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Saīsinājumu saraksts
ATD – Autotransporta direkcija
GNP – Gaujas Nacionālais parks
IVN – ietekme uz vidi novērtējums
ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
LZCA – Latvijas zaļo ceļu asociācija
P&R – Park&Ride
RPR – Rīgas plānošanas reģions
SM – Satiksmes ministrija
TEN-T – Eiropas Transporta tīkls (Trans-European Transport Network)
TIC – tūrisma informācijas centrs
VPR – Vidzemes plānošanas reģions
VTA – Vidzemes tūrisma asociācija

Galveno jēdzienu skaidrojums
EuroVelo 13 - Dzelzs priekškara maršruts ir velomaršruts, kas ved no pašiem Eiropas ziemeļiem Norvēģijas pilsētiľas Kirkenes līdz pat Bulgārijas un Turcijas robeţai pie Melnās jūras. Maršruts šķērso 20
valstis 10 400 km kopgarumā un iezīmē simbolisko robeţu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas,
kādās Eiropa bija sadalīta vairāk kā pus gadsimtu Aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures
liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus. 1
Kājāmgājēju tūrisms - iešana daţāda distances garuma pārgājienā pa noteiktu maršrutu, lai plānotā
laika periodā noietu visu iecerēto ceļu.2
Mobilitātes punkts – daţādu līmeľu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam
nodrošināt ērtus daţādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās
veidus un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. 3
Tūrisms - ceļošana un uzturēšanas ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo
darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ilgāk par vienu diennakti un ne ilgāk kā vienu gadu.
Veloceļš – braukšanai ar velosipēdiem izbūvēts ceļš, celiľš, kurā apvienota braukšana ar velosipēdiem
un gājēju kustība, braukšanai ar velosipēdiem paredzēta josla vai brauktuve, kas apzīmēta ar atbilstošām
ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem. 4

1

Avots: Vidzemes Tūrisma asociācija. (2019).
A.Līviľas adaptēts no Lauku ceļotājs. Pārgājienu tūrisms: rokasgrāmata uzľēmējam
3
SIA ―IE.LA inţenieri‖. Projekta SUMBA Pārvietošanās Ģenerālplāna sadaļu izstrāde (R074). https://www.bef.lv/wpcontent/uploads/2020/09/Mobilitates_punktu_plans_SUMBA-1.pdf
2
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Velomaršruts - Grafiski attēlots un vārdiski aprakstīts veloceļojuma plāns, kurā ir ietverts ceļojuma, kurš
nepārsniedz vienu gadu, - ilgums, sākuma un beigu punkts, galvenās apstāšanās vietas un apmeklējamās
tūrisma piesaistes. Ceļojumu tūrisma maršrutos paraksti tiek iekļauts arī plānojums pa dienām un
nakšľošanas vietas.5
Velotaka – meţa ceļš, stiga, taka ar dabisku segumu vai uzlabotu blīvu segumu, kurā ir zema satiksmes
intensitāte.
Velotūrisms – viens no aktīvā tūrisma veidiem un tam ir būtiska loma ne tikai tūrisma, bet arī
ekonomikas attīstībā.
“Zaļie ceļi” - ir nemotorizētajam transportam īpaši piemēroti pārvietošanās koridori, veidoti līdzsvarā ar vidi un
apkārtējām teritorijām. Šiem koridoriem jānodrošina pietiekamas prasības platuma, stāvuma un virsmas kvalitātes
ziņā, lai nodrošinātu visām apmeklētāju grupām draudzīgu un drošu pārvietošanos. Šajā sakarā bijušās dzelzceļa
līnijas un kanālu dambji ir ļoti piemērots resurss “Zaļo ceļu” attīstībai. 6

4

Likumi.lv. Noteikumi par darbības programmas ―Infrastruktūra un pakalpojumi‖ papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti
―Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība‖. https://likumi.lv/doc.php?id=176093
5
A.Līviľas adaptēts pēc Tūrisma maršrutu veidošana. (2010). Vidzemes Augstskola
6
Lilles Deklarācija, 2000. gada 12. septembris
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Ievads
Dokumentā ―Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija 2020-2025: Zaļo ceļu (Greenways) attīstība Vidzemē
2020.-2025.gadam‖ galvenais fokuss ir ―Zaļie ceļi‖, to infrastruktūra, iekļaušana multimodalā transporta
sistēmā, kā arī integrēšana TEN-T tīklā un EuroVelo 13. ―Zaļie ceļi‖ Latvijā ir jauna iniciatīva - lai attīstītu
bijušās dzelzceļa līnijas un piemērotu tās nemotorizētā tūrisma vajadzībām, savukārt Eiropā tas veiksmīgi
tiek darīts jau vairāk kā 20 gadus, piesaistot miljoniem tūristu vietās, kuras parasti paliek ārpus tūrisma
ceļveţiem, un dodot iespēju baudīt ainavas un vidi, kura savulaik piedzīvoja uzplaukumu pateicoties
dzelzceļa klātbūtnei.
Stratēģija ir veidota kā rīks pašvaldībām, reģioniem, nevalstiskajām un valsts institūcijām, kas noderētu
vietējās un reģionālās ekonomikas uzlabošanai, kā arī veicinātu ―Zaļo ceļu‖ attīstību. Lai Latvijā pilnībā
realizētu ―Zaļo ceļu‖ potenciālu, nepieciešams ieguldīt lielu darbu, lai, pirmkārt, sakārtotu īpašumtiesību
jautājumu valsts līmenī, kā arī piesaistītu finansējumu infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai vietējā
līmenī. Daudzas pašvaldības jau ir izpratušas ―Zaļo ceļu‖ potenciālu, un veikušas nozīmīgus ieguldījums,
gan līniju tīrīšanā, gan bijušo dzelzceļa objektu atjaunošanā, tādējādi paverot ceļu līdzīgām iniciatīvām
nākotnē.
SIA ―AC Konsultācijas‖ biedrības ―Latvijas Zaļo ceļu asociācijas‖ uzdevumā veica Vidzemes tūrisma
attīstības stratēģijas rīcības plāna 2020-2025 izstrādi ar fokusu uz rīcībām tieši ―Zaļo ceļu‖ attīstībā, kā arī
izstrādā priekšlikumus Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas aktualizēšanai, ieteikumus arī galvenokārt
vēršot uz attīstību ―Zaļo ceļu‖ jomā. Pakalpojums tiek sniegts publiskā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas
NR. LZCA 2020/1 INTERREG EUROPE) ietvaros, balstoties uz 2020. gada 23. oktobrī abpusēji noslēgto
līgumu.
Rīcības plāns ir Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Tas ir pakāpi detalizētāks dokuments,
kurā ir iekļauti konkrēti rīcību virzieni un rīcības, definēti par rīcībām atbildīgie, sadarbības partneri, kā arī
norādīts indikatīvais izpildes termiľš un finansējuma avoti. Rīcības plāns izstrādāts projekta INTERREG
EUROPE programmas DESTI SMART PGI04871 ietvaros.
Rīcības plāna izstrādes ietvaros sasniegtais:
1. Definēti Rīcības plāna mērķi;
2. Identificēti nozīmīgākie un potenciālie tūrisma apskates objektus un vietas, kas atrodas uz vai
tuvumā bijušām dzelzceļa līnijām reģionā;
3. Apkopota informācija par tūrismam nozīmīgu velo/ kājāmgājēju satiksmi/kustību un sabiedriskā
transporta satiksmi;
4. Identificēti tūrismam nozīmīgākie mobilitātes punkti gan dzelzceļa, gan autobusu satiksmei;
5. Identificētas dzelzceļa līnijas ar tūrisma potenciālu, Park & Ride autostāvvietu atrašanās vietas, to
sasaisti ar TEN-T un nacionālās transporta infrastruktūras vienoto tīklu;
6. Atspoguļotas zaļās mobilitātes ārvalstu labās prakses piemēri, tajā skaitā Projekta partneru
valstīs;
7. Sadarbībā ar ieinteresētajiem partneriem ( stakeholders) izstrādātas rīcības un aktivitātes kā
Rīcības plāna sastāvdaļa, paredzot vismaz vienu rīcības mērķi, īsu galveno aktivitāšu aprakstu,
īsu sasniedzamo rezultātu un iznākumu aprakstu, indikatīvu budţetu un finansējuma avotu,
indikatīvu laika plānu un atbildīgo iestādi, kā arī galvenos ieinteresētos partnerus.
Pakalpojuma izpilde tika veikta laika posmā: 2020. gada 23. oktobris – 30. novembris.
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1. Esošā situācija tūrismā un mobilitātē Vidzemē
1.1 Tūrisma attīstības tendences
COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze 2020.gadā uzskatāmi apliecināja, ka tūrisma nozare nav tikai
starptautiskais tūrisms, kas apkalpo ārvalstu viesus, bet nozīmīga vieta ir arī vietējam tūrismam un
atpūtas pakalpojumu nodrošināšanā Latvijā. Pastāvot ceļošanas ierobeţojumiem pasaulē, izmainījās
ceļošanas uzvedība, paradumi un galamērķi. 2020. gads apliecināja, ka atpūta dabā kļūst arvien
nozīmīgāka brīvā laika pavadīšanā. Tā piemēram, Līgatnes dabas takās 2020. gada martā apmeklētāju
plūsma divkāršojās, salīdzinot ar pēdējiem trīs gadiem, Piejūras dabas parkā sešu mēnešu periodā
apmeklētāju plūsma pieaugusi par 20,7%, salīdzinot ar 2019.gada periodu, Ainaţu molā sešu mēnešu
periodā apmeklētāju pieaugums bija 10,2%.7 Īpaši liels bija apmeklētāju pieplūdums dabas takās, skatu
torľos un citos populārākajos dabas objektos. Daudzviet vienlaikus pulcējās pat pārlieku liels apmeklētāju
skaits, tādejādi apdraudot valstī noteikto epidemioloģisko prasību ievērošanu. Šī iemesla dēļ uz laiku tika
slēgti populārākie Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas valsts meţu apsaimniekotie dabas objekti.
―Zaļie ceļi‖ šādos apstākļos bija laba alternatīva aktīvai atpūtai.
COVID-19 periodā pieauga pieprasījums arī pēc mazākas ietilpības naktsmītnēm. Uzľēmēji un radošās
personības krīzes laikā radīja pulcēšanās ierobeţojumiem atbilstošus, jaunus atpūtas pakalpojumus,
ievērojot pulcēšanās ierobeţojumus, piemēram, aktīvās atpūtas centrs ―Eţi‖ radīja spēli ―Cilpo ar velo‖,
notika brīvdabas kamerkoncerti.
―Zaļo ceļu‖ attīstība tūrisma un atpūtas nozarē jau notiek krietni sen ASV un Rietumeiropā, bet mazāk
Austrumeiropā. ―Zaļie ceļi‖ kā estētiski dabas koridori atpūtai, tūrismam un sportam pamatā tiek veidoti
pa jau esošajiem lineārajiem ceļiem. Šim nolūkam visbieţāk tiek izmatoti bijušo dzelzceļa līniju uzbērumi,
velotakas gar kanāliem, ūdenskrātuvēm un upēm. ―Zaļie ceļi‖ ir atšķirīgi pēc to garuma, atrašanās vietas
un prioritārā izmantošanas veida. Piemēram, pilsētu ―Zaļie ceļi‖ (bieţi vijas gar upi vai ezeru, daţkārt –
paralēli promenādei), vietēja mēroga jeb kaimiľkopienu savienojoši ceļi, reģionālie gargabalu ceļi un
pārrobeţu ―Zaļie ceļi‖.8 ―Zaļo ceļu‖ attīstībā nozīmīgs faktors ir ērta sasniedzamība no pilsētām, kur
koncentrējas lielākā daļa iedzīvotāju un iebrauc ārvalstu tūristi. COVID-19 pandēmijas laikā
sasniedzamības faktors īpaši pastiprinājās, jo kļuva vēl būtiskāk dabas teritorijas sasniegt, braucot ar
velosipēdu vai ejot ar kājām - it īpaši no dzīvesvietas pilsētā. Plānojot jaunu ―Zaļo ceļu‖ izveidošanu un
esošo attīstību, ir būtiski paredzēt to savienojumus ar pilsētām un jau esošajiem veloceļiem, tādejādi
veidojot satelītceļus un veloceļu tīklu.
Pēdējo divu gadu laikā Latvijā aktīvi ir veidoti garo pārgājienu maršrutu ceļi, piemēram, Jūrtaka, Meţtaka,
un arī Eiropas kultūras ceļi. Šie ir starptautiskajos tūrisma maršrutos iekļautie ceļi un to izveidošanas
mērķis ir piesaistīt vairākdienu gājējus. Šajos maršrutos veidojot ceļu infrastruktūru (norādes zīmes,
saprotami simboli un valodas lietojums) jāľem vērā šo ceļotāju vajadzības un jānodrošina ierašanās
galamērķī.

7

A.Klepers (2020). COVID19 ietekme uz apmeklētāju plūsmas izmaiľām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000).
Vidzemes Augstskola Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts.
8
T.Tambovceca, Dz.Atstāja, M.Tereshina, I.Uvarova, A.Livina (2020). Sustainability Challanges and Drivers of Cross- Border
Greenway Tourism in Rural Areas. Sustainability.2020 (12)
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Velotūristi un citi ―Zaļo ceļu‖ izmantotāji pēc to pieredzes, intereses un braukšanas iemaľām var būt visai
daţādi. No tā izriet arī šo tūristu, ceļotāju vai vietējo iedzīvotāju vajadzības attiecībā uz ―Zaļo ceļu‖
infrastruktūru. Tālab ―Zaļo ceļu‖ plānošanas nolūkiem ir lietderīgi šo ceļu infrastruktūras izmantotājus
nosacīti sadalīt vairākās grupās, par pamatkritērijiem izvēloties ceļojuma ilgumu un maršruta garumu:

1. Daudzdienu tūristi (gan velo, gan kājāmgājēji), kuri veic noteiktu maršruta
posmu (km) noteiktā laika periodā. Viņi maršruta apskatē iekļauj atsevišķus
objektus (vai nu populārus un labi atpazīstamus vai konkrētus tematiskos objektus,
par kuriem ir padziļināta interese). Šie tūristi var ceļot gan mazākā, gan vidēji lielā
grupā, un viņiem ir svarīga regulāra apmešanās vietu izvēle maršrutā. Apmešanās
vietām jābūt spējīgām piedāvāt vienas nakts izmitināšanu, velo novietni, drēbju
ţāvēšanu. Šajā grupā var būt gan vietējie, gan ārvalstu tūristi, un tos nosacīti var
iedalīt vēl divās apakškategorijās:
1.1. Sportiskie tūristi plāno lielākus ikdienas veicamos attālumus un apmeklē maz
vai nevienu tūrisma objektu, kas neatrodas tieši pie maršruta,
1.2. Izzinošie tūristi, kas nobrauc mazāku attālumu, bieţi nogrieţas no maršruta
un/vai papildina to ar daţādiem citiem, sev interesējušiem objektiem.
2. Vienas dienas ceļotāji – viņi izvēlas sākt un beigt savu braucienu vienā vietā, vai
iespēju no brauciena beigām sasniegt savu sākuma punktu ar sabiedrisko
transportu. Ceļo ar vieglāku bagāţu, ir mazāk prasīgi pret veloceļa infrastruktūru.
Viegli atliek braucienu, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Izmanto velo nomas
pakalpojumus. Labprātāk izvēlas maršrutus ar labākām atpūtas un ēdināšanas
iespējām, skaistiem skatiem, dabu. Šo grupu nosacīti var iedalīt vēl trīs
apakškategorijās:
2.1. Ceļotāji, kas ceļo radiāli no vienas apmešanās vietas (retāk: no savas
dzīvesvietas);
2.2. Ceļotāji, kas ierodas un dodas prom ar sabiedrisko transportu;
2.3. Sportiskie ceļotāji, kam galvenais motivators ir nobrauktā distance un/vai
veiktais posms.
3. Vietējais ikdienas braucējs – šajā grupā ietilpstošie dodas savā ikdienas
maršrutā, pamatā uz izglītības iestādi vai darbu. Izmanto velomaršrutu tikai tad, ja
tas ir īsāks, ērtāks vai drošāks, retāk – ja skaistāks/ainaviskāks. Nereti pārvadā
visu, ko spēj, t.sk. bērnus uz bagāţnieka vai piekabē, darba rīkus u.tml. Papildus
piedāvājumus izmanto ļoti maz.
Papildus, ―Zaļo ceļu‖ mārketinga un popularizēšanas nolūkiem var izmantot segmentēšanu pēc citādām
pazīmēm9, kā piemēram:

9

Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour. (2019). Guidelines for sustainable bycicle tourism. http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
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1. Velobraucējs – pasākumu dalībnieks. Piedalās kādā organizētā pasākumā, uz ko
var būt ieradies ar savu privāto autotransportu vai sabiedrisko transportu.
Iespējams, ka pasākuma apmeklējumam izmanto velo nomas pakalpojumus.
2. Eko braucējs. Viņam svarīgs ir pasākuma ekoloģiskais aspekts. Izvēlēsies
daţādus ar zaļo 'eko' tūrismu saistītus pakalpojumus un pakalpojumu sniedzējus.
3. Organizētas grupas dalībnieks. Parasti ārvalstu tūrists, visu ceļojumu pasūta
vienā ceļojumu birojā, kas savukārt nodrošina visu ar braucienu saistīto
pakalpojumu spektru - no velo piegādes līdz ēdināšanai, iespējams, ka ceļojums
tiek kombinēts ar citām aktivitātēm (laivas, kultūras pasākumi u.tml.).
Mārketingā, uzrunājot konkrētas mērkgrupas, var izmantot arī dalījumu pēc velosipēdu veidiem, jo tie
iezīmē konkrētās mērķgrupas intereses, piemēram, braucējiem ar tūristu velosipēdiem var piedāvāt vairāk
apskates objektus, jo viľiem kā otrā prioritāte ir atpūta.10

1. tabula. Ranţēta daţādu velosipēdu lietotāju motivācija
Šosejas velosipēdi

Tūristu velosipēdi

Kalnu velosipēdi

1.

Brīvība

Daba

Daba

2.

Daba

Atpūta

Brīvība

3.

Līdzsvars

Ainavas

Jautrība

4.

Tikt prom

Brīvība

Līdzsvars

5.

Atpūta

Veselība

Tikt prom

Avots: Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour. Guidelines for sustainable bicycle tourism.
Kā arī segmentēšanu iespējams veikt pēc tā, kas tūristam ir svarīgākais. Velotūrisma rokasgrāmata
(2010) izšķir astoľus velotūrista tipus:

1. Sportiskais – maršrutu uztver kā sporta trasi ar daţādiem kāpinājumiem un
izaicinājumiem. Veic garākus maršrutus, tāpēc nepieciešams plānot attālumus
starp naktsmītnēm un ēšanas vietām;
2. Baudītājs – izvēlas estētisku maršrutu, ainaviskumu un iespējas interesanti
atpūsties. Izvēlas pārvietoties ne tikai ar velosipēdu, bet pārbraucienu laikā
pārvietojas ar vilcieniem, ja tas ir kombinējams;
3. Novad-pētnieciskais – viens no galvenajiem braukšanas motīviem ir izziņa un
vietējo apstākļu iepazīšana. Lai apskatītu visus zīmīgos apskates objektus, mēro
sānceļu kilometrus, t.i., nost no galvenā maršruta;
10

Guidelines for sustainable bycicle tourism. (April 2019). Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour.
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4. Pasākumu līdzdalībnieks – ikdienā ar velosipēdu nebrauc. Ir svarīga līdzdalība,
kopā būšana ar pārējiem pasākuma dalībniekiem. Izmanto arī citus pakalpojumus
pasākuma norises vietā;
5. Eko-veselīgais – cilvēki, kas velobraukšanu saskata kā jēgpilnu nodarbi veselības
veicināšanai. Velobraukšanu uztver kā ekoloģisku un pietiekami ātru
pārvietošanos veidu;
6. Vietējais ikdienas braucējs – izmanto noteiktus maršrutus, jo dodas uz izglītības
iestādi, darbu un arī kādā nelielā atpūtas braucienā;
7. Modīgais – brauc tikai populārākos maršrutus, pievēršot uzmanību ainaviskumam.
Maršrutā daudz fotogrāfē. Piedzīvoto pēc tam stāstā pārējiem. 11
1.2 Velotūrisms, velomaršruti un veloceļi
1.2.1

Tūrisma un velotūrisma organizācijas

Latvijas Zaļo ceļu asociācija (LZCA) ir dibināta 2014. gadā un ir aktīva organizācija, kas sekmē ―Zaļo
ceļu‖ attīstību Latvijā un sadarbojas šajā jomā arī ar kaimiľvalstīm. LZCA biedri 2020. gadā ir 13
pašvaldības (Alojas, Amatas, Carnikavas, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Limbaţu, Ogres, Olaines, Ropaţu,
Rūjienas, Strenču un Vecpiebalgas). LZCA kā komunikācijas kanālu izmanto sociālo mediju Facebook ar
tajā izveidoto kontu un 862 sekotājiem (uz 2020.g. 4.novembri) un interneta vietni
https://greenrailways.eu/ trīs valodās: latviešu, igauľu un angļu. Šajā vietnē ir informācija par pieciem
velomaršrutiem un ―Zaļo ceļu‖ rokasgrāmata angļu valodā (izdota 2019.g.). LZCA popularizē ―Zaļo ceļu‖
iniciatīvas Latvijā, organizējot publiskus velobraucienus un attīstot ―Zaļo ceļu‖ infrastruktūru ar
mērķtiecīgu projektu piesaisti.
Kopš dibināšanas, LZCA ir aktīvi iesaistījusies ―Zaļo ceļu‖ attīstībā un popularizēšanā, iesaistoties
projektos:

 Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projektā “Zaļie Dzelzceļi”
(“Green Railway”), kur kopā ar astoņiem Igaunijas partnerim un 14 Latvijas
pašvaldībām un Vidzemes Tūrisma asociāciju, ir izveidoti
velo/kājāmgājēju maršrutu posmi “Zaļie Dzelzceļi”;
 ES Cosme projektā “Zaļais mantojums” (“Green
Heritage”), kurā piedalījās 3 pašvaldības no Latvijas
(Ogre, Ērgļi, Ropaţi) un UNESCO mantojuma vietas kā
Rīgas vecpilsēta un Strūves ģeodēziskā loka vieta Ērgļu
novadā. Projekta mērķis bija savienot “Zaļos ceļus” ar
UNESCO sarakstā iekļautajām vietām.

11

Grīnfelde, I., Klepers, A., Petkēvica, A. Smaļinskis, J. (2010). Velotūrisma praktiķa un pakalpojuma sniedzēja rokasgrāmata.
http://visit.valka.lv/wp-content/visit/Velot%C5%ABrisma_rokasgr%C4%81mata_2010.pdf
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Vidzemes tūrisma asociācija (VTA) dibināta 1997. gadā. 2020. gadā tajā ir 38 pašvaldības - VTA
biedri gan Rīgas, gan Vidzemes plānošanas reģionos, gan izglītības iestādes: Ogres valsts tehnikums,
Smiltenes tehnikums, Vidzemes Augstskola, 46 uzľēmēji, četri tūrisma operatori, pieci muzeji, viena
medicīnas iestāde, divas fiziskas personas. Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un
sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Vidzemē. VTA komunikācijas kanāls ir interneta vietne
http://www.vidzeme.com/lv/, kas pieejama latviešu, angļu un krievu valodā. Mājaslapā pieejama
informācija par asociācijas realizētajiem projektiem, kas pārstāv daţādus tūrisma aspektus, piemēram,
velotūrisms, ―Zaļie ceļi‖, pārgājieni u.c. VTA ir iestājusies Eiropas Zaļo ceļu asociācijā (EGWA), lai iegūtu
zināšanas un pieredzi no citām Eiropas valstīm, attīstot „Zaļos ceļus‖ un lai varētu līdzdarboties projektos
un EGWA rīkotajos pasākumos, kā arī popularizēt partneru "Zaļos ceļus‖
starptautiskai auditorijai.
VTA ir Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes locekle 12. 2012. gadā Latvijas
Tūrisma konsultatīvā padome deleģēja VTA kā atbildīgo institūciju vietējas,
reģionālas un nacionālas nozīmes velomaršrutu numuru piešķiršanai atbilstoši
vienotajai kārtībai, kā arī maršrutu un to numuru datubāzes uzturēšanai. Ar
piešķirtajiem velomaršrutu numuriem veloceļiem var iepazīties šeit:
http://www.vidzeme.com/lv/forums/velomarsrutu-nr/velomarsrutu-numuru-pieskirsanas-kartiba.html.
Visvairāk ir reģistrēti vietējās nozīmes velomaršruti.

Latvijas velo informācijas centrs (LVIC) ir dibināts 1991. gadā un veic Latvijas velotūrisma maršrutu
apkopošanu, velomaršrutu izstrādi un ar velotūrismu saistītas informācijas sniegšanu. Biedrība aktīvi
iesaistās projektos, publiskās aktivitātēs, kas atbalsta veselīga un aktīva dzīvesveidu popularizēšanu,
riteľbraucējiem draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības izglītošanu velotransporta jomā. LVIC
komunikācijas kanāls ir interneta vietne https://www.bicycle.lv/ latviešu un angļu valodās. LVIC piedāvā
velomaršrutu meklēšanu šādā telpiskā griezumā: Rīga&Jūrmala, Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme,
Zemgale un atsevišķi ir izdalīts EuroVelo. Vidzemes sadaļā informācija ir sagrupēta šādās kategorijās:

 Tour de LatEst velomaršruts sadalīts 14 dienās;
 GNP ar teritoriālo dalījumu (Cēsu, Līgatnes, Cēsu novadi,
Vaidava);
 Vidzemes piekraste ar teritoriālo dalījumu (Limbaţu,
Salacgrīvas, Saulkarstu un Sējas novadi);
 Ziemeļu un Austrumu vidzeme ar teritoriālo dalījumu
(Alūksnes novads, AAA Veclaicene, Apes novads,
Gaujiena, Burtnieka ezers, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Valmieras
novadi13);
 Dienvidvidzeme un maršruti pie Daugavas (Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu un
Ogres novadi);

12

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma valsts
politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju, tai skaitā pašvaldību un plānošanas reģionu, un
privātpersonu, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, sadarbību. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. MK noteikumi 666 (2003)
13
P.S. Juridiski Valmieras novads tiks izveidots 2021. gada jūnijā
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 Vidzemes augstiene (Ērgļu novads, Gaiziņkalns, Madonas novads un starpnovadu
maršruti).
1.2.2

Velomaršruti un veloceļi

Vidzemes reģionā ir starptautiskas nozīmes velomaršruti, kurus apzīmē ar EuroVelo. Latvijā ir izveidots
EuroVelo 13 maršruts, kurš iet gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Ainaţiem, turpinoties Igaunijas
teritorijā. Maršruts Latvijas teritorijā ir marķēts no Ainaţiem līdz Jūrmalai, šī posma garums ir 198,24 km.
EuroVelo 13 kopumā ir 10400 km garš velomaršruts, kurš ved caur 20 valstīm, gar trīs jūrām un 14
UNESCO vietām14. Šis Dzelzs priekškara maršruts (Iron Curtain Trail) kopš 2019. gada ir sertificēts kā
Eiropas Padomes kultūras ceļš (Culture Route of the Council of Europe). Teorētiski ir izveidots EuroVelo
11 maršruts ―Austrumeiropas maršruts‖, kurš šķērso Vidzemi (uz papīra, bet ne dabā) no Madonas,
Ērgļiem, Vecpiebalgas, Siguldas, Līgatnes, Cēsīm, Smilteni un Valku, taču šī maršruta attīstība nav LZCA
darba kārtībā patlaban. Kartoshēmā (skat. 1. attēlu) ir parādītas pašvaldību sadarbības saites
velosatiksmes infrastruktūras un velotūrisma attīstībā (2019. gads). Vidzemes tūrisma galamērķis izceļas
starp pārējiem Latvijas reģioniem ar iestrādēm veloinfrastruktūras un velotūrisma attīstībā.

1. attēls. Pašvaldību sadarbības saites velosatiksmes infrastruktūras un velotūrisma
attīstībā

Avots: Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019). Izpildītājs SIA
―Envirotech‖ un pasūtītājs VAS ―Latvijas valsts ceļi‖
Var izšķirt trīs kategorijas velomaršrutiem Latvijā, kuriem tiek piešķirti reģistrācijas numuri:

 Nacionālās nozīmes velomaršruti - numerācija no 1 līdz 9;
14

EuroVelo13, Iron Curtain Trail, https://en.eurovelo.com/ev13
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 Reģionālās nozīmes velomaršruti - numerācija no 10 līdz 99;
 Vietējās nozīmes velomaršruti - numerācija no 100 līdz 999.
Veloceļi un “Zaļo ceļu” maršruti:
Veloceļu plānošanā un attīstībā nozīmīgs lielums ir apkārtnē esošais iedzīvotāju blīvums 15, kas Latvijas
gadījumā ir ļoti zems, t.sk. Vidzemē. 2019.g. veiktā pētījuma rezultāti 16 parāda, ka uz 1000 iedzīvotājiem
garākā velosatiksmes infrastruktūra Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās ir Jaunpiebalgas, Strenču
un Cēsu novadā, savukārt pēc absolūtajiem kilometriem garākā tā ir Valmieras pilsētā, Cēsu un Madonas
novadā. Savukārt, Rīgas plānošanas reģionā uz 1000 iedzīvotājiem garākā velosatiksmes infrastruktūra
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās ir Salacgrīvas, Jaunpils un Siguldas novadā, savukārt pēc
kilometriem garākā ir Rīgas un Jūrmalas pilsētā, Siguldas un Ogres novadā. Veloceļi primāri ir izbūvēti
pilsētās un apdzīvotās vietās. Iedzīvotāju skaits un blīvums īpaši liek pievērst uzmanību savienojumu
izveidei ar pilsētām, veidojot satelītceļus ―Zaļajiem ceļiem‖. ―Zaļo ceļu‖ tīkls Vidzemes tūrisma galamērķī
šobrīd ir 558 km kopgarumā, un tiem ir šādi posmi:

 Zaļais ceļš Valga/Valka – Ape (~55 km) – ceļa posmi ir daļēji Igaunijas teritorijā;
 Zaļais ceļš Melturi - Jaunpiebalga – Gulbene – Sita (~123 km);
 Zaļais ceļš ar atsevišķiem veloceļa fragmentiem Ainaţi – Puikule – Valmiera (~85
km) ar perspektīvu pagarinājumu līdz Smiltenei posmos, kur tas tehniski
iespējams;
 Zaļais ceļš ar atsevišķiem veloceļa fragmentiem Lāde – Limbaţi – PuikuleMazsalaca (~57 km) ar perspektīvu pagarinājumu līdz Rūjienai (22,8 km) un
Ipiķiem/Mosakulai Igaunijā uz ziemeļiem un līdz Skultei uz dienvidiem. Maršruts
Rūjienā (1,7 km).
 Zaļais ceļš Cekule – Kangari- Ķeipene - Ērgļi (~79 km), ar savienojumu līdz Ogrei
un perspektīvā ar savienojumu līdz Koknesei;
 Zaļais ceļš Ikšķile – Ogre (20km). Apļveida maršruts dabā ir marķēts ar Nacionālo
velomaršruta Nr. 7., savieno divas pilsētas, ietverot promenādes gar
Daugavu, ainavisko dabas parku "Ogres Zilie kalni", kur atrodas Dubkalnu
ūdenskrātuve;
 Zaļais ceļš Carnikava – Ādaţi uz dambja (12,5 km);
 Zaļais ceļš Lubāna dambis (25 km), vēl 25 km garumā turpinās velomaršruts ar
asfaltētu un grants segumu;
 Zaļais ceļš Alūksnē (2,6 km).
Maršrutos sastopami trīs veidu segumi – ciets, grants un taka. Lielākoties visos posmos sastopami visu
veidu segumi (sīkāku informāciju skatīt 1. pielikumā).

15

Andrews C., Tabatabie S., Litt.S. (Spring 2018). Motivation and Strategies for bycicle planning in rural, suburban, and low Density
communities. Vol.84. Journal of the American Association.
16
SIA ―Envirotech‖. (2019). Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. http://veloplans.lv/wpcontent/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf

14

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde”

2. attēls. Velomaršruti un “Zaļie ceļi” Vidzemes tūrisma reģionā, velonomas punkti un slieţu
velosipēdu piedāvājums

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte
1.2.3

Velo tūristu plūsmas raksturojums

Pētījumā17 (2019) ir secināts, ka velobraucēju, t.sk. velotūristu uzskaite notiek fragmentēti, nav izveidotas
vienotas sistēmas. Gājēju, velobraucēju skaitītājus uzstāda gan pašvaldības, gan Dabas aizsardzības
pārvalde, gan nevalstiskais sektors - visbieţāk projektos, lai pēc to īstenošanas varētu sekot līdzi un
monitorēt pakalpojuma pieprasījumu. ―Zaļo ceļu‖ maršrutos apmeklētāju plūsmas skaitītāji ir izvietoti
vairākās vietās ar atšķirīgu datu nolasīšanas metodi, gan arī pēc uzskaites veida (auto, velo,
kājāmgājējs):

 “Zaļā ceļā” Ape-Valka/Valga:
o Apes pilsētā, no kurienes pa “Zaļo ceļu” var uzsākt velobraucienu uz
Valku/Valgu;

17

Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019). Izpildītājs SIA ―Envirotech‖ un pasūtītājs VAS
―Latvijas valsts ceļi‖
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 “Zaļā ceļā” Ainaţi-Valmiera un EuroVelo 13:
o Ainaţos skaitītājs ir izvietots pirms Ainaţu mola, kas ir iecienīta atpūtnieku
un tūristu vieta;
o Valmierā tilts Dzelzītis;
 “Zaļā ceļā” Rūjiena –Lāde:
o Limbaţu novadā uz “Zaļā ceļa” aiz Katvaru ezera (apzīmēts kā Priedītes)
(gan velobraucēji, gan gājēji);
o Mazsalacā uz “Zaļā ceļa”, bijušā dzelzceļa tilta pār Salacas upi;
o “Zaļais ceļš” Vīlande-Moisakula Igaunijā. Šis skaitītājs atrodas Igaunijā un
ārpus Latvijas “Zaļā ceļa” posma, bet parāda situāciju Igaunijā, ko var ņemt
vērā plānojot Rūjiena –Moisakula attīstību. Vīlandē (10 km no Vīlandes pie
Sinnialiku ezera) skaitītājs atsevišķi uzrāda gan velobraucējus, gan gājējus.
 “Zaļā ceļā” Ieriķi-Gulbene-Vecumi:
o Gulbenē Pils parkā (gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti);
o Litenes tilts uz “Zaļā ceļa”;
o Balvu novadā Kubulu stacijas (gan velobraucēji, gan gājēji);
o Ţīguros (gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti).
 “Zaļā ceļā” Carnikava- Ādaţi:
o Carnikavā uz tilta EuroVelo 13 (gan velobraucēji, gan gājēji);
o Carnikavā uz promenādes (gan velobraucēji, gan gājēji);
 “Zaļā ceļā” Cekule –Ērgļi
o Pie Kangaru stacijas (gan auto, gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti);
Pievēršoties uzstādīto skaitītāju analīzei, 10 km attālumā no Vīlandē pie Sinnialiku ezera uzskaites
periodā ir reģistrēti 51,1% velobraucēju un 48,9% gājēju. Darba dienās nepilnu divu gadu periodā vidēji
ir 22 velobraucēji un nedēļas nogalē vidēji 31 velobraucējs. Darba dienās no 12 līdz 20 ir lielākā
velosipēdistu plūsma, bet brīvdienās no 9 līdz 18. Vislielākā veloplūsma ir bijusi 2020. gada maijā, 2020.
gadā veloplūsmas pieaugums sākas no marta mēneša, kas sakrīt ar COVID-19 ārkārtas situācijas
ieviešanu Igaunijā un Latvijā (skat. 3. att.).

3. attēls. Plūsmu sadalījums nedēļas dienu griezumā periodā no 2019. gada janvāra līdz
2020. gada oktobrim

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija
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4. attēls. Apmeklētāju intensitāte Vīlandē, Apē un Ainaţos no 2019. gada 1. janvāra līdz
2020. gada 31. oktobrim

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija
Kopumā visās trīs vietās visaugstākā apmeklējuma intensitāte ir nedēļas nogalē (sestdienā 20,4% un
svētdienā 20,8%), kas norāda to, ka svētdienā apmeklētāji dodas mājup. No šīm trīs vietām visaugstākā
apmeklējuma intensitāte ir Ainaţos sestdienā - 28,5%. Ainaţos ir arī visizteiktākās apmeklējuma atšķirības
starp darba dienām un nedēļas nogali, kas ļauj izdarīt pieľēmumu par tūristu apmeklējumu. Vīlandē ir
redzamas atšķirības apmeklējumā no pirmdienas līdz ceturtdienai un no piektdienas līdz svētdienai, kas
liecina par pagarinātās nedēļas nogales izmantošanu atpūtā. Apē ir vismazakās apmeklējuma atšķirības
nedēļas dienu griezumā, tomēr piektdienā ir augstāks apmeklējumu skaits, kas var norādīt, ka piemēram,
zaļo ceļu velobrauciens tiek uzsākts piektdienas pēcpusdienā.
Valmieras pilsētā veloplūsma tiek skaitīta uz Dzelzīša – tilta. Attēlā nr. 5. ir redzami dati par 2019. gadu
pilnā griezumā, bet par 2020. gadu - par gada septiľiem mēnešiem līdz jūlijam. 2020. gadā no marta ir
krass veloplūsmas samazinājums, ko var saistīt ar COVID-19 ārkārtas situāciju, t.sk. attālināto darbu
izglītības iestādēs un augstskolā. No 2020. gada marta ievērojami lielāka plūsma ar velosipēdu ir pilsētas
centra virzienā, kas iespējams norāda uz to, ka velo tiek izmantots atpūtai vai sportam.
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5. attēls. Veloplūsma Valmieras pilsētā 2018. (2 mēneši), 2019. un 2020. (7 mēneši)
gadā

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija
Attēlā nr. 6 ir parādīta velobraucēju un gājēju plūsmas atšķirības četros ―Zaļo ceļu‖ maršrutos un
EuroVelo13.
Carnikavā ir divi skaitītāji, viens no tiem atrodas pie gājēju tilta pāri Gaujai EuroVelo 13 posmā un ―Zaļā
ceļā‖ Ādaţi – Carnikava, šajā vietā ir reģistrēti 47% velobraucēji un 53% kājāmgājēju, kas ir augsts
velobraucēju īpatsvars. Velobraucēji visbieţāk šo posmu izbrauc svētdienās, vidēji gada griezumā vienā
dienā ir 247 velobraucēji, un gada laikā tas veido 90 337 velobraucējus un 102 533 kājāmgājējus.
Visaugstākā velobraucēju intensitāte šajā posmā ir no maija līdz augustam. Carnikavā skaitītājs, kurš
atrodas promenādē uz jūru, norāda uz ievērojami lielāku kājāmgājēju skaitu, salīdzinot ar velobraucēju
skaitu. Gadā šeit tiek uzskaitīti 133 101 kājāmgājēji un 76 831 velobraucēji. Maršruts ir noslogots un
pieprasīts.
Īpašu uzmanību ir vērts pievērst velosipēdistu un gājēju skaitītājam, kurš ir izvietots apmēram 10 km
attālumā no Limbaţiem (aiz Katvaru ezera Puikules virzienā) netālu no z/s Priedītes (tādēļ skaitītāja
nosaukums ir Priedītes), jo šis skaitītājs parāda ļoti objektīvi ―Zaļā ceļa‖ lietotāju statistiku, jo uzskaita
tiešām braucējus/gājējus šajā maršrutā nevis Katvaru ezera apmeklētājus. Pirms ―Zaļā ceļa‖ atklāšanas,
šis posms bija aizaudzis un netika lietots. Attēls 6 parāda, ka šajā posmā velobraucēji no kopējās
apmeklētāju plūsmas gada laikā (2019. gada novembris - 2020. gada novembris) sastāda 62%, kas ir
augstākais rādītājs starp plūsmām, kuras šobrīd tiek monitorēts ar dalītiem (velo, kājāmgājēji)
apmeklētāju skaitītājiem.
―Zaļajā ceļā‖ Cekule-Ērgļi pie Kangaru stacijas no 2020. gada jūlija līdz 22. novembrim ir uzskaitīti 3178
apmeklētāji, maksimālais apmeklētāju skaits novērots 2020. gada 14. augustā (piektdiena) - 261 cilvēks,
vidēji dienā 22 apmeklētāji, no tiem 16 gājēji un seši velobraucēji.
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6. attēls. Apmeklētāju plūsmas sadalījums starp kājāmgājējiem un velobraucējiem, %.

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija
Gulbenē ―Zaļo ceļu‖ līnijā no 2020. gada 1. jūlija līdz 20. oktobrim ir bijuši 1672 gājēji un 367
velobraucēji. Vidēji dienā - 14 gājēji un trīs velobraucēji. Attēlā nr. 7. zemāk ir redzama velobraucēju
plūsma nedēļas dienu sadalījumā un dienas plānojumā.

19

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde”

7.attēls. Velobraucēju plūsmas nedēļas dienu sadalījumā un dienas plānojumā

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija
Raksturojot apmeklētāju plūsmu “Zaļajos ceļos”, izmantojot skaitītāju rādījumus, secināms, ka
visvairāk braucēju ir apmeklējuši Valmieru un Carnikavu. Valmieras gadījumā liela nozīme ir iedzīvotāju
skaitam pilsētā (tie ir ap 25 000 iedzīvotāji) un Carnikavas gadījumā – tā atrodas tuvu metropolei, tai ir
dzelzceļa savienojums un jūras sasniedzamība. Apdzīvoto vietu tuvumam ir būtiska ietekme uz
infrastruktūras izmantošanas rādītājiem. Tāpat novērojams, ka velobraucējiem aktīvākās dienas ir
piektdiena, sestdiena un svētdiena.

Lai monitorētu “Zaļo ceļu” izmantošanas intensitāti, svarīgs nosacījums ir automātisko
apmeklētāju reģistrēšanas ierīču uzstādīšana, kas atsevišķi nolasa velobraucējus un
kājāmgājējus, kā arī reģistrē plūsmas virzienus. Regulāra un salīdzināma statistika ļauj
objektīvāk plānot un pieņemt lēmumus par ieguldījumiem zaļo ceļu attīstībā un veloceļu
izbūvē, savienojuma ceļu attīstībā.
1.2.4

Velotūrisma atbalsta pakalpojumi

Velosipēdu nomas punkti. 2020. gadā velonomas punkti Vidzemes reģionā ir izvietoti Valmierā, Cēsīs,
Rūjienā, Gulbenē, Alūksnē, Limbaţos, Ērgļos, Jaunpiebalgā, Amatā, Siguldā, Saulkrastos, Ogrē, Smiltenē,
Valkā, starp Salacgrīvu un Tūju, Silakrogā, Rīgā, Litenē, Madonā, Stāmerienā, Rūjienā (velo nomu
attēlojumu skatīt att. nr. 2., nodaļā 1.2.2.). Sigulda adventures piedāvā nomā ―Smartbike‖ velosipēdus –
elektriskos platriepu velosipēdus, savukārt ―VeloOsta‖ Alūksnē piedāvā nomā elektrovelosipēdus.
Attēlā nr. 8 ir apkopoti dati par velosipēdu pieprasījumu nomās. Ir izmantoti šādu uzľēmumu/iestāţu
dati: ―VeloOsta‖ (Alūksnē), TIC Valkā, ―Limbaţu Lielezera noma‖, ―Zauskas priede‖ (Jaunpiebalgā), ―Eţi
(Valmierā), ―Eţi‖ (Cēsīs), Gulbenes TIC. Datu apkopojumā ir iekļauta informācija par velosipēdiem,
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elektrovelosipēdiem, bet nav iekļauta informācija par tādiem nomu pakalpojumiem kā elektromotocikli,
skrejriteľi u.c. Papildus jānorāda, ka tūristiem pastāv iespēja nomāt atsevišķus velosipēdus (2-4 gab.) arī
vairākās naktsmītnēs gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

8. attēls. Iznomātie velosipēdi

Avots: Uzľēmumu un TIC sniegtā informācija pēc pieprasījuma.
Nomu sniegtie dati par 2019. un 2020. gadu parāda, ka vislielākais pieprasījums pēc velonomas
pakalpojumiem ir no maija līdz septembra mēnesim. Maija mēnesis iezīmē gan piemērotākus
laikapstākļus velobraukšanai, gan arī maija mēnesī ir vairākas svētku dienas, kas veicina vēlmi doties
pavadīt brīvo laiku ārpus mājas. Tāpat redzams, ka 85,7% nomas izsniegumu ir vienai dienai un tikai
14,3% nomas izsniegumu ir 2 vai vairākām dienām. Tas norāda, ka vairākdienu braucēji izvēlas
velobraucienā doties ar savu personīgo velosipēdu, kuram uzticas. Velotūrismā velo nomām un velo
veikaliem liela nozīme ir velodetaļu un veloremonta pakalpojumu nodrošināšanā.
Tūrisma papildu piedāvājumi ar dzelzceļa infrastruktūru
Vietās, kur ir slieţu ceļu posmi izmantojami tūrisma atrakcijām, tiek attīstīti jauni tūrisma produkti. Valkas
Tūrisma un informācijas birojs braucienus ar slieţu velosipēdiem tūristiem piedāvā no 2019. gada. 2019.
gadā pakalpojums tika sniegts 735 klientiem no maija līdz novembrim, bet 2020. gadā 471 klientam no
jūnija līdz oktobrim. 2020. gadā pieprasījuma pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gadu ir bijis jūnija, jūlija
un oktobra mēnešos. No kā var secināt, ka vietējo apmeklētāju vidū pieaug pieprasījums pēc šādiem
piedāvājumiem.
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9. Attēls. Velodrezīnu pieprasījums Valkā 2019. un 2020.gadu sezonā . Avots:
Valkas TIC, 2020. gada oktobris

Gulbenes Depo (SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis) ir iespēja doties izbraucienā ar koka drezīnām. ―Šī
ideja un piedāvājums ir plānots tiem cilvēkiem, kuri neizvēlās braukt ar vilcienu vai arī pirms vilciena
brauciena grib izvingrināt gan kājas, gan rokas ar daţādām drezīnām,‖ pamato Gulbenes – Alūksnes
bānīša pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders.‖18
2020. gada rudenī Kocēnu novada Zilākalna ciemā uz šaurslieţu dzelzceļa Ainaţi- Valmiera Zilākalna
atzara arī tika uzstādīti slieţu velosipēdi. Vienlaicīgi šos slieţu velosipēdus var izmantot 16 cilvēki.
Pakalpojumu piedāvā Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs. Šo iniciatīvu īstenoja Kocēnu
novada pašvaldība ar LEADER programmas projekta ―Minies pa sliedēm‖ finansiālu atbalstu.
1.2.5

Velomaršrutu plānošana

Plānojot velomaršrutus, ir jāľem vērā iepriekš minētās lietotāju mērķgrupas: daudzdienu tūristi, vienas
dienas ceļotāji un vietējais ikdienas braucējs, kā arī - velobraucējs – pasākumu dalībnieks, eko braucējs,
organizētas grupas dalībnieks. Sekmīgā velomaršrutu plānošanā ir jāiesaistās vairākām ieinteresētajām
pusēm: transporta plānotājiem (tehniskie nosacījumi & drošība & segums), tūrisma plānotājiem (tūrisma
piesaistes, objekti, tūristu piesaiste un tūrisma plūsma), reģioniem un vietējām pašvaldībām (iedzīvotāju
ikdienas pārvietošanās aspekti). Velomaršrutu plānošanā ieteicams ľemt vērā šādus faktorus19, lai
velomaršruts un veloceļš tiktu droši lietots un plaši izmantots:

18

Dzirkstele.lv (2019.gada 25.jūlijs). V.J.Bariľa. Gulbenes Depo piedāvā trīs šaurslieţu dzelzceļa drezīnas un jaunus soliľus.
Grīnfelde, I., Klepers. A., Petkēvica, A. Smaļinskis. J. (2010). Velotūrisma praktiķa un pakalpojuma sniedzēja rokasgrāmata.
http://old.vidzeme.com/materiali/mat_20111222172342.pdf un Interreg projekts Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable
bicycle tourism (2019). http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
19
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 Pievilcības vietas maršrutā (kultūras, vēsturiskās, industriālās vietas; gardēdības
vietas – reģionālie un vietējie ēdieni, lauku saimniecības; radošās darbnīcas,
māksla; skatu vietas, dabas vērošana; sporta un specifiskas aktivitātes reģionam);
 Maršruta ģeogrāfija (daba, ainava, reljefs);
 Sasniedzamība telpā un laikā;
 Tūristu piesaiste (tūrisma objekti, pilsētvide, lauku šarms);
 Plānotā maršruta/veloceļa lietotāji;
 Drošība;
 Informācijas pieejamība, norādes dabā, navigēšanas ABC;
 Naktsmītņu piedāvājums;
 Sadarbība ar iesaistītajām pusēm;
 Velonovietnes tūristu piesaistēs un transporta mezglos.
Atkarībā no ceļošanas mērķa, ir būtiski maršrutos iekļaut reģionā nozīmīgus tūrisma objektus un apskates
vietas, kas atrodas 5-10 km attālumā no velomaršruta. 40 līdz 60 km ir piemērota distance vienas dienas
posmam velotūristiem un aptuveni 25 km kājāmgājējiem, kuri iekļauj savā brauciena/pārgājiena laikā
apskates objektus20.
Lai veicinātu velo kustības attīstību būtiski izveidot un attīstīt šādu velo atbalsta infrastruktūru:

 Velosipēdu bagāţas nodalījumus starppilsētu un vietējās nozīmes sabiedriskajos
transportlīdzekļos (vilcienos, autobusos);
 Veloceļus pilsētās, gar dzelzceļu līnijām, kur tas ir droši, un pa “Zaļajiem ceļiem”;
 Velosipēdu novietnes;
 Elektrovelosipēdu uzlādes stacijas;
 Velomaršrutos tiek rekomendēts ik pēc 10 km vai maksimāli 20 km nodrošināt
tualešu pieejamību21.
Tāpat, plānojot velomaršrutu attīstību, ir būtiski apzināt un noteikt tos maršuruts, kas būtu piemēroti
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šai mērķa grupai ir būtiski šādi nosacījumi:

 Ciets, neslīdošs segums, kā arī pietiekami plats ceļš, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu
ērti pārvietoties;
 Informācija par pieejamību (posma reljefs, vai nepieciešams asistents, lai
pārvietotos);
 Zīmes un norādes (vienota zīmju sistēma);
 Stāvlaukumi – pietiekami plaši, lai cilvēks ērti varētu izkāpt un iekāpt automašīnā;
 Veloceļu nobrauktuves un uzbrauktuves;
 Dabisku vai tehnisku šķēršļu neesamība posmā.
20

Interreg Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable bicycle tourism (2019). http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
21
Interreg projekts Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable bicycle tourism (2019). http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
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Ľemot vērā ieinteresēto pušu vajadzības un intereses, šajā stratēģijā ir identificēti šādi ―Zaļie
ceļi‖/savienojumi ar ‖Zaļajiem ceļiem‖/starpsavienojumi, kurus turpmāk nepieciešams attīstīt. Sagatavojot
Rīcības daļu par velomaršrutu attīstību, tika ľemti vērā ne tikai ieinteresēto un iesaistīto pušu viedokļi,
bet arī priekšlikumi un secinājumi no 2018-2019. gadā veiktā pētījuma ―Vidzemes un Dienvidigaunijas
slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums ― (Biedriľš, A., Munoz, M., Siliľš, J.) 22.23

2. tabula. Perspektīvo veloceļu uz “Zaļo ceļu” vai savienojumiem raksturojums
Prioritāte
1.

2.

Posms

Velomaršruti savienojumam ar “Zaļajiem ceļiem”
Perspektīvs Velomaršruts. Pieslēgums ―Zaļajam ceļam‖ no
Līgatnes dzelzceļa stacijas Augšlīgatnē. Posmu SkrīveriĶeipene-Līgatne
Ķeipene būtu nepieciešams papildināt ar posmu ĶeipeneLīgatne. Šis posms ir tūristu un apmeklētāju pieprasīts.
Perspektīvs vietējā velomaršruta pagarinājums JaunpiebalgaĒrgļi-Koknese
Ērgļi. Velomaršruts veidojams līdz Kokneses dzelzceļa stacijai.
Posmā ir grants segums, bet nepieciešams uzlabot ceļa
Valmiera-Cēsis
segumu. Šis velomaršruta nr. 6 posms tiek aktīvi izmantots.
Posms ir marķēts
Esošs velomaršruts, kas pagarina ―Zaļo ceļu‖. Iespējams
attīstīt atsevišķus ―Zaļā ceļa‖ posmus Smiltene – Valmiera –
Ainaţi bijušās dzelzceļa līnijas fragmentos, kuri ir
Smiltene-Valmiera24
saglabājušies.
Esošs velomaršruts. Savieno transporta līnijas un savienojas
ar ―Zaļo ceļu‖. Ogres dzelzceļa stacija ir pirmā vieta no kuras
Ogre-Kangari
var sākt ceļu uz konkrēto līniju.
Atjaunojami “Zaļā ceļa” posmi
Rūjiena- Mõisaküla
Alūksne 2- Ape
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Īss raksturojums

Plānots ―Zaļais ceļš‖. 2020. gadā ir pieľemts Rūjienas novada
domes lēmums, ka šis posms tiks atjaunots/iztīrīts.
Plānots ―Zaļais ceļš‖.

Īss kopsavilkums par ieteikumiem šādos ―Zaļo ceļu‖ posmos









Ikla - Riieslja (44km) -piemērots Zaļo ceļu attīstībai (labs, ciets segums)
Mazsalaca –Rūjiena (18,1km) un Rūjiena –Moisakula (20,5km) - posmi ir izmantojami zaļo ceļu attīstībai (labs segums un pieder
pašvaldībai visā garumā, bet nepieciešams inţeniertehnisko būvju novērtējums un atsevišķu posmu attīrīšana no apauguma)
Rūjiena-Valka-Žuldiņas (58,6km) - problemātiska zaļo ceļu attīstībai
Skulte- Lādes stacija-Limbaži (26/18km) - Skulte –Lādes stacija ir 18km garumā un posms izmantojams zaļo ceļu attīstībai.
Lāde- Limbaţi ir jāņem vērā RailBaltic trases plānojums.
Alūksne-Ape (28,7km) - ir pielāgojams zaļo ceļu attīstībai, nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi.
Valga- Koikkula (13,4km) – posms labi saglabājies, ceļu stāvoklis ļoti labs. Plānojot zaļo ceļu, jānem vērā atsevišķi šķēršļi.
Smiltene-Valmiera (34,3km) – problemātiski attīstīt zaļo ceļu, jo liela daļa dzelzceļa trasi aptverošo teritoriju ir privātīpašumi, ceļu
stāvokli vietām slikts un atsevišķi dzelzceļa posmi nav saglabājušies
Gulbene –Sita- Vecumi (70km) – liels poenciāls izveidot zaļo ceļu. Valsts īpašums
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Nodibinājums Latvijas Industriālā mantojuma fonds. (2019). Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma
potenciāla novērtējums. http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf šo posmu norāda, ka
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Nodibinājums Latvijas Industriālā mantojuma fonds. (2019). Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma
potenciāla novērtējums. http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf šo posmu norāda kā problemātiski attīstāmu, ľemot
vērā privātīpašumu teritorijas.
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Prioritāte

Posms

Pāle-Staicele

Ieriķi - Melturi

3.

Perspektīvs ―Zaļais ceļš‖. Vecais dzelzceļa atzars.
Nepieciešams atjaunot tiltu, kā arī atrisināt drošu šosejas
šķērsojumu.
Perspektīvs ―Zaļais ceļš‖, lai nodrošinātu savienojumu starp
Ieriķiem un Melturiem, kur šobrīd sākas ―Zaļais ceļš‖. Posmā
gar Rīga – Valga dzelzceļa līniju nepieciešama ceļa seguma
izbūve t.sk. drošības ţogs (norobeţojot veloceļu no dzelzceļa
infrastruktūras), kā arī drošs veloceļš stacijā piekļuvei pie
dzelzceļa platformām.

Jauns veloceļš savienojumam ar “Zaļajiem ceļiem”

Cēsis-Āraiši - Amata

Nepieciešams izveidot drošu savienojumu, izbūvējot jaunu
veloceļu 5,2km, kas savienotu esošo ―Zaļo ceļu‖ Ieriķi –
Gulbene ar Cēsīm, jo pašlaik pārvietojoties ar velosipēdu vai
kājām ir bīstams, īpaši pa A3 posmiem ar intensīvu
autosatiksmi.

Balvu pilsēta- Kubuļi

2,9 km garumā izstrādāts tehniskais projekts veloceļam.
Pilsētas savienojums ar ―Zaļajiem ceļiem‖ Gulbene-Viļaka.

Aloja- Ungurpils

Esošs velomaršruts/perspektīvs vai plānots veloceļš. Nozīmīga
tūrisma objekta savienojums ar ―Zaļajiem ceļiem‖ LimbaţiMazsalaca, sakrīt ar reģionālo velomaršrutu.

Valmiera-Strenči

Valmiera – Valga – 2 ―Zaļā ceļa‖ savienojums ar AinaţiValmiera ―Zaļo ceļu‖.

Strenči - Valga
4.

Īss raksturojums

Perspektīvs veloceļš gar dzelzceļu līdz Sedai vai Strenčiem.
Seda kā purvu dzelzceļu pieslēgums. Savienojums ar
Valka/Valga- Ape ―Zaļais ceļš‖

Veloceļš uz esošā “Zaļā ceļa” – ikdienas mobilitātei
Limbaţi- Katvaru
ezers
Puikule – Aloja
Ainaţi- savienojums
ar RB
Valmieras pilsēta
Balvu stacija Gulbene
Gulbenes pilsētā
Kocēnu novadā

Ikdienas mobilitātei 4 km posms no Limbaţiem līdz ceļu
krustojumam pirms Katvaru ezera nepieciešama veloceļa ar
cieto segumu izbūve.
Ikdienas mobilitātei nepieciešama 13 km veloceļa ar cieto
segumu izbūve.
Ikdienas mobilitātei, t.sk. savienojumam ar Rail Baltica
perspektīvo staciju Salacgrīvā. Nepieciešama izbūve par
veloceļu ar cieto segumu, pēc iespējas Rail Baltica dzelzceļam
paralēli. Pēc izbūves posms ieklaujams EuroVelo 13 maršrutā.
―Zaļā ceļa‖ posmi Valmieras pilsētā – ikdienas mobilitātei,
nepieciešama veloceļa ar cieto segumu izbūve.
Ikdienas mobilitātei nepieciešama veloceļa ar cieto segumu
izbūve.
―Zaļā ceļa‖ posmi Gulbenes pilsētā – ikdienas mobilitātei,
nepieciešama 5,0km veloceļa ar cieto segumu izbūve.
―Zaļā ceļa‖ posmi no Zilākalna stacijas līdz Dikļu stacijai - –
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Prioritāte

5.

6.

Posms

Īss raksturojums

ikdienas mobilitātei, nepieciešama 13,2 km veloceļa ar cieto
segumu izbūve.
EuroVelo 13 savienojumi, “Zaļais ceļš”
Dambja savienojums zem A1 šosejas tilta. Posma no
Carnikavas tilta-Ādaţu centram posma seguma kvalitātes un
Carnikava-Ādaţi
labo piemēru turpinājums. ―Zaļā ceļa‖ savienojums no
Ādaţiem ar EuroVelo 13.
Perspektīvs veloceļš. Pašlaik nav velomaršrutu un nav
veloceļu infrastruktūra, bet būtu nepieciešams izveidot
Limbaţi-Tūja
paralēli P11 ceļam, t.sk. ar savienojumu perspektīvajai Rail
Baltica stacijai ―Tūja‖. Savienojums starp ―Zaļajiem ceļiem‖ un
EuroVelo.
Esošs/perspektīvs veloceļš EuroVelo 13 maršrutā un
savienojums ar ―Zaļo ceļu‖. Lai kompensētu to, ka nākotnē
cilvēki brauks nevis uz Ainaţiem ar autobusu, bet uz
Salacgrīvu ar vilcienu. Vēlamais novietojums – gar Rail Baltica
Salacgrīva-Ainaţi
dzelzceļa līniju. Ir turpmāk vērtējama veloinfrastruktūra
paralēli Rail Baltica arī citos posmos, tādējādi novirzot
velosatiksmi no valsts galvenajiem autoceļiem. Šādi
turpmākas izpētes posmi ir Skulte – Salacgrīva un Salaspils Baldone
Jauns maģistrālais veloceļš
Perspektīvs maģistrālais veloceļš Rīgas Metropoles areālā.
Posms pa A6 šoseju. Pašlaik tiek plānots izveidot veloceļu
Rīga-Koknese
Rīga-Ķegums (jau izveidots ir Rīga-Dārziľi). Ķegums-Koknese
varētu būt nākamais attīstāmais posms.
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10. attēls. Attīstāmo “Zaļo ceļu” posmi, velo uzlādes staciju attēlojums
Vidzemes reģionā

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

1.3 Vidzemes tūrisma galamērķa nozīmīgākie tūrisma objekti “Zaļo ceļu”
attīstībā
Vidzemes tūrisma galamērķī nozīmīgākās tūrisma objektu grupas, kuras savā EuroVelo 13 un ―Zaļo ceļu‖
ceļojuma laikā var tikt iekļautas apskatei, ir šādas:

 Dabas teritorijas un dabas objekti, t.sk. ĪADT, ar to izvietoto dabas
infrastruktūru, piem., Rīgas jūras līča piekraste, GNP, Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāts, Vecpiebalgas aizsargājamais ainavu apvidus (perspektīvē),
Ziemeļgaujas aizsargājamais ainavu apvidus (perspektīvē attīstot velomaršrutu),
Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus, Ādaţu aizsargājamais ainavu apvidus un
dabas parki Piejūra, Gaiziņkalns, Zilie kalni, Salacas ieleja u.c. Dabas objekti
Veczemju klintis, Baltā kāpa u.c.
 Muzeji, piem., Saulkrastu velosipēdu muzejs, Minhauzena muzejs. Veloceļotājam
ir interesanti vietējie novadpētniecības muzeji, u.c.
 Muižas un to parki ar naktsmītņu un ēdināšanas piedāvājumu.
 Baznīcas.
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 Industriālā mantojuma objekti un vietas, piem., Zilaiskalns, Limbaţu,
Ķeipenes, Ērgļu stacijas, šaurslieţu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, Strenču
plostnieku parks.
 Militārā mantojuma objekti un vietas, piem. bijusī padomju armijas raķešu bāze
Zeltiņos, Meţgarciemā, Litenē, Mārcienā, Valkā, Morē, Līgatnē, Amatā, Cēsīs u.c.
 Lauku labumu saimniecības ar degustācijām.
Pie Vidzemes reģionā esošajiem zaļajiem ceļiem līdz 10 km attālumā kopskaitā atrodas 611 tūrisma
objekti (skatīt 2. pielikumu MS Excel). No ―Zaļajiem ceļiem‖ uz tūrisma piesaistēm un objektiem ir
nepieciešamas turpināt izvietot norādes zīmes ar attālumu (km).

11. attēls. Tūrisma objektu izkārtojums “Zaļo ceļu” tuvumā

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte
Tūrisma informācijas centri/punkti (TIC) Zaļajos ceļos vai to savienojošos posmos (t.sk. perspektīvajos)
un EiroVelo 13, kur velo un kājāmgājēju tūristi var saľemt informāciju par tuvumā esošajiem tūrisma
objektiem, atrodas: Salaspilī, Ikšķilē, Ogrē, Koknesē, Ērgļos, Madonā, Cesvainē, Gulbenē, Stāmerienā,
Balvos, Viļakā, Alūksnē, Apē, Valkā, Strenčos, Valmiermuiţā, Valmierā, Smiltenē, Cēsīs, Ieriķos,
Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, Carnikavā, Saulkrastos, Limbaţos, Staicelē, Puikulē, Alojā, Dikļos, Zilākalna
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ciemā, Rūjienā, Mazsalacā, Salacgrīvā un Ainaţos. Nākotnē vasaras sezonā būtu nepieciešams attīstīt TIC
Tūjā ar TIC 24/725 konceptu.

1.4 Tūrismam nozīmīgu mobilitātes punktu raksturojums
Eiropas Savienības Zaļais kurss pastiprināti norāda par nepieciešamajiem risinājumiem ilgtspējas
stiprināšanā, oglekļa izmešu mazināšanā, adaptējot ilgtspējīgus un gudrus mobilitātes risinājumus. Tas
skar arī tūrisma nozares attīstību, jo patlaban ir tūrisma objekti, kurus saprātīgā laika ietvarā ar
sabiedrisko transportu ir grūti sasniegt, tāpēc tūristi ir spiesti izmantot auto īres pakalpojumus un privāto
automašīnu.
Vidzemes reģionā ir vairāki mobilitātes punkti, kas ir nozīmīgi tūrismam un ―Zaļo ceļu‖ attīstībai. Tos var
nosacīti iedalīt trīs grupās:

1) T – dzelzceļa mobilitātes punkts, kas tiek izmantots velotūrisma vajadzībām,
primāri sasaiste ar “Zaļo ceļu” maršrutiem. Dzelzceļa mobilitātes punkti (T)
atrodas “Zaļā ceļa” sākumpunktā vai galapunktā vai tiem ir savienojums ar
“Zaļajiem ceļiem”. Punkti: Salacgrīva, Skulte, Tūja, Saurieši (Rail Baltica
pieturas), Ogre, Gulbene, Alūksne, Valka/Valga, Valmiera, Cēsis, Ieriķi,
Carnikava, Saulkrasti, Koknese, Madona, Augšlīgatne (Līgatne), Olaine, Strenči
2) Tp – sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkts. Atrodas “Zaļo ceļu”
sākumpunktā vai tiešā tuvumā sākas “Zaļais ceļš”. Punkti: Pļaviņas, Ape, Limbaži,
Viļaka, Jaunpiebalga, Smiltene, Balvi, Sigulda, Aloja, Rūjiena, Zilaiskalns
3) Tz – “Zaļo ceļu” stacijas, gan apskates objekti, gan piekļuves vietas “Zaļajiem
ceļiem”, kur tiek nodrošināts pakalpojumu kopums. Var nokļūt ar auto un sākt vai
beigt savu ceļojumu. Nav sabiedriskā transporta pieeja: Kangari, Ropaži, Ķeipene,
Ērgļi, Puikule.
Katram no punktiem ir sava nozīme tūrisma sekmēšanā. Perspektīvā to loma un sniegtās funkcijas
attēlotas nākamajā tabulā (tabula nr. 3.), nosakot to vēlamās funkcijas, kas tādējādi nodrošinātu
velotūristiem ērtu pārvietošanos.

3. tabula. Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas
Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas
T
Dzelzceļa mobilitātes punkts
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Tp
Sabiedriskā autotransporta
mobilitātes punkts

Tz
“Zaļo ceļu” pieturas

TIC 24/7 – Pašapkalpošanās TIC, kurš atvērts visu diennakti. Var ietvert digitālo paneļus ar meklējamo informāciju.
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Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas
T
Dzelzceļa mobilitātes punkts
- Transporta kustības grafiki
pieejami un saprotami arī bez
valodas barjeras (tiek izmantoti
simboli).
- Ir pieejamas norādes zīmes vai
elektroniskie tablo par
transporta virzieniem (kurš
vilciens pienāk uz kura perona).
- Stacijā ir nobrauktuves daļa
paralēli trepēm.
- Stacijā/autoostā/pieturvietā ir
velonovietne - atbilstoša tam, lai
var novietot vairākus
velosipēdus ar velosomām abās
pusēs.
- Pieejama autostāvvieta.
- Pieejama tūrisma informācija
(TIC – ar darbinieku / TIC 24/7
– digitālais panelis/tūrisma
informācijas stends), t.sk. par
naktsmītnēm.
- Ir izvietotas norādes zīmes uz
―Zaļā ceļa‖ sākumu.
- Pieejamas elektroierīču uzlādes
iespēja (var būt daţādi
risinājumi: maksas, bezmaksas,
saules paneļi utt.).
- Brīvpieejas velo pumpis,
atslēgu komplekts
- Pieejami ēdināšanas
pakalpojumi/ ēdiena iegādes
iespēja.
- Pieejamas tualetes.
- Pieejams Wifi.
- Tiek tirgotas atklātnes,
pastmarkas un pieejama pasta
kaste.
- Ir velonomas, velodarbnīcas
pakalpojums.
- Pieejamas transporta
elektrouzlādes stacijas.
- Ir tūrisma preču
pārdotava/suvenīru veikals.
- Ir skaidras naudas izľemšanas

Tp
Sabiedriskā autotransporta
mobilitātes punkts
- Ir nojume.
- Autobusu kustības grafiki
pieejami un saprotami arī bez
valodas barjeras (tiek izmantoti
simboli).
- Ir atbilstoša velonovietne, lai
var novietot vairākus
velosipēdus ar velosomām
abās pusēs.
- Pieejamas elektroierīču
uzlādes iespēja (var būt daţādi
risinājumi: maksas,
bezmaksas, saules paneļi utt.).
- Brīvpieejas velo pumpis,
atslēgu komplekts
- Vēlams, lai ir veikals/kiosks.
- Pieejama tūrisma informācija
(Tūrisma informācijas stends),
t.sk. par naktsmītnēm.
- Tualete
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Tz
“Zaļo ceļu” pieturas
- Pieejamas elektroierīču
uzlādes iespēja (var būt daţādi
risinājumi: maksas,
bezmaksas, saules paneļi utt.).
- Pieejama informācija par
vēsturisko staciju (informācijas
plāksne/ stends) un par
notikumiem apkārtnē.
- Ir izvietota informācijas zīme
par virziena norādi uz abām
pusēm.
- Pieejami atpūtas soli, krēsli.
- Neatliekamās medicīnas
aptieciľa (piemēram, info
stendā)
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Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas
T
Dzelzceļa mobilitātes punkts

Tp
Sabiedriskā autotransporta
mobilitātes punkts

Tz
“Zaļo ceļu” pieturas

iespējas.

Turpinājumā sniegta informācija par tūrismam nozīmīgāko mobilitātes punktu jeb ―Zaļo ceļu‖ maršruta
galapunktu, kas sakrīt vai izvietojas tiešā tuvumā AS ―Pasaţieru vilciens‖ maršruta pieturas punktam vai
stacijai, pašreizējo stāvokli.

4. tabula. Dzelzceļa mobilitātes punkti
Esošie mobilitātes punkti

Perspektīvie mobilitātes punkti

Ogre - dzelzceļa stacija un autoosta atrodas tieši
blakus ar labiekārtotu infrastruktūru un P&R un
labu vide pieejamību. Stacijas ēka ir izremontēta,
gaiša. Peroni zemie.

Ieriķi - stacijas ēka sliktā stāvoklī, piekļuve pa
asfaltētu segumu, ir nedaudz vietas automašīnu
novietošanai, peroni vecie, pietur 6 vilciena reisi
dienā 3 uz Rīgu un 3 virzienā uz Valgu, tuvākā
autobusu pietura uz A2 šosejas ~ 1.2 km
attālumā, kurā pietur 18 maršrutu autobusi.
Skulte – perspektīvā Rail Baltica pietura (jaunā
vietā iepretim Skultes muiţai). Esošajai Skultes
stacijai - nelielajai stacijas ēkai nesen atjaunots
krāsojums, peroni zemie, asfaltēta labiekārtota
stāvvieta pieciem auto, piekļuve pa asfaltētu ceļa
segumu, tuvākā autobusa pietura ~ 1.5 km
attālumā. 8 vilciena reisi uz Rīgu dienā. Nozīmīga
loma arī velointegrācijai – stacijas iekļaušana
veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar EuroVelo
13 (abām stacijām – esošajai un perspektīvajai
Rail Baltica stacijai)
Tūja – perspektīvā Rail Baltica stacija. Nozīmīga

Gulbene - dzelzceļa stacija un autoosta atrodas
vienkopus ar labiekārtotu infrastruktūru, P&R un
B&R. Stacijas ēka ir atjaunota. Peroni zemie.

Alūksne - ir nepilnīgs vilcienu kustības grafiks.
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Esošie mobilitātes punkti

Perspektīvie mobilitātes punkti

Nepieciešami bieţāki reisi maršrutā Rīga –
Gulbene – Rīga, ko nepieciešams sinhronizēt ar
Gulbene-Alūksne. Vilcieniem nepieciešams ilgāk
uzturēties Alūksnē. Nav sasaistes ar sabiedrības
pilsētas autobusu, ja dodas no Gulbenes uz
Alūksni. Izbraucot no Rīgas nav ceļa zīmes, kas
norādītu ceļu uz Alūksni. Uz A2 šosejas nav
norādes ―Alūksne‖, bet ir tādas vietas kā
Veclaicene, Pleskava utt.
a. Bieţāki reisi vilciena Rīga –
Gulbene
–
Rīga.
Sasaistīts
kustības grafiks Gulbene –
Alūksne.
b. Gulbene – Alūksne vilciens. Rīta
reiss.
Palielināt
vilciena
uzturēšanos
ilgumu
Alūksnē.
Bieţāk vai ilgāk.
c. Atbraucot no Gulbenes uz Alūksni
nav
sasaistes
ar
tālāko
sabiedrisko pilsētas autobusu.
d. Autobusa ātrums. Rīga – Alūksne
– Rīga ceļā jāpavada 4-4.5
stundas.
Uz A2 nav norādes Alūksne. Šobrīd ir Veclaicene,
Pleskava utt. Problēma – izbraucot no Rīgas nav
norādes uz Alūksni.

loma arī velointegrācijai – stacijas iekļaušana
veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar EuroVelo
13.

Valmiera - stacijā nav vilcienu grafika sasaiste ar
pilsētas autobusu grafiku. Nepieciešams vilciena
maršrutu Strenči-Rīga nodrošināt arī vakarā, lai
tūristiem būtu vairāk laika apskatīt pilsētu. Kā
būtiska problēma esošajā situācijā parādās, ka
nav sasaiste starp Latvijas un Igaunijas vilcieniem,
jo
nesakrīt
pienākšanas-atiešanas
laiki.
Nepieciešama šo vilcienu kustības grafiku
sinhronizācija. Park&ride pie Valmieras stacijas ir
pārāk mazs, tāpēc ir nepieciešams to paplašināt,

Līgatne – dzelzceļa stacija/pieturvieta atrodas
~0,7 km no apdzīvotās vietas centra. Nelielā
stacijas ķieģeļu ēka ar nojumi un autobusa
pieturu, kurā pietur trīs maršrutu autobusi ar
pieciem reisiem dienā. Vēlama stacijas, t.sk.
pasaţieru platformu pārcelšana tuvāk Augšlīgatnei
un autobusu pieturai uz Vidzemes šosejas,
tādējādi panākot labāku transporta veidu
integrāciju,
kā
arī
uzlabojot
stacijas
sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem. Vēlams
P&R laukums ~10 automašīnām. Četri vilciena
reisi uz Rīgu dienā. Zemie peroni.
Salacgrīva – perspektīvā Rail Baltica stacija.
Nozīmīga loma arī velointegrācijai – stacijas
iekļaušana veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar
EuroVelo 13.
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Esošie mobilitātes punkti
kā arī nodrošināt elektrotransporta uzlādes vietu
(piemēram, automašīnām lēno uzlādes vietu).
Cēsis - dzelzceļa un apvienotās autoostas
infrastruktūra ir teicamā stāvoklī – ir paaugstinātie
peroni, kā arī vides pieejamība stacijas teritorijā.
Stacijas ēka ir izremontēta, gaiša. Tomēr nav
pieejams tūrisma informācijas punkts. Integrācija
ar autobusiem nav pilnīga, kā arī iztrūkst digitāls
informācijas stendus, kur būtu pieejama
informācija par kustības grafiku, tā izmaiľām.
Nepieciešams investēt interaktīvā, digitālā stendā,
kas
veicinātu
informācijas
pieejamību
apmeklētājiem. Nepieciešams sakārtot autoostu,
kā arī nodrošināt multimodālu transportu, kas sevī
ietvertu gan vilcienu, gan autobusa maršrutu un
kustības grafiku sinhronizāciju.
Carnikava - dzelzceļa stacijas ēka labā stāvoklī
ar labu vides pieejamību un labiekārtotu P&R un
B&R, ar tūrisma informācijas stendiem, apkalpo
24 vilciena reisus diennaktī, zemie peroni, tīri
simboliska autoosta, kura nav atsevišķas ēkas,
atrodas iepretim stacijas ēkai pāri sliedēm ar
iespēju novietot automašīnu asfaltētā laukumā,
apkalpo 13 autobusu reisus diennaktī.
Madona – Padomju laikos būvēta dzelzceļa
stacija, zemie peroni. Divi vilciena reisi nedēļā uz
Rīgu. Tuvumā labiekārtots P&R ar ~60 vietām.
~0,5 km attālumā autoosta.
Saulkrasti - atjaunota dzelzceļa stacijas ēka,
zemie peroni, asfaltēts P&R ~30 vietām. 15
vilcienu reisi dienā uz Rīgu. Turpat blakus pāri
autoceļam Saulkrastu autoosta, kura apkalpo 14
maršrutu autobusus. Saulkrastu centrs 1 km
attālumā,
Koknese - dzelzceļa stacijas ēka atjaunota,
augstie peroni, asfaltēts P&R laukums ~ 30
automašīnām, blakus stacijai autobusu pietura,
kurā pietur 10 maršrutu autobusi ar kopumā 17
reisiem dienā. Kustības grafiks daļēji pieskaľots
vilciena reisiem.
Olaine - dzelzceļa stacijas ēka atjaunota, augstie
peroni, nepietiekami liels labiekārtots P&R ~ 10
automašīnām, tuvākā autobusu pietura ~ 0.4 km

26

Perspektīvie mobilitātes punkti

Strenči - stacijas ēka sliktā stāvoklī, piekļuve pa
grantētu segumu, ir nedaudz vietas automašīnu
novietošanai, peronu nav, pietur 4 vilciena reisi
dienā 2 uz Rīgu un 2 virzienā uz Valgu, tuvākā
autobusu pietura Strenču centra uz A3 šosejas ~
1 km attālumā, kurā pietur 6 maršrutu autobusi ar
kopumā 20 reisiem dienā.

Saurieši – perspektīvā Rail Baltica stacija.
Mūsdienās stacija kalpo kā atlikušā līnijas posma
Jāľavārti—Saurieši galastacija un tajā pastāv tikai
kravas
satiksme26.
Nozīmīga
loma
arī
velointegrācijai – stacijas iekļaušana Rīgas
Metropoles
areāla
veloinfrastruktūrā,
t.sk.
savienošana ar ―Zaļo ceļu‖ infrastruktūru.

Vikipēdija
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Esošie mobilitātes punkti

Perspektīvie mobilitātes punkti

uz Jelgavas – Rīgas šosejas.

5. tabula. Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkti
Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkti
Pļaviľas - dzelzceļa stacijas ēka pietiekoši labā stāvoklī ar labu vides pieejamību ar tūrisma
informācijas stendiem, augstie peroni, labiekārtots P&R ~15 automašīnām, blakus labiekārtota
autobusu pieturvieta ar 4 peroniem, kura apkalpo 27 maršrutu autobusus.
Ape - agrākā Apes dzelzceļa stacijas ēka sliktā stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, blakus
autobusu pietura, 9 autobusu reisi dienā, 3 no tiem uz Rīgu.
Limbaţi - agrākā Limbaţu dzelzceļa stacijas tagad Limbaţu autoostas ēka labā stāvoklī ar labu vides
pieejamību un labiekārtotu P&R un elektroauto uzlādes vietu, ar tūrisma informācijas stendu, autoosta
apkalpo 29 autobusu maršrutus, 8 autobusu reisi dienā uz Rīgu.
Viļaka – Viļakas autoosta izvietota vienā ēkā ar veikalu ar nelielu asfaltētu laukumu.
Jaunpiebalga - agrākā Piebalgas dzelzceļa stacija ēka tiek izmantota kā dzīvojamā ēka, piekļuve pa
grants seguma ceļu, tuvākā autobusa pietura ~1km attālumā, kurā pietur 9 maršrutu autobusi, 1 reiss
dienā uz Rīgu.
Smiltene - nelielā Smiltenes autoostas ēka pietiekoši labā stāvoklī ar 3 autobusu peroniem ar
labiekārtotu P&R 50 automašīnām tiešā tuvumā. Aptuveni 1 km attālumā no agrākās dzelzceļa
stacijas.
Balvi – agrākā Balvi dzelzceļa stacijas ēka sliktā stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, blakus
autobusu pietura, 5 autobusu reisi dienā uz Balviem.
Sigulda - dzelzceļa un apvienotās autoostas infrastruktūra ir teicamā stāvoklī – ir augsti peroni, kā arī
vides pieejamība stacijas teritorijā. Stacijas ēka ir izremontēta, gaiša. Labiekārtots P&R ~ 40 auto
vietām. Ir velonovietnes.
Aloja - agrākā Alojas dzelzceļa stacijas ēkā izvietoti dzīvokļi, ēka salīdzinoši pieľemamā stāvoklī,
dzelzceļa sliedes demontētas, Alojas autoosta aptuveni 300m attālumā no tās 21 autobusa reiss dienā,
3 no tiem uz Rīgu.
Zilaiskalns - agrākā Zilākalna dzelzceļa stacija tagad dzīvojamā ēka, ēka salīdzinoši pieľemamā
stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, tuvākā autobusa pietura aptuveni 1 km attālumā ar 5 autobusa
reisiem dienā.

Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentā ―Attīstības programma 2015-2020‖ ir secināts, ka
reģiona vājās puses ir infrastruktūras zemā kvalitāte. Plānošanas reģiona autoceļu tīkls ir ar zemu
kvalitāti, kas rada papildus izmaksas gan pašvaldībām, gan uzľēmumiem. No šī izriet vairākas problēmas
esošajā situācijā, piemēram, sabiedriskā transporta pieejamība ir nepietiekama, kā arī velo infrastruktūra
ir nepietiekami attīstīta. Nepietiekamu mobilitāti veicina dzelzceļa infrastruktūras samazināšanās (staciju
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slēgšana, slieţu demontāţa)27. Vilcieniem ir nepieciešams būt ātrākiem, kā arī pieejamākiem
velobraucējiem. Jārada iespējas velosipēdus pārvadāt bezmaksas.
Tāpat velotūristiem nozīmīgus sareţģījumus rada nepietiekamā jeb neskaidrā iespēja pārvadāt
velosipēdus. Ja, izmantojot dzelzceļa transportu, to paveikt ir salīdzinoši vieglāk, tad velosipēda kā
bagāţas vienības pārvadāšanas autobusos ir krietni sareţģītāka, īpaši, ja to vēlas darīt velobraucēju
grupas.
Rīcības plāna izstrādes ietvaros tika pieprasīta informācija par bagāţas pārvadāšanu reģionā trīs
sabiedriskā autotransporta maršrutu pārvadātājiem: CATA, Nordeka un VTU. CATA informāciju nesniedza,
bet VTU norādīja, ka 2019. gadā ir pārvadātas 15733 bagāţas vienības un velosipēdus drīkst pārvadāt
tikai iesaiľotā veidā, jo autobusiem nav velosipēdu turētāju. Uzľēmums Nordeka sniedza informāciju par
2019. un 2020. gadu mēnešu griezumā un arī maršrutu reisu griezumā par pārvadātajām bagāţas
vienībām. Nordeka 2019. gadā ir pārvadājis 7782 bagāţas vienības un 2020.g. 9 mēnešos 3777 bagāţas
vienības. Visvairāk pārvadāto bagāţas vienību ir maršrutā Rīga- Smiltene-Ape-Alūksne tieši vasaras
mēnešos (jūlijs-augusts), t.i., vidēji 72 bagāţas vienības šajā maršrutā vasaras mēnešos. Nākamais
maršruts, kurā ir visvairāk pārvadāto bagāţas vienību, ir Rīga-Gulbene-Balvi-Viļaka-Ţīguri.
Pētījumā28 par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā 2019. gadā ir noskaidrots,
ka 35,3% Latvijas iedzīvotāju pēdējo 12 mēnešu laikā ir izmantojuši velosipēdu kā pārvietošanās
līdzekli, no kuriem 3,5% vienā braucienā kombinēja pārvietošanos ar velosipēdu un citu sabiedrisko
transportu. Ľemot vērā pētījuma rezultātus, teorētiski var pieľemt, ka 1,0% no visiem bagāţas
pārvadājumiem veido tieši velosipēdi, kas, piemēram, Nordekai 2019. gadā būtu ap 77 velosipēdu
pārvadājumi.
Attiecībā uz dzelzceļa transportu sareţģījumus rada reisi, kas ir pieprasīti arī no citu sabiedrības grupu
puses, piemēram, svētdienas vakara reisi, kad vilcieni ir pārpildīti, jo uz Rīgu dodas strādājošie un
studējošie. Šādos reisos velosipēdu novietošana rada būtiskas grūtības un nepieciešami risinājumi
situācijas uzlabošanai.
Rezumējot, no iepriekš rakstītā secināms, ka nozīmīgākie uzlabojumi, kas ir nepieciešami tūrismam
nozīmīgu mobilitātes punktu attīstībā, ir:

 Velosipēdu pārvadāšana sabiedriskajā transportā – novietņu skaita palielināšana
(dzelzceļa transports), vienota kustības grafika izveide daţādiem transporta
veidiem, lai nodrošinātu tūristiem ērtāku pārvietošanos;
 Sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošana ar platformām, nojumēm;
 Velosipēdu nomas, koplietošanas punktu attīstība mobilitātes punktos;
 Park&Ride infrastruktūras attīstīšana un ierīkošana;
 Velo novietņu, elektroskūteru skūteru drošas novietnes izveide;
 Velo, automašīnu un elektroskūteru elektrouzlādes staciju izveide;
 Digitālu pasaţieru informēšanas sistēmu ierīkošana
 Tūrisma informācijas paneļi/kioski.

27

Vidzemes plānošanas reģions. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015-2020.
http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf
28
SIA ―Envirotech‖. (2019). Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019).
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
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Park&Ride plānošanā ir jāľem vērā apstākli, lai var stāvvietā iebraukt ar automašīnu, kura ir aprīkota ar
jumta velosipēda turētāju.
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2. Politikas un nozaru plānošanas dokumentu uzstādījumi
Rīcības plāna izstrāde tika veikta saskaľā ar nacionāla un reģiona līmeľa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem – to prioritātēm un definētajiem mērķiem, kā arī saskaľā ar nozares plānošanas
dokumentiem un citiem būtiskiem ziľojumiem, kuru rekomendācijas nepieciešams ľemt vērā.
Turpinājumā sniegts pārskats par nozīmīgākajām tēzēm un uzstādījumiem, kuri tika ľemti vērā rīcību
virzienu un rīcību noteikšanā šajā plānā.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – tā nosaka, ka nākotnē par prioritāti
jākļūst dzelzceļa transporta attīstībai, jo tas ir perspektīvākais sauszemes transporta veids gan no
drošības, gan vides kvalitātes viedokļa, un jāpalielina valsts atbalsts un investīcijas pasaţieru
pārvadājumu nodrošināšanā. Lai dzelzceļa transporta potenciāls tiktu izmantots efektīvi un racionāli arī
iekšzemes vajadzībām, ir jāpalielina tā loma, atjaunojot slēgtās dzelzceļa līnijas vietās, kur tas ir
ekonomiski pamatoti un var dot būtisku ieguldījumu teritoriju attīstībai. Nepieciešams uzlabot dzelzceļa
infrastruktūru maršrutos starp Rīgu un nacionālas nozīmes centriem, lai samazinātu ceļojumam
nepieciešamo laiku. Nepieciešams plānveidīgi īstenot Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju, lai mazinātu
fosilo energoresursu izmantošanu un padarītu dzelzceļa izmantošanu videi draudzīgāku.
Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās attīstības sekmēšanai un reģionu iedzīvotāju
mobilitātes veicināšanai jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu
kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Lai to panāktu, ir jāuzlabo to autoceļu kvalitāte, kas
savieno kādreizējos pagastu administratīvos centrus ar novadu centriem, reģionālas un nacionālas
nozīmes centriem29.
Latvijas nacionālās attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027) – plāns nosaka, ka šajā
plānošanas periodā ir nepieciešams dzelzceļu attīstīt kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Atjaunojot
sliktā stāvoklī esošos ceļa posmus un uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti (tādā veidā uzlabojot arī
kustības ātrumu), tiktu veidoti efektīvi starpreģionu savienojumi. Svarīgs uzsvars plānošanas dokumentā
likts uz enerģijas taupīšanu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Saistībā ar transportu tas nozīmē pāreju
uz mazemisiju vai nulles emisiju transportu, t.sk. dzelzceļu30.
NAP2027 vērš uzmanību uz perspektīvajiem transporta attīstības virzieniem – starptautiskās
savienojamības veicināšana, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā ar Rail Baltica palīdzību. Transporta
attīstības pamatnostādnes norāda, ka visvairāk tiks ietekmēta Rīgas pilsētas attīstība 31. Rail Baltica
nodrošinās starptautiska multimodāla satiksmes izveidi 32. Starptautiskā dzelzceļa tīkla izbūve ietekmēs arī
Vidzemes attīstība (Skultes reģionālā stacija).

29

Pārresorsu koordinācijas centrs. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
30
Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam.
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
31
Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskasietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
32
Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam.
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
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Lai veicinātu vides pievilcību, fizisko aktivitāšu palielināšanos iedzīvotāju vidū (it īpaši ģimenēm ar
bērniem un senioriem) NAP2027 rīcībās tiek iekļauts arī zaļo zonu, gājēju ielu un veloceļu pārklājuma
pieaugums pilsētvidē un starp apdzīvotām vietām.
Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 virzienā ―teritorija‖
paredzēts uzlabot Vidzemes reģiona sasniedzamību, pieejamību un pievilcību, saglabāt un attīstīt
Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu33. Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma
2015-2020 paredz, ka nepieciešams uzlabot reģionālo un vietējo autoceļu kvalitāti, tiek uzsvērts, ka
nepieciešams samazināt ceļā pavadīto laiku, tāpēc jāuzlabo sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāte,
kā arī jāpilnveido daţādu transporta veidu maršrutu sasaiste. Tas nozīmē, ka viens no mērķiem ir
multimodāla transporta pieejamība. Plānošanā netiek aizmirsts par alternatīvo veidu transportlīdzekļiem,
piemēram, elektro un hibrīdauto, velotransports u.c. 34
Transporta attīstības pamatnostādes (TAP2027) nosaka, ka līdz 2050. gadam ir nepieciešams
samazināt transporta radītās emisijas par 90%. NAP2027 un TAP2027 plānošanas dokumentos kā rīcība
tiek izvirzīta multimodāla sabiedriskā transporta tīkla ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta ―mugurkaulu‖.
TAP2027 iekļauta arī rīcība par mobilitātes punktu attīstību visā Latvijas teritorijā. Tā galvenais uzdevums
ir nodrošināt ikvienam ērtus un integrētus daţāda transporta veida savienojumus vienkopus, lai mazinātu
nepieciešamību pēc privātā transporta izmantošanas35. TAP2027 paredz mikromobilitātes plāna
izstrādāšanu, kura ietvaros tiks īstenoti risinājumi drošām pārvietošanās iespējām ar kājām, velosipēdu
vai citiem mikromobilitātes rīkiem36.
Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam kā virsmērķi izvirza – veicināt
konkurētspējīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību Vidzemē, veicinot:








Tūristu skaita palielināšanos Vidzemē,
Vairāk tūristus periodā septembris-maijs,
Tūrisma produktu ienesīgumu;
Tūristu apmierinātību;
Pozitīvu tūrisma ietekme uz vidi un kultūru;
Pozitīvu attieksme pret tūrismu vietējā sabiedrībā.

Kā stratēģiskā tūrisma veidi Vidzemes tūrisma stratēģijā tiek minēti: dabas un aktīvais tūrisms, kultūras
tūrisms un radošās industrijas, darījumu un pasākumu tūrisms, veselības tūrisms 37. Aktīvajā tūrismā ir
iekļauts velotūrisma, pārgājienu maršrutu attīstība, ūdenstūrisms.
Tūrisma mārketinga stratēģijas 2018.-2023.gadam mērķis ir panākt pārdomātu, saskaľotu un
spilgtu Latvijas tūrisma jomas komunikāciju un tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanu ārvalstīs

33

Vidzemes plānošanas reģions. (2015). Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
34
Vidzemes plānošanas reģions. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015-2020.
http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf
35
Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskasietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
36
Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskasietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
37
Vidzemes tūrisma asociācija. (2018). Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam.
http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/prezenteta-vidzemes-turisma-attistibas-strategija.html
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un vietējā tirgū, veicinot valsts tēla atpazīstamību, ilgtspējīgu tūrisma attīstību un efektīvu līdzekļu
izlietojumu. Stratēģija arī nosaka, ka nozares attīstība būs atkarīga no spējas pielāgoties ekonomiskajām,
sociālajām, politiskajām, vides un tehnoloģiju tendencēm. Stratēģijā tiek izcelta arī pasaules tendence –
ceļotāju mobilitātes pieaugums, ko ietekmē arī dalīšanās ekonomika mobilitātes risinājumos kā kopā
braukšana. Mobilitātē kā ilgtspējīgas tendences tiek uzskatīta iešana ar kājām, velobraukšana un
sabiedriskā transporta izmantošana. Stratēģijā pie ilgtspējīgas tūrisma attīstības tiek uzsvērta
sezonalitātes plūsmas mazināšana un ceļotāju proporcijas mazināšana starp Rīgu un reģioniem. 38
Globālais konkurētspējas ziľojums, kas izstrādāts 2019. gadā39, izceļ ilgtspējas, izaugsmes un
konkurētspējas īpašo nozīmi ar nepieciešamību attīstīt atvērtību un starptautisko sadarbību (īpaši nozīmīgi
ar kaimiľvalstīm apspriest un vienotiem par kopīgiem risinājumiem, lai mazinātu oglekļa dioksīda
piesārľojumu), zemā oglekļa politikas īstenošanu, zaļos iepirkumus un stimulus zaļai pētniecībai.
Eiropas Savienības velo stratēģija40 izceļ tādus faktorus kā uzvedības maiľas nepieciešamību, velo
draudzīgas infrastruktūras attīstību, transportlīdzekļa regulas, multimodālas un viedas transporta sistēmas
attīstību, pārvaldību, monitoringu u.c. Statistikas dati parāda, ka to cilvēku skaits, kas izvēlas pārvietoties
ar velosipēdu, pieaug. Veiksmīgas, funkcionētspējīgas, kvalitatīvas velo infrastruktūras izveidei ir
nepieciešams vadlīnijas, EuroVelo un citu velo maršrutu tīkli (to iesaiste TEN-T tīklā), drošākas
infrastruktūras veidošana velosipēdistiem, kā arī speciālas novietnes. Svarīgs aspekts velo stratēģijā ir
velo iekļaušana multimodālā transporta sistēmā. Iekļaušana multimodālā transporta sistēmā uzlabotu
infrastruktūru, velo nomu, novietnes, kā arī mudinātu cilvēkus vairāk izmantot sabiedrisko transportu –
gala rezultātā tas samazinātu arī kaitīgo izmešu daudzumu.
Pētījums Latvijas tūrisma nozares analīze41 - Latvijas tūrisma piedāvājuma attīstības rīcības plāna
izstrāde Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros/ I posms) - 2019. gadā ziľojuma 4.
nodaļā ―Tehnoloģiskie izaicinājumi un e-vide tūrisma uzľēmējdarbībā‖ atzīmē viedo pilsētu lomu tūrisma
pakalpojumu attīstībā. Atsevišķas no minētajām iniciatīvām ir vērā ľemamas, attīstot ―Zaļu ceļu‖
infrastruktūru, piemēram, ar iespēju uzlādēt viedierīces pieturvietās. Ziľojumā ir norāde uz viedā tūrisma
definīciju (2015)42, kura ietver viedo pieredzējumu, viedo biznesa ekosistēmu un viedo ceļojumu
galamērķi. Plānojot jaunu infrastruktūras attīstību, būtiski tajā integrēt IKT viedos risinājumus.
Ziľojums “Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021. – 2027.gadam”.43 Šo rīcības plānu
valdība vai Ekonomikas ministrija nav apstiprinājusi, tam 2020. gada novembrī ir pētnieciska ziľojuma
raksturs. Ziľojums ―Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021. – 2027.gadam‖ nosaka šādus tūrisma
infrastruktūras prioritāros virzienus: pilnveidot kruīzu infrastruktūru un tā sasaisti ar sabiedrisko
transportu Rīgā, attīstīt jahtu ostu un piestātľu infrastruktūru, nodrošināt lidostas un tūrisma koordinētu
attīstību, sniegt atbalstu velo infrastruktūras attīstībai Eurovelo tīkla ietvaros, attīstīt Eiropas līmeľa
kājāmgājēju maršrutu infrastruktūru, integrēt Rail Baltica dzelzceļa savienojumu ienākošā tūrisma
sistēmā, uzlabot robeţkontroles punktu infrastruktūru, papildinot ar tūrisma informāciju u.c. aktivitātes.
IKT jomā ir plānota tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma monitoringā, ceļotājiem nozīmīgu
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Tūrisma mārketinga stratēģijas 2018.-2023.gadam. (2017).
https://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2018/Turisma_marketinga_strategija_2018_2023.pdf
39
The Global Competitiveness Report 2019 (2019). World Economic Forums. Ed. Klaus Schwab
40
European Cyclists’ Federation (ECF) asbl. (2017). EU Cycling Strategy. Recommendations for Delivering Green Growth and an
Effective Mobility System in 2030. https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EUCS_full_doc_small_file.pdf
41
Latvijas Universitāte. (2019). Ziľojums Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021.-2027.gadam.
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf
42
Gretzel, Sigala, Xiang un Koo (2015) Smart tourism foundations abd developments. Electron markets
43
Latvijas Universitāte. (2019). Ziľojums Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021.-2027.gadam.
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf
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tehnoloģisko risinājumu ieviešana uzľēmumos, piesaistes objektos, pasākumos un tūrisma galamērķos.
Plānots turpināt uzsākto sadarbību starptautisku tūrisma maršrutu izstrādē un attīstībā.
Attiecībā velo kustības attīstību, tas paredz šādas darbības (atbildīgie - Satiksmes ministrija sadarbībā ar
VARAM):

 esošās velo infrastruktūras „inventarizāciju‟;
 prioritāri attīstāmo veloceļu posmu izvēli;
 atbalsta piešķiršanu Eurovelo maršrutu (10, 11 un 13) tālākai attīstībai un
ieviešanai.
Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai - Vidzeme arī ir daļa no Rīgas metropoles areāla,
kas nosaka, ka transports un mobilitāte ir ļoti saistīta ar Rīgu. Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla
attīstībai kā darbības virzienus nosaka vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveidi, kompleksu
satiksmes mezglu (―mobilitātes punktu‖) izveidi, reģionu veloceļu un Rīgas/Pierīgas savienojumu
plānošanu un integrēšanu jau esošajos velomaršrutos. Mobilitātes punktos ietilpst ātra transporta līdzekļu
maiľa (autoosta, dzelzceļa stacija, Park&Ride, velonovietnes, uzlādes punkti u.c.). 44
Rezumējot nodaļā rakstīto - politikas plānošanas dokumenti gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, gan
nozaru griezumā iezīmē svarīgākās lietas, kas nepieciešamas, lai veicinātu transporta un mobilitātes
pieejamību cilvēkiem, t.sk. velobraucējiem. Svarīgs koncepts dokumentos ir (a) ilgtspējīgs transports, kas
nozīmē, ka uzmanība tiek pievērsta emisiju samazināšanai, (b) pievēršanās zaļākam transportam
(velosipēdi, elektrotransports u.c. alternatīvie transporta veidi). Kā galvenās šīs brīţa problēmas, kas kavē
attīstību, norādītas nepietiekamā transporta infrastruktūra – sliktais autoceļu stāvoklis, dzelzceļu slieţu
demontāţa u.c.
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Rīgas plānošanas reģions. (2020). Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai. http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibasplanosana/rigas-metropole/
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3. Rīcības plāns
Turpinājumā tabulas formā atspoguļotas nepieciešamās rīcības tūrisma, t.sk. ―Zaļo ceļu‖ attīstībai Vidzemes reģionā. Rīcības plānā sniegta informācija par konkrētām
rīcību ietvaros veicamajām aktivitātēm jeb projektiem, atbildīgajiem par projekta īstenošanu un sadarbības partneriem, izpildes termiľu un indikatīvajiem
finansējuma avotiem. Pēc Rīcības plāna tabulas katrs no projektiem tiek izvērsts vēl detalizētāk.

Prioritātes

1. Mobilitātes un tūrisma
informācijas vietu attīstība

Atbildīgie un sadarbības
partneri

Rīcības
1.1. Rail Baltica Skulte Limbaţu
atzars
(tehniskā
priekšizpēte, IVN un teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentācijas sagatavošana)
1.2.
―Zaļā
ceļa‖
posma
sasaiste ar šaurslieţu dzelzceļu
Alūksne-Alūksne
stacija
(privātā investora atbalstīšana)
1.3.
Tūrismam
nozīmīgo
mobilitātes punktu un ―Zaļo
ceļu‖ staciju attīstība

2.Sabiedriskā
transporta
maršrutu
un
kustības
grafiku attīstība

2.1.Slieţu transporta kustības
grafika piedāvājuma attīstība
velo
tūrismam
nozīmīgu
galamērķu sasniegšanai
2.2.Tūrisma
pieprasījuma

autobuss

pēc

Izpildes termiľš (nolīdz)

Indikatīvie finansējuma
avoti

Limbaţu novada pašvaldība (A)
Saulkrastu novads (S)
Rail Baltica (S)
Satiksmes ministrija (S)

2021-2024

Interreg
Valsts budţets

Privātais investors (A)
Alūksnes novads (S)
Latvijas dzelzceļš (S)

2021-2025

Privātais finansējums
Interreg

Latvijas dzelzceļš (A) – dzelzceļa
infrastruktūra
RPR, VRP (S)
Pašvaldības (A) – Zaļie ceļi
Privātais sektors (S)
Satiksmes ministrija (S)
Autotransporta direkcija (A),
Latvijas Dzelzceļš (S)
Pašvaldības (S)
LZCA (S)
Dzelzceļa
un
autobusu
pārvadātāji (A)
LZCA (A)
Privātuzľēmēji, Pašvaldības (S)

2021-2025

LEADER
ES fondi
Interreg
Pašvaldību budţets

No 2021

Valsts budţets

No 2021

Projekta finansējums
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Prioritātes

3.Vienotā biļete

4. “Zaļo ceļu” pielāgošana
elektromobilitātei

Rīcības

3.1.
Vienotā
platforma
ceļojuma plānošanai un biļešu
iegādei
3.2. Sadarbības veicināšana ar
tūroperatoriem
vienotas
maršruta biļetes izveidei
4.1. ―Zaļo ceļu‖ pielāgošana
elektromobilitātei
izpēte,
apsaimniekošanas
modeļu
izstrāde (nosakot prioritāros
elektrouzlādes punktus)
4.2. ―Zaļo ceļu‖ pielāgošana
elektromobilitātei (realizācija)

5.1.Bezpilota autobusi/ shuttle
busi
5.Ritekļi
ilgtspējīgai
multimodālai mobilitātei
5.2. Elektrovilcienu u.c. ―zaļo
vilcienu‖ un elektroautobusu
iekļaušana
sabiedriskā
transporta pārvadājumos

Atbildīgie un sadarbības
partneri

Izpildes termiľš (nolīdz)

Indikatīvie finansējuma
avoti

Privātuzľēmējs (A)
LZCA,
VTA,
sabiedriskā
transporta pārvadātāji, tūrisma
operatori, ATD (S)
Privātuzľēmēji (A)
Tūroperatori, LZCA, VTA (S)

2022-2025

Privātais finansējums

2022-2025

Privātie līdzekļi
Projekta finansējums

LZCA (A)
Pašvaldības, privātīpašnieki (S)

2021-2022

Projekta finansējums
Interreg

Pašvaldības (A)
Staciju vietu apsaimniekotāji (A)
LZCA (S)
LZCA (A)
VTA,
Vidzemes
plānošanas
reģions, Zemgales plānošanas
reģions,
Rīgas
plānošanas
reģions, Pašvaldības, Satiksmes
ministrija, LIAA (S)
Rīgas plānošanas reģions

2022-2025

Pašvaldības budţets,
Privātie līdzekļi

2022-2025

Interreg

2021 – 2025

Valsts budţets
ES fondu līdzekļi
Privātie līdzekļi

Pārvadātāji (A)
Autotransporta
(S)

direkcija,
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Prioritātes

Atbildīgie un sadarbības
partneri

Rīcības

5.3. Vadlīniju izstrāde ritekļu
aprīkojumam,
politikas
izmaiľām, vienotām biļetēm

6.Veloceļi

7.”Zaļo
ceļu”
infrastruktūras attīstība

6.1.Veloceļu ierīkošana

7.1. Vides pieejamība ―Zaļo
ceļu‖ posmos & mobilitātes
punktos

7.2.
Slieţu
maršrutu attīstība

velosipēda

8. “Zaļo ceļu” maršrutu
attīstība

8.1. ―Zaļo ceļu‖ popularizēšana

9.Pārvaldība

9.1. Plāni/ stratēģijas

Izpildes termiľš (nolīdz)

Indikatīvie finansējuma
avoti

LZCA (A)
Autotransporta direkcija (S)
Pārvadātāji (S)

2021- 2025

Pašu resursi

LZCA (S)
VTA (S)
Privātīpašnieki (A)
Pašvaldības (A)
Plānošanas reģioni (A)
LVC (A)
Pašvaldības (A)
Privātīpašnieki (A)
LZCA (A)
Biedrības, kas pārstāv cilvēkus
ar kustību traucējumiem (S)
Privātīpašnieki (A)
LZCA (S)
Pašvaldības (S)
Latvijas dzelzceļš (S)
LZCA (A)
Privātīpašnieki (S)
Pašvaldības (S)
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (S)
Vidzemes tūrisma asociācija un
LZCA (A)
Pašvaldības (S)

2021- 2023

Interreg
ES fondi
Pašvaldības budţets,
Privātie līdzekļi

2021- 2023

Interreg
Pašvaldības budţets,
Privātie līdzekļi

2021- 2025

Privātie līdzekļi
LEADER,
Interreg,
ES fondi
Privātie līdzekļi
Pašvaldības budţets
Interreg
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Projekta līdzekļi
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Prioritātes

Rīcības

9.2. TEN-T tīkla integrācija

Atbildīgie un sadarbības
partneri
LVC (A)
Rail Baltica (A)
Latvijas dzelzceļš (A)
VTA (S)
Pašvaldības (S)
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Izpildes termiľš (nolīdz)
2022.-2025.

Indikatīvie finansējuma
avoti

4. Rīcību detalizētāks raksturojums
4.1 RĪCĪBA: RAIL BALTICA SKULTE - LIMBAŢI ATZARS
Rīcība

Rail
Baltica
Limbaţu
atzars
(tehniskā
priekšizpēte,
IVN
teritorijas
attīstības
plānošanas dokumentācijas sagatavošana)

Rīcības īstenotāji

Limbaţu novada pašvaldība

Sadarbības partneri

Rail Baltica, Saulkrastu novads, Satiksmes
ministrija, Autotransporta direkcija

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Limbaţu novads

Rīcības mērķis

Veikt jaunas 1435mm platuma dzelzceļa līnijas
– atzara Skulte – Limbaţi priekšizpēti,
paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējumu
un
teritorijas
attīstības
plānošanas procedūras un dokumentācijas
izstrādi. Priekšizpēte būtu pamats turpmākiem
lēmumiem par šāda atzara tehnisko izpēti un
projekta virzību.
1. Tehniskā priekšizpēte un IVN;

Rīcībā veicamās darbības

2. Teritorijas
attīstības
procedūras un dokumenti

plānošanas

3. Tehniski un ekonomiskais pamatojums

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2024.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Pabeigta izpēte, pieľemts lēmums par līnijas
attīstību

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Samazinātas CO2 un gaisu piesārľojošo vielu
emisijas
Iespējota ilgtspējīga, bezemisiju mobilitāte
Rīgas metropoles areālā, iekļaujot Limbaţu
pilsētu dzelzceļu tīklā
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12. attēls rīcības 4.1. (Rail baltica Skulte - Limbaţi atzars)
attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.2 RĪCĪBA: ŠAURSLIEŢU DZELZCEĻŠ ALŪKSNE-ALŪKSNES STACIJA POSMA
ATJAUNOŠANA
Rīcība

―Zaļā ceļa‖ posma sasaiste ar šaurslieţu
dzelzceļu Alūksne-Alūksne stacija (privātā
investora atbalstīšana)

Rīcības īstenotāji

Privātais investors

Sadarbības partneri

Latvijas Dzelzceļš, Alūksnes novada pašvaldība

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Alūksne
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Rīcības mērķis

Veicināt privātās iniciatīvas attīstību, lai tiktu
atjaunots šaurslieţu dzelzceļš posmā AlūksneAlūksnes stacija, lai veicinātu savienojumu
Alūksne – Ape.
1. Privātā investora ideju atbalstīšana,
2. Darbības modeļa izstrāde un attīstība,

Rīcībā veicamās darbības

3. Sinerģijas veidošana ar Alūksnes bānīti,
4. Sasaistīti ―Zaļie ceļi‖ ar dzelzceļa posmu
Alūksne-Alūksnes stacija.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāts
darbības plāns, veiktas darbības ―Zaļo ceļu‖
sasaistei

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Ilgtspējīgs un tūrisma vajadzībām pakārtots
―Zaļo ceļu‖ tīkls
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13. attēls rīcības 4.2. (šaurslieţu dzelzceļš Alūksne-Alūksnes stacija posma atjaunošana)
attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.3 RĪCĪBA: TŪRISMAM NOZĪMĪGO MOBILITĀTES PUNKTU UN “ZAĻO CEĻU”
STACIJU ATTĪSTĪBA
Rīcība

Tūrismam nozīmīgāko mobilitātes punktu un
―Zaļo ceļu‖ staciju attīstība

Rīcības īstenotāji

Latvijas dzelzceļš
RPR, VRP, pašvaldības, privātais sektors,

Sadarbības partneri

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Satiksmes ministrija
T – tūrismam svarīgi mobilitātes
(maršruta sākuma – beigu punkti)45

45

punkti

Dzelzceļa mobilitātes punkts - pieejami transporta kustības grafiki (saprotami bez valodas barjeras), norādes zīmes vai
elektroniskie tablo, nobrauktuves cilvēkiem ar kustību traucējumiem, velonovietne vairākiem velosipēdiem, autostāvvieta, tūrisma
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Salacgrīva, Skulte, Tūja, Saurieši (Rail
Baltica pieturas), Ogre, Gulbene,
Alūksne, Valka/Valga, Valmiera, Cēsis,
Ieriķi, Carnikava, Saulkrasti, Koknese,
Madona, Augšlīgatne (Līgatne), Olaine,
Strenči;

Tp – pārējie tūrisma mobilitātes punkti46


Pļaviľas,
Ape,
Limbaţi,
Viļaka,
Jaunpiebalga, Smiltene, Balvi, Sigulda,
Rūjiena, Aloja, Zilaiskalns;

Tz – zaļo ceļu stacijas47


Rīcības mērķis

Kangari,
Puikule.

Ropaţi,

Ķeipene,

Ērgļi,

Attīstīt tūrismam nozīmīgos mobilitātes punktus
Tūrismam svarīgi mobilitātes punkti (maršruta
sākuma – beigu punkti):
1. Pasaţieru platformu un platformu nojumju
pielāgošana/atjaunošana, t.sk. cilvēkiem ar
kustību traucējumiem;
2. Dzelzceļa staciju ēku renovācija (pārbūve un
atjaunošana);

Rīcībā veicamās darbības

3. Autoostu un sabiedriskā
pieturvietu aprīkošana;
4.
Velosipēdu
nomas
infrastruktūras attīstīšana;

transporta

(bike

sharing)

5. Park&ride
ierīkošana;

infrastruktūras

attīstība

un

6. Bike&ride
ierīkošana;

infrastruktūras

attīstība

un

7.
Velosipēdu,
automašīnu,
elektrouzlādes staciju ieviešana;

skūteru

8. Mobilitātes punktu pasaţieru informācijas

informācija, digitālais panelis, informācijas stends, norādes zīmes uz ―Zaļā ceļa‖ sākumu, elektroierīču uzlādes iespēja, brīvpieejas
velo pumpis, atslēgu komplekts, ēdināšanas pakalpojumi, tualetes, WiFi, atklātnes, pastmarkas un pasta kaste, velonomas,
velodarbnīcas pakalpojumi, transporta elektrouzlādes tacijas, tūrisma preču pārdotava, skaidras naudas izľemšana.
46
Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkts – ir nojume, autobusu kustības grafiki pieejami un saprotami arī bez valodas
barjeras (simboli), ir atbilstoša velonovietne, elektroierīču uzlādes iespēja, elektroierīču uzlādes iespēja, brīvpieejas velo pumpis,
atslēgu komplekts, veikals/kiosks, tūrisma informācijas stends, tualete.
47
―Zaļo Dzelzceļu‖ pieturas – elektroierīču uzlādes iespēja, informācija par vēsturisko staciju, informācijas zīme par virziena norādi,
atpūtas soli, krēsli, neatliekamās medicīnas aptieciľa (piemēram, info stendā).
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sistēmas
ierīkošana,
t.sk.
transporta nodrošināšanai;

multimodāla

9. Digitālo tūrisma informācijas
ierīkošana mobilitātes punktā;

punktu

10. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu
ierīkošana.
Pārējie nozīmīgie mobilitātes punkti:
1. Autoostas, sabiedriskā transporta pieturvietu
aprīkošana;
2.
Velosipēdu
nomas
infrastruktūras attīstība;

(bike

sharing)

3. Park&ride infrastruktūras attīstība/ ierīkošana;
4.
Bike&ride
ierīkošana;

infrastruktūras

5.
Velosipēdu,
automašīnu
elektrouzlādes staciju ierīkošana;

attīstība
un

un

skūteru

6.
Mobilitātes
punktu
digitāla
informācijas sistēmas ierīkošana;

pasaţieru

7. Digitālo tūrisma informācijas
ierīkošana mobilitātes punktā;

punktu

8. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu
ierīkošana.
“Zaļo ceļu” mobilitātes punkti:
1. Park & ride (nosaukt konkrētus punktus, kur
to darām);
2.
Velosipēdu,
automašīnu,
elektrouzlādes staciju ierīkošana;
3.
Velosipēdu
nomas
(bike
infrastruktūras attīstība/ierīkošana;

skūteru
sharing)

4. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu
ierīkošana.
Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Mikromobilitātes plāns

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Ilgtspējīga un tūrismu veicinoša mobilitātes
sistēma, samazināts CO2 un kaitīgo vielu
izplūţu daudzums gaisā

14. attēls rīcības 4.3. (tūrismam nozīmīgo mobilitātes punktu un “Zaļo ceļu” staciju
attīstība) attēlojums
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Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.4 RĪCĪBA: SLIEŢU TRANSPORTA KUSTĪBAS GRAFIKA PIEDĀVĀJUMA
ATTĪSTĪBA VELO TŪRISMAM NOZĪMĪGU GALAMĒRĶU SASNIEGŠANAI
Rīcība

Slieţu transporta kustības grafika piedāvājuma
attīstība velo tūrismam nozīmīgu galamērķu
sasniegšanai

Rīcības īstenotāji

Autotransporta direkcija, Latvijas Dzelzceļš,
dzelzceļa un autobusu pārvadātāji, pašvaldības

Sadarbības partneri

Latvijas Zaļo ceļu asociācija

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija



Maršruts Rīga – Pļaviľas – Gulbene



Maršruts Rīga – Valmiera - Valga

Rīcības mērķis

Veicināt multimodālu transporta veidu sasaisti,
lai padarītu ērtāku pārvietošanos un galamērķu
sasniegšanu velotūristam

Rīcībā veicamās darbības

1. Vilcienu un autobusu maršrutu un kustības
grafiku pārplānošana, lai cilvēkiem ir iespējams
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pārvietoties multimodāla ceļojuma veidā, tādējādi
veicinot sabiedriskā transporta izmantošanu;
2. Kustības grafika pārplānošana
tūrisma pieprasījumam (vajadzībām):

atbilstoši



Uzlabojumi Rīga – Gulbene līnijā –
vilciena reiss no Rīgas uz Gulbeni
piektdienas vakarā un no Gulbenes uz
Rīgu – svētdienas vakarā ar pienākšanas
laiku līdz 21:00 Rīgā, kā arī pirmdienas
rītā. Izvērtēt nepieciešamību organizēt
sestdienas rīta reisu no Rīgas uz Gulbeni.
Izvērtēt šādu papildus vilcienu reisu
organizēšanu pastāvīgi, visu gadu, ne
tikai
tūrismam
nozīmīgajā
sezonā,
tādējādi uzlabojot ilgtspējīga transporta
pieejamību Gulbenes, Cesvaines un
Madonas apkaimēs.



Uzlabojumi Rīga - Valgas maršrutā - reiss
no Rīgas uz Valgu sestdienas rītā ap
8:00-9:00, no Valgas uz Rīgu izbrauc
18:45 svētdienā (sasaiste ar Tartu
vilcienu). Kopumā nepieciešams integrēts
kustības grafiks Iganijas un Latvijas
dzelzceļa pārvadājumu sasaistei.



Uzlabojumi Rīgs - Valmieras līnijā
sestdienās no rīta 8:00 -9:00 papildus
reiss
uz
Valmieru;
svētdienu
pēcpusdienās nodrošināt vilcienu kustību
no Valmieras uz Rīgu ar intervālu 2
stundas, svētdienās pēdējais vilciens uz
Rīgu atiet ne agrāk kā 19:00.

3. Identificēt autobusu reisus, kuros būtu
nepieciešama
obligāta
kaste
bagāţai
(velosipēdam).
4. Dzelzceļu pārvadājumos paredzēt vilcienos
(paredzot attiecīgas tehniskās specifikācijas jaunu
vilcienu iegādes projektu ietvaros) pietiekamu
velosipēdu bagāţas vietu ietilpību atbilstoši
sezonai (no maija līdz oktobrim vairāk velo
novietnes, bet no novembra līdz aprīlim mazāk).
Tūrisma sezonā būtu nepieciešams nodrošināt
tādu velonovietľu skaitu vilcienā, kas atbilst 5%10% no sēdvietām, bet pārējā laikā 2%-5%.
Vilcieniem paredzēt tehnisku iespējamību mainīt
sēdvietu / velo novietľu skaitu atkarībā no
sezonas.
5.
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organizatoriskais
risinājums,
lai
iespējotu
pilnvērtīgu velotūristu ceļošanu ar vilcienu.
Plānotais īstenošanas laika grafiks

No 2021.
Papildu reisi divās līnijās

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Tehnisko prasību un tehniski – organizatoriskas
pārvadājumu
koncepcijas
izstrāde
velosipēdistiem
draudzīgiem
dzelzceļa
pārvadājumiem
Velo tūrismu veicinoša mobilitātes sistēma,
samazināts CO2 un kaitīgo vielu izplūţu
daudzums gaisā

4.5 RĪCĪBA: TŪRISMA AUTOBUSS PĒC PIEPRASĪJUMA
Rīcība

Tūrisma autobuss pēc pieprasījuma

Rīcības īstenotāji

Latvijas Zaļo ceļu asociācija

Sadarbības partneri

Privātuzľēmēji, Pašvaldības

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Rīcības mērķis

Vidzemes reģions, ―Zaļie ceļi‖
Maršruts Gulbene-Melturi
Ieviest inovatorisku transporta pakalpojumu
pēc pieprasījuma un bez-emisijām starp ―Zaļo
ceļu‖ pieturām Vidzemes reģionā, kā arī
savienojamībā ar sabiedriskā transporta
punktiem (autobusu, vilcienu stacijas).
1. Izmēģināt daţādu pakalpojumu modeļus pēc
pieprasījuma;

Rīcībā veicamās darbības

2. Piemērotākā modeļa izvēle aktivitātei;
3. Aktivitātes pārľemšana pašvaldībās.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

No 2021.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Sniegts pakalpojums apmeklētājiem, lai
sasniegtu
―Zaļos
ceļus‖,
neizmantojot
koplietošanas (publiskos ceļus);
Tūristu un apmeklētāju skaita pieaugums.
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Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Sabiedriskā
transporta
izmantošana,
lai
sasniegtu ―Zaļos ceļus‖, CO2 daudzuma
samazināšana (paredzēts samazināt no 2,1 līdz
2,8 tonnām).

4.6 RĪCĪBA: VIENOTĀ PLATFORMA MARŠRUTA UN BIĻEŠU IEGĀDEI
Rīcība

Vienotā
platforma
maršrutu
maršruta un biļešu iegādei

plānošanai

Rīcības īstenotāji

Privātuzľēmējs

Sadarbības partneri

LZCA, VTA, sabiedriskā transporta pārvadātāji,
tūrisma operatori

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Visa Latvija

Rīcības mērķis

Izveidot vienotu platformu ceļojuma maršruta
plānošanā un biļešu iegādei, padarīt biļešu
iegādi ērtāku velotūristiem, piedāvājot iespēju
to iegādāties visam maršrutam vienkopus un
vienā reizē
1. Organizēt sarunas un ieinteresēt platformas
potenciālo izstrādātāju produkta attīstībā,

Rīcībā veicamās darbības

2. Organizēt tikšanās ar iesaistītajām un
ieinteresētajām pusēm, lai apspriestu platformas
konceptu un klientu vajadzības,
3. Popularizēt platformu tūristu vidū.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2022.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāta
platforma

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Multimodāla transporta ieviešana

4.7 RĪCĪBA: SADARBĪBAS VEICINĀŠANA AR TŪROPERATORIEM VIENOTAS
MARŠRUTA BIĻETES IZVEIDEI
Rīcība

Veicināt sadarbību ar tūroperatoriem vienotas
maršruta biļetes izveidei
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Rīcības īstenotāji

Privātuzľēmēji

Sadarbības partneri

Tūroperatori, LZCA, VTA

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Padarīt biļešu iegādi ērtāku velotūristiem,
piedāvājot iespēju to iegādāties visam
maršrutam vienkopus un vienā reizē
1. Organizēt sarunas un ieinteresēt iesaistītās
puses vienotas maršruta biļetes izveidē,

Rīcībā veicamās darbības

2. Organizēt tikšanās ar iesaistītajām un
ieinteresētajām pusēm, lai apspriestu vienotās
biļetes konceptu un tās darbības principus,
3. Popularizēt vienotās biļetes iegādes iespēju
tūristu vidū.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2022.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāta
vienotās biļetes sistēma

Rīcības ietekmes, ieguvumu un
ilgtspējas novērtējums

Tūristu skaita pieaugums

4.8 RĪCĪBA: “ZAĻO CEĻU” PIELĀGOŠANA ELEKTROMOBILITĀTEI - IZPĒTE,
APSAIMNIEKOŠANAS MODEĻU IZSTRĀDE
Rīcība

―Zaļo ceļu‖ pielāgošana elektromobilitātei izpēte, apsaimniekošanas modeļu izstrāde

Rīcības īstenotāji

LZCA

Sadarbības partneri

Pašvaldības, privātīpašnieki

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Veikt izpēti, lai ―Zaļos ceļus‖ pielāgotu
elektromobilitātei, un pielāgot ―Zaļos ceļus‖
elektromobilitātei

Rīcībā veicamās darbības

1. Izstrādāt pētījumu, lai noskaidrotu vietas, kur
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nepieciešama velosipēdu elektrouzlāde,
2. Veikt
punktos.

tehnisko

priekšizpēti

identificētajos

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2022.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Izstrādāts pētījums un tehniskā priekšizpēte

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Velotūristu
skaita
samazinājums

4.9 RĪCĪBA:
“ZAĻO
(REALIZĀCIJA)

CEĻU”

PIELĀGOŠANA

pieaugums,

ELEKTROMOBILITĀTEI

Rīcība

―Zaļo ceļu‖
(realizācija)

Rīcības īstenotāji

Pašvaldības

Sadarbības partneri

Staciju vietu apsaimniekotāji, LZCA

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija
Rīcības mērķis

Rīcībā veicamās darbības

CO 2

pielāgošana

elektromobilitātei

―Zaļo ceļu‖ tīkls Vidzemē
Pielāgot ―Zaļos ceļus‖ elektromobilitātei
1. Uzlādes staciju ierīkošana (4-10 pieslēguma
vietas iekš vienas uzlādes stacijas (atkarībā no
pieprasījuma), iespēja uzlādēt elektrotransportu
šādās ―Zaļo ceļu‖ stacijās: Ainaţi, Ropaţi,
Ķeipene, Ērgļi, Jaunpiebalga, Litene, Zilaiskalns,
Puikule, Limbaţi, Aloja,
2. Informācijas stendu aprīkošana ar saules
paneļiem, lai nodrošinātu uzlādes iespējas.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2022.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

―Zaļie ceļi‖ pielāgoti elektromobilitātei (uzlādes
vietas elektrotransportam)

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Velotūristu
skaita
samazinājums
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15. Attēls rīcības 4.9 (“Zaļo ceļu” pielāgošana elektromobilitātei (realizācija)) attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.10 RĪCĪBA: BEZPILOTA AUTOBUSI/ SHUTTLE BUS
Rīcība

Bezpilota autobusi / shuttle bus

Rīcības īstenotāji

LZCA

Sadarbības partneri

VTA, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales
plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions,
Pašvaldības, Satiksmes ministrija, LIAA

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Nodrošināt ―Zaļo ceļu‖ sasniedzamību
sabiedrisko transportu, t.sk. cilvēkiem
kustību traucējumiem un tūristiem
velosipēdiem

Rīcībā veicamās darbības

1. Izstrādāt pilotaktivitātes plānu, konceptu un
izveidot ieviešanas darba grupu,

57

ar
ar
ar

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde”

2. Noteikt tehniskās
pakalpojumam,

prasības

attīstāmajam

3. Organizēt iepirkuma procedūru
autobusa pakalpojuma iepirkšanai,

bezpilota

4. Popularizēt bezpilota autobusa pakalpojumu,
5. Veikt bezpilota
novērtējumu.

autobusa

pakalpojuma

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2022.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Izstrādāts
plāns,
organizēts
iepirkums,
organizēti
pasākumi
pakalpojuma
popularizēšanai, veikts novērtējums

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Mazinātas CO2 emisijas, nodrošināta ―Zaļo
ceļu‖ pieejamība daţādām sabiedrības grupām

4.11 RĪCĪBA:
ELEKTROVILCIENU
U.C.
“ZAĻO
VILCIENU”
UN
ELEKTROAUTOBUSU
IEKĻAUŠANA
SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA
PĀRVADĀJUMOS
Rīcība

Elektrovilcienu
u.c.
―zaļo
vilcienu‖
un
elektroautobusu
iekļaušana
sabiedriskā
transporta pārvadājumos

Rīcības īstenotāji

Latvijas dzelzceļš, autobusu pārvadātāji

Sadarbības partneri

Autotransporta direkcija, VTA

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Latvijas teritorija, t.sk. Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Veicināt pāreju uz elektrovilcieniem un
elektroautobusiem
sabiedriskā
transporta
pārvadājumos, lai mazinātu transporta līdzekļu
radīto kaitīgo ietekmi uz vidi

Rīcībā veicamās darbības

Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai popularizētu
un
pārrunātu
elektrotransporta
risinājumu
ieviešanu
noteiktos
velotūrismam
svarīgos
maršrutos

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021. – 2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Organizētas iesaistīto pušu tikšanās
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Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

CO2 emisijas
samazināšanās

un

kaitīgo

vielu

izplūţu

4.12 RĪCĪBA: VADLĪNIJAS RITEKĻU APRĪKOJUMAM, POLITIKAS IZMAIĽĀM,
VIENOTĀM BIĻETĒM
Rīcība

Vadlīnijas ritekļu aprīkojumam,
izmaiľām, vienotām biļetēm

politikas

Rīcības īstenotāji

LZCA

Sadarbības partneri

Autotransporta direkcija, pasaţieru pārvadātāji

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Latvijas teritorija, t.sk. Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Veicināt velotūrisma attīstību reģionā, padarot
velotūrismu pieejamāku un velomaršrutus
sasniedzamus ar dzelzceļa transportu
1. Veikt pētījumu (aptauju), lai noskaidrotu
velotūristu vajadzības pēc sabiedriskā transporta
noteiktos diennakts laikos un nedēļas dienās,

Rīcībā veicamās darbības

2. Izstrādāt vadlīnijas maršrutu un reisu
plānojumam tūrismam nozīmīgajos maršrutos,
3. Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai pārrunātu
jauna ritekļu aprīkojuma iegādes tehniskos
nosacījumus
un
to
palaišanu
noteiktos
velotūrismam svarīgos maršrutos, kā arī vienotas
biļetes izveides iespēju noteiktos maršrutos.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.- 2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Veikts pētījums, izstrādātas vadlīnijas
organizētas iesaistīto pušu tikšanās

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

CO2 samazinājums, velomaršrutu pieejamības
uzlabošanās

4.13 RĪCĪBA: VELOCEĻU IERĪKOŠANA
Rīcība

Veloceļu ierīkošana

Rīcības īstenotāji

Pašvaldības, Plānošanas reģioni, LVC
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Sadarbības partneri

LZCA, VTA
Ieriķi-Vecumi “Zaļā ceļa” posms:


Balvu stacijas
virziens;



Krustojums ar ceļu (Gulbene-Balvi)Gulbene Emzes parks



Gulbenes pilsēta;



Jaunpiebalga. Gaujas tilts – ceļš P33;



Dzērbene.
caurteka;



Amatas tilts-Amata-Ģikši ceļš nr. P31

Ceļš

krustojums-Gulbenes

P28-Ievalca

upītes

Saurieši-Ērgļi “Zaļā ceļa” posms:


Ropaţu ceļa krustojums ar P4-Rīgas
apvedceļš A4;



Ērgļu stacija-Rīgas virziens;

Skulte-Mazsalaca “Zaļā ceļa” posms:
Rīcības īstenošanas vieta/teritorija



Limbaţi-Katvaru ezers;



Alojas krustojums
Limbaţu virziens;

ar

Jūras

ielu-

Ainaţi-Valmiera “Zaļā ceļa” posms:


Valmiera. Jāľparka iela. No Rīgas ielas
līdz Vanagu ielai;



Valmiera. Krustojums ar Kauguru un
krustojums ar Cēsu ielu;



Ainaţi. Valdemāra/Brīvības – A1;



Ainaţu Zaļais ceļš 2 km-6,5 km (Rail
Baltica šķērsošana);



Kocēnu
novads.
Dikļu
stacijaAugstrozes stacija-Valsts meţu ceļš;



Zilaiskalns-Augstrozes stacija.

Posmi, kas
drošībai:

Rīcības mērķis

svarīgi

mobilitātei



Aloja-Ungurpils;



Valmiera-Strenči-Seda - Valga;

Ierīkot veļoceļus noteiktajos maršrutos
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1. Attīstāmo veloceļu posmu definēšana,
2. Seguma veida u.c. būtiski faktoru noteikšana
attīstāmajiem veloceļiem,
3. Priekšizpēte (piem., veloceļa posmā Strenči pagrieziens ar Sedu (500 m), Valgas - Seda gar
dzelzceļu, Strenči - Valmiera – gar autoceļu),

Rīcībā veicamās darbības

4. Veloceļiem ierīkošana / pielāgošana,
5. Norāţu un ceļa zīmju ierīkošana, t.sk. uz
tūrisma objektiem.
Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.- 2023.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Ierīkoti veloceļi līdz 260 km garumā

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Veloceļu pieejamība tūristiem, kaitīgo izmešu
samazināšanās

16. attēls rīcības 4.13. (veloceļu ierīkošana) raksturojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte
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4.14 RĪCĪBA: VIDES PIEEJAMĪBA “ZAĻO CEĻU” POSMOS & MOBILITĀTES
PUNKTOS
Rīcība

Vides pieejamība ―Zaļo
mobilitātes punktos

ceļu‖

posmos

&

Rīcības īstenotāji

Pašvaldības un privātīpašnieki

Sadarbības partneri

Biedrības, kas pārstāv cilvēkus ar kustību
traucējumiem, LZCA
Posmi, kas pielāgojami cilvēkiem ar kustību
traucējumiem:

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Rīcības mērķis



Limbaţu apkārtne;



Valmiera;



Ropaţi



Saulkrasti.

Veicināt vides pieejamību ―Zaļo ceļu‖ posmos &
mobilitātes punktos
1. Konsultācijas ar biedrībām, kas pārstāv
cilvēkus
ar
kustību
traucējumiem,
un
pašvaldībām, lai definētu precīzus tehniskos
nosacījumus ceļu izbūvē,

Rīcībā veicamās darbības

2. Posmu definēšana un atbilstoša seguma
noteikšana konkrētiem posmiem (posma tehniskā
specifikācija) – ciets, neslīdošs segums, platums –
lai varētu cilvēks ar ratiľkrēslu ērti pārvietoties,
piepilsētās – cietais segums, videi draudzīgāks,
kur iespējams saglabāt daļēji mīksto segumu. Pēc
iespējas vairāk saglabāt dabisko segumu (grants
un/vai zālājs);
3. Vienota zīmju sistēmas izveide cilvēkiem ar
kustību traucējumiem (universālais dizains).
4. Saistītās infrastruktūras izbūve (uzbrauktuve,
automašīnas stāvvietas ar atbilstošu platumu
u.tml.)
5. Informācija par konkrēta posma pielāgotību
cilvēkiem ar kustību traucējumiem – vai ir kāda
posma specifika (t.sk., vai tajā nepieciešams
asistents vai nē).

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2023.
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Rīcības iznākuma un rezultāta
rādītāji

Konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, izstrādāta
vienota zīmju sistēma, pielāgoti atsevišķi posmi
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, organizēti
informatīvi pasākumi

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Vides pieejamība visām sabiedrības grupām
(t.sk. ar kustību traucējumiem, senioriem,
ģimenēm ar bērniem).

17. attēls rīcības 4.14. (vides pieejamība “Zaļo ceļu” posmos & mobilitātes punktos)
attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.15 RĪCĪBA: SLIEŢU VELOSIPĒDU MARŠRUTU ATTĪSTĪBA
Rīcība

Ritekļi - slieţu velosipēdu, drezīnes (velosipēds
uz sliedēm) infrastruktūras attīstība

Rīcības īstenotāji

Privātīpašnieki

Sadarbības partneri

LZCA, Latvijas dzelzceļš, pašvaldības
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Zilaiskalns, Seda, Valka, Baloţi, Gulbene, Rīga.
Maršruti, kuros tehniski būtu iespējams veidot
slieţu velosipēdu posmus (mazāk noslogotās
dzelzceļa līnijas):
Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Rīcības mērķis



Gulbene-Alūksne;



Jaunkalsnava-Veseta



Pļaviľas-Madona;



Madona-Gulbene;



Saurieši-Rīga.

Palielināt tūristu skaitu, popularizēt dzelzceļus,
daţādot un padarot interesantākas velotūrisma
iespējas
Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai popularizētu
un pārrunātu slieţu velosipēdu attīstības iespējas

Rīcībā veicamās darbības

Iesaistīto pušu pozitīvu atsauksmju gadījumā,
veikt nepieciešamās darbības, lai maznoslogotās
līnijās iespējotu organizētus slieţu velosipēdu
braucienus, piemēram, uz noteiktu laiku slēdzot
vilcienu kustību.
Izstrādāt priekšlikumus attiecīgiem normatīvo
aktu grozījumiem (piemēram, dzelzceļa tehniskās
ekspluatācijas noteikumi, u.c.) un infrastruktūras
pārvaldītāja iekšējā tehniskajā regulējumā, lai
iespējotu šādus ceļojumus.
Izstrādāt šādu organizētu ceļojumu vadlīnijas un
drošības instrukcijas.

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2023.- 2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Organizētas tikšanās, attīstīts slieţu velosipēdu
pakalpojums

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Tūristu skaita pieaugums
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18. attēls rīcības 4.15. (slieţu velosipēdu infrastruktūras attīstība) attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte

4.16 RĪCĪBA: “ZAĻO CEĻU” POPULARIZĒŠANA
Rīcība

―Zaļo ceļu‖ popularizēšana

Rīcības īstenotāji

LZCA

Sadarbības partneri

Privātuzľēmēji, pašvaldības

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Mobilitātes punkti un teritorija to apkārtnē

Rīcības mērķis

Padarīt
pieejamāku,
vieglāk
iegūstamu
informāciju par ―Zaļajiem ceļiem‖, caur to
veicinot tūristu interesi par ―Zaļajiem ceļiem‖

Rīcībā veicamās darbības

1. Informatīvu materiālu (bukletu) izvietošana pie
komersantiem un pašvaldības iestādēs,
2. QR kodu izveide un informācijas par
maršrutiem un iespējām izvietošana vilcienos,
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3. 1-2 dienu maršrutu attīstība ―Zaļajiem ceļiem‖,
4. ―Zaļo ceļu‖
aktivitātes.

popularizējoši

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2023.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Izplatīti informācijas
iestāţu skaits

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Velotūristu skaita pieaugums

materiāli,

pasākumi

&

sadarbības

4.17 RĪCĪBA: PLĀNI UN STRATĒĢIJAS
Rīcība

Plāni un stratēģijas

Rīcības īstenotāji

Vidzemes tūrisma asociācija un LZCA

Sadarbības partneri

Pašvaldības

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Vidzemes reģions

Rīcības mērķis

Izstrādāt tendencēs, faktos balstītas stratēģijas
un plānus, kas ļaus attīstīt velotūrismu
1. Pētījuma par velotūrisma ietekmi uz reģiona
ekonomiku izstrāde,

Rīcībā veicamās darbības

2. Ceļa zīmju un norāţu izstrāde – vizuālo
vadlīniju un tehnisko prasību izstrāde. Esošo ceļa
zīmju saskaľošana ar Vidzemes tūrisma
asociāciju,
3. Slieţu velosipēdu izmantošana uz dzelzceļa
līnijām, kuras netiek tik bieţi izmantotas. Atļaut
tās izmantot publiski (tūrisma pasākumiem).

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2021.-2024.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Izstrādāts pētījums par velotūrisma ietekmi uz
reģiona ekonomiku, ceļa zīmju un norāţu
izstrāde.

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Ilgtspējīga, saskaľota un tūristiem interesanta
tūrisma piedāvājuma attīstība, velotūristu
skaita pieaugum
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4.18 RĪCĪBA: TEN-T TĪKLA INTEGRĀCIJA
Rīcība

TEN-T tīkla integrācija

Rīcības īstenotāji

LVC,
Rail
pašvaldības

Sadarbības partneri

VTA, pašvaldības

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija

Latvija

Rīcības mērķis

Nodrošināt pilnvērtīgu TEN-T infrastruktūras
multimodalitāti TEN-T pamattīkla koridorā (Rail
Baltica un EuroVelo13 integrācija)

Baltica,

Latvijas

dzelzceļš,

Izstrādāt priekšizpēti TEN-T tikla koridora Rail
Baltica un Via Baltica papildināšanai ar
nepieciešamo veloinfrastruktūru Euro Velo 13 un
saistītajos maršrutos

Rīcībā veicamās darbības



Salacgrīva-Kuiviţi-Ainaţi



Salacgrīva stacijas savienojums;



Salacgrīva-Skulte;



Salacgrīva – Svētciems



Salacgrīvas-Tūjas pieslēgums Eurovelo



Salaspils – Baldone



Sauriešu stacijas
―Zaļajiem ceļiem‖

savienojums

ar

Plānotais īstenošanas laika grafiks

2022.-2025.

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji

Izstrādāta priekšizpēte un būvprojekti prioritāri
attīstāmajiem posmiem

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas
novērtējums

Pēc
būvdarbu
pabeigšanas
satiksmes
drošība
un
velosatiksmes
un
dzelzceļa
integrācija
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19. attēls rīcības 4.19. (TEN-T tīkla integrācija) attēlojums

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte
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1. Pielikums
1. tabula. Esošo “Zaļo ceļu” garumi pa posmiem
Segums
Nosaukums

Posms

Kopā
Ciets

Grants

Taka

Alūksnes ―Zaļais ceļš‖

0,274

0,786

1,574

2,634

Carnikavas dambis

0,35

11,718

0,456

12,524

27,371

51,808

79,179

Cekule-Kangari

9,715

3,923

13,638

Kangari-Ķeipene

14,373

19,82

38,300

Ķeipene-Ērgļi

3,283

28,065

31,348

30,14

13,397

198,248

Cekule-Ērgļi

EuroVelo 13

154,711
Jaunķemeri-Rīga

38,447

Rīga-Carnikava

27,912

1,093

Carnikava-Saulkrasti

28,001

0,484

Saulkrasti-Skulte

21,198

Skulte-Tūja RB

15,677

19,377

Tūja RB-Salacgrīva

9,512

9,186

Salacgrīva-Ainaţi

13,964

Lāde-Rūjiena

22,766

38,447
5,093

34,098
28,485
21,198
35,054

8,304

27,002
13,964

1,217

58,002

81,985

Lāde-Limbaţi

1,078

9,255

10,333

Limbaţi-Puikule

0,711

19,304

20,015

27,058

27,058

Puikule-Mazsalaca
Mazsalaca-Rūjiena

20,866

0,952

1,039

22,857

Rūjienas posms

0,111

0,265

1,346

1,722
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Lubāna dambis

7,476

39,301

3,42

50,197

Melturi-Gulbene
(Viļaka)

1,36

72,318

49,389

123,067

43,859

8,391

52,25

Melturi-Jaunpiebalga
Jaunpiebalga-Gulbene

0,852

22,035

25,788

48,675

Gulbene-Sita

0,508

6,424

15,21

22,142

Valga/Valka-Ape

29,453

21,617

22,066

73,136

Valmiera-Ainaţi

5,738

29,03

50,602

85,37

Valmiera-Puikule

2,648

13,985

23,93

40,563

Puikule-Ainaţi

3,09

15,045

26,672

44,807

2. tabula. Perspektīvo veloceļu posmu garumi
Posma nosaukums
Balvu stacijas
krustojums-Gulbenes
virziens
Amatas tilts-AmataĢikši ceļš nr. P31
Balvu novads.
Krustojums ar ―Zaļo
ceļu‖-Balvu pilsēta
Dzērbene. Ceļš P28Ievalčupītes caurteka
Gulbenes pilsēta
Jaunpiebalga. Gaujas
tilts-ceļš P33
Krustojums ar ceļu
(Gulbene-Balvi-Gulbene
Emzes parks)
Ainaţi.
Valdemāra/Brīvības-A1―Zaļais ceļš‖
Ainaţu ―Zaļais ceļš‖
2km-6.5-Rail Baltica
šķērsošana
Ērgļu stacija-Rīgas

Posma garums (m)

Tips

Maršruts

3652

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Ieriķi-Vecumi

665

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Ieriķi-Vecumi

4549

Mobilitātes un drošības
uzlabošana

541
878
1008

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖
Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖
Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Ieriķi-Vecumi
Ieriķi-Vecumi
Valmiera-Ainaţi

4286

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Ieriķi-Vecumi

1807

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Valmiera-Ainaţi

4482

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Valmiera-Ainaţi

7556

Veloceļš ar ―Zaļajiem

Cekule-Ērgļi
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virziens
Kocēnu novads Dikļu
stacija-Augstrozes
stacija-Valsts meţu ceļš
Limbaţi-Katvaru ezers
Ropaţi ceļa krustojums
ar P4-Rīgas apvedceļš
A4
Valmiera. Jaunparka
iela. No Rīgas līdz
Vanagu ielai
Valmiera. Krustojums ar
Kauguru un krustojums
ar Cēsu ielu
Zilaiskalns-Augstrozes
(Diklu) stacija

ceļiem‖
6848

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Valmiera-Ainaţi

4523

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Lāde-Rūjiena

13659

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Cekule-Ērgļi

267

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Valmiera-Ainaţi

561

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖

Valmiera-Ainaţi

Cēsis-Ieriķi (2 posmi)

5079

Mantiľi-Tūjas stacija
Ainaţi-Svētciems (gar
Rail Baltica)
Dunte-Skultes Rail
Baltica stacija
Rīga-Lielvārde
Torľakalns-Olaine
Salaspils-Baldone
Svētciems-Lāľu muiţa
Saurieši-Rail Baltica

5566

Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖
Mobilitātes un drošības
uzlabošana
Mobilitātes un drošības
uzlabošana
Veloceļš ar ―Zaļajiem
ceļiem‖
Mobilitātes un drošības
uzlabošana
Mobilitātes un drošības
uzlabošana
TEN-T integrācija
Mobilitātes un drošības
uzlabošana
TEN-T integrācija

17467

TEN-T integrācija

Skulte-Ainaţi

8738

TEN-T integrācija

Skute-Ainaţi

52400
21424
11068
1499
3087

TEN-T
TEN-T
TEN-T
TEN-T
TEN-T

6451

Strenči-Seda

472

Valmiera-Strenči

16617

Aloja-Puikule

13084

Aloja-Ungurpils

5514

Valka-Strenči (gar
dzelzceļu)
Tūja-Limbaţi

21219
19273
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integrācija
integrācija
integrācija
integrācija
integrācija

Valmiera-Ainaţi

Lāde-Rūjiena

Skulte-Ainaţi

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde”

3. tabula. Perspektīvo “Zaļo ceļu” posmu garumi
Maršruts
Rūjiena-Meizakīla
Alūksne-Ape
Mazsalaca-Rūjiena
Ieriķi-Melturi
Pāle-Staicele

garums, metri
20648
24637
14971
4115
14217
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