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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 

2014.‒2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta 

“Velotūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo 11” Nr. 19-00-A019.332-000002 ietvaros



Velo kā dzīvesstils un velo 
kā pārvietošanās veids. Zaļā 

infrastruktūra labākai 
reģiona pieejamībai, 

iekļaušanās starptautiskā 
apritē.



Latgales velotūrisma
attīstības stratēģija 2021-2027

Stratēģijas 
tapšanas norise un 
galamērķa 
sasniedzamības 
apsvērumi



Piedāvājums: viesmīlība Latgalē
Velotūrisma iekļaušanās kopējā tūrisma piedāvājumā



Pieprasījums, vajadzība pēc 
tūrisma un atpūtas 
pakalpojumiem Latgalē



Tūristi un vienas dienas ceļotāji: Velotūrisma
vieta un pozicionējums, potenciāls



Digitālais pieprasījums, paradumu maiņa



Lai stiprinātu jau esošās stiprās puses, pārvēršot 
tās par konkurētspējīgajām priekšrocībām: 

uzsvērt Latgales viesmīlības īpašo raksturu, bagātīgās nemateriālā kultūras 
mantojuma tradīcijas, mieru, drošību un izcili ainavisko dabu, taču arī moderno 
mūsdienu Latgali.

Lai mazinātu vājo pušu ietekmi: 

ieguldīt uzņēmēju izglītošanā, veicinot piedāvāto tūrisma pakalpojumu 
eksportspēju; veidot tematiski saistītus segmentiem atbilstošus plašākus 
kompleksus piedāvājumus un atbilstoši tam arī precīzāku mārketinga 
komunikāciju reģiona un lielāku funkcionālo galamērķu (lauki + pilsēta) 
ietvaros. Veicināt pašpatēriņu, pilsētnieku vēlmi atpūsties reģiona lauku apvidos.

Lai pilnvērtīgi izmantotu attīstības iespējas, vajadzīga 
lielāka uzņēmēju līdziesaiste galamērķa pārvaldības, 
produktu attīstīšanas un mārketinga aktivitātēs. 

Tas ieskicē iespēju pilsētu TIC transformācijai uz daudzfunkcionālām galamērķu 
pārvaldes organizācijām (DMO), kas perspektīvā darbojas privātās‒publiskās
partnerības ietvaros, piesaistot kopējām un ļoti mērķtiecīgam mārketingam 
resursus arī no privātā sektora. Paralēli jācenšas izmantot arī ārējā finansējuma 
resursi nozīmīgu attīstības projektu īstenošanai (piemēram, EuroVelo 11maršruts 
u. c.), ikreiz daļu no reģiona kopējās stratēģijas rīcībām integrējot katrā tūrisma 
attīstības projektā, lai panāktu lielāku pēctecīgumu un saskaņotību rīcībām un 
nedublētu tās.

Konstatētie draudi ietver Latgalei nozīmīgas sociālekonomiskas problēmas, kas 
risināmas nacionālā mērogā, plānošanas reģiona ietvaros un gudrā reģiona 
pašvaldību īstenotā reālpolitikā. Tur ir mazāk iespēju ietekmēt virzību tikai no 
tūrisma jomas puses, taču tūrisms ir jāpozicionē plašāk, arī no dzīvesstila 
uzņēmējdarbības perspektīvas, kas palīdz gūt ienākumus mājsaimniecībām, kuras 
dod priekšroku dzīvei laukos; kā instruments vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
kāpināšanai. 



Latgales reģiona galvenās tēmas tūrismu produktu 
veidošanai un pozicionējuma stiprināšanai



Zīmoltēmas
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Produktu piemērošana. Velotūrisma
konteksts

⬤ spēcīgi produkti galvenajām mērķgrupām (attiecīgo 

segmentu ietvaros), integrētām zīmoltēmām

⚪ mazāk stipri produkti galvenajām mērķgrupām.





Zīmoltēmas darbībā



Latgales novadu tūrisma attīstības
virzieni un uzdevumi, velotūrisma
lomas akcentēšana

1. TŪRISMA PIEPRASĪJUMS: palielināt vietējo un 
ārvalstu ceļotāju skaitu Latgales reģionā, 
rosināt lielāku vietējo patēriņu

2. PIEDĀVĀJUMA SATURS UN KVALITĀTE: 
palielināt vispārējo ceļotāju apmierinātību ar 
viņu pieredzējumiem Latgales reģiona tūristu 
piesaistēs

3. CILVĒKRESURSI, IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA: 
veicināt Latgales reģiona tūrisma attīstībā 
iesaistīto pušu kompetenču, zināšanu un 
prasmju tālāku profesionālo pilnveidi 
konkurētspējīga piedāvājuma stiprināšanai

4. Tūrisma infrastruktūra un labiekārtojums: 
uzlabot tūrismu atbalstošās un stratēģiski 
nepieciešamās infrastruktūras daudzveidību 
un kvalitāti



Latgales novadu tūrisma attīstības
virzieni un uzdevumi, velotūrisma
lomas akcentēšana

5. Galamērķa pārvaldība, organizēšana un koordinēšana: 
izveidot efektīvu galamērķa pārvaldības struktūru 
(pašvaldības un reģions) partnerībā ar kaimiņu novadiem un 
veicināt uzņēmēju sadarbību, privātās-publiskās partnerības 
mērķtiecīgu attīstību

6. Zīmols un tirgvedība: ar tematisku tūrisma un atpūtas iespēju 
popularizēšanu vienlaikus stiprināt arī Latgales identitāti, 
kāpināt vietas pievilcību dzīvošanai un uzņēmējdarbībai

7. Ekonomiskais labums ilgtspējīgām vietējām kopienām: ar 
tūrisma un atpūtas jomas attīstību sniegt labumu Latgales 
reģiona iedzīvotāju labklājības veicināšanai un dzīves 
kvalitātes kāpināšanai

8. Dabas un kultūras mantojums, ainavas kvalitāte: saglabāt, 
uzturēt un palielināt Latgalei raksturīgās dabas un kultūras 
mantojuma vērtības, rūpēties par vides aizsardzību un 
ainavas kvalitāti



Latgales velomaršruta pozicionējums – tekstu 
pielāgošana tirgiem. Latviešu valodā.

EuroVelo 11 Latgales posms

• Starptautisks velomaršruts Latgalē prāta uzjundīšanai, idillisko lauku ainavu sajušanai,
seno tradīciju un moderno akcentu iepazīšanai latgaliešu nepārspējamās viesmīlības
ieskāvumā.

• Filmas "Piļsāta pi upis” režisors Viesturs Kairišs par Latgali un latgaliešiem teica: ”Brauciens uz
Latgali esot gluži kā ceļojums no vienas valsts uz citu — gan mentāli, gan arī valodas ziņā.
Latviešu valoda ir strikta un pareiza, strukturizēta, savukārt latgaliešu valodā viss tā
sajaucies... Latviešu valoda plūst kā pareiza upe, latgaliešu valoda skan kā čalojošs strauts.
Latgalieši uzjunda latvieša kārtīgo prātu. Arī latgaliešu domāšanas struktūra ir citāda.
Piemēram, ja kādam Latgalē prasīsiet, kā tikt līdz Varakļāniem, tad diez vai kāds atbildēs —
pa labi, tad pa kreisi un tālāk taisni, drīzāk teiks: “Ak, uz Varakļāniem... A, ko jūs darīsiet
Varakļānos?””

• Lai ceļš nebūtu jāprasa, velomaršruts viscaur ir marķēts, atrast piedzīvojumu vietas palīdzēs šī
karte un norādes Latgale.travel. Izmantojiet vilcienu, lai nokļūtu kāda no sava maršruta
sākumpunktiem, un viens no atmiņā paliekošākajiem veloceļojumiem var sākties.



EuroVelo 11 Latgales posms.

• Starptautisks velomaršruts Latvijas austrumos un Eiropas Savienības pierobežā baltu kultūras, idillisko lauku ainavu

pieredzēšanai, seno tradīciju un moderno akcentu iepazīšanai latgaliešu nepārspējamās viesmīlības ieskāvumā.

• EuroVelo 11 Latgales posms ir īsākais ceļš Latvijas šķērsošanai kopējā Baltijas maršrutā, taču arī viens no
velotūristiem saistošākajiem. Braukšanu rotaļīgu padara pēcledus laikmeta reljefa formas ar izteiksmīgiem
pauguriem un gleznainiem ezeriem. Gluži kā Bavārija Vācijā, kurp citu starpā arī daudzi vietējie brauc ne tikai
apbrīnot, bet arī svinēt “māju sajūtu”. Maršruta saturu piepilda senās baltu kultūras tradīcijas un Latvijas valsts
nosaukuma rašanās stāsti, tipiskā lauku kultūrainava un savvaļas dabas teritorijas, ko papildina vācbaltiešu muižu
mantojums un poliskās ietekmes katolicisma uzplaukums un izpausmes ikdienā. Pierobežas reģiona dzīve
vienmēr bijusi mijiedarbībā ar kaimiņu tautām — krieviem, baltkrieviem, lietuviešiem, igauņiem, daudz liecību
saglabājies no ebreju kultūras. Braukšanu komfortablu padara pilsētas maršrutā, kas ir lielākie pakalpojumu centri
un koncentrētāk iekļauj arī 21. gadsimta apbrīna vērtus nācijas sasniegumus.

• Latgalieši ir īpaši izslavēti ar savu viesmīlību, saprasties būs viegli, tomēr velomaršruts viscaur ir marķēts, ja
gribēsiet kādu brīdi pabūt vienatnē ar sevi bez draudzīgām sarunām un vietējo iedzīvotāju pakalpojumiem. Atrast
piedzīvojumu vietas palīdzēs šī karte un norādes Latgale.travel, un viens no atmiņā paliekošākajiem
veloceļojumiem var sākties.

• Lai arī dažos maršruta posmos, iespējams, sastapsiet savvaļas zvērus vairāk 
nekā cilvēkus, tomēr pievienojiet saviem pieredzes stāstiem  sajūtas būt 

patiesi gaidītam un viesmīlīgo latgaliešu aprūpētam.

Latgales velomaršruta pozicionējums – tekstu 
pielāgošana tirgiem. Angļu valodā.


