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Lai labi ripo!
Vidzemes Tūrisma asociācija ir sagatavojusi šo karti visiem velo entuziastiem un interesentiem, jo ir
atbildīgā organizācija Latvijā par vienotu velomaršrutu numerācijas ieviešanu, kā arī koordinē starptautiskā
velomaršruta Eiro Velo 13 attīstību Latvijas teritorijā. Mūsu mērķis ir informēt sabiedrību par dažādām, ar
velo attīstību saistītām, aktivitātēm un veicināt izpratni par velo kultūru Latvijā.
Vairs nav nekāds pārsteigums, ka velosipēds un riteņbraukšana ir ieguvusi lielu popularitāti aktīvās atpūtas
cienītāju, tūristu un arī dabas draugu vidū. Šī Latvijas velomaršrutu karte ir unikāls pirmizdevums, kas
apvieno labākos Latvijas marķētos velomaršrutus, kā arī Zaļos ceļus, izceļot katra kultūrvēsturiskā Vidzemes,
Kurzemes, Zemgales un Latgales novada unikalitāti, izcilās kultūras mantojuma un dabas vērtības.

LATVIJAS

VELOMARŠRUTU
KARTE
Eiro Velo 13 – Dzelzs priekškara maršuts (Euro Velo 13 – Iron Curtain Trail)
Latvijas galvaspilsēta Rīga ir lielākā Baltijas valstu pilsēta un nozīmīgs Baltijas centrs ar starptautisko lidostu
„Rīga”, ostu, dzelzceļu un autoostu, bet Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma
sarakstā. Rīga ir bagāta ar militārā mantojuma apskates objektiem, kā, piemēram, Okupācijas muzeju,
1991. gada barikāžu muzeju, Daugavgrīvas cietoksni, Torņakalna memoriālu, dzelzceļa staciju un citiem.
Maršrutam vijoties Kurzemē, no Kolkas raga līdz Mazirbei, ir saglabājušies Lībiešu ciemi un valoda, kas
radniecīga ar igauņu un somu valodām. Šeit vērts apskatīt bijušās militārās pilsētiņas „Zvaigznīte” drupas,

bet netālu – Irbenes radioastronomijas centru, kas PSRS laikos tika izmantots militārai pretizlūkošanai un ir
astotā lielākā šāda veida būve pasaulē.
Ventspils un Liepāja ir ostu pilsētas, piedāvājot ērtu kuģu satiksmi ar Vāciju un Skandināvijas valstīm.
Abās pilsētās ir attīstīta veloinfrastruktūra. Liepāja ir pievilcīgākais Latvijas militārā mantojuma centrs
ar vēsturiskajiem cietokšņiem pilsētā, un jo īpaši Karostas teritorijā, kur tūristiem tiek piedāvāts nakšņot
Padomju laika cietumā un citas unikālas aktivitātes. Maršruts Kurzemes piekrastē nav marķēts.
Velomaršruta posmos galvenokārt no Ainažiem līdz Rīgai un no
Liepājas līdz Lietuvas robežai vietām ir jāizmanto asfaltēti ceļi
ar intensīvāku autosatiksmi 120 km kopgarumā, tādēļ ieteicami
sabiedriskā transporta pakalpojumi. Zemākas intensitātes satiksmes
ceļi maršrutā stiepjas aptuveni 242 km garumā. Maršrutā sākušies
atsevišķu posmu rekonstrukcijas darbi. Līdz 2020. gadam plānots
izbūvēt un attīstīt veloinfrastruktūru vēl 140 km garumā.

Vidzemes Tūrisma asociācija,
Eiro Velo 13 koordinējošā organizācija Latvijā

www.vidzeme.com

APZĪMĒJUMI

Eiro Velo 13 – Dzelzs priekškara maršuts ir unikāls velomaršruts, kas ved no pašiem Eiropas ziemeļiem –
Norvēģijas pilsētiņas Kirkenes – līdz pat Bulgārijas un Turcijas robežai pie Melnās jūras. Maršruts šķērso
20 valstis 10 400 km kopgarumā un iezīmē simbolisko robežu starp Austrumiem un Rietumiem – teritorijas,
kādās Eiropa bija sadalīta vairāk kā pusgadsimtu Aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures
liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus.
Maršruts Latvijā vijas 562 km garumā pa dažāda seguma un intensitātes ceļiem ar unikālu iespēju labos
laika apstākļos braukt tieši pa smilšaino jūras krastu aptuveni
80 km garumā. Maršruts ir līdzens un bez stāviem kāpumiem,
taču veloinfrastruktūra vislabāk attīstīta ir piekrastes pilsētu
teritorijās. Riteņbraucēju un gājēju celiņi pieejami aptuveni
100 km garumā. Šķērsojot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta,
Engures, Ķemeru un Slīteres nacionālo piejūras parku, dabas
parka „Pape” un Grīņu rezervāta posmus, būs jārēķinās ar smilts
un grants ceļiem 120 km garumā.
Dzelzs priekškara maršruts ir bagāts ar militārā mantojuma un
citiem apskates objektiem visā tā garumā, sākot no IgaunijasLatvijas robežas Ainažos līdz pat Nidai Lietuvā. Maršrutu viegli
turpināt tālāk gan Lietuvā, gan Igaunijā, jo robežu šķērsošana
notiek nemanot un ir uzstādītas atbilstošas marķējuma zīmes.
Vēstures entuziastiem Vidzemes piekrastē ir vērts paviesoties
Carnikavas novada Mežgarciemā, bijušās Padomju armijas
pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņā, aplūkot
Lilastes bunkurus, bet Saulkrastos iegriezties vienīgajā privātajā
velosipēdu muzejā Baltijas valstīs ar unikālu eksponātu kolekciju.
Maršruts Vidzemes piekrastē ir marķēts.

Eiro Velo 13 – Dzelzs priekškara maršruts
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Nacionālie maršruti
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Reģionālais maršruts

Zaļie ceļi – Greenways

570

4

Vietējie maršruti

Vietējie maršruti Latgalē

info@vidzeme.com, +371 64122011
Visa Eiro Velo 13 maršruta karte:

Siguldas kalnu divriteņu maršruti

www.eurovelo13.com
Detalizēta Eiro Velo 13, kā arī nacionālo, reģionālo vai vietējo velomaršrutu
informācija pieejama brošūrās, kartēs un citos materiālos šeit:
www.vidzeme.com/velokarte

Bīstama vieta Zaļā ceļa posmā

• ZAĻIE CEĻI – GREENWAYS •
Zaļie ceļi daudziem velobraucējiem varētu būt jaunums, jo Latvija šo ceļu attīstībā ir spērusi tikai pirmos soļos, taču daudzviet
Eiropā un visā Pasaulē Zaļie ceļi ir ieguvuši lielu popularitāti.
Zaļie ceļi ir veidojušies vai speciāli labiekārtoti bijušo dzelzceļa līniju vietās, kur reiz kursējis vilciens un atradušās sliedes. Ārvalstīs Zaļos ceļus lieliski var izmantot jebkurā gada laikā – slēpojot, nūjojot, dodoties izbraucienos ar kamanām suņu pajūgos,
zirgu izjādēs, izmantojot skritoļslidošanai u.c. un tie nav pieejami motorizētam transportam.
Lai veicinātu Zaļo ceļu attīstību Latvijā, 2014. gadā pēc Vidzemes Tūrisma asociācijas pieredzes un iniciatīvas tika nodibināta
Latvijas Zaļo ceļu asociācija, iesaistot pašvaldības, kuru teritorijas šķērso bijušās dzelzceļa līnijas. Asociācijas mērķis ir realizēt
dažādus projektus Zaļo ceļu attīstībai.
Latvijā (Vidzemes un Kurzemes kultūrvēsturiskajos novados) šobrīd apzināti pieci Zaļie ceļi ar grants segumu, kurus pagaidām
ērti var izmantot riteņbraucēji un kājāmgājēji, taču to pieejamība var būt mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu seguma
kvalitātes. Tāpat atsevišķus Zaļo ceļu posmus joprojām izmanto motorizēti transportlīdzekļi.

VIDZEME
Limbaži – Katvaru ezers
Zaļais ceļš no Limbažiem līdz Katvaru ezeram ir pirmais
apsaimniekotais un atjaunotais Zaļais ceļš Vidzemē. Tas
ved no Hanzas pilsētas Limbažiem līdz Katvaru ezeram.
Zaļā ceļa garums ~ 7 km, klāts ar smilts un grants segumu, kas
vie
tām pārbauda braucēja rūdījumu. Galapunktā, no sliežu
gulšņiem izveidotas platformas, paveras skats uz ezeru, kuru
iecienījuši makšķernieki. Ezeru apsaimnieko biedrība “Katvaru
ezers”, kas nodrošina laivu nomu un atpūtas un ugunskura vietas.
Pretējā pusē ezeram apskatāms vēsturiskais Katvaru muižas parks
ar īpatnējas formas liepām. Velobraucējiem pieejama peldvieta.

• VIETĒJIE MARŠRUTI • VIETĒJIE MARŠRUTI • VIETĒJIE MARŠRUTI • VIETĒJIE MARŠRUTI • VIETĒJIE MARŠRUTI • VIETĒJIE MARŠRUTI •
Lielais un daudzveidīgais loks abpus Gaujai:
Raiskums – Līgatne – Raiskums
45 km:

Neapsaimniekots Zaļais ceļš ar sākuma punktu dzelzceļa stacijā
„Melturi”, kur atrodas pietura pasažieru pārvadājumu līnijai
Rīga – Valka. Zaļā ceļa posms, aptuveni 100 km garumā, ved pa
kultūrvēsturiskā Vidzemes novada mežaino un ainavisko apvidu.
Zaļā ceļa posms ir lieliski piemērots velobraucējiem, kājāmgājē
jiem, nūjotājiem, bet ziemā arī slēpotājiem. Posmu var izmantot
arī kā alternatīvu maršrutu nacionālajam velomaršrutam Nr. 6,
savienojot un/vai saīsinot divus tā attālos posmus. Pa ceļam
ir vērts iegriezties Amatā, doties uz Dzērbeni, Drustiem, Jaun
piebalgu, Ranku, Lizumu vai Tirzu, kur var iepazīties ar dažādiem
kultūrvēstures apskates objektiem. Sasniedzot Gulbeni, Zaļā
ceļa posmu var turpināt līdz pat dzelzceļa stacijai „Gulbene”,
kur vērts doties izbraucienā ar Bānīti. Tāpat iespēja paviesoties Gulbenes pilsētā. Zaļā ceļa posmā ir saglabājusies dzelzceļa
infrastruktūra – dažādi tilti, kuru šķērsošana ir samērā droša, taču ieteicama piesardzība. Zaļā ceļa posmā divus tiltus – Gaujas
tiltu pirms bijušās Piebalgas stacijas un tiltu pār Tirzas upi ieteicams apbraukt pa alternatīviem ceļiem. Zaļo ceļu aktīvi izmanto
vietējie iedzīvotāji un mežstrādnieki.

Rīga – Ērgļi
Neapsaimniekots Zaļais ceļš 98 km garumā, kura sākums ir
ieteicams no bijušās dzelzceļa līnijas Rīga – Ērgļi stacijas „Cekule”
(atrodas pie Rīgas apvedceļa). Zaļā ceļa posmu var izmantot
velobraucēji, kājāmgājēji, nūjotāji, bet ziemā arī slēpotāji.
Kangaros Zaļais ceļš krustojas ar nacionālo velomaršrutu Nr. 7,
bet Suntažos, un posmā no Ķeipenes līdz Ērgļiem, paralēli vijās
ar nacionālo velomaršrutu Nr. 6. Šis Zaļā ceļa posms piesaista ar
unikālajām bijušajām stacijas ēkām un peroniem ar sarindotajiem
soliņiem, kas rada sajūtu, ka tūlīt aties vilciens. Veicot Zaļā ceļa
posmu, pēc iepriekšēja pieteikuma*, ir vērts apskatīt Kangaru
staciju un paviesoties Suntažu muižas pilī un muzejā. Izcils
apskates objekts ir Ķeipenes Kinostacija, kurā izvietota ekspozīcija
par godu kinorežisoram S. Eizenšteinam. Netālu uzstādīta vides
instalācija – 6 m augsts galds, kas kalpo par skatu laukumu. Zaļā ceļa posma noslēgumā ir vērts uzkavēties Ērgļos, iepazīstoties
ar pilsētas un novada apskates objektiem. Zaļā ceļa posmā ir saglabājusies dzelzceļa infrastruktūra – dažādi tilti, kuru
sķērsošana ir samērā droša, taču ieteicama piesardzība. Zaļā ceļa posmā tiltus pār Pietēnupītī (aiz Kangariem), tiltu pār Mazo
Juglu un Līčupi ieteicams apbraukt. Zaļo ceļu aktīvi izmanto vietējie iedzīvotāji un mežstrādnieki.

Neapsaimniekots Zaļais ceļš piemērots velobraucējiem, kuriem
patīk pārvarēt dažādas grūtības pakāpes šķēršļus, vienlaikus
baudot dabas mieru un klusumu. 20 km posms savieno divas
Ziemeļvidzemes pilsētas – Aloju un Mazsalacu, ietverot 8 km
garu kvalitatīvu grants seguma Zaļo ceļu. Uzsākot braucienu
Alojā un tuvojoties Mazsalacai, ērtāk izmantot paralēlas un
alternatīvas ielas un ceļus. Nākotnē plānots posmu uzlabot,
padarot to vieglāk pieejamu velobraucējiem un aktīvās atpūtas
cienītājiem.

Apkārt Burtnieka ezeram
50 km:

18,5 km

19,5 km

12 km

Atsevišķos posmos pārklājas ar reģionālo maršrutu Nr.17. Velomaršruts ved cauri
gleznainām ainavām un lielai dabas objektu daudzveidībai ar iespēju iepazīt retu
un aizsargājamu augu un dzīvnieku, īpaši putnu, sugas. Liela daļa ceļa vijās gar
Burtnieka ezera krasta mežiem. Maršruts neizceļas ar stāviem kāpumiem. Riteņ
braukšanu var apvienot ar peldēšanos un atpūtu ezera labiekārtotajās pludmalēs,
makšķerēšanu, pikniku rīkošanu vai pat vietējo zvejnieku pagatavotās zivju zupas
degustāciju. Maršruta laikā iespējams apskatīt Balto stārķu koloniju, Burtnieku
muižas parku, Burtnieku evaņģēliski luterisko baznīcu un mācītājmuižu, Dambju
dižozolu, paviesoties Burtnieku zirgaudzētavā un zemnieku saimniecībā „Adzelvieši”,
kā arī uzkāpt Silzemnieku putnu vērošanas tornī.
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Zaļā ceļa posms no Mazirbes līdz Sīkragam 7 km garumā šķērso
Slīteres nacionālā parka teritoriju paralēli Baltijas jūras piekrastei
un Eiro Velo 13 velomaršrutam. Zaļā ceļa posms pārklājas arī
ar marķēto vietējo velomaršrutu Nr. 558 „Pa lībiešu ciemiem”.
Apvienojot Zaļā ceļa posmu ar papildus velomaršrutiem ir iespēja
iepazīties ar unikāliem lībiešu ciemiem un to kultūras mantojumu –
lībiešu valodu, ēdienu un tradīcijām. Mazirbe reiz ir bijusi lielākā
lībiešu apdzīvotā vieta Kurzemes jūrmalā, bet Sīkrags – viena no
vecākajām lībiešu apmetnēm. Posmā izvietoti tūrisma informācijas
stendi un atjaunoti tiltiņi. Velobraucējus noteikti apburs Kurzemes
jūrmalas ciemi, nepiespiestā atmosfēra un lieliskās ainavas.

35 km

Maršrutu iespēja uzsākt Salaspils, Dārziņu vai Doles dzelzceļa stacijā, vai no Daugavas muzeja. Velomaršruts iepazīstina ar Salaspils novada pērlēm - Nacionālo Botānisko dārzu (NBD),
Salaspils memoriālu un Daugavas muzeju. NBD ir mājvieta lielākajai augu kolekcijai Baltijā.
Salaspils memoriālais ansamblis ir viens no lielākajiem pieminekļu kompleksiem nacisma
upuru piemiņai Eiropā, iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Daugavas muzejs ir veltīts Latvijas
likteņupei Daugavai un apkopo informāciju par vēsturisko attīstību apdzīvotajās vietās upes
krastos. Maršrutā iespējams apskatīt Otrā pasaules kara vācu karagūstekņu kapus, Zirņu salu,
Rīgas HES un aizsargdambi, Sv. Jura baznīcas drupas, 1605. gada Salaspils (Kirkholm) kaujas
pieminekļus un citus objektus.

www.salaspils.lv
visit@salaspils.lv
+371 67945440

28,5 km

402

80 km:

31 km

Atsevišķi Zaļo ceļu posmi Kurzemē vēl ir braucami Priekules un Grobiņas novadā, kā arī posmos starp Liepāju, Pāvilostu,
Alsungu un Ventspili. Tā kā šie posmi netiek apsaimniekoti, tie iesakāmi galvenokārt pieredzējušiem velobraucējiem.

Apļveida maršruts

Zema grūtības pakāpe

Asfaltēti ceļi

18,5 km

Apļveida maršruts ar atzaru

Vidēja grūtības pakāpe

Grants un zemes ceļi

19,5 km

Lineārs maršruts

Augsta grūtības pakāpe

Meža ceļi

12 km

Tūrisma informācija

“Q-Latvia” kvalitātes zīmes
ieguvējs

kamaniņu trase “Sigulda”, Velnalas klintis un ala. Maršruts
ir interesants gan atpūtniekiem, gan sportistiem.

Velomaršruts Sigulda – Līgatne – Sigulda marķēts ar zilas
krāsas norādēm. Tas ved pa Gaujas Nacionālā parka mazajiem
ceļiem un takām un savieno Siguldu ar Līgatni. Maršruts
atsevišķos tā posmos pārklājas ar nacionālo velomaršrutu
Nr. 6. Velomaršrutu ieteicams sākt pie Sporta un aktīvās
atpūtas centra (Puķu iela 4, Sigulda). No Gaujas tilta tas
vijas pa senkrastu vai pašu upes krastu, ļaujot izbaudīt
daudzveidīgās ainavas, augu un dzīvnieku valsti. Pa Gaujas
krastu maršruts aizved līdz Līgatnei – senam papīrfabrikas
ciematam ar saglabājušos apbūvi un unikālām smilšakmens
pagrabalām. Atpakaļceļš ved pa maziem lauku ceļiem, ļaujot
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Daugavas ieleja
40 km:

4 km

36 km

acīm priecāties par Latvijas ainavu visā tās košumā.
Maršrutā apskatāms Elpju iezis, bet Gaujas pretējā
krastā – Launaga iezis, kas ir viens no izcilākajiem
ģeoloģiskajiem objektiem Gaujas senielejā. Līgatnē
iespēja iepazīt dabas takas, smilšakmens klintis
un pagrabalas, papīrfabrikas ciematiņu un unikālo
pārceltuvi pār Gauju. Atpakaļceļā iespēja viesoties
atpūtas kompleksā “Ratnieki” un apskatīt Daudas upītes
ūdenskritumu.
info@sigulda.lv, +371 67971335
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95 km:

70 km

5 km

25 km

25 km

Divu dienu velomaršruts piemērots pieredzējušiem velobraucējiem un tā
sākums plānojams individuāli. Maršrutu var papildināt ar Saukas dabas
parka apmeklējumu. Sēlijā velobraucējus aizraus skaistā ainava, vietējo
ļaužu viesmīlība un sirsnīgā vienkāršība. Iespēja apmeklēt Gārsenes
muižas pili, Viesīti un tur esošos tūrisma objektus, Saltupju svētavotu
Aknīstē, Sēļu parku un citus apskates objektus.
www.akniste.lv, turisms@akniste.lv, +371 29490656; www.viesite.lv, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, +371 65245549

36 km:

30 km

3 km

34 km

42 km:

6 km

18 km

80 km:

76 km
4 km
Brauciena maršrutu var pagarināt līdz Tērvetes dabas parkam. Velomaršruts
iepazīstina ar muižām Jelgavas apkārtnē, ļauj izzināt podnieku amatu Svētes
amatniecības centrā - keramikas darbnīcā vai maiznieka amatu maizes ceptuvē
„Svētes maize”. Velomaršruts aizved līdz vienam no populārākajiem Latvijas
tūrisma objektiem – Tērvetes dabas parkam. Apskates vērts ir Jelgavas pilsētas
populārākais tūrisma apskates objekts – Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis.

56 km:

6 km

50 km

Maršrutu vislabāk to sākt un beigt Aucē. Maršruts pa zemas intensitātes
grants ceļiem ved cauri Auces un Saldus novadiem gar Latvijas pierobežu.
Pāri Vadakstes upei var saskatīt jau Lietuvas āres. Maršruts bagāts ar pilīm un
muižām – Vecauces, Lielauces, Jaunauces pilis, kā arī Reņģes un Vadakstes
muižas piedāvā ceļotājiem iepazīt to vēsturi.
http://turisms.saldus.lv/, tic@saldus.lv, +371 63807443; www.auce.lv, turisms@dome.auce.lv, +371 28829208

Aizpute – Kazdanga – Kalvene – Aizpute
51 km:

39 km

12 km

Maršrutu vislabāk sākt Aizputē. Ceļā no Aizputes līdz Sieksātei var apskatīt Kazdangas
pili, Šitaki sēņu audzētavu un Sieksātes piena muzeju. Aizputē apskatāmas
Livonijas Ordeņa pilsdrupas un mazpilsētas vēsturiskās ieliņas, kā arī iespēja
degustēt Aizputes vīnus ar vietējiem lauku labumiem – mājās ceptu maizi un sieru.

571

3 km

Maršruts piemērots ģimenēm ar bērniem, tā sākuma un beigu punkts ir dzelz
ceļa stacijā „Ozolnieki”. Velomaršruts iepazīstina ar interesantiem vēstures piemi
nekļiem, kolekcijām, ražošanas uzņēmumiem un apskates saimniecībām, kas
atrodas Ozolniekos un apkārtējā teritorijā. Iepazīt Ozolniekus un to apkārtni
vēlams vietējā gida pavadībā, jo atsevišķi objekti un takas nezinātājam būs grūti
atrodami. Brauciena laikā divās vietās ir nepieciešams šķērsot Iecavas upi pa
vanšu tiltiņiem.
www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv, +371 63005447

79 km:

37 km

42 km

www.pavilosta.lv, tic@pavilosta.lv, +371 29121894

Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni!
24 km

Pāvilostas jūras loks

Maršruts daļēji pārklājas ar Eiro Velo 13. Maršrutā iespējams iegādāties
Pāvilostā žāvētās zivis un „Ievlejās” cepto lauku maizi. Brauciena laikā var
baudīt jūras piekrasti. Akmeņragā var uzkāpt 37 m augstā bākā un skatīt jūras
krastu no augšas. Vērgalē pārsteigs bagātais kultūrvēsturiskais mantojums –
Vērgales muiža un Vērgales pagasta muzejs, kas atrodas bijušajā spirta brūzī.

www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv, +371 63005447

572

24 km

Maršruts dabā nav marķēts. Brauciena laikā iespējams apskatīt Rāznas ezeru, kas
iekļaujas Rāznas nacionālajā parkā, Dabas izglītības centru Lipuškos ar vides radošajām
darbnīcām un dabas izziņas spēlēm, kā arī vecticībnieku lūgšanu namu. Tāpat iespējams
iepazīties ar sajūtu taku, Mākoņkalnu, Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcu, podnieka Evalda Vasilevska darbnīcu, Z/S “Rudo kumeļu pauguri”. Netālu
apskatāms Kandžas un Ģitāru muzejs.

23 km:

10 km

13 km

Velomaršruts ved cauri burvīgām ainavām gar vairākiem Aglonas novada ezeriem.
Maršruts neizceļas ar stāviem kāpumiem. Riteņbraukšanu var apvienot ar pel
dēšanos un atpūtu kādā no ezeru pludmalēm vai piknika vietām. Iegriežoties kādā
no tūrisma mītnēm var baudīt Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Maršruta
laikā iespējams iepazīties ar Latgales katolicisma centru – Aglonas baziliku, kā arī
apskatīt Aglonas svētavotu, Horoskopu parku, Ciriša ezera HES, mistisko ezeru –
Velnezeru, Madelānu pilskalnu, koka skulptūru dārzu “Kristus karaļa kalns”.
Tāpat ir iespēja noklausīties izzinošu stāstu par maizi Aglonas maizes muzejā un
iepazīties ar Otrā pasaules kara ekspozīciju.

turisms@aglona.lv
+371 29118597

4 Daugavas loki –
no Krāslavas līdz Naujenei
45 km:

2 km

18 km

25 km

Velomaršruts vijās cauri dabas parkam “Daugavas loki”, kurā var baudīt Daugavas senlejas ainavu, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī
kultūrvēsturisko mantojumu. Raksturīgākā Daugavas loku dabas īpatnība ir astoņi
lieli Daugavas līkumi (meandri) posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Sekojot marķējuma zīmēm, šo maršrutu var veikt arī ar kājām.
tic@kraslava.lv, +371 26487763, info@visitdaugavpils.lv, +371 65422818

18 km

Auces un Saldus novada pierobeža –
569 muižas un pilis

570

22 km

Ventas ielejas velomaršruts

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Kuldīgā. Maršruta lielākā daļa ved gar Ventas
upi pa nelieliem mežu celiņiem un mazām apdzīvotām vietām. Maršruta
teritorija marķēta arī ar krustojumu velomaršrutu tīkla zīmēm un ļauj
plānot individuāli braucamus ceļa posmus. Maršruta laikā iespēja apskatīt
vēsturiskus lauku saimniecības darba rīkus Padures klētī, iepazīt biškopības
vēsturi „Medulāju” saimniecībā un atpūsties pie Mazā un Lielā Nabes ezera.

17 km

www.draugiem.lv/lmic
infolubans@inbox.lv, +371 29234956

3 Maršruts Aglonas novadā „Ezeru loks”

6 km

www.visitventspils.com, tourism@ventspils.lv, +371 29232226
www.visit.kuldiga.lv, www.velokuldiga.lv, tourinfo@kuldiga.lv, +371 29334403

563

16 km

www.rezeknesnovads.lv, www.rezekne.lv, www.latgale.travel, tic@rezekne.lv, +371 26337449

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Usmas ciemā vai kādā no tūristu mītnēm ezera
krastā. Usmas ezers ir ceturtais lielākais ezers Latvijā ar septiņām salām. Noslēpu
maino Moricsalu gan var vērot tikai pa gabalu. Maršruts virzās pa mežu ceļiem
un maziem lauku ceļiem, ļaujot baudīt ezera ainavu un ik pa brīdim pietuvojoties
ezera krastam. Labākās peldēšanās vietas ir ezera austrumu krastā, kur izvietotas
vairākas tūristu mītnes un kempingi. Kempingā „Zāģkalni” saimnieki piedāvā zušu
zupas degustāciju. Lielisks skats paveras no 27 metrus augstā Ķīķerkalna skatu
torņa uz ezeru un tā salām.

Muižas un Zemgales ainavas

27 km:

www.sabile.lv, info@sabile.lv
+371 27841827
www.visitkandava.lv, info@kandava.lv
+371 28356520

Apkārt Usmas ezeram
14 km

30 km

Ieteicams doties putnu migrācijas laikā un izmantot vietējos vides gidus.
Brauciena laikā iespēja iepazīt Eiropas mēroga nozīmes mitrāju – Lubāna
ezeru ar tam pieguļošajiem purviem, pļavām un Nagļu dīķiem, kas ir nozīmīga putnu atpūtas un ligzdošanas vieta, kā arī Lubāna mitrāja informācijas
centru, saņemt velo maršruta slēpņošanas karti, vērot putnus ar teleskopu
un doties uz putnu fotogrāfēšanas slēpņiem.

46 km:

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Dundagā – ar Dundagas pils apskati. Barona
velomaršruta aplī iespējams iepazīt Dundagas tuvāko apkārtni, pa ceļam apmeklējot
Pāces vilnas fabriku, „Kalēju” zirgaudzētavu, Liepniekvalka alas, Kubalu skolu –
muzeju, uzkāpjot Valpenes piramīdā, degustējot lauku saimniecību labumus,
iepazīstot Krišjāņa Barona dzīvesvietu.

48 km:

10 km

2 Apkārt Rāznas ezeram

16 km

www.visitaizpute.lv, turisms@aizpute.lv, +371 28617307

408

www.talsitourism.lv
talsutic@apollo.lv, +371 26469057

Baron Bōgan

Apkārt Zebrus ezeram

www.dobele.lv, turisms@dobele.lv, +371 26136682

407

56 km:

www.visit.kuldiga.lv, www.velokuldiga.lv, tourinfo@kuldiga.lv, +371 29334403

Braucienu ir iespējams pagarināt līdz Pokaiņu mežam. Maršruta sākumu vislabāk
plānot kādā no ezera atpūtas bāzēm vai Bikstos. Zebrus ezera apkārtnes ceļš vijās
pāri vaļņveida pauguriem un prasa zināmu fizisku piepūli. Velomaršruts atklāj
dažādas kulta un teiksmu vietas. Ezera austrumu krasts ir vairāk pieejams, un tā
krastos izvietojušās vairākas atpūtas bāzes, kempingi un peldvietas.

www.skriveri.lv, tip@skriveri.lv, +371 28633643; www.koknese.lv, turisms@koknese.lv, +371 65161296

Sēlijas mazpilsētas

20 km

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Kandavā vai Sabilē. Velomaršrutā
savienotas divas Abavas senlejas mazpilsētas - Kandava un Sabile, ļaujot
baudīt Abavas senleju, kas ir viena no skaistākajām upju ielejām Latvijā.
Šeit izveidots dabas parks „Abavas senleja” ar dabas tūrisma takām,
ūdenstūrisma maršrutiem un skatu laukumiem. Nozīmīgākās apskates
vietas ir Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, rodeļu trase „Zviedru cepure”,
Abavas Velnakmens ar Velnalu un apskates saimniecība „Drubazas”. Noteikti
vērts paviesoties kādā no senlejā esošajām sidra un vīna darītavām.

Auces apkārtne

20 km:

1 Apkārt Lubāna ezeram

www.talsitourism.lv, talsutic@apollo.lv, +371 26469057

www.auce.lv, turisms@dome.auce.lv, +371 26460612

www.tourism.bauska.lv,
tourinfo@bauska.lv,
+371 27746484

36 km:

559

Maršrutu var sasaistīt ar vietējo velomaršrutu Nr. 569. Velomaršruts būs baudījums
pacietīgajiem un fiziski izturīgajiem velobraucējiem, jo aiz katra nākamā paugura
saskatāms vismaz vēl viens, un katrs nākamais nobrauktais kilometrs atklāj
vēl skaistākus skatus. Maršruta noslēguma posmā ar dabas un kultūrvēstures
apskates objektiem pārsteigs Lielauce un Auce. Apskates vērta ir Vecauces pils un
Lielauces pils ar 58 ha lielo parku un ~ 60 eksotiskām koku sugām.

49 km

15 km

Abavas senlejas velomaršruts

46 km

Bagātā Zemgale

10 km

www.visit.dundaga.lv, tic@dundaga.lv, +371 29444395

Siguldas novada kalnu divriteņu maršruts Nr. 5

30 km:

Latgales kultūrvēsturiskā novada velomaršruti nav iekļauti vienotajā Latvijas
velomaršrutu numerācijā, taču ir parādīti kopējā Latvijas velomaršrutu kartē
Latgales iepazīšanai. Marķējuma zīmes maršrutos galvenokārt veidotas no koka.

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Talsos, iepazīstot arī pilsētu uz deviņiem
pakalniem. Dabas parkā „Talsu pauguraine” skatam paveras Vanagkalns,
Breņģu, Āžu un Kamparkalns, kas ne tikai priecē, bet arī pārbauda pat izturī
gākos velobraucējus. Vasaras karstākās dienās atspirdzinās pelde Čumalu,
Lejaslabiņu, Ābeļu un Kamparu ezeros. Talsos ir vērts nobaudīt tradicionālos
ēdienus vietējos krodziņos. Velobraucēji tiek aicināti uzkāpt Kamparkalna
skatu tornī, svaigas ogas un augļus baudīt augļu dārzā „Kurzemnieki”, bet
lauku labumus degustēt folkloras takā „Jāņkalni”.

556

Siguldas pilsētas kalnu divriteņu maršruts Nr. 1

405

1,5 km

Velomaršruts Daugavas ielejas iepazīšanai. Maršrutu ir iespējams apvienot
ar nacionālo maršrutu Nr. 7. Posmā no Skrīveriem līdz Koknesei var
baudīt Daugavas ielejas ainavas, veicot stāvu nobraucienu līdz Daugavai.
Velomaršrutā iespējams apmeklēt gan saldumu ražošanas uzņēmumu
“Skrīveru saldumi”, gan Pļaviņu HES, gan Kokneses pilsdrupas un daudz
citus interesantus apskates objektus. Velomaršruts noslēdzas Likteņdārzā.

Ieteicamais laiks velomaršrutu veikšanai ir no aprīļa līdz oktobrim.

Maršruta GPS versija pieejama lejupielādei un kartes
drukātā veidā pieejama Smiltenes novada TIC.

www.smiltene.lv/turisms, tourism@smiltene.lv, +371 64707575

Bauskas apkārtnes pilis
30 km:

25 km:

555

ZEMGALE

403

www.kolkasrags.lv, kolkacape@inbox.lv, +371 29149105

Velomaršruts nelielā posmā pārklājas ar nacionālās nozīmes
velomaršrutu Nr. 6, bet Smiltenes apkārtnē vietām krustojas
vai pārklājas ar kādu no trijām Smiltenes velotakām. Maršruts
ļauj izbaudīt Smiltenes pusei raksturīgās reljefa formas, skaistās ainavas, veldzēties septiņos meža ezeros, iepazīt dabas
un kultūrvēsturisko mantojumu. Maršruts vijas gar Smiltenes
evaņģēliski luterisko baznīcu, vēsturisko Kalnamuižas kompleksu, ezeru Latvijas kontūras formā, ievērojamo Pārkalņu naudas
akmeni, Silvas dendroloģisko parku, dižo Cērtenes pilskalnu un
daudziem mazākiem dabas objektiem. Maršrutā ir izvietoti informācijas stendi pie objektiem.

turisms@burtniekunovads.lv
+371 22033707

Salaspils pērles

No Bauskas līdz Skaistkalnei ceļš līkumo gar Mēmeles upi. Velomaršrutā
iespējams aplūkot latviešu lauku sētu – brīvdabas muzeju “Ausekļu
dzirnavas”, apskates saimniecību “Vaidelotes”, varenāko katoļu baznīcu
Zemgalē – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas
katoļu baznīcu un citus apskates objektus. Skaistkalne ir pierobeža,
tādēļ noteikti jābūt līdzi pasēm vai identifikācijas kartēm. Velomaršruts
piemērots divu dienu izbraucienam.

Mazirbe – Sīkrags

29 km

Maršruts marķēts ar oranžas krāsas norādēm. Maršruts
ved pa Gaujas senielejas takām un zemes ceļiem, tam ir
izteikts reljefs, vairāki stāvi kāpumi un kritumi. Maršrutu var
papildināt ar nacionālajiem velomaršrutiem Nr. 6 un Nr. 7.
Velomaršruts sākas pie Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centra (Puķu iela 4, Sigulda), pa Gaujas senkrastu nolaižas
līdz Gaujai, kur to šķērso pa nelielo vanšu tiltu. Pēc lēzena,
taču gara kāpuma tiek sasniegta Krimulda, no kuras pa
Serpentīna ceļu atgriežas lejā – Vikmestes ielejā. Pa šaurām
takām, pārvarot vairākus tiltiņus un vienu lielāku kāpumu,
maršruts atgriežas tā sākumpunktā. Maršrutā apskatāma
Gaujas senieleja, Krimuldas muižas centrs, Serpentīna ceļš,
Vikmestes ieleja, Gūtmaņa ala, tilts pār Gauju, bobsleja un

www.tourism.bauska.lv, tourinfo@bauska.lv, +371 27746484

KURZEME

115

Apriteņo Smiltenes ezerus

LATGALE

Talsu pauguraines velomaršruts

554

15,5 km

12 km

Velomaršruts piemērots ģimenēm. Velomaršruts apvieno trīs greznākās
Zemgales pilis – Bauskas, Mežotnes un Rundāles – un ļauj iepazīt
Mežotnes pilskalnu, viesu namu “Baltā māja” un daudz citus apskates
objektus. Velomaršruts atsevišķos posmos virzās pa Bauskas dabas parka
teritoriju gar Lielupes upi.

tic@aloja.lv, +371 27806452 (Alojas novads); turisms@mazsalacasnovads.lv, +371 28374774 (Mazsalacas novads)

Apzīmējumi

5 km

www.visitlimbazi.lv, tic@limbazi.lv, +371 64070608

401

50 km:

turisms@pargaujasnovads.lv
+371 26620422

www.visitsaulkrasti.lv, tic@saulkrasti.lv, +371 67952641

112

17,5 km

www.marupe.lv, turisms@marupe.lv, +371 28347211

Atsevišķos posmos tas pārklājas ar Eiro Velo 13 maršrutu un nacionālo maršrutu
Nr. 7. Limbažu novadā marķēti arī velomaršruti Nr. 110 un Nr.111. Maršruts
iepazīstina ar Saulkrastu kūrorta, Hanzas pilsētas Limbažu kultūrvēsturisko
mantojumu un ved cauri vēsturiskajām Pabažu, Bīriņu, Igates un Skultes muižu
teritorijām un lauku ainavām. Maršruts neizceļas ar stāviem kāpumiem un
riteņbraukšanu var apvienot ar peldēšanos jūrā un atpūtu Limbažu Lielezera
labiekārtotajā pludmalē. Brauciena laikā iespējams apskatīt Saulkrastu
velosipēdu muzeju, Saulkrastu kūrortu, Skultes muižas parku un Limbažu
vēsturisko centru ar veco rātsnamu, Dzīvā sudraba muzeju, Rīgas rātes jauno
pili (Limbažu muzejs), Limbažu viduslaiku pilsdrupām un skatu torni, kā arī Lielezera pludmali, Igates un Bīriņu pilis, Emila
Melngaiļa muzeju, kā arī citus apskates objektus. Lielākajās pieturvietās izvietotas informatīvās kartes un velo novietnes.

turisms@ropazi.lv, *+371 26548222 (Kangaru stacija); info@visitogre.lv, *+371 26425498 (Ķeipenes Kinostacija),
*+371 28625976 (Suntažu muižas pils un muzejs)

Aloja – Mazsalaca

88 km

33 km:

Maršruta ceļā ir apskatāmas astoņas Mārupes novada dabas vērtības: trīs mazupītes,
kā arī pieci dižkoki. Maršruts ved gar senāko ēku Mārupes novadā – Švarcekmuižu,
vecāko golfa klubu Latvijā – “Viesturi”, kā arī gar starptautiskās lidostas “Rīga”
skrejceļa spici. Maršrutā uzstādīti četri informatīvie stendi latviešu un angļu valodās
ar novada karti un cietiem maršrutā apskatāmajiem objektiem.

9,5 km

23 km

Maršruta atsevišķi posmi pārklājas ar nacionālo velomaršrutu Nr. 6. Maršruts
Gaujas nacionālā parkā (GNP) sniedz iespēja šķērsot Gaujas upi ar savdabīgu
prāmi – pārceltuvi un iepazīt Līgatnes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma
daudzveidību. Ainaviskus skatus var izbaudīt paveroties uz Ķūķu klintīm un
Zvārtes iezi, bet kamieļus un citus eksotiskus dzīvniekus sastapt Zoo un atpūtas
kompleksā „Rakši”. Maršrutā ir daudz apskates objektu, kuros ieteicams
uzkavēties ilgāk, tāpēc ieteicams plānot vairāku dienu braucienu. Maršrutu
vislabāk uzsākt kempingā „Apaļkalns”, kura saimnieks piedāvā vēl citus dažādas
grūtības pakāpes un garuma velomaršrutus GNP teritorijā.

93 km:

Melturi – Gulbene

Maršruta kopgarums

12,5 km

Mārupes novada dabas vērtības

114

Piļu un muižu maršruts: Limbaži – Skulte – Saulkrasti –
109 Bīriņi – Igate – Limbaži

www.visitlimbazi.lv, tic@limbazi.lv, +371 64070608

KURZEME

VIDZEME

Gar lavandu laukiem
71 km:

49 km

22 km

Maršrutu vislabāk sākt un beigt Saldū. Maršrutu vēlams braukt tieši jūlija
vidū – lavandu ziedēšanas laikā, lai skatītu Latvijai neraksturīgu ainavu
„Lillas Lavender” saimniecības apkārtnē. Izbraucienā noteikti jānogaršo
konfekte „Saldus gotiņa”, bet Druvas pusē - cigoriņu saldējums.
www.turisms.saldus.lv, tic@saldus.lv, +371 63807443

www.velokurzeme.lv

• NACIONĀLIE MARŠRUTI •
6

Tour de LatEst

Velomaršruts ved cauri divām valstīm – Latvijai un Igaunijai
1296 km garumā un marķēts abās valstīs. Ceļa segums
aptuveni pusei maršruta ir asfalts, pusei – grants.
Latvijas pusē velomaršruts stiepjas aptuveni 700 km garumā.
Maršruts pārsteidz ar Gaujas nacionālā parka dabas un
senatnīgo Siguldas, Līgatnes un Cēsu pilsētu kultūrvēsturiskā
mantojuma piedāvājumu, ļauj izbaudīt Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātu, dvīņu pilsētas Valku /Valgu. Maršruts
iepazīstina ar Bānīša zemes pilsētām Gulbeni un Alūksni un
pārbauda braucēja spēkus minoties pa Vidzemes augstienes
pilsētām – Cesvaini, Madonu, Ērgļiem, bet Lāčplēša spēku
var uzņemt Lielvārdē un Ķegumā, baudot Daugavas upes
varenumu. Maršrutā iespējams iepazīt arī Valmieras, Strenču,
Smiltenes, Apes, Mālpils un daudzu citu lielāku un mazāku
Vidzemes šarmanto pilsētu tūrisma piedāvājumu un bagātīgo

kultūrvēsturisko mantojumu. Maršruts Dienvidigau
nijā velotūristiem piedāvā iespēju izrauties no pilsētas
kņadas, atpūsties dabā un speciāli iekārtotās atpūtas
vietās, kā arī iepazīties ar igauņu vēstures un kultūras
mantojumu. Maršruts Igaunijā ved līdz pat Tartu un
Vīlandei.
www.vidzeme.com/velokarte, info@vidzeme.com

Latvijas upju Salacas –
7 Gaujas – Daugavas maršruts
Velomaršruts gar Latvijas upēm vairāk kā 400 km garumā
ved gar Vidzemes piekrasti, bet tālāk gar Daugavu aizvijās
līdz pat Daugavpilij Latgalē. Maršrutu marķēto posmu no
Salacgrīvas līdz Ķegumam ieteicams veikt trīs – četrās
dienās, taču braucienu iespējams pagarināt, turpinot līdz
Daugavpilij. Maršruts ved pa maz noslogotiem asfaltētiem
ceļiem ar nelielu auto satiksmi un veloceliņiem, kas
galvenokārt pieejami pilsētās – Salacgrīvā, Limbažos,
Siguldā, taču Ikšķilē un Ogrē iespējams braukt pa aina
visko Daugavas upes dambi. Maršruts neizceļas ar stāviem
kāpumiem, jo vijās gar upju un ezeru krastiem, vienīgi
šķērsojot Gaujas senieleju Turaidā un Siguldā, jārēķinās
ar krasākām augstumu starpībām. Maršrutā iespējams

iepazīties ar Salacgrīvas, Pāles, Hanzas pilsētas
Limbažu, Turaidas, Siguldas, Ropažu, Ikšķiles, Ogres
un Ķeguma bagātīgo apskates objektu piedāvājumu.
Maršrutu var savienot ar ērtu vilcienu satiksmi.
www.vidzeme.com/velokarte

• REĢIONĀLAIS MARŠRUTS •
Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki –
17 Rūjiena – Karski-Nuia (Igaunija)
Lineārs Latvijas reģionālais maršruts gar Salacas upi un Burtnieka ezeru, kura
noslēgums ir Karksi-Nuia pilsētiņā Igaunijā. Maršruta kopgarums Latvijas teritorijā ir 130 km un to ieteicams veikt divās-trīs dienās. Maršruts galvenokārt
ved pa asfaltētiem ceļiem ar nelielu auto satiksmes intensitāti un ir līdzens un
bez stāviem kāpumiem. Maršruta laikā iespējams baudīt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervēta dabas un kultūrvēsturiskās bagātības, kā, piemēram, Staiceles,
Alojas un Rūjienas pilsētas, Burtnieka ezera rāmo dabu un Igaunijas pierobežas
mieru. Maršrutu var savienot ar ērtu vilciena satiksmi.

www.vidzeme.com/velokarte

