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Velotūrisms Eiropā



Kruīza kuģi Velotūrisms

Apmeklētāji ierodas
Daudz un vienā laikā

Nelielās grupās / 
individuāli

Sezonalitāte
Sakrīt ar vasaras
mēnešiem

Pamatā vasaras mēneši, 
bet arī pavasaris/rudenis

Lielākie ieguvēji/
ekonomiskais pienesums

Pilsētas ar ostām, kuras
var uzņemt kruīza kuģus
+ tuvākā apkārtne

Mazāk pazīstami tūrisma
galamērķi, tūrisma
pakalpojumu sniedzēji

Nodokļi ? Reģionālā/vietējā
ekonomika
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Velotūrisma ekonomiskais 
pienesums  - EiroVelo 13

EiroVelo 13 piekrastes maršruts

Ārvalstu tūristi dienā ~53 EUR
Vietējie tūristi dienā ~16 EUR

1 dienas braucieni: ~ 14.5 milj. EUR
Vismaz 1 nakts: ~4.5 milj. EUR

KOPĀ = ~ 19 milj. EUR/gadā

EV distance Latvijā: 562 km
1 km/atdeve: 33 800 EUR

(R.Weston, UCLAN)



Investīcijas EiroVelo 13
maršrutā - Carnikavā

Gājēju un velosipēdistu tilts  (no 
18.11.2014)
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Velomaršrutu numerācija
Vidzemes Tūrisma asoc.

1. EiroVelo (13, 11, 10)
2. Nacionālie velomaršruti
3. Reģionālie velomaršruti
4. Vietējie velomaršruti

www.vidzeme.com/velonumeracija



www.vidzeme.com/velonumeracija

www.vidzeme.com/velonumeracija



Latvijas marķēto velomaršrutu karte



Zaļo ceļu (Greenways) attīstība

• Kas ir Greenways?

• Eiropas Komisijas iniciatīvas «Greenways 
Product» , «GreenWays Outdoor» un 
«GreenWays Heritage» sadarbībā ar Eiropas 
zaļo ceļu asociāciju

• Vidzemes Tūrisma asociācija ir EZCA biedrs 
kopš 2014. gada un Valdē kopš 2017. gada



Zaļo ceļu 
attīstība 
Vidzemē



Zaļo ceļu attīstība Limbažu novadā





TEN-T finansējums 
veloinfrastruktūras attīstībai

Where applicable as part of a broader 
project of common interest, actions may 
include activities for the adaptation of 
TEN-T infrastructure to ensure the 
continuity of bicycle infrastructure for 
long-distance cycling paths such as the 
EuroVelo routes. These activities may 
include relevant adaptation of traffic 
signaling systems or the addition of 
infrastructure dedicated to cyclists and 
pedestrians, such as tunnels, bypasses, 
bridges, aerial cycling and walkways and 
protected cycling paths. They may cover 
activities extending along TEN-T routes 
or at crossings between TEN-T routes 
and long-distance cycling paths.



Paldies par uzmanību!


