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SUMMARY 
The study is elaborated as part of the CentralBaltic Interreg IVA Programme 2007 - 

2013 project CB59 „Development and Improvement of Cycling Route Network in Central 

Baltic Area”. The aim of the study is the collation and analysis of existing cycling routes and 

identification of new and feasible cycling routes, including those along greenways, and areas 

in Kurzeme region. 

Study consists of the following main chapters: 

1. Study of existing cycling routes and areas, and elaboration of new cycling routes; 

2. Linking cycling routes of Kurzeme with other regions of Latvia and other 

CentralBaltic countries; 

3. Review of the former railway routes and the potential thereof to be used for 

cycling tourism; 

4. Review of “Bed and Bike”-type incentives in Europe; 

5. Action plan for the facilitation of cycling tourism in Kurzeme. 

The study was based on site-visits, interviews and desk studies and limited to the following 

cities and municipalities of Kurzeme Planning Region: Aizputes, Alsungas, Brocēnu, 

Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Mērsraga, Rucavas, 

Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils municipalities, as well as Liepāja City and 

Ventspils City. Four municipalities from Riga Planning Region were included in the study as 

well - Engures, Kandavas, Tukuma and Jaunpils municipality, thus in total covering 24 

municipalities. 

Considering the rather high number of cycling routes in Kurzeme and the concentration 

therof, the authors of the study have identified 11 cycling tourism destinations for further 

development: 

1. Liepāja and the Baltic coast towards the border of Lithuania; 

2. Vicinity of Priekule; 

3. Vicinity of Aizpute; 

4. Vicinity of Saldus (direction Vārme); 

5. Vicinity of Kuldīga and Alsunga; 

6. Tukums-Kandava-Sabile;  

7. Vicinity of Jaunpils; 

8. Vicinity of Talsi; 

9. Northern Kurzeme; 

10. Vicinity of cities (Liepāja, Ventspils); 

11. Around the lakes (Engure, Usma, Pape). 

In total 27 cycling routes were proposed and established for further promotion, covering 

four categories: nature tourism; heritage tourism, long-distance routes and local routes. 

Further on the connection of the existing cycling routes from Kurzeme with other region was 

proposed. In general all the routes have more or less good connections via road or ferry 

(with Sweden). 
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Another subject of the present study was the use of former railway lines. According to the 

European Greenway Association “A greenway is a standalone route for non-motorised 

traffic. [..] Greenways are often located on old railways, on towpaths, Roman roadway or old 

pilgrimage ways.” In order to review the topic, the former railway lines in Kurzeme were 

reviewed in terms of historical development and suitability, and, where possible, site visits 

were made. Once the whole Kurzeme was criss-crossed by narrow gauge railways, but 

nowadays there are only two operating lines, which carry passengers and cargo. The tracks 

from earlier days have been dismantled and in several places the embankments have been 

damaged, and thus they are of no more use for tourism purposes. The study concluded 

three former railway lines in Kurzeme may be improved for cycling tourism: 

- Mazirbe – Sīkrags; 

- Liepāja – Ventspils; 

- Vaiņode – Liepāja. 

Still it has to be noted that such developments are subject to political will and long-term 

commitments. 

Following the review of various cycling tourism certification schemes in Austria, Germany, 

Belgium, Italy and Spain, it was concluded that the basic criteria for awarding the certificate 

of a „site friendly to cycling tourists” are very similar – safe place for the storage of the 

bicycle, accommodation for at least 1 night, repair kit in order to perform simple repair 

works, information about cycling possibilities in the region, and washing facilities. These 

criteria would also apply to Kurzeme. The certificate is a sign to the tourists that a site 

especially welcomes cycling tourists and will be able to care for the tourist. This not only 

makes a place popular, but also plays a significant role in the promotion of cycling tourism in 

a region and the country as a whole.  

Currently there are also some incentives in Latvia, but the certification has not become 

widely popular and thus no special emphasis is put on the cycling tourism. Although there 

are not only national, but also regional incentives, still – in order to promote cycling tourism, 

such certificates should not be limited to regional level, but introduced and promoted on the 

national level.  

In order to promote Kurzeme as a cycling tourism destination, various measures shall be 

implemented, since the region has a high cycling tourism potential. The following are the 

most crucial elements, which shall be improved and developed permanently - infrastructure 

(cycling paths, sign-posted routes, cycle stands, camping/ resting areas); services (bicycle 

rental, repair service, cyclist-friendly accommodation, tourist attractions, special events for 

cyclists); marketing (information on the Internet, hard copies – maps and brochures, 

promotional events).   
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IEVADS 
Pētījums tiek izstrādāts Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas 

projekta  CB59 „Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras 

reģionā” ietvaros.  

Pētījuma mērķis ir izveidot Kurzemes velomaršrutu tīklu, apkopojot un analizēt esošos 

velotūrisma maršrutus un identificējot jaunus un perspektīvus velotūrisma maršrutus. 

Pētījuma ietvaros vērtētas arī bijušo dzelceļu līniju izmantošanas perspektīvas velotūrisma 

maršrutu izveidē.   

Pētījuma izstrādes laiks: 2012.gada oktobris līdz 2013.gada augusts.  

Pētījuma izstrādes laikā veikta Kurzemes velotūrisma areālu apsekošana ar velosipēdu – 

testējot esošos, perspekttīvos un plānojot jauno velomaršrutu trasējumus. Pēc esošās 

situācijas analīzes un paralēli teritorijas apsekojumu darbiem, organizētas darba tikšanas un 

sanāksmes ar tūrisma speciālistiem un pašvaldību pārstāvjiem Aizputes, Alsungas, Dundagas, 

Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Saldus, Talsu,  Tukuma, Ventspils 

novados, Liepājas un Ventspils pilsētās.  

Pētījums satur šādas sadaļas:  

1. Esošie un perspektīvie velotūrisma areāli un velomaršrutu tīkls Kurzemē; 

2. Kurzemes velomaršrutu savienojums ar Latvijas kaimiņreģioniem, Lietuvu un 

Centrālbaltijas reģionu; 

3. Bijušo dzelzceļa līniju izmantošanas iespējas velomaršrutu izveidē; 

4. Rīcības plāns velotūrisma attīstības veicināšanai Kurzemē. 

Ierobežojumi 

Izpētes teritorija: Kurzemes plānošanas reģiona teritorija un Rīgas plānošanas reģiona 

Engures, Kandavas, Tukuma un Jaunpils novadi. 
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1. VELOTŪRISMS KURZEMĒ 

1.1. VELOMARŠRUTI KURZEMES REĢIONĀ 
 

Kurzeme kā velotūrisma galamērķis salīdzinājumā ar citiem reģioniem nav jauns galamērķis, 
tomēr, tā attīstība vairāk koncentrējas ap tām pašvaldību teritorijām, kuru ceļu tīklojums un 
tūrisma piedāvājums ir ar izteiktām priekšrocībām un kuros iniciatīvas izrādījuši tūrisma 
specialisti, veidojot vietējos velomaršrutus.  

Kurzemes plānošanas reģions ietver Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, 
Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Mērsraga, Rucavas, Saldus, Skrundas, 
Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadu  pašvaldības, kā arī Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas 
pašvaldības. Pētījuma ietvaros Kurzemes reģionā ietver arī Engures, Kandavas, Tukuma un 
Jaunpils novadu pašvaldības no Rīgas plānošanas reģiona, tādējādi kopumā aptverot 24 
pašvaldības. 

Lai apkopotu esošos velotūrisma maršrutus Kurzemes pašvaldībās vienotā Excel datubāzē, 
tika pētītas novadu pašvaldību mājaslapu sadaļas „Tūrisms”, kā arī pieejamās tūrisma kartes 
drukātā veidā. Kopumā tika identificēti vairāk nekā 70 velomaršruti (skatīt pielikumu Nr.1), 
un skaitliski visvairāk velomaršrutu koncentrējas Tukuma-Kandavas, Dundagas-Kolkas 
(Ziemeļkurzeme), Kuldīgas-Skrundas un Liepājas apkārtnē. Maršrutus lielākoties izstrādājuši 
tūrisma informācijas centri, piedāvājot gan īsākus izbraucienus novada centrā (t.sk. pilsētas 
ietvaros), gan veidojot garākus maršrutus un ļaujot iepazīt novada dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības. 

Tabula Nr. 1 Velomaršruti Kurzemē 

Novads Maršrutu skaits 

Aizputes novads 3 

Dundagas novads 15 

Engures novads 3 

Jaunpils novads 5 

Kuldīgas novads 6 

Kandavas novads 5 

Bijušais Liepājas rajons 12, t.sk. 

 Grobiņas novads 2 

 Nīcas novads 2 

 Pāvilostas novads 1 

 Priekules novads 4 

 Rucavas novads 2 

 Vaiņodes novads 1 

Skrundas novads 6 

Talsu novads 5 

Tukuma novads 15 

KOPĀ: 75 

 

Maršruti galvenokārt veidoti apļveida un viena novada ietvaros, turklāt Kurzemes 
apceļotājiem iespējams plānot dažāda garuma un sarežģītības veloizbraucienus – sākot no 
vienas stundas līdz vairāku dienu gariem izbraucieniem.  

Marķējums uzstādīts vien nelielā daļā maršrutu (galvenokārt, bijušā Liepājas rajona un 
Ziemeļkurzemes maršrutos). Apsekojuma laikā konstatēts, ka fragmentārs marķējums (ar 
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koka stabiņiem) rodams Ķemeru nacionālā parka Valguma velo takām, Jūrmalciema 
velotakām no Bernātiem līdz Papei, Slīteres nacionalajā parkā Lībiešu ciemos un Talsu 
apkārtnes maršrutos. Fragmentāri saglabājušās ceļa zīmes nr. 842 maršrutiem bijušajā 
Liepājas rajonā – Aizputes, Grobiņas novados. Pilnīgs marķējums ar ceļa zīmi nr. 842 ir 
izveidots 3 Tukuma pilsētas un piepilsētas maršrutiem, savukārt Kuldīgas apkārtnē tiek 
ieviesta t.s. krustpunktu sistēma, kas paredz krustojumu numurēšanu un informācijas stendu 
izvietošanu ar kartēm, lai orientētu velobraucējus apkārtnē.  

 

1.2. ESOŠIE UN PERSPEKTĪVIE VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS AREĀLI KURZEMES 

REĢIONĀ 
Esošie un perspektīvie velotūrisma areāli Kurzemē identificēti, balstoties uz šādiem 
principiem: 

1. Esošie velomaršruti; 

2. Tūristu piesaistes vietas (apskates objekti un vietas, tūrisma produkti) un to 
koncentrācija; 

3. Tūrisma pakalpojumi (naktsmītnes, ēdināšanas iestādes, veikali) un to koncentrācija; 

4. Ceļu kvalitāte un satiksmes drošība: 

4.1. kur iespējams, izslēdzot valsts nozīmes (A) autoceļus;  

4.2. ierobežojot trasējumu pa P autoceļiem ar augstu auto satiksmes intensitāti;  

4.3. izslēdzot lielos grants autoceļus (putekļi, “trepe”). 
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Attēls Nr. 1 Esošie velotūrisma areāli Kurzemē 

 

Avots: SIA S.Z. Projekti 

Vērtējot esošo velomaršrutus un velotūrisma attīstības iniciatīvas Kurzemes pašvaldībās, var 
izdalīt 5 esošus velotūrisma areālus: 

1. Tukuma apkārtne un Ķemeru nacionālais parks, t.sk. Valguma velo takas; 

2. Talsu – Kandavas – Sabiles apkātne; 

3. Kuldīgas apkārtne; 

4. Dundagas un Slīteres nacionālā parka velotīklojums; 

5. Liepāja, Nīcas un Rucavas novadu teritorijas jūras piekrastē. 

Veidojot Kurzemes velomaršrutu tīklojumu un izstrādājot jaunus velomaršrutus, noteikti šādi 
potenciālie velotūrisma areāli: 

Velotūrisma areāls Velotūrisma areāla raksturojums 

Liepāja un Baltijas 
jūras piekraste 
Lietuvas robežas 
virzienā 

Areāls administratīvi aptver Liepājas, Rucavas un Nīcas novadus. 
Raksturojas ar esošu un blīvu ceļu un celiņu tīklu piekrastē, kur 
uzlabojot ceļu seguma kvalitāti ir iespējams straujš velotūristu 
pieplūdums, jo turpat Baltijas jūras smilšainā pludmale un skaistie 
priežu sili. Areālā ietilpst Papes un Bernātu dabas parki. Teritorijas 
dienvidos pieslēdzas viens no populārākajiem Lietuvas 
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velomaršrutiem, kas arī Eurovelo 10 un 13 trasējums. Savukārt, 
areāla ziemeļos – Liepāja ar sakārtotu infrastruktūru 
velobraucējiem pilsētā, kā arī ar plašu izvēli starp tūrisma 
pakalpojumiem. 

Priekules apkārtne Kurzemes nomale, kur vērts nokļūt. Vietējo entuziastu izveidoti un 
uzturēti velomaršruti dažādām gaumēm: gan piedzīvojumu 
meklētājiem, gan kultūras un vēstures baudītājiem.  

Aizputes apkārtne Cīrava, Apriķi, Kazdanga, Sieksāte un Aizpute – apdzīvotas vietas, 
kur saglabājušās bij. muižu un piļu ēkas, līdz ar to iespējams veidot 
maršrutus kultūrvēstures baudītājiem. Aizpute – pērle starp 
Kurzemes mazpilsētām, kur laiski atpūšoties var pavadīt pusdienu. 
Ceļu kvalitāte un auto intensitāte maršrutos mainīga – no ceļiem ar 
„trepi” līdz gludam asfaltam, kā arī ceļiem, kur braucot, iespējams, 
nesastapsiet nevienu auto līdz ceļiem ar augstu satiksmes 
intensitāti. 

Saldus apkārtne Saldus nav iecienīts tūrisma galamērķis, bet tas nenozīmē, ka šeit 
nav ko piedāvāt. Šis apvidus piedāvā veidot neierastus maršrutus, 
kas Kurzemes ceļotājiem šķitīs atšķirīgi. Šeit var apskatīt padomju 
laikos būvēto saimniecību varenību, kas nav īpaši mazinājusies, šeit 
iespējams apskatīt lavandu laukus, īpaši skaisti tie ir ziedēšanas 
laikā. Maršrutu ceļa kvalitāte variē, tie veidoti pa atsevišķi 
nodalitiem gājēju un velobraucēju celiņiem līdz velobraucēju 
iekļaušanai kopējā satiksmē uz reģionāliem ceļiem. Maršruti 
pārsvarā ved pa asfaltētiem ceļiem, nelieli posmi – pa labi 
noblietētu grants ceļu. 

Kuldīgas un Alsungas 
apkārtne 

Kuldīga ir pirmā, kas Kurzemē izveidoja velomaršrutu, ik gadu rīko 
velodienu, tādējādi popularizējot velobraukšanas tradīcijas, kā arī 
būdami inovatori ievieš tā saucamo krustpunktu „velomaršrutu 
marķēšanas sistēmu”, kas nozīmē, ka jebkurš ceļs var būt maršruts 
un ceļotājam piedāvā bezgalīgas maršrutu variācijas. Šeit ir ne tikai 
velobraukšanas tradīcijas, bet arī apskates vietas un objekti, kuru 
dēļ ir vērts doties maršrutā: Ventas ieleja, Suitu novads u.c.  

Kandava-Sabile Kurzemes ainaviskākais un paugurainākais areāls veloceļotājiem 
piedāvā ne tikai fantastiskus skatus, bet arī kultūrvēstures un 
mākslas objektu apmeklējumu. Teritorijā ietilpst Abavas senlejas 
dabas parks. Teritorija vienmērīgi pārklāta ar tūrisma 
pakalpojumiem.  

Talsu apkārtne Tūrisma pakalpojumi koncentrēti Talsu pilsētā. Pilsētas pievārte 
Talsu pauguraine, kur iespējams veidot velomaršrutus pa 
ainaviskiem ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti. 

Ziemeļkurzeme 
(Dundaga, Kolka, 
Slīteres nacionālais 
parks) 

Slīteres nacionālais parks, Kolkasrags, Slīteres zilie kalni, lībiešu 
zvejniekciemi, Dundagas meži, savulaik ierobežotas pieejamības 
teritorija, saglabā mistisku noskaņu. Katram latvietim vismaz 
vienreiz uz šejieni jāatbrauc. Šeit nav plašs ceļu tīkls, bet tos rūpīgi 
apsekojot, var izveidot interesantus maršrutus. Dundaga ir radījusi 
pat 10 veloapļus – bōgenus. Nepieciešmie tūrisma pakalpojumi 
pieejami, bet tikai noteiktās vietās, kas īpaši jāuzsver maršrutu 
publicitātes materiālos. 
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Ventspils apkārtne Pilsēta ar sakārtotu un patīkamu vidi. Izveidota infrastruktūra 
velobraucējiem – veloceliņi. Plaša tūrisma pakalpojumu dažādība 
un variācijas iespējas.  

Usmas ezers Atpūtnieku iecienīta vieta, izmantojot esošo ceļu un meža celiņu 
tīklu, atsevišķās vietās nepieciešami ceļa seguma uzlabojumi, īpaši 
ezera DR daļā. Tūrisma pakalpojumi izvietoti nevienmērīgi, ezera 
krastos izveidotas atpūtas vietas. 

Engures ezers Dabas un putnu vērotāju paradīze. Esošais ceļu un meža celiņu tīkls 
piedāvā fantastisku iespēju būt dabā uz velosipēda – ceļot ar videi 
draudzīgu transporta līdzekli. Ezera krastos ir izveidotas atpūtas 
vietas. Tūrisma pakalpojumi pieejami apdzīvotās vietās – Engurē, 
Bērzciemā, Mērsragā un Ķūļciemā. 

Lietuvas pierobeža 
(Ezeres-Auces 
apkārtne) 

Areāls ar salīdzinoši sliktas kvalitātes ceļiem velobraucējiem, ar 
salīdzinoši mazu satiksmes intensitāti, tajā pat laikā tā ir vieta, kuru 
vēlētos parādīt ceļotājiem. Šeit, dodoties ceļojumā, var apskatīt 
Jaunauces muižu, Auces mazpilsētu, Ķeveles avotus, Vadakstes un 
Reņģes muižas. Veikali ir visās apdzīvotās vietās, naktsmītnes, 
veloservisi, kafejnīcas koncentrētas - Aucē. Veidojot un attīstot 
velotūrisma tradīcijas, nākotnē iespējams sadarbība kopīgu 
maršrutu veidošanā ar Lietuvu. 

Jaunpils Jaunpils pazīstama ar viduslaiku pili, ēdienu un tradīcijām. Tūrisma 
pakalpojumi koncentrēti Jaunpils centrā. Paplašinot tūrisma 
piedāvājumu, tiek veidoti velomaršruti, ļaujot ceļotājiem iepazīt 
plašāku apkārtni. Maršruti tiek virzīti pa ceļiem ar mazu satiksmes 
intensitāti, bet to kvalitāte ir mainīga. 

Tukuma apkārtne un 
Ķemeru nacionālais 
parks 

Tukums un Ķemeru nacionālais parks – vārti uz Kurzemi. Atrodas 
netālu no galvaspilsētas Rīgas, ētri un ātri sasniedzami ar 
sabiedrisko transportu. Areāls ar stiprām velotūrisma tradīcijām, 
kur laika gaitā izkristalizējušies vērtīgākie un interesantākie 
velomaršruti. Maršruti veidoti ne tikai „uz papīra”, tie ir arī dabā – 
marķēti un uzlaboti. Maršrutos dabas teritorijās nav pieejams plašs 
tūrisma pakalpoumu klāsts, bet, ņemot vērā to garumu, tas nav 
nepieciešams. Savukārt maršrutu un tiem piegulošajās apdzīvotajās 
vietās būs gan veikali, gan kafejnīcas, gan naktsmītnes. Salīdzinoši 
plašas izvēles iespējas velo nomas un servisa pakalpojumiem 
Tukumā. 
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Attēls Nr. 2 Perspektīvie velomaršrutu areāli 

 

Avots: SIA S.Z. Projekti 

 
 

Tematiskie maršrutu areāli – Apkārt ezeriem 

 
 

Kultūrvēstures, pilsētas un kombinēto dabas tūrisma  velomaršrutu areāli 

 
 

Dabas tūrisma velomaršrutu areāli 

 
 

Pilsētas ar velomaršrutu tīklojumu 
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1.3. KURZEMES VELOMARŠRUTU TĪKLOJUMS UN MARŠRUTU IZVEIDES 

PRINCIPI 
Kurzemes velomaršrutu tīklojums veidots balstoties uz esošajiem velomaršrutiem, 
pilnveidotiem un vai uzlabotiem velomaršrutiem un jauniem velomaršrutu trasējumiem, kas 
identificēti pētījuma izstrādes gaitā.  Tīklojums veidots, ņemot vērā šādus principus: 

1. Piemēroti ceļi: 

1.1. izslēdzot valsts nozīmes autoceļus (A klases autoceļi),  

1.2. ierobežojot trasējumu pa P klases autoceļiem ar augstu auto satiksmes 
intensitāti,  

1.3. izslēdzot lielos grants ceļus (putekļi, “trepe”), 

2. Maršruta trasējums: apļveida – ar vienotu sākuma un beigu punktu (ja netiek 
izmantots vilciens); 

3. Distances: līdz max. 50-55 km, optimāli – 25-40 km vai līdz 70-80 km pieredzējušiem 
velobraucējiem, atsevišķi maršruti veidoti kā 2-dienu;  

4. Alternatīvas: veidoti papildus loki vai maršruta saīsinājumi, lai velobraucēji var 
izvēlēties sev piemērotāko distance atbilstoši savām spējām;   

5. Ceļotāju vajadzības un teritorijas piedāvājums:  

5.1. Optimāli - 2-3 tūristu piesaistes; kopumā 4-5, lai ceļotājs var izvēlēties atbilstoši 
savām laika iespējām un interesēm;  

5.2. Nodrošinājums:  

5.2.1. Ēdināšanas iespējas un/vai pārtikas veikals/-i; 

5.2.2. Atpūtas, piknika vietas; 

 

Tabula Nr. 2 Kurzemes velomaršruti sadalījumā pa kategorijām 

Dabas tūrisma 
kategorija  

Kultūrvēstures 
tūrisma kategorija  

Vietējie maršruti  Garās distances 
trasējums  

Ķemeru nacionālā 
parka velotakas  

Suitu novads  - 
Alsungas apkārtne  

Tukums  EuroVelo 10 Apkārt 
Baltijas jūrai 

Dabas parks «Talsu 
pauguraine»  

Aizputes apkārtne  Ventspils un 
apkārtne  

EuroVelo 13 Iron 
Curtain (Dzelzs 
priekškars)  

Slīteres nacionālais 
parka velomaršruti 

Dundagas apkārtne Kuldīga, t.sk. 
krustpunktu 
sistēma  

Kuldīga- Stende - 
Talsi – Dundaga - 
Mazirbe  

Dabas parks «Abavas 
senleja»  

Tukuma apkārtnes 
pilis 

Liepāja  Kuldīga – Aizpute - 
Liepāja 

Papes dabas parks un 
Bernātu dabas parks  

Liepājas karosta Saldus un 
apkārtne 

Ventas upes velo 
maršruts  

Dabas parks “Engures 
ezers” 
 

 Priekules  
apkārtne 

Liepāja – Aizpute – 
Kuldīga 

Apkārt Usmas ezeram   Grobiņas Ezere – Saldus - 
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apkartne Kuldīga 

Dabas liegums “Venta 
ieleja” 

  Liepāja – Priekule  

Dabas parks “Riežupe”    

Apkārt Būšnieku 
ezeram 

   

Avots: SIA S.Z. Projekti 

Ceļi 

Viens no primārajiem priekšnosacījums velomaršrutu plānošanā un izveidē ir ceļi, to 
kvalitāte un autosatiksmes intensitāte. Ņemot vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi” ieteikumus, kā 
arī Eiropas valstu praksi un pieredzi, Latvijā plānojot velomaršrutus, tiek izslēgti valsts 
nozīmes autoceļi (A klase), izņemot gadījumus, kad tās jāšķērso, vai jāveic neliels (līdz 5 km 
garš posms), lai turpinātu maršrutu pa mazākas nozīmes ceļiem.  

Kurzemē ir šādi A klases autoceļu posmi, pa kuriem virzās velomaršruti: 

- EuroVelo 10 un EuroVelo 13 posmā no Latvijas-Lietuvas robežas līdz Liepājai 49 km 
garumā pa valsts nozīmes autoceļu A11; 

- EuroVelo 10 no Pūres līdz Tukuma pagriezienam (V1442) 5,3 km garumā pa valsts 
nozīmes autoceļu A10;  

- Velomaršruts „Apkārt Usmas ezeram”, 4,6 km garumā pa valsts nozīmes autoceļu 
A10. 

Izvērtējot satiksmes intensitāti, iespēju robežās velomaršruti netiek arī plānoti pa 
reģionālajiem valsts ceļiem. Jo augstāka intensitāte (virs 2000 vienībām diennaktī), jo 
piesardzīgāk minētais ceļš tiek izvēlēts kā velomaršruta posms. Tomēr ņemot vērā, ka 
tūrisma infrastruktūra un pakalpojumi koncentrējas reģionālās un vietējās nozīmes centros 
un tie savienoti pa reģionālas nozīmes ceļiem, nav iespējams pilnībā izslēgt reģionālos ceļos 
no velomaršrutu trasējumiem, un lielākā daļā velomaršrutos ir posmi ar reģionālas nozīmes 
ceļiem.  

Visproblemātiskāk ir plānot velomaršrutus pa grants ceļiem (visbiežāk tie ir valsts vietējie 
autoceļi), ņemot vērā to mainīgo seguma kvalitāti, kas atkarīga no ceļu uzturēšanas 
intensitātes un dabas apstākļiem, kas ietekmē ceļa kvalitāti (sausas vasaras ar putekļiem un 
t.s. „trepi”, lietainā laikā - dubļi u.tml.), tāpēc, ja vien iespējams, šādi ceļi tiek izslēgti no 
potenciālo maršrutu trasējuma, vai arī pavisam īsi, nelieli posmi var tikt iekļauti, 
velobraucējus iepriekš informējot ar informācijas līdzekļu palīdzību par iespējami slikto ceļa 
kvalitāti.  

Raugoties no ceļa kvalitātes un auto satiksmes intensitātes viedokļa, vispiemērotākie 
maršrutu plānošanai ir mazie lauku ceļi (visbiežāk pašvaldības  autoceļi). Kurzemē šādu ceļu 
tīklojums ir pateicīgs velomaršrutu izveidei, tiesa arvien problemātiskāk kļūst šādus ceļus 
izmantot maršrutu plānošanā, jo samazinoties iedzīvotāju skaitam laukos, samazinās 
pakalpojumu infrastruktūra, kā arī mazie lauku ceļi tiek arvien mazāk izmantoti, nereti 
atsevišķi posmi aizaug, un kļūst arī neizmantojami velobraucējiem. Atsevišķos gadījumos 
problēmas šādu ceļu izmantošanā rada privatizācijas procesa rezultātā piešķirtais privātā 
ceļa statuss, kas liedz tos izmantot pat velobraucējiem, ekstrēmākos gadījumos, ceļu 
pārtrauc žogs.  

Atsevišķa kategorija velomaršrutu var tikt veidoti mežu teritorijās, vai arī kādi no 
velomaršruta posmiem var virzīties caur mežiem. Mežu ceļi parasti ir piemēroti 
velomaršrutu veidošanai, tie ir ideāli raugoties no zemās satiksmes intensitātes viedokļa, bet 
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problemātiska ir kvalitātes prognozējamība divu iemeslu dēļ – mežizstrādes gadījumos šādi 
mazi mežu ceļi nereti tiek sabojāti ar smago meža tehniku un kļūst nelietojami 
velobraucējiem, un mežu ceļi parasti ir izteikti vasaras sezonas braukšanai, jo pavasaros un 
rudeņos parasti saglabājas liels mitrums, vai arī tas ir neprognozējams. Ja maršruts tiek 
veidots pa meža ceļiem, jāinformē potenciālie velobraucēji par maršruta kvalitāti.  

 

Maršrutu loģistika 

No lietotāja viedokļa un ņemot vērā Kurzemes sabiedriskā transporta tīklu un ceļu tīklojumu, 
vispiemērotākie maršruti ir apļveida maršruti, kas ļauj velobraucienu uzsākt un beigt vienā 
vietā. Apļveida maršrutā parasti tiek ieteikts vēlamā brauciena sākšanās vieta, tomēr 
velobraucēji var brīvi izvēlēties, atkarībā no saviem ceļojumu plāniem (naktsmītnes, 
piesaistes vietas, tālākais ceļš u.c.). Apļveida maršruta vidējais optimālais garums 1 dienas 
izbraucienam ir 25-40 un 45-55 km, taču var tikt veidoti arī līdz pat 70-75 km gari maršruti, 
ideāli, ja šādiem maršrutiem iespējams kombinēt saīsinājumus, gadījumiem, kad 
velobraucējs ir pārvērtējis savas spējas un garāko distanci vēlas saīsināt, nebraucot atpakaļ 
pa to pašu ceļu, bet saīsinot ceļu pa īsāko posmu. Ideāli, ja tūrisma galamērķī tiek veidoti 
vairāki velomaršruti ar kopīgu starta vietu – tas veicina vairākdienu velotūristu uzturēšanos 
galamērķi un attiecīgi lielāku pienesumu vietējā ekonomikā.  

Lineāri maršruti Kurzemei nav tik raksturīgi un lielākoties tie ir reģionāli savienojumi, kurus 
izmanto garo distanču velobraukšanas piekritēji. Kurzemē ir šādi garās distances posmi: 

1. EuroVelo 10 un EuroVelo 13; 

2. Reģionālie savienojumi: Liepāja – Priekule; Liepāja – Aizpute – Kuldīga, Kuldīga – 
Saldus – Ezere,Tukums – Jaunpils – Auce, Kuldīga- Stende, Talsi – Mazirbe.  

 

Tūrisma infrastruktūra un pakalpojumi 

Velotūristiem, protams, primāras ir tūristu piesaistes vietas un pakalpojumu esamība 
konkrētā maršruta trasējumā, sākuma vai beigu vietā. No tūrisma viedokļa galvenais 
princips, kas tiek ievērots veidojot velomaršrutus, lai trasējumā, vidēji uz 40-55 km būtu 2-3 
tūristu piesaistes, iespēja paēst ēstuvē, vai iegādāties pārtiku veikalā. Kurzemes nozīmīgāko 
tūrisma galamērķu apkārtnē lielākoties šī principa ievērošana nesagādā grūtības, taču 
nomaļākās vietās, kur dažkārt ceļu tīklojums un kvalitāte it kā būtu piemērota maršruta 
izveidei, bet iztrūkst tieši tūristu piesaistes un pakalpojumi, kā rezultātā nav vēlams veidot 
maršrutu  nekurienē jeb vietās, kur varam piedāvāt tikai klusus lauku ceļus un ainavu. Dabas 
tūrisma maršrutiem vēlams trasējumā iekļaut arī piemērotas atpūtas vietas, kur velobraucēji 
var piestāt, atpūsties, apēst savas līdzpaņemtas pusdienas, vai rīkot pikniku.  

  

Daudzveidība 

Lai veidotu daudzveidīgu velotūrisma piedāvājumu reģionā, tika veidoti dažādu kategoriju 
maršruti: 

Dabas tūrisma 
kategorija 

Dabas tūrisma kategorijas maršruti Kurzemē izstrādāti īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, piekrastes teritorijās, gar upēm, apkārt 
ezeriem. Pārsvarā tie ir vidēji grūti vai grūti, piemēroti pieredzējušiem 
velobraucējiem, kas orientējas kartē, izvēlas ekspedīcijas tipa 
maršrutus, gatavi alternatīviem posmiem, bez pretenzijām pret ceļu 
kvalitāti.  
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Nozīmīgākie resursi, kuri izmantoti velomaršrutu izstrādei: 
- Slīteres nacionālais parks un Ķemeru nacionālais parks – izcili 

piemēri vietējo velomaršrutu tīklojuma izveidei;  
- Dabas parki – „Abavas senleja”, „Talsu pauguraine”, „Papes 

ezers”, „Bernāti”, dabas liegums „Ventas ieleja”, „Engures 
ezers”; 

- Ezeri – Engures, Usmas, Būšnieku un Papes; 
- Upes – Abava un Venta; 
- Jūras piekrastes ceļu tīklojuma posmi:  no Lietuvas robežas līdz 

Pāvilostai, Lielirbe – Kolka, Mērsrags – Bērzciems – Engure, 
Engure – Plieņciems, Apšuciems – Klapkalnciems.    

Kultūrvēstures 
tūrisma kategorija 

Kultūrvēstures tūrisma kategorijā velomaršruti Kurzemē, galvenokārt, 
iekļauj pilis, muižas, baznīcas, muzejus un citas kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtības. Nozīmīgākās koncentrācijas vietas ir ap Kurzemes 
mazpilsētām – Aizputi, Tukumu, Kandavu, Sabili, Kuldīgu un Alsungu.  
Vairāki maršruti veido dabas un kultūrvēstures kombināciju.  

Vietējie maršruti Vietējie maršruti veidoti atsevišķos tūrisma galamērķos vai apdzīvotās 
vietās, dažādojot tūrisma piedāvājumu. Pilsētās vietējie maršruti 
veidoti, lai ieteiktu ceļotājiem, kā labāk iepazīt apkārtni ar velosipēdu, 
apskatot nozīmīgākās apkārtnes tūrisma vietas. 

Garās distances 
trasējums 

Kurzemē ir divi starptautiskas nozīmes garās distances trasējumi – 
EuroVelo 10 un EuroVelo 13, un vairāki rekomendējamie savienojumi 
starp nozīmīgākajiem tūrisma galamērķiem Kurzemē. 
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1.4. KURZEMES VELOMARŠRUTI TURPMĀKAI ATTĪSTĪBAI UN VIRZĪŽANAI 

TIRGŪ, T.SK. JAUNIZVEIDOTIE MARŠRUTI 
Valguma ezera velo takas  Maršruts Nr. 552 

Ķemeru nacionālā parka teritorijā un Valguma atpūtas centra iniciēts velomaršrutu tīklojums, kas 
sastāv no Lustūžkalna apļa, Meža apļa un Šlokenbekas apļa. Turpat līdzās arī Ķemeru nacionālā parka 
Zaļās kāpas velomaršruts, ko izmanto arī kājāmgājēji. Kopumā pieredzējuši velobraucēji var 
kombinēt trasējumus, lai izveidotu sev piemērotāko maršrutu pa maziem mežu ceļiem. Maršruti 
dabā ir marķēti ar krāsām uz kokiem, kas atvieglo orientēšanos mežā.  

   

 
Maršrutu garumi: 16, 17 un 22 km 
Maršruta trasējums:  
Grūtības pakāpe: Grūts 
Maršruta tips: daba 
 
Priekšrocības:   

1. Pieejami vairāki velomaršruti vienkopus. 
2. Atpūtas kompleksā „Valguma pasaule” – 

velonoma; 
3. Dzelzceļa satiksme 

 

1. Trūkumi: Pieticīga tūrisma infrastruktūra – tikai lielākajos 
ciematos – Smārde, Milzkalne. Ķemeros pieejami tikai 
veikali. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Nepieciešams ik gadu maršrutus 

apsekot, vēlams pavasarī, un 
atjaunot maršrutu marķējumus; 

2. Maršrutu trasējumos, tūrisma 
koncentrācijas vietās izvietot 
informācijas stendus; 

3. Veidot jaunus maršrutus, kas virzās 
pa mežu teritorijām, izmantojot 
mežu ceļu tīklojumu. 

Tūristu piesaistes: 
1.  „Valguma pasaule”, Dabas gleznu taka, Meditācijas 

labirints, Baskāju taka, Galda spēļu taka 
2. Keramiķes M.Bartkevičas darbnīca „Saules ceplis” 
3. Jāņukrogs 
4. Lustūžkalns 
5. Pirmā pasaules kara brāļu kapi pie Klapkalnciema 

šosejas bijušā Dubļu kroga 

Naktsmītnes: 
1. Atpūtas komplekss „Valguma 

pasaule” 
2. Viesnīca „Šlokenbekas muiža” 
3. Viesu nami „Milzkalne.lv”, 

“Jaunrūķi”, “Upesloki” 
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Apkārt Engures ezeram  Maršruts Nr. 553 

Maršruts ezera kolekcionāriem nebūs no vieglajiem, takas priežu mežos var būt smilšainas, savukārt 
ezera rietumu krasta ceļš ir ar grants segumu. Tomēr iespēja baudīt gan ezeru, gan jūru, atsver 
grūtības. Orhideju taka, putnu vērošanas torņi, savvaļas govis un zirgi ir galvenie atslēgas vārdi 
maršrutam. 

   

 

Maršruta garums: 65 km 
Maršruta trasējums: Engure – Bērzciems – 
Mērsrags – Ķūļciems – Ezermuiža - Engure 
Grūtības pakāpe: Grūts 
Maršruta tips: daba 
 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķēt maršrutu; 
2. Ik gadu apsekot maršrutu, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Pakāpeniski uzlabot maršruta ceļa 

seguma kvalitāti; 
4. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu.  

 
Trūkumi: Maršruts galvenokārt ved pa 
mainīgas kvalitātes ceļiem, sausos laika 
apstākļos iespējami putekļi un t.s. „trepe”. 

Tūristu piesaistes: 
1. Engure, Engures luterāņu baznīca 
2. Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas  

lauku  bāze (Engures Ornitoloģisko pētījumu  
centrs),  

3. Engures ezers, putnu novērošanas torņi, Orhideju 
taka, aploki ar savvaļas dzīvei pielāgotiem  
mājlopiem  

4. Rideļu dzirnavas 
5. Rīgas jūras līča  krasts 
6. Mērsrags (bāka, muzejs, osta) 
7. Ķūļciems 
8. Dzedru luterāņu baznīca 
9. Dekoratīvie putni un  truši  saimniecībā  „Apsīši” 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams „Villa Elizabete”, 

„Klāņas”, „Stagars”, „Tauriņi”, 
„Mercenas”, „Zālītes”, „Vētrasputns”, 
„Apsīši”, „Rideļu dzirnavas” 

2. Brīvdienu māja „Gundegas”, „Mikas” 
3. Jauniešu mītne „Sadancis” 
4. Lauku māja „Ceriņi” 
5. Engures vsk. internāts 
6. Lauku māja „Dieniņas”, „Metumi”, 

„Branguļi” 
7. Kempings „Abragciems” 
8. Laivu bāze „Bebri” 
9. Kempings „Vecupe”  
10. Engures 1. laivu bāze 
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Talsu pauguraines velomaršruts Maršruts Nr. 554 

Maršruts virzās caur Talsu pievārtē esošo dabas parku „Talsu pauguraine” un ir izcils dabas ainavas 
ziņā – ainaviski pauguri, kas ne tikai priecē, bet arī nokausē pat izturīgākos velobraucējus. 

 

 

 

 

 

 

 

Maršruta garums: 25 km 
Sarežģītība: Grūts 
Maršruta kategorija: Dabas tūrisms  
 
 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

 

Priekšrocības:   
1. Talsi – potenciālais maršruta un sākuma punkts, 

kas spēj nodrošināt pilnu pakalpojuma servisu 
velobraucējiem (naktsmītnes, ēdināšanas iespējas, 
velonomas & servisi, tūrisma informācija); 

2. Vairākas tūristu mītnes maršruta trasējumā;  
3. Ainaviski skaists maršruts, atbilst maršruta 

nosaukumam; 
4. SIA GRANDIOS Talsos piedāvā velonomu. 

1. Trūkumi:  
1. Maršruta trasējumā nav veikalu un/vai 

ēstuvju, tās pieejamas tikai Talsos un 
Ķīvīškrogā; 

2. Lai arī maršrutā ir virkne ezeru, 
iekārtotas atpūtas vietas un 
piemērotas peldvietas ir tikai pie 
Ābelītes ezera. 

Tūrisma piesaistes  
1. Talsi 
2. Aktīvās atpūtas vieta „Rīti” 
3. Eiropas birzs, Mācītājmuiža 
4. Milzu kalns un Sapņezers 
5. Integrētais augļu dārzs „Kurzemnieki” 
6. Kamparkalna skatu tornis 
7. Vanagkalns 
8. Folkloras taka „Jāņkalni” 

Naktsmītnes 
1. Viesu nams „Bezdubeņi”, 

„Kamparkalns”, „Pie Ābelītes”, 
„Vizbulītes” 

2. Lauku māja „Jāņkalni” 
3. Viesnīca „Mežmāja” 
4. Telšu laukums „Pie Kamparu ezera”, 

„Pīlādzīši”  
5. Brīvdienu māja – pirts „Vijoles”” 
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Abavas ielejas velomaršruts Maršruts Nr. 555 

Viens no Kurzemes ainaviskākajiem velomaršrutiem savieno divas Abavas senlejas mazpilsētas - 
Kandavu un Sabili, un ļauj baudīt Abavas senleju, kas ir viena no skaistākajām upju ielejām Latvijā..  
Velomaršrutu ieteicams apvienot ar kādu no pasākumiem šajā pusē - Sabiles Vīna svētkiem, mākslas 
plenēriem Pedvālē, Kandavas novada svētkiem un Kafijas un tējas svētkiem Kandavā. 

 
 

 

 

  

 

Maršruta garums: 36 km (20 km 
asfalts, 8 km zemes ceļš, 8 km 
mazi lauku ceļi) 
Maršruta trasējums: Kandava – 
Aizdzire – Kalnmuiža – Pedvāle – 
Sabile - Kandava 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Daba, 
kultūrvēsture, pilsēta 
 

Priekšrocības:   
1. Dabas parks „Abavas senleja” – populārs un zināms tūrisma 

galamērķis - bagāta tūrisma infrastruktūra un tūristu 
piesaistes vietas visā maršruta garumā; 

2. Velo nomas un servisa pakalpojumi Kandavā un teritorijas 
tūristu mītnēs; 

3. Velobraukšanu var kombinēt ar citiem aktīvās atpūtas 
veidiem – laivošanu vai pārgājieniem;  

4. Vietējo produktu degustācijas /  „Ražots Kurzemē”; 
5. Posms Kandava – Sabile pa P130 sakrīt ar EUROVELO 10, 

garās distances velobraucēji var izvēlēties alternatīvu pa 
mazākas intensitātes ceļiem caur Pedvāli, Zviedru cepuri un 
Aizdziri.  

 
Trūkumi: 
1. Salīdzinoši intensīva auto satiksme un maza ceļa nomale 

posmā Kandava – Sabile pa P130; 
2. Posms pie Zvejnieku tilta - tilts nav ērts šķērsošanai, ceļa 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos 

brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu 

4.  Zvejnieku tilts pār Abavu 
pielāgojams ērtākai 
šķērsošanai, regulāri uzturami 
ceļa posmi abpus Zvejnieku 
tiltam  
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nobrauciens – izskalojuma rezultātā dažviet atrodas kritiskā 
stāvoklī. 

Tūristu piesaistes: 
1. Velnakmens un Velna ala; 
2. Kalnmuižas pils; 
3. „Zviedru cepure”; 
4. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs; 
5. Apskates saimniecība „Drubazas”; 
6. Ģimenes vīna darītava „Abavas” ; 
7. Greiļu kalns; 
8. Spēļu taka „Pasaku mežs” Imulās; 
9. Valdeķu muiža; 
10. Kandavas un Sabiles pilsētas; 
11. Abavas upe. 
 

Naktsmītnes 
1. Tūrisma un atpūtas centrs 

„Plosti” 
2. Atpūtas bāze „Zviedru cepure” 
3. Viesnīca „Kalnmuižas pils” 
4. Viesu nami „Romance”, 

„Birzes”, „Pedvāle”, „Imulas”, 
„Kārkli” 

5. Telšu vietas „Vītiņi”, 
„Lejaslanksēde”,  „Drubazas” 
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Baron bōgans Maršruts Nr. 556 

Maršruts iekļauj nozīmīgākās Dundagas apkārtnes tūrisma vietas un virzās lielākoties pa maziem 
lauku ceļiem ar zemu auto satiksmi. Pa ceļam var apmeklēt Pāces vilnas fabriku, „Kalēju” 
zirgaudzētavu, Liepniekvalka alas, uzkāpt Valpenes piramīdā, iepazīties ar Kubalu skolu – muzeju, 
degustēt lauku saimniecību labumus, iepazīt Krišjāņa Barona dzīvesvietas, ciemoties viņa dzimtas 
atzara ģimenē „Jumaros”. Un, protams, priecāties par mežu un lauku ainavām. 

 
 

 

   

 

Maršruta garums: 36 km  
Maršruta trasējums: Dundaga – 
Pāce – Liepniekvalka alas – 
Valpene – Kubalu skola – Būdeni 
– Jaunsniķeri – Dundaga 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Daba, 
kultūrvēsture 
 

Priekšrocības:   
1. Velonomas pakalpojumu vairākās tūristu mītnēs: „Jumari”; 

„Annes”; „Pūpoli”; 
2. Maršruts virzās pa zemas auto satiksmes intensitātes ceļiem; 
3. Ir vairākas alternatīvas, kas ļauj samazināt maršruta garumu 

un individuāli plānot trasējumu; 
4. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots Kurzemē”; 
5. Maršruts vienmērīgi piepildīts ar tūristu piesaistēm; 
 
2. Trūkumi:  
1. Dundagai atrodoties Ziemeļkurzemes viducī, tas nešķiet 

pievilcīgs tūrisma galamērķis. Dundagas apkārtnei jākonkurē 
ar Slīteres nacionālo parku ar Baltijas jūras krastu un 
Ventspili; 

2. Nav ērti sasniedzams ar sabiedrisko transportu; 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi 

Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu 

apsekot, atjaunojot 
marķējumu; 

3. Turpmāk uzstādāmos 
brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut 
informāciju par 
velomaršrutu 
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3. Maršruta ceļa seguma kvalitāte atkarīga no laika apstākļiem 
un apsaimniekošanas darbu kvalitātes. 

Tūristu piesaistes: 
1. Dundagas pils 
2. „Stacija” un bānīšceļš 
3. Pāces vilnas fabrika 
4. Zirgi Pāces „Kalējos” 
5. Liepniekvalka alas  
6. Bioloģiskā saimniecība „Jumari” 
7. Valpene, Valpenes piramīda 
8. Sausteres ciems 
9. Kubalu skola-muzejs 
10.  „Būdeni” 
11.  „Jaunsniķeri” 
12. Gavsene 
13. Kārļmuiža 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams Dundagas 

pilī,  
2. Viesu nami „Jumari”, 

„Krūziņi”, „Pūpoli” 
3. Brīvdienu māja „Pasaku 

namiņš”, „Annes” 
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Apkārt Usmas ezeram Maršruts Nr. 559 

Kurzemes skaistākais ezers – Usmas ezers ir ceturtais lielākais ezers Latvijā ar 7 salām. Maršruts virzās 
pa mežu ceļiem un maziem lauku ceļiem, ļaujot baudīt ezera ainavu un ik brīdim pietuvojoties ezera 
krastam. Labākās peldēšanās vietas būs ezera Austrumu krastā, kur izvietotas arī vairākas tūristu 
mītnes un kempingi. 

   

 
  

 

Maršruta garums: 48 km  
Maršruta trasējums: Usma – Amjūdze – 
Āpciems - Usma 
Grūtības pakāpe: Vidēji grūts 
Maršruta tips: Daba 
 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 

marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

4. Iekārtot atpūtas vietas ezera R krastā; 
5. Ezera D-galā uzlabojams tiltiņš pār 

Sēržu; 
6. Esošo tūrisma mītņu pakalpojumu 

orientēšana arī uz velotūristiem – 
iespējas paēst, iegādāties ūdeni 
u.tml. 

Priekšrocības:   
1. Usmas ezers – populārs galamērķis atpūtai 

pie ūdens;  
2. Velomaršruts ir laba papildus alternatīva 

atpūtniekiem,  kas atpūšas pie ezera. 
3. Velonomas pakalpojumi (atpūtas 

komplekss „Godeļi”) 
4. Vairākas labiekārtotas peldvietas, īpaši 

ezera A pusē; 
5. Kempingi un viesu mājas ezera A pusē un Z 

galā. 

Trūkumi:  
1. 5 km jābrauc pa valsts nozīmes 

autoceļu A10; 
2. Salīdzinoši garlaicīgs brauciens un 

mainīga ceļa kvalitāte posmā no 
Usmas līdz Amjūdzei; 

3. Meža ceļu posms no Amjūdzes līdz 
Meķiem var būt nogurdinošs un 
spēkus tērējošs; 

4. Veikals un ēdināšana koncentrēta 
tikai ap Usmas ciemu; 

5. Nav pastāvīga tiltiņa Sēržas 
šķērsošanai. 
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Tūristu piesaistes: 
1. Moricsalas dabas rezervāts un ekspozīcija  
2. Usmas Elku liepa, Usmas koka baznīca 

Usmas pagastā, Usmas koka baznīca 
Rendas pagastā 

3. Virvju trase „Godeļpols” 
4. Ķīķerkalna skatu tornis 
5. Usmas jahtklubs 
6. Mini zoo „Lejnieki” 

 

Naktsmītnes: 
1. Tūrisma un atpūtas komplekss 

„Bukdangas”, „Godeļi”, 
„Lejastiezumi” 

2. Brīvdienu māja „Madaras” 
3. Viesnīca „SPA Hotel Usma” 
4. Jauniešu mītne „Usmas kristīgā tautas 

skola”   
5. Kempingi „Usma”, „Vectīrukši”, 

„Brekši”, „Lakši”, „Dižkāpas”, 
„Muižnieki”, „Zāģkalni”, „Usmas 
Meķi”, „Mežmalas”, „Strazdiņi” 
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Apkārt Būšnieku ezeram Maršruts Nr. 560 

Viegls izbrauciens ūdeņu cienītājiem – maršruts ļauj baudīt gan Būšnieku ezeru, gan jūru pie 
Staldzenes. Ventspils pilsētas teritorijā maršruts, galvenokārt, virzās pa veloceliņiem.  

   

   

 

Maršruta garums: 20 km 
Maršruta trasējums: Ventspils – 
Pāventa – Būšnieki – Staldzene - 
Ventspils 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Dabas 
 

Priekšrocības:   
1. Ventspils – viens no nozīmīgākajiem tūrisma 

galamērķiem Kurzemē;  
2. Maršruts sniedz pievienoto vērtību izveidotajam 

veloceliņu tīklam;  
3. Velo nomu piedāvājums Ventspilī 
4. Atpūtas vietas un peldvietas pie Būšnieku ezera, 

iecienītā Staldzenes pludmale; 
3. Trūkumi:  

Veikali un ēstuves tikai Ventspilī, ceļotājiem jānodrošinās ar 
līdzpaņemto pārtiku. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi 

Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos 

brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu 

Tūristu piesaistes: 
1. Livonijas ordeņa pils un Ventspils muzejs 
2. Bijušais Ventspils Rātsnams un tirgus laukums 
3. Jūrakmens 
4. Lošupes ūdenskritums 
5. Staldzenes stāvkrasts 

Naktsmītnes: 
Naktsmītnes Ventspilī 
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Ventas upes velomaršruts Maršruts Nr. 561 

Maršruts virzās gar Ventas upes abiem krastiem. Virzienā no Ventspils uz Pilteni baudāma mierīga un 
klusa upes ielejas ainava pa labas braucamības ceļu, posms līdz Zlēkām sausās vasarās var būt 
putekļains un ne tika labas kvalitātes. Savukārt atpakaļceļā no Zlēkām, ieteicams iebraukt mazākos 
ciematos, kas izkārtojušies viens pēc otra Ventas upes krastā – Ventava, Zūras, Vārve. Pie Ventas 
iekārtotas peldvietas. 

  

  

 

Maršruta garums: 95 km 
Maršruta trasējums: Ventspils – Piltene – 
Zlēkas – Ventava – Zūras – Vārve - Ventspils 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: Kultūrvēsture un daba 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 

marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu 

Priekšrocības:  
1. Labs tūrisma pakalpojumu tīkls, 
2. Intensīvo autoceļu P108 var īsināt, iebraucot 

ciematos, kā arī veicot alternatīvus lokus gar 
autoceļu.  

3. Maršruta posms no Ventspils līdz pagriezienam ar 
Zlēkam pa P108 pārklājas ar EUROVELO 10  

4. Trūkumi:  
1. Samērā garlaicīgs posms no Zlēkām līdz 

Piltenei, un no Piltenes līdz Ventspilij; 
2. Salīdzinoši liela auto satiksme posmā no 

Ventspils līdz Zlēkām pa P108. 

Tūristu piesaistes: 
1. Pasiekstes vējdzirnavas 
2. Zūru muiža, Zūru muzejs 
3. Vītolbergu siers 
4. Vendzavas muiža 
5. Zlēku muiža, Zlēku luterāņu baznīca 
6. Lagzdienas pilskalns 
7. Piltenes pilsdrupas, Piltenes luterāņu baznīca, 

Piltenes baptistu baznīca 
8. Tārgales muiža 

Naktsmītnes: 
Atpūtas centrs „Ventaskrasti”, kā arī 
naktsmītnes Ventspilī. 
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Suitu velomaršuts  Maršruts Nr. 562 

Maršruts virzās pa etnogrāfisko suitu novadu un savieno Kuldīgu ar Alsungu. Pieredzējuši 
velobraucēji var veidot savu maršruta trasējumu, savienojot P110 ceļu un veco suitu ceļu pa 
vairākiem ainaviskiem savienojošiem ceļu posmiem.  

   

   
Maršruta garums: 56 km 
Maršruta trasējums: Kuldīga – Alsunga – Ēdole – Īvande - Kuldīga 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: daba, kultūrvēsture 

 
Priekšrocības:   
1. Maršruts sākas Kuldīgā – vienā no Kurzemes izcilākajiem 

tūrisma galamērķiem, kā arī pilsētā ar velotūrisma tradīcijām; 
2. Kuldīgā pieejamas gan ēdināšanas, naktsmītņu, gan 

veloservisa, gan nomas pakalpojumi. Plaša tūrisma 
informācija pieejama TIC. 

3. Maršrutā iekļautas izcilas suitu novada kultūrvēstures 
apskates vietas – Ēdole un Alsunga. 

4. Apskates objekti ir izvietoti vienmērīgi. 
5. Peldvietas vairākos mazos ezeriņos visa maršruta garumā 
 
Trūkumi:  
1. Mainīga ceļu kvalitāte zemes ceļu posmiem – ar putekļiem 

vasarā; 
2. Tūristu piesaistes un pakalpojumi koncentrējušies P119 ceļa 

posmā, savukārt Vecais suitu ceļš – bez tūristu piesaistēm , 
kas padara pārbraucienu vienmuļu, ja vien neveido 
fragmentārus savienojumus ar P119.  

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi 

Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
Turpmāk uzstādāmos 
brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu 

3. Kuldīgas un Alsungas 
tūrisma plānotājiem / 
attīstītājiem vienoties par 
kopīgu sadarbību 
mārketingā un velomaršruta 
apsaimniekošanā. 
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Tūristu piesaistes: 
1. Kuldīgas senais ķieģeļu tilts, Ventas rumba, Alekšupītes 

ūdenskritums, Kuldīgas vecais rātsnams, Veckuldīgas pilskalns 
2. Īvandes muiža, Īvandes ūdensdzirnavas, Īvandes luterāņu 

baznīca 
3. Ēdoles pils, Ēdoles luterāņu baznīca 
4. Murkšķu audzētava 
5. Alsungas pils, Alsungas muzejs 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nami „Ķīši”, „Valciņi”, 

„Ezermaļi”, „Pinka” 
2. Brīvdienu mājai „Ulmi”, 

„Smiltnieki” 
3. Īvandes muiža 
4. Viesnīcas „Metropole”, 

„Kolonna” 
5. Lauku mājas „Kažoki” 
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Ventas ielejas velomaršruts  Maršruts Nr. 563 

Maršruta lielākā daļa iet gar Ventas upi pa nelieliem mežu celiņiem un mazām apdzīvotām vietām  

   

   

 

Maršruta garums: 39 km 
Maršruta trasējums: Kuldīga – Padure – 
Ventas nams – Nabas ezeri – Vēgas – 
Padure - Kuldīga 
Grūtības pakāpe: vidējs 
Maršruta tips: daba 
 
Priekšrocības:   
1. Maršruts sākas Kuldīgā – vienā no 

Kurzemes izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem, kā arī pilsētā ar 
velotūrisma tradīcijām; 

2. Kuldīgā pieejamas gan ēdināšanas, 
naktsmītņu, gan veloservisa, gan 
nomas pakalpojumi. Plaša tūrisma 
informācija pieejama TIC. 

3. Maršruts kombinējums: izturīgākie var 
veikt pilnu maršrutu, ne tik izturīgie 
var veikt loku līdz Padurei. 

 
Trūkumi:  Atsevišķās vietās velomaršrutu 
izmanto arī jātnieki, kā rezultātā, meža 
takas ir zirgu sabradātas. 

Tūristu piesaistes: 
1. Kuldīgas senais ķieģeļu tilts, Ventas rumba, Kuldīgas 

pils sarga namiņš, Kuldīgas pils dzirnavas, Alekšupītes 
ūdenskritums, Kuldīgas vecais rātsnams 

2. Virkas muiža, Melnā Kolka 
3. Veckuldīgas pilskalns 
4. Padures muiža, Padures (Beltes) pilskalns 
5. Sarkanās sienas, Māmuļas ala 
6. Nabes muiža 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

 

Naktsmītnes: 
1. Viesnīca „Metropole”, „Kolonna” 
2. Virkas muiža 
3. Brīvdienu māja „Lazdkalni” 
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Riežupes velomaršruts  Maršruts Nr. 564 

Maršruts iepazīstina ar Riežupes dabas parks skaistajiem mežiem, Riežupes un Ventas upes ielejas 
ainavām, kā arī mākslīgo smilšu labirintu vairāk kā 400 m garumā.  

 

 

 

 

Maršruta garums: 27 km 
Maršruta trasējums: Kuldīga – Kalnmuiža – Ķūķciems – 
Mežvalde - Kuldīga 
Grūtības pakāpe: vidējs 
Maršruta tips: daba  
 
Priekšlikumi tālākai attīstībai: 

1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842, meža posmi ar 
individuāla projekta zīmēm, kas piemērotas 
dabas/mežu teritorijām; 

2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 
marķējumu; 

3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju par velomaršrutu; 

 
Priekšrocības:  
1. Maršruts sākas Kuldīgā – vienā no Kurzemes 

izcilākajiem tūrisma galamērķiem, kā arī pilsētā ar 
velotūrisma tradīcijām; 

2. Kuldīgā pieejamas gan ēdināšanas, naktsmītņu, gan 
veloservisa, gan nomas pakalpojumi. Plaša tūrisma 
informācija pieejama TIC.  

 
Trūkumi:  
Maršruta ceļa seguma kvalitāte atkarīga no laika 
apstākļiem un apsaimniekošanas darbu kvalitātes. 

Tūristu piesaistes: 
1. Kuldīgas senais ķieģeļu tilts 
2. Ventas rumba 
3. Kuldīgas pils sarga namiņš 
4. Kuldīgas pils dzirnavas 
5. Alekšupītes ūdenskritums 
6. Riežupes smilšu alas 

Naktsmītnes: 

1. Brīvdienu mājas „Pliennieki” 

Naktmītnes Kuldīgā. 

   



31 
 

Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem  Maršruts Nr. 565 

Ļoti ainavisks maršruts ar pakalniem, ceļu līkločiem un mazu ezeriņu ainavām. Maršruta trasējums 
veidots, lai izvairītos no autoceļiem ar intensīvu auto satiksmi, tāpēc tas iet pa mazas nozīmes 
celiņiem un takām.  

   

  
 

 

Maršruta garums: 50,5 km 
Maršruta trasējums:  Kuldīga – Snēpele – 
Vilgāle - Kuldīga 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: daba 
 
Priekšrocības:   
1. Maršruts sākas Kuldīgā – vienā no 

Kurzemes izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem, kā arī pilsētā ar 
velotūrisma tradīcijām; 

2. Kuldīgā pieejamas gan ēdināšanas, 
naktsmītņu, gan veloservisa, gan nomas 
pakalpojumi. Plaša tūrisma informācija 
pieejama TIC; 

3. Vienmērīgi izvietotas tūristu 
piesaistes maršruta garumā; 

4. Specifisks maršruts, kas plānots pa 
maziem celiņiem, izvairoties no 
intensīvas autosatiksmes ceļiem. 

1. Trūkumi:  
1. ~ 40% maršruta virzās pa privātīpašumiem, no 

kuriem šobrīd ir saņemts saskaņojums, risks, ka 
nākotnē mainoties īpašniekiem, maršruta 
trasējumu var nākties mainīt, ja kāds iebilst 
velotūrisma plūsmai;  

2. Neregulāra ceļu apsaimniekošana, īpaši 
nomaļāki ceļi, kam ir risks aizaugt, jo netiek 
intensīvi izmantoti. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 

1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842, meža 
posmi ar individuāla projekta zīmēm, 
kas piemērotas dabas/mežu 
teritorijām; 

2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 
marķējumu; 

3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 
informācijas stendos iekļaut 
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informāciju par velomaršrutu. 

Tūristu piesaistes: 

1. Kuldīgas senais ķieģeļu tilts 
2. Ventas rumba 
3. Kuldīgas pils sarga namiņš 
4. Kuldīgas pils dzirnavas 
5. Alekšupītes ūdenskritums 
6. Snēpeles muiža 
7. Snēpels parks 
8. Snēpeles ev. Lut. Baznīca 
9. Mazsāliju pilskalns 
10. Mazsālijas” briežu dārzs 
11. Mazsāliju dzirnavas 
12. Pelču muiža 
13. Dendroloģiskais dārzs „Sauleskalni” 
14. Vārdupes kalns 

Naktsmītnes: 

1. Viesu nams „Mazsālijas” 
2. Viesu nams „Sauleskalni” 
3. Viesu  nams „dzintara Pirts” 
4. Viesu nams „Jāmaņi” 
5. Viesnīca Metropole” 
6. Viesnīca „Kolonna” 
7. Virkas muiža 

 

   



33 
 

Dienvidkurzemes kultūrvēstures loks Maršruts Nr. 566 

Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, apkārtnē esošās 
muižas un citas nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas. Maršruts apvieno trīs kultūrvēsturiskus centrus – 
Apriķus, Cīravu un Aizputi, kuros apskatāmi nozīmīgi kultūrvēsturiskā mantojuma objekti – Apriķu muiža 
un Cīravas pils, Aizputes pilsdrupas 

   

 

Maršruta garums: 40 km (11 km 
grants ceļš, 29 km asfalts) 
Maršruta trasējums: Aizpute-
Cīrava-Apriķi-Aizpute 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Kultūrvēsture 
 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi 

Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos 

brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu. 

Priekšrocības:   
1. Velonomas un apkopes pakalpojumi (Aizputes 

novadpētniecības muzejs-TIC   Skolas iela 1, Aizputē;  
serviss - veikals “Delta” Jelgavas iela 6 

2. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots Kurzemē” 
piedāvājums 

3. Tūristu piesaistes atrodas vienmērīgi visā maršruta garumā 
ik pēc ~ 10 km. 

4. Trūkumi:  
1. Mainīga ceļa kvalitāte posmā 

Apriķi – Cīrava, iespējama tā 
saucamā „trepe”; 

2. Caur Aizputes centru 
(Liepājas, Atmodas iela), kur 
tiek virzīts velomaršruts ir 
virzīts arī smagais 
autotransports, nav nodalīta 
josla velobraucējam vai 
veloceliņam 

Tūristu piesaistes: 
1. Aizputē: Sinagoga, Flīžu mozaīka Aizputē, Aizputes 

Vecpilsētas ansamblis ar koka apbūvi, Sv. Jāņa baznīca, 
Jaunās Pilsmuižas ēku komplekss, Akmens tilts pār Tebras 
upi, ūdensdzirnavas 

2. “Pandas” - ozolkoka skulptūra. 
3. Livonijas ordeņa pilsdrupas 
4. Cīravas muižas apbūve un Cīravas luterāņu baznīca, Cīravas 

senlietu krātuve 
5. Dzērvas muižas komplekss un parks 
6. Apriķu baznīca un Apriķu muižas apbūves baroka ansamblis 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams -“Mētras 

māja”  
2. Brīvdienu māja “Rūdekas”  
3. Māja Strautu ielā 11, 

Aizputē  
4. Brīvdienu māja Liepājas 

ielā 19, Aizpute 
5. Jauniešu mītne Saules iela 

3A” 
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Jūrmalciema velotakas  Maršruts Nr. 567 

Fragmentāri marķēts ar velozīmīti uz koka stabiņiem un krāsojumu uz kokiem. Maršruts savieno 
Bernātu un Papes dabas parkus, un to var arī turpināt Lietuvas pusē. Maršruts izturīgiem 
velobraucējiem – maršruts posmi, kas virzās pa dabas parku mežu takām ir ne vien smilšaini, bet arī ar 
izteiktu paugurainu reljefu, savukārt, braucot gar jūras krastu, uzmanību jāvērš vēja virzienam. 

   

 

Maršruta garums: 52 km 
Maršruta trasējums: Liepāja – Bernāti - Jūrmalciems - gar Papes ezeru pa meža ceļu – 
Pape – Nida - Lietuvas robeža 
Grūtības pakāpe: Grūts 
Maršruta tips: daba 
 
Priekšrocības:   
1. Ainavisks maršruts Baltijas jūras piekrastē, kur ceļotājs pēc vēlmēm var nokļūt 

Baltijas jūras smilšainajā krasta un veldzēties jūras ūdenī, tajā pat laikā paslēpties 
no karstās saules priežu silos. 

2. Daļa maršruta ved cauri Papes ezera dabas parkam, kur izveidotas atpūtas vietas. 
3. Maršruta potenciālais sākuma punkts – Liepāja ērti sasniedzama ar jebkuru 

transportu, kā arī pilsētā pieejams plašs tūrisma pakalpojumu klāsts. 
 

5. Trūkumi:  
1. Lielākā daļa taku no Jūrmalciema uz D sausā laikā ir smilšainas un braucamība ir 

apgrūtināta 
2. Lineārs maršruts, kas šī iemesla dēļ nav piemērots vienas dienas velobraucējiem, 

jo atgriešanās sākuma posmā jārisina, vai nu braucot pa to pašu ceļu, vai pa 
velobraucējiem nepiemēroto A 11 ceļu, vai arī ar speciāli organizētu transportu. 

3. Lai arī maršrutā ir pieejamas ēdināšanas iespējas, tomēr, visgrūtāk un visilgāk 
braucamajā posmā no Jūrmalciema līdz Papei tās nav. Nepieciešams nodrošināties 
ar līdzņemtajiem ēdināšanas un ūdens krājumiem 

 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot marķējumu; 
2. Veidot sadarbību ar Liepāju un piedāvāt to kā vienu no atpūtas iespējām pilsētas viesiem. 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas informācijas stendos iekļaut informāciju par velomaršrutu, vēlams 

izvietot informāciju stendos Bernātos, Jūrmalciemā un Papē. 
4. Pakāpeniski uzlabojot maršruta seguma kvalitāti, vēlams asfaltēt, rast iespēju Eurovelo 10 maršrutu 

virzīt pa šo variantu, nevis pa autoceļu A 11. 

Tūristu piesaistes: 
1. Dienvidu forti 
2. Bernāti, Jūrmalciems, Nida, 

Pūsēnu kāpa 
3. Putnu vērošanas torņi, Papes 

Ķoņu ciems, Papes bāka. 

Naktsmītnes: 
1. Kempingi „Jauntilībi”, „Smaragda”, „Ērgļi”, „Vērbeļnieki” 
2. Lauku mājas „Smilgas”, „Žodziņi”, „Klajumi”, „Jūrmaļi” 
3. Viesu mājas „Pūķarags”, „Chill Inn”, „Brakši”, „Šķilas”,  

„Vērbeļnieki”, „Papes Čakstes” 
4. Brīvdienu mājas „Sīpoli”, „Sklandas”, „Atmatas”,  

„Jūrmaljēkuļi”, „Janči”, „Lejnieki” 
5. Viesnīca „Jūrnieka ligzda”.  
6. Kā arī naktsmītnes Liepājas pilsētā un tuvējā apkārtnē. 
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Apkārt Papes ezeram  Maršruts Nr. 568 

Maršruts piemērots ezeru „kolekcionāriem” un arī izturīgajiem, kurus nebiedē odu un dunduru 
„uzbrukumi”, kā arī nepārsteigs smagāki posmi mitrās vasarās, īpaši ezera ziemeļu galā. Maršruts virzās 
pa savvaļas zirgu ganībām, ceļotājiem jābūt uzmanīgiem, dalot taku  ar ziņkārīgajiem un draudzīgajiem 
savvaļas zirdziņiem.  

   

 

Maršruta garums: 28 km 
Maršruta trasējums: Pape – Papes Priediengals – gar Papes 
ezeru Z virzienā – savvaļas dzīvnieku ganības ezera ZA un A 
daļā – mājas „Stari”, „Mežcelmiņi”– Brušvītu ciems – mājas 
„Vilnīši”, „Zaļkalni” – pa esošo grants autoceļu R virzienā uz 
Papi. 
Grūtības pakāpe: Grūts 
Maršruta tips: daba 
 
Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Ik gadu apsekot maršrutu, atjaunojot marķējumu; 
2. Pakāpeniski uzlabot maršruta braucamību ar 

velosipēdu, uzlabojot segumu, veidojot tiltiņus; 
3. Atdalīt – norobežojot koridoru velobraucējiem savvaļas 

lopu ganībās; 
4. Atjaunot un uzturēt esošās atpūtas vietas ap ezeru, 

putnu vērošanas torņus, kas kalpo kā interesants 
maršruta piesaistes; 

5. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas informācijas stendos 
iekļaut informāciju par velomaršrutu. 

Priekšrocības:   
1. Maršruts atrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā „Papes dabas parks”; 
2. Maršruta R pusē jau izveidotas 

vairākas atpūtas vietas 
3. Marķēts - veloceļotāji var sekot 

kājāmgājēju maršruta norādēm. 

6. Trūkumi:  
1. Maršruts Papes Z ved caur savvaļas lopu ganībām, kā 

rezultātā izbradāts maršruts 
2. Savukārt, maršruts posmā no Papes ezera Z daļas līdz 

Papes Priediengalam var būt mainīgas kvalitātes, Z daļā 
– mitrs, vairāk uz D – smilšains. 

3. Maršrutā nav ēdināšanas, pārtikas iegādes iespēju. 
4. Maršruts pieejams tikai ar privāto transportu. 

Naktsmītnes: 
1. Kempings „Jauntilībi” 
2. Viesu māja „Pūķarags” 
3. Brīvdienu māja „Lejnieki” 
4. Viesu māja „Papes Čakstes” 
 

Tūristu piesaistes: 
1. Pape, Papes bāka, Brīvdabas muzejs „Vītolnieki” (~ 1km 

attālumā no maršruta), Papes Ķoņu ciems (~ 1km 
attālumā no maršruta) 

2. Savvaļas zirgu ganības, putnu vērošanas torņi 
3. Upurakmens  
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Auce un Saldus pierobeža - muižas un pilis Maršruts Nr. 569 

Maršruts pa zemas intensitātes grants ceļiem ved cauri Auces un Saldus novadu pierobežai, iepazīstinot ar 
muižām un pilīm abos novados. Maršruts ļauj baudīt Latvijas pierobežas ainavas un pāri Vadakstes upei 
saskatīt jau Lietuvas āres. Liela daļa muižu pārsteidz ar savu sakoptību un pārdomāto tūrisma piedāvājumu.  

  
 

 

Maršruta garums: 56 km 
Maršruta trasējums: Auce – Vadakste – 
Ruba – Jaunauce – Ķevele – Vecauce - 
Auce 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: Kultūrvēsture 
 

Priekšrocības: Bagāts maršruts ar interesantām un labi 
saglabātām pilīm un muižām, kurās ir arī piedāvājums 
ceļotājiem. 

 
7. Trūkumi:  

1. Nav velonomas pakalpojumi 
2. Nabadzīga tūrisma infrastruktūra, veikali tikai nozīmīgākajās 

apdzīvotajās vietās, velobraucējiem iepriekš jānodrošinās ar 
līdzpaņemtu pārtiku 

3. Maršruts, galvenokārt, ved pa mainīgas kvalitātes ceļiem, 
sausos laika apstākļos iespējami putekļi un t.s. „trepe”. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Sadarbībā ar Auces novada 

pašvaldību Zemgalē, marķējams ar 
ceļa zīmi Nr.842 

2. Ik gadu maršrutu apsekot, 
atjaunojot marķējumu; 

3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 
informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

4. Veidot kopīgus pārrobežu 
velomaršrutus ar Lietuvu 

5. Rūpēties par ceļu kvalitāti 

Tūristu piesaistes: 
1. Priedulas luterāņu baznīca un Priedulas kapsēta 
2. Vadakstes ūdenskrātuve, Vadakstes muiža un parks, 

Vadakstes pagasta vēstures ekspozīcija 
3. Reņģes muižas apbūve  
4. Jaunauces muižas pils 
5. Ķeveles avoti 
6. Auce 

Naktsmītnes: 
1. Kempings „Upmaļi” 
2. Vecauces pils 
3. Vecauces studentu dienesta viesnīca 
4. Reņģes muiža 
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Aizpute -Kazdanga-Kalvene - Aizpute Maršruts Nr. 570 

Maršruta posms no Aizputes līdz Sieksātei piesātināts ar tūristu piesaistes vietām – Kazdangas pils, 
Šitaki sēņu audzētava, Sieksātes piena muzejs. Brauciens no Sieksātes līdz Kalvenei būs pa nomaļāku 
lauku ceļu, savukārt, maršrutā no Kalvenes līdz Aizputei varēsiet baudīt plašu Lejaskurzemes ainavu. 

   

   

 

Maršruta garums: 61 km 
Maršruta trasējums: Aizpute-Kazdanga-
Sieksāte-Kalvene-Aizpute 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Kultūrvēsture 
 
Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 

marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

Priekšrocības:   
1. Velonomas un apkopes  pakalpojumi (Aizputes 

novadpētniecības muzejs-TIC   Skolas iela 1, Aizputē, 
veikals “Delta” Jelgavas iela 6); 

2. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots Kurzemē” 
piedāvājums 

3. Piesātināts ar tūristu piesaistēm maršruta posms 
Aizpute – Kazdanga - Sieksāte 

Trūkumi:  
1. Mainīga ceļa kvalitāte posmā 

Sieksāte – Kalvene – putekļi un t.s. 
trepe, brauciens var būt vienmuļš un 
nogurdinošs; 

2. Salīdzinoši intensīva autosatiksme uz 
reģionālajiem autoceļiem 
P117(Aizpute – Kazdanga – Sieksāte) 
un P115 (Kalvene – Aizpute) ceļu 
posmiem. 

Tūristu piesaistes: 
1. Aizputē: Sinagoga, flīžu mozaīka, Aizputes 

vecpilsētas ansamblis ar koka apbūvi. 
2. Lindenbergas kartonāžas fabrika 
3. Kazdangas pils un muižas komplekss 
4. Pils parks un dzirnavu dīķis 
5. Valtaiķu baznīca 
6. Garīkas – šitake sēņu audzētava 
7. Piena muiža 
8. Tāšu-Padures muižas pils 
9. Boju pils 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams -“Mētras māja” 
2. Brīvdienu māja “Rūdekas” 
3. Māja Strautu ielā 11, māja Liepājas 

ielā 19, Jauniešu mītne Saules ielā 3A, 
Aizpute 

4. Kazdangas apartamenti Kazdangas 
kultūras centrs 

5. z/s „Lilijas”, Viesnīca „Spāres”  
6. „Garīkas” 
7. Piena muiža 
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 Pāvilostas  jūras loks Maršruts Nr. 571 

Maršruts apvieno nozīmīgākās Pāvilostas novada tūrisma vietas, ļauj baudīt gan jūras piekrasti, gan 
kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības. Atsevišķi P111 ceļa posmi aizstājami ar bijušo dzelzceļa līnijas 
trasējumu Liepāja – Ventspils.  

   

   

 

Maršruta garums: 79 km 
Maršruta trasējums: Pāvilosta – 
Ziemupe – Saraiķi – Vērgale - 
Pāvilosta 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: Daba 
 
Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

4. Posmā Akmeņrags – Saraiķi – 
veidot informatīvas norādes par 
pieeju līdz jūrai 

 

Priekšrocības:   
1. Pāvilosta – populārs vasaras / atpūtas pie jūras  tūrisma 

galamērķis 
2.  Velonomas piedāvājums (Brīvdienu māja “Kaijas”) 
3. Velomaršruts kā papildus alternatīva / aktīvās atpūtas 

piedāvājums atpūtai pie jūras 
4. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots Kurzemē” 

piedāvājums 
5. P111 ceļa posms pārklājas ar EURO10 un EUROVELO13 

– garās distances braucēji var izvēlēties zemākas 
intensitātes ceļa posmu;  

6. Bijušā dzelzceļa Liepāja – Ventspils posmi, kurus var 
izvēlēties kā alternatīvu autoceļam P111 

Trūkumi:  
1. Salīdzinoši augsta auto satiksmes 

intensitāte P111 ceļa posmā; 
2. Mainīga ceļa kvalitāte posmā 

Saka – Akmeņrags – Saraiķi – 
sausās vasarās iespējami putekļi 
un t.s. „trepe”. 

 

Tūristu piesaistes: Naktsmītnes: 
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1. Pāvilosta 
2. Akmeņraga bāka  
3. Aužuļu liepa  
4. Dabas liegums „Ziemupe”, Ziemupes ev.lut. 

baznīca 
5. Zobenzivs ekspozīcija  
6. Piemiņas vieta līnijkuģim „Maskava” 
7. Stāvkrasts  
8. Akmens krāvums 
9. Bij. Padomju armijas karaspēka daļa 
10. Saraiķu ev.lut baznīca 
11. Ekspozīcija Kurzemes zvejnieka sēta 
12. Māsku ozols 
13. Vērgales ev.lut. baznīca, kapi un piemineklis 

mīlētājiem, Vērgales muižas komplekss, Vērgales 
pagasta muzejs 

14. Vietējais konditorijas un gaļas izstrādājumu veikals 
„Muižkalniņi” 

15. Sakas – Lejas ev.lut. baznīca 
16. Kempings Ievlejās – lauku maizes cepšana un 

degustācija, senlietu glabātuve 
 

1. Viesu nams „Laikas”  
2. Brīvdienu māja „Indrāni”, 

„Kaijas”, „Līdumnieki”, 
„Smiltnieki”, „Zariņi”, 
„Zālītes”  

3. Kempings „Baltā muiža”, 
„Ievlejas”, „Kalēji”  

4. Telšu laukums „Oši”, „Lejas”, 
„Ziemupes jūrmalas 
stāvlaukums” 
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Gar lavandu laukiem Maršruts Nr. 572 

Maršruts veidots, lai bagātinātu Saldus apkārtnes tūrisma piedāvājumu. Posms no Saldus līdz Vārmei 
virzās pa asfaltētu ceļu. Pusceļā var piestāt apskatīt Latvijai neraksturīgos lavandu laukus. Posmā no 
Vārmes līdz Šķēdei maršruts virzās gar Šķēdes upi un būs baudījums ainavas un klusu lauku ceļu 
cienītājiem. No Šķēdes līdz Lutriņiem posms būs veikli nobraucams, baudot ainavu un labu asfalta 
ceļu.   

 
  

 

Maršruta garums: 71 km 
Maršruta trasējums: Saldus – Druva – Vārme – 
Šķēde – Lutriņi – Namiķi - Saldus 
Grūtības pakāpe: Viegls 
Maršruta tips: Kultūrvēsture 
 
Priekšlikumi tālākai attīstībai: 

1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842;  
2. Ik gadu maršrutu apsekot, atjaunojot 

marķējumu; 
3. Piesaistot investīcijas, veidot drošus 

satiksmes risinājumus, īpaši rotācijas 
aplī uz A9; 

4. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 
informācijas stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu. 

Priekšrocības:   
1. Velonomas pakalpojumi (Jauniešu centrs, 

Jaunlutriņu pagasts) 
2. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots 

Kurzemē” piedāvājums 
3. Pakalpojumu vienmērīgi pieejami visā 

maršruta garumā: gan Saldū, gan Druvā, gan 
Vārmē, Šķēdē un Lutriņos pieejami veikali. 

4. Galamērķis ērti sasniedzams ar sabiedrisko 
transportu, kā arī Saldus ir ērti sasniedzams 
pa labas kvalitātes autoceļiem gan no 
Liepājas, gan no Kuldīgas, gan Rīgas, gan no 
Lietuvas. 

Trūkumi: Salīdzinoši intensīva autosatiksme uz 
P108 (posms Saldus – Vārme) 

Tūristu piesaistes: 
1. Saldus pilsēta, Jaņa Rozentāla dzimtās mājas 

„Bebri” 
2. Lavandu saimniecība 
3. Lutriņu skolas muzejs  
4. Saldus pagasta novadpētniecības ekspozīcija 
5. Jaunmuižas pils un parks  
6. Šķēdes muižas apbūve un ainavu parks  
7. Lutriņu luterāņu baznīca 
8. Saldējuma tapšanas process 
9. Kalnziednieku dižozols 

 
Naktsmītnes: 
1. Viesu nams „Sidrabi” 
2. Druvas vidusskolas jauniešu mītne 
3. z/s „Māli” 
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Jaunpils lielais loks Maršruts Nr. 573 

Jaunpils ir vieta, kur savijas vienkopus viduslaiki un mūsdienas. Tās pērle ir Jaunpils pils – viduslaiku 
dzīves centrs. Tāds ir bijis arī Kartavkalns, kur atradies latviešu pilskalns. Struteles puse savukārt 
daudziem asociējas ar latvju dainu tēva Krišjāņa Barona vārdu. Šis velomaršruts ļaus izbaudīt Latvijas 
lauku plašumus un vērot Jaunpils torņus no tālienes. 

   

 

Maršruta garums: 35 km (13 km 
asfalts, 21 km grants ceļš, 1 km mazs 
lauku ceļš) 
Maršruta trasējums: Jaunpils – 
Kartavkalns – Jaunpils – Elles kalni – 
Strutele - Jaunpils 
Grūtības pakāpe: Vidējs 
Maršruta tips: Daba, kultūrvēsture 
 
Priekšrocības:   
1. Jaunpils – zināms tūrisma 

galamērķis ar Jaunpils viduslaiku 
pils piedāvājumu 

2. Velonomas pakalpojumu 
piedāvājums (Jaunpils pils) 

3. Vietējo produktu degustācijas / 
„Ražots Kurzemē” piedāvājums 

4. Apvieno ievērojamākos Jaunpils 
tūrisma piesaistes objektus. 

Trūkumi:  
1. Pakalpojumi (veikali, ēstuves) koncentrējušās tikai 

Jaunpilī 
2. Mainīga ceļa kvalitāte zemes un grants ceļu posmiem – 

putekļi sausās vasarās, t.s. „trepe”  
3. Jaunpils nav populārs velotūrisma galamērķis;  
4. Tik pat kā nav pieejams ar sabiedrisko transportu. 

 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos brīvdabas 

informācijas stendos iekļaut 
informāciju par velomaršrutu 

Tūristu piesaistes: 
1. Jaunpils pils, Jaunpils pils muzejs, Jaunpils luterāņu 

baznīca, Zviedru mūris 
2. Kartavkalns  
3. Jaunpils pienotavas veikaliņš  
4. Elles kalni 
5. Strutele, Struteles luterāņu baznīca 

Naktsmītnes: 
1. Viesnīca „Jaunpils pils” 
2. Ģimenes māja „Avenes”  
3. Lauku mājas „Mitavas” un 

„Avotiņi” 
4. Brīvdienu mājas „Ķimsīši” un 

„Bramaņi” 
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Tukuma piļu loks Maršruts Nr. 574 

Tukuma apkārtnē nelielos attālumos izvietojušās un ceļotājiem apskatāmas gan viduslaiku, gan 
jaunāku laiku pilis un muižas. Maršruts apvieno Šlokenbekas muižu, Durbes un Jaunmoku pilis, 
Tukuma Pils torni, kā arī Vecmoku muižas drupas. Posms starp Vecmokām un Jaunmokām virzās pa 
maziem lauku ceļiem un ļauj baudīt Kurzemei raksturīgo pakalnu ainavu.  

 
  

 

Maršruta garums: 29 km 
Maršruta trasējums: Tukums – 
Vecmokas – Jaunmokas – Tukums - 
Milzkalne 
Grūtības pakāpe: Vidēji grūts 
Maršruta tips: Kultūrvēsture 
 
 

Priekšrocības:   
1. Tūristu piesaistes izvietotas vienmērīgi visa 

maršruta garumā;  
2. Bagātina maršrutā iekļauto piļu tūrisma 

piedāvājumu ar aktīvā tūrisma elementiem – 
velobraukšanu, kā arī piesaista piļu apskatei 
velobraucējus; 

3. Vietējo produktu degustācijas / „Ražots Kurzemē” 
piedāvājums 

4. Tukums ērti sasniedzams gan ar privāto, gan ar 
sabiedrisko transportu.  Īpaši ērta dzelzceļa 
satiksme ar Rīgu;  

5. Tukumā pieejams pilns velobraucējam 
nepieciešamais servisa klāsts; 

6. Tukumā pieejama velo noma „Velo divi”,  „Velo 
serviss” un „Tūrisma preču noma”. 

Trūkumi:  
1. Salīdzinošo augstas auto intensitātes ceļš V1442 

posmā Tukums  - Vecmokas. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Marķējams ar ceļa zīmi Nr.842 
2. Ik gadu maršrutu apsekot, 

atjaunojot marķējumu; 
3. Turpmāk uzstādāmos 

brīvdabas informācijas 
stendos iekļaut informāciju 
par velomaršrutu 

4. Uzlabojot alternatīvo posmu 
no Tukuma līdz Milzkalnei pa 
Slocenes labo iespējams 
izvairīties no intensīvā ceļa 
posma pa V1446 

Tūristu piesaistes: 
1. Tukuma pils tornis 
2. Durbes pils 
3. Šlokenbekas muiža 
4. Jaunmoku pils 
5. Vecmoku pils drupas 
6. Golfa laukums „Odiņi” 

Naktsmītnes: 
1. Viesnīcas “Jaunmoku pils”, 

„Šlokenbekas muiža” 
2. Viesu nami “Ieviņas”, “Knauķi”, 

„Milzkalne.lv”, „Jaunrūķi”, 
“Upesloki” 
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Priekules apkārtnes velomaršruti Maršruts Nr. 580; 581; 582; 583; 
584 

Priekules apkārtnē izveidoti pieci maršruti, kas piedāvā iepazīt Priekules novada tūrisma vietas. 
Maršruti veidoti dažādām mērķauditorijām, sākot ar „svētdienas” braucējiem, un beidzot ar 
nopietniem ceļotājiem ar kalnu velosipēdiem, kurus nebaida mazas pļavu takas.  

   

 

Maršruta garums: 19 – 58 km 
Maršruta trasējums:  
Grūtības pakāpe: Viegls – vidējs - 
grūts 
Maršruta tips: daba un 
kultūrvēsture 

Priekšrocības:  
Biedrība „Pārcēlājs” piedāvā 
velonomu, bet mikrouzņēmums 
„Velo banka” – velo remonta 
pakalpojumus. 

 
Trūkumi:  

1. Nabadzīga tūrisma 
pakalpojumu 
infrastruktūra, tūristu 
piesaistes, galvenokārt, 
objekti, kas skatāmi no 
ārpuses. 

2. Mainīga ceļu kvalitāte – 
putekļi un „trepe” sausās 
vasarās. 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
1. Nepieciešams ik gadu maršrutus apsekot, vēlams 

pavasarī, un atjaunot maršrutu marķējumus; 
2. Maršrutu trasējumos, tūrisma koncentrācijas vietās 

izvietot informācijas stendus, kur ievietot informāciju 
arī ar velmaršrutiem. 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams „Mūsmājas” 
2. Viesu nams „Parka 

namiņš” 
3. Lauku māja ar pirti 

„ČIEKURIŅI” 

Tūristu piesaistes: 
1. Priekule, Zviedru  vārti, Priekules ev. Lut.baznīca, Brāļu 

kapi, Elekšu dobumakmens, Altajs 
2. Dzelzceļa Liepāja – Vaiņode, posms Priekule – Vaiņode 
3. Ozolbunči, Smaižu baznīca 
4. Diždāmas muiža 
5. Gramzda: Gramzdas baznīca, Gramzdas un Silenieku grants 

karjeri, Ruņas upes dabas liegums, Trekņu gatve 
6. Elkuzemes dižosis 
7. Mazgramzdas muiža un muižas gatve 
8. Z/s „Grietēni” zilās govis 
9. Aizvīķu baptistu baznīca 
10. Purmsāti, Purmsātu muižas pils, muižas gatve un dīķis, 

muižas majorāta stabs 

11. Dižgramzdas muižas avots   
12. Jautrie kalniņi  
13. Bērzu bļodakmens 
14. Z/S ‘’Stiebriņi’’ – Paplakas 

stacija – zirgu audzētava 
15. Prūšu ūdenskrātuve 
16. Kalētu muižas pils un 

dižkoku gatve, Kalētu meža 
parks „Priediens”, Kalētu 
muižas majorāta stabs 

17. Kalnenieki 
18. Buļļu grava 
19. Dobeļu dīķis 
20. Drunkas kalns 

  



44 
 

Grobiņas Velobānis Maršruts Nr. 585 

Grobiņa un tās slēptie dārgumi tagad ir pieejami ikvienam velosipēdistam! Grobiņas Velobānis 
pārsteigs ar maigu un mierīgu meža ceļu, fizisku izturību pieprasošu grants ceļu un pilsētvidi, kas 
vienā veselumā sniegs garīgu un fizisku gandarījumu! Jaunapgūtās vietas un atklātie noslēpumi 
sniegs arī savu izglītojošo roku.  

   

Maršruta garums: 20 km 
Maršruta trasējums: Liepājas austrumu robeža (enkurs)  – Grobiņa (Kuršu Vikingu apmetne– 
Veikparks „Viking wake”- Promenāde- ev. lut. baznīca - viduslaiku pils –Sv. Brigitas katoļu baznīca – Z. 
Mauriņas piemiņas istaba – Priediena senkapi – Zirgu izjādes „Jura staļļi” – Liepājas austrumu robeža 
(enkurs) 
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
Maršruta tips: kultūrvēsture, vietējais maršruts 

Priekšrocības: Liepājas pilsētas tuvums un Liepājas veloceliņu 
tīkls, kas saslēdzas pie pilsētas robežas ar maršrutu; 
Trūkumi: 
Mainīga zemes ceļu posmu kvalitāte – ar putekļiem un t.s. 
„trepi”sausās vasarās 

Priekšlikumi tālākai attīstībai: 
Attīstīt vietējo velomaršrutu 
tīklojumu Grobiņas apkārtnē; 

Tūristu piesaistes: 
1. Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Grobiņas 

pilskalns (Skābarža kalns) un senpilsēta, Grobiņas 
pilsētas promenāde „Senais Jūrpils krasts”, Grobiņas 
evaņģēliski luteriskā baznīca 

2. Zentas Mauriņas piemiņas istaba 
3. Sv.Brigitas katoļu baznīca 
4. Priediena senkapi, Atkalnu senkapi, Porānu (Pūrānu) 

senkapi, Smukumu senkapi 
5. „Jura Staļļi” 
6. Kuršu Vikingu apmetne 
7. Grobiņas Veikparks „Viking Wake” 

Naktsmītnes: 
1. Viesu nams „Uaneta” 
2. Brīvdienu apartamenti 

„Vitamīns A”, „Eizers” 
3. „Vikingu apmetne” 

~ 25 – 40 fotogrāfijas no katra velomaršruta - pievienotas atsevišķā CD.  
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1.5. TOP5 VELOMARŠRUTI 
Tabulā zemāk sniegts apkopojums par TOP velotūrisma galamērķiem un maršrutiem 
Kurzemē, kā arī sniegts to izvēles pamatojums. Sekojot līdzsvarotas attīstības principiem un 
analizējot Kurzemes kā velotūrisma galamērķa piedāvājumu, tiek izvirzīti šādi velotūrisma 
galamērķi kā prioritārie, bet tien nebūt nav vienīgie. Liela daļa tūrisma galamērķu Kurzemē ir 
izvēlējušies velotūrismu kā vienu no tūrisma veidiem, lai dažādotu piedāvājumu un 
papildinātu aktīvā tūrisma produktus.  

Tabula Nr. 3 TOP velotūrisma galamērķi Kurzemē un pamatojums to izvēlei 

Nr. Velotūrisma 
galamērķis 

Izvēles pamatojums turpmākai virzīšanai tirgū  

1. Liepāja un 
Ventspils 

Pēdējo gadu laikā ievērojami uzlabota abu pilsētu infrastruktūra 
velobraucējiem, radīti velomaršruti. Tāpat pilsētās ir bagāta izvēle 
tūrisma pakalpojumu jomā, pieejamas gan dažādas naktsmītnes, 
gan ēdināšanas vietas, gan veloservisi, gan velosipēdu nomas. Ērti 
sasniedzamas gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu. Veiktas 
nopietnas investīcijas tūrisma objektu un pilsētu labiekārtošanā, kā 
rezultātā, pilsētas viesiem un iedzīvotājiem atpūta pilsētā sagādā 
gandarījumu. 

2. Ķemeru 
nacionālā parks 
un Tukuma 
apkārtne 

Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) ir izveidoti velomaršruti dabas 
mīļotājiem, un 2013. gadā ir uzsākta to labiekārtošana. Jau vairākus 
gadus Ķemeru stacijā darbojas Ķemeru velonoma. Pieejami vietējie 
gidi. Tas ir labs pamats, lai tālāk virzītu velotūrisma piedāvājuma 
attīstību ĶNP, kombinējot to ar Tukuma apkārtnes velomaršrutiem. 
Turpat ērti sasniedzami arī atpūtas kompleksa „Valguma pasaule” 
veidotie velomaršruti, kas ir vieni no senākajiem izveidotajiem 
velomaršrutiem Latvijā.  Liela priekšrocība ir dzelzceļa satiksmei, 
kas nodrošina, ka nozīmīga mērķauditorijas daļa, kas ir no Rīgas, var 
ērti atbraukt un sākt velobraucienu kādā no dzelzceļa stacijām – 
Ķemeri, Smārde, Milzkalne vai Tukums.   

3. Kuldīga un 
apkārtne  

Kuldīga ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma galamērķiem Kurzemē, 
turklāt ir arī slavena ar savām velotūrisma tradīcijām, jo ik gadu 
maijā velodienā pulcē vairākus tūkstošus dalībnieku. Plašais 
velomaršrutu tīklojums Kuldīgas apkārtnē sniedz iespēju dažādām 
mērķauditorijām pavadīt savas velobrīvdienas, veicot vieglākus un 
grūtākus veloizbraucienus. Pieejami visi velobraucējam 
nepieciešamie tūrisma pakalpojumi.  

4. Abavas senleja Dabas parks „Abavas ieleja” ir populārs tūrisma galamērķis dabas 
un kultūrvēstures cienītāju vidū. Velomaršrutā koncentrēti izcili 
dabas skati, kā arī apskates objekti, kas no maršrutu pievilcības 
viedokļa to liek vērtēt kā izcilu, kas piemērots īsu un vieglu 
maršrutu veicējiem, neprasa parāk lielu fizisku slodzi, un sniedz 
iespēju iepazīt dabu, kultūrvēturiskā mantojuma objektus un baudīt 
vietējos produktus. Savieno divas šarmantas Kurzemes mazpilsētas 
- Kandavu un Sabili. Pieejami visi velobraucējam nepieciešamie 
tūrisma pakalpojumi. Kandavas apkārtnē izveidoti arī vairāki citi 
velomaršruti, kas veiksmīgi papildina pamatmaršrutu un veicina 
velobraucēju ilgāku uzturēšanos teritorijā.  

5. Slīteres 
nacionālā parka 

Izteikts vasaras tūrisma galamērķis ar ļoti īsu sezonu, tomēr 
velomaršruti sniedz lielisku iespēju iepazīt teritoriju daudz ērtākā 



46 
 

un Dundagas 
apkārtne  

veidā un daudz rūpīgāk. Slīteres nacionālā parka velomaršrutu 
tīkojums labi savienojams ar Dundagas apkārtnes vietējiem 
velomaršutiem, tādā veidā bagātinot velotūrisma iespējas 
Ziemeļkurzemē. Izkopjot velotūrisma tradīcijas, ik gadu Dundaga 
piedalās velo maratronā „Barona taka”. 

 

Sarindojot velomaršrutus pēc to pievilcības un vērtējot velomaršrutus nozīmi kopējā tūrisma 
piedāvājumā Kurzemē, tiek piedāvāts šāds Kurzemes velomaršrutu TOP10:  

1. Abavas senlejas velomaršruts. 

2. Tukuma piļu loks. 

3. Liepājas pilsētas velomaršruti. 

4. Pa lībiešu ciemiem. Mazirbes mazbānīša taka.  

5. Ventas ielejas velomaršruts. 

6. Zaļā Kāpas velomaršruts. 

7. Suitu velomaršruts. 

8. Apkārt Usmas ezeram. 

9. Talsu pauguraines velomaršruts. 

10. Pāvilostas jūras loks. 

 

Tabula Nr. 4 Kurzemes velomaršrutu tīklojums ar elektroniskajām kartēm 

Nr. Maršruti Maršrutu trasējums kartes linkā Pašvaldības 
teritorija 

1.  552 Valguma velo takas: 
- Lustūžkalna aplis 
- Meža aplis 
- Šlokenbekas aplis 
- Zaļās Kāpas velomaršruts 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&dr
aw_hash=ejsqsw&centerx=46219
9&centery=6327740&zoom=8&la
yer=map&ls=o 

Engures novads 
 

553 Apkārt Engures ezeram   

573 Jaunpils lielais loks  Jaunpils novads 

574 Tukuma piļu loks  Tukuma novads 

2. 554 Talsu pauguraines 
velomaršuts 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&dr
aw_hash=uugkwm&centerx=419
021&centery=6312158&zoom=8
&layer=map&ls=o 

Talsu novads 

555 Abavas senlejas 
velomaršruts 
 

Kandavas un 
Talsu novadi 
 

562 Suitu Velomaršruts Alsungas un 
Kuldīgas novadi 
 

563 Ventas ielejas 
velomaršruts 

564 Riežupes velomaršruts  Kuldīgas novads 

565 Garām magnolijām, 
pilskalniem un ezeriem 

  

569 Auces un Saldus novada 
pierobeža – muižas un pilis 

 Saldus novads 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ejsqsw&centerx=462199&centery=6327740&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ejsqsw&centerx=462199&centery=6327740&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ejsqsw&centerx=462199&centery=6327740&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ejsqsw&centerx=462199&centery=6327740&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=uugkwm&centerx=419021&centery=6312158&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=uugkwm&centerx=419021&centery=6312158&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=uugkwm&centerx=419021&centery=6312158&zoom=8&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=uugkwm&centerx=419021&centery=6312158&zoom=8&layer=map&ls=o
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572 Gar lavandu laukiem  Kuldīgas un 
Saldus novadi 

3. 566 Dienvidkurzemes 
kultūrvēstures loks 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&dr
aw_hash=utmere&centerx=3248
73&centery=6269578&zoom=4&l
ayer=map&ls=o 
 
 

Aizputes novads 

570 Aizpute – Kazdanga –
Kalvene – Aizpute 

Aizputes un 
Skrundas novadi 

571 Pāvilostas jūras loks 
 
585 Grobiņas Velobānis 

Pāvilostas 
novads 
Grobiņas novads 

4.  556 Baron Bōgans http://balticmaps.eu/?lang=lv&dr
aw_hash=bygtih&centerx=40174
3&centery=6395089&zoom=3&la
yer=map&ls=o 

Dundagas 
novads 557 Kolkas aplis 

558 Pa lībiešu ciemiem un 
Mazbānīša dabas taka 

 

559 Apkārt Usmas ezeram Kuldīgas, Talsu, 
Ventspils novads 

560 Apkārt Būšnieku ezeram Ventspils pilsēta 
un novads 

561 Ventas upes velomaršruts Ventspils novads 

5.  Karostas skarbais valdzinājums http://balticmaps.eu/?lang=lv&dr
aw_hash=hnwqpz&centerx=3411
11&centery=6256026&zoom=7&l
ayer=map&ls=o 
 

Liepāja 

Liepājas putnu velomaršruts  

567 Jūrmalciema velo takas Nīcas novads 

568 Apkārt Papes ezeram Nīcas un Rucavas 
novadi 

Priekules apkārtnes 
velomaršruti: 
580 Veselīgai atpūtai un 

dabas mīļotājiem 
581 Aktīvai atpūtai, lai 

pārbaudītu izturību un 
savus spēkus 

582 Pa novada muižām, 
gatvēm, gar akmeņiem – 
senās vēstures 
lieciniekiem 

583 Dižākie novada aktīvās 
atpūtas objekti 

 Priekules novads 

  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=utmere&centerx=324873&centery=6269578&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=utmere&centerx=324873&centery=6269578&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=utmere&centerx=324873&centery=6269578&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=utmere&centerx=324873&centery=6269578&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bygtih&centerx=401743&centery=6395089&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bygtih&centerx=401743&centery=6395089&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bygtih&centerx=401743&centery=6395089&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bygtih&centerx=401743&centery=6395089&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hnwqpz&centerx=341111&centery=6256026&zoom=7&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hnwqpz&centerx=341111&centery=6256026&zoom=7&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hnwqpz&centerx=341111&centery=6256026&zoom=7&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hnwqpz&centerx=341111&centery=6256026&zoom=7&layer=map&ls=o
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2. KURZEMES REĢIONĀLO VELOMARŠRUTU PIESLĒGUMI  

2.1. KURZEMES REĢIONĀLO VELOMARŠRUTU PIESLĒGUMI AR EUROVELO 10 

UN EUROVELO 13  
EuroVelo (EV) maršrutu ideju pirms vairāk nekā 25 gadiem radīja un sāka ieviest Eiropas 
Riteņbraucēju federācija (ERF), lai izveidotu vienotu veloceliņu tīklu Eiropā. Tie ir maršruti 
riteņbraucējiem, kas apvieno esošos Eiropas valstu un reģionālos velomaršrutus un 
veloceliņus garākos maršrutos, tie šķērso vismaz divas valstis un ir vismaz 1000 km garumā. 
Tie atbilst ERF noteiktām kvalitātes prasībām. ERF EuroVelo ir reģistrējusi kā savu preču zīmi.  

Pašlaik Eiropā ir iniciēti un izveidoti četrpadsmit EuroVelo maršruti ar kopējo kilometrāžu 
70000 km. Informācija par EV maršrutiem globālajā tīmeklī var atrast: www.eurovelo.org un 
www.ecf.com. EuroVelo ideju Latvijā pārstāv un par tās ieviešanu rūpējas „Velo Informācijas 
centrs” (bicycle.lv).  

Parasti maršruti ir ar vienotu tematiku vai kopēju ideju, kā piemēram, EV13 „Dzelzs 
priekšskara velomaršruts”, kas veidots vēstures motīvu dēļ un ved pa robežu, kas 50 gadus 
atpakaļ Eiropu bija sadalījusi divās daļās: austrumu un rietumu Eiropā, vai EV12 „Apkārt 
Ziemeļjūrai” vai, piemēram, EV10 „Apkārt Baltijas jūrai”, kas veidoti vadoties no ģeogrāfiskā 
aspekta, piedāvājot velotūristiem iespēju ar velosipēdu apbraukt apkārt jūrām.  

Latviju šķērso trīs EV maršruti – EV10 „Baltijas jūras aplis”, EV11 – „Nordkaps-Atēnas” un 
EV13 „Dzelzs priekšskara maršruts” (skat. attēlu Nr. 3). EV10 un EV13 atsevišķos maršruta 
posmos Latvijas teritorijā pārklājas. Latvijā atšķirībā no ERF radītās un ieviestās pamatidejas 
maršruti ir vairāk „uz papīra”, ar šo saprotot, ka to lielākā daļa neatbilst ERF ieteiktajiem 
tehniskajiem kritērijiem: tie nav marķēti dabā, tie lielākoties tiek virzīti pa autoceļiem kopējā 
satiksmē ar autobraucējiem utt. Lai arī pēdējos gados Latvijā tiek veidoti jauni veloceliņi, 
tomēr kopā tie veido nenozīmīgu kilometrāžu kopējā EV maršrutā. 

Attēls Nr. 3  EuroVelo maršrutu trasējums Latvijā (izcelts sarkanā krāsā) 

   
EuroVelo 10 EuroVelo 11 EuroVelo 13 

Avots: http://www.eurovelo.org/routes/overview-route-database/ 

Kā redzams attēlā Nr. 3, Kurzemi šķērso divi Eiropas mēroga velomaršruti - EuroVelo 10 un 
EuroVelo 13. 

EuroVelo 10 -  Kurzemē - 490 km garumā maršruts virzās gan gar jūras krastu, piestājot 
lielākajās ostas pilsētas Liepājā un Ventspilī, gan arī atvirzās no jūras, ļaujot iepazīt Kurzemes 
vēsturiskās mazpilsētas – Kuldīgu, Talsus, Sabili, Kandavu, Tukumu, kultūrvidi un tradicionālo 
Kurzemes ainavu – pakalnus, mežus, upju ielejas. 

EuroVelo 13 - Braucot EuroVelo 13 Kurzemes posmu, būsiet apbraukuši apkārt Kurzemei gar 
jūras krastu – turpat 390 km garumā.  Tiem, kurus interesē militārais mantojums, maršruta 
posms būs kā saldais ēdiens – te var apskatīt bijušo PSRS armijas militāro radioteleskopu 
Irbenē, kurš ir astotais lielākais pasaulē un tagad tiek izmantots civiliem mērķiem. Daudz 
iespaidu piedāvā arī Liepājas Karosta - unikāls militāro un fortifikācijas būvju komplekss 

http://www.eurovelo.org/
http://www.ecf.com/
http://www.eurovelo.org/routes/overview-route-database/
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Baltijas jūras krastā. Kurzemi ļoti ietekmējusi jūras klātbūtne. Kurzemes jūrmalas 
zvejniekciemi ir īpaša vieta ar savu gaisotni, te, kā jau kārtīgos zvejniekciemos, var nobaudīt 
kūpinātas zivis. 

EuroVelo 10 un EuroVelo 13 trasējumu tiešā tuvumā (līdz 5 km attālumā), atrodas vairāki 
vietējās un reģionālās nozīmes velomaršruti, kas garās distances velobraucējiem, kas dodas 
pa EuroVelo ļauj izvēlēties vietējos maršrutus labākai Kurzemes iepazīšanai un uzturēties 
ilgāk Kurzemē. Atsevišķi vietējo maršrutu posmi pārklājas ar EuroVelo 10 un 13.  

Velomaršruti, kas atrodas EuroVelo 10 un EuroVelo 13 tiešā tuvumā.  

551 – Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam 
552 – Velotakas Valguma ezera apkārtnē 
553 – Apkārt Engures ezeram 
554 – Talsu pauguraines loks 
555 – Abavas senlejas velomaršruts 
557 – Slīteres aplis 
558 – Pa Lībiešu ciemiem 
560 – Apkārt Bušnieku ezeram 
561 – Ventas upes velomaršruts 
562 – Suitu velomaršruts 
563 – Ventas ielejas velomaršruts 
567 – Apkārt Papes ezeram 
568 – Jūrmalciema velotakas 
571 – Pāvilostas novada velomaršruts 

Lejaskurzemes reģiona pieslēgumi EuroVelo 10 un EuroVelo 13 veidojas ar garās distances 
savienojumiem: 

1) Skuodas (Lietuva) – Priekule – Liepāja; 

2) Ezere – Saldus – Kuldīga; 

3) Auce – Jaunpils – Tukums; 

4) Liepāja – Kuldīga. 

Savukārt Ziemeļkurzemē pieslēgumi EuroVelo 10 un EuroVelo 13 veidojas ar šādiem garās 
distances savienojumiem: 

1) Kuldīga – Stende; 

2) Talsi – Dundaga. 

Attiecīgi šo teritoriju vietējās un reģionālas nozīmes velomaršruti saslēdzas ar EuroVelo 10 
un EuroVelo 13 garās distances savienojumu palīdzību. 
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Attēls Nr. 4 Pieslēgumi ar Lietuvu un reģionālie savienojumi Kurzemē 

 

Avots: SIA S.Z. Projekti 
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2.2. KURZEMES REĢIONĀLO VELOMARŠRUTU PIESLĒGUMI AR LIETUVU 
Ņemot par pamatu Ziemeļlietuvas velomaršrutu tīklojumu, Kurzemei ar Lietuvu 
velomaršrutu saslēgumi ir iespējami šādās vietās: 

1) EuroVelo 10 un EuroVelo 13 trasējuma turpinājums Latvijā – sākot no 
robežšķērsošanas vietas Rucavā; 

2) Skuodas (Lietuva) – Priekule; 

3) Buknaičiai (Lietuva) – Ezere; 

4) Laižuva (Lietuva) – Līkupēni; 

5) Auce – Naujoji Akmene (Lietuva). 

 

2.3. KURZEMES REĢIONĀLO VELOMARŠRUTU PIESLĒGUMI AR ZEMGALES UN 

RĪGAS REĢIONU 
Kurzeme ar Rīgu un  Rīgas reģionu, t.sk. Jūrmalu saslēdzas esošo EV maršrutu (gan EV10, gan 

EV13) ietvaros: 

1) EV10 savienojums veidots starp Kandavas un Tukuma novadiem, braucot no 
Kandavas pa velobraukšanai piemērotākajiem vietējās nozīmes autoceļiem, šķērsojot 
A 10 autoceļu pie „Lazdām” un turpinot ceļu pa Vecmoku ceļu uz Tukumu; 

2) EV13 savienojums veidojas starp Mērsraga un Engures novadiem, kur maršruts ir 
virzīts pa  P 131 „Tukums—Ķesterciems—Mērsrags—Kolka” ceļu; 

Pētījuma teritorija aptvēra arī 3 Rīgas reģiona novadus: Jaunpils, Tukuma un Engures, 

veidojot maršrutus arī šajās teritorijās. Tāpat arī velomaršruti tiek veidoti, ņemot vērā 

ģeogrāfiskos aspektus un areāla tūrisma pievilcību. Netiek ņemts vērā teritoriju 

administratīvais iedalījums. Līdz ar to ir radīti šādi maršruti, kas atrodas ne tikai Kurzemes 

plānošanas reģionā: 

1) Maršruts „Apkārt Engures ezeram” savieno gan Rīgas reģiona, gan Kurzemes reģiona 
novadus: Engures, Mērsraga, Talsu un Tukuma novadus; 

2) Maršruts „Auces un Saldus pierobeža – muižas un pilis”   savieno gan Kurzemes, gan 
Zemgales reģionu novadus: Saldus un Auces novadus. 

Nav nepieciešams veidot tiešu reģionālu saslēgumu ar Zemgales reģionu, jo ir izveidots 

vietējās nozīmes kopējs maršruts („Auces un Saldus pierobeža – muižas un pilis”), kas saslēdz 

abus reģionus. 

Netiešā veidā Kurzemes reģions ar Zemgales reģions saslēdzas caur Rīgas reģiona novadiem: 

pa P 104  ceļu Tukums—Auce—Lietuvas robeža (Vītiņi) caur Tukumu, Jaunpili, tālāk Biksti, 

Zemgales reģions. 

2.4. KURZEMES REĢIONĀLO VELOMARŠRUTU PIESLĒGUMI AR 

CENTRĀLBALTIJAS REĢIONU 
Ģeogrāfiski Kurzemes lielāko daļu - aptuveni 2/3 - apskalo Baltijas jūras krasts. Tikai ~1/3 

robežojas ar sauszemi: Rīgas un Zemgales reģioniem, kā rezultātā, savienojumi ar 

Centrālbaltijas reģionu jāveido pastarpināti (skatiet attēlu nr.5): 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Tukums
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6esterciems
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rsrags
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kolka
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1) Ar Igauniju savienojums veidojas, izmantojot EV 13 un EV11 trasējumu pieslēgumu 
Rīgas reģionam, kas aizved līdz pašai Igaunijas robežai; 

2) Savienojums  ar Somiju veidojas no Igaunijas caur Tallinu, izmantojot prāmju 
satiksmi. Kā jau iepriekš minēts, Kurzemes reģions ar Igauniju saslēdzas EV10 un 
EV13 ietvaros; 

3) Savienojums ar Zviedriju veidojas gan no Latvijas – Rīgas un Ventspils, gan no 
Igaunijas caur Rīgas un Tallinas pasažieru ostām, izmantojot prāmju satiksmi. 
Saslēgums ar Rīgu un Tallinu veidojas, izmantojot EV10 un EV13. 

 

Attēls Nr. 5 Kurzemes velomaršrutu savienojumi ar Centrālbaltijas reģionu: Igauniju, 
Somiju un Zviedriju 

 

Avots: SIA „NK Konsultāciju birojs” pētījums „Velotūrisma attīstības iespējas Zemgales reģionā” 
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3. VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS, IZMANTOJOT SENĀS DZELZCEĻA 

LĪNIJAS 

3.1 GREEN WAYS EIROPĀ 
Ideja izmantot senās dzelzceļa līnijas, pa kurām dzelzceļa satiksme vairs netiek virzīta, un 
kuras ir atbrīvotas no dzelzceļa infrastruktūras, nav jauna. Eiropā tā zināma ar nosaukumu - 
Green Ways, un daudzās Eiropas valstīs tieši aktīvā tūrisma piedāvājumu veidošanā un jo 
īpaši velotūrisma maršrutu izstrādē tiek izmantota bijusī dzelzceļa infrastruktūra. 

Green Ways jeb „zaļie ceļi” ir transporta koridori, kas ir izveidoti bijušo vai pamesto 
komunikāciju ceļu vai trašu vietā, un pa kuriem iespējams novirzīt nemotorizētus transporta 
līdzekļus.1 Zaļie koridori bieži vien tiek veidoti ne tikai uz kādreizējajām dzelzceļa līnijām, bet 
arī gar upju krastiem (takas, pa kurām reiz dzīti lopi, vilktas laivas pa upi), senās Romas 
impērijas ceļiem vai veciem svētceļnieku maršrutiem.2 Šāda tipa maršrutiem ir vairākas 
priekšrocības:  

1. Ērta un vienmērīga braukšana: parasti maršruta trasējums ir bez ievērojamiem 
kāpumiem vai kritumiem, tas piemērots visām velotūristu grupām un it īpaši – 
personām ar fizisku invaliditāti.    

2. Drošība: šie veloceliņi ir droši, jo ir nošķirti no autoceļiem, kā arī savienojumu vietās 
ir uzstādīti atbilstoši satiksmes drošības elementi.  

3. Nepārtrauktība: nav nepieciešams veidot alternatīvas (novirzīšanās no pamattrases), 
jo ceļā parasti nav būtisku šķēršļu, vai arī, ja tādi ir (piemēram, upes, krustojumi ar 
citām transporta dzīslām), tiem ir jau izveidota infrastruktūra to šķērsošanai.  

4. Videi draudzīgi: trase ved pa dabas teritorijām un motivē to lietotājus cienīt dabu.  

Greenways nodrošina infrastruktūru, kas uz šiem ceļiem un trasēm kādreiz kalpojusi citiem 
mērķiem, - piemēram, kādreizējās dzelzceļa stacijas, sargu būdiņas. Mūsdienās tās var 
izmantot dažādos veidos: pārveidot par naktsmītnēm, ierīkot tajās muzejus vai velosipēdu 
nomas punktus, nodrošināt naktsmītnes jātniekiem, izveidot viesnīcas u.c. Turklāt šāda 
infrastruktūra lieti noder ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. 

Uz un par „zaļajiem ceļiem” būtu jābūt pieejamai informācijai – sākot ar kartēm un 
brošūrām par trasi un beidzot ar ceļa zīmēm uz trases, kā arī norādēm no trases uz tuvākajā 
apkārtnē esošajām tūristu piesaistes vietām.  

Greenways ir vairākas ekonomiska, sociāla rakstura un videi draudzīgas iniciatīvas 
priekšrocības, jo „zaļie ceļi”: 

 uzlabo ceļu un ne motorizēto transporta līdzekļu maršrutu savienojamību Eiropā: tie 
stiepjas simtiem kilometru garumā cauri Eiropas valstīm un tos var izmantot gan 
gājēji un velosipēdisti, gan jātnieki un personas ar kustību ierobežojumiem; 

 veicina veselīgāku un līdzsvarotāku dzīves veidu, kā arī sniedz savu devumu 
satiksmes sastrēgumu un pilsētu piesārņojuma mazināšanā; 

 sekmē lauku reģionu attīstību, aktīvo tūrismu un darba vietu veidošanos reģionos; 

 nodrošina cilvēcīgākas un tuvākas savstarpējās attiecības; 

 ved ceļotājus tuvāk dabai un kultūrvidei. 3 

                                                           
1
 Avots: www.aevv-egwa.org 

2
 Avots: http://www.greenwayseurope.org/ 

3
 Avots: www.aevv-egwa.org  

http://www.aevv-egwa.org/
http://www.greenwayseurope.org/
http://www.aevv-egwa.org/
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Greenways Rietumeiropas valstīs 

Rietumeiropas valstīs „zaļie ceļi” ieguva popularitāti 1980to gadu beigās un 1990tajos gados. 
Eiropas Savienības valstīs ar terminu „greenways” apzīmēja zaļos koridorus, kas paredzēti 
tūrismam, atpūtai un nemotorizētajiem transporta līdzekļiem. Greenways attīstību sekmēja 
arī iniciatīvas, kas paredzēja veicināt veselīgu dzīvesveidu, stiprināt veselību, rūpēties par 
dabas aizsardzību un saglabāšanu, mazināt transporta radīto piesārņojumu un izveidot 
drošus ceļus nokļūšanai un darbu vai skolu. 4  

1997.gadā Namur pilsētā, Beļģijā, tika dibināta Eiropas Zaļo ceļu asociācija (The European 
Greenways Association - EGWA), kas mūsdienās vieno jau 35 nacionāla līmeņa organizācijas, 
kas izveidotas ar mērķi veidot un attīstīt „zaļos ceļus”. Aktīvākās greenways organizācijas 
darbojas Beļģijā (Chemins do Rail -www.cheminsdurail.be), Spānijā (Fundación de los 
Ferrocarilles Españoles -www.viasverdes.com), Lielbritānijā (Sustrans Sustainable Transport -
www.sustrans.org), Francijā (AF3V - L'Association Française de Développement des 
Véloroutes et Voies Vertes - www.AF3V.org), Īrijā (The Heritage Council - 
www.heritagecouncil.ie), Polijā (www.greenways.pl) un Čehijā 
(www.nadacepartnerstvi.cz/greenways un www.pragueviennagreenways.org/).5 

 

Greenways Centrāleiropā un Austrumeiropas valstīs 

Ideja par „greenways” Centrāleiropā un Austrumeiropas valstīs aizsākās Čehijā, kur 
1990.gadā čehi sadarbībā ar amerikāņiem sāka aktīvi veicināt Vīnes-Prāgas zaļo koridoru. 
1998.gadā Čehijas Vides partnerības fonds (Nadace Partnerstvi jeb Czech Environmental 
Partnership Foundation) uzņēmās valsts mēroga zaļo koridoru programmas veidošanu, kas 
ietvēra arī uzlabojumu veikšanu vides un sociālajās jomās. 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs zaļos ceļus aktīvāk sāka popularizēt dažādas 
nevalstiskās organizācijas un šobrīd Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā un Bulgārijā 
ir izveidoti 8 garās distances „zaļie koridori”6, kā arī katrā no minētajām valstīm – arī vairāki 
vietēja mēroga maršruti.  

  

                                                           
4
 Avots: http://www.greenways.pl 

5
 Avots: http://www.greenways.pl 

6
 (1) Amber Trail Greenways (Polija, Slovākija, Ungārija); (2) Krakovas-Morāvijas-Vīnes Greenways (Polija, Čehija, 

Austrija) un Brno-Vīnes Greenway; (3) Green Bicycle - East Carpathian Greenway (Polija, Slovākija, Ukraina); (4) 
Necklace of the North Greenway (Polija); (5) Podlasie White Stork Trail (Polija); (6) Prāgas-Vīnes 
Greenways (Čehija, Austrija); (7) Morāvijas Vīna ceļi (Dienvidmorāvija, Čehija); (8) Peace Trail - Via Pacis 
Pannoniae (Serbija, Horvātija) 

http://www.cheminsdurail.be/
http://www.viasverdes.com/
http://www.sustrans.org/
http://www.af3v.org/
http://www.heritagecouncil.ie/
http://www.greenways.pl/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways
http://www.pragueviennagreenways.org/
http://www.greenways.pl/
http://www.greenways.pl/
http://greenways.pl/en/s/amber-trail-greenways/
http://greenways.pl/en/s/krakow-moravia-vienna-greenways/
http://greenways.pl/en/s/green-bicycle-east-carpathian-greenway/
http://greenways.pl/en/s/necklace-of-the-north-greenway/
http://greenways.pl/en/s/prague-vienna-greenways/
http://greenways.pl/en/s/prague-vienna-greenways/
http://greenways.pl/pl/s/moravian-wine-trails/
http://greenways.pl/pl/s/via-pacis-pannoniae/
http://greenways.pl/pl/s/via-pacis-pannoniae/
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Attēls Nr. 6 Zaļie koridori Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs 

 

Avots: www.greenways.pl  

 

 

3.2 BIJUŠO DZELZCEĻA LĪNIJU RAKSTUROJUMS UN TO IZMANTOŠANAS 

IESPĒJAS VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAI KURZEMĒ 
Pirmās dzelzceļa līnijas Latvijā tika uzbūvētas 19. gs. vidū un ar to sākās dzelzceļa transporta 
attīstība. Dzelzceļa līniju izbūvi uz Kurzemes pilsētām Liepāju, Tukumu un Ventspils veicināja 
pilsētu un ostu attīstība. Tiek atvērtas arvien jaunas un jaunas līnijas, piemēram, Ventspils – 
Dundaga – Stende, Liepāja – Aizpute. Tomēr laiki mainās un mūsdienās ekspluatācijā ir tikai 
Rīga – Liepāja un Rīga – Ventspils dzelzceļa līnijas. Līnijas, kuras neizmanto, jau ir demontētas 
vai tiek demontētas. 

Kurzemē dzelzceļa līnijas dalāmas divās grupas: 

1) Šaursliežu dzelzceļa līnijas, kas kalpojušas saimnieciskās dzīves attīstībai 20. gs. 
sākumā un savu darbību pārtraukušas līdz ar autosatiksmes lomas palielināšanos pēc 
Otrā pasaules kara, piemēram, Ventspils – Mazirbe, Ventspils – Dundaga- Stende, 
Liepāja – Aizpute; 

2) Dzelzceļa līnijas, kas vēl „Padomju laikos” kalpojušas kā intensīvi kravas un pasažieru 
satiksmes koridori, taču, līdz ar ekonomikas izmaiņām, zaudējušas savu nozīmi, un to 
demontāža uzsākta 20. gs. beigās un turpinās vēl šobrīd, piemēram, Liepāja – 
Alsunga – Ventspils, Liepāja – Priekule – Vaiņode, Liepāja – Skuodas.  

  

http://www.greenways.pl/
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Attēls Nr. 7 Dzelzceļa līnijas Latvijā 1935.gadā 

 

Avots: Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja arhīvs 

Attēlā Nr.7 attēlotas dzelzceļa līnijas Latvijā 1935. gadā. Šajā laikā Kurzemē vēl nav izveidots 
dzelzceļa līnijas savienojums starp Alsungu un Ventspili. 

 

Bijušo dzelzceļa līniju esošās situācijas raksturojums un priekšlikumi turpmākai attīstībai: 

1. Stendes – Ventspils lauku dzelzceļa tīklojums  
Ziemeļkurzemes areālā vēsturiski darbojies Stendes – Ventspils lauku dzelzceļu tīklojums, kas 
pastāvēja no 1916.gada līdz 1963.gadam. Dzelzceļš kalpoja par savienojumu starp Kurzemes 
ziemeļu piekrastes ostām un ciematiem. Maksimālais kopgarums sasniedza 280 km un tas 
sastāvēja no 4 līnijām: Ventspils-Mazirbe-Stende, Ventspils-Pope-Dundaga, Valdgale-
Mērsrags un Valdgale-Roja. No visiem šiem posmiem reāli dabā identificējams ir vienīgi 
Mazirbe – Sīkrags posms, par pārējiem vien liecina staciju nosaukumi, un tikko jaušamu 
dzelzceļa uzbērumu paaugstinājumi vietumis, ko var atpazīt tikai zinot, ka šajā vietā gājis reiz 
mazbānītis. Savukārt Ventspils – Stende posms šobrīd ir Ventspils – Rīga dzelzceļa līnija.  

 
Attēls Nr. 8 Maršruts posmā 
Mazirbe – Sīkrags ir marķēts 

 
Attēls Nr. 9 Tiltiņš par 

Mazirbes upi 

 
Attēls Nr. 10 Aizaudzis posms 

Vietumis posms pamazām aizaug, 
jo trasējumu neizmanto 
autotransports, bet tūrisma 
plūsma nav tik liela 
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Mazbānīša 
līnija 

Apraksts, raksturojums 
Priekšlikumi turpmākai 

attīstībai 

Ventspils – 
Mazirbe - 
Stende 

Šīs dzelzceļa līnijas posms Mazirbe – Sīkrags 
faktiski ir vislabāk saglabātais un tūrismā 
izmantotais posms Kurzemē šobrīd no 
piedāvājuma pievilcības viedokļa. Trasējumā 
Mazirbe – Sīkrags 6 km garumā izveidots 
maršruts virzās tieši pa bijušās dzelzceļa līnijas 
posmu. Paralēli trasējumu izmanto arī zirgu 
sporta piekritēji, t.i. sezonas laikā tūristiem šis 
ir viens no posmiem pārgājienam zirga 
mugurā. Līdz ar tiltiņa izbūvi pāri Ķikana 
grāvim Mazirbe – Sīkraga posma 
pagarinājums turpinās līdz pat Jaunciemam, 
un tālāk perspektīvā tas pagarināms līdz 
Lielirbei. Jānorāda, ka sezonas laikā, posmā no 
Jaunciema līdz Lielirbei ir intensīva 
autosatiksme, jo mazbānīša līniju izmantot arī 
autotūristi, lai nokļūtu līdz jūras piekrastei, kā 
arī laivotāji, kas beidz savu laivojumu pa Irbes 
upi. Tā rezultātā dzelzceļa līnijas posma ceļa 
kvalitāte ir zema – tas ir izbraukāts ar auto, 
veidojas t.s. trepe, sausā laikā putekļi un 
vietumis smilšu sanesumi, kas kopumā 
neveido pievilcīgu velobraukšanas posmu. 

Uzturēt jau izveidoto 
maršrutu, nodrošinot tā 
regulāri iztīrīšanu un 
uzraudzību posmā Mazirbe – 
Sīkrags, plānot maršruta 
pagarināšanu līdz 
Jaunciemam un Lielirbei, 
veidojot to kā alternatīvu P 
124 autoceļam. 

Valgale – 
Mērsrags un 
Valgale – Roja 

Dabā sazīmējams fragmentāri un vietumis.  Nav lietderīga atsevišķa 
velomaršruta izveide, 
izmantojot bijušo dzelzceļa 
līnijas trasējumu. 

Ventspils – 
Dundaga  

Dzelzceļa līnija Ventspils – Dundaga slēgta 
1963. gadā. 50 gadu laikā bij. dzelzceļa līnijas 
trasējums vāji sazīmējams dabā. Daļa līnijas 
šobrīd ir autoceļš, daļa aizaugusi. Par dzelzceļa 
līnijas esamību liecina bij. dzelzceļa stacijas. 

Nav lietderīga atsevišķa 
velomaršruta izveide, 
izmantojot bijušo dzelzceļa 
līnijas trasējumu. 

 

2. Liepāja - Alsunga - Kuldīga  
Šaursliežu dzelzceļa līnijas Liepāja - Alsunga - Kuldīga posmu Alsunga - Kuldīga atklāja 1935. 

gada 1. septembrī. Maršruta sākums - bij. Kuldīgas dzelzceļa stacija, kas celta 1937. gadā. Pēc 

dzelzceļa līnijas slēgšanas 1974. gadā ēku izmantoja par autoostu līdz 2010. gadam, kad to 

pārcēla uz Kuldīgas centru. 

   



58 
 

Attēls Nr. 11 Dzelzceļa līnijas 
pielāgošana 

Kuldīgas pilsētā bijušai dzelzceļa 
trasējums pielāgots autoceļa 
vajadzībām 

Attēls Nr. 12 Trasējuma 
izmantošana saimnieciskajā 

darbībā 
Trasējuma posms, kas ticis 
izmantots mežizstrādes 
vajadzībām 

Attēls Nr. 13 Aizaudzis 
bijušās dzelzceļa līnijas 

trasējums 
Trasējuma koridoru var tikai 
nojaust, ar velosipēdu nav 
braucams 

 

Dzelzceļa 
līnijas posms Apraksts, raksturojums 

Priekšlikumi turpmākai 
attīstībai 

Kuldīga – 
Alsunga  

 

Posms izmantots, veidojot pārgājiena 
maršrutu 29 km garumā „Lasās malā, bānis 
nāk”, pētījuma laikā vērtētas arī šī maršruta 
izmantošanas iespējas velotūrismā. Posmā 
līdz Padurei tas ir caurmērā izbraucams – 
sākums – bij. uzbērums tiek izmantot arī auto 
vajadzībām, un piemērots arī velo, tālāk līdz 
Meņģupītei ir taka, kas ir ciešami braucama, 
posmu uzturot un tīrot no kokiem, var 
izmanot arī velo braucēji. Aiz Padures stiga 
kļūst arvien šaurāka un faktiski nav braucama, 
uz tā uzaugušas mazas eglītes, pārrāvumu 
maršrutā veido arī Padures upīte, kurai nav 
tiltiņš. Aiz Īvandes stacijas braucams ir īss 
posms, tālāk nav izmantojams 
velobraucējiem. Netālu no Alsungas uzbērums 
pēkšņi izbeidzas un tā vietā redzams svaigi 
apstrādāts lauks, lai virzītos tālāk, jāizmanto 
apbraucamie ceļu posmi pa autoceļiem.   

Prioritāri šo maršrutu 
izmantot kā kājāmgājēju 
maršrutu, bet regulāri 
uzturot un veicot 
nepieciešamos tīrīšanas 
darbus, lai trasējums 
neaizaug un ir izejams. 
Perspektīvā tas ir 
pielāgojams velobraucēju 
vajadzībām, iekļaujot 
trasējumu kādā no apļveida 
vietējo maršrutu posmiem.  

 

3. Liepāja - Ventspils 
Dzelzceļa līnija Liepāja – Ventspils ir 121 km gara, 1996. gadā slēgta dzelzceļa līnija, kas 

savienoja Liepāju un Ventspili. Līnija slēgta mazā pasažieru skaita un lielo izmaksu dēļ, 

formāli – sliežu ceļu slikta stāvokļa dēļ. Līdz 1991. gadam pa dzelzceļa līniju pārvadāja 

karavīrus un bruņutehniku PSRS armijas vajadzībām, bet pēc 1991. gada, kad padomju armija 

aizgāja no Latvijas, līnijai perspektīvu nebija. Līdz 1996. gada 4. jūlijam līnijā kursēja 

dīzeļlokomotīve ar 2 pasažieru vagoniem. Līnija demontēta 2009. gadā.  

 

Attēls Nr. 14 Pārrakts 
trasējums 

Pārrakts trasējums posmā starp 
bij. stacijām Ploce un Mežaine. 
Zīme par privātīpašumu. 

 

Attēls Nr. 15 Aizaugošs 
trasējums 

Bijušās dzelzceļa līnijas trasējumā 
ne tik labi braucami ceļi; ceļi, kas 
nelietojot pamazām aizaugs. 

 

Attēls Nr. 16 Labi saglabājies 
un braucams trasējums 

Bijušās dzelzceļa līnijas 
trasējumā ir arī ļoti labi 
braucami ceļi. 
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Dzelzceļa 
līnijas posms Apraksts, raksturojums 

Priekšlikumi turpmākai 
attīstībai 

Liepāja - 
Ventspils 

Viena no perspektīvākajām dzelzceļa līnijām  
izmantošanai velotūrismā. Laba alternatīva 
esošajam EV velomaršrutu trasējumam, kas 
nepietiekamas infrastruktūras dēļ šobrīd 
virzīts pa P111.   
Kopumā dzelzceļa līnijas posmi ir labi 
izmantojami, kombinējami ar autoceļa 
posmiem un to tuvumā esošām tūrisma 
pakalpojumiem. Lai dažādotu braucienu, 
velobraucēji var veikt atsevišķus posms pa 
dzelzceļa līniju, īpaši, lai izvairītos no 
intensīvas satiksmes nedēļas nogalēs vasaras 
sezonā uz autoceļa Liepāja  - Ventspils. Tomēr 
turpinoties tālākai fragmentārai un haotiskai 
bij. dzelzceļa līnijas izmantošanai, velotūrisma 
iespējas samazinās un palielinās ierobežojošie 
apstākļi – privātīpašumi, mežizstrādes 
rezultātā sabojāti ceļu posmi, demontēti tiltiņi 
pār upītēm, pārrakti ceļu posmi.  
Posmu raksturojums aprakstīts zemāk 
Liepājas – Ventspils virzienā: 

Sadarbojieties Grobiņas, 
Pāvilostas, Alsungas un 
Ventspils novadiem, ja tiek 
pieņemts lēmums par „Green 
Ways” attīstību posmā 
Liepāja – Ventspils, tad 
galvenie attīstības posmi ir 
šādi: 
1) Sarunas ar VAS „Latvijas 

dzelzceļš” un zemju 
īpašniekiem par 
trasējuma un teritorijas 
izmantošanu tūrisma 
nolūkiem; 

2) Sarunas ar Kurzemes 
reģionālo vides pārvaldi, 
par līnijas izmantošanu 
velomaršrutā Grīņu dabas 
rezervātā; 

3) Uzlabojumu veikšana 
kritiskajiem posmiem; 

4) Tūrisma piedāvājuma 
izveide, detāla posmu 
kartēšana un tūrisma 
„stāstu” izstrāde, tūrisma 
pakalpojumu veicināšana 
trasējuma koridorā; 

5) Vietējo apļveida maršrutu 
„pieaudzēšana” 
lineārajām trasējumam; 

6) Mārketinga aktivitāšu 
veikšana. 

Pliekalni 
(Kapsēde)  - 
Pāvilosta 

Velobraukšanai piemērots posms, ar 
fragmentāri sliktākiem ceļa posmiem, kas 
sabojāti ar mežizstrādes tehniku vai ir mazāk 
izbraukāti ar automašīnām, kā rezultātā ir 
nelīdzens klājums. Šajā posmā 2013.gadā ir 
speciāli izrakts grāvis un izveidots līnijas 
pārrāvums (skat.attēlu Nr.14). Tāpat šī posmā 
trasējums šķērso Grīņu dabas rezervātu 
aptuveni 7 km garumā, kur iebraukšana bez 
saskaņojuma nav atļauta. Pirms Sakas upes 
sākas dzelzceļa uzbēruma posms aptuveni 1 
km garumā, ko nav iespējams veikt ar 
velosipēdu, tāpēc posms (~ 3,5 km) veicams 
pa autoceļu. 

Pāvilosta – 
Alsunga 

Posms veicams. Pāri Rīvai saglabājies tiltiņš, 
diemžēl tālāk posmā aiz Rīvas līdz Alsungai ir 
pārrāvumi likvidēto tiltu dēļ, ka rezultātā 
brauciens jākombinē ar autoceļiem.  

Alsunga – 
Ventspils 

Trasējumu var izmantot fragmentāri vietējo 
apļveida maršrutu veidošanai, jo galvenais 
ierobežojošais faktors lineāram maršrutam 
līdz Ventspilij ir tiltiņu trūkums par upītēm. 

 
4. Liepāja - Vaiņode 

Dzelzceļa līnija Liepāja—Vaiņode bija dzelzceļa līnija Latvijā, kas savienoja Liepājas pilsētu ar 

Valsts robežu (9 km no Vaiņodes). Līnijas garums bija 67 km, tajā bija viens sliežu ceļš. 

Pasažieru vilcienu kustība līnijā pārtraukta 1998. gadā. Dzelzceļa līnija tika uzbūvēta 1871. 
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gadā kā daļa no līnijas Liepāja (toreiz Libau)—Kaišadore. To uzbūvēja Liepājas dzelzceļu 

sabiedrība, 1877. gadā līnija pārgāja Liepājas—Romnu dzelzceļa sabiedrība, bet no 

1891. gada tā piederēja valstij. 

Tā ir visjaunākā dzelzceļa līnija, kurai demontāžas darbi uzsākti 2012. gadā virzienā no 

Liepājas uz Lietuvu. Saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” sniegto informāciju demontāžas darbi 

plānots pabeigt 2013. gadā. 

  

 

Attēls Nr. 17 Demontētās dzelzceļa līnijas trasējumus izmanto autotransports  
 

Dzelzceļa 
līnijas posms Apraksts, raksturojums 

Priekšlikumi turpmākai 
attīstībai 

Liepāja – 
Priekule – 
Vaiņode – 
Lietuvas 
robeža  

Pētījuma izstrādes brīdī svaigi demontēts bija 
posms Liepāja – Priekule,  līdz ar to nav 
iespējams sagatavot objektīvu vērtējumu par 
situāciju, jo līnijas tālāko stāvokli un seguma 
kvalitāti ietekmēs to izmantošana (auto, 
mežistrāde utt.), savukārt posms Priekule – 
Vaiņode apsekojuma brīdī netiek demontēts 
un gulšņi vietumis pāraug ar maziem kokiem 
un krūmiem.  Kopumā maršruta trasējums 
būtu ērti izmantojams, lai veidotu lineāru 
maršrutu no Liepājas uz Lejaskurzemes 
reģionu – Priekules un Vaiņodes novadiem, 
tomēr  velomaršruta izveidei šobrīd pietrūkst 
tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras tīkls, 
kas attaisnotu iespējamās investīcijas 
maršruta uzturēšanā.  

Potenciāls lineārs maršruts, 
kas savienotu Liepāju ar 
Priekules un Vaiņodes 
novadiem. Nākotnē risināms 
ir jautājums par tiltiņa 
saglabāšanu par Vārtāju (uz 
pētījuma nodošanas brīdi 
2013.gada jūlija beigās 
neglābjami sākti tilta 
demontāžas darbi). Lai arī 
vieta apbraucama pa 
autoceļu, tas veido 
pārrāvumu un ierobežo 
homogēna lineārā maršruta 
izveidi.  
Šīs dzelzceļa līnijas 
perspektīva vērtējama kā 
sekundāri prioritāra, 
trasējuma posmi izmantojami 
vietējo apļveida maršrutu 
izveidē.  
Bijušās dzelzceļa līnijas 
perspektīvai izmantošanai 
velotūrismā būtu jāveic šādi 
soļi: 
1) KTA ieteicams veikt 

apsekojumus 2013. gada 
otrā pusē vai 2014. gadā; 

2) Vienošanās par kopēju 
sadarbību starp Grobiņas, 
Priekules un Vaiņodes 
novadiem;  

Liepāja - 
Paplaka 

Posms no Liepājas līdz Paplakai virzās pa 
mežainu teritoriju, un var tikt izmantots kā 
alternatīvi salīdzinoši intensīvajam autoceļam 
P106 Priekules virzienā, tomēr, jāuzsver, ka 
dzelzceļa līnijas posma priekšrocības nav 
izcilas salīdzinājumā ar asfaltētu ceļa posmu 
un dzelzceļa līniju drīzāk izvēlētos dažādā un 
citādā piekritēji, nevis klasiski velotūristi, kas 
priekšroku dod asfaltētam ceļam.  

Paplaka- 
Priekule 

Posmā no Paplakas līdz Priekulei dzelzceļa 
līnijas trasējums veiksmīgi izmantojams, lai 
kombinētu to ar autoceļa posmiem un 
veidotu vairākus lokālos apļveida vai lokveida 
maršrutus, dzelzceļa līnijas posmus plānojot 
kā alternatīvus posmus, lai izvairītos no sliktas 
kvalitātes autoceļiem ar tā saucamo „trepi” 
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un putekļiem. Daļa šī posma jau tagad 
iekļauta vietējā Priekules velomaršrutā 
„Dižākie novada aktīvās atpūtas obekti”.  

3) Sarunas ar VAS „Latvijas 
dzelzceļš” un zemju 
īpašniekiem par 
trasējuma un teritorijas 
izmantošanu tūrisma 
nolūkiem; 

4) Uzlabojumu veikšana 
kritiskajiem posmiem; 

5) Tūrisma piedāvājuma 
izveide, detāla posmu 
kartēšana un tūrisma 
„stāstu” izstrāde, tūrisma 
pakalpojumu veicināšana 
trasējuma koridorā 

6) Vietējo apļveida maršrutu 
„pieaudzēšana” 
lineārajām trasējumam; 

7) Mārketinga aktivitāšu 
veikšana. 

  

Priekule – 
Vaiņode 

Posms Priekule – Vaiņode izmantojams kā 
alternatīva autoceļam Priekule – Vaiņode, lai 
gan izteiktas priekšrocības tas nedod, izņemot 
izvairīšanos no autosatiksmes. Pozitīvi 
vērtējama Vaiņodes dzelzceļa stacijas ēka 
izmantošana tūrismā, tajā iekārtots Vaiņodes 
novada muzejs.   
 

Vaiņode – 
Lietuvas 
robeža 

Posma Vaiņode – Lietuvas robeža 
izmantošanu ierobežo tilta trūkums par Losis 
upi, līdz ar to maršruts beidzas pie Latvijas 
robežas un trasējumu nav iespējams saslēgt ar 
autoceļiem. 

 

5. Priekule - Kalēti – Skuodas 
Posmu Priekule - Kalēti – Skuodas būvēja vācu armija Pirmā pasaules kara laikā. Posms ir 20 

km garš. 

Dzelzceļa 
līnijas posms 

Apraksts, raksturojums 
Priekšlikumi turpmākai 

attīstībai 

Priekule – 
Kalēti – 
Skuodas 

Apsekojuma brīdī dzelzceļa līniju vairs 
neizmanto dzelzceļa transportam, kā arī tā 
nav demontēta. 

Iepējams, šo posmu nākotnē 
pie demontāžas un 
vienojoties ar LDZ izveidot kā 
labu alternatīvu tuvējiem 
autoceļiem saslēgumam ar 
Lietuvas veloceliņiem. 

 
6. Liepāja - Aizpute 

1900. gadā izbūvēja šaursliežu dzelzceļa līniju Liepāja – Aizpute, kas bija vienīgais 1000 mm 

platuma dzelzceļš Latvijā. Tā slēgta 1964.gadā un mūsdienās par to vien liecina vietvārdu, 

māju un ielu nosaukumi. 

Dzelzceļa 
līnijas posms 

Apraksts, raksturojums 
Priekšlikumi turpmākai 

attīstībai 

Liepāja - 
Aizpute 

1900. gadā izbūvēja šaursliežu dzelzceļa līniju 
Liepāja—Aizpute, kas bija vienīgais 1000 mm 
platuma dzelzceļš Latvijā. Tā slēgta 1964. gadā 
un mūsdienās par to vien liecina vietvārdu, 
māju un ielu nosaukumi. Trasējums vietumis 
mijās ar esošiem autoceļiem, kopumā dabā 
nav sazīmējams. 

Nav lietderīga atsevišķa 
velomaršruta izveide, 
izmantojot bijušo dzelzceļa 
līnijas trasējumu. 

 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_Liep%C4%81ja%E2%80%94Aizpute&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_Liep%C4%81ja%E2%80%94Aizpute&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_Liep%C4%81ja%E2%80%94Aizpute&action=edit&redlink=1
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7. Kuldīga - Tukums 
Kuldīga – Tukums līnijas izbūve sākusies 1939. gadā, kurā paspēja uzbūvēt tikai apmēram 

8 km no Tukuma II stacijas Kuldīgas virzienā, jo sākās Otrais pasaules karš. 

Dzelzceļa 
līnijas posms 

Apraksts, raksturojums 
Priekšlikumi turpmākai 

attīstībai 

Kuldīga – 
Tukums  

Apsekojumā konstatējam, ka virzienā no 
stacijas „Tukums II” vietumis tuvējo māju 
saimnieki attīrījuši bānīša stigu no alkšņiem un 
krūmājiem. Pie Tumes nedaudz var pabraukt. 
Apmēram pēc 8 km saskatīt neizbūvētās 
dzelzceļa līnijas vietu var tikai ar grūtībām, 
identificējot grāvjus abās uzbēruma malās. 
10 km attālumā no Tukuma paveras 55 m garš 
betona tilts bez pievedceļiem/uzbēruma. Arī 
šeit līdz ar 2. pasaules kara sākšanos beidzās 
dzelzceļa būvniecība. Tilts iekļauts Tukuma 
apkārtnes apskates objektu sarakstā ar 
nosaukumu „Tilts uz nekurieni”.   

Nav lietderīga atsevišķa 
velomaršruta izveide, 
izmantojot bijušo dzelzceļa 
līnijas trasējumu. 

 

Secinājumi 

Lai izmantotu bijušo dzelzceļa līniju potenciālu tūrisma attīstībai Kurzemē, jāņem vērā vairāki 

nosacījumi un ierobežojumi, kas nosaka to, ka tālāka dzelzceļu līniju piemērošana tūrisma 

vajadzībām veicama piesardzīgi, izvērtējot ekonomiskā izdevīguma nosacījumus. Šīs idejas 

realizācijai var traucēt: 

1) Šaursliežu dzelzceļa posmu un trasējumu atjaunošana faktiski ir ierobežota, dabā tie 
ir vāji identificējami, jo pagājuši vairāk nekā 50 gadi, kopš dzelzceļa līnijas tika 
izmantotas to sākotnējiem mērķiem. Daudzos gadījumos tas nozīmētu pilnīgi jaunu 
trasējumu un koridoru izveidi, nevis esošās infrastruktūras pielāgošanu 
velobraucējiem. Savukārt atsevišķi posmi tika pielāgoti un šobrīd tiek izmantoti kā 
autoceļš, piemēram, Dundaga – Mazirbe posms. 

2) Latvijas dzelzceļa līnijas, kas tiek demontētas, joprojām pieder VAS „Latvijas 
dzelzceļš”, kas šobrīd neplāno konkrētus attīstības mērķus šiem objektiem. Jāņem 
vērā, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” tiešajās funkcijās neietilpst tūrisma plūsmas 
plānošana un attīstība, un šo teritoriju attīstība iespējama tikai atsevišķi vienojoties 
ar VAS „Latvijas dzelzceļš”.  

3) Īpašumtiesības faktiski ir vissarežģītāk atrisināmais jautājums – dzelzceļa līniju 
īpašnieks ir VAS „Latvijas dzelzceļš”, savukārt līnijas lielākā daļā gadījumu šķērso 
privātās zemes – laukus, mežus, pļavas, kas uzliek sākotnējo ierobežojumu brīvi 
plānot un attīstīt tūrisma vajadzībām pašu līniju, arī bijušo mazbānīša dzelzceļa 
posmi atrodas uz privātām zemēm. 

4) Tūrisma pakalpojumu (ēdināšana, naktsmītnes utt.) nodrošināšana potenciāli 
attīstāmo bijušo dzelzceļa līniju koridorā ir vēl viens jautājums, kas būs jārisina. 
Tradicionāli tūrisma pakalpojumi veidojas ap apdzīvotām vietām un gar 
nozīmīgākajiem auto ceļiem. Bijušo dzelzceļa līniju gadījumā veloceliņi virzīsies pa 
nomaļām teritorijām, mežu posmiem ar zemu apdzīvotību, kā rezultātā perspektīvā 
ir sarežģīti plānot un veicināt jaunu tūrisma pakalpojumu veidošanos velobraucējiem. 
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5) Ēkas, kas kalpojušas kā dzelzceļa stacijas, lielā daļā gadījumu ir pussagruvušas, 
dažviet tiek izmantotas kā dzīvojamās mājas, līdz ar to šo ēku izmantošana tūrismā, 
veidojot tās par apmeklētāju centriem, muzejiem, tūristu mītnēm, ēdināšanas 
uzņēmumiem u.c. piesaistes objektiem, ir nereāla. 

6) Tā kā daļa dzelzceļu līniju trasējumu virzās caur mežu teritorijām, kas tiek izmantotas 
mežistrādē, faktiski neprognozējama ir bijušo dzelzceļa līniju ceļa seguma kvalitāte, 
jo nereti dzelzceļa līnijas posmus izmanto meža tehnika, lai izvestu kokmateriālus, 
vai nonāktu līdz mežizstrādes vietai, tādā veidā sabojājot līdzeno ceļa trasējumu.  

7) Daudzviet bijušo dzelzceļa līniju trasējumi šķērso mazas upītes, kā rezultātā kritisks 
jautājums ir par tiltu un tiltiņu uzturēšanu vai jaunu izveidošanu, kas salīdzinoši ir 
finansiāli ietilpīgs pasākums. Diemžēl dauzos gadījumos, demontējot dzelzceļu, VAS 
„Latvijas dzelzceļš” demontēja arī tiltus pār upēm, kas faktiski padara līniju 
izmantošanu fragmentāru, vai arī nepieciešams veidot savienojumus ar esošiem 
ceļiem, lai apbrauktu upītes. 
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4. VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS, UZLABOJOT SERVISA KVALITĀTI - 

VELOBRAUCĒJAM DRAUDZĪGAS TŪRISTU MĪTNES KRITĒRIJI 
Velobraucējiem draudzīgu servisu var novērtēt, izvērtējot tā atbilstību noteiktiem kritērijiem. 
Pasaulē šādi kritēriji ir noteikti un ir izveidotas neskaitāmās sertifikāciju sistēmas, kas 
apliecina velobraucējam draudzīgu servisu. Sertifikācija ir process, kas apliecina noteiktu 
preces, produkta vai pakalpojuma kvalitāti. Velobraucējam draudzīgu pakalpojumu 
sertifikāciju parasti veic naktsmītnēm, ēdināšanas vietām, telts vietām, tūrisma objektiem, 
bet tas ir atšķirīgi katrai valstij vai reģionam. Visbiežāk kritērijos ir iekļauti tādi kritēriji, kā 
velosipēda drošas novietošanas iespēja, remonta piederumu pieejamība vienkārša remonta 
veikšanai un informācija par velobraukšanas iespējām reģionā. 

Kāpēc būtu nepieciešama velobraucējam draudzīga uzņēmuma sertifikācija? Tā: 

 Veicina ilgtspējīga tūrisma attīstību, jo veicina videi draudzīgu ceļošanas veidu; 

 Uzlabo tūrisma piedāvājuma kvalitāti reģionā, kā arī veicina to, jo uzņēmums, kas 
veicis sertifikāciju, atbildīs vismaz minimāli noteiktajiem standartiem; 

 Ja sertifikācijas sistēma ir atpazīstama mērķauditorijas vidū, tad tā velobraucējiem 
palīdz uzzināt par draudzīgajām naktsmītnēm, tūrisma objektiem, līdz ar to kalpos kā 
mārketinga līdzeklis uzņēmumam pie nosacījuma, ja velobraucējs atpazīs 
sertifikācijas sistēmu. 

4.1. VELOBRAUCĒJAM DRAUDZĪGS SERVISS – LABĀS PRAKSES PIEMĒRI 
Velobraucējam draudzīga servisa sertifikācijas pieredze ir vairākām Rietumeiropas valstīm, 
kur viena no lielākajām pieredzēm ir Vācijai. Par apliecinājumu atbilstībai uzņēmējs saņem 
atpazīšanas zīmi (logo), ko izvietot viesiem redzamā vietā, līdzīgi kā uzlīmes, kas norāda par 
iespēju norēķināties ar maksājuma kartēm.  

Eiropas Riteņbraucēju federācija (European Cyclists’ Federation - ECF) veica pētījumu par 
velobraucējam draudzīgo uzņēmumu sertifikācijas sistēmām Eiropā. Kopumā par 13 
sistēmām. Saskaņā ar šo pētījumu 7 , apkopojot Eiropas valstu velotūrisma attīstības 
organizāciju atbildes, tika secināts, ka visās sertifikācijas sistēmās iekļauti šādi kritēriji 
velobraucējam draudzīgu uzņēmumu noteikšanai, kā piemēram, 

 Droša velosipēdu novietne un uzglabāšanas iespēja; 

 Nakšņošanas iespēja vienai naktij; 

 Instrumenti un rezerves daļas vienkārša velosipēda remontu veikšanai; 

 Informācija par velo pakalpojumiem reģionā;  

 Iespēja mazgāt velosipēdu un drēbes. 

Sertifikāciju sistēmās noteiktie kritēriji var būt gan obligāti, gan papildinoši. Sertificēta 
velobraucējam draudzīga naktsmītne, saskaņā ar ERF veikto pētījumu, velotūristam 
nodrošina šādus pakalpojumus: 

 Iespēju nakšņot vienu nakti; 

 Droša velosipēdu novietni (arī pa nakti); 

 Informāciju velotūristiem, piemēram, stends ar maršrutiem, ceļveži, darbinieki var 
sniegt ieteikumus; 

                                                           
7
 Daniel Mourek , Adam Bodor: „Findings from a study on European Cycle Friendly Service Network Concept”, 

http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/European-Cycle-Friendly-Service-Network-Concept-
Study1.pdf, skatīts 01.11.2012. 

http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/European-Cycle-Friendly-Service-Network-Concept-Study1.pdf
http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/European-Cycle-Friendly-Service-Network-Concept-Study1.pdf


65 
 

 Bezmaksas instrumentus vienkārša velosipēda remontu veikšanai (kā piem., pumpis, 
atslēgas). 

Papildus var tikt nodrošināti šādi pakalpojumi: 

 Velosipēdu rezerves daļas pārdošanai (vismaz kameras); 

 Nākošās naktsmītnes rezervēšanas iespējas, tajā skaitā riteņbraucējam draudzīgā 
naktsmītnē; 

 Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts;  

 Uzņēmums atvērts visu velo braukšanas sezonu; 

 Iespējama elektrovelosipēdu uzlāde; 

 Velosipēda mazgāšana (pašapkalpošanās); 

 Drēbju mazgāšana un žāvēšana; 

 Tiek piedāvāta ēdināšana, kur ēdienkartē iekļauti reģionam tradicionālie ēdieni, kā 
arī pilnvērtīgs, spēcinošs, ar enerģiju bagātīgs ēdiens; 

 Iespējams pusdienas līdzņemšanai;   

 Informācija par velotūrismu un velobraucējam nepieciešamajiem pakalpojumiem 
reģionā (elektroniskā un drukātā veidā); 

 Tiek nodrošināti specifiskāki veloremonta piederumi, velosipēdu remonta detaļas; 

 Iespējams iznomāt velosipēdus; 

 Nodrošina mantu un/ vai velosipēdu pārvešanu uz citu vietu; 

 Ir pieejama informācija par velosipēdu transportēšanas iespējām un noteikumiem 
sabiedriskajā transportā tuvējā apkārtnē; 

 Nodrošināta iespēja gatavot pašiem (āra virtuves, virtuves istabiņās); 

 Iespēja nopirkt vietējos augļus un dārzeņus no dārza/ tuvējām saimniecībām 
(atkarībā no sezonas). 

 u.c. 

Pirms velotūristam draudzīgo naktsmītņu, tūrisma objektu un ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēju sertifikāciju sistēmu ieviešanas un pielāgošanas Kurzemē, būtu jāizvērtē, vai šādu 
sistēmu ir efektīvi un lietderīgi ieviest tikai Kurzemē. Iespējams, ka šo sistēmu lietderīgāk 
būtu ieviest visā Latvijā un ieviest kā sadaļu Q-Latvia tūrisma pakalpojumu kvalitātes 
sertifikācijas sistēmas ietvaros vai arī pievienoties kādai jau citai ieviestai kvalitātes sistēmai. 
Sertifikācijas procesa ieviešana prasa gan administratīvos resursus, gan arī tai būs jābūt 
atpazīstamai kā velobraucēju vidū tā pakalpojumu sniedzēju vidū. Pirms sertifikācijas 
ieviešanas nepieciešams rast atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 Vai sistēma būs nacionāla vai reģionāla līmeņa? 

 Kas izstrādās un kas veiks sertifikāciju?  

 Kāda būs sistēmas atpazīšanas zīme jeb logo? 

 Kā informēsim uzņēmējus un kā riteņbraucējus par šo sistēmu?  

 Kas finansēs sertifikācijas sistēmu?  

Iespējams ir dzirdēts par šādām sertifikācijas sistēmām attiecībā uz velobraucējam draudzīgu 

servisu vai atbilstību noteiktai tūrisma pakalpojumu kvalitātēm:  
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Latvijā šobrīd pastāv un tiek piešķirta zīme „Draudzīgs 
velosipēdistam”. To piešķir Rīgas domes Satiksmes departaments, 
portāls www.veloriga.lv un Latvijas Riteņbraucēju apvienība 
uzņēmumiem un iestādēm Rīgā, kas savā pārraudzībā esošajās 
teritorijās darbinieku un apmeklētāju ērtībām ir ierīkojuši augstā tipa 
velostatīvus (www.veloriga.lv). 

 

Latvijā tūrisma nozarē ieviesta „Q” kvalitātes sistēma. "Q–Latvia" 
kvalitātes zīmes saņemšana, apliecina konkurētspēju, prestižu, 
atpazīstamību, kā arī to, ka pakalpojums atbilst noteiktām kvalitātes 
prasībām. Tiesības iegūt kvalitātes zīmi ir komersantiem un 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus. 
„Q-Latvia” piešķiršanu administrē Viesnīcu un restorānu asociācija 
(http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija/q-latvia.html). 

http://www.veloriga.lv/
http://www.lvra.lv/lv/sertifikacija/q-latvia.html


 

Tabula Nr. 5 Velotūristiem draudzīgas naktsmītnes kritēriji – salīdzinošs pārskats 

Kritēriji Austrija8 Vācija9 Beļģija 
(Flandrija)10 

Itālija 
(Dolomīti)11 

Spānija (Girona, 
Katalonija)12 

Piemērotība 
Kurzemei 

Naktsmītne vismaz 1 naktij ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Atrodas līdz 5 km attālumā no 
velomaršruta 

  ■   ■ 

Droša/ slēdzama velosipēda 
novietne (bezmaksas) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Telpa ekipējuma un drēbju 
žāvēšanai (un/vai mazgāšanai) 

 ■  ■ ■ ■ 

Vieta velosipēda mazgāšanai ■   ■  ■ 

Velosipēda remontatslēgu pamata 
komplekts 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Velokartes (par brīvu vai par 
samaksu), tūrisma brošūras, 
sabiedriskā transporta kustības 
saraksti 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Informācija par apkārtnē esošiem 
veloservisiem 

 ■    ■ 

Velonoma   ■    

Brokastis vai iespēja gatavot  ■  ■  ■ 

                                                           
8
 Avots: http://www.oetztal.com/main/EN/SO/bike_rad/bikers_best_bed/index.html 

9
 Avots: http://www.bettundbike.de/was-ist-bett-bike/adfc-qualitaetskriterien-fuer-fahrradfreundliche-beherbergungsbetriebe 

10
 Avots: http://www.flandern.com/Flandern/typisch-flandern/radkultur/bed-and-bike/index.jsp 

11
 Avots: http://www.altabadia.org/en-US/bike_friendly_accommodation_dolomites.html?idBlock=1987 

12
 Avots: http://www.viesverdes.cat/biblioteca/items/1602/Conditions_Bed_and_Bike_Label_in_Girona_Greenways.pdf 

http://www.oetztal.com/main/EN/SO/bike_rad/bikers_best_bed/index.html
http://www.bettundbike.de/was-ist-bett-bike/adfc-qualitaetskriterien-fuer-fahrradfreundliche-beherbergungsbetriebe
http://www.flandern.com/Flandern/typisch-flandern/radkultur/bed-and-bike/index.jsp
http://www.altabadia.org/en-US/bike_friendly_accommodation_dolomites.html?idBlock=1987
http://www.viesverdes.cat/biblioteca/items/1602/Conditions_Bed_and_Bike_Label_in_Girona_Greenways.pdf


 

 

pašiem 

Aukstās uzkodas un/ vai deserts 
pēcpusdienā (tikai viesnīcām) 

   ■   

Vismaz 1 velotūrisma pakete 
nedēļā (IT)/ speciāli piedāvājumi 
velotūristiem mājaslapā (AT) 

■   ■   

„Pirmās medicīniskās palīdzības” 
komplekts 

 ■    ■ 

LOGO 

 
  

 
 

 

 

n/a 

 

Vairāk informācijas par velosipēdistiem draudzīgu tūrisma „zīmolu” iniciatīvām Eiropā skatīt Pielikumā Nr.2. 

 

  

 



 

4.2. POTENCIĀLIE KRITĒRIJI VELOTŪRISTAM DRAUDZĪGAI NAKTSMĪTNEI 

KURZEMĒ 
Šajā sadaļā minēti kritēriji naktsmītnes servisa novērtēšanai, kas ir nozīmīgi velobraucējiem un 
ir papildinoši ierastajam naktsmītnes servisa līmenim. Kritēriji, kas veicot sertifikāciju, būtu 
iekļaujami izvērtēšanai, lai noteiktu to par velobraucējam draudzīgu naktsmītni: 

Droša novietne Ar drošu novietni naktsmītnē saprot: 
 Slēdzamu telpu, kurā var atstāt velosipēdu nepieslēgtu, piemēram, 

garāža, noliktavas telpa, šķūnītis, 
 Vai augstā tipa [velo]statīvus, pie kuriem var pieslēgt velosipēdu, 

vēlama nojume 

Nakšņošana & 
serviss 

 Naktsmītne pieejama vienai naktij; 
 Ēdināšanas iespējas vai iespēja pašiem gatavot; 
 Dzeramais ūdens (bezmaksas). 

Instrumenti 
vienkārša remonta 
veikšanai 
velosipēdam 

 Pumpis, kamera vai ielāpi kamerai, līme, remontatslēgu komplekts, 
eļļa. 

Informācija  Par tūrisma apskates objektiem un maršrutu/iem, par marķējumu, 
par ceļa segumu utt. – iespēja izdrukāt, nopirkt vai iegūt par brīvu; 

 Par tuvākajām velo draudzīgajām naktsmītnēm un ēdināšanas 
vietām. 

 Par sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku no tuvākās pilsētas 
vai novada centra, informācija par velosipēdu pārvadāšanas 
noteikumiem tajos; 

 Par tuvāko veloservisu vai iespēju citviet salabot velosipēdu; 
 Uzņēmuma personāls ir informēts un spēj atbildēt arī uz citiem 

jautājumiem, piemēram, par peldvietām, ūdens ņemšanas vietām, 
spēj sniegt ieteikumus par tūristu izvēlēto maršrutu.  

 Informācija neatliekamās palīdzības dienestu izsaukšanai, par 
tuvējām slimnīcām/ doktorātiem; 

Informāciju sagatavo vismaz latviešu valodā, bet vēlams arī vēl vienā 
vai divās svešvalodās, piemēram, krievu vai angļu. 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
komplekts jeb 
„aptieciņa” 

 Medikamenti, piemēram, pretsāpju, pretdrudža, pret iekaisumu 
līdzekļi; 

 Pārsienamais materiāls, kā piemēram, plāksteri, marles saites, un 
tml.;  

 Šķēres; 
 Termometrs. 

Viesmīlība  Saprotošs un laipns apkalpojošais personāls, ņemot vērā, ka 
velotūristi var naktsmītnē ierasties negaidīti, kā arī netīrām un 
slapjām drēbēm un apaviem; 

 Ja naktsmītnes saimniekam ir suns, tad tas nekampj un neaprej 
velobraucējus. 

  

Papildus kritēriji velotūristam draudzīgai naktsmītnei Kurzemē: 

Nakšņošana & 
serviss 

 Telpa vai vieta apģērba mazgāšanai un žāvēšanai (iespējams kā 
papildus nevis obligāts kritērijs); 

 Vieta un iespēja nomazgāt velosipēdu (iespējams kā papildus nevis 
obligāts kritērijs); 



 

 

 Nodrošina mantu un/ vai velosipēdu pārvešanu uz citu vietu; 

 Elektrovelosipēdu uzlāde. 

 

4.3. POTENCIĀLIE KRITĒRIJI VELOTŪRISTAM DRAUDZĪGAM TŪRISMA 

OBJEKTAM KURZEMĒ  
Šajā sadaļā minēti kritēriji, kas papildus nepieciešami tieši velobraucējiem un ir papildinoši 
ierastajam līmenim un būtu iekļaujami izvērtēšanai, lai noteiktu to par velobraucējam 
draudzīgu tūrisma objektu. 

Droša novietne  Augstā tipa [velo]statīvus, pie kuriem var pieslēgt velosipēdu, 
vēlama nojume 

Informācija  Par tūrisma apskates objektiem un maršrutu/iem, par marķējumu, 
par ceļa segumu utt. – iespēja izdrukāt, nopirkt vai iegūt par brīvu; 

 Par tuvākajām velo draudzīgajām naktsmītnēm un ēdināšanas 
vietām. 

 Par sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku no tuvākās pilsētas 
vai novada centra, informācija par velosipēdu pārvadāšanas 
noteikumiem tajos; 

 Par tuvāko veloservisu vai iespēju citviet salabot velosipēdu; 
 Uzņēmuma personāls ir informēts un spēj atbildēt arī uz citiem 

jautājumiem, piemēram, par peldvietām, ūdens ņemšanas vietām, 
spēj sniegt ieteikumus par tūristu izvēlēto maršrutu.  

 Informācija neatliekamās palīdzības dienestu izsaukšanai, par 
tuvējām slimnīcām/ doktorātiem; 

Informāciju sagatavo vismaz latviešu valodā, bet vēlams arī vēl vienā vai 
divās svešvalodās, piemēram, krievu vai angļu. 

Viesmīlība  Saprotošs un laipns apkalpojošais personāls, ņemot vērā, ka 
velotūristi ierasties negaidīti, kā arī netīrām un slapjām drēbēm un 
apaviem; 

 

Papildus kritēriji velobraucējam draudzīgam tūrisma objektam 

Instrumenti 
vienkārša remonta 
veikšanai 
velosipēdam 

 Pumpis, kamera vai ielāpi kamerai, līme, remontatslēgu komplekts, 
eļļa. 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
komplekts jeb 
„aptieciņa” 

 Medikamenti, piemēram, pretsāpju, pretdrudža, pret iekaisumu 
līdzekļi; 

 Pārsienamais materiāls, kā piemēram, plāksteri, marles saites, un 
tml.;  

 Šķēres; 
 Termometrs. 

 

4.4. POTENCIĀLIE KRITĒRIJI VELOTŪRISTAM DRAUDZĪGAI ĒDINĀŠANAS 

IESTĀDEI KURZEMĒ 
Šajā sadaļā minēti kritēriji, kas papildus nepieciešami tieši velobraucējiem un ir papildinoši 
ierastajam ēdināšanas iestādes servisa līmenim un būtu iekļaujami izvērtēšanai pie 
sertifikācijas, lai noteiktu to par velobraucējam draudzīgu ēdināšanas iestādi. 



 

 

Droša novietne  Augstā tipa [velo]statīvi, pie kuriem var pieslēgt velosipēdu, 
vēlama nojume. 

Ēdināšana  Ēdienkartē iekļauti reģionam tradicionālie ēdieni, kā arī pilnvērtīgs, 
spēcinošs, ar enerģiju bagātīgs ēdiens, iespējamas speciālas 
norādes velobraucējam domātam ēdienam; 

 Iespējams pusdienas līdzņemšanai;   
 Pieejams dzeramais ūdens līdzņemšanai (bez maksas); 
 Iespēja nopirkt vietējos augļus un dārzeņus no dārza/ tuvējām 

saimniecībām (atkarībā no sezonas). 

Informācija  Par tūrisma apskates objektiem un velo maršrutu/iem, par 
marķējumu, par ceļa segumu utt. – iespēja izdrukāt, nopirkt vai 
iegūt par brīvu; 

Viesmīlība  Saprotošs un laipns apkalpojošais personāls, ņemot vērā, ka 
velotūristi var naktsmītnē ierasties slapjām un netīrām drēbēm un 
apaviem. 

 

Papildus kritēriji velobraucējam draudzīgai ēdināšanas iestādei: 

Instrumenti 
vienkārša remonta 
veikšanai 
velosipēdam 

 Pumpis, kamera vai ielāpi kamerai, līme, remontatslēgu komplekts, 
eļļa. 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
komplekts jeb 
„aptieciņa” 

 Medikamenti, piemēram, pretsāpju, pretdrudža, pret iekaisumu 
līdzekļi; 

 Pārsienamais materiāls, piemēram, plāksteri, marles saites, un tml.;  
 Šķēres; 
 Termometrs. 

Informācija  Par tuvākajām velo draudzīgajām naktsmītnēm un ēdināšanas 
vietām. 

 Par sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku no tuvākās pilsētas 
vai novada centra, informācija par velosipēdu pārvadāšanas 
noteikumiem tajos; 

 Par tuvāko veloservisu vai iespēju citviet salabot velosipēdu; 
 Uzņēmuma personāls ir informēts un spēj atbildēt arī uz citiem 

jautājumiem, piemēram, par peldvietām, ūdens ņemšanas vietām, 
spēj sniegt ieteikumus par tūristu izvēlēto maršrutu.  

 Informācija neatliekamās palīdzības dienestu izsaukšanai, par 
tuvējām slimnīcām/ doktorātiem. 

 



 

5. RĪCĪBAS PLĀNS (3-5 GADI) VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI 

KURZEMĒ 
Lai veicinātu velotūrisma attīstību Kurzemē identificēti šādi galvenie rīcības virzieni: 

1. Maršrutu popularizēšana jeb mārketings: informācija (pārdomāta un vienota 
informācija internetā, kvalitatīvi drukāti materiāli). 

2. Infrastruktūra: 

a. Velobraucējiem droši satiksmes risinājumi: veloceliņi pilsētās, novada 
centros un citās apdzīvotās vietās, veloceliņi, velojoslas maršruta posmos, 
kur ir augsta auto satiksmes intensitāte; 

b. Ceļa seguma uzlabošana velomaršrutos, īpaši Baltijas jūras piekrastes 
smilšainajos ceļa posmos, dabas maršrutos ap ezeriem un ceļos ar t.s. „trepi”; 

c. Velobraucējam draudzīgu un drošu velonovietņu izveide pie tūrisma 
objektiem, veikaliem, ēdināšanas iestādēm, naktsmītnēm; 

d. Atpūtas vietu iekārtošana dabas maršrutos u.c.; 

e. Maršrutu marķējums. 

3. Produkti un sadarbība: 

a. Velobraucējiem draudzīgu tūrisma pakalpojumu iniciēšana un attīstīšana 
(naktsmītnes, apskates objekti, ēdināšanas uzņēmumi); 

b. Sabiedriskais transports, ko var izmantot arī velotūristi (vilciens un autobusi). 

4. Jauni maršruti un esošo pilnveidošana: 

a. Senās dzelzceļa līnijas kā potenciālais trasējums; 

b. Reģionālo maršrutu savienojumu pilnveidošana. 



 

 

Rīcības virziens Nr.1: Mārketings 

Aktivitāte Īss apraksts Indikatīvās 
izmaksas 

Teritorija/ 
atbildīgās puses 

Ieviešanas 
laiks 

1.1. Velotūrisma kartes 
sagatavošana un izdošana  

Pārskata karte sniedz apkopojušu informāciju par pieejamajiem 
velomaršrutiem Kurzemē un iekļauj arī informāciju par avotiem, 
kur meklējama detalizēta informācija par katru no maršrutiem. 
Karte pieejam visos Kurzemes, kā arī citos Latvijas TIC, ja 
iespējams arī tuvāko kaimiņvalstu galvaspilsētu TICos, kā piem., 
Helsinkos, Tallinā un Viļņā. 

20 000 LVL KTA  2015; 2017 

1.2. Novadu mājaslapu 
pilnveidošana, iekļaujot 
informāciju par velotūrismu 

Velotūrisms Kurzemē ir nozīmīgs tūrisma veids, un velotūristi, 
plānojot savus veloizbraucienus, meklē informāciju par 
maršrutiem pašvaldību mājas lapu sadaļās „Tūrisms”, kurā būtu 
iekļauta visa informācija (kartes, praktiska informācija, velo 
nomas un/vai servisa punkti u.c.) par velotūrisma iespējām. 

Regulāra informācijas pārskatīšana un atjaunināšana 
(informācija par ceļu izbraucamību, naktsmītņu esamību un 
piedāvājumu). 

n/a TIC Regulāri 

1.3. Velomaršrutu elektronisko 
failu sagatavošana un 
ievietošana lejupielādei 
internetā  

Elektroniskie risinājumi tūrismā veic arī mārketinga funkciju – 
pieejama elektroniska informācija par velomaršrutiem veicina 
velotūristus izvēlēties tos galamērķus, par kuriem tā ir iespējami 
plašāka. 

Elektroniskie maršrutu faili pieejami lejupielādei (var būt arī 
maksas pakalpojums) mobilajos telefonos, navigācijas iekārtās 
tiek ievietoti velobraucējiem populārās mājaslapās/ forumos, 
piemēram, velokarte.divritenis.lv/ mapmyride.com, kā arī citās 
ar tūrisma saistītās mājas lapās, kā piem. www.kurzeme.lv, 

n/a KTA, galamērķu 
TIC 

Regulāri 

http://www.kurzeme.lv/


 

 

pašvaldību mājas lapās, www.latvia.travel u.c. Tie atvieglo 
orientēšanos. 

1.4. Dalība tūrisma izstādēs Vācijā 
un Nīderlandē 

Kurzemei nozīmīgs ārvalstu tirgus ir Vācijas un Nīderlandes 
velobraucēji, kas izvēlas EuroVelo 10 un/vai EuroVelo 13, kā arī 
veic individuāli saplānotus maršrutus, šķērsojot Kurzemi no 
Liepājas, virzienā uz Rīgu vai otrādi; vai virzienā no Via Baltica 
caur Bausku/Jelgavu dodoties uz/no Kurzemes.  

~ 500-700 LVL 
gadā  

KTA Katru gadu 

1.5. Dalība tūrisma izstādēs Baltijā Domājot par tūristu skaita palielināšanu Kurzemē, īpašu 
uzmanību vērts pievērst vietējiem tūristiem. Tūrisma gadatirgus 
Balttour Rīgā ir viena no vietām, kur informēt par 
velomaršrutiem vietējos iedzīvotājus. Nav nepieciešams šajās 
izstādēs piedalīties ar atsevišķu stendu par velotūrismu, bet 
iekļaut (izceļot) kopīgajā Kurzemes tūrisma piedāvājuma 
prezentācijā. 

 KTA Katru gadu 

1.6. Esošo velomaršrutu 
popularizēšana un iekļaušana 
tūrisma iespieddarbos – 
kartēs, bukletos, brošūrās 

Tūrisma informācijas centri regulāri izdod tūrisma informācijas 
materiālus, kas reklamē un sniedz informāciju par konkrēto 
galamērķi. Atsevišķa sadaļa noteikti atvēlama informācijai par 
velotūrisma iespējām, sniedzot maršrutu aprakstu vai vismaz 
norādot maršrutu trasējumu kartē, ja tāda tiek izmantota. 

n/a Tūrisma 
informācijas 
centri Kurzemē, 
tūrisma 
iespiedmateriāli 
sagatavotāji 

Regulāri 

1.7. Esošo velomaršrutu 
popularizēšana un iekļaušana 
brīvdabas tūrisma 
informācijas stendu kartēs 

Pašvaldībās regulāri tiek veidoti un uzstādīti dažādi stendi, kas 
satur informāciju par konkrēto teritoriju un tās tūrisma 
iespējām. Lai veicinātu izveidotā velomaršruta tīklojuma 
attīstību, velotūrisma informācija iekļaujama kartogrāfiskajā 
materiālā, un ja iespējams, aprakstošā daļā norādāms vismaz 
maršruta nosaukums, garums, īss apraksts, īpaša informācija, 
kas jāņem vērā, veicot konkrēto maršrutu.  

n/a 

 

Visas 
pašvaldības 

Regulāri 

http://www.latvia.travel/


 

 

1.8. Tūrisma velodienu un 
velomaratonu organizēšana 

Turpināt aizsāktās tradicījas Kuldīgas velodienas organizēšanā, 
veidot jaunus pasākums, tradīcijas. Šādi pasākumi popularizē 
velobraukšanu, kā arī dod iespēju uzdrošināties ceļojumā doties 
ar velosipēdu. 

n/a   

Rīcības virziens Nr.2: Infrastruktūra 

Aktivitāte Īss apraksts Indikatīvās 
izmaksas 

Teritorija Ieviešanas 
laiks 

2.1. Velobraucējam drošu 
satiksmes risinājumu izveide 
pilsētās, novados un 
apdzīvotās vietās – veloceliņi 
vai apvienotie velo-gājēju 
celiņi 

Pēdējo gadu laikā Kurzemes pilsētās ir izveidoti daudzi 
veloceliņi, tomēr nepieciešams šo darbu turpināt un meklēt 
drošus risinājumus. Atsevišķās Kurzemes pilsētās iespējams 
telpas trūkums atsevišķu veloceliņu izveidei, bet tomēr 
ieteikums ir meklēt risinājumus problēmai. Apsekojuma laikā 
identificētās primāri nepieciešamie posmi uzlabojumiem: 1) 
Saldus – rotācijas aplis uz A9; 2) Aizpute (Liepājas iela); 3) Sabile 
(Rīgas iela); 4) Kandava (Kūrorta iela) 

Izmaksas 
atkarīgas no 
tehniskajiem 
risinājumiem 

Kurzeme Sākot ar 2014 

2.2. Velobraucējam drošu 
satiksmes risinājumu izveide 
izveide maršruta posmos ar 
samērā augstu satiksmes 
intensitāti – veloceliņi vai 
velo/gājēju celiņi vai velo 
joslas 

Lai gan maršruti veidoti izvairoties no posmiem ar augstu auto 
satiksmes intensitāti, tomēr ir vietas, kur nav citu alternatīvu. 
Primāri konstatētie posmi, kur nepieciešams rast gan 
autovadītājam, gan velobraucējam, gan gājējam drošu 
pārvietošanās risinājumus: 
1) P 130 posms Kandava – Sabile; 

2) A10/E22 ceļa posms Usmas ezera Z daļā; 

Izmaksas 
atkarīgas no 
tehniskajiem 
risinājumiem 

Kurzeme Sākot ar 2014 

2.3. Esošo maršrutu ceļu 
seguma uzlabošana 

Lai uzlabotu velobraucēja labsajūtu, ir jādomā arī par maršruta 
ceļa segumu, jo ceļojumam ar velosipēdu jāvairo labsajūta, 
nevis jākļūst par izturības pārbaudījumu. Ceļa segumu primāri 
nepieciešams uzlabot: 
1) Valsts vietējo un reģionālo grants seguma autoceļu 

Izmaksas 
atkarīgas no 
tehniskajiem 
risinājumiem 

Kurzeme Sākot ar 2014 



 

 

uzlabošana posmos: Apriķi – Cīrava, Jaunpils –Veclauki, 
Struteles muiža –Strutele, Auce – Vadakste – Rubas skola – 
Ropmuiža – Jaunauce – Ķevele – Auce, Ziemupe – Saraiķi – 
Medzes muiža, Piltene – Zlēkas, Mērsrags – Ķūlciems – 
Ezermuiža. 

2) Baltijas jūras piekrastes dabas teritoriju smilšainajos meža 
posmos: Bernāti – Jūrmalciems – Papes Priediengals, Kolka 
– Mazirbe – Sīkrags, Bērzciems – Mērsrags; 

3) Dabas maršrutos ap ezeriem: pie Engures ezera D-A 
posmā, Usmas ezera R-D posmā, Papes ezera Z-ZR un DA 
posmos.  

2.4. Izveidoto velomaršrutu 
marķēšana identificēšanai 
dabā  

Velomaršruts tiek uzskatīts par pilnīgu, ja tas ir identificējams 
dabā, un izbraucams, sekojot marķējumam, bez kartes 
palīdzības. Kurzemē ieviestas vairākas pieejas – marķēšana ar 
krāsām uz kokiem vai akmeņiem, marķēšana ar speciālām 
atšķirības zīmēm – koka stabiņiem ar velo simbolikas plāksnēm, 
marķēšana ar ceļa zīmēm nr. 842. Marķēšana ar krāsām uz 
kokiem un izmantojot individuālās zīmes, vairāk piemērota 
dabas teritorijās, savukārt maršrutus, kas virzās pa 
koplietošanas ceļiem jāmarķē ar ceļa zīmi nr. 842.  

~ 25 – 30 LVL 
par zīmi Nr.842 
t.sk. 
uzstādīšana; 

Marķēšana ar 
krāsām ~ 40 – 
60 LVL par 
maršrutu 

Individuālās 
zīmes – 
izmaksas 
atkarīgas no 
risinājuma 

Kurzeme 2014 - 2016 

2.5. Atpūtas un izziņas 
infrastruktūras izveide 
velomaršrutu trasējumos 

Velomaršruta viens no velobraucējam draudzīgiem elementiem 
ir atpūtas, piknika vietas tā trasējumā, īpaši velomaršrutiem, kas 
virzās pa dabas teritorijām, lai velobraucēji varētu piestāt 
atpūtas pauzē, piknikot. Savukārt informācijas stendi sniedz 

Viena stenda 
izmaksas – 500 
– 700 LVL, 
atpūtas vietas 

Kurzeme 2014 – 2018  



 

 

izziņas informāciju par maršruta gaitā pieejamajiem tūrisma 
pakalpojumiem un tūristu piesaistes vietām.  

izmaksas – 1500 
– 2000 LVL 

2.6. EuroVelo 10 un EuroVelo 
13 Kurzemes maršruta 
trasējuma izveide dabā. 

Latvijā EuroVelo maršrutu trasējums ir tikai „uz papīra”, tomēr 
tas neattur ārvalstu ceļotājus doties šajos maršrutos, kur 
trasējums ved pa labi braucamiem ceļiem ar augstu sastiksmes 
intensitāti un līdz ar to ir ļoti nedroši. Pakāpeniski nepieciešams 
veidot maršrutu dabā, primāri veicot uzlabojumus 
velobraucējiem bīstamākajos posmos. 

Izmaksas 
atkarīgas no 
tehniskajiem 
risinājumiem 

Kurzemes 
piekraste 

Sākot ar 2015  

Rīcības virziens Nr.3: Produkti un sadarbība 

Aktivitāte Īss apraksts Indikatīvās 
izmaksas 

Teritorija Ieviešanas 
laiks 

3.1. Velotūristiem draudzīga 
pakalpojumu veicināšana, 
nodrošinot tūrisma uzņēmēju 
izglītošanu par velotūrisma 
specifiku un velotūristu 
vajadzībām 

Katra novada un kopumā reģiona ietvaros svarīgi regulāri vērst 
tūrisma uzņēmēju uzmanību uz velotūrisma kā atsevišķas 
tūrisma nišas specifiku, informējot un apmācot par 
velobraucēju ceļošanas paradumiem, pamatvajadzībām tūristu 
mītnēs, apskates objektos u.c. 

Līdz 1000 LVL 
gadā 

Visas 
pašvaldības 

2014 - 2018 

3.2. Sadarbība ar sabiedriskā 
transporta pakalpojuma 
uzņēmējiem 

Uzsākt ilgtermiņa sadarbību ar Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem par velobraucējiem draudzīgu 
transporta attīstību. Dzelzceļa transportā attīstot 
„Velo&Vilciens”, kas paredz gan informējošas akcijas par 
tūrisma galamērķiem, kas sasniedzami ar velo, gan pielāgotu 
infrastruktūru (ērta iekāpšana, izveidotas novietnes vilcienu 
vagonos utldz.). Autobusu satiksmē starppilsētu un reģionālajos 
maršrutos  rosināt autobusiem uzstādīt specializētos 
velotūrētājus (velo braukšanas sezonas laikā), lai veicinātu 
velobraucēju mobilitāti, kā arī padarītu Kurzemes teritoriju 
pieejamāku velobraucējiem, ņemot vērā, ka velo draudzīgākais 
transporta veids – dzelzceļa satiksme ir tikai līdz Tukumam, un 

 Visa Kurzeme – 
sadarbībā ar a/s 
Pasažieru 
vilciens un 
Autotransporta 
direkciju, 
pārvadātājiem 

2014-2018 



 

 

ierobežotā reisu skaitā – līdz Liepājai.  

Rīcības virziens Nr.4: Jauni maršruti & esošo pilnveidošana 

Aktivitāte Īss apraksts Indikatīvās 
izmaksas 

Teritorija Ieviešanas 
laiks 

4.1. Bijušās dzelzceļa līnijas Mazirbe 
– Sīkrags attīstība velotūrisma 
nolūkos 

Uzturēt jau izveidoto maršrutu, nodrošinot tā regulāri 
iztīrīšanu un uzraudzību posmā Mazirbe – Sīkrags, plānot 
maršruta pagarināšanu līdz Jaunciemam un Lielirbei, veidojot 
to kā alternatīvu P 124 autoceļam. 

~ 300 – 400 LVL 
gadā 

Dundagas 
novads 

 

4.2. Bijušās dzelzceļa līnijas gar 
Baltijas jūras piekrasti posmā 
starp Liepāju un Ventspili 
attīstība velotūrisma nolūkos 

Ja Grobiņas, Pāvilostas, Alsungas un Ventspils novads pieņem 
lēmumu par „Green Ways” attīstību posmā Liepāja – 
Ventspils, tad galvenie attīstības posmi ir šādi: 
1) Veikt sarunas ar VAS „Latvijas dzelzceļš” un zemju 

īpašniekiem par trasējuma un teritorijas izmantošanu 
tūrisma nolūkiem; 

2) Veikt sarunas ar Kurzemes reģionālo vides pārvaldi, par 
līnijas izmantošanu velomaršrutā Grīņu dabas rezervātā; 

3) Veikt uzlabojumus kritiskajiem posmiem; 
4) Tūrisma piedāvājuma izveide, detāla posmu kartēšana un 

tūrisma „stāstu” izstrāde, tūrisma pakalpojumu 
veicināšana trasējuma koridorā; 

5) Vietējo apļveida maršrutu savienošana ar  lineāro 
trasējumu; 

6) Mārketinga aktivitāšu veikšana. 

Komplekss 
pasākums, kur 
izmakasas 
aplēšamas pēc 
konkrētu darba 
plāna 
noteikšanas 

Grobiņas, 
Pāvilostas, 
Alsungas un 
Ventspils 
novads 

2014 - 2015 

4.3. Bijušās dzelzceļa līnijas gar 
Baltijas jūras piekrasti posmā 
starp Liepāju (-Priekuli-
Vaiņodi) un Lietuvas robežu 
attīstība velotūrisma nolūkos 

Bijušās dzelzceļa līnijas perspektīvai izmantošanai velotūrismā 
būtu jāveic šādi soļi: 
1) KTA ieteicams veikt apsekojumus; 
2) Noslēgt vienošanos par sadarbību starp Grobiņas, 

Priekules un Vaiņodes novadiem par bijušo dzeldzceļa 

Komplekss 
pasākums, kur 
izmakasas 
aplēšamas pēc 
konkrētu darba 

Grobiņas, 
Priekules, 
Vaiņodes novadi 

2014 - 2015 



 

 

līniju attīstību velotūrisma nolūkos;  
3) Veikt sarunas ar VAS „Latvijas dzelzceļš” un zemju 

īpašniekiem par trasējuma un teritorijas izmantošanu 
tūrisma nolūkiem; 

4) Veikt uzzlabojumus kritiskajiem posmiem; 
5) Tūrisma piedāvājuma izveide, detāla posmu kartēšana un 

tūrisma „stāstu” izstrāde, tūrisma pakalpojumu 
veicināšana trasējuma koridorā 

6) Vietējo apļveida maršrutu savienošana ar lineāro 
trasējumu; 

7) Mārketinga aktivitāšu veikšana. 

plāna 
noteikšanas 

4.4. Reģionālo saslēgumu 
velomaršrutu attīstība un   
pilnveidošana 

Pētījumu ietvaros identificēti reģionālie savienojumi, kurus 
nepieciešams izveidot par pilnvērtīgiem velomaršrutiem, t.i. 
izveidojot tos dabā gan marķējot, gan veidojot drošus un 
kvalitatīvus trasējumus, gan sagatavojot informāciju u.c. 
Izveidotais reģionālas nozīmes vietējo velomaršrutu tīkls ir 
bāzes tīklojums, kas kalpo, lai nākotnē attīstītos reģionāli 
maršruti – tematiski, savienojoši, garāki par 50 km.  

Komplekss 
pasākums, kur 
izmakasas 
aplēšamas pēc 
konkrētu darba 
plāna 
noteikšanas 

Kurzeme Sākot ar 2018  
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PIELIKUMI  
Pielikums Nr. 1 Velomaršruti Kurzemē 

Nr. Novads 

Maršruta nosaukums 
(ja maršrutam nav 

nosaukuma, norādīts tā 
trasējums) 

Maršruta 
garums 

Links uz maršruta atainojumu kartē  

1 

Aizputes 
novads 

Aizpute - Cīrava - Apriķi - 
Aizpute 47 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=e
ixjqf&centerx=367394&centery=6289911&zo
om=7&layer=map&ls=o  

2 
Aizpute - Kazdanga - Bojas - 
Aizpute 25,5 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=j
ofzco&centerx=387810&centery=6292211&z
oom=6&layer=map&ls=o  

3 
Liepāja - Aizpute - Kazdanga 
- Valtaiķi - Skrunda 67,4 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=e
ortuy&centerx=362231&centery=6289583&z
oom=6&layer=map&ls=o  

4 

Dundagas 
novads 

Slīteres velomaršruts 

~ 30 km 
(vienā 
virzienā) 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=o
oqxmc&centerx=401644&centery=6396075&
zoom=4&layer=map&ls=o  

5 Barona veloaplis 29 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=b
cqsas&centerx=401139&centery=6373394&z
oom=4&layer=map&ls=o  

6 Cirst bōgens 35 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=f
sdpzx&centerx=403157&centery=6379132&z
oom=5&layer=map&ls=o  

7 Piltens mazbōgens 19 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=k
wyvri&centerx=404941&centery=6377653&z
oom=4&layer=map&ls=o  

8 
Kaļķ bōgens (Puiškaln 
bōgens) 37 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=p
qhibg&centerx=404659&centery=6377466&z
oom=5&layer=map&ls=o  

9 Kubal mazbōgens 18 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=q
cecfs&centerx=406419&centery=6371974&z
oom=4&layer=map&ls=o  

10 Jumar bōgens 23 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
mcibou&centerx=402547&centery=6369323
&zoom=5&layer=map&ls=o  

11 Lielsal bōgens 43 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=v
xyvem&centerx=400717&centery=6371388&
zoom=4&layer=map&ls=o  

12 Pācs mazbōgens 11 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
wcpwmx&centerx=401796&centery=637239
7&zoom=4&layer=map&ls=o  

13 Tankcēļ dižbōgens 90 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=n
dmpvu&centerx=397654&centery=6379578
&zoom=4&layer=map&ls=o  

14 Mazirbs bōgens 47 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=x
xstuw&centerx=404166&centery=6380516&
zoom=5&layer=map&ls=o  

15 Kolks dižbōgens 78 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=g
uxaby&centerx=406138&centery=6377700&
zoom=5&layer=map&ls=o  

16 Slīteres aplis ~50 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=v
nwoyt&centerx=408297&centery=6393118&
zoom=5&layer=map&ls=o  

17 Pa lībiešu ciemiem 28 km 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=hrwncf&centerx=407076&centery=6397
447&zoom=4&layer=map&ls=o 
 

18 Mazbānīša dabas taka 17 km 
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=abxxif&centerx=399027&centery=63940
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10&zoom=4&layer=map&ls=o 

19 

Engures 
novads 

Lustužkalna aplis 22 km 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=sqlphf&centerx=459865&centery=63178
49&zoom=4&layer=map&ls=o 

20 Šlokenbekas aplis 17 km 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=keigkx&centerx=458327&centery=6314
199&zoom=4&layer=map&ls=o 

21 Meža aplis 16 km 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=orwwyf&centerx=460287&centery=631
5965&zoom=3&layer=map&ls=o 

22 

Kuldīgas 
novads 

Kuldīga - Riežupe 17 km 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_h
ash=ttupia&centerx=378858&centery=63184
70&zoom=4&layer=map&ls=o 

23 Kuldīga - Pelči 23 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=x
vvymi&centerx=378118&centery=6313355&
zoom=5&layer=map&ls=o  

24 Kuldīga - Suiti 68,5 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=if
vynj&centerx=369776&centery=6317567&zo
om=4&layer=map&ls=o  

25 Ventas ieleja 50,8 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
mvjdsq&centerx=373959&centery=6316458
&zoom=3&layer=map&ls=o  

26 
Lielais loks - Vārme, Kabile, 
Renda 120 km 

 

27 
Ar velo pa Snēpeles un 
Vilgāles apkārtni 48,6 km 

 

28 

Tukuma 
novads 

Uz Jaunmoku pili 18 - 22 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=v
ljabv&centerx=447545&centery=6314153&z
oom=4&layer=map&ls=o  

29 No Tukuma līdz Milzkalnei 10km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=c
pootr&centerx=451070&centery=6314390&z
oom=2&layer=map&ls=o  

30 
No Tukuma līdz Valguma 
ezeram 21 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=t
dnaah&centerx=457530&centery=6315866&
zoom=5&layer=map&ls=o  

31 
No Tukuma līdz Kaņiera 
ezeram 35 - 60 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=d
wslty&centerx=457530&centery=6315889&z
oom=5&layer=map&ls=o  

32 
No Tukuma uz jūru gar 
Lustūžkalnu 40 km 

Daļēji sakrīt ar maršrutu „Lustūzkalna aplis 

33 No Tukuma uz jūru 50 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
mvbnbw&centerx=449967&centery=631571
9&zoom=3&layer=map&ls=o  

34 Brauciens pāri kalniem 51 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=f
zcbvu&centerx=448589&centery=6320043&z
oom=5&layer=map&ls=o  

35 Apkārt Engures ezeram 65 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=i
qnfdp&centerx=450654&centery=6349423&
zoom=6&layer=&ls=o 

36 Uz Cinevillu 30 - 36 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=v
ntswg&centerx=453546&centery=6305564&
zoom=3&layer=map&ls=o  

37 
No Tukuma līdz Smārdei 
caur Džūksti 55 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=q
awqof&centerx=456931&centery=6312158&
zoom=4&layer=map&ls=o  

38 
Džūkste-Lestene-Cinevilla-
Slampe 60 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=h
kcxgx&centerx=452355&centery=6301539&z
oom=4&layer=map&ls=o  

39 
Tukuma lauki un 
lauksaimniecība 72 km 

 

40 No Zemgales uz Kurzemi 150 km Kandava - Sabile - Jaunpils 
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http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=keigkx&centerx=458327&centery=6314199&zoom=4&layer=map&ls=o
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=keigkx&centerx=458327&centery=6314199&zoom=4&layer=map&ls=o
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http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xvvymi&centerx=378118&centery=6313355&zoom=5&layer=map&ls=o
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http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=cpootr&centerx=451070&centery=6314390&zoom=2&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=cpootr&centerx=451070&centery=6314390&zoom=2&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tdnaah&centerx=457530&centery=6315866&zoom=5&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tdnaah&centerx=457530&centery=6315866&zoom=5&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tdnaah&centerx=457530&centery=6315866&zoom=5&layer=map&ls=o
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http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dwslty&centerx=457530&centery=6315889&zoom=5&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mvbnbw&centerx=449967&centery=6315719&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mvbnbw&centerx=449967&centery=6315719&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mvbnbw&centerx=449967&centery=6315719&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=fzcbvu&centerx=448589&centery=6320043&zoom=5&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=fzcbvu&centerx=448589&centery=6320043&zoom=5&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=fzcbvu&centerx=448589&centery=6320043&zoom=5&layer=map&ls=o
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http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=iqnfdp&centerx=450654&centery=6349423&zoom=6&layer=&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=iqnfdp&centerx=450654&centery=6349423&zoom=6&layer=&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vntswg&centerx=453546&centery=6305564&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vntswg&centerx=453546&centery=6305564&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vntswg&centerx=453546&centery=6305564&zoom=3&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qawqof&centerx=456931&centery=6312158&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qawqof&centerx=456931&centery=6312158&zoom=4&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qawqof&centerx=456931&centery=6312158&zoom=4&layer=map&ls=o
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41 Zante-Vāne 51 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
wgycut&centerx=429956&centery=6300190
&zoom=6&layer=map&ls=o  

42 Kandava - Sabile 50 km  

43 

Kandavas 
novads 

Kandavas Mazais loks 12 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=js
otqb&centerx=426207&centery=6323102&z
oom=2&layer=map&ls=o  

44 Kandavas Klusais loks 31 km  

45 
Iepazīšanās ar Abavas 
senlejas sākuma posmu 20,2 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=b
zwuel&centerx=428202&centery=6322378&
zoom=3&layer=map&ls=o  

46 Maršruts pa Abavas senleju 50 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=t
yddnk&centerx=424841&centery=6319550&
zoom=3&layer=map&ls=o  

47 
Maršruts no Kandavas līdz 
„Plostiem” 22,7 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=d
rzfuw&centerx=420617&centery=6320559&z
oom=3&layer=map&ls=o  

48 

Jaunpils 
novads 

Ar velo no Jaunpils līdz 
Remtei, Zantei un Strutelei 66 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=d
pzfhy&centerx=434380&centery=6291930&z
oom=4&layer=map&ls=o  

49 Jaunpils-Zebrus ezers  37 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=s
qqwkc&centerx=435623&centery=6277744&
zoom=4&layer=map&ls=o  

50 Uz Kārtavkalnu! 4 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=x
ewxoa&centerx=440546&centery=6286321&
zoom=3&layer=map&ls=o  

51 Ar velo Jaunpils pusē! 32 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ll
jqju&centerx=437219&centery=6286978&zo
om=3&layer=map&ls=o  

52 Uz Viesatu pusi! 33 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=d
mnjmq&centerx=434039&centery=6292364
&zoom=4&layer=map&ls=o  

53 

Talsu 
novads 

Ietinies Anša Lerha-
Puškaiša pasakās 24 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=t
klopx&centerx=414398&centery=6342946&z
oom=4&layer=map&ls=o  

54 Dižstendes dažādība 33 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=o
ottfb&centerx=415067&centery=6341620&z
oom=4&layer=map&ls=o  

55 
Talsu pauguraines ceļi un 
neceļi 37 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=v
yeqin&centerx=415067&centery=6341609&z
oom=4&layer=map&ls=o  

56 
Laucienes (Nurmes) 
bagātības 32 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=h
smkcd&centerx=417108&centery=6343932&
zoom=4&layer=map&ls=o  

57 Pa vējam uz Laidzi 27 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=r
ewjxp&centerx=417836&centery=6348672&
zoom=4&layer=map&ls=o  

58 

Pāvilostas 
novads Apceļosim Pāvilostu! 6 km 

Pa Pāvilostas ielām 

59 

Skrundas 
novads 

Skrunda - Lēnas - Nīkrāce - 
Skrunda 48,5 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=x
yxcdd&centerx=375795&centery=6284608&
zoom=6&layer=map&ls=o  

60 
Skrunda - Lēnas - Rudbārži - 
Sieksāte - Skrunda 41,3 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
wmgwzw&centerx=368497&centery=628057
2&zoom=5&layer=map&ls=o  

61 
Skrunda - Sieksāte - Valtaiķi 
- Sermīte - Laidi - Skrunda 58 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
watxgf&centerx=361363&centery=6283787
&zoom=5&layer=map&ls=o  

62 

Skrunda - Lēnas - Nīkrāce - 
Lēnas - Rudbārži - Sieksāte - 
Skrunda 76,5 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=o
spbvo&centerx=363710&centery=6279305&
zoom=5&layer=map&ls=o  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=wgycut&centerx=429956&centery=6300190&zoom=6&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=wgycut&centerx=429956&centery=6300190&zoom=6&layer=map&ls=o
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http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dpzfhy&centerx=434380&centery=6291930&zoom=4&layer=map&ls=o
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63 

Skrunda - Lēnas - Rudbārži - 
Valtaiķi - Sermīte - Laidi - 
Skrunda 53,8 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=jt
cuhf&centerx=362161&centery=6286955&zo
om=5&layer=map&ls=o  

64 

Skrunda - Lēnas - Nīkrāce - 
Rudbārži - Valtaiķi - Sermīte 
- Laidi - Skrunda 89 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=e
etqeb&centerx=365681&centery=6284655&
zoom=5&layer=map&ls=o  

65 Rucavas 
novads 

Papes dabas procesu taka 14 km Apkārt Papes ezeram 

66 Rucava 9 km  

67 

Vaiņodes 
novads 

Embūtes velotūrisma 
maršruts 25 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=g
xkcnv&centerx=365094&centery=6263594&z
oom=4&layer=map&ls=o  

68 

Priekules 
novads 

Atpūtai un dabas 
mīļotājiem 45 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=p
kagum&centerx=356928&centery=6248798
&zoom=5&layer=map&ls=o  

69 
Aktīvai atpūtai ar dažādām 
grūtībām 54 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=h
zbiil&centerx=355989&centery=6250441&zo
om=5&layer=map&ls=o  

70 
Aktīvai atpūtai ar brīnišķīgu 
dabas  ainavu skatīšanu 42 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=i
bckoc&centerx=351179&centery=6256730&
zoom=5&layer=map&ls=o  

71 
Nesteidzīgai atpūtai, 
svētdienas izbraucieniem 24 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=x
xczuj&centerx=351202&centery=6256753&z
oom=5&layer=map&ls=o  

72 
Grobiņas 
novads 

Liepāja - Šķēde - Medze - 
Kapsēde - Liepāja 58,3 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=n
wxslx&centerx=323159&centery=6267219&z
oom=5&layer=map&ls=o  

73 Mazpilsētas elpa ~5km 
Pa Grobiņas ielām  

74 
Nīcas 

novads 

Liepāja - Bernāti - 
Jūrmalciems - Pape 
(Jūrmalciema velotakas) 50 - 56 km 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=
mxjcnj&centerx=312670&centery=6248610&
zoom=7&layer=map&ls=o 

75 Starp ezeru un jūru 18 km  
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Pielikums Nr. 2 „Bike and Bed” iniciatīvas dažādās Eiropas valstīs 

Čehija Cyklisté vítáni (Cyclists Welcome, www.cyklistevitani.cz) 

Dānija www.aktivdanmark.dk 

Francija Accueil Vélo (www.francevelotourisme.com) 

Horvātija Bike & Bed (www.mojbicikl.hr) 

BIKE & BED (www.bicikl.hr/cikloturizam/bikebed.asp) 

Itālija Albergabici system (www.albergabici.it) 

Lejasaustrija Radfreundliche Betriebe (www.weinviertel.at) 

Lielbritānija Cyclists welcome (www.ctc.org.uk) 

Nīderlande Fietsers Welkom! (www.allefietserswelkom.nl) 

Polija  Przyjazny rowerom (www.przyjaznyrowerom.pl) 

Slovākija Vitajte cyklisti (Cyclists Welcome, www.vitajtecyklisti.sk) 

Šveice SwissMobil (www.schweizmobil.ch) 

VELOTEL (www.velotel.ch) 

Ungārija Happy Bike (www.happybike.hu) 

Vācija Bett und Bike (www.bettundbike.de) 

 

 

http://www.bicikl.hr/cikloturizam/bikebed.asp

