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Ievads 
 

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA 

programmas līdzfinansētā projekta CB59 "Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana 

Centrālā Baltijas jūras reģionā" gaitā realizē aktivitāti „Train & Bike” jeb „Ceļo ar vilcienu 

un velo”. Visa projekta realizācijas teritorija Latvijā ir Kurzemes, Zemgales un daļa Rīgas 

plānošanas reģiona teritorijas, bet aktivitātes ieviešanas pilota teritorijā ir Tukums un 

apkārtne, uz kuru pastāv intensīva vilcienu satiksme. 

Projekta aktivitātes ietvaros bija paredzēts veikt pētījumu, kas nākotnē palīdzētu sagatavot 

tūrisma piedāvājumu „Train & Bike”, kura laikā varētu apvienot ceļošanu ar vilciena un 

velosipēda izmantošanu, tādējādi popularizējot zaļās ceļošanas idejas Latvijā un Latvijas 

veloapceļošanas iespējas, izmantojot vilcienu satiksmi.  

Aktivitātes ietvaros izpētīta arī Eiropas un nedaudz pasaules valstu pieredze pasažieru 

vilcienu iesaistē un sadarbībā ar tūrisma nozari, sagatavots pārskatu par esošajiem 

galamērķiem Latvijā, kas sasniedzami ar vilcienu, esošajiem velomaršrutiem un to 

tīklojumu dažādos Latvijas reģionos, un izstrādāti pamatprincipus šādu piedāvājumu 

veidošanā, kā arī ieteikumi šāda piedāvājumu nodrošināšanā iesaistītajām dažādajām 

mērķauditorijām – tūrisma speciālistiem, pašvaldībām un vilcienu satiksmes organizētājiem. 

Priekšlikumi skar gan piedāvājuma veidošanas struktūras un metodoloģijas, gan vilcienu un 

staciju infrastruktūras uzlabošanas jautājumus. 

Aktivitātes ietvaros izstrādāts arī piedāvājuma „Train & Bike” logo, kas iekļauts pētījumā, 

kā arī pilotpiedāvājumi „Train & Bike” Tukuma apkārtnei, kuru struktūra izmantojama 

citām pašvaldībām un tūrisma galamērķiem vienota stila piedāvājumu veidošanai nākotnē. 

KTA vārdā pētījuma autori pateicas gan tūrisma informācijas sniedzējiem un Latvijas 

tūrisma asociācijām par atsaucību, gan AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem par 

informācijas sniegšanu. 
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1. Eiropas valstu pieredze pasažieru vilciena iesaistei tūrismā 

1.1. Velosipēda un dzelzceļa pakalpojumu kombinēšana pārvietošanās nolūkos 
Beļģijas Flāmu reģionā 22% pasažieru vilciena stacijā ierodas ar velosipēdu. Nīderlandē – 

39% uz staciju ierodas ar velosipēdu, un 10% šo pasažieru arī pēc vilciena brauciena turpina 

savu ceļu uz galamērķi ar velosipēdu. Arī 14% autobusu pasažieru uz staciju dodas ar 

velosipēdu. 

Tā kā vienas automašīnas stāvvietā vidēji var novietot 10 velosipēdus un droša velosipēdu 

novietne ir vismaz 300 reižu lētāka, secināms, ka velosipēdu stāvvietu izveide ir daudzreiz 

efektīvāka. Panākumu atslēga slēpjas spējā nodrošināt atbilstošu infrastruktūru un 

pakalpojumu visiem sabiedriskā transporta lietotājiem. 

Nīderlandē plašas un apsargātas velosipēdu stāvvietas/ statīvi ir absolūts standarts dzelzceļa 

stacijās: valstī ir 93 velosipēdu novietnes ar vidējo ietilpību 1000 velosipēdu (atsevišķos 

gadījumos ar ietilpību līdz 10 000 velosipēdu).  

Uz staciju ar velosipēdu dodas 39% no visiem dzelzceļa pasažieriem Nīderlandē, Dānijā – 

25%, Zviedrijā – 9%, bet Malmes reģionā (Zviedrijas dienviddaļā) – 35%.
1
 

Kā redzams, Eiropas valstīs, kurās velobraukšana kļuvusi par populāru ikdienas 

pārvietošanās līdzekli (un nevis tikai veidu, kā pavadīt aktīvas brīvdienas tūrisma nolūkos), 

veidojas dabisks pieprasījums pēc atbilstošas infrastruktūras, lai velosipēdisti varētu gan 

novietot savu velosipēdu stacijās, gan ievietot to vilcienā un pēc brauciena ar vilcienu doties 

tālāk. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. 

oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 5.pantu „Dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumi nodrošina pasažieriem iespēju pārvadāt velosipēdus, 

attiecīgā gadījumā – par samaksu, ja tos var viegli pārvietot un tas negatīvi neietekmē 

attiecīgo dzelzceļa pakalpojumu un ja to atļauj ritošais sastāvs.” Regulas 5.panta 

formulējums paver plašas interpretācijas iespējas un neuzliek par pienākumu obligāti 

nodrošināt velosipēdu pārvadāšanas iespējas vilcienā. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 

brīvi izvēlas noteikumus un samaksas apmēru, ja izvēlas šādu pakalpojumu nodrošināt. 

Būtiski izšķirt, ka Eiropā pastāv būtiskas atšķirības un iespējas pārvadāt velosipēdu vilcienā 

atkarībā no vilciena tipa. 2006.gadā Eiropas Riteņbraucēju federācija veica pētījumu
2
 par 

velosipēdu pārvadāšanas iespējām un noteikumiem garās distances (t.sk. starptautiskos) 

pārvadājumos. Tika secināts, ka garās distances maršrutos velosipēdu atļauts pārvadāt 

mazāk kā 10%. 

Šī pētījuma ietvaros tiek pētītas velosipēdu pārvadāšanas iespējas t.s. vietējās nozīmes 

maršrutos – galvenokārt tie ir tādi maršruti, kuros vilciens kursē starp piepilsētu un pilsētu, 

starp tuvākām pilsētām viena reģiona ietvaros u.tml. 

1.2. Šveice 
Šveices dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums „SBB“

3
 informē, ka ar derīgu braukšanas biļeti 

tūrists var ievietot savu velosipēdu vai velosipēda piekabi (nepiekrautu) lielākajā daļā 

vilcienu. Ja velosipēdu saloka un ievieto atbilstošā velosomā, tas tiek uzskatīts par rokas 

bagāžu un par to nebūs jāmaksā. Tomēr jārēķinās, ka satiksmes „sastrēgumstundās“ 

                                                 
1 Avots: ECF: FACTSHEET. Marrying Cycling and Public Transport 

ECF: 2 Bicycle Carriage on Long-Distance Trains in the European Union, 2006. 
3 Avots: http://www.sbb.ch/ 

http://www.sbb.ch/
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iekāpšana vilcienā ar velosipēdu var tikt liegta (ja vilciens ir noslogots un tajā nav brīvu 

vietu), tāpēc pasažieriem ar velosipēdiem lūgums izvēlēties citus braukšanas laikus. 

Cīrihes kantona dzelzceļa tīklā pastāv vairāki ierobežojumi velosipēdu pārvadāšanai 

vilcienā: 

1. Lai gan sestdienās un svētdienās pārvadājumiem nav ierobežojumu, pastāv 

ierobežojumi velosipēda pārvadāšanai darbadienās. Ar velosipēdu vilcienā atļauts 

braukt no pirmdienas līdz piektdienai laika periodā no plkst.8 līdz plkst.16 un no 

plkst.19 līdz plkst.6 rītā.  

2. Vilcienos aizliegts pārvadāt speciālos velosipēdus – tandēmus trīs un vairāk 

personām, guļamvelosipēdus ar trīs riteņiem, velosipēdus ar četriem riteņiem, 

Segway Human Transporter u.tml.  

Rezervācija: 

1. Speciālas piktogrammas ( ) pie attiecīgā reisa kursēšanas sarakstā norāda uz to, ka 

pārvietošanās ar velosipēdu ir jārezervē; 

2. Laika periodā no 21.marta līdz 31.oktobrim visos ICN vilcienos par katra velosipēda 

rezervāciju jāmaksā 5 EUR; 

3. Ja vēlaties ievietot velosipēdu vilcienā pats, tas darāms ne vēlāk kā 5 minūtes pirms 

vilciena atiešanas. 

Ja ar vilcienu ceļā dodas vairāk kā 10 personu liela grupa, velosipēdus vilcienā pašiem 

ievietot ir aizliegts. Ieteicams izmantot dzelzceļa pārvadātāja piedāvātos īres velosipēdus
4
, 

tomēr, ja grupa vēlas ceļot ar saviem velosipēdiem, tie jānodod bagāžā un tie visi 

vienkopus, ievietoti bagāžas nodalījumā, tiks nogādāti uz Jūsu izvēlēto galastaciju. 

Kopsavilkums: 

1. Nav ieteicams pārvadāt velosipēdus sastrēgumstundās; 

2. ICN vilcienos velosipēdus atļauts pārvadāt, tikai veicot iepriekšēju rezervāciju; 

3. Velosipēdus atļauts novietot tikai tiem speciāli paredzētajās vietās; 

4. Velosipēdus aizliegts novietot, aizšķērsojot ieejas, izejas un avārijas izejas. 

Velosipēdi nedrīkst traucēt pasažieru pārvietošanos vilcienā. 

5. Obligāti jāievēro vilciena apkalpojošā personāla norādes. 

6. Ja vilcienā aizliegts pārvadāt velosipēdus, uz to norāda speciāla piktogramma (  ) 

pie attiecīgā reisa kursēšanas sarakstā. 

7. Vilcienā velosipēdu atļauts ievietot pašam tikai tad, ja tajā ir pietiekami daudz 

vietas. 

8. Tipiskās brīvdienās un dienās ar izciliem laikapstākļiem laika posmā no pl.7 līdz 

pl.9, var būt ierobežojumi velosipēdu pārvadāšanai vilcienos uz šādām Šveices 

vietām: Tessin, Wallis, Berner Oberland, Seeland, Jura, Graubünden; 

                                                 
4 Aptuveni 80 vilciena stacijās un 100 citās vietās (jauniešu hosteļos, kempingos) iespējams iznomāt velosipēdus, t.sk. elektrovelosipēdus 

– “Rent a Bike”. Par velosipēdu nomas iespējām iespējams uzzināt, interesējoties stacijā vai izlasot informāciju pārvadātāja mājaslapā: 
www.rentabike.ch vai www.sbb.ch/railaway. 

http://www.rentabike.ch/
http://www.sbb.ch/railaway


„CENTRAL BALTIC CYCLING” 
          (Projekta Nr. CB59) 

   

8 

 

9. Viena persona drīkst vest tikai vienu velosipēdu; 

10. Velosipēdu pārvadāšanu vilcienā (ja tas netiek pārvadāts kā rokas bagāža) ir maksas 

pakalpojums. 

11. Uz perona aizliegts braukt ar velosipēdu. Velosipēds pa peronu ir jāstumj. 

12. Aizliegts šķērsot sliedes ar velosipēdu. 

Papildu velonomas iespējām tūrisma nolūkiem, SBB piedāvā arī iespēju iznomāt 

velosipēdus, lai pēc brauciena ar vilcienu, pēc tam pārsēstos uz velosipēdu un dotos 

iepirkties, apciemotu draugus, vai dotos uz darbu
5
. Savukārt, ja uz vilciena staciju persona ir 

ieradusies ar velosipēdu vai mopēdu, to iespējams atstāt pieslēgtu pie statīva (šobrīd Šveices 

dzelzceļa stacijās ir iespējams novietot ap 82 000 velosipēdu) vai novietot apsargātās 

velonovietnēs (atsevišķās no tām pieejami arī velosipēdu remonta pakalpojumi, kā arī 

iespējams nopirkt ķiveres, lampas un citus velosipēdu aksesuārus).  

1.3. Lielbritānija 
Lielbritānijā

6
 atļauts ievietot velosipēdu vilcienā gandrīz visos maršrutos un gandrīz jebkurā 

diennakts laikā
7
. Vidēji vilcienā atļauts iekraut divus līdz sešus velosipēdus ar iepriekšēju 

rezervāciju (rezervāciju vēlams veikt 24 h iepriekš)
8
. Pastāv arī vilcieni, kuros velosipēda 

pārvadāšanai nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija, tomēr arī tad velosipēdu būs atļauts 

ievietot vilcienā, ja tajā būs brīvas vietas (nosaka vilciena pavadonis). Tā kā Lielbritānijā ir 

vairāk kā 20 dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi
9
, precīzāka informācija iegūstama pie katra 

pārvadātāja.  

Biļetes var nopirkt/ rezervēt gan klātienē, gan pa telefonu, gan internetā. Parasti uz attiecīgā 

vilciena vagona, kurā atļauts iekāpt ar velosipēdiem, ir velosipēda piktogramma (skatīt 

attēlu zemāk). Velosipēds jāieceļ vagonā un jānostiprina tam paredzētajā vietā. 

Tālsatiksmes vilcienos, iespējams, velosipēds būs jāievieto speciālā bagāžas nodalījumā. 

                                                 
5 Šis pakalpojums darbojas ar zīmolu “PubliBike”. Iznomā gan parastos, gan elektrovelosipēdus. 
6 Avots: http://www.cyclescheme.co.uk/community/how-to/bike-rail-commuting 
7 Piezīme: aizliegts pārvadāt vilcienus Londonas piepilsētas maršrutos rītos un vakaros, kad iedzīvotāji dodas uz/no darba. 
8 Piezīme: jāņem vērā, ka rezervācija attiecas uz konkrētas dienas konkrētu reisu! 
9 Skatīt karti ar dzelzceļa līnijām, kas piekrīt katram pārvadātājam: http://www.barrydoe.co.uk/railmap15.pdf 

http://www.cyclescheme.co.uk/community/how-to/bike-rail-commuting
http://www.barrydoe.co.uk/railmap15.pdf
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Attēls Nr. 1 Vilcienu vagoni ar velosipēdu piktogrammām Eiropā 

   

Avots: www.bahn.de Avots: www.ecf.com Avots: www.niedersachsen-

tourism.com 

 

Bagāža: ja velosipēdu iespējams salocīt un ievietot somā, turklāt tas atbilst vismaz vienam 

no bagāžas izmēriem, par tā pārvadāšanu netiks piemērota maksa. Saskaņā ar bagāžas 

pārvadāšanas noteikumiem vilcienos drīkst bez maksas pārvadāt divas bagāžas vienības: 

90x70x30cm un 50x40x20cm. Ja bagāžas vienība jebkurā dimensijā pārsniedz 100cm, 

vilciena pavadonis var atteikt tās pārvadāšanu.  

Lielbritānijas dzelzceļa stacijās iespējams arī atstāt velosipēdu velonovietnē (tiem, kas līdz 

stacijai atbraukuši ar velosipēdu) vai iznomāt velosipēdu (tiem, kas pēc ierašanās stacijā ar 

vilcienu vēlas turpināt savu ceļu uz galamērķi ar velosipēdu). 

1.4. Vācija un Austrija 
Līdzīgi kā Lielbritānijā, arī Vācijā

10
 lielākoties ir atļauts vietējās nozīmes maršrutos iekāpt 

ar velosipēdu, tomēr katras līnijas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma noteikumi var 

atšķirties (piemēram, dažviet ir aizliegts ar velosipēdu iekāpt vilcienā rīta un vakara reisos, 

kad vilciena pasažieru plūsma ir palielināta braukšanai uz/no darbu; dažviet par velosipēda 

pārvadāšanu nav jāmaksā). Grupai ar velosipēdiem (vidēji līdz 6 personām)
11

 ceļojot 

vietējas nozīmes maršrutos, rezervācija nav jāveic, tomēr tas nesniedz garantiju, ka 

konkrētajā reisā būs vieta un būs iespējams iekāpt. Tālsatiksmes dzelzceļa maršrutos 

velosipēda pārvadāšana ir jārezervē vismaz vienu dienu iepriekš un tas ir maksas 

pakalpojums.  

Piemēram, Vācijas Brēmenes-Lejassaksijas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma noteikumi
12

 

noteic, ka velosipēdus vilcienā drīkst pārvadāt, un par to pārvadāšanu tiek piemērota maksa. 

Maksa netiek piemērota, ja velosipēds vai tā piekabe ir salocīti, tādējādi traktējot tos kā 

rokas bagāžu. Par velosipēda pārvadāšanu nav jāmaksā bērniem, kas ir jaunāki par 6 

gadiem, jo šāda vecuma bērniem nepiemēro arī maksu par braukšanu vilcienā. Katrs 

pasažieris drīkst pārvadāt vienu velosipēdu, un par velosipēda iecelšanu un izcelšanu no 

vilciena, kā arī par velosipēda drošību vilcienā un par to, lai tas netraucētu citiem 

pasažieriem, katrs rūpējas pats. 

Velosipēdus ievieto speciāli tam paredzētajos vilciena vagonos vai paplašinātajos vagonos. 

Vilcienā aizliegts pārvadāt Segway un mopēdus, bet speciāli nozīmētajos vilcienos drīkst 

pārvadāt arī tandēmus, trīsriteņus pieaugušajiem un elektrovelosipēdus. 

Dzelzceļa pārvadātājam nav pienākums nodrošināt obligātu pasažieru ar velosipēdiem 

pārvadāšanu, jo priekšroka tiek dota pasažieriem bez velosipēdiem, personām ar bērnu 

                                                 
10 Avots: http://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/mitnahme/08rad_nahverkehr.shtml 
11 Piezīme: ja grupā ir vairāk kā sešas personas ar velosipēdiem, rezervācija var būt jāveic pat 7 dienas, pirms brauciena.  
12 Avots: www.vbn.de/ Tarifbestimmungen & Beförderungsbedingungen 2014, 33.lpp. 

http://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/mitnahme/08rad_nahverkehr.shtml
http://www.vbn.de/
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ratiņiem un invalīdu ratiņos, t.i. ja vilcienā nebūs (vai būs ļoti maz) brīvu vietu, iekāpšana ar 

velosipēdu var tikt liegta. Tomēr bieži vien vilcienā nosaka vilciena pavadonis, kas var 

subjektīvi izlemt, vai konkrētajā reisā ir droši ielaist pasažierus ar velosipēdiem. 

Ja ar vilcienu plāno braukt vairāk kā 5 personu grupa, šāds brauciens jāpiesaka vismaz 

vienu dienu iepriekš, tomēr arī šādā gadījumā vietu esamība netiek garantēta.   

Arī MVV (Minhenes apgabalā)
13

 vilcienā atļauts pārvadāt velosipēdus tomēr pastāv laika 

ierobežojumi: aizliegts pārvadāt velosipēdus vilcienā darba dienās laika periodā no plkst.6 

līdz plkst.9 un no plkst.16 līdz plkst.18. šis laika ierobežojums gan neattiecas, ja vilcienā ir 

speciāli bagāžas vagoni/ bagāžas nodalījumi velosipēdu pārvadāšanai. 

Arī Austrijā
14

 lielākajā daļā vilcienu (tostarp, tālsatiksmes vilcienos) atļauts pārvietoties ar 

velosipēdu, un tas ir maksas pakalpojums. Vietējās nozīmes maršrutos braucienu ar 

velosipēdu nav iespējams iepriekš rezervēt
15

, tāpēc iekāpšana vilcienā būs atkarīga no tā, 

vai tajā būs brīvas vietas. 

Call a Bike Vācijā ir līdzīgs pakalpojums kā Šveicē un Lielbritānijā: dzelzceļa stacijās 

iespējams iznomāt velosipēdu, lai pēc nokļūšanas ar vilcienu uz savu galamērķi, tālāk pa 

pilsētu pārvietotos ar velosipēdu. 

1.5. Kopsavilkums  
Lielākajā daļā valstu tūristiem vietējas nozīmes dzelzceļa maršrutā ir atļauts iekāpt ar 

velosipēdu un parasti tas ir maksas pakalpojums. Lai noskaidrotu velosipēdu pārvadāšanas 

noteikumus, nepieciešams atvērt konkrētā maršruta pārvadātāja mājaslapu un iepazīties ar 

noteikumiem. Meklējot informāciju, jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem: 

1. Vai un kāda ir cena par velosipēdu pārvadāšanu? 

2. Vai nepieciešams veikt rezervāciju (ja jā, tad kur tas ir izdarāms, cik ilgi pirms 

brauciena tā jāveic un kāda ir maksa par rezervāciju)? 

3. Vai ir ierobežojumi grupu ceļojumiem ar velosipēdiem? 

4. Vai ir ierobežojumi iekāpšanai ar velosipēdu vilcienā noteiktos dienas laikos? 

5. Vai tiek piemērotas prasības par velosipēda pārvadāšanas veidu (piemēram, 

velosipēdu atļauts pārvadāt tikai izjauktu/ salocītu), iepakojumu (piemēram, speciāli 

velosipēdu apvalki, kastes, somas), nostiprināšanu, marķēšanu, ierobežojumiem 

pārvadājumu laikā? 

6. Vai vilcienā ar velosipēdu drīkst iekāpt jebkurā vagonā, vai arī jāmeklē speciāli šim 

mērķim pielāgoti vagoni? 

 

 

                                                 
13 Avots: velosipēdu pārvadāšanas noteikumi - http://www.mvv-

muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/3_Tickets_Preise/dokumente/Auszug_Gemeinschaftstarif_2014_Anhang_4.pdf  
14 Avots: www.oebb.at  
15 Piezīme: rezervāciju veic tālsatiksmes maršrutiem, un tas ir maksas pakalpojums, ko var veikt klātienē vai internetā. Tomēr tikai 

klātienē (ne internetā!) var veikt rezervāciju tandēmiem, guļamvelosipēdiem un velosipēdu piekabēm – tie brauciena laikā tiks ievietoti 
speciālā bagāžas nodalījumā.  

http://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/3_Tickets_Preise/dokumente/Auszug_Gemeinschaftstarif_2014_Anhang_4.pdf
http://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/3_Tickets_Preise/dokumente/Auszug_Gemeinschaftstarif_2014_Anhang_4.pdf
http://www.oebb.at/
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2. Pārskats par līdz šim veikto un esošo Latvijas tūrisma piedāvājumu 
produktam „Ceļo ar vilcienu” 

2.1. Ceļošanas ar vilcienu aizsākumi Latvijā 

Ceļošana ar vilcienu Latvijā aizsākās līdz ar dzelzceļa satiksmes izveidi valsts teritorijā 

19. gadsimtā. Ja sākotnēji atpūtnieki ceļoja individuāli, izmantojot diližansa un tvaikoņu 

satiksmi, tad 19. gadsimta otrajā pusē atpūtas izbraukumi ārpus Rīgas ieguva masveidīgāku 

raksturu, ko tiešā veidā veicināja dzelzceļa līniju atklāšana. Nozīmīgākā līnija bija Rīga-

Jūrmala-Tukums, jo 19. gadsimta otrajā pusē – beigās došanās uz Kurzemes jūrmalu un jo 

īpaši - uz Ķemeru un pārējās Jūrmalas kūrortiem (Dubultiem) - bija ļoti moderni. 

1877. gadā no Rīgas uz Majoriem jau kursēja 6 vilcieni dienā. Tikpat iecienīti bija arī 

izbraucieni uz Neibādi un Vecāķiem, kā arī uz Ogres kūrortu un, protams, uz Siguldu. 

Tiek uzskatīts, ka Latvijā par tūrisma kustības sākumu uzskatāms 1862. gads, kad 

dažādas organizācijas sāka rīkot sistemātiskas ekskursijas, kas arī saistītas ar dzelzceļu. Šajā 

gadā Dzelzceļa sabiedrība Ogrē noīrējusi divas pūrvietas zemes, kur ierīkoja kājceliņus, 

uzcēla paviljonu, restorānu, laipas pāri upei un sāka organizēt speciālus atpūtas vilcienus 

svētdienās un svētku dienās. 

Līdz pat I Pasaules karam tūrisms Latvijā bija vairāk saistīts ar kūrortu attīstību, un šajā 

laikā par lielāko atpūtas vietu veidojās Rīgas jūrmala – Plieņciems, Ķemeri, Dubulti). 

19. gadsimta sākumā, pirms dzelzceļa satiksmes izveides, Rīgas jūrmalu galvenokārt 

apmeklēja rīdzinieki, bet gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kad jau bija izveidots 

faktiski esošais dzelzceļa tīkls, daudz atpūtnieku ieradās arī no citām cariskās Krievijas 

guberņām un arī no ārvalstīm. Peldviesu skaits Rīgas jūrmalā 1914. gadā tiek vērtēts no 61 

līdz 70 tūkstošiem.
16

  

Pēc I Pasaules kara iedzīvotāji atkal sāka interesēties par ceļojumiem. To skaidro gan ar 

tūrisma kustības aktivizēšanos Eiropā, gan ar transporta attīstību, gan arī ar Latvijas 

iedzīvotāju patriotisma un izglītības līmeņa pieaugumu. Pieaugot vēlmei ceļot, radās 

nepieciešamība ceļotājiem organizēties tūristu kopās. Visrosīgākās biedrības bija Latvijas 

tūristu biedrība un Latvijas centrālā tūristu biedrība. Šīs organizācijas organizēja un 

reklamēja ceļojumus pa Latviju un ārzemēm, izdeva tūrisma ceļvežus, iekārtoja tūrisma 

objektos un dzelzceļa stacijās informācijas vitrīnas, atvēra tūristu mītnes, organizēja gidu 

kursus un izdeva tūrisma žurnālus.
17

 1932.gadā Latvijas ekskursiju biedrība bija iekārtojusi 

tūristu informācijas vitrīnas Ogres, Kokneses un Pļaviņu stacijās. Ar Centrālās tūristu 

biedrības atbalstu 1933. gadā tika atvērts suvenīru kiosks Rīgā, ierīkotas tūristu 

informācijas vitrīnas objektos Liepājā, Bulduros, Kandavā, kā arī Stendes un citas dzelzceļa 

stacijās.
18

 Savukārt ar starptautisko tūrismu nodarbojās Valsts dzelzceļu ceļojumu birojs 

„Ceļtrans”.
19

  

 

                                                 
16 Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 98.lpp. vai Bērziņš J., Rīgas iedzīvotāju atpūtas vietas. / Rīga 1860-

1917. R., Zinātne, 1978., 451-464.lpp. 
17 Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 98.-99.lpp. vai Kārlis Vanags. Pārskats par tūrisma kustību 1939.g. / 

Tūrisma Apskats, 1939., Nr. 1 (37)., 2.lpp. 
18 Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 100.-101.lpp. 
19 Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 102.lpp. 
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Attēls Nr. 2 Valsts dzelzceļu ceļojumu biroja „Ceļtrans” biļete  

 
Avots: http://www.ldz.lv/uploaded_images/vesture/celtrans_bilete%281%29.jpg  

20.gadsimta 30.gados ārzemju ceļotājiem galvenais transporta līdzeklis bija dzelzceļš. Tas 

tika plaši izmantots arī vietējos ceļojumos. 1939.gadā Valsts dzelzceļa ceļojumu birojs 

organizēja 32 tūristu vilcienus, kuros ceļoja 17 903 ekskursiju dalībnieki.
20

  

Pasažieru satiksmē 1939.g. braucēju skaits dzelzceļos Latvijā no 8,3 miljoniem pasažieru 

bija pieaudzis, sasniedzot sasniedza 16,1 miljonus. Rīga, Jūrmala un tuvākā apkārtne 

veidoja 53% no visa pasažieru skaita, lai gan līniju garums sastādīja tikai 10 % no visa 

dzelzceļu tīkla kopgaruma. Šai satiksmei zināmā mērā piemita sezonas raksturs, kā arī tā 

svārstības ietekmēja metereoloģiskie laika apstākļi. Vasaras 5 mēnešos Rīgas tuvsatiksme 

veidoja 70 % no visa kopējo pasažieru skaita, kas pierāda, ka ceļošana ar vilcienu Rīgas 

iedzīvotāju un viesu vidū 30.gadu beigās bija nozīmīga Latvijas tūrismā. Pasažieru skaita 

kāpumu tuvsatiksmē veicināja arī Pļaujas svētki, Dziesmu svētki, teātru viesizrādes, 

lauksaimniecības izstādes un biežie izbraucieni uz Ķegumu, lai apskatītu jaunceļamo 

spēkstaciju.
21

 Otrais pasaules karš, LR okupācija būtiski izmainīja dzelzceļu attīstību 

Latvijā. Tika sagrauts viss iesāktais darbs un nerealizējās nākotnes ieceres - līniju būve, 

Rīgas stacijas rekonstrukcija, modernu lokomotīvju, vagonu iegāde utt.
22

  

Pēc Otrā pasaules kara turpinājās tā dzelzceļa politika, kura aizsākās jau 1940.gadā. Kara 

postījumu atjaunošanas rezultātā Latvijas dzelzceļi ieguva tipiskus padomju dzelzceļu 

sistēmas vaibstus un tika iekļauti vienotā PSRS maģistrāļu tīklā. Kara seku likvidēšana 

turpinājās līdz pat 60.gadiem.  

Padomju periodā izveidojās regulāra pasažieru satiksme ar Maskavu, Ļeņingradu (St. 

Pēterburgu), Minsku, Kijevu, Harkovu un citiem PSRS rūpniecības un kultūras centriem, 

bet tika pārtraukta tiešā satiksme ar Eiropu. No Rīgas 1980.gados ceļā devās sekojoši firmas 

vilcieni: Rīga – Maskava  1/2 “Latvija”, 3/4 “Jūrmala”, Rīga – Adlera  137/138 

“Pribaltika”, Rīga – Minska “Čaika”, Rīga – St. Pēterburga  37/38 “Baltija”, Rīga – Kijeva 

75/76 “Либедь”, Kijeva – Rīga 77/78 “Славутич”, Rīga – Novorosijska 351/352 

“Рижанин”, Rīga – Odesa 121/122 “Rīdzinieks”.
23

  

Šo laika posmu raksturo intensīva tūristu apmaiņa starp bijušajām PSRS republikām un 

ierobežota - ar ārvalstīm. Ārzemju ceļojumu ģeogrāfijā dominē Eiropas sociālistiskās 

                                                 
20 Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 107.lpp. vai Kārlis Vanags. Pārskats par tūrisma kustību 1939.g. / 
Tūrisma Apskats, 1940., Nr. ½(50)., 10.lpp. 
21 http://www.ldz.lv/?object_id=2511 
22 http://www.ldz.lv/?object_id=2565 
23 http://www.ldz.lv/?object_id=2566 

http://www.ldz.lv/uploaded_images/vesture/celtrans_bilete%281%29.jpg
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valstis, no kurām Latvijā iebrauc lielākā daļa ārzemju tūristu. Tiek uzspiesta valsts 

monopola sistēma tūrismā, kas koncentrējas PSRS “Intūrista”, “Sputņika”, centrālo kūrortu, 

kā arī Tūrisma un ekskursiju padomju Latvijas republikāniskajās struktūrās. Jūrmala kļūst 

par Vissavienības mēroga kūrortu, kurā atpūtnieku skaits vasaras sezonā 80.-to gadu beigās 

ap 1,5 reizes pārsniedz ekoloģiski pieļaujamo. Šajā laikā Latvijā ļoti populārs kļūst aktīvais 

un sporta tūrisms. Tāpat palielinās atpūtnieku skaits pierobežas zonā, kur savu brīvo laiku 

brauc pavadīt atpūtnieki no Maskavas, Ļeņingradas u.c. lielākajām PSRS pilsētām.
24

 

2.2. Gulbenes-Alūksnes bānītis 

Runājot par piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu”, Latvijas iedzīvotāju vidū ar to lielākoties 

asociējas bānītis, kas kursē pa šaursliežu dzelzceļu maršrutā Gulbene-Alūksne. Tas ir 

vienīgais šāda tipa dzelzceļš Baltijas valstīs, pa kuru joprojām ikdienā tiek pārvadāti 

pasažieri, izmantojot vēsturisko ritošo sastāvu. 20.gadsimta 90.gados tūrisms – piedāvājums 

izbraucienam ar bānīti ir arī viens no iemesliem, kas ļauj saglabāt šo līniju arī regulārajiem 

pasažieru pārvadājumiem 1997.gadā, kad pašvaldības kopā ar citām ieinteresētajām 

organizācijām paraksta nodomu protokolu par sadarbību dzelzceļa saglabāšanā.  

Kopš 2002. gada 3.janvāra paralēli regulāriem pasažieru pārvadājumiem, kas ir 2 reisi no 

Gulbenes uz Alūksni un atpakaļ, vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa saglabāšanas nolūkos SIA 

„Gulbenes-Alūksnes bānītis”, piesaistot dzelzceļa entuziastus, nodarbojas ar ritošā sastāva 

restaurāciju, dzelzceļa vēstures popularizēšanu, kā arī tūrisma un izklaides pasākumu 

organizēšanu. Uzņēmums piedāvā izmantot ekskursijām vai atpūtas braucieniem regulāros 

ikdienas reisu vilcienus, kā arī pasūtīt speciālu vilciena reisu pasūtītāja izvēlētajā laikā. 

Speciālo vilciena sastāvu iespējams nokomplektēt atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, gan vagonu 

skaita, gan noformējuma ziņā, ja vien tas nav pretrunā ar Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas 

noteikumiem. 

Regulāro un speciālo vilcienu reisu ietvaros uzņēmums piedāvā gida un tulka pakalpojumus 

brauciena laikā, improvizētu izrādi ar laupītāju uzbrukumu vai čigāniem, jaunlaulāto un 

kāzu viesu ceļojumu izrotātā vilcienā, ēdināšanu brīvā dabā īpašās apstāšanās vietās vai 

brauciena laikā bāra vagonā, padomju laika bufetnieču izdarības, kā arī, iepriekš 

piesakoties, velosipēdu pārvadāšanu velotūristiem (līdz 40 cilvēku grupām). Tāpat tiek 

piedāvāts apmeklēt Gulbenes depo, kas ir 20. gadsimta raksturīgs lokomotīvju depo ar 

šaursliežu un platsliežu ceļiem dzelzceļa ritošā sastāva novietošanai, kā arī remonta 

darbnīcām, un aplūkot arī griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem, kas ir vienīgais tāda veida 

Latvijā. Interesenti var pasūtīt ekskursijas pa depo, ieskaitot griezuļa darbības 

demonstrāciju, vizināšanos ar rokas vai motordrezīnu, kā arī naktsmītni viesu namā „Depo” 

un bānīša pirti. 

 

                                                 
24 www.gudrinieks.lv/referati/referats/turisms-puslapis2.html 
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Attēls Nr. 3 Bānītis „Gulbene-Alūksne” 

 
Avots: http://www.banitis.lv/gallery.htm  

Bānītis ik gadu septembra pirmajā sestdienā rīko Bānīša svētku svinības, kas ir gada 

galvenais pasākums vēsturiskajā dzelzceļā. Tāpat viesi tiek gaidīti Lieldienās, Mārtiņdienā 

un Ziemassvētkos, kad tiek rīkoti īpaši svētku braucieni ar mazo vilcienu un atrakcijas brīvā 

dabā. 2013.gada 20.jūlijā notika arī Pirmie Bānīša alus svētki. Svētki bija pulcējuši samērā 

kuplu dalībnieku skaitu, kas ar diviem vilcienu reisiem no Gulbenes un Alūksnes vienlaicīgi 

ieradās šobrīd restaurējamā Kalnienas dzelzceļa stacijā. Pasākuma laikā tika prezentēta 

jaunā alus šķirne – „Bānīša jubilejas alus”, kas brūvēta speciāli par godu Bānīša 110. 

gadskārtai. 

2013.gadā bānītis bija Dziesmu un Deju svētku ekspresis. 15. jūnijā dziesmu un deju svētku 

organizatori sadarbībā ar AS „Pasažieru vilciens” organizēja kārtējo „Tautas ekskursiju” 

maršrutā Rīga - Gulbene - Stāmeriena - Alūksne - Rīga. Vilciena sastāvs piestāja vairāku 

mazpilsētu dzelzceļa stacijās, kur vietējie iedzīvotāji sadziedājās un sadancojās ar kori 

„Balsis”, tautas deju kolektīviem „Gauja”, „Auda” un citiem, kā arī atklāja Gulbenes - 

Alūksnes bānīša 110. jubilejas sezonu.
25

  

2.3. Tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu” veidošana Latvijā 21.gadsimtā 

Mērķtiecīgs tūrisma produkts „Ceļo ar vilcienu” Latvijā aizsākās 2009.gadā, kad akciju 

sabiedrība „Pasažieru vilciens” aicināja skolēnus un skolotājus pavasara ekskursijām 

izmantot piedāvājumu „Apceļo Latviju ar vilcienu”, sākotnēji piedāvājot trīs vienas dienas 

maršrutus uz Tukumu, Ķegumu un Saulkrastiem. Lai veicinātu ekonomisku un ekoloģisku 

tūrismu Latvijā, jau maijā sadarbībā ar valsts VAS „Latvijas dzelzceļš”, Tūrisma attīstības 

valsts aģentūru un Tūrisma informācijas birojiem tika uzsākts piedāvāt maršrutus no Rīgas 

un citām Latvijas pilsētām ar vilcienu. Maršrutu apraksti bija pieejami AS „Pasažieru 

vilciens” mājas lapā www.pv.lv un „Pasažieru vilciens” informācijas centrā jeb I-punktā 

Rīgas dzelzceļa stacijā, kā arī vietējos tūrisma informācijas centros, kurp šie maršruti veda. 

                                                 
25 www.banitis.lv 

http://www.banitis.lv/gallery.htm
http://www.pv.lv/
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Attēls Nr. 4 „Ceļo ar vilcienu” piedāvājums 1 dienas ekskursijai „Uz Durbes pili un 

Tukumu”, 2009.gads 

 

 

Pirmie ir izstrādāti 3 maršruti pavasara ekskursijām uz Velosipēdu muzeju un Saulrieta taku 

Saulkrastos, uz Durbes pili Tukumā un Enerģētikas muzeju un Krusta kalnu Ķegumā. Tie 

pa e-pastu līdz 15.maijam tika izsūtīti Rīgas un Jūrmalas skolām, lai jau maija beigās 

skolēni varētu doties lētās un interesantās ekskursijās. Maršrutu informatīvie materiāli tika 

veidoti, iekļaujot informāciju par ekskursijas ilgumu, izmaksām (vilciena biļete, ieejas 

maksas), kā arī praktiska informācija par apskates objektiem, iespējām paēst u.c. Atsevišķos 

maršrutos tika plānots saņemt pakalpojumus ar atlaidi, uzrādot vilciena biļeti. Piedāvāto 

maršrutu aprakstos ir atrodama informācija par biļešu cenu atlaidēm un izdevīgāko biļešu 

iegādes veidu. Papildus atlaides tika piedāvātas grupām: grupai no 10 līdz 24 cilvēkiem 

biļetes cenas atlaide - 10%, grupā 25 un vairāk cilvēki – 15% atlaide.
26

  

2010.gada vasarā (no jūnija mēneša) a/s „Pasažieru vilciens” sadarbībā ar biedrību „Cita 

Rīga” aizsāka vēl vienu projektu, kas piedāvāja ceļojumu maršrutus no Rīgas dzelzceļa 

stacijām projektā „Brauc ar vilcienu iepazīt Rīgu”. Tas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

piedāvāja individuāli vai grupās braukt ar vilcienu un iepazīt pavisam citu Rīgu - dažādu 

Rīgas dzelzceļa staciju apkārtni un industriālā mantojuma korelāciju pilsētvidē. Projekta 

mērķauditorija bija gan rīdzinieki, gan vietējie un ārzemju tūristi. Izstrādāti tika ceļojumu 

maršruti individuālajiem ceļotājiem no Zemitāniem, Torņakalna un Rīgas centrālās stacijas. 

Materiāli individuālajiem ceļotājiem bija atrodami a/s „Pasažieru vilciens” mājas lapā 

www.pv.lv un biedrības „Cita Rīga” mājas lapā www.citariga.lv  latviešu, krievu un angļu 

valodā. Turpat bija pieejama arī informācija par  ekskursiju datumiem un laikiem.  

Katru mēnesi tika plānots piedāvāt jaunus maršrutus, jo Rīgas pilsētas teritorijā ir vairāk 

nekā 20 dzelzceļa stacijas un daudzas no tām ir industriālās arhitektūras pieminekļi, kurus 

būtu vērts apskatīt. Katrai no stacijām ir savs īpašs stāsts par tās izveides nosacījumiem un 

                                                 
26 http://www.ldz.lv/?object_id=4010 

http://www.pv.lv/
http://www.citariga.lv/
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vēlāko nozīmi dzelzceļa satiksmē. Visu šo staciju apkārtnē atrodas daudz interesantu un 

vēsturisku vietu un objektu. Informācija par stacijām, to rašanos un dzelzceļa līniju attīstību 

tika gatavota sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju. Tā maršrutā „Zemitānu 

stacijas apkārtne” varēja uzzināt, kas atradās pie Aleksandra vārtiem, ko ražoja apkārtnes 

rūpnīcās, kur atpūtās rūpnīcu strādnieki u.c. interesantas lietas. Maršruts „Rīgas centrālā 

stacija un tās tuvākā apkārtne” piedāvāja uzzināt, kas ir „vecā” un „jaunā” stacijas ēka, 

Zaļkalna cūkas stāstu, apskatīsi Muhinas spīķerus, kur atradās dzeramā ūdens avoti, kuras 

mājas jumtu veido dzelzceļa sliedes, bet maršruts „Torņakalna stacijas apkārtne” piedāvāja 

iepazīt pirmo bruģēto ielu Pārdaugavā, Elefantu tiltu, Jelgavas staciju, leļļu fabriku, tiltus, 

pa kuriem pilsētnieki baidījās pārvietoties utt. Maršruts „Ziemeļblāzmas stacijas apkārtne” 

iepazīstināja ar pirmo dzelzsbetona būvi Latvijā, baznīcu-bāku, zvejnieku ciemiem, 

Burtnieku namu u.c. interesantu kultūrvēsturisko informāciju. Savukārt maršruts 

„Vecdaugavas stacijas apkārtne” iepazīstināja ar Rīgas aizsardzības sistēmu vecajā 

Daugavgrīvā, pirmajiem Daugavas nocietinājumiem, Austrumu mola stāstiem, 

„skanstniekiem” un atkal citu, atšķirīgu stāstu par Rīgu un tās vēsturi.
27

  

2011.gadā a/s „Pasažieru vilciens” aicināja ceļot pa Latviju ar vilcienu un to fiksēt 

fotogrāfijās, jo uzņēmuma 10 darba gadu jubilejas ietvaros izsludināja foto konkursu 

„Iepazīsti Latviju ceļojot ar vilcienu”.
28

  

Savukārt kā jaunievedums ceļošanai ar vilcienu piedāvājumā bija muzikālo braucienu 

piedāvājumi, proti, a/s „Pasažieru vilciens” nolēma atdzīvināt 20.gadsimta 20.gadu beigu 

tradīciju un sagādāt pasažieriem iespēju brīvdienu vilcienā ne tikai ceļot uz izvēlēto 

galamērķi, bet arī interesantāk, atraktīvāk un informatīvi dāsnāk izmantot brauciena laiku. 

Lai izbaudītu krāšņo rudeni Siguldā, Cēsīs un Valmierā, 2011.gada 1.oktobrī tika 

noorganizēts muzikālais brauciens maršrutā Rīga-Valga.  

Ikviens pasažieris vilcienā Nr. 664-854 Rīga–Valga (atiešanas laiks pulksten 13.15), jau 

iekāpjot šajā vilcienā, saņēma skaistu un simbolisku rudens velti. Bet brīvdienu vilcienā 3. 

un 4. vagonā ceļā uz Valgu pasažierus priecēja atraktīvā Latvijas kora „Balsis” 

priekšnesumi diriģenta Inta Teterovska vadībā, bet visos vagonos bija rudens radošās 

darbnīcas, kur ikviens tika aicināts iztēles talanta atvērtībai - gan pašu rokām, gan kopā ar 

bērniem veidot mākslas, dizaina un zinātniskos darbus no dažādām rudens veltēm.
29

  

Pirmās Latvijas Republikas laikā raksturīgajām „Tautas ekskursijām” a/s „Pasažieru 

vilciens” pievērsās arī turpmāk. 2012.gadā a/s „Pasažieru vilciens” turpināja tradīciju, 

organizējot „Tautas ekskursijas” vilcienu maršrutus, popularizējot Latvijas pirmās 

brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa savulaik iedibināto aicinājumu - apceļosim dzimto 

zemi! Tā pirmā šāda „Tautas ekskursija” ar vilcienu notika 12.maijā uz Siguldu, Āraišiem, 

Cēsīm un Līgatnes dabas takām, lai atklātu šīs puses tūrisma sezonu. Bija ieplānots, ka šīs 

„Tautas ekskursijas” dalībnieki izvēlētajā galamērķī varēs baudīt katras pilsētas tūrisma 

sezonas atklāšanai speciāli izstrādātu programmu - piedalīties atrakcijās un konkursos, vērot 

aizraujošas pārvērtības pilsētu vidē, doties pārgājienos pa dabas takām vai "riteņojot" 

iepazīt novada skaistus un vēsturiskus stūrīšus. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šajā ekskursijā 

katrā pieturvietā ekskursantus sagaidīja gidi un pavadoņi, kuru stāstījums katram 

ekskursantam atklāja pārsteidzošu un interesantu skatījumu uz novada vēsturi un šodienu. 

Piedāvājumā bija arī atruna, ka iegādājoties Tautas ekskursijas brauciena biļeti uz kādu no 

izvēlētajiem galamērķiem - visas ekskursijas būs bez maksas.
30

  

                                                 
27 http://www.icelo.lv/lat/stasti-un-galerijas/ttstasti/66205/ 
28 http://baltictravelnews.com/modules/printer_view/print_view.php?pub_id=67763&l=lv 
29 http://nra.lv/latvija/56870-aicina-uz-muzialo-braucienu-vilciena-uz-valgu-kopa-ar-kori-balsis.htm 
30 http://nra.lv/latvija/regionos/71699-aicina-uz-tautas-ekskursijam.htm?view=comments 
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Savukārt 2012.gada 16. un 23.jūnijā a/s „Pasažieru vilciens” aicināja tautas ekskursijā ar 

vilcienu ceļot maršrutā Rīga - Madona - Cesvaine - Gulbene. Pasažieriem, kas vēlējās 

apskatīt interesantākos Ziemeļvidzemes tūrisma objektus, no Gulbenes stacijas pulksten 

13.00 tika piedāvāts turpināt ceļu ar bānīti šaursliežu dzelzceļa maršrutā Gulbene - Alūksne. 

Pēc bānīša atgriešanās Gulbenes stacijā tā pasažieri ar dīzeļvilcienu no Gulbenes varēja 

doties atkal uz Cesvaini un Madonu un tad atpakaļ uz Rīgu.
31

  

AS „Pasažieru vilciens” kultūrtūrisma aktivitātes piesaistīja uzmanību arī Latvijas 

kultūrizglītības iestādes un kopīgas sadarbības rezultātā tapa vēl viena „Tautas ekskursija” 

2012.gada 14.maijā ar nosaukumu „Kultūras pastaiga Nr.3 – Gaismas ceļš” maršrutā Rīga – 

Gulbene - Alūksne. Tajā a/s „Pasažieru vilciens” aicināja doties uz Ziemeļlatviju kopā ar 

Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas 

Mākslas akadēmijas studentiem, atzīmējot uzņēmuma „Pasažieru vilciens” darbības 

desmitgadi. 

Pasažieru vilciens pastaigas dalībniekus aizvizināja līdz Gulbenei, kur visi pārsēdās 

vēsturiski šarmantajā Gulbenes-Alūksnes bānītī un baudīja 20.gadsimta sākuma emocijas, 

kad bānītis bija modernākais sliežu transportlīdzeklis Latvijā. 

Visa ceļojuma garumā pasažierus priecēja trīs Latvijas kultūras un mākslas augstskolu 

audzēkņu priekšnesumi. Programmu veidoja gan radošo programmu prezentācijas, gan 

priecēja modes skates, horeogrāfiskas etīdes, skanēja dziesmas un citi muzikālie sniegumi, 

tika lasīta dzeja, notika semināri un diskusijas, darbojās radošās darbnīcas. Vēl nebijušas 

atrakcijas un pārsteigumus pastaigas posmā  Gulbene – Alūksne – Gulbene, bija sarūpējuši 

arī vēsturiskā bānīša darbinieki.
32

   

No 2013.gada AS „Pasažieru vilciens” uzsācis tradīciju veidot piedāvājumus un aicināt 

ceļot ar vilcienu uz dažādu pilsētu svētkiem. Tā, piemēram, 2013.gada maijā ceļotāji 

aicināti doties „Ar vilcienu uz Koknesi – modināt samu” un „Ar vilcienu – uz „Laivu 

karnevālu 2013” Siguldā”. 
33

 

No citiem reģioniem īpaši pievērsta vēl ir uzmanība Kurzemei, kuras apceļošanai tiek 

piedāvāts ātrvilciens Rīga-Liepāja-Rīga. AS „Pasažieru vilciens” sagatavotās reklāmas 

afišas ar nosaukumu „Ceļo ar ātrvilcienu uz Kurzemes skaistākajām vietām”, kas izvietotas 

tikai dzelzceļa stacijās (un, iespējams, arī vilcienu vagonos, lai gan neviens no aptaujātajiem 

ceļotājiem šādu afišu vilcienos nav manījis), gan informē tikai par vilciena atiešanas un 

pienākšanas laikiem abos virzienos, taču īpaši neinformē par to, kas šajā galamērķī ir 

skatāms.  

2.4. Tūrisma piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu Latvijā” 

2009.gadā AS „Pasažieru vilciens” ideju – piedāvāt noteiktus pasažieru vilciena maršrutus 

ne tikai kā ikdienas transporta pakalpojumu, bet aicināt to izmantot arī ceļošanai un Latvijas 

iepazīšanai, turpināja un attīstīja Tukuma tūrisma informācijas centrs (TIC).  

Sākotnējam AS „Pasažieru vilciens” piedāvājumam – vienas dienas ceļojumam uz Tukumu 

un Durbes pili – tas 2010.gadā izveidoja piedāvājumu „Vienas dienas ceļojums uz 

Tukumu”, aicinot iepazīt Tukuma vēsturisko centru.  

Piedāvājuma vizuālajam noformējumam tika izmantota a/s „Pasažieru vilciens” izstrādātā 

pamatne (logo, galviņa, krāsas, salikums), mainot atbilstoši maršruta tematikai tikai 

saturisko daļu (informāciju, vizuālo kartogrāfisko materiālu). Šo un piedāvājumu iepazīt 

                                                 
31 http://dzirkstele.diena.lv/news/article.html?xml_id=36227 
32 http://www.ldz.lv/?object_id=4680 
33 http://www.pv.lv/lv/presei/ 
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Tukumu un Durbes pili Tukuma TIC sagatavoja arī krievu un angļu valodā un braucieniem 

no Rīgas un no Majoru stacijām.  

Attēls Nr. 5 „Ceļo ar vilcienu” piedāvājums 1 dienas ekskursijai „Uz Tukumu”, 

2010.gads 

 

2011.gadā Tukuma TIC izstrādāja vēl vienu vienas dienas piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” 

piedāvājumā – „Braucam skatīt muzejus Tukumā”. Šis piedāvājums bija kā papildinājums 

jau esošajam piedāvājumam „Viena diena Tukumā”, taču ar uzsvaru un muzeju 

apmeklēšanu, jo Tukumā tie ir vairāki un pārstāv dažādas jomas: pilsētas vēstures muzejs, 

latviešu mākslas muzejs, audēju darbnīca, jauno un vietējo mākslinieku izstāžu zāle – 

galerija „Durvis” un, protams, Durbes pils. 
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Attēls Nr. 6 „Ceļo ar vilcienu” piedāvājums 1 dienas ekskursijai „Braucam skatīt 

muzejus Tukumā”, 2011.gads 

 
 

2011./2012.gada ziemas sezonai Tukuma TIC sagatavoja piedāvājumu vienas dienas 

ekskursijai „Ziemas brīvdienas Tukumā”, aicinot uz Tukumu doties ceļojumā ziemā, kā arī, 

ja interesē, izmantot iespēju un aktīvi atpūsties kādā no apkārtnes slēpošanas vietām – kalnu 

vai distanču slēpošanas trasēm.
 34

 

Attēls Nr. 7 „Ceļo ar vilcienu” piedāvājums 1 dienas ekskursijai „Ziemas brīvdienas 

Tukumā”, 2011./2012.gads 

 

                                                 
34 Tukuma TIC darba atskaite par 2012.gadu. 
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Šīs aktivitātes pamanīja arī a/s „Pasažieru vilciens” mārketinga nodaļa un izstrādātie 

maršruti tika ievietoti uzņēmuma mājas lapā sadaļā tūristiem. 

Tā kā Tukuma TIC ir aktīvi strādājis pie tūrisma piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” izstrādes, 

tad TICa mājas lapā www.visittukums.lv izvēlnē „Maršruti” arī ir izveidota atsevišķa sadaļa 

„Ceļo ar vilcienu”, kurā publicēti visi iepriekš izstrādātie piedāvājumi tūristiem.  

 

Attēls Nr. 8 Sadaļa „Ceļo ar vilcienu” Tukuma TIC mājas lapā 

 
 

Te atrodama arī informācija ar noderīgo informāciju par bagāžas, t.sk. velosipēdu 

pārvadāšanas noteikumiem, kā arī vilcienu sarakstu atrašanās vietām.
 35

 

2.5. AS „Pasažieru vilciens” tūristiem 

A/s „Pasažieru vilciens” piedāvājumu tūristiem savā mājas lapā popularizē sadaļā 

„Dzelzceļa tūrisms”, kurā piedāvā iepazīties gan ar tūrisma galamērķiem, gan lielākajiem 

pasākumiem, uz kuriem var nokļūt, izmantojot vilcienu satiksmi.  

Mājas lapā pieejama interaktīva Latvijas karte, kurā iezīmētas esošās darbojošās pasažieru 

dzelzceļa satiksmes līnijas un, sadarbībā ar tūrisma portālu www.atputasbazes.lv , paralēli 

šīm dzelzceļa līnijām izvietoti arī nozīmīgākie tūrisma objekti. 

Tāpat sadaļā „Dzelzceļa tūrisms” pieejami Latvijas TICu izdotie tūrisma materiāli 

(elektroniskās versijas). 

                                                 
35 http://www.visittukums.lv 
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Attēls Nr. 9 AS “Pasažieru Vilciens” interaktīvā karte 

 

Savukārt mājas lapas sākumlapā ikvienam lapas apmeklētājam pieejama dažāda noderīgā 

informācija – gan par vilciena biļetēm pasažieriem, bagāžai, dzīvnieku, kā arī velosipēdu 

pārvadāšanai, to iegādi un tarifiem, par pasažieru un to bagāžas (dzīvnieku, velosipēdu utt.) 

noteikumiem, vilcienu sarakstiem u.c. svarīgiem jautājumiem, kas var rasties, pārvietojoties 

ar dzelzceļa transportu. 
36

 

Līdzīga informācija atrodama arī AS „Pasažieru vilciens” mobilajā aplikācijā, kurā 

izveidotas tādas pat sadaļas. 

                                                 
36 http://www.pv.lv/lv/interaktiva_latvijas_karte/ 
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Attēls Nr. 10 AS “Pasažieru Vilciens” mobilā aplikācijas atvērumi 

    

Lai veicinātu tūristu piesaisti dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem un piedāvātu ceļotājiem 

pēc iespējas ērtākus un interesantākus pakalpojumus, 2012.gada nogalē AS „Pasažieru 

vilciens” ir iesaistījusies Gaujas Nacionālā parka (GNP) tūrisma klastera darbībā, kura 

mērķis ir kāpināt konkurētspēju ārvalstu tirgos. AS „Pasažieru vilciens” ir iesaistījies 

tūrisma klastera darbībā, jo ir pārliecināts, ka savstarpēji saskaņotiem un vienotiem tūrisma 

piedāvājumiem Latvijā ir lielas attīstības iespējas.  

AS „Pasažieru vilciens” kā pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs jau pie klastera 

veidošanas aktīvi iesaistījies sarunās par tā sauktās „vienotās biļetes” izveidošanu, kas dotu 

iespēju ceļotājiem vienlaikus iegādāties gan biļeti vilcienam, gan ieejas kartes dažādos 

tūrisma objektos, turklāt šāda „vienotā biļete” maksātu lētāk, nekā tad, ja persona katru 

pakalpojumu pirktu atsevišķi.  

Šādu pirmo „vienoto biļeti” AS „Pasažieru vilciens” GNP klastera ietvaros piedāvājis jau 

2013.gada sākumā. Kad sadarbībā ar Siguldas tūrisma attīstības aģentūru izstrādājis 

kompleksu piedāvājumu braucienam ar vilcienu un izklaides pasākuma – Siguldas Ziemas 

festivāla apmeklējumam. Domājot par festivāla apmeklētāju ērtībām, Siguldas dome un AS 

„Pasažieru vilciens” piedāvāja iegādāties īpašu komplektu, kurā iekļauts brauciens ar 

vilcienu no Rīgas uz Siguldu uz atpakaļ, Ziemas festivāla norišu apmeklējums un labi 

piedāvājumi no Siguldas kafejnīcām. Komplektā tika iekļauts arī brauciens ar krēslu 

pacēlāju Siguldas Pilsētas trasē, ieejas maksa Livonijas ordeņa pilī un aktivitātes ar 

viduslaiku ieročiem. Kompleksā piedāvājumu pircējs tāpat varēja saņemt karsto dzērienu 

līdzņemšanai kafejnīcā-konditorejā „Mr. Biskvīts”, savukārt vēl deviņās kafejnīcās un 

restorānos bija iespēja pusdienot ar 20% atlaidi. 

Nākotnes projekts - „apvienot” braucienu vilcienā ar velosipēdu izmantošanu, t.i., pasažieris 

dodas ar vilcienu līdz konkrētai stacijai, kur tūristu sagaidītu jau iepriekš rezervēts 

velosipēds. Savukārt vilcienos plānots, ka būtu pieejams GNP un apkārtnes tūrisma iespēju 

piedāvājums.
 37

 

                                                 
37 http://www.pv.lv/lv/presei/ 
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2.6. Kopsavilkums  

Izskatot a/s „Pasažieru vilciens” mājas lapu un dzelzceļa tūrisma piedāvājumu, jāsecina, ka 

tas ir vairāk vispārīgs, nekā konkrēts piedāvājums tūristiem. „Dzelzceļa tūrisma” sadaļas 

sākuma lapā ir vairāk uzsvērtas dzelzceļa transporta priekšrocības:  

1) iespēja nesteidzīgi un bez saspringuma izbaudīt dabas ainavas aiz loga, kamēr vilciena 

personāls rūpējas par vilciena vadīšanu, pasažieru drošību un komfortu; 

2) velo tūristiem iespējams bez problēmām novietot savu velosipēdu tam speciāli 

paredzētajos statīvos, kas ļauj velosipēdu neskartu nogādā vajadzīgajā galamērķī; 

3) velosipēda pārvadāšana necik zīmīgi neiztukšo īpašnieka maciņu, jo papildus 

jāiegādājas vien parastā bagāžas biļete; 

4) ceļošana ar vilcienu bieži ir arī finansiāli izdevīgākā izvēle; 

5) ceļojot grupās, vilciena biļete ir krietni lētāka izvēle, kā izvēloties cita veida transporta 

līdzekli, jo tiek piešķirta 10% - 15%atlaide; 

6) arī vilciena vagona salīdzinoši lielais plašums ir būtiska priekšrocība, īpaši svarīgi tas ir 

ģimenēm ar bērniem, kuru aktivitāte un kustīgums neļauj mierīgi nosēdēt ilgus 

pārbraucienus; 

7) vilciens ir arī komfortablākais transporta līdzeklis, jo tajā katram pasažierim ir lielāka 

privātā telpa, kā citos transporta līdzekļos; 

8) ceļojot ar vilcienu, nozīmīgi mazāk tiek bojāta vide: pasažieru piepildīts vilciens ir 

vismaz divreiz vairāk dabai draudzīgs, kā tādu pašu distanci mērojoša piepildīta 

privātā automašīna; 

9) ceļošana ar vilcienu tiek uzskatīta par drošāko un precīzāko, punktuālāko pārvietošanās 

veidu. 

Savukārt interaktīvā karte (saite no portāla www.atputasbazes.lv) piedāvā ceļotājiem pašiem 

izvēlēties virzienu, kurā doties un kādus apskates objektus izvēlēties. Šāda pieeja ir 

pozitīva, jo neuzspiež ceļotājiem izvēlēties konkrētus galamērķus. Taču šāda pieejam ir 

piemērota tiem, kas pieraduši un prot ceļot ar sabiedrisko transportu.  

Taču, tā kā gan zaļākas ceļošanas, gan arī dzelzceļa transporta pakalpojumu sniedzēju 

mērķis ir samazināt autobraucēju skaitu, tad jāņem vērā, ka tie nav pieredzējuši „sabiedriskā 

transporta ceļotāji” un viņus pavada psiholoģiskas bailes, jo tie nezina, kā uzvesties 

sabiedriskā transportā – kā un kur iegādājamas biļetes, kā un cik ilgi pārvietojas vilciens, 

cik ilgi stāv stacijās, kā orientēties vidē, kurā nokļūts pirmo reizi u.tml.  

Sākotnēji šādiem ceļotājiem piemēroti ir jau sagatavoti piedāvājumi, pēc kuriem vadīties 

sava ceļojuma laikā (pozitīvs paraugs ir a/s „Pasažieru vilciens” 2009.gadā veidotie 

maršruti-piedāvājumi, kā arī vēlāk Tukuma TIC radītie piedāvājumi). Tādējādi gan tūrisma 

profesionāļiem (TICi, aģentūras, Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA)), gan a/s 

„Pasažieru vilciens” būtu kopīgi jāstrādā pie tūrisma produktu „Ceļo ar vilcienu” izstrādes 

un mārketinga. Tā kā velotūrisms arī ir viens no „zaļā tūrisma” veidiem, tad tūrisma 

piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu un velo” jeb „Train & Bike” būtu izstrādājami kā īpašs 

piedāvājums Latvijas tūrismā gan Latvijas, gan ārvalstu ceļotājiem. Pirmajiem tas būtu 

Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums, savukārt otrajiem – aktīvs un ērts Latvijas 

iepazīšanas pasākums pietiekami īsā to uztitrēšanās laikā Latvijas teritorijā.  

Šim piedāvājumam - „Ceļo ar vilcienu un velo” jeb „Train & Bike” būtu jābūt piedāvātam 

gan pašvaldību tūrisma lapās, gan a/s „Pasažieru vilciens” mājas lapas esošajā „Dzelzceļa 

http://www.atputasbazes.lv/
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tūrisma” sadaļā ar vienotu logo, bet sadarbībā ar TAVA piedāvājumu varētu veidot arī 

poligrāfiskā materiālā, ko popularizēt kā dzelzceļa tūrisma karti gan tūrisma izstādēs, gan 

valsts tūrisma portālā www.latvia.travel. 

AS „Pasažieru vilciens”, iesaistoties Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasterī, ir izrādījis 

aktīvu interesi par tūrisma attīstību šajā teritorijā, kas izsenis bijis populārs tūrisma 

galamērķis Latvijā. Uzsāktās aktivitātes – „vienoto biļešu” veidošana tūrisma galamērķī, 

galamērķa popularizēšana attiecīgo reisu vilcienu vagonos, sava veida vilciena un velo 

nomas kopīgais piedāvājums kā aizsācējs produktam „Train & Bike” u.c. - varētu būt 

turpināmas arī citos Latvijas galamērķos. Savā mājas lapā un aplikācijā AS „Pasažieru 

vilciens” varētu to veidot jau kā atsevišķu tūrisma produktu „Ceļo ar vilcienu” (šāds 

nosaukums būtu draudzīgāks pašreiz lietotajam nosaukumam - „Dzelzceļa tūrisms”). 

 

http://www.latvia.travel/
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3. Pārskats ar AS „Pasažieru vilciens” maršrutiem, esošajiem noteikumiem 
velosipēdu pārvadāšanai un infrastruktūras pieejamību  

3.1. AS „Pasažieru vilciens” maršruti 
AS „Pasažieru vilciens” nodrošina regulārus pasažieru pārvadājumus uz visiem Latvijas 

reģioniem, turklāt uz populārākajiem ceļotāju galamērķiem tūrisma un atpūtas nolūkos 

(piemēram, Rīgas jūras līča piekraste) vasarā vilcieni kursē pat vairāk nekā vienu reizi 

stundā.  

AS „Pasažieru vilciens” veic pasažieru pārvadājumus šādos elektrovilcienu un dīzeļvilcienu 

maršrutos: 

Tabula Nr. 1 AS „Pasažieru vilciens” pasažieru pārvadājumu maršruti 

Elektrovilcienu maršruti Dīzeļvilcienu maršruti 

Rīga – Aizkraukle 

Rīga– Jelgava 

Rīga – Skulte 

Rīga – Tukums  

Rīga – Daugavpils 

Rīga – Madona – Gulbene 

Rīga – Krustpils 

Rīga – Sigulda – Valga  

Rīga – Rēzekne – Zilupe 

Rīga – Liepāja  

 

Shematisku pārskatu ar AS „Pasažieru vilciens” pasažieru vilciena pārvadājumu maršrutiem 

skatīt attēlā zemāk. 

 

Attēls Nr. 11 AS “Pasažieru vilciens” pasažieru dzelzceļa pārvadājumu līnijas 
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Izpētot esošo AS „Pasažieru vilciens” vilcienu shēmu, var secināt, ka:  

o 2 Kurzemes virzienā: Rīga – Jūrmala – Tukums (uz Tukumu ir 13-14 reisi dienā, 

līdz Ķemeriem – 15, Dubultiem un Majoriem – 32 un visas dienas nedēļā) un Rīga – 

Liepāja (kursā 1 reizi dienā 2 dienas nedēļā (piektdienās un svētdienās) vakarā, 

izbraucot no Rīgas 18.30 un pienākot 21.40 galastacijā), bet no Liepājas uz Rīgu – 

pirmdienās un sestdienās agri no rīta – 6.00 izbraucot no Liepājas un 9.14 ierodoties 

Rīgā) 

o 7 Vidzemes virzienā, t.sk. 6 elektrovilcieni: Rīga – Saulkrasti un Rīga – Skulte gar 

Vidzemes jūrmalu (līdz Carnikavai vidēji 15-17 reisi, Saulkrastiem – 14 reisi, 

Skultei – 10 reisi katru dienu), Rīga – Sigulda un Rīga – Valga (līdz Siguldai vidēji 

8-9 reisi katru dienu, Cēsīm - 5, Valmierai - 4 un Valkai/Valgai - 3), Rīga – Gulbene 

(līdz Madonai – 1 reizi dienā visu nedēļa, vakaros izbraucot no Rīgas 19.10 un 

ierodoties Madonā 21.52, līdz Gulbenei – 1 reizi dienā sestdienās, izbraucot 7.40 no 

Rīgas un galastacijā ienākot 11.40) un Rīga – Lielvārde – Aizkraukle (līdz Ogrei – 

28-30 reisi dienā katru dienu, līdz Lielvārdei – katru dienu 25-27 reisi, bet līdz 

Aizkrauklei - ....), kā arī Gulbenes-Alūksnes bānītis, kas kursē 2 reizes dienā katru 

dienu. 

o 3 Latgales virzienā: Rīga – Rēzekne – Zilupe (līdz Rēzeknei – 4 vilcieni katru dienu, 

t.sk. Maskavas un Sanktpēterburgas ekspreši, un līdz Zilupei – 3 vilcieni, t.sk. 

Maskavas ekspresis) un Rīga – Krustpils un Rīga - Daugavpils (līdz Krustpilij – 

katru dienu 9 reisi un līdz Daugavpilij – katru dienu 5 reisi dienā). 

o 2 Zemgales virzienā: Rīga – Jelgava (18 reisi dienā 7 dienas nedēļā), kā arī vilciens 

Rīga-Liepāja, kas kursā 2 dienas nedēļā 1 reizi dienā un piestāj arī Jelgavas un 

Dobeles dzelzceļa stacijās.  

Līdz ar to vispieejamākais reģions tūrisma produktam „Train& Bike” ir Vidzeme un 

Latgale, kā arī Jūrmala, jo te vilcieni kursē visvairāk un visbiežāk, kā arī Tukuma un 

Jelgavas apkārtne. 

3.2. Velosipēdu pārvadāšanas noteikumi 
AS „Pasažieru vilciens”

34
 apkalpotajos dzelzceļa maršrutos ar velosipēdu atļauts iekāpt 

visos maršrutos un jebkurā diennakts laikā, iegādājoties bagāžas biļeti. Vilcienu vagoni, 

kuros izvietoti velosipēdu turētāji, ir atzīmēti ar šādu uzlīmi pie durvīm. 

Attēls Nr. 12 AS “Pasažieru vilciens” piktogramma uz vilcienu vagoniem38 

 
 

Ja vagonā nav velosipēdu turētāju, tad velosipēdus novieto salonā starp sēdvietām, to 

norāda konduktors – kontrolieris. Vienā vagonā var pārvadāt velosipēdus atbilstoši 

velosipēdu turētāju skaitam, ja nav velosipēdu turētāju, tad – ne vairāk kā 5 velosipēdus. Ja 

                                                 
38 http://www.pv.lv/lv/vilciena_ar_velosipedu/ 
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ceļā dodas velosipēdistu grupa (vairāk  nekā 15 cilvēku), tad no AS „Pasažieru vilciens” ir 

lūgums pieteikties grupas braucienu 48 stundas iepriekš pa tālruni 67232135, lai varētu 

vienoties par iespēju nokļūt nepieciešamajā stacijā.  

Ar visiem šiem noteikumiem var iepazīties AS „Pasažieru vilciens” mājas lapā www.pv.lv .  

AS „Pasažieru vilciens” mājas lapā ir izveidota arī speciāla sadaļa tūristiem, kas piedāvā 

gan tūrisma brošūras (elektroniskā formātā) ar informāciju par tūrisma iespējām attiecīgajos 

galamērķos, gan iespēju interaktīvā kartē atlasīt tūrisma maršrutus Latvijā (ne tikai staciju 

tuvumā). 

Attēls Nr. 13 AS “Pasažieru vilciens” interaktīvā karte, kas piedāvā iespēju atlasīt 

tūrisma maršrutus 

 

 

3.3. Pieejamība 

2012.gada nogalē AS „Pasažieru vilciens” ar „Data Service” palīdzību bija veicis 

„Pasažieru apmierinātības pētījumu”, veicot anketēšanu 4344 dzelzceļa satiksmes 

pasažieriem 12 maršrutos pakalpojuma sniegšanas brīdī (braucot vilcienā). 

Pētījumā tika konstatēts, ka vilciens lielākoties tiek izmantots braucot uz/no darba, un 

piepilsētas līnijās tas var būt 50% (Aizkraukle, Jelgava, Sigulda, Saulkrasti) un pat 74% 

(Rīga – Sigulda). Taču katrs piektais pasažieris izmanto vilcienu, lai apciemotu radus un 

draugus. Vairāk nekā puse (55%) pasažieru izvēlas vilcienu, jo tas šķiet lētāks nekā citi 

transporta veidi, kā arī ātrs (38% respondentu) un bez kavēšanās nokļūst galapunktā (40%). 

Tāpat braucēji izvēlas vilcienu, jo braukšanas laikā ir iespēja atpūsties (39%) vai 

nodarboties ar citām lietām (44%). Tās tiek atzītas par vilciena kā transporta veida 

priekšrocībām. 

Atšķirībā no 2010.gada pasažieru apmierinātības pētījuma, ko veica „Latvijas fakti”, 

2012.gadā pasažieru aptaujā tika uzdoti jautājumi arī par velosipēdu pārvadāšanu vilcienos 

un apmierinātību ar to. Atbildēs tika fiksēts, ka katrs ceturtais pasažieris ir pārvadājis 

vilcienā veslosipēdu. Divas trešdaļas no tiem, kas to ir darījuši, vislielāko neapmierinātību 

izteikuši par iekāpšanu/izkāpšanu vilcienā, proti, ka tas nav bijis ērti un viegli. 

 

http://www.pv.lv/
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Respondentiem aptaujas laikā apmierinoša šķitusi arī velosipēda pārvadāšanas cena. Taču 

2013.gadā, aptaujājot atsevišķus klientus (ģimenes ar bērniem, kas ceļo ar velosipēdiem un 

sava ceļojuma laikā izmantojuši arī vilciena pakalpojumus), izteikts viedoklis, ka cena 

ģimenei (2 pieauguši + 2 bērni + 4 velosipēdi) braucienam ar vilcienu 2 staciju amplitūdā 

tomēr sanāk diezgan augsta (pārāk liela ģimenes budžetam). 

 

Savukārt atbildot uz jautājumu, vai respondenti izmantotu iespēju doties ekskursijā ar 

vilcienu, ja vilciena galastacijā būtu pieejama velosipēdu noma, izstrādāts tūrisma vai 
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velotūrisma maršruts, 60% atbildējušo atbildēja apstiprinoši – ka izmantotu vai noteikti 

izmantotu šādu iespēju. Tikai 14% atbildēja noraidoši. 

 

Iespēju ceļot ar vilcienu vienkārši tāpat, vai izmantojot „Train & Bike” piedāvājumu 

visbiežāk izteikuši pasažieri, kas braukuši maršrutos Gulbene-Rīga un Jelgava-Rīga.
 39

 

 

2012.gada sākumā "Pasažieru vilciens", sadarbojoties ar Banku Augstskolas studentiem, 

veica pētījumu par pasažieru ceļošanas paradumiem ar vilcienu. Pētījuma mērķis bija 

noskaidrot, cik intensīvi pasažieri apceļo Latviju, izmantojot dzelzceļa transportu.  

Kopumā tika aptaujāti 500 vilciena pasažieri, no kuriem 53-72% ir ceļojuši pa Latviju. 

Turklāt, sievietes pa Latviju ceļojušas biežāk nekā vīrieši, bet no vecuma grupām aktīvākie 

ceļotāji pa Latviju ir 18-35 un 36-62 gadu vecumā. 

                                                 
39 http://www.pv.lv/lv/par_uznemumu/pasazieru_apmierinatibas_petijums_2012/ 
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Visbiežāk pa Latviju ceļo ar vieglo autotransportu (55%), taču gandrīz 1/5 daļa ceļošanai 

izmantojuši arī vilcienu (19%). 

 

 

 

Jautājot par „Tautas vilciena” atpazīstamību, par to bijuši informēti vien 20% respondentu, 

pētījuma noslēgumā iesakot vairāk pievērst uzmanības šī ceļošanas veida reklamēšanai 

atbilstošajai mērķa grupai.
 40

 

                                                 
40 http://www.pv.lv/lv/par_uznemumu/petijums_par_pasazieru_celosanas_paradumiem_2012/ 
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Šī paša projekta 2012.gada rudenī Zemgales plānošanas reģions tika pasūtījis pasūtījumu 

velotūrisma pieprasījuma un velotūristu vajadzību izpētei Zemgalē. Tā laikā tika konstatēts, 

ka respondenti vilcienu bija minējuši kā vienu no vēlamākajiem transporta veidiem, lai 

nokļūtu plānotajā galamērķī.
 41

 

3.4. Kopsavilkums 

Analizējot pašreizējo pasažieru vilcienu maršrutu un kustību grafikus velotūrisma kontekstā, 

jāsecina, ka Kurzemes un Zemgales kā vēsturisku novadu (izņemot Rīgas-Liepājas un 

Rīgas-Tukuma dzelzceļa līnijas) lielākā teritorija vispār nav pieejams ar dzelzceļa satiksmi. 

Tā rezultātā ar vilcienu šobrīd nevar nokļūt tādā nozīmīgā tūrisma galamērķī kā Ventspils. 

Faktiski apgrūtināta ir arī nokļūšana uz Liepāju, jo 2 reisi nedēļā tomēr ir nepietiekams 

kustības biežums uz vienu no galvenajiem Kurzemes tūrisma galamērķiem. Tāpat 

atsevišķos maršrutos arī uz Vidzemi un Latgali vilciens kursē tikai vienu reizi dienā. 

Ieteikums gan no tūristu, gan tūrisma attīstības speciālistu vidus būtu atklāt no jauna 

dzelzceļa satiksmi Rīga–Ventspils, kas velobraucējiem un velotūristiem pieejamāku 

padarītu ne tikai Ventspili un Ziemeļkurzemi – Kurzemes jūras piekrasti un Kolkas ragu, kā 

arī Talsu un Valdemārpils apkārtni, bet visu Kurzemes tūrisma piedāvājumu kopumā, īpaši 

starp abām esošajām dzelzceļa līnijām Rīga-Ventspils un Rīga-Liepāja, piemēram, Abavas 

senleju – Kandavas un Sabiles apkārtnes, Kuldīgu un apkārtne, arī Alsungu, Jūrkalni, 

Pāvilostu. 

Atjaunojot dzelzceļa satiksmi Rīga-Viļņa (vai vismaz līdz Elejai), pieejamāks kļūtu arī 

Zemgales reģiona tūrisma piedāvājums, īpaši piļu maršruts: Rundāles pils-Mežotnes pils-

Bauskas pils. Atjaunojot šo maršrutu pilnībā, daudz pieejamāks viss Zemgales reģions būtu 

ārzemju velotūristiem, kas savu ceļojumu uz Latviju sāk no Lietuvas, īpaši Viļņas, Kauņas 

vai Lietuvas vidienes. 

Atjaunojot vilcienu satiksmi Jelgava-Tukums-Ventspils, pieejams ārvalstu velotūristiem, 

kas ierodas Latvijā no Lietuvas, būtu Kurzemes reģions un otrādi, tiem, kas ierodas no 

Zviedrijas ar prāmi Ventspilī, pieejama būtu Kurzeme un Zemgale ar savu piedāvājumu. 

Ņemot vērā pasažieru apmierinātības pētījumus, ko veikusi AS „Pasažieru vilciens”, kā arī 

Zemgales reģiona velotūrisma attīstības iespēju aptaujas rezultātus, 

1) vilciens to pasažieru domās ir viens no transporta veidiem, kuru izmantot ceļojumos 

pa Latviju – par iespēju ceļot ar vilcienu vai izmantot „Train&Bike” piedāvājumu 

domā 60% 2012.gada nogales respondentu; 

                                                 
41 Velotūrisma attīstības iespējas Zemgalē. SIA „NK Konsultāciju birojs”, 2012. 
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2) „Tautas vilciens” jeb „Tautas ekskursijas” līdz šim veidotas, balstoties no 2012.gada 

sākuma aptaujas respondentu ieteikumiem (gan mārketingā, gan saturā – tematiskie 

vagoni ar aktivitātēm konkrētā datumā un virzienā); 

3) gan „Latvijas dzelzceļam”, gan „Pasažieru vilcienam” jāstrādā pie infrastruktūras 

sakārtošanas, lai uzlabotu pasažieru apmierinātību ar iekāpšanu un izkāpšanu no 

vagoniem, kas atvieglotu kā vienkāršo pasažieru iekāpšanu/izkāpšanu, tā velotūristu; 

Gan pasažieru braukšanas, gan velosipēda pārvadāšanas cena respondentu aptaujās ir bijusi 

apmierinoša, taču individuālās sarunās fiksēts, ka, ceļojot ģimenei ar bērniem un 

velosipēdiem, biļešu cenas kopsummā tomēr vairs nav pievilcīgas. 
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4. Pārskats par esošajiem velotūrisma piedāvājumiem Latvijā - projekta 
teritorijā  

4.1. Velotūrisma piedāvājumi un galamērķi: Kurzeme 

Kurzemes tūrisma reģionu šķērso divi EuroVelo maršruti: EuroVelo 10 „Apkārt Baltijas 

jūrai” un EuroVelo13 „Dzelzs priekškars”.  

EuroVelo 10 Kurzemē iet 490 km garumā un virzās gar jūras krastu, piestājot lielākajās 

ostas pilsētās – Liepājā un Ventspilī, gan arī atvirzās no jūras, ļaujot iepazīt vēsturiskās 

Kurzemes mazpilsētas – Kuldīgu, Talsus, Kandavu, Sabili un Tukumu, reģiona kultūrvidi 

un tradicionālo Kurzemes ainavu – pakalnus, mežus un upju ielejas. 42
 

 

Attēls Nr. 14 EuroVelo maršrutu trasējums Latvijā 

   

EuroVelo 10 EuroVelo 11 EuroVelo 13 

Eurovelo 13 Kurzemē virzās 390 km gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti, sniedzot 

iespēju iepazīties ar padomju militārajā mantojuma sekām – agrākajiem militārajiem un 

robežsardzes punktiem un tā rezultātā maz mainītajām piekrastes ainavām, kas ļāvis 

saglabāt vietējo zvejniekciemu apbūvi un tās iedzīvotāju tradīcijas. 

Diemžēl savienojums ar dzelzceļa satiksmi šiem abiem maršrutiem ir tikai Tukuma un 

Liepājas pusē ar tālāku virzienu uz Rīgu un Vidzemi. 

Pētot līdz šim izstrādātos un Central Baltic Cycling projekta ietvaros identificētos 

velomaršrutus, jāsecina, ka Kurzemē ir diezgan plašs velomaršrutu klāsts, lai arī tas līdz 

projekta uzsākšanai varbūt nav vienmērīgi pārklājis visu Kurzemes tūrisma reģionu, 

galvenokārt Tukuma, Kuldīgas, Skrundas, Talsu, Kolkas, Grobiņas un Liepājas apkārtnē.  

Kā nozīmīgākie un interesantākie velomaršruti Kurzemes reģionā nosaucami tie, kas 

pieteikti un reģistrēti vienotajā Latvijas velomaršrutu datu bāzē, kopskaitā vairāk nekā 20 

velomaršruti: 

1) Nr. 551 „Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam” – apļveida maršruts 80 km 

garumā, ar sākuma un beigu punktu Ķemeru dzelzceļa stacijā. Galvenie apskates 

objekti – nacionāla parka dabas takas, ezeri u.c. objekti. Ļoti labi saslēdzas ar 

dzelzceļa satiksmes Rīga-Tukums stacijām Smārdē un Milzkalnē, arī Tukums I. 

2) Nr. 552 „Velotakas Valguma ezera apkārtnē” – trīs apļveida velomaršruti 

16-22 km garumā, kas iepazīstina gan ar dabas objektiem Ķemeru nacionālā parka 

un Valguma ezera apkārtnē, gan ar Šlokenbekas muižu. Maršruti pietiekami labi 

                                                 
42 http://www.eurovelo.org/routes/overview-route-database/ 
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saslēdzas ar dzelzceļa satiksmes Rīga-Tukums stacijām Milzkalnē un Smārdē un 

Milzkalnē (attiecīgi 1 km un 2,5-3,3 km līdz velomaršrutiem). 

3) Nr. 553 „Apkārt Engures ezeram” – apļveida maršruts 65 km garumā, kas 

piedāvā iepazīt dabas parka „Engures ezers” ainavas un izcilos objektus. Tuvākā 

dzelzceļa stacija velomaršrutam – dzelzceļa stacija Tukums I, kas atrodas aptuveni 

28-30km attālumā līdz Engurei. 

4) Nr. 554 „Talsu pauguraines loks” – apļveida velomaršruts 20 km garumā, 

kas ved pa dabas parka „Talsu paugurainie” ceļiem un aicina iepazīt Kurzemes dabu 

un ainavu. Maršruts atrodas patālu no dzelzceļa satiksmes. Šobrīd tuvākā dzelzceļa 

stacija ir Tukums I vai Tukums II (abas aptuveni 50 km attālumā), taču, ja atjaunotu 

dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, tad maršruts būtu pieejamāks, jo tuvākā 

dzelzceļa stacija būtu Stende (~12 km). 

5) Nr. 555 „Abavas senlejas velomaršruts” – apļveida velomaršruts ~ 40 km 

garumā pa, iespējams, skaistāko Kurzemes vietu – Abavas senleju. Maršruta sākums 

un beigas – Kandavas pilsētā. Šobrīd tuvākā dzelzceļa stacija ir Tukums I vai 

Tukums II (abas aptuveni 30 km attālumā), taču, ja atjaunotu dzelzceļa satiksmi 

Rīga – Ventspils, tad maršruts būtu pieejamāks, jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu 

Kandava (~7,2 km). 

6) Nr. 556 „Barona veloaplis” – apļveida velomaršruts 32 km garumā 

Dundagas apkārtnē. Maršruts ved pa Kr.Barona Ziemeļkurzemes takām gan 

nozīmīgiem dabas un kultūrvēstures objektiem. Arī šis maršruts atrodas patālu no 

dzelzceļa satiksmes. Šobrīd tuvākā dzelzceļa stacija ir Tukums I vai Tukums II (abas 

aptuveni 85 km attālumā), taču, ja atjaunotu dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, tad 

maršruts būtu pieejamāks, jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu Stende (~47 km pa ceļu ar 

asfalta segumu) vai Ugāle (~42 km pa grants seguma ceļu). 

7) Nr. 557 „Slīteres aplis” - apļveida velomaršruts Slīteres nacionālajā parkā 

aptuveni 50 km garumā. Tas sākas un beidzas Košragā un aizved uz Kurzemes 

apmeklētāko tūrisma objektu - Kolkas ragu. Maršruts atrodas tālu no dzelzceļa 

satiksmes. Šobrīd tuvākā dzelzceļa stacija ir Tukums I vai Tukums II (abas aptuveni 

190 km attālumā), taču, ja atjaunotu dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, tad 

maršruts būtu pieejamāks, jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu Ventspils (~63,5 km). 

8) Nr. 558 „Pa lībiešu ciemiem. Mazbānīša dabas taka” – vēl viens apļveida 

velomaršruts Slīteres nacionālajā parkā. Maršruta daļa „Pa lībiešu ciemiem” ir 

apļveida maršruts 27 km garumā, kas sākas un beidzas Mazirbē, izbraucot cauri 

Košragam, Pitragam, Saunagam un Vaidei, savukārt „Mazbānīša dabas taka” ir 17 

km garš apļveida maršruts, kas virzās no Mazirbes uz Sīkragu un atpakaļ uz Mazirbi. 

Abi šie maršruti tāpat kā iepriekšējais atrodas tālu no dzelzceļa satiksmes. Šobrīd 

tuvākā dzelzceļa stacija ir Tukums I vai Tukums II (abas aptuveni 190 km attālumā), 

taču, ja atjaunotu dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, tad maršruts būtu pieejamāks, 

jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu Ventspils (~61,2 km). 

9) Nr. 559 „Apkārt Usmas ezeram” – 55 km apļveida velomaršruts, kas sākas 

un beidzas Usmā. Arī šis maršruts atrodas šobrīd tālu no darbojošās dzelzceļa 

satiksmes. Tuvākās stacijas ir Tukums I un Tukums II (abas aptuveni 65 km 

attālumā), bet atjaunotu dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, tad maršruts būtu 

pieejamāks, jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu Usma vai Spāre (attiecīgi 1,2 km vai 3 

km līdz maršruta līnijai). 

10) Nr. 560 „Apkārt Būšnieku ezeram” – 30 km apļveida velomaršruts 

Ventspils pilsētā un tuvējā apkārtnē, iepazīstos gan Būšnieku ezeru, gan Staldzenes 

stāvkrastus. Atjaunojot dzelzceļa satiksmi Rīga – Ventspils, maršruts no citas 
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Latvijas puses būtu viegli sasniedzams, jo tuvākā dzelzceļa stacija būtu Ventspils 

pilsētā. 

11) Nr. 561 „Ventas upes velomaršruts” – apļveida velomaršruts gar Ventas 

upes krastiem 95 km garumā, kas sākas un beidzas Ventspils pilsētā ar tālāko punktu 

maršrutā – Zlēkas. Tāpat kā citi Ventspils puses velomaršruti, maršruts no citas 

Latvijas puses būtu viegli sasniedzams, ja atjaunotu dzelzceļa satiksmi Rīga – 

Ventspils , jo tad tuvākā dzelzceļa stacija būtu Ventspils pilsētā. 

12) Nr. 562 „Suitu velomaršruts” – pamataplis ir 56 km liels, kas virzās 

maršrutā Kuldīga – Īvande – Ēdole – Alsunga – Upītes – Kuldīga. Ievērojamākie 

objekti maršrutā – Ēdoles un Alsungas pilis, kā arī suitu kultūrvēsturiskais 

mantojums. Maršruts atrodas tālu no darbojošamies dzelzceļa līnijām. Tuvākā 

dzelzceļa stacija – Skrunda maršrutā Rīga – Liepāja (~38 km no Skrundas stacijas 

līdz Kuldīgai). 

13) Nr. 563 „Ventas ielejas velomaršruts” – apļveida maršruts no Kuldīgas 42 

km garumā, kas ved gan gar Ventas upes ieleju, gan ļauj iepazīt Lielo un Mazo 

nabas ezeru. Tāpat kā iepriekšējais maršruts, tas atrodas tālu no darbojošamies 

dzelzceļa līnijām. Tuvākā dzelzceļa stacija – Skrunda maršrutā Rīga – Liepāja (~38 

km no Skrundas stacijas līdz Kuldīgai). 

14) Nr. 564 „Riežupes velomaršruts” – 17 km garš apļveida velomaršruts no 

Kuldīgas, kas iepazīstina ar Riežupes smilšalām un to labirintu, kā arī Ventas un 

Riežupes upju ielejām. Tāpat kā iepriekšējais maršruts, tas atrodas tālu no 

darbojošamies dzelzceļa līnijām. Tuvākā dzelzceļa stacija – Skrunda maršrutā Rīga 

– Liepāja (~38 km no Skrundas stacijas līdz Kuldīgai). 

15) Nr. 565 „Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem” – apļveida 

velomaršruts no Kuldīgas 55 km garumā, kas iepazīstina ar ainaviskām vietām 

Kuldīgas apkārtnē. Tāpat kā iepriekšējais maršruts, tas atrodas tālu no darbojošamies 

dzelzceļa līnijām. Tuvākā dzelzceļa stacija – Skrunda maršrutā Rīga – Liepāja (~23 

km no Skrundas stacijas līdz Snēpelei). 

16) Nr. 566 „Dienvidkurzemes kultūrvēstures loks” – 40 km garais apļveida 

maršruts aicina iepazīt mazās Kurzemes pilsētiņas Aizputi, Apriķus un Cīravu. Arī 

šis maršruts atrodas tālu no darbojošamies dzelzceļa līnijām. Tuvākā dzelzceļa 

stacija – Skrunda maršrutā Rīga – Liepāja (~30 km no Skrundas stacijas līdz 

Snēpelei). 

17) Nr. 567 „Jūrmalciema velotakas” – viena virziena maršruts ~52 km 

garumā, kas savieno Liepāju ar Bernātiem un Papes ezera dabas parku un tālāk aiziet 

līdz par Latvijas-Lietuvas robežai. Galvenie apskates objekti – dabas ainavas, 

smilšainas jūras krasts un Papes ezera dabas parks. Maršrutam tuvākā dzelzceļa 

stacija – Liepāja, uz kuru kursē vilciens Rīga – Liepāja vien 2 reizes nedēļā. 

Attālums no maršruta līdz Liepājas dzelzceļa stacijai - ~17,5 km.  

18) Nr.568 „Apkārt Papes ezeram” – 30 km garš apļveida velomaršruts dabas 

iepazīšanai. Maršruts virzās gar papes ezeru un tā ganībām savvaļā dzīvojošajiem 

zirgiem un govīm. Maršrutam tuvākā dzelzceļa stacija – Liepāja, uz kuru kursē 

vilciens Rīga – Liepāja vien 2 reizes nedēļā. Attālums no maršruta sākuma punkta 

Papes līdz Liepājas dzelzceļa stacijai ir ~50 km, no Papes ezera Z punkta - ~40 km. 

19) Nr. 569 „Auces un Saldus novada pierobeža – muižas un pilis” – kopīgs 

Kurzemes un Zemgales velomaršruts aptuveni 60 km garumā, kas sākas un beidzas 

Aucē, un kā galvenos apskates objektus piedāvā iepazīt 2 pilis – Vecauces un 
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Jaunauces muižas. Tiešās sasaistes ar dzelzceļa satiksmi tam nav. Tuvākā dzelzceļa 

stacija maršrutam – Biksti (~28 km). 

20) Nr. 570 „Aizpute – Kazdanga – Kalvene – Aizpute” – aptuveni 72 km garš 

apļveida velomaršruts, kas aizved iepazīt gan apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu 

(Aizputes pilsētas koka apbūvi un Kazdangas pili), gan populāro Kalvenes zoodārzu. 

Vienīgā sasaiste ar dzelzceļa satiksmi ir ar Rīgas – Liepājas dzelzceļa maršrutu un 

Liepājas dzelzceļa staciju, kuras attālums līdz Aizputei ir 49 km, vai Skrundas 

dzelzceļa staciju (30 km). 

21) Nr. 571 „Pāvilostas jūras veloloks” – neliels, aptuveni 6 km liels veloaplis 

pa Pāvilostas pilsētiņu. Tuvākādzelzceļa stacija Pāvilostai – Liepāja, kas atrodas 

aptuveni 45 km attālumā. 

22) Nr. 572 „Saldus – Vārme – Škēde – Saldus” – aptuveni 50 km garš 

velomaršruts, kas aizved līdz Lutriņiem. Ja velomaršrutu sāk Saldus dzelzceļa stacijā 

(dzelzceļa maršruts Rīga-Liepāja), tad maršruta garums varētu būt aptuveni 44-45 

km garš. 

23) Nr. 573 „Jaunpils velomaršruts” – 35 km garš apļveida maršruts ar sākuma 

punktu pie Jaunpils pils. Maršruts iepazīstina ar apkārtnes dabas un kultūrvēstures 

objektiem, no kuriem ievērojamākie ir Jaunpils pils, Kartavu kalni un Elles kalns. 

Maršrutam tuvākā dzelzceļa stacija ir Biksti (5,5 km līdz Jaunpils centram, 2,5 km 

līdz maršruta lokam) maršrutā Rīga – Liepāja. 

24) Nr. 574 „Tukuma apkārtnes pilis” – astoņnieka veida velomaršruts 29 km 

kopgarumā, kura sākuma punkts ir dzelzceļa stacija Tukums I. Maršrutā iekļautie 

apskates objekti – Vecmoku pils drupas, Jaunmoku pils, Durbes pils un Šlokenbekas 

muiža. Maršrutu var beigt Tukumā, vai arī pie Šlokenbekas muižas, no kuras līdz 

dzelzceļa stacijai Milzkalns ir 0,9 km.
 43

 

Tukuma TIC bijušā Tukuma rajona teritorijā izpētījis, izstrādājis un piedāvā dažādu 

sarežģītības pakāpju un tematiskos velomaršrutus, kopumā 29, no kuriem 6 jau ir iepriekš 

aprakstīti. Lielākā daļa šo maršrutu iecerēti ar sākuma punktu dzelzceļa stacijā Tukums I. 

Tukuma pilsētā izveidoti 3 velomaršruti: Mazais un Lielais loks pa pilsētu, kā arī Meža 

loks. Savukārt no dzelzceļa stacijas Tukums I uz tuvējo Tukuma apkārtni iziet vēl 10 

maršruti:  

1) Uz Jaunmoku pili (18-22 km), 

2) No Tukuma līdz Milzkalnei (10 km), 

3) No Tukuma līdz Valguma ezeram (21 km), 

4) No Tukuma līdz Kaņiera ezeram (35-60 km atkarībā no izvēlētā maršruta varianta), 

5) No Tukuma uz jūru gar Lustūža kalnu (40 km), 

6) No Tukuma uz jūru (50 km), 

7) Brauciens pāri pakalniem (51 km) (apmeklējot Kaives Senču ozolu un Pastariņa 

muzeju), 

8) Uz Cinevillu (34-38 km), 

9) No Tukuma caur Džūksti uz Smārdi (apmeklējot Cinevillu, Džūkstes pasaku muzeju 

un Dunduru pļavas), 

10) Tukuma lauki un lauksaimniecība (apmeklējot Kukšu muižu un Pūri, kā arī Kaives 

senču ozolu).
 
 

                                                 
43 Velomaršrutu karte. Kurzeme. KTA, 2013 
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No Ķemeru dzelzceļa stacijas bez lielā velomaršruta apkārt Ķemeru nacionālajam parkam 

(ĶNP), Tukuma TIC piedāvā vēl 2 mazākus velomaršrutus pa ĶNP: „Zemgales līdzenums 

Ķemeru nacionālajā parkā”, dodoties uz Dunduru pļavām vērot putnus un savvaļā 

dzīvojošos dzīvniekus, un „Ķemeri – vēsturiskais kūrorts”. 

No Jaunpils centra tiek piedāvāti iepazīt un izbraukt vēl 2 velomaršruti: „Jaunpils – Zebrus 

ezers” un „Ar velo no Jaunpils līdz Remtei, Zantei un Strutelei”.
 44

 

Līdzīgi kā Tukuma TIC arī Lejaskurzemes tūrisma informācijas birojs Liepājā kopā ar 

saviem atbalstītājiem izstrādājuši vēl 4 velomaršrutus pa Liepājas pilsētu: 

1) VIA Liepāja (12 km), 

2) Vecliepāja (11 km), 

3) Noķer vēju jūrmalā! (5,5 km), 

4) Karostas valdzinošais skarbums vai Skarbais valdzinājums (12 km), 

un vēl 7 pa bijušā Liepājas rajona teritoriju, kas skar šodienas Priekules, Vaiņodes, 

Aizputes, Pāvilostas un Nīcas novadus: 

1) Starp ezeru un jūru (18 km) (maršruts ved gar jūras krastu līdz Liepājas ezeram), 

2) Papes dabas procesu dabas taka (14 km), 

3) Rucava (9 km), 

4) Liepāja – Šķēde – Medze – Kapsēde – Liepāja (58,3 km), 

5) Aizpute – Kazdanga – Bojas – Aizpute ( 25,5 km), 

6) Priekule – Mazgramzda – Dāma – Aizvīķi – Aizvīķu parks (45 km), 

7) Priekule – Gulbenes muiža – Mazgramzda – Dāma – Aizvīķi – Aizvīķu parks (54 

km).
 45

 

Visiem šiem velomaršrutiem vienīgā sasaiste ar dzelzceļa satiksmi ir ar Rīgas – Liepājas 

dzelzceļa maršrutu un Liepājas dzelzceļa staciju, kuras attālums līdz Aizputei ir 49 km, 

Priekulei - 43 km, Rucavai - 48 km. Aizputei un Priekulei tuvāka dzelzceļa stacija vēl ir 

Skrunda (attiecīgi 30 km un 46 km). 

Arī Grobiņas novadā izveidoti 2 vietējas nozīmes velomaršruti - „Velobrauciens apkārt 

Tāšu ezeram” vai „Mazpilsētas elpa”. Tie kopīgi apvienoti velomaŗsrutā „Grobiņas 

velobānis”, kurš plānots reģistrēt arī Latvijas vienotajā velomaršrutu datu bāzē. Arī 

Grobiņai tuvākā dzelzceļa stacija ir Liepājā (~10 km attālumā).
 46

 

Savukārt Skrundas pusē ir izveidoti un tūristiem tiek piedāvāti 6 vietējie velomaršruti: 

1) Skrunda – Lēnas – Nīkrāce – Skrunda (48,5 km), 

2) Skrunda – Lēnas – Rudbārži – Siekstāte – Skrunda (41,3 km), 

3) Skrunda – Siekstāte – Valtaiķi – Sermīte – Laidi – Skrunda (58 km), 

4) Skrunda – Lēnas – Nīkrāce – Lēnas – Rudbārži – Siekstāte – Skrunda (76,5 km), 

5) Skrunda – Lēnas – Rudbārži – Valtaiķi – Sermīte – Laidi – Skrunda (53,8 km), 

6) Skrunda – Lēnas – Nīkrāce – Rudbārži – Valtaiķi – Sermīte – Laidi – Skrunda (86 

km).
 47

 

                                                 
44 Tukums un apkārtne. Velomaršruti. Tukuma TIC, 2010.; Velomaršruti Tukuma pilsētā. Tukuma novada dome, 2011 
45 Velomaršruti. Liepāja. Liepājas apkārtne. Lejaskurzemes TIB 
46 http://grobinaturisms.lv/ 
47 Skrundas apkārtnes velomaršruti. Kuldīgas TIC 
 



„CENTRAL BALTIC CYCLING” 
          (Projekta Nr. CB59) 

   

38 

 

Kopumā jāsecina, ka, lai arī Kurzemē tiešām ir ļoti plašs velomaršrutu tīkls, diemžēl 

ierobežotās un praktiski neesošās dzelzceļa satiksmes dēļ: 

1) tūrisma produktu „Train & Bike” iespējams veidot vien tur, kur a/s „Pasažieru 

vilciens” šobrīd kursē, t.i., uz Tukumu un tā apkārtni, Jaunpils pusi, Saldus pusi, 

Skrundu un Liepāju; 

2) ieteikt izvēlēties Tukumu, Liepāju un Skrundu kā punktus, no kurienes apceļot 

Kurzemi ar velosipēdiem; 

3) ieteikt uzlabot dzelzceļa satiksmi maršrutā Rīga-Liepāja, t.i., vismaz katru dienu 1 

reiss dienā; 

4) ieteikt atjaunot dzelzceļa satiksmi Rīga-Ventspils (vismaz vasaras sezonā), jo 

Ziemeļkurzeme ir populārs tūrisma galamērķis – te atrodas gan Kolkas rags, kas ir 

populārākais tūrisma objekts Kurzemē, gan Ventspils pilsēta, kas arī ir populārākais 

tūrisma galamērķis Kurzemē. 

4.2. Velotūrisma piedāvājumi un galamērķi: Vidzeme 

Vidzemes tūrisma reģionu tāpat kā Kurzemes šķērso 3 EuroVelo maršruti: EuroVelo 10 

„Apkārt Baltijas jūrai”, EuroVelo11 „Nordkaps-Atēnas” un EuroVelo13 „Dzelzs 

priekškars”, kā arī divi Latvijas nacionālie velomaršruti: Nr.6 „Tour de LatEst” un Nr. 7 

„Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas maršruts”, un viens reģionālais maršruts - Nr. 

17 „Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – karkasi Nuija (EST)”.
 48

 

EuroVelo10 maršruta Vidzemes posma daļa virzās gandrīz pa to pašu maršrutu, kā 

EuroVelo 13 posms, atskaitot to, ka tas ieiet arī Limbažu pilsētas teritorijā. Savukārt 

EuroVelo 11 maršruts virzās no Latgales pāri Vidzemei caur Madonu, Bērzauni, 

Gaiziņkalnu, Ērgļiem, Vecpiebalgu, Nītauri, Siguldu, Līgatni, Cēsīm, Valmieru, Strenčiem 

Vijciemu un Valku tālāk uz Igauniju. Kopumā šī maršruta posms Latvijā varētu būtu 

aptuveni 600 km.
 49 

 

EuroVelo13 Vidzemes posma daļa ir 162 km gara un iet gar Vidzemes jūrmalas krastu no 

Rīgas līdz par Latvijas-Igaunijas robežai. Nozīmīgākie apskates objekti šajā posmā no Rīgas 

līdz Ainažiem ir Carnikavas novadpētniecības centrs, Carnikavas muižas kapitelis, Gaujas 

ieteka jūrā, Carnikavas luterāņu baznīca, Mežgarciems, Baltā kāpa, Saulkrastu velosipēdu 

muzejs, Saulkrastu pludmale, Duntes muiža un Minhauzena muzejs, Ingrīdas Žagatas 

keramikas darbnīca „Cepļi”, ZUGU laimes un veiksmes brīnumainā keramika, Vidzemes 

akmeņainā jūrmala un Veczemju (Mantiņu) klintis, Salacgrīvas muzejs, nēģu tači 

Salacgrīvā, randu pļavu taka Salacgrīvas novadā, Ugunsdzēsības muzejs un Ainažu 

jūrskolas muzejs. Posmā no Carnikavas līdz Saulkrastiem tiek ieteikts izmantot arī dzelzceļa 

satiksmi, jo posmā no Carnikavas līdz Saulkrastiem vēl nav izbūvēts veloceliņš.
 50

 

Latvijas nacionālais velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” ir 1296 km garš maršruts, kas 

stiepjas no Daugavas krastiem Lielvārdē cauri visai Vidzemei līdz Vortsjarves un Peipusa 

ezeriem Igaunijā. Maršruts Latvijas daļā ietver vairākus posmus: Sigulda-Cēsis, Cēsis-

Valmiera-Strenči-Valga, Valga-Smiltene-Cēsis, Sigulda-Ķegums-Lielvārde, Lielvārde-

Ķelpene-Ērgļi, Ērgļi-Madona, Madona-Cesvaine-Gulbene, Gulbene-Alūksne, Alūksne-

Korneti-Ape. Līdz ar to maršruts piedāvā apskatīt arī daudzus nozīmīgus tūrisma objektus: 

Turaidas muzejrezervātu, Gaisa trosu ceļu Sigulda-Krimulda, Līgatnes rehabilitācijas centru 

un tā bunkurus, Līgatnes pārceltuvi, Zvārtes iezi, Cēsu vecpilsētu un pili, atpūtas kompleksu 

                                                 
48 Velomaršrutu karte. Vidzeme. VTA, 2013 
49 http://www.eurovelo.org/routes/overview-route-database/ 
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„Rakši”, Āraišu arheoloģisko muzejparku, Raunas pilsdrupas un skatu torni, Raunas 

Staburagu, Smiltenes un Valmieras pilsētas, BMX trasi „Avoti”, Brenguļu alus darītavu, 

krēslinieku sētu „Lejasbregži”, Sietiņiezi, Strenčus, Sedas purva dabas liegumu, 

Jērcēnmuižu un parku, Ērģemes pilsdrupas, Valkas un Valgas pilsētas, Raganu klintis Apes 

pusē, Dursku pilskalnu, dabas muzeju „Vides labirints”, Ates dzirnavas-muzeju, biškopja 

z/s „Lejas”, Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļu un bānīti, Vecgulbenes muižu, 

Stāmerienas pili un Sv.Ņevas Aleksandra pareizticīgo katedrāli, Cesvaines pili un parku, 

Jāņa Seiksta keramikas darbnīcu Madonā, Gaiziņkalnu, Brāļu Jurjānu memoriālo muzeju 

„Meņģeļi”, Komunikāciju centru Ķeipene un S.Eizenšteina ekspozīciju – Kino muzeju, 

Madlienas luterāņu baznīcu, Pumpura Lielvārdes muzeju, Uldevena pili, Ķeguma krusta 

kalnu, Suntažu muižas pili, Mālpils muižu un parku, ārstniecības augu bioloģisko 

saimniecību „Liepkalni-Vēži” un Allažu dabas takas.
 51

 

Latvijas nacionālais velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” gar Latvijas upēm stiepjas vairāk nekā 400 km garumā, bet Vidzemes posmā tas 

ir 190 km garš – no Salacgrīvas līdz Ķeguma HESam. Tajā galvenie apskates objekti ir 

Lībiešu upurala pie Svētupes, Pāles novadpētniecības muzejs, Limbažu pilsēta ar Dzīvā 

Sudraba muzeju, Igates pils un „Dzirnavu krodziņš”, E.Melngaiļa Vidridžu 

novadpētniecības muzejs, Veselības augu brīvdabas ekspozīcija, Bīriņu pils, Turaidas 

muzejrezervāts un Gūtmaņa ala, Livonijas ordeņa Siguldas pils, gaisa trošu ceļš pār Gauju, 

piedzīvojumu parks „Tarzāns”, bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, Aerodium, Ropažu 

mācītājmuiža un baznīca, Valdenrodes-Zaķumuižas muižas komplekss, dabas liegums 

„Lielie Kangari”, Tīnūžu muiža, Ikšķiles baznīcas drupas, Bērzu sulu darbnīca, Ogres 

pilsētas vēsturiskais centrs, „Sierštelle”, Ogres vēstures un mākslas muzejs, Ogres luterāņu 

baznīca, dolomītu krauja Ogresgala pagastā, Nāvessala, „Pampāļu podi”, Daugmales 

pilskalns, mājas zoodārzs un dzīvnieku patversme „Mežavairogi”, Daugavas muzejs un 

Salaspils memoriālā ansambļa muzejs. 

No Rīgas līdz Siguldai un līdz Ikšķilei, Ogrei un Ķegumam iregulāra un ērta vilciena 

satiksme, kas ļauj ērti sasniegt braucējiem no Rīgas velomaršrutu pietiekami lielā tā posmā. 

Reģionālais velomaršruts Nr.17 „Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – karkasi 

Nuija (EST)” virzās no jūras gar Salacas upi un Burtnieku ezeru uz Igauniju. Tā kopgarums 

Latvijā ir 130 km. Nozīmīgākie apskates objekti šajā maršrutā ir Ainažu ziemeļu mols, 

Sarkanās klintis pie Salacas, Staicele, Lībiešu muzejs „Pivalind”, bioloģiskā saimniecība 

„Lielkalni”, kartupeļu cietes ražošanas uzņēmums, Aloja, Burtnieku zirgaudzētava, 

Burtnieku ezers un Visraga dabas taka, z/s „Adzelvieši”, kalējdarbnīca „Kalnmesteri”, 

Rūjiena ar Rūjienas izstāžu zāli un Rūjienas saldējuma ražotni un Ķoņu dzirnavas.
 52

 

Vienīgā sasaiste šim maršrutam ar dzelzceļa satiksmi iespējama no Valmieras, uz kurieni ir 

pietiekami regulāra vilcienu satiksme. No Valmieras līdz velomaršrutam ir 26 km (līdz 

Burtniekiem vai Matīšiem) vai 39 km līdz Rencēniem. 

Bez šiem maršrutiem Vidzemes tūrisma asociācija ir reģistrējusi vienotajā Latvijas 

velomaršrutu datu bāzē vēl 9 vietējās nozīmes velomaršrutus: 

1) Nr. 101 „Salacgrīva – Tūja” – Vidzemes piekrastes velomaršruts no Salacgrīvas 

līdz Tūjai kopgarumā no 33 līdz 55 km garš (atkarībā no izvēlētajiem maršruta 

posmiem – saīsinot vai izbraucot to pilnībā). Apskates objekti maršrutā – Lielais 

Krauju jūrakmens, Svētciema akmeņu saliņa, Krauju akmeņu saliņa, Zaķu akmens 

(Tūjā), Veczemju klintis, Tūjas mols un Ķurmrags. Tuvākā dzelzceļa stacija 

maršrutam – Skulte (20 km pa A1 šoseju). 

                                                 
51 Velomaršrutu karte. Vidzeme. VTA, 2013 
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2) Nr. 102 „Uz Rūcamavotu un sarkanajām klintīm” – apļveida maršruts ar sākumu 

un beigu punktu kempingā „Apaļkalns”. Maršruta garums aptuveni 15 km. 

Nozīmīgākie apskates objekti tajā – Rūcamavots un Sarkanās klintis. Tuvākā 

dzelzceļa stacija maršrutam – Cēsu dzelzceļa stacija, kas atrodas aptuveni 5 km 

attālumā līdz maršruta posmam Raiskumkrogā. 

3) Nr. 103 „Mazais loks apkārt Raiskumam” - apļveida maršruts ar sākumu un beigu 

punktu kempingā „Apaļkalns”. Maršruta garums aptuveni 6 km. Nozīmīgākie 

apskates objekti tajā – Raiskuma ezers, Raiskuma ozolu aleja un Raiskuma parks ar 

muižas ēkām. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – Cēsu dzelzceļa stacija, kas 

atrodas aptuveni 8,3 km attālumā līdz Raiskuma ezeram. 

4) Nr. 104 „Lielais un daudzveidīgais loks abpus Gaujai: Raiskums – Līgatne – 

Raiskums” - apļveida maršruts ar sākumu un beigu punktu kempingā „Apaļkalns”. 

Maršruta garums aptuveni 45 km. Nozīmīgākie apskates objekti tajā – Ķūķu klintis, 

Zvārtes iezis, Cīrulīšu dabas taka, Līgatne ar papīrfabriku, alām un pazemes 

bunkuru. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – Cēsu dzelzceļa stacija, kas atrodas 

aptuveni 4,3 km attālumā līdz Gaujas upei. 

5) Nr. 105 „Līkumu līkumi starp Cēsīm un Straupi” – apļveida maršruts aptuveni 78 

km garumā, kas sākas un beidzas Cēsīs. Maršruts ved gar Gauju un līkumo pa 

Pārgaujas lauku ceļiem gar Driškina, Ungura, Plaužu, Ķiržu un Raiskuma ezeriem. 

Nozīmīgākie apskates objekti – Ungurmuiža, Straupe un Raiskums. Maršruts 

vilciena lietotājiem pieejams no Cēsu dzelzceļa stacijas. 

6) Nr. 106 „Lielais aplis pa Pārgaujas novadu” – arī ir apļveida maršruts 98 km 

garumā, kas sākas un beidzas pie Pārgaujas TIC. Nozīmīgākie apskates objekti – 

Ungurmuiža, Driškina, Auciema un Raiskuma ezeri, Ķūķu klintis, Muižnieka un 

Ķiržu ezeri, Pūricu ezers, Milmēnu dīķis, Lielstraupes kapi, Straupes pils, 

Mazstraupes pils, Vējiņu pazemes ezeri, strausu un dambriežu audzētava, Straupes 

pienotava, Riebiņu un Eiķēnu ezeri, Ruckas ezers, Rozbeķu pilsdrupas. Tuvākā 

dzelzceļa stacija maršrutam – Cēsu dzelzceļa stacija, kas atrodas aptuveni 10 km 

attālumā līdz Raiskumam. 

7) Nr. 107 „Prom no steigas uz Kvēpenes mieru” - apļveida maršruts ar sākumu un 

beigu punktu kempingā „Apaļkalns”. Maršruta garums aptuveni 13,5 km. 

Nozīmīgākie apskates objekti tajā – Kvēpenes ozols un pilskalns. Tuvākā dzelzceļa 

stacija maršrutam – Cēsu dzelzceļa stacija, kas atrodas aptuveni 8,3 km attālumā līdz 

Raiskuma ezeram. 

8) Nr. 108 „Cēsu apkārtnes jaukumi” – apļveida maršruts pa Cēsīm un tuvējo 

apkārtni ar sākuma un beigu punktu pie Cēsu TIC. Maršruta garums aptuveni 16 km. 

No dzelzceļa stacijas Cēsis līdz Cēsu TICam - 0,6 km. 

9) Nr. 109 „Piļu un muižu maršruts: Limbaži - Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – 

Limbaži” – maršruts, kas iepazīstina ar šīs apkārtnes pilīm un muižām. Tā 

kopgarums ir 93 km. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – Saulkrastu dzelzceļa 

stacija, uz kuru ir regulāra satiksme no Rīgas.
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Bez šiem reģistrētajiem velomaršrutiem Vidzemē izveidoti vēl virkne dažādu velomaršrutu, 

kuru autori ir vietējie tūrisma informācijas centri vai uzņēmēji. Tā Valmieras pusē pastāv un 

tūristiem tiek piedāvāti šādi velomaršruti: 

1) Ar velosipēdu pa skaistākajām vietām Valmierā, 

2) Cēsis – Valmiera, 
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3) Valmiera – Brenguļi – Valmiera, 

4) Apkārt Vaidavas ezeram.
 54

 

Savukārt Cēsu puse kopīgi ar kempingu „Žagarkalns” un viesnīcu „Kārļamuiža” piedāvā 

sekojošus velomaršrutus: 

1) Cēsu apkārtne, 

2) Cēsu centrs – Priekuļi, 

3) Cēsu centrs / kempings „Žagarkalns” – Ērgļu klintis, 

4) Kempings „Žagarkalns” – Lenčupe, 

5) Cēsu centrs / kempings „Žagarkalns” – Raiskums, 

6) Kempings „Žagarkalns” – Gaujaslīči, 

7) Cēsu centrs - kempings „Žagarkalns”, 

8) Vēsu centrs – Rakši – Zvārtas iezis, 

9) Āraišu vējdzirnavas – Drabešu muiža – Āraiši – Rakši , 

10) Ainavu krauja – Zvārtes iezis – Gauja – Rakši , 

11) Līvi – Cēsis – Rakši, 

12) Stūķi – Zvārtes iezis – Rakši – Ozolkalns – Cīrulīši – Cēsis , 

13) Ainavu krauja – Zvārte (Amata) – Gauja – Rakši – Drabeši.
 55

 

Siguldas pusē atpūtas komplekss „Rāmkalni” un Siguldas tūrisma informācijas centrs kopā 

piedāvā 7 (attiecīgi 3 un 4) velomaršrutus:  

1) Rāmkalni – Krimulda – Sigulda – Rāmkalni, 

2) Rāmkalni – Vangažu baznīca – Rāmkalni, 

3) „Rāmkalnu” duatlons: velo-laivu maršruts Rāmkalni – Sigulda – Rāmkalni, 

4) Gaujas apļveida velomaršruts, 

5) Trīs piļu ceļš , 

6) Sigulda teikās un nostāstos. Pilsētas loks, 

7) Ķeizaram pa pēdām.
 56

 

Blakus esošais Līgatnes novads arī piedāvā paris velomaršrutu: „Ar velo pa Līgatnes 

novadu” un „Līgatne – Sigulda – Līgatne”.
 57

 

„Saviļņojošā Vidzeme” savā teritorijā piedāvā 8 maršrutus: 6 Limbažu apkārtnē, 1 

Saulkrastu un 1 Carnikavas novadā: 

1) No Ķimšiem līdz Blomei, 

2) Velomaršruti pa Viļķeni un apkārtni, 

3) Vidzemes piekraste ar velosipēdu (sakrīt ar EuroVelo13), 

4) Ar velosipēdu pa Katvaru pagastu, 

5) Saulkrasti – Skulte – Lauči – Dunte, 

6) Limbaži – Priedes – Tiegaži – Āstere – Pociems – Katvari – Umurga – Limbaži, 

7) Pāri četrām upēm: Inčupe – Pēterupe – Ķīšupe – Aģe (Saulkrasti), 

8) Ar velosipēdu pa nēģu karaļvalsti: Kalngale – Garciems – Carnikava – Gauja. 
58

 

                                                 
54 Valmieras TIC 
55 Cēsu TIC 
56 http://www.ramkalni.lv/lat/pakalpojumi/velomarsruti-267; http://www.tourism.sigulda.lv/velomarsruti-lv-/ 
57 http://www.visitligatne.lv/pub/?id=162 
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Smiltenes pusē ar VAS „Latvijas Valsts meži” palīdzību izveidot3 velomaršruti ar 

nosaukumu „Smiltenes velotakas”, t.i., 3 dažādu grūtības pakāpju maršruti pa Smiltenes 

apkārtni.
 59

 

Skrīveru pusei ir sagatavoti 2 velomaršruti: „Skrīveri – Klidziņa - Jumprava – Skrīveri” un 

„Skrīveri – Aizkraukle – Koknese”, kas šī projekta ietvaros izveidots (pārdēvēts) par 

Zemgales reģiona velomaršrutu „Daugavas ieleja” (VVR Nr.403).
 60

 

Ogres puse piedāvā maršrutu „Ogre - Rīgas HES - Ķeguma HES - Lielvārde – Ogre”, bet 

Madonas TIC piedāvā 3 velomaršrutus
61

: 

1) Madona – Lazdona – Mārciena – Sauleskalns – Madona , 

2) Gaiziņa pakalnos, 

3) Apkārt Lubānas ezeram. 

Savukārt Gulbenes un Alūksnes puse piedāvā 8 velomaršrutus
62

: 

1) Gulbene – Stāmeriena – Pilskalns – Gulbene, 

2) Kungu laiki Vidzemē – brauciens pa lauku ceļiem un ar mazbānīti, 

3) Pa Gaujas augšteci, 

4) Gar Tirzas upi, 

5) Pa senlatviešu teiku pēdām, 

6) Pa Alūksnes novadu, 

7) Apkārt Alūksnes ezeram 

8) Pa Alūksnes augstienes pakalniem. 

Daļa no tiek sasniedzami arī ar vilciena satiksmi. 

Kopumā Vidzemes puse, pateicoties labajai dzelzceļa satiksmei un bagātīgajam tūrisma 

piedāvājumam – apskates objektiem un piedāvātajiem velomaršrutiem, ir ļoti pateicīgs 

galamērķis tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu” un „Train & Bike” veidošanai un 

piedāvāšanai gan vietējam, gan ārvalstu tūristam. 

4.3. Velotūrisma piedāvājumi un galamērķi: Zemgale 

2012.-2013.gada laikā Zemgales reģionā izplānoti un izveidoti vairāki velomaršruti. To 

autori ir gan tūrisma informācijas centri, gan Central Baltic Cycling projektā piesaistītie 

velotūrisma eksperti. 

Vienotajā Latvijas velomaršrutu datu bāzē reģistrēti ir 7 velomaršruti
63

: 

1) Nr. 401 „Bauskas apkārtnes pilis” – apļveida velomaršruts, kas apvieno 3 Bauskas 

apkārtnes pilis: Bausku, Mežotni un Rundāli. Tas ir aptuveni 30 km garš. Tiešās 

sasaistes ar dzelzceļa satiksmi tam nav. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – 

Jelgava (55 km pa P93 un A7 šosejām līdz Bauskai). 

2) Nr. 402 „Bagātā Zemgale” – apļveida maršruts, kas ļauj iepazīt Zemgali no 

Bauskas līdz Skaistkalnei, Ozolainei un Vecsaulei. Maršruta garums – ap 80 km. Arī 

                                                                                                                                                     
58 http://www.visitlimbazi.lv/lv/?s=1239712240&ln=lv; Tūrisma maršruts „Pāri četrām upēm”. Saulkrastu TIC, 2012.; Tūrisma karte – 
Carnikavas novads. Carnikavas TIC, 2012 
59 Maršruti aktīvai atpūtai „Smiltenes velotakas”. Mammadaba, 2011 
60 Skrīveru TIC 
61 http://www.madona.lv/turisms/lv/?s=1322482087&ln=lv 
62 http://www2.gulbene.lv/tourism/index.php/lv/idejas-marrutiem-mainmenu-76/velo-mainmenu-77;  

http://www.aluksnetourism.info/Marsruti/Velo%20Marsruts.jpg 
63 http://www.vidzeme.com/lv/vidzeme-profesionaliem/velomarsrutu-nr/velomarsrutu-numuru-pieskirsanas-kartiba.html 
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tam nav sasaistes ar dzelzceļa satiksmi tam nav. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam 

– Jelgava (55 km pa P93 un A7 šosejām līdz Bauskai). 

3) Nr. 403 „Daugavas ieleja” – izcils maršruts Daugavas ielejas iepazīšanai, kas 

savieno 3 Daugavas pilsētas – Skrīverus, Aizkraukli un Koknesi. Tā garums ir ap 40 

km. Nozīmīgākie apskates objekti ir ražotne „Skrīveru saldumi”, Aizkraukles 

pilskalns, Pļaviņu HES, Kokneses pilsdrupas un Likteņdārzs. Maršruts pieejams arī 

ar vilciena satiksmi, jo visās 3 pilsētās ir arī dzelzceļa stacijas. 

4) Nr. 405 „Auces apkārtne” – apļveida maršruts aptuveni 30 km garumā, kas piedāvā 

iepazīt Auces pilsētu un tās tuvumā esošos Ķeveles avotus. Tuvākās dzelzceļa 

stacijas – Biksti (23 km) un Dobele (32 km), taču vilciena satiksme izmantojama 

tikai 2 x nedēļā, kad kursē vilciens Rīga – Liepāja. 

5) Nr. 406 „Apkārt Zebrus ezeram” – apļveida maršruts, kas piedāvās iepazīt dažādas 

kulta un teiksmu vietas, t.sk. Pokaiņu mežu. Maršruta garums – ap 20 km. Tiešās 

sasaistes ar dzelzceļa satiksmi tam nav. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – Biksti 

(~ 4km). 

6) Nr. 407 „Muižas un Zemgales ainavas” – maršruts ~80 km garumā, kura autors ir 

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs. Pēc nosaukuma jau saprotams, ka tas iepazīstina 

ar Zemgales apkārtnes ainavām un muižām Jelgavas pusē. Maršruts neiet paralēli 

dzelzceļa satiksmei, bet Jelgavas dzelzceļa stacija var būt par sākuma punktu 

maršrutam. 

7) Nr. 408 „Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni” – vēl viens maršruts, kura autors ir 

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs un kas iepazīstina ar Jelgavai blakus esošais 

Ozolnieku pusi un uz kurieni no Jelgavas pilsētas ved izbūvēts veloceliņš. Maršruta 

garums ir ... km. Tas arī neiet paralēli dzelzceļa satiksmei, bet Jelgavas dzelzceļa 

stacija var būt par sākuma punktu maršrutam. 

Taču bez šiem velomaršrutiem 2013.gada Zemgales velokartē ir minēti vēl 13 

velomaršruti
64

:  

8) Kārļa Ulmaņa piemiņas vietu loks – apļveida maršruts 35-38 km garumā, ar 

sākuma un beigu punktu Dobelē, kas nozīmē, ka velomaršruts ir sasaistīts ar vilcienu 

maršrutu Rīga-Liepāja. Nozīmīgākais apskates objekts maršrutā – K.Ulmaņa 

dzimtās mājas „Pikšas”, kurā izveidots piemiņas muzejs. 

9) Tērvetes dabas parka velo loks – apļveida velomaršruts aptuveni 13 km garumā 

Tērvetes dabas parka teritorijā. Tuvākā dzelzceļa stacija velomaršrutam – Dobele 

(~17 km pa P103 šoseju) vai Jelgava (~28 km pa P95 šoseju) dzelzceļa maršrutā 

Rīga-Liepāja.  

10) Auces un Saldus novada pierobeža – muižas un pilis – maršruta aprakstu skat. pie 

Kurzemes velomaršrutiem. 

11) No Jelgavas uz Tērveti – apļveida maršruts 70 km garumā, kura nozīmīgākie 

apskates objekti ir Sv.Trīsvienības luterāņu baznīcas tornis Jelgavā, Svētes maizes 

ceptuve, Zaļenieku muiža un, protams, Tērvetes dabas parks. Maršruts sasaistīts ar 

dzelzceļa līniju Rīga-Jelgava un viegli pieejams visiem, kas uz Jelgavu dodas no 

galvaspilsētas ar vilcienu. 

12) Velomaršruts no „Liepkalniem” – ir aptuveni 13 km garš apļveida loks pa 

„Liepkalnu” apkārtni, iepazīstot Stukmaņu muižu, Daugavas klinšainos krastus, 

izstāžu zāli „Latvju spīķeris” un vikingu liellaivu „Lāčplēsis”. Tiešās sasaistes ar 

dzelzceļa satiksmi tam nav. Tuvākā dzelzceļa stacija maršrutam – Pļaviņas (~6 km). 

                                                 
64 Velomaršrutu karte. Zemgale. Zemgales plānošanas reģions, 2013 
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13) Sēlijas mazpilsētas – aptuveni 95 km garš vairākdienu velomaršruts, kurš piedāvā 

iepazīt gan mazās Sēlijas pilsētiņas – Viesīti un Aknīsti, gan Gārseni un tās pili. No 

dzelzceļa satiksmes šis velomaršruts atrodas patālu. Tuvākās dzelzceļa stacijas – 

Aizkraukle (~54 km līdz neretai) un Krustpils (~33 km līdz Viesītei).  

14) Apkārt Saukas ezeram – ir 25 km garš apļveida velomaršruts ar sākumu un beigu 

Lonē. Te iepazīstami Sēlijai vistipiskākais ceļš – līkloči, pauguri un ainaviski skati. 

Nozīmīgākie apskates objekti maršrutā – Saukas ezers un Ormaņkalns. Arī šis 

maršruts atrodas patālu no dzelzceļa līnijām. Tuvākā dzelzceļa stacija – Krustpils 

(~45 km). 

15) Ripo pa Jēkabpils novadu – 55 km garš velomaršruts no Līvāniem līdz Jēkabpilij. 

Interesantākie apskates objekti – Līvānu mākslas un amatniecības centrs, 

amatniecības centrs „Rūme” un pārceltuve pār Daugavu. Maršruts viegli sasaistāms 

ar dzelzceļa satiksmi, jo var sākt un beigties dzelzceļa stacijās Līvāni un Krustpils. 

16) Salas novada velomaršruts – 18 km garš apļveida maršruts Sēlijas pakalniem 

bagātās ainavas iepazīšanai, kā arī z/s „Boļāni” Ozolu takas un Strūves meridiāna 

apmeklēšanai. Tuvākā dzelzceļa stacijas – Pļaviņas (~4km, ieskaitot velosipēdu 

pārvešanu ar motorlaivu pār Daugavu pie Līkumiem). 

17) Laukezera dabas parks – aptuveni 15-20 km garš apļveida velomaršruts pa 

Laukezera dabas parka teritoriju Jēkabpils pievārtē. No Krustpils dzelzceļa stacijas 

līdz maršruta sākujma un beigu punktam – 6,2 km.  

18) Atašienes velomaršruts – arī apļveida maršruts 20-24 km garumā, kasiepazīstina 

braucējus ar Atašienes apkārtni. Ievērojamākie apskates objekti tajā – Retro 

motociklu un seno formastērpu kolekcija un Marinzejas muižas apbūve ar parku. 

Maŗsruts sākas un beidzas Atašienes dzelzceļa stacijā. 

19) Jēkabpils Radžu ūdenskrātuve un salas novads – 35-38 km garais velomaršruts 

savieno Radžu ūdenskrātuvi, kas ir iecienīta jēkabpiliešu atpūtas vieta, un vairākas 

apskates un tūrisma vietas Salas novadā. Maršruts ir apļveida un no tā līdz tuvākajai 

dzelzceļa stacijai – Krustpils – ir aptuveni 5 km. 

20) Lielā Daugavas velotūre – 190 km garš viena virziena maršruts no Ķeguma līdz 

Daugavpilij (vai otrādi), kas ved gar Daugavas krastu. Maršruts virzās vairāk pa 

Daugavas kreiso krastu, taču piedāvā iepazīt upes labā krasta pilsētas – Jēkabpili, 

Pļaviņas, Koknesi, Aizkraukli, Skrīverus. Maršrutu var veikt pa daļām, to sākot un 

beidzot attiecīgo pilsētu dzelzceļa stacijās.
 
 

Savukārt bez šiem velomaršrutiem vēl ir izveidoti vairāki velomaršruti, kas tiek piedāvāts 

vietējo pašvaldību tūrisma informācijas materiālos un vietnēs.  

Kopumā 2012.gada velotūrisma attīstības iespēju izpētes gaitā Zemgalē fiksēti 8 

velotūrisma areāli: Dobele un apkārtne (t.sk. Zembrus ezers un Pokaiņu mežs), Auces 

apkārtne, Tērvetes apkārtne, Jelgava un apkārtne, Bauska un apkārtne, Daugavas ielejas 

areāls, Jēkabpils un apkārtne un Sēlijas areāls.
 65

 

No tiem vien trim ir tieša sasaite ar dzelzceļa satiksmi, t.i., dzelzceļa stacijas atrodas 

pietiekami tuvu, lai velomaršrutu reklamēšanai varētu piedāvāt izmantot „Trains & Bike” 

piedāvājumu, t.i., Jelgava un apkārtne, Daugavas ielejas areāls un Jēkabpils un apkārtne. 

Pārējie areāli tomēr atrodas patālu vai ļoti tālu no dzelzceļa satiksmes līnijām, lai 

piedāvājums „Train & Bike” būtu velotūristam draudzīgs un saistošs (pārāk tālu līdz 

                                                 
65 Velotūrisma attīstības iespējas Zemgales reģionā. NK Konsultāciju birojs, 2012. 
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maršrutam, dažkārt – tālāk nekā pats velomaršruta garums, grantēts ceļš no dzelzceļa 

stacijas līdz maršrutam utt. utml.). 

4.4. Velotūrisma piedāvājumi un galamērķi: Rīga un Jūrmala 

Rīgas domes Satiksmes departaments kopā ar velotūrisma speciālistiem 2012.gadā 

sagatavojis un piedāvā rīdziniekiem un tās viesiem 15 dažādus velomaršrutus Rīgas pilsētā, 

no kuriem 8 atrodas Pārdaugavā un 7 Daugavas labajā krastā. Daļa no tiem iet pa 

izbūvētajiem veloceliņiem, bet liela daļa no tiem veicami, pārvietojoties pa ietvēm vai ielu 

braucamajām daļām. Turklāt 9 no šiem 15 maršrutiem sākas un/vai beidzas dzelzceļa 

stacijās maršrutā Rīga-Tukums.  

Rīgas pašvaldības piedāvātie velomaršruti un galvenie apskates objekti tajos
66

: 

1) Daugavgrīvas sala – apļveida maršruts,14 km garš ar sākuma punktu Birzes ielā pie 

Daugavgrīvas cietokšņa. Galvenie apskates objekti: Daugavgrīvas sala, 

Daugavgrīvas cietoksnis, bij. Padomju armijas daļa, pareizticīgo baznīca, 

Daugavgrīvas bāka, Daugavgrīvas mols un Daugavgrīvas dabas liegums ar skatu 

platformu. Maršruts tieši ar dzelzceļa satiksmes līnijām nav saistīts. Braucot ar 

vilcienu maršrutā Rīga-Tukums, piemērotākās dzelzceļa stacijas, no kurām doties, lai 

sasniegtu maršrutu un maršrutā minētos objektus - Priedaine, Babīte, Zolitūde, 

rēķinoties ar papildus kilometrāžu attiecīgi 14,2 km, 12,3 km un 11,4 km vienā 

virzienā. 

2) Imanta un Anniņmuiža – apļveida maršruts, 10,5 km garš. Kā maršruta sākuma un 

beigu punkts jau no maršruta autoru puses tiek piedāvāta Zolitūdes dzelzceļa stacija. 

Galvenie apskates objekti: Zolitūdes mikrorajons, Anniņmuižas ēka, Imantas 

mikrorajons, Kleistu mežs un Sudrabkalniņš. Maršruts ietver 2 dzelzceļa stacijas 

dzelzceļa maršrutā Rīga-Tukums – Imanta un Zolitūde, no kurām var sākt un/vai 

beigt maršrutu.  

3) Dzirciems, Nordeķi un Iļģuciems – apļveida maršruts 6,5 km garumā ar sākuma 

punktu pie Latvijas Universitātes Botāniskā dārza. Galvenie piedāvātie apskates 

objekti maršrutā: Dzirciema ielas mikrorajons, LU Botāniskais dārzs, Nordeķu 

muiža, Buļļu iela, Iļguciema un Dzegužkalna mikrorajons, Daugavgrīvas iela. Rīgas 

Mārtiņa ev.lut.baznīca un Hāmaņa muiža. Maršruts tieši ar dzelzceļa satiksmes 

līnijām nav saistīts. Braucot ar vilcienu maršrutā Rīga-Tukums, piemērotākās 

dzelzceļa stacijas, no kurām doties, lai sasniegtu maršrutu un maršrutā minētos 

objektus – Zasulauks vai Torņakalns, rēķinoties ar papildus kilometrāžu attiecīgi 1,6 

km un 4 km vienā virzienā. 

4) Ķīpsala - apļveida maršruts 3,5 km garumā ar sākuma un beigu punktu pie Vanšu 

tilta. Galvenie piedāvātie apskates objekti – Ķīpsalas apbūve, Zunds, Rīgas Tehniskā 

universitāte, dzelzsbetona tilts, bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu 

kalpoņu klosteris, atsevišķi nami kā Īres nams Zvejnieku ielā 5a un Celma & Bēma 

ģipša fabrika, F-G dambis un Balasta dambis, C-D dambis un Vanšu tilts. Maršruts 

tieši ar dzelzceļa satiksmes līnijām nav saistīts. Braucot ar vilcienu maršrutā Rīga-

Tukums, piemērotākās dzelzceļa stacijas, no kurām doties, lai sasniegtu maršrutu un 

maršrutā minētos objektus – Zasulauks vai Torņakalns, rēķinoties ar papildus 

kilometrāžu attiecīgi 3,2 km un 3,1 km vienā virzienā. 

5) Zasulauks, Zolitūde, Šampēteris, Pleskodāle – apļveida maršruts 10,5 km garumā, 

kura sākuma un beigu punkts ir Zasulauka dzelzceļa stacija. Piedāvātie apskates 

objekti maršrutā – Zasulauka mikrorajons, Zasulauka dzelzceļa stacija, Fr.Candera 

                                                 
66 Veloceļvedis „Iepazīsti Rīgu ar divriteni”. Rīgas domes satiksmes direkcija un „Lauku Ceļotājs”, 2012. 
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iela, Zolitūdes un Šampētera mikrorajoni, Šampētera mežs, Pleskodāles mikrorajons 

un Kalnciema iela.  

6) Torņakalns un Āgenskalns – apļveida maršruts 10,1 km garumā, kas sākas un 

beidzas Torņakalna dzelzceļa stacijā. Apskates objekti maršrutā – Torņakalna 

dzelzceļa stacija, Arkādijas parks, Māras dīķi, O.Vācieša memoriālais muzejs, 

J.Akuratera muzejs, fabrikas „Aurora” korpusi, P.Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca, Meteora dārzs, Āgenskalna tirgus, Ed.Smiļģa Teātra muzejs, Olgas muiža, 

Kalnciema kvartāls, Hartmaņa muižiņas ansamblis un Uzvaras parks. 

7) Atgāzene, Ziepniekkalns un Bišumuiža – 11,5 km garš velomaršruts, kura sākuma 

un beigu punkts atrodas pie Rīgas – Jelgavas dzelzceļa līnijas. Līdz ar to par sākuma 

un/vai beigu punktiem izmantojamas dzelzceļa stacijas „Turība” un „Torņakalns”. 

Piedāvātie apskates objekti maršrutā ir Atgāzenes un Ziepniekkalna mikrorajona 

apbūve, Ēbelmuiža, A/S „Dzintars”, Bišumuiža, Dižozols Bauskas ielā, Bloka 

muižiņa, Rīgas Lutera ev.lut.baznīca un pieminekļi un piemiņas vietas Torņakalna 

dzelzceļa stacijas rajonā. 

8) Lucavsala un Zaķusala – ir apļveida maršruts 12 km garumā, kas sākas un beidzas 

Torņakalna dzelzceļa stacijā. Piedāvātie apskates objekti – Torņakalna dzelzceļa 

stacija, Rīgas panorāma, piemineklis Daugavas malā Bermonta cīņu laikā 

kritušajiem un vecā dzelzceļa tilta atliekas Daugavā, Lucavsala un piemineklis 

Ziemeļu kara krievu karavīriem, Lucavsalas dižliepa un vīksna, Lucavsalas muižiņa, 

Kazas sēklis, Salu tilts, Zaķusala un Rīgas radio un televīzijas tornis. 

9) Mangaļu pussala – apļveida maršruts 15 km garumā ar sākuma un beigu punktu 

Vecāķu dzelzceļa stacijā (dzelzceļa maršruts Rīga – Skulte). Piedāvātie apskates 

objekti maršrutā – Vecāķu, Mangaļu pussalas un Vecdaugavas mikrorajoni, vecais 

militārais ceļš ar dažādu laiku militārajām būvēm, Mangaļsalas krasta aizsardzības 

baterijas, piemiņas zīmes jeb t.s. Cara akmeņi, Austrumu mols, Daugavgrīvas bāka 

un dzelzsbetona kuģa vraks jūrā. 

10) Mežaparks un Sarkandaugava – apļveida maršruts 12 km garumā ar sākuma un 

beigu punktu Mangaļu dzelzceļa stacijā (dzelzceļa maršruts Rīga – Skulte). 

Piedāvātie apskates objekti maršrutā – Mežaparks, Ķīšezers, Sarkandaugava, Kristus 

Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca un piemineklis ebreju gūstekņiem, 

Sarkandaugavas parks, Latvijas kultūras muzejs „dauderi”, a/s „Aldaris” un 

Daudersala.  

11) Jugla, Juglas mežs – apļveida maršruts 15 km garumā ar sākuma un beigu punktu 

Juglas dzelzceļa stacijā (dzelzceļa maršruts Rīga – Sigulda). Piedāvātie apskates 

objekti maršrutā – Jugla, Strazdumuiža, Grāvenheides muižas vieta, Juglas ezers, 

Juglas zvēraudzētavas ciemats, Zēlustes muižas komplekss un Juglas mežs. 

12) Apkārt Šmerļa mežam – apļveida maršruts 6 km garumā ar sākuma vietu Brīvības 

gatvē. Galvenie piedāvātie apskates objekti maršrutā: Šmerlis, Šmerļa mežs, 

Dambkapurva ezers un Rīgas kinostudija. Maršruts tieši ar dzelzceļa satiksmes 

līnijām nav saistīts. Braucot ar vilcienu maršrutā Rīga-Sigulda, piemērotākā 

dzelzceļa stacija, no kuras doties, lai sasniegtu maršrutu un maršrutā minētos 

objektus - Jugla, rēķinoties ar papildus kilometrāžu 0,9 km lielu attālumu no 

dzelzceļa stacijas līdz Brīvības gatves un Murjāņu ielas krustojumam. 

13) Maskavas forštate – apļveida maršruts 7,5 km garumā, kuram sākuma un beigu 

punkts ir Vagonu parka dzelzceļa stacija. Piedāvātie apskates objekti maršrutā – 

Maskavas forštates apbūve, Vagonu parks, Rīgas Sv.Jāņa Priekšteča pareizticīgo 

katedrāle, Klusais dārzs un Miera dārzs, Maskavas ielas apbūve, Rīgas 

Grebenščikova vecticībnieku lūgšanu nams, Maskavas dārzs un Ebreju kapi. 



„CENTRAL BALTIC CYCLING” 
          (Projekta Nr. CB59) 

   

47 

 

14) Ķengaraga promenāde – ir vienvirziena maršruts 2.5 km garumā ar galapunktiem 

Austuves un Ķengaraga ielu krustojumā un Kvadrāta ielā. Tuvākās dzelzceļa stacijas 

šī maršruta galapunktiem ir Jāņavārti un Škirotava, kas atrodas attiecīgi 1,4 km un 

1,6 km no šiem punktiem. Piedāvātie apskates objekti – Ķengaraga apbūve un 

promenāde, Enkurkluči, Ķengaraga (Elles) dīķis, rūpnīca „Sarkanais kvadrāts” un 

putnu vērošanas tornis iepretim Kvadrāta ielai. 

15) Rīgas centra parki un Jūgendstils – ir 7 km garš apļveida maršruts ar sākuma/beigu 

punkti pie tilta pāri Pilsētas kanālam pie Kr.Valdemāra ielas. Galvenie apskates 

objekti maršrutā – Kronvalda parks un kanālmalas apstādījumi, Vērmanes dārzs un 

Esplanāde, Alberta ielas apbūve, Viestura dārzs un Vīlandes ielas apbūve. Ierodoties 

Rīgā ar vilcienu, ceļotājam jāizkāpj Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, līdz tuvākajai 

maršruta līnijai no stacijas veicot vien 0,5 km ceļu. 

Jāpiemin, ka Rīgā tiek piedāvāts vēl viens velomaršruts - Rīgas centrs–Jūrmala, kas ir 16,7 

km garš velomaršruts, kas sākas Rīgā pie Vanšu tilta un beidzas Jūrmalā, Lielupē pie 

Lielupupes tilta. Tas ir vecākais velomaršruts Latvijā, kas virzās pa speciāli izbūvētu 

veloceliņu, kas tapis 20.gadsimta 80.gados. Tas daudzviet iet paralēli dzelzceļa līnijai Rīga 

– Tukums, ieskaitot dzelzceļa stacijas Zolitūde, Imanta, Babīte, Priedaine, kas ļauj 

velomaršrutu nesākt no Rīgas centra vai Lielupes tilta, vai, ja pietrūkst spēka, to pabeigt 

ātrāk.
 67

 

Rīgas pilsētas pašvaldības plānos ir 2013.gadā jaunatklāto Daugavas promenādi, kuru veido 

gan gājēju, gan velobraucēju celiņi nākotnē pagarināt gar Daugavas krastu, lai savienotos ar 

Salaspili un Ogri. Šis garais velomaršruts tad savienotos ar jau Salaspilī Latvijas 

veloinformācijas centra izveidoto velomaršrutu „Atklāj Doles salu”. 

Jūrmalas pašvaldība (Jūrmalas TIC) piedāvā tūristiem 4 vienas dienas velomaršrutus
68

: 

1) Maršruts Majori – Dzintari – Bulduri – Lielupe – Buļļuciems ved gar pludmali un 

Raga kāpas dabas liegumu. Ir iespējams ieraudzīt unikālas dabas ainavas, kā arī 

apskatīt koka apbūvi. Var izmest līkumu un iebraukt Bulduru dendroloģiskajā parkā. 

Maršruta garums ir 17 km, ja to sāk un beidz majoru dzelzceļa stacijā, 15,5 km – ja 

to sāk Majoru, un beidz Dzintaru dzelzceļa stacijā, 13,5 km – ja to sāk majoru un 

beidz Bulduru dzelzceļa stacijā vai 12,3 km – ja to sāk majoru un beidz Lielupes 

dzelzceļa stacijā. Maršrutā apskatāmie objekti: koncertzāle „Dzintari”, pludmale, 

Jūrmalas Brīvdabas muzejs, Baltā kāpa, Raga kāpas dabas liegums, Bulduru ev.lut. 

baznīca, koka apbūve, Bulduru Dendroloģiskais parks. 

2) Maršruts Majori – Dubulti – Melluži –Vaivari – Kauguri ved no Majoriem 

(Aspazijas mājas vai dzelzceļa stacijas Majori) līdz Kauguriem, populārai atpūtas 

vietai – kafejnīcai „Kūriņš”. Maršruta garums ir 20 km (turp-atpakaļ), bet ja plāno 

nobeigumu „Kūriņā” un pēc tam atgriezties ar vilcienu sākuma punktā, tad tuvākā 

dzelzceļa stacija ir Sloka un kopējais velomaršruta garums ir 15 km. Piedāvātie 

apskatāmie objekti maršrutā ir Aspazijas māja, Sv.Kņaza Vladimira baznīca, 

Dubultu baznīca, pludmale, Kāpu ielas arhitektūra, ūdens atrakciju parks “Nemo”, 

Kaugurciema dižozols, piemineklis kapteinim P.Zoltam.  

3) Maršruts Vaivari – Jaunķemeri – Ķemeri ved gar priežu mežu uz slaveno kūrorta 

zonu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Pa ceļam var nopirkt kūpinātas zivis 

Bigauņciemā un paēst latviešu krogā "Kūriņš", pamakšķerēt Slokas vai Melnajā 

ezerā vai izstaigāt pa ĶNP  eko - takām. Atpakaļceļš ved gar pludmali. Maršruta 

garums vienā virzienā no NRC „Vaivari” līdz Ķemeru centram ir 20 km. Tuvākā 

                                                 
67 http://www.divritenis.lv/?ct=velomarsruti 
68 http://www.tourism.jurmala.lv/page/1545 
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dzelzceļa stacija maršruta sākumam ir Vaivari (aptuveni 0,6 km), bet beigu punktam 

- Ķemeri (aptuveni 0,9 km). Maršrutā apskatāmie objekti ir ūdens atrakciju parks 

"Nemo", Kaugurciema dižozols, kafejnīca "Kūriņš" (Kaugurciema 47), sanatorija 

"Jaunķemeri", Slokas ezers, Melnezers, Ķemeru Nacionālā parka informācijas centrs 

"Meža māja", kā arī Ķemeru parka teritorijā - sēravots "Ķirzaciņa", Ķemeru 

valriekstu koks, bij. Ķemeru viesnīcas ēka, Ūdenstornis, Mīlestības saliņa, 

Pareizticīgo baznīca, dūņu dziedniecības ēku komplekss, pludmale. 

4) Maršruts Ķemeri un apkārtne ir ap 20 km garš. Tas sākas un beidzas Ķemeru 

dzelzceļa stacijā. Maršrutā apskatāmie objekti ir dzelzceļa stacija Ķemeri, Ķemeru 

kūrorta parks, Melnezers, KRC "Jaunķemeri" un izjādes ar zirgiem, Slokas ezera 

sēravoti, restorāns „Neptūns”, sanatorija "Jantarnij bereg", Jaunķemeru pludmale. 

Savukārt „Ķemeru velonoma” piedāvā Jūrmalā vēl 10 velomaršrutus pa Ķemeru pusi, t.i., 

Ķemeru nacionālo parku. Visu šo naršrutu sākuma un beigu punkti ir Ķemeru dzelzceļa 

stacija, kur atrodas arī „Ķemeru velonomas” punkts
69

: 

1) Lielais Zaļās kāpas loks ir apļveida maršruts 27 km garumā. Maršrutā galvenie 

apskates objekti ir Zaļā kāpa, Zaļais un Raganu purvs, k’aarī Kaņiera ezera skatu 

tornis, Lapmežciema muzejs un Kupskalnu dabas taka. 

2) Mazais Zaļās kāpas loks arī ir apļveida maršruts tikai 15 km garumā, kas iepazīstina 

ar dabas objektiem – Zaļo kāpu un Zaļo un Raganu purvu, kā arī izved cauri Ķemeru 

miestiņam.  

3) Ķemeri - Jaunķemeri - Bigauņciems - Lapmežciems - Antiņciems - Ķemeri arī ir 

apļveida maršruts 21 km garumā. Apskates objekti maršrutā – Ķemeri, Antiņciems, 

Kaņiera ezers un tornis, Siliņupes apmetne un Lapmežciema muzejs, Raganu purvs. 

4) Apļveida maršruts Ķemeri - Slokas ezers - Kūdra- Ķemeri ir 12 km garš. Maršrutā 

iekļautie apskates objekti – „Meža māja”, Dūņu ceļš, Slokas ezers ar torni, Slokas 

purvs-ezers „Akacis”, Kūdras ciemats un bijusī rūpnīca. Maršrutu var noslēgt arī 

Kūdras dzelzceļa stacijā.  

5) Maršruts Lielā Ķemeru tīreļa taka ir 8,5 km garš, braucot ar velosipēdu, + 3,5 km, 

ejot kājām pa purva taku. Maršruta mērķis – sasniegt un iepazīt purva taku, kas ir 

viens no populārākajiem dabas objektiem Latvijā un populārākais Ķemeru 

nacionālajā parkā. 

6) Maršruts Uz Kaņiera pilskalnu ir 17 km garš un tā galvenais apskates objekts ir 

Kaņiera pilskalna taka, kas ir ap 2 km gara un ejama kājām. 

7) Maršruts Uz Liliju ezeru ir ap 14 km garš un galvenais apskates objekts tajā ir Liliju 

ezers netālu no Kalnciema šosejas. 

8) Slokas ezers - sēravoti un Vecslocenes dumbrājs ir 9 km garš maršruts. Galvenie 

apskates objekti – Ķemeru miestiņš, Slokas ezers un tornis, Dūņu ceļš, Vecslocenes 

dumbrājs. 

9) Jaunķemeru pludmale un Kauguri atkarībā no izvēlētās maršruta gaitas ir 13 - 20 

km garš. Galvenie apskates objekti ir Ķemeru, Jaunķemeru un Kauguru apbūvētie 

mikrorajoni un jūras krasts ar pludmali. 

10) Velomaršruts Ķemeru pilsēta un sanatorijas parks iepazīstina ar Ķemeru miestiņa 

apbūvi un kultūras un vēstures pieminekļiem. Tas atkarībā no izvēlētās maršruta 

gaitas var būt no 3,5 līdz 7 un vairāk kilometriem garš. 

                                                 
69 http://www.takas.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=42%3Aktg-
velomarsruti&Itemid=202&layout=default&lang=lv 
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Arī Rīga un Pierīga / Jūrmala, pateicoties labajai dzelzceļa satiksmei un bagātīgajam 

tūrisma piedāvājumam – apskates objektiem un piedāvātajiem velomaršrutiem, ir pateicīgs 

galamērķis tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu” un „Train & Bike” veidošanai un 

piedāvāšanai tūristiem. 

4.5. Velotūrisma piedāvājumi un galamērķi: Latgale 

Interreg III B projekta „Aizraujoša riteņbraukšana pa Baltijas ezeru zemi” („Exciting 

Cycling in the BCL”) laikā 2005.-2007.gadā Latgalē tika izstrādāti 30 lielāki un mazāki 

velomaršruti, kas aptver lielu daļu Latgales plānošanas reģiona. Projekta rezultātā tūrisma 

tirgū tika izplatīti materiāli 5 valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu) par 

sekojošiem Latgales velomaršrutiem
70

:  

1) Lielais Lubānas ezers – aptuveni 49,8 km garš apļveida maršruts, kas sākas Īdeņā. 

Maršruta gaita: Īdeņa – Aiviekstes slūžas – Kalna gala slūžas – Zvejsala – 

Teirumnieki – Īdeņa. 

2) Apkārt Tīrumnieku ezeram – gandrīz 4 km garš apļveida maršruts. 

3) Nautrēnu apkārtnes kultūra un vēsture. Rogovka – slavenu latgaliešu dzimšanas 

vieta – gandrīz 27 km garš velomaršruts. Maršruta gaita: „Kabata” – Jaungailumi – 

Rogovka – Dekteri – Livzinieki -Dekteri – Miglinieki – Zaļmuiža – Rogovka. 

4) Velomaršruts apkārt Meirānu ezeram – aptuveni 11 km garš apļveida maršruts ar 

sākuma un beigu punkti Bērzgalē. Maršruta gaita: Bērzgale – Meirāni – Kapiņu 

ezers – Micānu ezers – Bērzgale. 

5) Velomaršruts apkārt Sarkaņu baznīcai – aptuveni 14 km garš velomaršruts ar 

sākuma un beigu punktu Lešķos. Maršruta gaita: Leški – Sarkaņu baznīca – 

Viraudas ezers - Lendži – Leški. 

6) Velomaršruts apkārt Adamovas ezeram – aptuveni 16,5 km garš maršruts. Maršruta 

gaita: Adamovas ezera pludmale „Azarkrosti” – Ceplīši – Liuzinīki – Suņova – 

Kozlova – Zeltiņi – Sološu ezers – Liuzinīki – Lendžu ceļš. 

7) Velomaršruts „Vēsturiskais ceļš” – aptuveni 25,7 km garš velomaršruts Rēzeknes 

apkārtnē. Maršruta gaita: viesnīca „Rēzekne” – Spriņģu pilskalns – Kalēji – 

E.Ķipura privātmuzejs – Ozolmuižas katoļu baznīca – Fr.Trasūna muzejs 

„Kolnasēta” – zemnieku saimniecība „Untumi”. 

8) Velomaršruts „Maltas pagasts” – ap 4 km garš velomaršruts pa Maltas miesta 

apkārtni. 

9) Velomaršruts „Poļu muižnieku pēdas” – aptuveni 25 km garš velomaršruts, kas 

iepazīstina ar Pušas pagasta apvidu un vēsturi. Maršruta gaita: Puša – Baldas 

ūdensdzirnavas – Baltais ezers – Dorotpole – Mežmalas. 

10) Velomaršruts „Zosnas muiža un apkārtne” – aptuveni 11 km garš velomaršruts pa 

Zosnas apkārtni. Maršruta gaita: Veczosna – Zosna – „Dīķi” – Zosna. 

11) Velomaršruts „Mākoņkalna apkārtnes kulta vietas” – aptuveni 18 km garš 

velomaršruts. Maršruta gaita: Lipuški – Malukšta – Karātavu pilskalns – Zeltakalns 

– Zelenpoles svētakmens – Ubagovas akmens – Ubagovas ezers un laukakmens – 

Mākoņkalns. 

12) Velomaršruts „Mākoņkalna akmeņu stāsti” - aptuveni 15 km garš velomaršruts. 

Maršruta gaita: Dvarči – Jaunstašuļi – Bondari – Mākoņkalns – Lipuški.  

13) Velomaršruts „Latgales virsotne” - aptuveni 30 km garš velomaršruts. Maršruta 

gaita: Kaunata – Leiņi – Piliki – Akminīši - Dubuļi –Lielais Liepu kalns –Vaišļu 

ezers – Pārtova ezers – Kaunata. 

                                                 
70 Līvānu TIC 
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14) Velomaršruts „Apkārt Mazajam Ludzas ezeram” - aptuveni 6 km garš apļveida 

velomaršruts pa Ludzas pilsētu. Maršruta sākuma un beigu punkts – pie Ludzas TIC. 

15) Velomaršruts „Ezeru velomaršruts” - aptuveni 23 km garš apļveida velomaršruts 

Aglonas pusē. Maršruta gaita: Aglona - Salenieki - Cirīša HES - Kundziniški - 

Valaiņi - Biešoni - Velnezers - Terehova - Kapiņi - Madelānu pilskalns - Karaļa 

kalns – Aglona. 

16) Velomaršruts „Lielais ģimenes velomaršruts” - aptuveni 20 km garš apļveida 

velomaršruts Aglonas pusē, kas aizved ar velosipēdu braukt mīlošas ģimenes no 

Aglonas uz Cirīša ezeru. 

17) Velomaršruts „Ekstrēmais velomaršruts” - 120 km garš apļveida velomaršruts ar 

sākumu un beigu punktu Aglonā. Maršruta gaita: Aglona - Jaunaglona - Bērzgale - 

Starodvorje - Geranimova - Blaževiči - Priežmale - Lejas Butkāni - Jaunokra - 

Voveri - Raģeļi - Grāveri - Kovaļova - Peipiņi - Šķeltova - Brīveru pilskalns – 

Aglona. 

18) Velomaršruts „Velomaršruts par ticību” - 93 km garš apļveida velomaršruts atkal ar 

sākumu un beigu punktu Aglonā. Maršruta gaita: Aglona - Bērzgale - Starodvorje - 

Kapiņi - Foļvarka - Koškina - Jaunokra - Raģeļi - Grāveri - Kovaļova - Peipiņi - 

Šķeltova - Slostovka – Aglonas bazilika.  

19) Velomaršruts „Līvānu pilsēta” – aptuveni 10 km garš apļveida velomaršruts pa 

Līvānu pilsētu. 

20) Velomaršruts „Grīvas aplis” - aptuveni 25 km garš apļveida velomaršruts atkal ar 

sākumu un beigu punktu Līvānos. Dabas tūrisma maršruts, kurā dabas ainavas mijas 

ar industriālās ainavas skatiem. 

21) Velomaršruts „Stāres aplis” - aptuveni 43 km garš apļveida velomaršruts atkal ar 

sākumu un beigu punktu Līvānos, kas iepazīstina ar apkārtnes ainavām un 

lauksaimniecības tradīcijām. 

22) Velomaršruts „Stikānu aplis” - aptuveni 20 km garš apļveida velomaršruts atkal ar 

sākumu un beigu punktu Līvānos, kas iepazīstina ar dabas, kultūras, mākslas un 

amatniecības tradīcijām šajā pusē. 

23) Velomaršruts „Iepazīsti Krāslavas apkārtni” - 9 km garš velomaršruts pa Krāslavas 

pilsētu. 

24) Velomaršruts „Krāslavas priežu meži” - 10 km garš velomaršruts pa Krāslavas 

pilsētas tuvējo apkārtni. 

25) Velomaršruts „Saulkrastu taka” - 8 km garš velomaršruts pa Krāslavas pilsētu un tās 

tuvāko apkārtni. 

26) Velomaršruts „Šilovka” - 6 km garš velomaršruts, kas no Krāslavas pilsētas aizvedīs 

līdz Šilovkas ezeram.  

27) Velomaršruts „Ežezera apkārtnes noslēpumi” - 36 km garš velomaršruts Dagdas 

pusē. Maršruta gaita: Dagdas pilskalns – grants ceļš gar Purpļu ezeru – lauku ceļš 

līdz asfaltētajam ceļam P 55 – pa asfaltēto ceļu līdz Ezerniekiem – atpūtas vieta pie 

Ežezera – ceļš uz Andzeļiem – Ezernieku vidusskola – Piloru ozolu audze – Andzeļi 

– komplekss „Obiteļa” – Bojāri – P 55 ceļš – Dagdas pilskalns. 

28) Velomaršruts „Eksotiskā Pustina” – 4 vai 14 km garš velomaršruts Izvaltas pusē. 

Mazā loka gaita: Robežnieki – Pustiņas katoļu baznīca – taka starp Guseva ezeru un 

Ikažences purvu – Ikaženci – Robežnieki. Lielā loka gaita: Robežnieki – ceļš uz 

Veceļiem – minizoo “Viesturi” – ceļš gar Ormijas ezeru – lauku māja “Ezerkalns” – 

ceļš gar Garasi ezeru – Robežnieki. 

29) Velomaršruts „Dabas parks „Daugavas loki”” – 35 km garš velomaršruts pa dabas 

parku, iepazīstot Daugavas krastus un ainavu ap to. Maršruta gaita: Naujene – 

Tartaks – Krāslava. 
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30) Velomaršruts „Luknas ezera aplis” – 18 km garš velomaršruts Višķu pagastā. 

Maršruta gaita: Špoģi – Višķu arodskola – Višķi – Danisevka – Špoģi.  



4.6. Nozīmīgākie apskates objekti un velomaršruti piedāvājuma „Train&Bike” veidošanai 

Ņemot vērā esošo pasažieru pārvadāšanas maršrutu shēmu, izstrādātos velomaršrutus un reģionu tūrisma kartes, identificējami galvenie atslēgas vārdi / 

punkti tūrisma piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” un „Train & bike” /„Ceļo ar vilcienu un velo”) veidošanai. 

Tabula Nr. 2 Nozīmīgākie apskates objekti un pieejamie velomaršruti dzelzceļa stacijās 

Pasažieru 

vilciena 

maršruts 

Dzelzceļa 

stacija 
Galvenie tūristu piesaistes objekti Pieejamie velomaršruti 

Rīga – Jūrmala 

– Tukums  
Lielupe  

Majori  

Dubulti 

Jūrmala: Jomas iela, koka vasarnīcu apbūve, 

Zilā karoga pludmale, Dzintaru koncertzāle, 

Jūrmalas brīvdabas muzejs, Ragakāpas dabas 

taka, Bulduru dendroloģiskais parks 

Rīgas velomaršruti: Rīgas centrs – Jūrmala (veloceliņš paralēli 

dzelzceļa sliedēm) 

Jūrmalas velomaršruti: Majori – Buļļuciems, Majori – Kauguri 

Ķemeri Ķemeru pilsētas apbūve, Ķemeru nacionālais 

parks: „Meža māja”, Slokas ezera taka, Zaļā 

kāpa 

Jūrmalas velomaršruti: Vaivari – Jaunķemeri – Ķemeri, Ķemeri un 

apkārtne, kā arī „Ķemeru velonomas” piedāvātie maršruti, kas sākas 

ķemeru dz/c stacijā 

Smārde Ķemeru nacionālais parks: Valguma ezers, 

Baskāju taka, Meditācijas labirints, K.Zāles 

piemineklis I Pasaules karā kritušajiem 

Tukuma TIC velomaršruti: „No Tukuma caur Džūksti līdz Smārdei” 

(Nr.18), „No Tukuma līdz Valguma ezeram” (Nr.5), „Apkārt Ķemeru 

nacionālajam parkam” (Nr.26, VVR 551), kā arī „Valguma velotakas” 

(VVR 552) 

Milzkalne Šlokenbekas muiža, Latvijas ceļu muzejs, 

Milzkalns 

Tukuma TIC velomaršruti: „Tukuma apkārtnes pilis” (VVR 574), „No 

Tukuma līdz Valguma ezeram” (Nr.5), „No Tukuma līdz Milzkalnei” 

(Nr.4), „No Tukuma līdz Kaņiera ezeram” (Nr.12), „No Tukuma uz jūru 

gar Lustūžkalnu” (Nr.13), „No Tukuma uz jūru” (Nr.14); EuroVelo 10 

Tukums I  Tukuma pilsēta un apbūve, Durbes pils, 

Salmu darbnīca, Cinevilla 

Tukuma TIC velomaršruti, kas sākas dz/c stacijā Tukums I un iet pa 

pilsētu un apkārtni (rajonu); EuroVelo 10 

Tukums II Jaunmoku pils, Kalēja darbnīca, Golfa 

laukums „Odiņi” 

Tukuma TIC velomaršruti, kas iet pa pilsētu un apkārtni R virzienā no 

pilsētas: „Brauciens pār kalniem” (Nr.15), „Tukuma lauki un 

lauksaimniecība” (Nr.20); EuroVelo 10 
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Atjaunojot 

maršrutu  

Rīga – 

Ventspils  

Pūre Šokolādes muzejs, Kukšu muiža Tukuma TIC velomaršruti, „Tukuma lauki un lauksaimniecība” 

(Nr.20), „No Zemgales uz Kurzemi” (Nr.21), „Zante-Vāne” (Nr.22), kā 

arī Abavas senlejas velomaršruts (Nr.10 un 11, VVR Nr.555); EuroVelo 

10 

Kandava Kandava un Abavas senleja, „Zviedru cepure” Abavas senlejas velomaršruts (VVR Nr.555); EuroVelo 10 

Stende Sabiles pilsēta: Vīna kalns, Pedvāles 

brīvdabas muzejs; Talsu pilsēta: 9 pakalni, 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs, Talsu 

amatu sēta; Valdemārpils un Dundagas 

piedāvājums 

Abavas senlejas velomaršruts (Tukuma TIC Nr.10 un 11, VVR Nr.555); 

Talsu pauguraines loks (VVR nr.554); Barona veloaplis (VVR Nr.556); 

Slīteres aplis (VVR Nr.557); EuroVelo 10 

Spāre  

Usma 

Usmas ezers, Vasenieku purva taka Apkārt Usmas ezeram (VVR Nr.559) 

Ugāle Ugāles baznīca, Ugāles ērģeļu darbnīca Apkārt Usmas ezeram (VVR Nr.559) 

Ventspils Ventspils pilsēta: Zilā karoga pludmale, 

Jūrmalas parks, Dienvidu mols, Govju 

parāde, Ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs”, 

Ventspils Livonijas ordeņa pils, Amatu māja, 

Tirgus laukums, Rātslaukums, Piejūras 

brīvdabas muzejs, Mazbānītis, Planetārijs un 

observatorija, „Lemberga hūte”; Užavas alus 

darītava; Piltene; Ventspils Starptautiskais 

radioastronomijas centrs Irbenē, Ovīšu bāka, 

Kolkas rags, lībiešu krasts 

Apkārt Būšnieku ezeram (VVR Nr.560); Slīteres aplis (VVR Nr.557); 

„Pa lībiešu ciemiem. Mazbānīša dabas taka” (VVR Nr.558), Ventas upes 

velomaršruts (VVR Nr.561); EuroVelo 10 un Eurovelo13 

Atjaunojot 

maršrutu 

Ventspils – 

Tukums - 

Jelgava  

Praviņas Cinevilla, Erotikas muzejs, Džūkstes pasaku 

muzejs, Ķemeru nacionālā parka Dunduru 

pļavas, Tukuma lidlauks 

Tukuma TIC velomaršruti: „Uz Cinevillu” (Nr.17), „No Tukuma caur 

Džūksti līdz Smārdei” (Nr.18), „Džūkste – Lestene – Cinevilla – 

Slampe” (Nr.19), kā arī „Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam” (Nr.26, 

VVR Nr.551) 

Līvbērze Kārļa Ulmaņa muzejs „Pikšas”, Bērzes 

dzirnavas 

„Kārļa Ulmaņa piemiņas vietu loks” 
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Rīga – Jelgava  Jelgava Jelgavas pilsēta: Sv.Trīsvienības baznīcas 

tornis, Jelgavas pils, Hercogu kapenes, 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs Jelgavā 

Ziemassvētku kauju muzejs, Tērvetes dabas 

parks, Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši” 

Rundāles pils, Mežotnes pils, Bauskas pils, 

Ausekļu dzirnavas un Skaistkalnes katoļu 

baznīca 

Jelgavas pilsētas maršruti, kā arī maršruts „Kārļa Ulmaņa piemiņas vietu 

loks”, Jelgava-Ozolnieki, „Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni” (VVR 

Nr.408) un Jelgava-Tērvete, un tālāk – Tērvetes dabas parka velo loks 

un Dobeles apkārtnes velomaršruti, kā arī „Bauskas apkārtnes pilis” 

VVR Nr.401) un „Bagātā Zemgale” (VVR Nr.402) 

Atjaunojot 

maršrutu 

Rīga – Viļņa  

Jelgava skat. augstāk  

Eleja Rundāles pils, Mežotnes pils, Bauskas pils, 

Ausekļu dzirnavas un Skaistkalnes katoļu 

baznīca 

Zemgales reģiona velomaršruti: „Bauskas apkārtnes pilis” VVR Nr.401) 

un „Bagātā Zemgale” (VVR Nr.402) 

Rīga – Liepāja  Jelgava skat. augstāk skat. augstāk 

Dobele Dobeles pilsēta, Kārļa Ulmaņa muzejs 

„Pikšas”, Bērzes dzirnavas 

Dobeles apkārtnes velomaršruti, kā arī maršruts „Kārļa Ulmaņa 

piemiņas vietu loks”  

Biksti Zebrus ezers un Pokaiņu mežs, kā arī Jaunpils 

pils un Auces pilsēta un apkārtnē esošās 

Jaunauces un Vecauces pilis, Ķeveles avoti 

„Apkārt Zebrus ezeram” (VVR Nr.406) un „Auces apkārtne” (VVR 

Nr.405), „Jaunpils velomaršruts” (VVR Nr.573) 

Saldus Saldus pilsētas centrs un Sv.Jāņa Saldus 

luterāņu baznīca, J.Rozentāla Saldus vēstures 

un mākslas muzejs, Cieceres dabas taka, 

Saldus vācu karavīru kapi, tekstildarbnīca 

„Austrumi”, Pampāļu keramika 

Saldus pilsētas un apkārtnes velomaršruti, kā arī Kurzemes reģionālie 

maršruti: „Auces un Saldus novada pierobeža” (VVR Nr.569), „Saldus – 

Vārme – Šķēde” (VVR Nr.572) 

Skrunda Skrundas muiža, Kalnmuiža jeb Berghof 

(Piena muiža), memoriālā piemiņas vieta 

„Airītes”, šitaki audzētava „Garīkas”, 

Kazdangas pils un Aizputes pilsētas koka 

apbūve, Priekules pilsēta, Kalvenes Zoo 

Skrundas apkārtnes 6 vietējie velomaršruti, kā arī Kurzemes reģionālie 

maršruti: „Dienvidkurzemes kultūrvēstures loks” (VVR Nr.566), 

„Aizpute – Kazdanga – Kalvene – Aizpute”(VVR Nr.570) 
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Liepāja Liepājas pilsēta un apkārtnē esošie objekti: 

Liepājas karosta un cietums, Sv.Nikolaja 

pareizticīgo Jūras katedrāle, Ziemeļu forti, 

Amatnieku nams, Sv.trīsvienības katedrāle, 

Liepājas himnas tēlu skulptūras, Latvijas 

mūziķu slavas aleja, Rožu laukums 

Papes dabas parks, etnogrāfiskā māja 

„Zvanītāji”; 

Pāvilostas zvejnieku miestiņa apbūve un 

tūristu objekti 

Liepājas pilsētas un apkārtnes velomaršruti (11 gab), kā arī Kurzemes 

reģiona velomaršruti: „Jūrmalciema velotakas” (VVR nr.567), „Apkārt 

Papes ezeram” (VVR Nr.568), „Pāvilostas jūras velo loks” (VVR 

Nr.571) 

Rīga – Ogre – 

Aizkraukle – 

Koknese – 

Pļaviņas – 

Krustpils  

Dole Salaspils memoriālais ansamblis  

Salaspils Nacionālais botāniskais dārzs, Doles sala, 

Daugavas muzejs, Vecdoles viduslaiku 

pilsdrupas. Piemiņas akmens 1605.gada 

Salaspils kauju atcerei, Rīgas HES 

Latvijas veloinformācijas centra velomaršruts „Atklāj Doles salu” 

Ikšķile Dabas parks „Ogres Zilie kalni” Vidzemes tūrisma asociācijas veidotie maršruti: Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts”, „Vietējais piļu un muižu maršruts” (VVR Nr.109) 

Ogre Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve, „Sierštelle”, 

Dolomītu krauja 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotie maršruti: Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), „Vietējais piļu un muižu maršruts” (VVR Nr.109), kā arī 

vietējais velomaršruts „Ogre – Ķegums – lielvārde – Ogre” 

Ķegums Ķeguma HES Vidzemes tūrisma asociācijas veidotie maršruti: Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” un Nr.7 „Latvijas upju Salacas – 

Gaujas – Daugavas maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar 

nosaukumu „Lielā Daugavas velotūre”), „Vietējais piļu un muižu 

maršruts” (VVR Nr.109), kā arī vietējais velomaršruts „Ogre – Ķegums 

– lielvārde – Ogre” 
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Lielvārde Uldevena pils, Lielvārdes muzejs, „Lāčplēša 

gulta” 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotie maršruti: Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” un Nr.7 „Latvijas upju Salacas – 

Gaujas – Daugavas maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar 

nosaukumu „Lielā Daugavas velotūre”), kā arī vietējais velomaršruts 

„Ogre – Ķegums – lielvārde – Ogre” 

Skrīveri „Skrīveru saldumi”, „Skrīveru mājas 

saldējums”, Skrīveru dendroloģiskais parks 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), kā arī vietējie Skrīveru maršruti: Skrīveri – Klidziņa 

Jumprava – Skrīveri un Zemgales reģiona maršruts „Daugavas ieleja” 

(VVR Nr.403) 

Aizkraukle Aizkraukles pilskalns Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), kā arī Zemgales reģiona maršruts „Daugavas ieleja” (VVR 

Nr.403) 

Koknese Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), kā arī Zemgales reģiona maršruts „Daugavas ieleja” (VVR 

Nr.403) 

Pļaviņas Pļaviņu HES, Stukmaņu muiža, Daugavas 

klinšainie krasti, „Latvju spīķeris”, Vikingu 

liellaiva „Lāčplēsis” 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), kā arī Zemgales reģiona maršruti „Daugavas ieleja” (VVR 

Nr.403), „Velomaršruts no „Liepkalniem”” un „Salas novada 

velomaršruts” 
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Krustpils Krustpils pils, Sēļu sēta, Jēkabpils pilsēta: 

Jēkabpils Trešdienas tirgus laukums, 

Vecpilsētas laukums, Daugavas 

aizsargdambis-promenāde, Strūves parks; 

Viesītes muzejs „Sēlija” 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), kā arī Zemgales reģiona maršruti „Ripo pa Jēkabpils 

novadu”, „Salas novada velomaršruts”, „Laukezera dabas parks”, 

„Atašienes velomaršruts” un „Jēkabpils Radžu ūdenskrātuve un Salas 

novads” 

Rīga – Madona 

– Gulbene  

Kalsnava Kalsnavas arborētums, Teiču un Krustkalnu 

dabas rezervāti, Gaiziņkalns 

 

Mārciena Mārcienas muiža, kazu ferma un sieru ražotne 

„Līvi”, Gaiziņkalns 

Madonas apkārtnes velomaršruti: „Madona – Lazdona – Mārciena – 

Sauleskalns – Madona” un „Gaiziņa pakalnos” 

Madona Jāņa Seiksta keramikas darbnīca, Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzejs, 

Mīlestības graviņa, Saieta laukums; Sieru 

ražotne „Līvi”, Gaiziņkalns 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst”, kā arī vietējie Madonas apkārtnes 

velomaršruti: „Madona – Lazdona – Mārciena – Sauleskalns – Madona” 

un „Gaiziņa pakalnos” 

Cesvaine Cesvaines pils un muiža, brīvdienu māja „Pie 

sievasmātes” (medījumu un lauku labumu 

degustācija) 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” 

Gulbene Vecgulbenes muiža, Gulbenes-Alūksnes 

bānītis 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” 

Rīga – 

Daugavpils  

Līvāni Latgales mākslas un amatniecības centrs, 

Līvānu stikla muzejs, pārceltuve Līvāni - 

Vandāni 

Jēkabpils apkārtnes velomaršruti 

  Sēlijas apkārtnes velomaršruti 

Jersika Jersikas pareizticīgo baznīca Jēkabpils apkārtnes velomaršruti 

Nīcgale Nīcgales Lielais (Baltais) akmens, dabas 

parks „Dvietes paliene”, Bebrenes muižas 

komplekss 
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Līksna Līksnas Romas katoļu baznīca, „Pilskalnes 

Siguldiņa”, dabas parks „Dvietes paliene”, 

Bebrenes muižas komplekss, Subates pilsētas 

vēsturiskais centrs 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”) 

Daugavpils Daugavpils cietoksnis un M.Rotko mākslas 

centrs, Daugavpils vēsturiskais centrs, Ebreju 

sinagoga, Daugavpils zoo, Daugavpils skrošu 

rūpnīca, baznīcu kalns; 

Dinaburgas pilsdrupas un pils makets, dabas 

parks „Daugavas loki”; 

Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs, grāfu 

Plāteru pils komplekss un parks, Priedaines 

skatu tornis, zirgu sēta „Klajumi” 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – Daugavas 

maršruts” (Zemgales reģiona maršrutos ar nosaukumu „Lielā Daugavas 

velotūre”), Latgales reģiona velomaršruts „Dabas parks „Daugavas 

loki””, kā arī Krāslavas apkārtnes velomaršruti: „Iepazīsti Krāslavas 

apkārtni”, „Krāslavas priežu meži”, „Saulkrastu taka”, „Šilovka”. 

Rīga – 

Rēzekne – 

Zilupe 

Atašiene Retro motociklu un seno formastērpu 

kolekcija Atašienē, Teiču purva skatu tornis 

Zemgales reģiona „Atašienes velomaršruts” 

Viļāni Viļānu katoļu baznīca un klosteris, Lubāna 

ezers, Lubāna mitrājs un dabas takas 

 

Rēzekne 1 / 

Rēzekne 2 

Latgales Māra, Zeimuļs, Antona Ušpeļa 

darbnīca, Pudniku skola, Latgales 

kultūrvēstures muzejs u.c. objekti Rēzeknes 

pilsētā; z/s „Untumi”, „Latgales pilots”; 

Rāznas ezers 

 

Ludza Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs, Ludzas 

amatnieku centrs 

 

Zilupe Vecslabadas pareizticīgo baznīca, Latvijas 

tālākais austrumu punkts „Austras koks”, 

Draudzības kurgāns, z/s „Ozero” 
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Gulbene – 

Alūksne  
Gulbene Vecgulbenes muiža, Gulbenes-Alūksnes 

bānītis, Tirzas luterāņu baznīca 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst”, kā arī vietējie Gulbenes apkārtnes 

velomaršruti: „Gulbene – Stāmeriena – Pilsklans – Gulbene”, „Kungu 

laiki Vidzemē”, „Pa Gaujas augšteci", „Gar Tirzas upi” 

Stāmeriena Stāmerienas pils, Sv. Ņevas Aleksandra 

pareizticīgo baznīca 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst” 

Alūksne Alūksnes pilsēta: pilsdrupas, Alūksnes Jaunā 

pils, Tempļa kalns, E.Glika Bībeles muzejs; 

Ates dzirnavas, bijusī PSRS stratēģiskā 

kodolraķešu bāze „Zeltiņi”; Apes vēsturiskais 

centrs; Drusku pilskalns (Korneti) 

Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais Latvijas nacionālais 

velomaršruts Nr.6 „Tour de LatEst”, kā arī vietējie Alūksnes apkārtnes 

velomaršruti: „Pa Alūksnes novadu”, „Apkārt Alūksnes ezeram”, „Pa 

Alūksnes augstienes kalniem” 

Rīga – Sigulda 

– Cēsis – 

Valmiera - 

Valga 

Baltezers Baltezera baznīca  

Sigulda Turaidas muzejrezervāts, Livonijas ordeņa 

Siguldas pils, Gūtmaņa ala, piedzīvojumu 

parks „Tarzāns”, atpūtas parks „Rāmkalni”, 

Aerodium, Siguldas bobsleja un kamaniņu 

trase, gaisa trosu ceļš pār Gauju 

Nacionālais velomaršruts Nr. 7 „Latvijas upju Salacas – Gaujas – 

Daugavas maršruts”, Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst”, 

kā arī Siguldas TIC un kompleksa „Rāmkalni” veidotie vcelomaršruti 

Līgatne Līgatnes dabas parks, Zvārtas iezis, Līgatnes 

papīrfabrikas ciems, Vienkoču parks, karošu 

darbnīca, Padomju slepenais bunkurs, 

Līgatnes pārceltuve; Safari parks „more”, 

Mores kauju muzejs 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst” 

Āraiši Āraišu ezerpils, Āraišu vējdzirnavas, Āraišu 

baznīca, Geidānmuiža 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst” 

Cēsis Cēsu pils un pilsdrupas, Cēsu brīvdabas 

estrāde, Cēsu izstāžu zāle, bērnu zinātnes 

centrs Zinoo, aktīvās atpūtas centrs „Eži”, 

Raiskuma muiža, Žagarkalns, Ungurmuiža, 

Ērgļu klintis, kempings „Apaļkalns” 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst”, vairāki Vidzemes 

reģionālie maršruti, kuru autors ir kempings „Apaļkalns” (VVR Nr.102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108) un atpūtas komplekss „Žagarkalns” 
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Strenči Strenču krāces, Gaujas plostnieka skulptūra, 

otrs vecākais dzelzsbetona tilts pār Gauju 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst” 

Seda Sedas purva dabas liegums Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst” 

Valmiera Valmieras Livonijas ordeņa pils drupas, 

Valmieras muzejs, Sīmaņa baznīca, 

Valmiermuižas alus darītava, Valmieras 

Drāmas teātris 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst”; Valmieras vietējie 

velomaršruti – „Ar velosipēdu pa skaistākajām vietām Valmierā”, 

„Cēsis – Valmiera”, „Valmiera – Brenguļi – Valmiera”, „Apkārt 

Vaidavas ezeram” 

Brenguļi Brenguļu alus darītava 

Valga (Valka) Latvijas-Igaunijas valsts robeža, Valkas 

novadpētniecības muzejs, pazemes bunkuri 

Nacionālais velomaršruts Nr. 6 „Tour de LatEst” 

Rīga – 

Carnikava – 

Saulkrasti – 

Zvejniekciems 

– Skulte  

Ziemeļblāzma Ziemeļblāzmas pils un skatu tornis EuroVelo 13 

Vecdaugava Mangaļsalas mols EuroVelo 13 

Vecāķi Piejūras dabas parks, pludmale EuroVelo 13 

Carnikava  Carnikavas dzelzceļa stacija, 

novadpētniecības centrs, Siguļu baznīca, 

Gaujas grīva 

EuroVelo 13 un un vietējie Carnikavas TIC veidotie velomaršruti 

Saulkrasti Baltā kāpa, Saulkrastu velosipēdu muzejs, 

Bīriņu pils 

EuroVelo 13, Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais „Vietējais piļu un 

muižu maršruts” (VVR Nr.109) un vietējie Saulkrastu TIC veidotie 

velomaršruti 

Zvejniekciems Skultes osta EuroVelo 13, Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais „Vietējais piļu un 

muižu maršruts” (VVR Nr.109) 

Skulte Lauču akmens, Minhauzena muzejs, A.Preisa 

keramikas darbnīca, Limbažu Sudraba muzejs 

EuroVelo 13, Vidzemes tūrisma asociācijas veidotais „Vietējais piļu un 

muižu maršruts” (VVR Nr.109) 

PIEZĪME:  Stacijas nosaukums treknrakstā un slīprakstā – piedāvātās dzelzceļa stacijas īpaši atzīmēt vilcienu shēmā, jo to tuvumā atrodas ievērojamāki tūristu piesaistes objekti 

Tūristu piesaistes objekti izvēlēti tādi, kas atrodas vidēji līdz 25-30 km attālumā no dzelzceļa stacijas un salīdzinoši ērti sasniedzami ar sabiedrisko 

transportu vai velosipēdu. Arī velomaršruti izvēlēti tādi, kas sasniedzami (sākuma punkts vai apļveida maršrutā – maršruta līnija) no dzelzceļa stacijas līdz 

25-30 km rādiusā. 



4.7. Kopsavilkums  

Kopumā, novērtējot velomaršrutu piedāvājumu Latvijā, jāsecina, ka: 

1) tas ir pietiekami plašs un sazarots. Maršruti kalpo kā vadlīnijas – ieteikumi tūristu 

plūsmas regulēšanai un virzīšanai uz noteiktiem tūrisma objektiem; 

2) neviens reģions līdz šim šo piedāvājumu nav īpaši piedāvājis komplektā ar vilcienu 

satiksmi, lai gan atsevišķiem maršrutiem sākuma un/vai beigu punkti ir minēti 

dzelzceļa stacijas; 

3) lai pievērstu uzmanību vienlaicīgai ceļošanai ar vilcienu un velosipēdu, ir 

izveidojami reklāmas plakāti – aicinājumi ceļot ar vilcienu un velosipēdu, tajos 

uzsverot pasažieru vilciena tīklojumu, staciju daudzumu un ievērojamākos tūrisma 

piesaistes objektus, kas sasniedzami, izmantojot šos transporta veidus; 

4) kā galvenie piesaistes objekti konkrētos Latvijas reģionos, veidojot tūrisma 

piedāvājumu „Train&Bike”, minami: 

o uz Kurzemi (esošā elektrovilcienu līnija līdz Tukumam un dīzeļvilciena 

līnija Rīga-Liepāja): Lielā Ķemeru tīreļa taka, Durbes pils, Jaunmoku pils, 

Šokolādes muzejs, Cinevilla, smilšainā pludmale; Kalnmuiža jeb Piena 

muiža, šitaki sēņu audzētava „Garīkas”, Aizputes vīna darītava, Kalvenes 

zoo, Liepājas vecpilsēta, Karosta, Liepājas himnas tēlu skulptūras, Pāvilosta, 

Jūrkalnes stāvkrasts, etnogrāfiskā māja „Zvanītāji”; 

o uz Kurzemi (ja atjaunotu satiksmi Rīga-Ventspils): Lielā Ķemeru tīreļa taka, 

Durbes pils, Jaunmoku pils, Šokolādes muzejs, Laumu dabas parks, dabas 

parks „Abavas senleja”, Kuldīgas pilsēta un Ventas rumba, Kolkas rags, 

Ventspils Livonijas ordeņa pils, Bānītis, observatorija un planetārijs; 

o uz Vidzemi: Mangaļsalas mols, Saulkrastu Baltā kāpa, Saulkrastu velosipēdu 

muzejs, Bīriņu pils, Lauču akmens, Sarkanās klintis, Limbažu Sudraba 

muzejs; Turaidas muzejrezervāts, Livonijas ordeņa Siguldas pils, Gūtmaņa 

ala, Aerodium, Siguldas gaisa trošu ceļš, Līgatnes papīrfabrikas ciems un 

dabas takas, Vienkoču parks, Līgatnes bunkurs, Āraišu ezerpils, Cēsu pils un 

pilsdrupas, Ungurmuiža, Valmieras Sīmaņa baznīca, Valmieras teātris, 

Valmiermuižas un Brenguļu alus darītavas, Latvijas-Igaunijas valsts robeža 

Valkā; Salaspils Botāniskais dārzs, dabas parks „Ogres zilie kalni”, 

Uldevena pils, Lāčplēša gulta, „Skrīveru saldumi”, Kalsnavas arborētums, 

Mārcienas muiža, Cesvaines pils, Vecgulbenes muiža, Gulbenes-Alūksnes 

bānītis, Stāmerienas pils, Alūksnes Jaunā pils, Tempļa kalns, E.Glika 

muzejs, Ates dzirnavas;  

o uz Zemgali (esošā elektrovilcienu līnija līdz Jelgavai): Jelgavas 

Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Jelgavas pils, Jelgavas promenāde, Tērvetes 

dabas parks, Rundāles pils; Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs, „Latvju 

spīķeris” un „Mežmalas” vikingu laiva, Krustpils pils un Jēkabpils 

vecpilsētas laukums 

o uz Zemgali (ja atjaunotu satiksmi Rīga-Viļņa): Jelgavas Sv.Trīsvienības 

baznīcas tornis, Jelgavas pils, Jelgavas promenāde, Tērvetes dabas parks, 

Rundāles pils, Mežotnes pils, Bauskas pils; 

o uz Latgali: Līvānu stikla muzejs, Nīcgales lielais akmens, dabas parks 

„Dvietes paliene”, „Pilskalnes Siguldiņa”, Daugavpils cietoksnis, M.Rotko 

mākslas centrs, Daugavpils Ebreju sinagoga, Daugavpils skrošu rūpnīca, 

dabas parks „Daugavas loki”; retro motociklu un seno formas tērpu kolekcija 

„Atašienē”, Latgales Māra Rēzeknē, „Zeimuļs”, „Gors”, Ludzas amatnieku 

centrs, Draudzības kurgāns 3 valstu robežpunktā 
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o pa Latviju: Jūrmalas apbūve, smilšainā pludmale, Lielā Ķemeru tīreļa taka, 

Durbes pils, Jaunmoku pils, Cinevilla; Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas 

tornis, Jelgavas promenāde, Tērvetes dabas parks, Rundāles pils; Kokneses 

pilsdrupas, Likteņdārzs, „Mežmalas” vikingu laiva; Mangaļsalas mols, 

Saulkrastu velosipēdu muzejs, Bīriņu pils, Sarkanās klintis, Turaidas 

muzejrezervāts, Aerodium, Vienkoču parks, Āraišu ezerpils, Cēsu pils un 

pilsdrupas, Ungurmuiža, Valmieras Sīmaņa baznīca, Latvijas-Igaunijas 

valsts robeža Valkā; Salaspils Botāniskais dārzs, Uldevena pils, „Skrīveru 

saldumi”, Gulbenes-Alūksnes bānītis, Stāmerienas pils, E.Glika muzejs, Ates 

dzirnavas; Līvānu stikla muzejs, dabas parks „Dvietes paliene”, Daugavpils 

cietoksnis, M.Rotko mākslas centrs, dabas parks „Daugavas loki”; retro 

motociklu un seno formas tērpu kolekcija „Atašienē”, „Zeimuļs”, „Gors”, 

Ludzas amatnieku centrs, Draudzības kurgāns 3 valstu robežpunktā 

5) kā galvenie piesaistes objekti virzienā uz Tukumu minami: 

o uz Tukumu: Lielā Ķemeru tīreļa taka, Baskāju taka un labirints „Valguma 

pasaulē”, Šlokenbekas muiža un Latvijas ceļu muzejs, Durbes pils, Salmu 

darbnīca, Jaunmoku pils, Ginta Haņecka kalēju darbnīca, Kukšu muiža, 

Šokolādes muzejs, Cinevilla, smilšainā pludmale 

o uz Ķemeru nacionālo parku: Ķemeri, „Meža māja”, Slokas ezers un putnu 

vērošanas tornis, Kaņiera ezers ar putnu vērošanas torni un niedru laipu, 

Baskāju taka un labirints „Valguma pasaulē”, Šlokenbekas muiža, Lielā 

Ķemeru tīreļa taka, Dunduru pļavas, smilšainā pludmale 
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5. Priekšlikumi sadarbības modelim starp AS „Pasažieru vilciens” un tūrisma 
plānotājiem, attīstītājiem reģionos 

Tūrisma piedāvājuma „Train & Bike” veidošana un attīstība ir skatāma ciešā saiknē ar cita 

tūrisma piedāvājuma – „Ceļo ar vilcienu” veidošanu un attīstību. Ņemot vērā, ka līdz 

šodienai tūrisma piedāvājumu veidošana „Ceļo ar vilcienu” nav bijusi diez gan aktīva, tad 

līdz ar piedāvājuma „Train&Bike” aktualitāti un veidošanu varētu aktivizēt arī šo 

piedāvājumu veidošanos. Abi šie piedāvājumi risinātu gan vilcienu satiksmes kā transporta 

sistēmas attīstību, gan aktualizētu un popularizētu iedzīvotāju vidū Latvijas apceļošanas 

ideju. 

Lielākā daļa tālāk minēto sagatavoto ieteikumu ir adresēti teritoriju attīstītājiem 

(pašvaldībām un to tūrisma speciālistiem vai TICiem) un dzelzceļa transporta 

organizētājiem (AS „Pasažieru vilciens” un AS „Latvijas dzelzceļš”). Taču ir virkne 

ieteikumu, kuru mērķauditorija (realizētāji) šobrīd nav skaidri, jo pēc šī projekta (Central 

Baltic Cycling) nav zināms, kas turpinās ar šī tūrisma veida „Train & Bike” attīstību 

valstiskā līmenī (vai tie būs teritoriju attīstītāji, vai dzelzceļa satiksmes organizētāji, vai 

kāda kopīga – idejā ieinteresētā nevalstiskā organizācija, vai valsts struktūras). Tādēļ šie 

ieteikumi ir vispārīgi, kas būtu ņemami vērā, turpinot pie darba – tūrisma piedāvājuma 

„Train & Bike” attīstības un veidošanas. 

Pirms tiek skatīti konkrēti ieteikumi „Train&Bike” piedāvājuma veidošanai un 

reklamēšanai, vispirms ir jāmin Eiropas Riteņbraucēju federācijas 2013.gadā ir identificētie 

7 galvenie ieteikumi, kas adresēti visā Eiropā vilcienu pasažieru pārvadātājiem, lai to 

pasažieri ar velosipēdiem būtu apmierināti pasažieri
71

: 

1. Velosipēdu pārvadāšana. Velosipēdu pārvadāšana ir iespējama pilnīgi visu veidu 

velosipēdiem un visu tipu vilcienos. Vagonos ir atvēlēta atsevišķa zona vismaz 8 

velosipēdiem. Velosipēdus iespējams bloķēt, bet elektrovelosipēdus iespējams vagonos 

arī uzlādēt. Ideālā gadījumā vilcienu vagonos ir pietiekami daudz vietas arī 

tandēmvelosipēdiem un velosipēdu piekabēm. Ja iekāpšana vagonā nav vienā līmenī ar 

peronu, tad vilcienu padošana iekāpjot un izkāpjot nodrošināma slīpā veidā. 

2. Informācija (mājas lapa, informatīvie stendi dzelzceļa stacijās un uz platformām, uz 

vagoniem un vagonos). Meklējot informāciju par ceļošanu ar vilcienu – laikiem, 

virzieniem, cenām u.tml., vienlaikus (papildus) jāparedz funkcija informācijas ieguvei 

ceļojot ar velosipēdu (nevis, ka tā speciāli meklējama kādā citā sadaļā). Paralēli 

dzelzceļa pārvadātāju mājas lapā ir arī atsevišķa sadaļa velo ceļotājiem par noteikumiem 

un nosacījumiem, ceļojot ar velosipēdu vilcienā. Dzelzceļa stacijā, vilcienu sarakstos 

papīra un elektroniskajā formātā norādīt, kuri vilcieni, vagoni un peroni pieejami 

velosipēdistiem (vagoni ar speciālajām velosipēdu novietņu vietām, peroni vienā līmenī 

ar vagonu koridoriem (iekāpšanas vietām), vagonu iekāpšanas vietās ir slīpās rampas / 

sliedes velosipēdu vieglākai iestumšanai/izstumšanai no vagoniem utt.). 

3. Platformu pieejamība. Velosipēdi, jo īpaši elektrovelosipēdi, var būt smaga bagāža 

jebkurai vecuma un dzimuma grupai, kā arī ja uz tiem ir bagāža (velotūristu somas). 

Pacēlājiem vai liftiem būtu jābūt standarta piedāvājumam platformas pieejamības 

nodrošināšanai. Mazākās stacijās tie var būt eskalatori vai velosipēdu kāpnes (sliedes). 

4. Cenas veidošana. Velosipēdu biļetes cenai būtu jābūt par vienu braucienu, nevis par 

vienu vilcienu, t.i. , būtu jānodrošina iespēja nopirkt vienu biļeti braucienam, kura laikā 

                                                 
71 ECF: Bike carriage on long-distance trains: 7 basic services that give cyclists a smile. A collection of good practice examples from 
across Europe, 2013 
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paredzēta pārsēšanās no viena vilciena uz otru. Velosipēda kā bagāžas priekšmeta 

pārvadāšanas biļetei nevajadzētu maksāt vairāk par 10 Euro vienas valsts robežās, bet 

starptautiskos maršrutos – ne vairāk par 15 Euro. Atkarībā no valsts un vilcienu 

sistēmas, ideāli, ja ir ieviesta velosipēdu dienas vai vairāku dienu biļete, vai par gada 

biļete. 

5. Biļešu rezervēšanas sistēma un pārdošanas kanāli. Pērkot biļeti, vajadzētu būt iespējai 

rezervēt velosipēdam vietu kā pie kases, tā arī biļešu automātos un internetā. Šādas 

vietas rezervācija var nebūt obligāta, ja sēdvietu var rezervēt blakus velosipēdam. 

6. Velosipēdu stāvvietas dzelzceļa stacijās. Atkarībā no dzelzceļa stacijas lieluma jābūt 

būtu iespējām novietot velosipēdus stacijās drošās (apsargātās) novietnēs 15 minūtes 

pirms pirmā un 15 minūtes pēc pēdējā vilciena pienākšanas, vai arī novietnēs 

(velosipēdu skapjos) ar automatizētas piekļuves sistēmu (slēdzamas) 24 stundas / 7 

dienas nedēļā. 

7. Velosipēdu koplietošanas sistēmas, ko apkalpo dzelzceļš. Klienti, kuriem nav savu 

velosipēdu, varētu nomāt velosipēdus no dzelzceļa kompānijas, kurai izveidota 

velosipēdu nomas sistēma. Ja dzelzceļa kompānijai nav šāda pakalpojuma, tad ar 

integrēto biļešu sistēmu varētu sadarboties ar vietējiem velo nomas piedāvātājiem, lai 

nodrošinātu pārvadāšanu no durvīm līdz durvīm.  

Ņemot vērā Eiropas Riteņbraucēju federācijas ieteikumus un Latvijas situāciju vilcienu 

pasažieru pārvadāšanā, kā arī velotūrismā, lai veidotu efektīvu sadarbību un attīstību 

tūrisma piedāvājumu „Train & Bike”, tūrisma plānotājiem un attīstītājiem, kā arī AS 

„Pasažieru vilciens” un „Latvijas dzelzceļš” būtu jāievēro vairāki nosacījumi. 

5.1. Ieteikumi, veidojot tūrisma piedāvājuma „Train&Bike” maršrutus 

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu” veidošanā un 

piedāvāšanā, pierādījies, ka šāds piedāvājums ir izdevīgs tūristu vidū Rīgai tuvāku teritoriju 

apmeklējumam – vienas dienas ceļojums uz Jūrmalu, Tukumu, Jelgavu vai Siguldu. Pastāv 

pieņēmums, ja būtu izveidots piedāvājums arī citos virzienos un tiktu piedāvāts ceļotājiem, 

arī citas teritorijas Latvijā būtu interesantas ceļotājiem apceļošanai ar vilcienu (gk. 

sasniegšanai). Piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu” ir ļoti piemēroti tiem, kas nav pieraduši ceļot 

ar sabiedrisko transportu, jo mazinu viņu psiholoģiskās bailes un diskomfortu orientēties 

vidē, kas viņiem kā lielākoties autobraucējiem nav ierasta. Lai radinātu ceļot pa Latviju ar 

vilcienu un aicinātu aktīvi ceļot pa Latviju, izmantojot vilcienu kā transporta līdzekli 

nokļūšanai kādā galamērķi un velosipēdu kā aktīvās atpūtas līdzekli, attīstāmi ir gan 

klasiskie piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu”, gan velotūrisma piedāvājumi „Train&Bike” 

(„Ceļo ar vilcienu un velo”). 

Kādēļ veidot piedāvājumu „Train&Bike”? 

o Vietās, kur pastāv vilcienu satiksme kā sabiedriskais transports, piedāvājums 

veicinās lielāku tūristu pieplūdumu attiecīgajai teritorijai un tūrisma objektiem, 

veicinot teritorijas atpazīstamību un popularitāti, kā arī palielinās aktīvās atpūtas 

cienītājus skaitu, kas būtu izdevīgi gan pašvaldībām un tūrisma attīstības 

plānotājiem, gan tūrisma uzņēmējiem. 

o Velotūrisms ir gan „zaļā” tūrisma veids, gan veicina sabiedrības veselību. 

o Dzelzceļa satiksme tiek uzskatīta par „zaļā” tūrisma atbalstītāju, jo spēj pārvadāt 

daudz lielāku pasažieru skaitu, nekā individuālais mehāniskais transports, radot 

mazāku kaitējumu dabai. 

o Velotūristiem ar dzelzceļa transporta palīdzību iespējams izvēlēties tālākus 

galamērķus, tos sasniegt ērtāk un salīdzinoši lētāk, nekā ar mehāniskajiem transporta 
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līdzekļiem, kā arī beigt savus ceļojumus ātrāk un atgriezties mājās, atkal izmantojot 

vilcienu satiksmi. 

o Atbalstot piedāvājuma „Train&Bike” veidošanu, AS „Pasažieru vilciens” var 

palielināt dzelzceļa transporta izmantotāju skaitu un nostiprināt vilciena kā ērta 

transporta līdzekļa statusu. 

„Train&Bike” piedāvājuma labuma guvēji: 

o ceļotājiem piedāvājums „Train&Bike” ir jaunas idejas piedāvājums, kā ekonomiski 

un zaļi ceļot pa Latviju; 

o tūrisma objektu – apskates un infrastruktūras apsaimniekotāju ieguvums būs lielāks 

apmeklētāju skaits tajos; 

o tūrisma attīstītāji iegūs lielāku tūristu skaitu attiecīgajā teritorijā, kā arī kopīgi ar 

dzelzceļa kompānijām to ieguvums būs velo tūrisma un dzelzceļa tūrisma kustības 

attīstība;  

o dzelzceļa kompānijas –AS „Pasažieru vilciens” iegūs pasažieru skaita palielinājums 

no darba brīvajā laikā (sestdienās, svētdienās, svētku dienās, siltajā laika posmā 

(aptuveni no aprīļa vai maija līdz septembrim vai oktobrim).  

o Vide un sabiedrība - dzelzceļa transports kā „zaļā” transporta veids veicinās „zaļā” 

tūrisma idejas attīstību, bet velotūrisms kā aktīvātūrisma veids – sabiedrības 

veselību. 

Veidojot tūrisma piedāvājuma „Train&bike” maršrutus, ieteicams: 

o izmantot teritorijā vai galamērķī esošos velomaršrutus un maršrutu tīklojumu, jo 

vilcienu satiksme ir galvenokārt transporta veids nokļūšanai velomaršruta sākumā 

vai beigās, vai izmantošanai vidusposmā pārejai no viena vai otra maršruta, vai 

lielāka maršruta kāda posma izlaišanai; 

o veidojot maršrutu, tā aprakstā iekļaut gan informāciju par velomaršrutu, gan 

informāciju par vilcienu satiksmi, kursēšanas laikiem, ilgumu, izmaksām, pieturas 

vietām, alternatīvām, izvēloties sākuma, beigu vai starpstaciju posmus. 

Veidojot tūrisma piedāvājumu „Train&bike”, ieteicams: 

o ikvienam piedāvājuma veidotājam izmantot šī projekta gaitā izstrādāto piedāvājuma 

„Train & Bike” logo, lai veicinātu piedāvājuma atpazīstamību ilgtermiņā; 

o lai veicinātu piedāvājuma atpazīstamību ilgtermiņa, ikvienam piedāvājuma 

veidotājam izmantot arī  šajā projektā izveidoto piedāvājumu templeitus 

(piedāvājuma salikuma variantus – sadaļu izvietojumu, pamatinformācijas 

laukumus); 

o piedāvājumā veidojamās sadaļas un iekļaujamās informācija:  

 Vispārējās informācijas sadaļa: 

o logo,  

o piedāvājuma/maršruta virsraksts,  

o ilgums (vienas vai vairāku dienu ceļojums),  

 vilcienu satiksmes sadaļa – 1.daļa 

o vilciena līnijas informācija (piemēram, Rīga-Tukums-Rīga vai Rīga-

Tukums / Jelgava-Rīga, t.i. viens virziens uz Tukumu, izbraucot 

velomaršrutu no Tukuma līdz Jelgavai un atpakaļ ierodoties Rīgā no 

Jelgavas), 

o vilciena atiešanas laiki (ieteicamie laiki izbraukšanai no sākuma stacijas),  



„CENTRAL BALTIC CYCLING” 
          (Projekta Nr. CB59) 

   

66 

 

o vilciena biļetes cena (atkarībā no maršruta vienā vai abos virzienos, 1 

personai + ritenis un grupai (norādot cilvēku skaitu) + ritenis (minot 

atlaides, kā arī noteikumu par iepriekšēju pieteikšanos, lai varētu rezervēt 

velosipēdu vietas vilcienā), 

o vilciena braukšanas ilgums (lai var plānot vilcienā pavadāmo laiku), 

 tūrisma / velomaršrutu sadaļa 

o vispārējs velomaršruta apraksts: tematika, vieta, galvenie piesaistes 

objekti, mērķauditorija), 

o ja ir vairāki velomaršruti, velomaršrutu uzskaitījums ar tālāk sekojošo 

informāciju, 

o velomaršruta sākuma un beigu posms, 

o velomaršruta gaitas apraksts (apdzīvoto vietu un/vai tūrisma piesaistes 

objektu secīgs uzskaitījums), 

o informācija par velomaršruta ceļu segumu, 

o velomaršruta grūtības pakāpe, 

o informācija par drošību un potenciāliem riska faktoriem, 

o informācija par velomaršruta navigācijas iespējām (orientēšanos dabā 

pēc marķējuma vai kā citādi), 

o iespējamie alternatīvie maršruti un ceļi, 

o velomaršruta veikšanas ilgums, 

o servisa pakalpojumu pieejamība (ēdināšana, naktsmītnes, velo serviss, 

tualetes, tūrisma informācija – atrašanās vieta (rakstīta adrese vai ikona 

uz kartes), kontaktinformācija, GPS adreses), 

o informācija par nepieciešamo ekipējumu, 

o velomaršruta shēma un/vai karte ar dzelzceļa stacijām un iezīmētu 

trasējumu, 

o apskates objektu uzskaitījums un īss apraksts par pieejamību (darba laiki, 

cenas, kontaktinformācija, GPS adreses), 

o nozīmīgāko tūrisma piesaistes objektu fotogrāfijas, 

 vilcienu satiksmes sadaļa – 2.daļa 

o vilciena līnijas informācija, 

o vilciena atiešanas laiki (ieteicamie laiki izbraukšanai no velomaršrutu 

beigu stacijām), atgriešanās laiki atpakaļ sākuma punktā (sākuma 

dzelzceļa stacijā), 

o vilciena braukšanas ilgums (lai var plānot vilcienā pavadāmo laiku), 

 nobeiguma sadaļa 

o informācija par papildus informācijas atrašanas vietām (tūrisma 

informācijas sniedzēju kontakti un mājas lapas, AS „Pasažieru vilciens” 

kontakti un mājas lapa u.tml.), 

o vietējās teritorijas, galamērķa vai tūrisma logo, uzņēmumu, kas 

izveidojuši vai atbalstījuši piedāvājuma izveidi, logo, kā arī dzelzceļa 

pārvadātāja (AS „Pasažieru vilciens”) logo. 

Noformējot piedāvājumu, vilcienu satiksmes sadaļa var tik dalīta 2 daļās, vai apvienota 

vienā: par izbraukšanas laikiem un ierašanos velomaršuta sākumā var būt piedāvājuma 
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(informatīvās lapas) sākumā, par atgriešanos – piedāvājuma (informatīvās lapas) beigās, vai 

arī abi laiku – izbraukšana no sākuma punkta un atgriešanās var būt minēti vienuviet. 

Piedāvājumu „Train&Bike” var veidot gan pašvaldībās esošie tūrisma attīstītāji (tūrisma 

speciālisti un TICi), gan tūrisma uzņēmēji un tūrisma objektu apsaimniekotāji, kuru 

piedāvājumi atrodas blakus vai tuvu esošajai dzelzceļa satiksmes infrastruktūrai. Tāpat 

piedāvājuma veidotājs var būt AS „Pasažieru vilciens”, kā arī citas velo un dzelzceļa 

tūrismā ieinteresētās personas. 

5.2. Ieteikumi, veidojot un uzlabojot vilcienu un staciju infrastruktūru tūrisma 
piedāvājuma „Train&Bike” kvalitatīvam piedāvājumam 

Iespēja doties ekskursijā ar vilcienu un velosipēdu šķiet pievilcīga lielākai daļai patreizējo 

AS „Pasažieru vilciens” pakalpojumu lietotājiem. Pēc 2012.gada aptaujas datiem tie bija 

82% pasažieru. Ņemot vērā projekta izpētes gaitā fiksēto, kā arī AS „Pasažieru vilciens” 

2012.gada klientu apmierinātības pētījuma datus, lielākā daļa ieteikumu infrastruktūras 

jomā attiecināma AS „Pasažieru vilciens” un AS „Latvijas dzelzceļš”. Tie saistīti 

galvenokārt ar 4 jomām: 

o dzelzceļa stacijas, peroni un biļetes, 

o vilcienu vagoni, 

o informācijas infrastruktūra, 

o vilcienu satiksmes pieejamība. 

5.2.1. Ieteikumi infrastruktūras uzlabošanai dzelzceļa stacijās un uz peroniem, 
kā arī saistībā ar biļešu iegādi 

Ja ar peronu garumiem lielākā daļa vilcienu lietotāju (braucēju) kopumā ir apmierināti, 

savukārt vislielākā neapmierinātība ir ar tualetēm, perona aprīkojumu un uzgaidāmo telpu: 

aptuveni 40% respondentu bija ar tām neapmierināti. Lai uzlabotu šo infrastruktūru, kas 

būtu draudzīga arī velobraucējiem – piedāvājuma „Train & Bike” lietotājiem, tad: 

o lai atrisinātu jautājumu ar iekāpšanu vilcienu vagonos – vai tie ir braucēji ar 

velosipēdiem, vai vienkārši pasažieri, būtu jārisina jautājums par peronu 

paaugstināšanu vai šī jautājuma risināšanu kādā citādā veidā, kas ir valstiski 

nozīmīgs pasākums infrastruktūras uzlabošanā; 

o viens no risinājumiem varētu būt rampu veidošana iekāpšanas kāpnēm vilcienu 

vagonos (atlokāmas vagonos u.tml.) vai mobilas piebraucamas uzbrauktuves, kas 

izvietotas uz peroniem; 

o lai atrisinātu jautājumu par dzelzceļa stacijas un citu stacijā esošo pakalpojumu 

pieejamības drošību (biļešu kases, tualetes, kafejnīcas u.c.), pie stacijas ēkas vai uz 

perona jāizveido velobraucējiem draudzīgas stāvvietas īslaicīgai lietošanai; 

o veidojot Park & Ride sistēmu arī velobraucējiem (par pamatu ņemot pasažieru 

apmierinātības pētījumu 2012.gadā), stacijās veidojamas ilglaicīgās velo novietnes: 

atkarībā no dzelzceļa stacijas lieluma jāveido drošas novietnes, kas pieejamas 15 

minūtes pirms pirmā un 15 minūtes pēc pēdējā vilciena pienākšanas (Eiropas 

Riteņbraucēju Federācijas ieteikums). Tās var būt apsargājamas velo novietnes vai 

velo garāžu (velosipēdu skapju) tipa novietnes ar automatizētu piekļuves sistēmu 

(slēdzamas) 24 stundas diennaktī; 

o tā kā 2012.gada nogalē gandrīz 93% iegādājās vilciena biļetes kasē un vēlmi 

turpmāk kasē iegādāties biļetes izteica 70% vilciena pasažieru, tad velobraucējiem 

ērti būtu izmantot kases-biļešu automātus, jo šis biļešu iegādes veids neliktu tiem 
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pamest savu otro transporta līdzekli – velosipēdu, it īpaši, ja biļešu automāti būtu 

izvietoti uz perona vai pie stacijas ēkas ārpusē;  

o lielākās dzelzceļa staciju ēkās varētu padomāt par iekļūšanu stacijas ēkā kopā ar 

velosipēdu (automātisko durvju izveide, durvju vērtņu platumu palielināšana u.c. 

pasākumi) un iekštelpu velo novietnes izveidi (atbalsta stienis velosipēdam pie 

vienas no sienām), it īpaši, ja īslaicīgo velo novietni blakus stacijas ēkai vai uz 

perona tomēr neplānu veidot; tas ļautu ērti iegādāties biļeti gan pie tradicionālās 

kases, gan biļešu automātos (ja tādi būtu ierīkoti stacijas iekštelpās), neatstājot 

neuzmanītus velosipēdus; 

o tā kā 2012.gada aptaujā katrs otrais no pieciem aptaujātajiem izteica vēlmi 

iegādāties biļeti internetā, bet katrs sestais no desmit – ar viedtālruņa vai sms 

palīdzību, tad ieviešot šos biļešu iegādes veidus, nedrīkstētu aizmirsta arī par biļeti 

„Train&Bike”;  

o ieviest „braucienu skaita biļešu” veidus 2012.gada vilcienu pasažieru aptaujā bija 

vispopulārākie nosauktie biļešu veidi, kādus vēlētos iegādāties nākotnē, bet kas vēl 

ir nepieejami. Šāda tipa biļetes būtu jāparedz arī tiem braucējiem, kas ceļo 

„Train&Bike” variantā gan vienā, gan turp-atpakaļ virzienā; 

o tā kā velotūrisms ir populārs tūrisma veids ģimenēm ar bērniem, veidojot cenu 

politiku un jaunos biļešu veidus, AS „Pasažieru vilciens” varētu padomāt arī par 

ģimenes biļetes izveidi (2 pieaugušie + 1 bērns, 2+2, 1+1, 1+2 u.c. kombinācijas), 

kas pēc būtības būtu reducētās cenas biļetes (ģimenes biļete = lētāka par kopsummu 

atsevišķu pasažieru biļetēm ar bagāžas – riteņa biļetes cenu) un veicinātu vilciena kā 

sabiedriskā transporta izmantošanu kopīgu ģimenes atpūtas pasākumu 

organizēšanai; 

o 2012.gada pētījumā pasažieru apmierinātība ar cenām bija otra zemākā, t.i., katrs 

trešais nebija apmierināts ar biļešu cenām. Līdzīgs viedoklis ir arī ar ģimenēm ar 

bērniem, kas ceļo ar velosipēdu un izmanto arī vilciena pakalpojumus, jo, piemēram, 

kopsummā ģimenes biļete 2+2+4 velosipēdu (bagāžas) biļetes ģimenes budžetam 

tomēr var izrādīties par lielu; 

o balstoties uz 2012.gada pētījuma rezultātiem, tika izteikts viedoklis, ka tālajos 

maršrutos cilvēkus vairāk motivētu arī iespēja iegādāties uzkodas, dzērienus. Šāds 

pakalpojumus noteikti būtu saistošs arī velotūristiem; 

o lai “Train&Bike” ideja attīstītos, vilcienu stacijās var plānot veidot velo nomas 

punktus, kuros iespējams iznomāt velosipēdus gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā 

arī nepieciešamo aprīkojumu (galvas ķiveres, roku un ceļgalu aizsargus bērniem, 

velo somas u.tml.). Šī aktivitāte veicama sadarbībā gan ar tūrisma un/vai velosipēdu 

servisa uzņēmējiem (piemērs, Ķemeru velo nomas darbība Ķemeru dzelzceļa 

stacijā), vai arī to var organizēt AS „Pasažieru vilciens” kā to jau iepriekš 

organizējis ir AS „Air Baltic Corporation”, izveidojot Baltic Bike velo nomas 

punktus Rīgā un Jūrmalā (līdz 2013.gadam), ja tas sakrīt ar AS „Pasažieru vilciens” 

politiku, prioritātēm un mērķiem. 

5.2.2. Ieteikumi vilcienu sastāvu un vagonu uzlabošanai 

Lai arī vilcieni ir rekonstruēti un atjaunoti, izveidojot tos gan par ērtiem, gan vizuāli 

pievilcīgiem transporta līdzekļiem, tomēr ne visos vilcienu vagonos ir izveidotas 

velosipēdam domātās novietnes, vai arī to skaits (parasti trīs) ir nepietiekams, īpaši tūrisma 

sezonas laikā. Gandrīz katrs piektais ieteiktu Pasažieru Vilcienam uzlabot vilcienos esošo 
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komfortu un ērtības, kas saistīts ar iekļūšanu/izkļūšanu no vilciena, sēdvietām, siltumu 

ziemas periodā un citām līdzīgām lietām. Ņemot vērā 2012.gada vilcienu pasažieru aptaujas 

rezultātus, ieteikumi, kas saistīti ar vilcienu sastāvu/vagonu uzlabošanu būtu:  

o turpināt rekonstruēt vilcienu vagonus, veidojot velosipēdu novietnes tajos, ideālā 

gadījumā plānojot vagonos iespēju izvietot 8 velosipēdus, kā arī novietot 

tandēmvelosipēdus un velosipēdus ar piekabēm; 

o domāt un realizēt inovatīvas idejas, lai risinātu vilcienā iekāpšanu/izkāpšanu ar 

velosipēdu slīpā veidā (skat. 5.2.1.punkta 1. un 2.ieteikumu); 

o veidojot vagonos velonovietnes ar riteņu novietošanu stāvus (kā šobrīd), padomāt 

par iespējām izveidot papildus novietnes velo somām, kuras parasti ir vairākdienu 

velo tūristiem izvietotas uz bagāžniekiem un, ievietojot šobrīd izveidotajās velo 

novietnēs, tās noņemot īsti nav kur novietot velobraucējiem tā, lai netraucētu citiem 

pasažieriem; 

o ekspresvilcienu sastāvā varētu plānot iekļaut pusvagonu, kas paredzēts tikai 

velosipēdiem un/vai pasažieriem ar velosipēdiem; 

o uzlabot vagonu iekārtojumu „Train & Bike” („Ceļo ar vilcienu un velo”) vai „Ceļo 

ar vilcienu” draudzīgai informācijas gūšanai: izvietotas uzlabotas dzelzceļa shēmas 

ar nozīmīgākajiem apskates objektiem Latvijā vai pa reģioniem, afišas ne tikai ar 

aicinājumu ceļot ar bānīti, bet arī izveidoto piedāvājumu „Train & Bike” („Ceļo ar 

vilcienu un velo”) vai „Ceļo ar vilcienu” afišas, kas pēc būtības nav klasificējamas 

kā komercreklāma par uz tām redzamajiem objektiem, bet ir AS „Pasažieru vilciens” 

reklāmas materiāls pasažieru pārvadātājiem, kas apliecina vilcienu pakalpojumu 

izmantotājiem, ka ceļot pa Latviju ar vilcienu ir lēti un patīkami, kabatiņas ar 

flaijeriem par ceļošanas iespējām ar vilcienu (gan piedāvājumiem „Ceļo ar 

vilcienu”, „Ceļo ar bānīti” un „Train & Bike” u.c. nākotnes projektiem) u.tml.; 

o vilcienu vagoni varētu būt aprīkoti ar bezmaksas WiFi iespējām, lai ceļotāji un 

vienkārši pasažieri varētu ērti brauciena laikā gūt papildus informāciju par izvēlēto 

galamērķi vai iespējamajām ceļošanas iespējām; 

o modernizējot vagonus, nākotnes projektos vajadzētu paredzēt iespēju vilcienu 

vagonos pieslēgties elektrībai, lai braucienu laikā varētu uzlādēt akumulatorus 

elektrovelosipēdiem; 

o informācijas sniegšanu vagonos pa skaļruņiem veidot draudzīgāku ceļotājiem (gan 

parastajiem, gan velotūristiem) (skat. 5.2.3.punktu). 

5.2.3. Ieteikumi informācijas infrastruktūras uzlabošanai 

Informācijas iegūšana par ceļošanas iespējām ar vilcienu šobrīd lielākoties (53% 

respondentu atbildēs 2012.gada nogalē) tiek iegūta vilcienu stacijās – informācijas stendos. 

Nākamais informācijas avots ir internets, proti, informācijas dienestu mājas lapās (40%), kā 

arī AS „Latvijas dzelzceļš” un AS „Pasažieru vilciens” mājas lapās (attiecīgi 27% un 19%). 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka visaugstākā apmierinātība ar informāciju bijusi AS „Pasažieru 

vilciens” mājas lapā (43% no visiem pasažieriem), kas norāda, ka šī mājas lapa ir laba 

platforma arī tūrisma piedāvājumu ceļošanai ar vilcienu veidošanai un informācijas 

izvietošanai.  

Izvērtējot šobrīd pieejamo informāciju par ceļošanas iespējām ar vilcienu un velosipēdu, ir 

jau labas iestrādes uzsāktas gan tūrisma attīstītāju vidū, veidojot tūrisma piedāvājumus, gan 

AS „Pasažieru vilciens”, sniedzot informāciju par velosipēdistu ceļošanas ar vilcienu 
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iespējām, noteikumiem un izmaksām Latvijā. Lai uzlabotu informatīvo infrastruktūru, 

priekšlikumi informācijas pieejamības uzlabošanai internetā, drukātajos materiālos, stacijās 

un uz peroniem, kā arī vagonos, būtu sekojoši:  

o veidojot informāciju apkopojumus un piedāvājumus ceļošanai ar vilcienu 

(virzieniem, laikiem, cenām, noteikumiem u.tml.), gan tūrisma informācijas 

sniedzējiem, gan dzelzceļa satiksmes organizētājiem un popularizētājiem Eiropas 

Riteņbraucēju federācija ieteikums ir vienlaikus/papildus paredzēt arī iespēja iegūt 

informāciju par ceļošanas iespējām ar velosipēdu, izmantojot vilcienu satiksmi – lai 

visa informācija iegūstama vienuviet, nevis meklējamā kādā papildus sadaļā; 

o dzelzceļa stacijā, vilcienu sarakstos papīra un elektroniskajos formātos norādīt, kuri 

vilcieni, vagoni un peroni pieejami velosipēdistiem; 

o piedāvājot informāciju interneta vidē, AS „Pasažieru vilciens” mājas lapā 

www.pv.lv izskatīt iespēju sadaļu „Dzelzceļa tūrisms” pārdēvēt ar draudzīgāku 

nosaukumu „Ceļo ar vilcienu” vai arī sadaļā „Dzelzceļa tūrisms” veidot atsevišķus 

piedāvājumus „Ceļo ar vilcienu” (esošo tūrisma piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” 

attīstībai un vilciena kā ērta transporta līdzekļa izmantošanas popularizēšanai) un 

„Ceļo ar vilcienu un velo” (atsevišķas sadaļas izveidošana velo ceļotājiem, kurā 

vienuviet atrodama informācija gan par piedāvājumiem, gan par noteikumiem un 

nosacījumiem, izmaksām u.tm. jautājumiem, ceļojot ar vilcienu velosipēdu 

vilcienā); 

 

Attēls Nr. 15 Piemērs: AS „Pasažieru vilciens” mājas lapa www.pv.lv , 1.variants 

 

 

http://www.pv.lv/
http://www.pv.lv/
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Attēls Nr. 16 Piemērs: AS „Pasažieru vilciens” mājas lapa www.pv.lv , 2.variants 

 
 

o izveidojot www.pv.lv mājas lapā svešvalodu sadaļas, „Ceļo ar vilcienu un velo”  

piedāvājumu veidot angliskā versijā „Train & Bike”; 

o pašvaldībām, kurām ir dzelzceļa satiksme, atbilstoši resursiem un tūrisma 

piedāvājumam izskatīt iespējas veidot speciālos tūrisma piedāvājumus „Ceļo ar 

vilcienu „ un „Ceļo ar vilcienu un velo” un par tiem informēt savus viesus, tūrisma 

mājas lapās veidojot speciālu sadaļu šim tūrisma veidam. Tukuma novada 

pašvaldības piemērā piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu un velo” var ievietot jau esošajā 

Maršruti izvēlnē zem piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu” (1.variants), vai veidot 

atsevišķu izvēlni galvenajā lapas izvēlņu sarakstā „Ceļo ar vilcienu”, zem kuras 

veidot apakšsadaļu „Ceļo ar vilcienu un velo” (2.variants); 

http://www.pv.lv/
http://www.pv.lv/
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Attēls Nr. 17 Piemērs: Tukuma novada pašvaldības tūrisma mājas lapa 

www.visittukums.lv, 1.variants 

 

 
 

http://www.visittukums.lv/
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Attēls Nr. 18 Piemērs: Tukuma novada pašvaldības tūrisma mājas lapa 

www.visittukums.lv, 2.variants 

 
 

o katra tūrisma reģiona mājas lapā arī būtu izvietojams piedāvājums „Ceļo ar vilcienu 

un velo” / „Train & Bike”, kas ne vien veicinātu šī tūrisma piedāvājuma popularitāti, 

bet arī parādītu vēl vienu veidu attiecīgā reģiona pieejamībai. Kurzemes tūrisma 

reģiona piemērā, šāds piedāvājums izvietojams būtu gan vispārējā mājas lapā 

www.kurzeme.lv, izvietojot „Train & Bike” logo līdzīgi kā citiem tūrisma 

piedāvājumiem, gan Kurzemes velotūrisma lapā www.velo.kurzeme.lv  

 

http://www.visittukums.lv/
http://www.kurzeme.lv/
http://www.velo.kurzeme.lv/
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Attēls Nr. 19 Piemērs: Kurzemes tūrisma asociācijas mājas lapa www.kurzeme.lv 

 

 

Attēls Nr. 20 Piemērs: Kurzemes tūrisma asociācijas velo tūrisma mājas lapa 

www.velo.kurzeme.lv 

 

o turpinot attīstīt un pilnveidot dzelzceļa tūrisma piedāvājumu, t.sk. „Ceļo ar vilcienu 

un velo”, informācija kā par atsevišķu tūrisma veidu noteikti ievietojama arī Latvijas 

tūrisma vortālā www.latvia.travel  

http://www.kurzeme.lv/
http://www.velo.kurzeme.lv/
http://www.latvia.travel/
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Attēls Nr. 21 Piemērs: Latvijas tūrisma vortāls www.latvia.travel 

 

o Latvijā informatīvo dienestu mājas lapas aktīvi iesaistās informācijas apkopošanā un 

savu klientu apkalpošanā par tūrisma un atpūtas iespēju piedāvājumu informēšanu, 

tādēļ nākotnē arī šie dienesti aicināmi iesaistīties tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar 

vilcienu un velo” popularizēšanā, izvietojot savās mājas lapās piedāvājuma banerus, 

kā arī sniedzot informāciju par tiem pa tālruņiem un izmantojot citus komunikācijas 

līdzekļus; 

 

Attēls Nr. 22 Piemērs: „Train & Bike” baneris uzziņu dienesta www.1188.lv mājas lapā 

 
 

http://www.latvia.travel/
http://www.1188.lv/
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o līdz ar viedtālruņu un iPad lietošanas pieaugumu būtu jāskata iespējas piedāvājumu 

izvietot esošajās ar tūrismu un vilciena satiksmi mobilajās aplikācijās, t.sk. AS 

„Pasažieru vilciens” aplikācijā, kurā šobrīdējā versijā iespējams izvietot 3 dažādās 

izvēlnēs: zem „Dzelzceļa tūrisms” vai „Operatīvās informācijas”, vai veidojot 

atsevišķu izvēlni. Risinājums varētu būt arī atsevišķas mobilās aplikācijas „Ceļo ar 

vilcienu” vai „Ceļo ar vilcienu un velo” izveide; 
 

Attēls Nr. 23 Piemērs: piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu un velo” izvietošana AS 

„Pasažieru vilciens” mobilajā aplikācijā: apakšizvēlne sadaļā „Dzelzceļa tūrisms” 

(līdzīgi kā mājas lapā) vai atsevišķa izvēlne galveno izvēlņu sarakstā 

   vai    

Attēls Nr. 24 Piemērs: piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu un velo” izvietošana AS 

„Pasažieru vilciens” mobilajā aplikācijā kā baneris izvēlnē „Operatīvā informācija”  
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o arī Tukuma TIC mobilajā aplikācijā Visit Tukums piedāvājums „Train&Bike” var 

būt izvietots dažādos variantis: zem izvēlnes „Maršruti” (līdzīgi kā mājas lapā), vai 

arī kā atsevišķa izvēlne galveno izvēlņu sarakstā  

Attēls Nr. 25 Piemērs: Tukuma TIC mobilās aplikācijas Visit Tukuma papildināšana 

ar izvēlni „Train & Bike” 

       vai      

o Latvijas tūrisma mobilā aplikācija Latvia Travel šobrīd neparedz dažādu tūrisma 

veidu vai maršrutu piedāvāšanu tajā, taču attīstot piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” 

un/vai „Ceļo ar vilcienu un velo”, noteikti jāturpina sarunas ar Tūrisma attīstības 

valsts aģentūru, kas ir Latvijas tūrisma galvenais mārketinga organizētājs; 

o informācijas stendi dzelzceļa stacijās / uz peroniem veidojami kopīgi tūrismam un 

transporta kustībai, jo to lietotājiem (īpaši ceļotājiem) svarīga ir kā viena, tā otra 

informācija: līdzīgi kā Valkā uzstādītajā stendā, atsevišķi var būt nodalīts stends ar 

sarakstiem par sabiedriskā transporta kustību (vilciens, piepilsētas un starppilsētu 

autobusi) un stends ar uzlaboti pilsētas / apkārtnes karti, kurā ir norādīta arī 

informācija par apskates objektiem, tūrisma maršrutiem (kājāmgājējiem un 

velobraucējiem), pieejamajiem tūrisma un informācijas servisiem; ja stacijā / 

teritorijā ir pieejams „Train& Bike” piedāvājums, tad uz stenda izvietojams 

piedāvājuma logo; 

Attēls Nr. 26 Piemērs: Informācijas stends Valkā 
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o konkrētu maršrutu vilcienos izvietot informāciju (afišu veidā, informatīvajos 

plauktos izvietoti bukleti vai flaijeri) par attiecīgajās stacijās / galamērķos 

apskatāmajiem tūrisma objektiem, kā arī attālumu no stacijas (līdzīgi kā ideja GNP 

klasterī par tā apskates objektiem); 

o vizuālās informācijas izvietošanai vilcienu vagonos AS „Pasažieru vilciens” varētu 

izmantot reklāmām paredzētos laukumus, tādējādi vienlaikus ne tikai noformējot 

vagonus ar informāciju par ceļošanas iespējām pa Latvija, bet arī veicinot 

iedzīvotāju interesi ceļot pa Latviju, izmantojot vilcienu un pēc izvēles – arī 

velosipēdus 

 

Attēls Nr. 27 Piemērs: Reklāmas laukumi elektrovilcienos, kas izmantojami 

informācijas izvietošanai par ceļošanas iespējām pa Latviju ar vilcienu un/vai 

velosipēdiem 

  
 

  
 

 

o šī projekta gaitā izgatavotie maketi – Dzelzceļa shēma (formāts A2), kas papildināta 

ar TOP apskates objektiem Latvijā un iezīmējot stacijas, kurās ir piedāvājumi tiem, 

kas ceļo ar vilcienu un velosipēdu, kā arī afišas „Ceļo ar vilcienu un velo” (formāts 

A1) 6 dažādiem galamērķiem ir piemērots izvietošanai esošajos laukumos vilcienu 

vagonos, kuros izvietotas dzelzceļa shēmas un afišas par dažādām tēmām; 
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Attēls Nr. 28 Piemērs: vietas projektā sagatavotās dzelzceļa shēmas un reklāmas afišu 

izvietošanai vilcienos 

 

 

 

Attēls Nr. 29 Piemērs: vietas projektā sagatavotās dzelzceļa shēmas un reklāmas afišu 

izvietošanai vilcienos 

 
 

o šobrīd esošā informācija skaļruņos, kas vilcienu vagonos informē par stacijām, pie 

atsevišķām stacijām, kuru tuvumā atrodas nacionāla vai reģionāla mēroga tūrisma 

objekti, kā arī „Train&Bike” piedāvājums, būtu vēlams papildināt ar šo informāciju 

vienlaikus ar paziņojumu par gaidāmo staciju, papildus minot arī attālumu līdz šim 

objektam. Paziņojuma piemērs elektrovilcienā Rīga-Ķemeri vai Rīga-Tukums pirms 

Ķemeriem: „Ķemeri. Tūristu apskatei: Ķemeru vēsturiskais centrs - 10 minūšu 

attālumā, Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs – 20 minūšu attālumā un 

Lielā Ķemeru tīreļa taka – 45 minūšu attālumā. Tiem, kas ceļo ar vilcienu un 

velosipēdiem – velomaršruti pa Ķemeru nacionālo parku.” 

o atsevišķās stacijās, kurās ir tikai „Train&Bike” piedāvājums, informācijas skaļruņos 

vienlaikus ar paziņojumu par gaidāmo staciju būtu pieminama arī šī informācija; 

o jāatrisina jautājums par iepriekš minētās informācijas sniegšanu pa vilcienu 

skaļruņiem ne tikai valsts valodā, bet arī svešvalodās (standarts būtu – angļu un 

krievu valodā, minimums - vismaz angļu valodā). Vairākās valodās šāda informācija 

varētu būt pasniegta vismaz vasaras sezonā (maijs-septembris); 
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o līdzīgi informācija pa skaļruņiem varētu tikt sniegta arī stacijās / uz peroniem, 

informējot par kāda konkrēta vilciena maršruta atiešanu, pieminēt arī uz kādiem 

tūrisma objektiem vai galamērķiem tas var aizvest. Paziņojuma piemērs Rīgas 

dzelzceļa stacijā: „Uz 1.perona 10.ceļa tiek padots vilciens Rīga-Valga, kas aties 

pulksten 13.10. Tūristu apskatei: Siguldas stacijā – Siguldas Livonijas ordeņa pils, 

Turaidas muzejrezervāts, Gūtmaņa ala, Līgatnes stacijā – dabas parks „Līgatnes 

dabas takas”, Vienkoču parks”, Cēsis – Cēsu vecpilcēta un pilsdrupas .... Tiem, kas 

ceļo ar vilcienu un velosipēdiem – velomaršruti pa Vidzemes skaistākajām vietām, 

kas sākas dzelzceļa stacijās Sigulda, Līgatne, Cēsis un Valmiera.” 

o AS „Pasažieru vilciens” informatīvajā izdevumā „Vilcienu kustības saraksts” 

paredzēt vienu vai vairākas lappuses informācijai par Latvijas apceļošanas iespējām 

ar vilcienu, t.sk. piedāvājumu „Train&Bike” un informācijas vietnēm, kur 

interesēties papildus; 

o dzelzceļa stacijās (pie kasēm, uzgaidāmajās telpās atsevišķos stendos u.tml.) 

izvietojami visu veidu informatīvie materiāli: afišas, flaijeri, bukleti, kartes par 

Latvijas apceļošanas iespējām ar vilcienu, t.sk. piedāvājumu „Train&Bike”; 

o visu veidu informācijas izvietošana tūrisma informācijas sniedzējos (TICos, tūrisma 

piesaistes objektos un servisa uzņēmumos) par piedāvājumu „Ceļo ar vilcienu” un 

„Train&Bike” iespējām konkrētajā teritorijā un arī visā Latvijā. 

5.2.4. Ieteikumi saistībā ar vilcienu satiksmes pieejamības uzlabošanu 

Iespēja doties ekskursijā ar vilcienu un velosipēdu (savu vai nomātu, ko nodrošinātu noma 

dzelzceļa stacijās) un izstrādātiem maršrutiem kopumā šķiet pievilcīga aptuveni 60% 

vilcienu pasažieru, kas šobrīd jau izmanto vilcienu kā transporta līdzekli. Izteikti noraidoši 

šādu iespēju 2012.gada AS „Pasažieru vilciens” pasažieru apmierinātības aptaujā novērtēja 

tikai 14% aptaujāto. Gandrīz puse pasažieru labprāt izmantotu ekspresbraucienus ar mazāku 

skaitu pieturu un ērtākas sēdvietas. Tas tika pieminēts arī kā otrs visbiežāk minētais 

ieteikums izmaiņām vilcienu kustībā, izsakot vēlmi pēc biežākiem un ātrākiem vilcienu 

braucieniem. 

Analizējot pašreizējo pasažieru vilcienu maršrutu un kustību grafikus velotūrisma 

kontekstā, jāsecina, ka Kurzemes un Zemgales kā vēsturisku novadu (izņemot Rīgas-

Liepājas un Rīgas-Tukuma dzelzceļa līnijas) lielākā teritorija vispār nav pieejams ar 

dzelzceļa satiksmi. Tā rezultātā ar vilcienu šobrīd nevar nokļūt tādā nozīmīgā tūrisma 

galamērķī kā Ventspils. Faktiski apgrūtināta ir arī nokļūšana uz Liepāju, jo 2 reisi nedēļā 

tomēr ir nepietiekams kustības biežums uz vienu no galvenajiem Kurzemes tūrisma 

galamērķiem. Tāpat atsevišķos maršrutos arī uz Vidzemi un Latgali vilciens kursē tikai 

vienu reizi dienā. Viszemāko apmierinātību - 2 punktus no 5 par vilcienu kustības biežumu 

uzrādīja arī 2012.gada nogales pasažieru apmierinātības aptaujas rezultāti.  

Ņemot vērā gan 2012.gada AS „Pasažieru vilciens” pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus, 

kas radušies šī projekta ietvaros, AS „Pasažieru vilciens” būtu: 

o jāpēta un jāplāno ekspresbraucienu ieviešanas iespējas gan pētījuma rezultātā atklāto 

galamērķu virzienos – Jelgava un Zilupe, gan arī Liepāja un Ventspils; 

o atklājot no jauna agrāk pastāvējušo dzelzceļa satiksmi Rīga–Ventspils 

(ekspresvilciens ar stacijām Rīga, Tukums I, Pūre, Kandava, Stende, Usma, Ugāle, 

Ventspils), kā arī palielinot braucienu skaitu virzienā Rīga-Liepāja, velobraucējiem 

un velotūristiem pieejamāks kļūtu Kurzemes tūrisma piedāvājums, īpaši starp abām 

esošajām dzelzceļa līnijām Rīga-Ventspils un Rīga-Liepāja, t.i., Abavas senleja – 
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Kandavas un Sabiles apkārtnes, Kuldīga un apkārtne, Alsunga, Jūrkalne, Pāvilosta, 

kā arī Valdemārpils, Dundaga un Kolkas rags un Kurzemes jūrmala. Šo līniju atklāt 

no jauna būtu ieteicams vismaz vasaras sezonā (maijs-septembris), kad ir vērojama 

vislielākā tūristu (īpaši velotūristu plūsma) Latvijā; 

o tā kā Rail Baltic projekts plāno būt ātrvilciena līnijas izveidi (ar pieturas stacijām 

Tallina, Pērnava, Rīga, Paņeveži un Kauņa), tad jāpēta un jāplāno vilciena kustības 

Rīga-Jelgava-Eleja vai pat Rīga-Jelgava-Eleja-Šauļi atjaunošana agrākā vilcienu 

maršruta Rīga-Viļņa posmā (esošais sliežu ceļš), kas padarītu pieejamāku Zemgales 

reģiona tūrisma piedāvājumu gan Latvijas velotūristiem, gan Lietuvas un no 

Lietuvas ceļojošo citu ārvalstu velotūristiem; 

o atjaunojot vilcienu satiksmi Jelgava-Tukums-Ventspils, pieejamāks kļūtu Kurzemes 

reģions visiemtiem, kas Latvijā ierodas no Lietuvas puses, kā arī pretējā virzienā 

vieglāk pieejams kļūtu Zemgales reģions tiem pārbalstu tūristiem, kas ir apceļojuši 

Kurzemi EuroVelo 10 un EuroVelo13 maršrutos vai ieradušies Latvijā ar prāmi 

Ventspilī no Stokholmas; 

o pēc Rail Baltic projekta realizācijas tāpat būtu jāpēta un jāplāno vilcienu satiksmes 

atjaunošana uz Ziemeļvidzemes reģionu (Rīga-Skulte-Limbaži-Mazsalaca), kas 

savukārt veicinātu gan tūristu iespējas, gan tūrisma (un teritorijas) attīstību arī šajā 

Vidzemes daļā. 

5.3. Ieteikumi, veidojot piedāvājuma „Train&Bike” mārketingu 

Latvijas tūrisma mārketinga ārējās komunikācijas stratēģijā 2011.-2014.gadam
72

 

mērķauditorijas segmentācija veikta pēc 2 kritērijiem: pēc klientu ģeogrāfiskās un dzīves 

cikla segmentēšanas. Pieņemot, ka ceļošanas ar vilcienu Latvijā vīzija ir, ka piedāvājumi 

„Ceļo ar vilcienu” un „Ceļo ar vilcienu un velo” („Train & Bike”) ir pievilcīgs, drošs, ērts 

un izdevīgs Latvijas apceļošanas piedāvājums tūrismā, tādējādi veicinot gan zaļo domāšanu 

tūrismā (ceļot ar sabiedrisko transportu, neizmantojot privātās automašīnas, un 

velosipēdiem) un attīstot gan dzelzceļa, gan velo tūrismu, par galvenajiem mērķauditorijas 

segmentiem uzskatāmi kā: 

1) prioritārie segmenti – 

o Rīgas iedzīvotāji, kam patīk ceļot pa Latviju ar velosipēdu; 

o Latvijas iedzīvotāji, kas nedzīvo Rīgā, kam patīk doties ceļojumos / 

izbraucienos ar velosipēdu un kam ir viegli sasniedzams dzelzceļa transports; 

2) sekundārie segmenti –  

o ārvalstu tūristi - Rīgas pilsētas viesi, kas vēlas iepazīt ne tikai galvaspilsētu 

(t.s. nedēļas nogales tūristi), bet vēlētos redzēt arī citas Latvijas vietas; 

o ārvalstu tūristi citās Latvijas pilsētās un tie, kas ieradušies Latvijā ne caur 

Rīgu, bet no citām pusēm / pilsētām (Ventspili, Liepāju, Daugavpili, Valgu 

u.c.) un kas varētu izmantot vilcienu satiksmi, lai turpinātu tālāk ceļojumu pa 

Latviju / Baltiju. 

Balstoties uz klientu dzīves cikla modeli, par Latvijas tūrisma zīmola „Best enjoyed slowly” 

segmentiem izvēlēti: 

1) prioritārā mērķauditorija / segmenti – 

o jaunieši un studenti, 

                                                 
72 Latvijas Tūrisma mārketinga ārējās komunikācijas stratēģija 2011-2014. TAVA, 2011. / 
http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/dokumenti/strategiskie-dokumenti/01092011_Latvijas_Turisma_ArKomStrat.pdf 
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o „jaunie profesionāļi” 

o ģimenes ar bērniem, 

o „vidējā paaudze”, 

2) Sekundārā mērķauditorija / segmenti – „sudraba paaudze”. 

„Jauni profesionāļu”, kas nesen uzsākuši savu karjeru un vēl nav nostiprinājuši savas 

ģimenes saites (bieži vien ir bez bērniem), rīcībā ir vērā ņemami brīvie līdzekļi un viņiem ir 

raksturīgi patērēt to, kas ir aktīvs, sociāls un ātrs. Tādēļ piedāvājums „Train&Bike” viņiem 

varētu būt saistošs. Ģimenes ar bērniem, „vidējā paaudze” un „sudraba paaudze” ir aktīvi 

ceļotāji un šim mērķim tērē vērā ņemamus līdzekļus. Ģimenes ar bērniem ceļojumu laikā 

pirmkārt domā par bērnu drošību un komfortu, taču savos ceļojumos tie meklē atpūtu, mieru 

un klusumu. Viņiem ir raksturīgi izvēlēties dabas, zaļo un lauku tūrismu, vēlam ar izziņas 

mērķi, lai bērniem kaut ko iemācītu. Vidējā paaudze izvēlas īsākas un koncentrētākas 

brīvdienas, bieži vien izvēloties aktīvu kultūras tūrisma programmu, bet „sudraba paaudze” 

izvēlas kultūras tūrisma produktus vai atpūtu dabā”. Savukārt jauniešu un studentu grupa ir 

atvērta dažādiem jauniem un nezināmiem ziņojumiem, lai arī viņu ceļošanu bieži vien 

ierobežo viņu rīcībā esošie līdzekļi. Viņi ir ieinteresēti skatīt kultūrvēstures un dabas 

objektus, sastapt jaunus cilvēkus, piedzīvot sociālus un sportiskus pasākumus. Šie ir arī tie, 

kas ceļo ar vilcienu, jo ierobežoto līdzekļu dēļ ir mazākas prasības pret komforta līmeni un 

servisu. Taču visas šīs grupas neatkarīgi no ģeogrāfiskās segmentēšanas ir atbilstošas arī 

tūrisma piedāvājumam „Train&Bike”, kas aicina būt aktīviem un zaļiem, ceļot ar 

sabiedrisko transportu, t.i., vilcienu un velosipēdu, lai vienlaikus ar ceļošanu piekoptu arī 

veselīgu dzīvesveidu un atklātu Latviju no jauna (jo ceļojums ar vilcienu daudziem no šo 

segmentu pārstāvjiem ir / būtu jauns ceļošanas veids). 

Ņemot vērā piedāvājuma „Train & Bike” iepriekš nosauktās īpašības, šis tūrisma veids būtu 

vēl viens veids, ar ko iesaistīties un padarīt aktuālu 2012.gadā iesākto vietējā tūrisma 

popularizēšanas akciju „Atklāj Latviju no jauna”. 

Jau Latvijas Tūrisma mārketinga ārējās komunikācijas stratēģijā fiksēts, ka lielā daļā 

mērķauditorijas vispirms tiek izvēlēts galamērķis un tikai pēc tam pasākumi vai konkrēti 

tūrisma objekti. Tādēļ regulāri pieejamiem tūrisma piedāvājumiem, kuri ir sasniedzami 

pastāvīgi un neierobežoti, kurus neietekmē (velotūrisma gadījumā – maz ietekmē 

sezonalitāte) ir priekšrocība attiecībā pret piedāvājumiem, kuri var tikt izmantoti 

komunikācijai tikai konkrētā laikā vai ar papildus nosacījumiem. Ņemot vērā piedāvājuma 

„Train & Bike” identificētās mērķauditorijas un segmentus, kā arī lielākās šīs 

mērķauditorijas atrašanās vietu, prioritāri popularizējamie galamērķi būtu tie, kas ir tieši 

sasaistīti ar dzelzceļa satiksmi, t.i.: 

o Kurzemē – galamērķi pie dzelzceļa līnijas Rīga-Jūrmala-Tukums un Rīga-Liepāja 

stacijām (pieturas vietām); 

o Zemgalē – galamērķi pie dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava un Rīga-Aizkraukle-

Krustpils stacijām (pieturas vietām); 

o Vidzemē – galamērķi pie dzelzceļa līnijas Rīga-Skulte, Rīga-Valga, Rīga-Ogre, 

Rīga-Madona un Gulbene-Alūksne stacijām (pieturas vietām); 

o Latgalē – galamērķi pie dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils un Rīga-Zilupe stacijām 

(pieturas vietām). 

Tie var būt ar vienas un vairāku dienu ceļošanas piedāvājumi ar sākuma punktu – 

izbraukšanu no Rīgas, kur vienkopus atrodas lielākā mērķauditorijas daļa.  

Kā sekundārie galamērķi var būt jau tālāk no dzelzceļa līniju stacijām (pieturas vietām) ar 

vairākdienu ceļošanas piedāvājumiem, vai arī piedāvājumi virzienā uz Rīgu (piemēram, 
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izbraukšana no Liepājas ar mērķi apceļot Zemgali, par „Train&Bike” vilciena gala pieturu 

izvēloties Jelgavu, vai no Daugavpils, dodoties apceļot Vidzemi, par galastaciju izvēloties 

kādu no pieturām šīs līnijas vidū – Lielvārdi, Ogri vai Salaspili). 

Izvēloties komunikācijas procesa stratēģijas, piedāvājuma „Train & Bike” virzīšanā vienlīdz 

nozīmīgas ir kā komunikācija ar gala patērētāju, nododot ziņu par popularizējamo 

piedāvājumu tieši patērētājam – ceļotājam), tā arī piedāvājuma izplatīšana ar starpnieku 

palīdzību (piemēram, informēt ceļotāju par piedāvājumu tūrisma mītnēs, kurās uzturas, vai 

sadarbojoties ar tūrisma aģentūrām, kas runā ar patērētāju un palīdz izvēlēties labāko 

ceļojuma galamērķi un ceļošanas veidu - transportu). Pirmā virzīšanas stratēģija būtu vairāk 

piemērota prioritārajam tirgum – visu dzīves ciklu Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem, otrā 

savukārt – sekundārajam tirgum, t.i., ārvalstu tūristiem. 

Kas attiecas uz mārketinga komunikācijas kanāliem un instrumentiem, kā arī komunikācijas 

ziņām, tie visi ir jāpiemēro attiecīgā mērķa tirgus segmenta vajadzībām un informētības 

līmenim par tūrisma piedāvājumu. Komunikācijas ziņojumiem, kanāliem un izpildījuma 

noskaņai jābūt piemērotai mērķa tirgum un konkrētajam segmentam, taču 

pamatpiedāvājuma informācijai jābūt skaidrai, saprotamai, nepārprotamai un realitātei 

atbilstošai. 

Lai attīstītu un popularizētu tūrisma piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu un velo” („Train & 

Bike”), par mārketinga mērķiem izvirzāmi sekojoši uzdevumi:  

o piedāvājuma „„Ceļo ar vilcienu un velo” („Train & Bike”) tēla veidošana, veidojot 

vienotu un viegli atpazīstamu tēlu / zīmolu; 

o veicināt mērķauditorijas vajadzībām atbilstošu piedāvājumu attīstību; 

o veicināt tūristu apmierinātību ar piedāvājumu; 

o veicināt tūristu atgriešanos / atkārtotu piedāvājuma izmantošanu; 

o veicināt viesmīlības un kvalitātes līmeņa celšanu; 

o veicināt piedāvājuma veidošanā, attīstībā un popularizēšanā iesaistīto pušu 

sadarbību; 

o veicināt piedāvājuma izmantošanu, mazinot tā izmantošanas sezonalitāti, 

pozicionējot to kā pilnvērtību ceļojumu un brīvā laika pavadīšanas veidu. 
 



Tabula Nr. 3 Veicamo mārketinga aktivitāšu uzdevumi un mārketinga instrumenti piedāvājuma „Ceļo ar vilcienu un velo” („Train & Bike”) 

veicināšanai  

Mērķa tirgus 
Tirgus 

nozīmība 
Komunikācijas uzdevums Komunikācijas kanāli / instrumenti Ģeogrāfiskā 

segmentācija 

Dzīves cikla 

segmentācija 

Latvija, Rīga / 

ar saviem 

velosipēdiem 

Jaunieši un 

studenti 

Augsti 

prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Bike”), atkārtotu pirkumu 

veicināšana 

TV / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Radio / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, uz šosejām, dzelzceļa stacijās, 

vilcienu vagonos 

Drukāta prese / publikācijas – žurnālistu piedzīvotais un 

izmēģinātais, maksas reklāmas raksti, reklāmas laukumi,  

Internets / baneri dažādos portālos – informācijas, 

komunikācijas, specializētajos; mājas lapās – AS „Pasažieru 

vilciens”, TICu, TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, blogos 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās, lielveikalos, velo veikalos un servisos, pie 

atbalstītājiem utt. 

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās 

Jaunie 

profesionāļi 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Vidējā 

paaudze 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Latvija, Rīga / 

velosipēdu 

noma 

galamērķī 

Jaunieši un 

studenti 

Augsti 

prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Bike”), atkārtotu pirkumu 

veicināšana 

TV / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Radio / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, uz šosejām, dzelzceļa stacijās, 

vilcienu vagonos 

Drukāta prese / publikācijas – žurnālistu piedzīvotais un 

izmēģinātais, maksas reklāmas raksti, reklāmas laukumi,  

Internets / baneri dažādos portālos – informācijas, 

komunikācijas, specializētajos; mājas lapās – AS „Pasažieru 

Jaunie 

profesionāļi 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Augsti 

prioritārais 

segments 
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Vidējā 

paaudze 

Augsti 

prioritārais 

segments 

vilciens”, TICu, TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, blogos 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās, lielveikalos, velo veikalos un servisos, pie 

atbalstītājiem utt. 

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Latvija /  

ar saviem 

velosipēdiem 

Jaunieši un 

studenti 

Augsti 

prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Bike”), atkārtotu pirkumu 

veicināšana 

TV / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Radio / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, uz šosejām, dzelzceļa stacijās, 

vilcienu vagonos 

Drukāta prese / publikācijas – žurnālistu piedzīvotais un 

izmēģinātais, maksas reklāmas raksti, reklāmas laukumi,  

Internets / baneri dažādos portālos – informācijas, 

komunikācijas, specializētajos; mājas lapās – AS „Pasažieru 

vilciens”, TICu, TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, blogos 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās, lielveikalos, velo veikalos un servisos, pie 

atbalstītājiem utt. 

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās 

Jaunie 

profesionāļi 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Vidējā 

paaudze 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Latvija / 

velosipēdu 

noma 

galamērķī 

Jaunieši un 

studenti 

Augsti 

prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

TV / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Radio / reklāmas klipi, informējošie raidījumi, sižeti, reportāžas 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, uz šosejām, dzelzceļa stacijās, 

vilcienu vagonos 

Drukāta prese / publikācijas – žurnālistu piedzīvotais un 

Jaunie 

profesionāļi 

Augsti 

prioritārais 

segments 
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Ģimenes ar 

bērniem 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Bike”), atkārtotu pirkumu 

veicināšana 

izmēģinātais, maksas reklāmas raksti, reklāmas laukumi,  

Internets / baneri dažādos portālos – informācijas, 

komunikācijas, specializētajos; mājas lapās – AS „Pasažieru 

vilciens”, TICu, TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, blogos 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās, lielveikalos, velo veikalos un servisos, pie 

atbalstītājiem utt. 

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās 

Vidējā 

paaudze 

Augsti 

prioritārais 

segments 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Ārvalstu tūristi 

– Rīgas 

pilsētas viesi / 

velosipēdu 

noma Rīgā vai 

galamērķa 

stacijā 

Jaunieši un 

studenti 

Prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Bike”) 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, dzelzceļa stacijās, vilcienu 

vagonos 

Internets / baneri dažādos LV portālos – informācijas un 

specializētajos, ārzemju – riteņbraukšanas un dzelzceļa 

satiksmes; LV mājas lapās – AS „Pasažieru vilciens”, TICu, 

TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, ārzemju - 

riteņbraukšanas un dzelzceļa satiksmes, kā arī rezervāciju 

sistēmu lapās naktsmītņu informatīvajās sadaļās 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās  

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās LV un ārvalstu 

sadarbības partneros 

Jaunie 

profesionāļi 

Prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Prioritārais 

segments 

Vidējā 

paaudze 

Prioritārais 

segments 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Ārvalstu tūristi 

citās Latvijas 

pilsētās / ar 

saviem 

velosipēdiem 

Jaunieši un 

studenti 

Prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, pakalpojuma 

pirkšana (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, dzelzceļa stacijās, vilcienu 

vagonos 

Internets / baneri dažādos LV portālos – informācijas un 

specializētajos, ārzemju – riteņbraukšanas un dzelzceļa 

satiksmes; LV mājas lapās – AS „Pasažieru vilciens”, TICu, 

TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, ārzemju - 

Jaunie 

profesionāļi 

Prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Prioritārais 

segments 
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Vidējā 

paaudze 

Prioritārais 

segments 

Bike”), atkārtotu pirkumu 

veicināšana 

riteņbraukšanas un dzelzceļa satiksmes, kā arī rezervāciju 

sistēmu lapās naktsmītņu informatīvajās sadaļās 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās  

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās LV un ārvalstu 

sadarbības partneros 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 

Ārvalstu tūristi 

citās Latvijas 

pilsētās / 

velosipēdu 

noma sākuma 

vai galamērķa 

stacijā 

Jaunieši un 

studenti 

Prioritārais 

segments 

informētības veidošana, 

intereses raisīšana, 

vēlmes/lēmuma pieņemšanas 

raisīšana, (piedāvājuma izvēle 

– došanās ceļojumā „Train & 

Bike”) 

Vides reklāma / plakāti pilsētvidē, dzelzceļa stacijās, vilcienu 

vagonos 

Internets / baneri dažādos LV portālos – informācijas un 

specializētajos, ārzemju – riteņbraukšanas un dzelzceļa 

satiksmes; LV mājas lapās – AS „Pasažieru vilciens”, TICu, 

TAVAs, informatīvo kanālu, velo lapās, ārzemju - 

riteņbraukšanas un dzelzceļa satiksmes, kā arī rezervāciju 

sistēmu lapās naktsmītņu informatīvajās sadaļās 

Brošūras / flaijeri, kartes dzelzceļa stacijās, TICos, tūristu 

pulcēšanās vietās  

Tiešā komunikācija / dzelzceļa staciju izziņu dienestos, 

naktsmītņu recepcijās, TICos, tūrisma aģentūrās LV un ārvalstu 

sadarbības partneros 

Jaunie 

profesionāļi 

Prioritārais 

segments 

Ģimenes ar 

bērniem 

Prioritārais 

segments 

Vidējā 

paaudze 

Prioritārais 

segments 

Sudraba 

paaudze 

Sekundārais 

segments 
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Tabula Nr. 4 Dažādiem dzīves cikliem piedāvājumā „Train&Bike” iekļaujamo velomaršrutu īpašības 

Dzīves cikla 

posms 

Tūrisma produkti galamērķī / 

velomaršrutā 

Piedāvājuma „Train&Bike” īpašības Velomaršruta attālums no dzelzceļa 

stacijas un velomaršrutu garums (dienā) 

Jaunieši un 

studenti 

kultūrvēstures objekti, dabas 

objekti, sociālas vai sportiskas 

aktivitātes, pasākumi, festivāli 

 

Serviss: lēta vai vidēja līmeņa naktsmītnes un 

ēdināšanas pakalpojumi 

Piedāvājums: 1 un 2+ dienu, vieglas, vidējas un 

sarežģītas grūtības pakāpes 

Velomaršruta attālums no dzelzceļa stacijas 

Velomaršruti sākas dzelzceļa stacijā vai 10+ 

km rādiusā 

Velomaršruta vidējais garums dienā: 45-70 

km 

Jaunie 

profesionāļi 

kultūrvēstures objekti, dabas 

objekti, lauku tūrisma 

piedāvājums, sociālas vai 

sportiskas aktivitātes, 

pasākumi, festivāli 

Serviss: vidēja līmeņa kvalitatīvas naktsmītnes 

un ēdināšanas pakalpojumi 

Piedāvājums: 1 un 2+ dienu, vieglas, vidējas un 

sarežģītas grūtības pakāpes 

Velomaršruti sākas dzelzceļa stacijā vai 10+ 

km rādiusā 

Velomaršruta vidējais garums dienā: 45-70 

km 

Ģimenes ar 

bērniem 

kultūrvēstures objekti, dabas 

objekti, lauku tūrisma 

piedāvājums, sociālas 

aktivitātes, pasākumi 

 

Serviss: vidēja līmeņa kvalitatīvas naktsmītnes 

un ēdināšanas pakalpojumi, bērniem draudzīgs 

Piedāvājums: 1 un 2+ dienu, vieglas un vidējas 

grūtības pakāpes 

Velomaršruti sākas dzelzceļa stacijā vai līdz 

5 km rādiusā 

Velomaršruta vidējais garums dienā: 30-50 

km (atkarībā no bērnu vecuma) 

Vidējā paaudze kultūrvēstures objekti, dabas 

objekti, lauku tūrisma 

piedāvājums, sociālas un 

sportiskas aktivitātes, 

pasākumi, festivāli 

Serviss: vidēja un augstāka līmeņa kvalitatīvas 

naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumi 

Piedāvājums: 1 un 2-3 dienu, vieglas un vidējas 

grūtības pakāpes 

Velomaršruti sākas dzelzceļa stacijā vai 5+ 

km rādiusā 

Velomaršruta vidējais garums dienā: 45-70 

km 

Sudraba 

paaudze 

kultūrvēstures objekti, dabas 

objekti, lauku tūrisma 

piedāvājums, sociālas 

aktivitātes, pasākumi 

Serviss: vidēja līmeņa naktsmītnes un 

ēdināšanas pakalpojumi 

Piedāvājums: 1 un 2 dienu, vieglas grūtības 

pakāpes 

Velomaršruti sākas dzelzceļa stacijā  

Velomaršruta vidējais garums dienā: līdz 25 

km 



 

6. Tūrisma piedāvājumi „Train & Bike” / „Ceļo ar vilcienu un velo” ceļojumam 
pasažieru vilciena līnijā Rīga-Tukums 

Ņemot vērā esošo velotūrisma piedāvājumā Tukumā un apkārtnē, kā arī dzelzceļa līnijas un 

vilcienu kustības sarakstus, tūrisma produktā „Ceļo ar vilcienu un velo” veidojami šādi 

piedāvājumi: 

- „Ceļo ar vilcienu un velo - Uz Tukumu!”: piedāvājums iepazīstinātu ar Tukuma 

pilsētas kultūrvidi – pilsētas centru un apkārtnes pakalniem, vērojot pilsētu no 

neikdienišķiem rakursiem, kā arī piedāvātu atpūsties dabā, dodoties pa 3 pilsētas 

velomaršrutiem, kas marķēti ar norādes zīmēm. 

- „Ceļo ar vilcienu un velo – Tukuma apkārtnes pilis”: piedāvājums iepazīstinātu ar 5 

dažādu piļu un muižu likteņiem: Tukuma pilsētas aizsākumu – Livonijas ordeņa pils 

palieku – Pils torni, 17.gadsimta vienu no lielākajiem saimniecības centriem – 

Šlokenbekas muižu, vienu no greznākajiem 19.gadsimta kungu namiem – Durbes 

pili, jaunāko pili Tukuma apkārtnē - Rīgas galvas medību pili - Jaunmoku pili, kā arī 

ar Vecmoku muižas kungu nama drupām, kas ir kā liecinieces II Pasaules kara 

frontes līnijas klātbūtnei šajā reģionā. Piedāvātais maršruts marķēts dabā ar ceļa 

zīmēm ar nr. 574. 

- „Ceļo ar vilcienu un velo – Ķemeru nacionālo parks”: piedāvājums iepazīt vienu no 

lielākajām un interesantākajām dabas teritorijām – Ķemeru nacionālo parku, 

izbraucot vienu vai vairākus parkā esošos velomaršrutus. Tā kā piedāvātie maršruti 

ir izveidoti īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, tad tie ir marķēti videi draudzīgi – 

ar krāsām uz kokiem vai koka stabiņiem.  

6.1. Ceļo ar vilcienu un velo – Uz Tukumu! 

Galvenie apskates objekti: dzelzceļa stacija Tukums I, Brīvības laukums, Pils tornis, 

Mākslas muzejs, Audēju darbnīca, Salmu darbnīca, Kalēja darbnīca, Golfa laukums 

„Odiņi”, Durbes pils, Jumpravas ezers. 

Pieejamie velo maršruti: Mazais loks pa Tukumu, Lielais loks apkārt pilsētai, Tukuma 

pilsētas Meža loks, Piļu loks. 

6.2. Ceļo ar vilcienu un velo – Tukuma apkārtnes pilis 

Galvenie apskates objekti: dzelzceļa stacija Tukums I, Vecmoku muizās drupas, Jaunmoku 

pils, Pils tornis, Durbes pils, Šlokenbekas muiža, Kukšu muiža, Šokolādes muzejs, Valguma 

ezers. 

Pieejamie velo maršruti: Piļu loks, Mazais loks pa Tukumu, Lielais loks apkārt pilsētai, 

Tukuma pilsētas Meža loks, Valguma velo takas. 

6.3. Ceļo ar vilcienu un velo – Ķemeru nacionālais parks 

Galvenie apskates objekti: Ķemeri, „Meža māja”, Slokas ezers un putnu vērošanas tornis, 

Kaņiera ezers ar putnu vērošanas torni un niedru laipu, Baskāju taka un labirints „Valguma 

pasaulē”, Šlokenbekas muiža, Lielā Ķemeru tīreļa taka, Dunduru pļavas, smilšainā 

pludmale. 

Pieejamie velo maršruti: Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam, Zaļā kāpa, Valguma velo 

takas, Ķemeru vēsturiskais cents, Uz Lielo Ķemeru tīreļa taku u.c. „Ķemeru velo nomas” 

maršruti. 

Izstrādātos piedāvājumus - skatīt pielikumos. 
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Pielikumi 
Attēls Nr. 30 Tūrisma piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu un velo pa Latviju! Tukums” 
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Attēls Nr. 31 Tūrisma piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu un velo pa Latviju!  

Tukuma apkārtnes pilis” 
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Attēls Nr. 32 Tūrisma piedāvājumi „Ceļo ar vilcienu un velo pa Latviju!  

Ķemeru nacionālais parks” 
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2. ECF: Bike carriage on long-distance trains: 7 basic services that give cyclists a 

smile. A collection of good practice examples from across Europe, 2013 

3. http://baltictravelnews.com/modules/printer_view/print_view.php?pub_id=67763&l

=lv 

4. http://dzirkstele.diena.lv/news/article.html?xml_id=36227 

5. http://grobinaturisms.lv/ 

6. http://nra.lv/latvija/56870-aicina-uz-muzialo-braucienu-vilciena-uz-valgu-kopa-ar-

kori-balsis.htm  

7. http://nra.lv/latvija/regionos/71699-aicina-uz-tautas-

ekskursijam.htm?view=comments 

8. http://www.aluksnetourism.info/Marsruti/Velo%20Marsruts.jpg 

9. http://www.divritenis.lv/?ct=velomarsruti  

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

11. http://www.icelo.lv/lat/stasti-un-galerijas/ttstasti/66205/  

12. http://www.madona.lv/turisms/lv/?s=1322482087&ln=lv 

13. http://www.ramkalni.lv/lat/pakalpojumi/velomarsruti-267 

14. http://www.takas.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=42%3Akt

g-velomarsruti&Itemid=202&layout=default&lang=lv 

15. http://www.tourism.jurmala.lv/page/1545 

16. http://www.tourism.sigulda.lv/velomarsruti-lv-/ 

17. http://www.visitligatne.lv/pub/?id=162 

18. http://www.visitlimbazi.lv/lv/?s=1239712240&ln=lv; Tūrisma maršruts „Pāri četrām 

upēm”. Saulkrastu TIC, 2012.; Tūrisma karte – Carnikavas novads. Carnikavas TIC, 

2012 

19. http://www2.gulbene.lv/tourism/index.php/lv/idejas-marrutiem-mainmenu-76/velo-

mainmenu-77 

20. Latvijas Tūrisma mārketinga ārējās komunikācijas stratēģija 2011-2014. TAVA, 

2011. / http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/dokumenti/strategiskie-

dokumenti/01092011_Latvijas_Turisma_ArKomStrat.pdf  

21. Līvānu TIC informācija 

22. Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999 

23. Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 98.lpp. vai Bērziņš 

J., Rīgas iedzīvotāju atpūtas vietas. / Rīga 1860-1917. R., Zinātne, 1978., 451-

464.lpp. 

24. Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 98.-99.lpp. vai 

Kārlis Vanags. Pārskats par tūrisma kustību 1939.g. / Tūrisma Apskats, 1939., Nr. 1 

(37)., 2.lpp. 

25. Maija Rozīte. Tūrisma attīstība Latvijā. / Latvijas Arhīvi, 1999., 107.lpp. vai Kārlis 

Vanags. Pārskats par tūrisma kustību 1939.g. / Tūrisma Apskats, 1940., Nr. ½(50)., 

10.lpp 

26. Maršruti aktīvai atpūtai „Smiltenes velotakas”. Mammadaba, 2011 

27. Skrīveru TIC informācija  

28. Skrundas apkārtnes velomaršruti. Kuldīgas TIC informācija 

29. Tukuma TIC darba atskaite par 2012.gadu 

30. Tukums un apkārtne. Velomaršruti. Tukuma TIC, 2010.; Velomaršruti Tukuma 
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