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Ievads
Pēc Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas pasūtījuma personu apvienība “SIA
“Reģionālie projekti” un SIA “Ardenis” veic pētījumu “Tūrisma un transporta koridora
attīstības vīzijas 2030 izstrāde maršrutā VIA Hanseatica Interreg Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmas projekta “Baltijas transporta loks (Baltic Loop)” ietvaros” (turpmāk tekstā – Pētījums).
Esošās situācijas analīze ietver Pētījuma izstrādei būtiskāko plānošanas dokumentu
un normatīvu apkopojumu, pasažieru plūsmu analīzi, infrastruktūras stāvokļa un
pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, iesaistīto pušu intervēšanas laikā iegūto
būtiskāko informāciju , kā arī stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi.
VIA Hanseatica ir vēsturiski sens tūrisma maršruts, kas savieno Igauniju, Latviju un
Krieviju. Šā maršruta pamatā ir transporta un tirdzniecības maršruts, ko veido
vēsturiskie tirdzniecības ceļi no Sanktpēterburgas caur Tartu uz Rīgu. Pētījuma
tvērums ir tūrisma maršruta VIA Hanseatica daļa, kas ietilpst Vidzemes plānošanas
reģiona teritorijā. VIA Hanseatica šā Pētījuma ietvaros deﬁnēts kā tūrisma maršruts.
Tūrisma maršrutā VIA Hanseatica transporta plūsma Vidzemes plānošanas reģionā
virzās pa valsts galveno autoceļu A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka),
dzelzceļa līniju Rīga– Lugaži valsts robeža, kā arī funkcionāli saistīto autoceļa A2 posmu
Inčukalns–Drabeši un P20 autoceļa posmu Drabeši–Cēsis–Valmiera, papildus iekļaujot
Smiltenes–Valkas virzienu.
Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam transporta un telpiskās plānošanas projektā “Baltijas
transporta loks (Baltic Loop)” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir aktualizēt un uzlabot
transporta plūsmas Austrumu–Rietumu virzienā Baltijas jūras reģiona centrālajā daļā,
radot atbilstošus risinājumus pasažieru un kravu transporta kustības uzlabošanai un
dažādu pārvadājumu veidu savietojamībai. Igaunijā atrodas 135 km attālumā no
Valmieras un 90 km attālumā no Valkas, kas ir nozīmīgs mobilitātes punkts.
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1. Pētījuma teritorija un tvērums
Pētījuma mērķis ir noskaidrot nepieciešamos transporta infrastruktūras, pakalpojumu
un informācijas uzlabojumus, lai nodrošinātu ērtāku un efektīvāku pasažieru (galvenokārt tūristu) plūsmu tūrisma maršrutā VIA Hanseatica, veicinot tūrisma attīstību
Vidzemes plānošanas reģionā.
Pētījuma teritorija ietver areālu Vidzemes plānošanas reģionā, kuru ieskauj valsts
galvenais autoceļš A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) posmā no Pārgaujas novada un dzelzceļa līnija Rīga–Lugaži–valsts robeža, funkcionāli saistītais autoceļa A2 posms Inčukalns–Drabeši un P20 autoceļa posms Drabeši–Cēsis–Valmiera.
Papildus pētījumā iekļauts valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža
(Veclaicene) posms no Līgatnes novada līdz autoceļam P27, kā arī valsts reģionālais
autoceļš P24 Smiltene–Valka. Tūrisma maršruta VIA Hanseatica teritorija un tās ietekmes areāls Vidzemes plānošanas reģionā ietver minētos ceļus, teritoriju starp tiem un
areālu 10–20 minūšu braucienā no ārējās robežas. (Attēls 1.)
Pētījuma mērogs – tūrisma maršruta teritorija. Pētījumā ņemtas vērā funkcionālās
saites un sniegts integrēts skatījumu atbilstoši plānotai detalizācijai.
• Makro griezumā – identiﬁcēti galvenie piesaistes punkti un mobilitātes
risinājumi tūrisma maršrutā VIA Hanseatica.
• Nacionālā griezumā – skatīti galvenie pieturpunkti un attīstības
iespējas, kā arī mobilitātes risinājumi tūrisma maršrutā VIA Hanseatica.
• Reģiona griezumā – skatīti konkrēti tūrisma objekti un pakalpojumi,
kā arī mobilitātes, tai skaitā mikromobilitātes, risinājumi.
Pētījuma tvērumā iekļauta:
• satiksmes infrastruktūra (autoceļš, dzelzceļš, veloinfrastruktūra,
savienojumi/pārsēšanās punkti);
• transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra;
• atpūtas vietas un stāvlaukumi;
• pasažieru pārvadājumu pakalpojumi;
• informācijas sistēmas (ceļa zīmes, inteliģentās transporta sistēmas).
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1. attēls Pētījuma teritorija – tūrisma maršruta VIA Hanseatica teritorija un ietekmes areāls Vidzemes plānošanas reģionā.
(Avots: Pētījuma autori.)

Nosakot pasažieru skaitu, kas pārvietojas pa VIA Hanseatica tā ietekmes areālā, tika
analizēta pasažieru plūsma sabiedriskā transporta reģionālajos, tālsatiksmes un vietējās nozīmes maršrutos pa valsts galvenajiem autoceļiem un A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas
robeža (Veclaicene) no Līgatnes līdz Aumeistaru pagriezienam (Grundzāles pagastā
Smiltenes novadā), A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) no Braslas
(Straupes pagastā Pārgaujas novadā), kā arī pa reģionālo autoceļu P20 Valmiera –
Cēsis – Drabeši. Tiek ņemti vērā arī maršruti, kas daļēji tiek izpildīti pa minēta-
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jiem autoceļiem vai šķērso tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālu pa
reģionāliem autoceļiem P14 Umurga–Cēsis–Līvi, P18 Valmiera–Smiltene, P23
Valka–Vireši, P24 Smiltene–Valka, P25 Smiltene–Strenči, P28 Priekuļi–Rauna un P30
Cēsis–Vecpiebalga–Madona. Tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā
analizēta arī transporta līdzekļu plūsma pa minētajiem ceļiem un to posmiem un
noteikts pārvadāto cilvēku skaits, kas šajā teritorijā pārvietojas ar vieglajiem
automobiļiem.
Pasažieru pārvadājumi sabiedriskajā transportā – ar autobusiem – ietver tikai Latvijas
pārvadātāju reisus un pārvadātos pasažierus. Maršrutiem, kas pa Vidzemes šoseju jeb
autoceļu A2 dodas no Tartu un Sanktpēterburgas uz Rīgu, Latvijas teritorijā pieturu
nav, un nav informācijas par pārvadātajiem pasažieriem no citām valstīm. Vilciena
satiksmē ir pieejama informācija par pasažieriem, kuri dodas līdz Valgai vai iebrauc
Latvijā no Valgas. Par pasažieru valstisko piederību informācijas nav.
Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši valsts pasūtījumam saskaņā
ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto, kas nodrošina primāri
skolēnu nokļūšanu izglītības iestādēs un strādājošo nokļūšanu valsts, medicīnas
aprūpes iestādēs un darba vietās atbilstoši piešķirtajam valsts ﬁnansējumam. Maršrutu tīkls pastāvīgi tiek pielāgots iedzīvotāju vajadzībām.
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2. Metodika
2.1. Transports
Pētījumā izmantotas analītiskās metodes statistisko datu atlasei, apkopošanai un
analīzei no šādām datubāzēm:
• valsts AS “Latvijas valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC);
• valsts SIA “Ceļu satiksmes un drošības direkcija” (turpmāk tekstā – CSDD);
• valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – ATD);
• valsts AS “Pasažieru vilciens” (turpmāk tekstā – PV);
• Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk tekstā – CSP).
Datu analīzē izmantoti CSP veikto apsekojumu, tai skaitā vieglo automobiļu noslodzes,
dati.
Nosakot pasažieru skaitu tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā sabiedriskajā transportā, izmantots proporcionālais sadalījums, balstoties uz ATD informāciju
par pasažieru pārvietošanās paradumiem attiecīgajos maršrutos. Visi pasažieri, kuri
izmantojuši reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutus, tiek uzskatīti par starppilsētu
pasažieriem, bet tie, kas izmantojuši vietējās nozīmes maršrutus, veido vietējo pasažieru plūsmu. Pilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumi nav iekļauti Pētījumā.
Apkalpoto dzelzceļa pasažieru skaits aprēķināts no PV sniegtās informācijas par
iekāpušajiem un izkāpušajiem pasažieriem Vidzemes plānošanas reģionā vilciena līnijā
Rīga–Lugaži–Valga.
Aprēķinot cilvēku skaitu vieglajos automobiļos, izmantoti LVC dati un CSP aprēķinu
metodika.
Raksturīgākie ceļa posmi, kurus vismazāk ietekmē vietējo iedzīvotāju pārvietošanās ap
pilsētām:
• uz valsts galvenā autoceļa A2 – ceļa posms starp autoceļu P20 (Drabeši) un
autoceļu P30 (Bērzkrogs);
• uz valsts galvenā autoceļa A3 – posms starp autoceļu P14 (Stalbe) un autoceļu
P11 (Kaktiņi Kocēnu novadā);
• uz reģionālā autoceļa P14 – posms A3 Stalbe–Cēsis;
• uz autoceļa P18 – posms no autoceļa P20 Dumbrāji–Smiltene;
• uz autoceļa P20 – posms no autoceļa P18 (Dumbrāji)–P30
(Priekuļu rotācijas aplis);
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• uz autoceļa P23 – posms ar cieto segumu no autoceļa P24 līdz tiltam
pār Gauju Lipšos;
• uz autoceļa P24 – posms starp Smilteni un vietējo autoceļu V229 (Bilska);
• uz autoceļa P25 – posms starp Smilteni un vietējo autoceļu V182 (Jaunbidzi).
Aprēķinot cilvēku skaitu vieglajos automobiļos, kas pārvietojas pa autoceļu P23
Valka–Vireši un P25 Smiltene–Strenči, par 2017. un 2019. gadu, tika veikta datu
imputācija jeb trūkstošo datu ievietošana, balstoties uz pieejamiem datiem par transportlīdzekļu plūsmu un to veidiem iepriekšējos gados.
Cilvēku plūsmu vieglajos automobiļos informācijas trūkuma dēļ nav iespējams sadalīt
vietējos, reģionālos un starptautiskos braucienos.
Par tūristu un privātajiem autobusiem, kas pārvietojas pa tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālu, dati nav pieejami.
Datu analīze veikta par laika posmu no 2017. līdz 2019. gadam. Iegūtie dati apstrādāti,
izmantojot MS Excel programmu.

2.2. Tūrisms
Tūristu plūsmu noteikšanai izmantoti CSP publicētie robežu šķērsojošo personu
izlases apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju apsekojuma par atpūtas un
darījumu braucieniem rezultāti. Ietverti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību un lauku tūrisma mītņu darbību, kā arī 2017. gada Latvijas
iedzīvotāju mobilitātes apsekojuma rezultāti. Tūristu skaita izpētē aplūkoti tie ceļotāji,
kuri ieradušies Vidzemē ar nolūku atpūsties, tā ceļotāju daļa, kuri ceļo, lai apmeklētu
radus vai draugus, vai devušies darba darīšanās tūristu kopskaitā nav iekļauta.
Papildus minētajam izmantots Latvijas Kultūras akadēmijas pētījuma rezultātu
ziņojums “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un
sabiedrības mijiedarbība”, kā arī Kultūras ministrijas pasūtītā un SKDS un biedrības
“Culturelab” 2018. gada pētījuma “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums”
rezultāti.
Publiski pieejamos materiālos nav datu speciﬁski par VIA Hanseatica kā atsevišķu
tūrisma areālu.
Balstoties uz CSP datiem, viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbība apskatīta tūrisma
maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā ietilpstošo pašvaldību līmenī, savukārt
informācija par ceļotājiem un braucieniem tiek apskatīta visā Vidzemes plānošanas
reģionā vai Latvijā kopumā. Plašāka informācija ir pieejama par Cēsu pils kompleksa
apmeklētājiem, kur tiek izsniegtas ieejas biļetes un apkopota statistika par apmeklētājiem. Valmieras un Smiltenes Tūrisma informācijas centri ir snieguši informāciju par
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apkalpotajiem Latvijas un ārvalstu tūristiem. Pārējās pašvaldībās nav izdalītas atsevišķas struktūrvienības, kuru funkcijās ietilpst tūrisma datu vākšana. Aptaujājot tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā ietilpstošās pašvaldības, noskaidrots, ka
tās neveic vai veic fragmentāru informācijas apkopošanu par savas teritorijas tūrisma
objektiem un tūristu apmeklējumiem.
Pieejamie CSP dati un informācija par tūristiem Cēsu, Valmieras un Smiltenes apkārtnē
ļāva secināt, ka Latvijas kopējās tūrisma tendences ir attiecināmas arī uz tūrisma
maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālu.
Datu analīze tika veikta par laika posmu no 2017. līdz 2019. gadam. Analizēti arī pieejamie statistikas dati par 2020. gada astoņiem mēnešiem, kas atspoguļo Covid-19 ietekmi uz tūrisma nozari.

2.3. Iesaistīto pušu viedokļu apzināšana
Tūrisma un transporta koridora attīstības vīzijas 2030 izstrādes maršrutā VIA Hanseatica
sākumposmā tika apzinātas tūrisma un transporta koridora attīstībā ieinteresētās
puses un veiktas 17 intervijas. Interviju rezultāti apkopoti atsevišķā dokumentā.
Padziļinātās intervijas veiktas ar četru ieinteresēto pušu pārstāvjiem: transporta nozares ekspertiem, tūrisma nozares ekspertiem un uzņēmējiem, VIA Hanseatica ietekmes
areāla pašvaldību pārstāvjiem un pasažieru pārvadātāju pārstāvjiem.
Padziļināto interviju mērķis bija noskaidrot viedokli par galvenajiem ierobežojumiem
pasažieru efektīvai kustībai tūrisma maršrutā VIA Hanseatica, nepieciešamajiem
uzlabojumiem kvalitatīvākai un efektīvākai transporta infrastruktūrai un pakalpojumiem,
kā arī iespējamajiem nākotnes izaicinājumiem un riskiem transporta plūsmas attīstībai
tūrisma maršrutā VIA Hanseatica un Vidzemes plānošanas reģiona galvenajos transporta plūsmas koridoros (autoceļi A2, A3 un dzelzceļš).
Interviju rezultātu kopsavilkums apkopotā veidā iekļauts esošās situācijas analīzē.
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3. Būtiskākie plānošanas dokumenti un normatīvi
Pētījuma ietvaros apkopoti būtiskākie transporta plānošanas un tūrisma attīstības
plānošanas jomā spēkā esošie plānošanas dokumenti un normatīvie akti.
Nozīmīgākie nacionālā mēroga transporta plānošanas un tūrisma attīstības plānošanas dokumenti un normatīvie akti:
1) Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam; ¹
2) Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam; ²
3) Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (projekta
pirmā redakcija uz 10.2020.); ³
4) Latvijas Tūrisma attīstības plāns 2021.–2027. gadam (izstrādē uz 11.2020.);
5) Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes
2021.–2027. gadam (izstrādē uz 11.2020.); ⁴
6) Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā; ⁵
7) Velosatiksmes attīstības plāns 2018.–2020. gadam. ⁶
Nozīmīgākie reģionālā mēroga transporta plānošanas un tūrisma attīstības plānošanas dokumenti un normatīvie akti:
1) Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030; ⁷
2) Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.–2020. gadam; ⁸
3) Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma
2021.–2027. gadam (izstrādē uz 11.2020.);
4) Vidzemes reģiona mobilitātes Investīciju plāns 2030; ⁹
5) Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2018.–2025. gadam; ¹⁰

¹ https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027
² http://polsis.mk.gov.lv/documents/6588
³ https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas
ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts
⁴ http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40489298
⁵ http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
⁶ https://likumi.lv/ta/id/301068-par-velosatiksmes-attistibas-planu-2018-2020-gadam
⁷ http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
⁸ http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf
⁹ http://www.vidzeme.lv/lv/regionalie_petijumi/50/131725/
¹⁰ http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/prezenteta-vidzemes-turisma-attistibas-strategija.html
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Nozīmīgākie Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā – ES) spēkā esošie transporta plānošanas dokumenti un normatīvie akti:
1) ES Transporta Baltā grāmata: Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta
telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu; ¹¹
2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada
11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta
tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES; ¹²
3) Eiropas Komisijas mobilitātes un transporta stratēģiskais plāns
(Strategic plan 2016–2020 – Mobility and Transport); ¹³
4) VASAB (Vīzijas un stratēģijas ap Baltijas jūru; angliski Visions and
strategies around the Baltic Sea) Baltijas jūras reģiona teritorijas
attīstības ilgtermiņa perspektīva (VASAB Long-Term Perspective for
the Territorial Development of the Baltic Sea Region); ¹⁴
5) 2007. gada 23. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta
pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko
atceļ regulu Nr. 1191/69 un regulu Nr. 1107/70; ¹⁵
6) 2009. gada 21. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko
groza Regulu (EK) Nr. 561/2006. ¹⁶
Nozīmīgākie Eiropas Savienībā spēkā esošie tūrisma attīstības plānošanas dokumenti un
normatīvie akti:
1) Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai – "Eiropa, tūristu
visvairāk apmeklētā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares
politiskās pamatnostādnes" /COM/2010/0352; ¹⁷
2) Komisijas ziņojums – "Noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma
nozares programma" /COM/2007/0621; ¹⁸
3) ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam (EU Strategy for the Baltic Sea Region); ¹⁹
4) Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai par Eiropas Savienības
stratēģiju Baltijas jūras reģionam COM/2009/248; ²⁰
5) Rīcības plāns Eiropas Savienības stratēģijai Baltijas jūras reģionam
(European Union Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan) 20.03.2917; ²¹
6) Pielikums Rīcības plānam Eiropas Savienības stratēģijai Baltijas jūras
reģionam (Annex to the Action Plan for the EU Strategy for
the Baltic Sea Region: Ongoing and completed ﬂagships of
the EUSBSR) 09.2018.²²
¹¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0144
¹² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1315
¹³ https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-mobility-and-transport_lv
¹⁴ https://vasab.org/home/about/long-term-perspective/
¹⁵ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32007R1370
¹⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&from=EN
¹⁷ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0352&from=EN
¹⁸ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0621&from=EN
¹⁹ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/
²⁰ https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/oﬃcial/communic/baltic/com_baltic_lv.pdf
²¹ https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan/17-action-plan-2015/viewdocument/17
²² https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan/25-ongoing-and-completed-ﬂagships-of-the-eusbsr/viewdocument/25
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Pētījumā iesaistīto starptautisko transporta jomas ekspertu rekomendētie projekti un pētījumi kā labās
prakses piemēri tūrisma un ar to saistīto transporta maršrutu attīstības jomā nacionālajā (Latvijas) vai
starptautiskajā mērogā (Baltijas jūras reģions u. c.) VIA Hanseatica attīstības vīzijas izstrādei:
• TRANS-BORDERS projekts – par attālu teritoriju sasniedzamību; ²³
• SoNorA, Candriam projekti – transporta pieejamības attīstība;²⁴
• South-East Transport Axes projekts – dzelzceļa pārvadājumu
kvalitāte un sasaiste ar autoceļiem; ²⁵
• The European Route of Brick Gothic (EuRoB) un EuRoB2
projekti – piļu un muižu tūrisma maršrutu popularizēšana; ²⁶
• TENTacle projekts – transporta koridoru savienojumi; ²⁷
• MARA projekts – kā uzlabot tūrisma pieejamību tāli sasniedzamās teritorijās; ²⁸
• MAMBA projekts – par lauku teritoriju sasniedzamību; ²⁹
• e-MOPOLI projekts – par autonoma sabiedriskā transporta
nodrošināšanu pirmajai/pēdējai jūdzei; ³⁰
• INTERREG Baltijas jūras programmas mobilitātes projekti u. c.

²³ https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-BORDERS.html
²⁴ https://www.sonoraproject.eu/
²⁵ http://www.seta-project.eu
²⁶ https://www.eurob.org/?lang=en
²⁷ http://www.tentacle.eu/
²⁸ https://www.mara-mobility.eu/
²⁹ https://nordregio.org/research/mamba-maximised-mobility-and-accessibility-of-services-in-regions-aﬀected-by-demographic-change/
³⁰ https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/
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4. Pieejamie pakalpojumi un infrastruktūra
4.1. Transporta infrastruktūra
Atbilstoši lietotāju vajadzībām sakārtota un labā tehniskā stāvoklī uzturēta transporta
infrastruktūra ir pamatelements mobilitātes nodrošināšanai. Autoceļu un dzelzceļa
infrastruktūras sakārtošana un uzturēšana nodrošina un uzlabo VIA Hanseatica ietekmes areāla funkcionalitāti un pieejamību.
VIA Hanseatica ietekmes areāla galvenie ceļi ir valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) posms no Līgatnes līdz Smiltenes pagriezienam
(63,309–126,498 km), valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža
(Valka) posms no Jaunbraslas Pārgaujas novadā līdz robežai Valkā (26,389–116,295
km), kas ir starptautiskas un nacionālas nozīmes ceļi, un reģionālais autoceļš P20
Valmiera–Cēsis–Drabeši, pa kuriem šajā areālā notiek visintensīvākā satiksmes kustība.
Valsts galveno autoceļu A2 un A3 stāvoklis vērtējams kā labs, taču jādomā par satiksmes plūsmas uzlabošanu – labos laikapstākļos brīvdienās atsevišķos posmos veidojas
sastrēgumi. Saskaņā ar Latvijas Valsts ceļu attīstības plāna līdz 2040. gadam izstrādes
informāciju autoceļa A2 posmu no Rīgas līdz Smiltenei plānots pārveidot par ātrgaitas
valsts ceļu ar atļauto braukšanas ātrumu 130 km/h, izbūvējot divlīmeņu pieslēgumus
un paralēlos ceļus, attīstot gājēju un velobraucēju infrastruktūru.³¹ Izskatāma iespēja
autoceļa A3 posmu Sēnīte–Valmiera pārbūvēt par četru joslu ceļu. Veidojot ātrgaitas
autoceļus, jāņem vērā to iespējamā ietekme uz tūrisma pakalpojumiem – iespējas
piekļūt tūrisma objektiem, servisa objektu pieejamība (ēdināšana, atpūtas vietas) u.
tml.
Reģionālo autoceļu tīkls nodrošina savienojumus starp reģionālās nozīmes attīstības
centriem un sasaisti ar starptautiskas un nacionālas nozīmes transporta koridoriem
un dzelzceļu.

³¹ http://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv/attachments/article/1038/LVC_T%C4%ABkls2040.pdf
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VIA Hanseatica ietekmes areālā ir šādi reģionālie autoceļi:
• P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona;
• P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi);
• P27 Smiltene–Gulbene;
• P24 Smiltene–Valka;
• P18 Valmiera–Smiltene;
• P11 Kocēni–Limbaži–Tūja;
• P16 Valmiera–Matīši–Mazsalaca;
• P14 Umurga–Cēsis–Līvi.
Tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areāla transporta infrastruktūras – valsts
autoceļi un dzelzceļš – tīklojums atspoguļots Attēls 2. Savukārt valsts autoceļu seguma
veids atspoguļots Attēls 3, kur redzami grants un asfalta segumu posmi VIA Hanseatica
tūrisma maršruta teritorijā.
Bez minētajiem ceļiem ir daudz vietējās nozīmes ceļu, kas mazākas apdzīvotas vietas
savieno ar reģionālajiem ceļiem, tuvākajiem attīstības centriem vai valsts galvenajiem
autoceļiem. Šos ceļus papildina pašvaldību pārziņā esošie ceļi un pievedceļi dažādiem
objektiem, kurus uztur to lietotāji, kā arī meža ceļi.
Kā minēts, valsts galvenie autoceļi tiek uzturēti labā tehniskā stāvoklī un tiek veikti
regulāri atjaunošanas un uzturēšanas darbi. Pašlaik daļa no valsts reģionālajiem autoceļiem ir sliktā kvalitātē (piemēram, P14, P24, P29 posmi u. c.) – neapmierinošs
segums, nepietiekams platums, nesakārtota ūdens novade u. c. Savukārt valsts vietējie
autoceļi līdzekļu trūkuma dēļ bieži ir bez melnā seguma vai sliktā kvalitātē. Kvalitatīvi
valsts vietējie autoceļi ir svarīgi iedzīvotājiem un tūristiem, taču to sakārtošanu nesekmē valsts budžeta politikas prioritātes, primāri atjaunojot valsts galvenos un
reģionālos autoceļus. Grants ceļu segums un to neparedzamais stāvoklis attur tūristus
no pārvietošanās pa tiem, tā vietā izvēloties apskates vietas, uz kurām iespējams
nokļūt pa asfaltētu ceļu.
Transporta infrastruktūras uzlabošana primāri veicama, lai apmierinātu vietējo
iedzīvotāju un uzņēmēju pamatvajadzības, sekundāri domājot par tūristiem svarīgiem
autoceļu posmiem.
Izstrādājot Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030 ³², konstatēts, ka VIA
Hanseatica ietekmes areāla teritorijā 59% valsts galvenā autoceļa A2 garuma un 40%
valsts galvenā autoceļa A3 garuma nepieciešama autoceļa segas pastiprināšana. Šīs
teritorijas reģionālajiem autoceļiem P14, P17, P18, P27 un P30 nepieciešama asfaltbetona seguma pārbūve, bet autoceļam P24 nepieciešama ceļa pārbūve 97% garumā.
Vienīgi reģionālo autoceļu P11 un P16 tehniskais stāvoklis šobrīd neprasa nopietnus
remontdarbus.
³² http://tentacle.eu/a/uploads/dokument/Vidzeme_regional_mobility_investment_plan_2030_(Latvian_language).pdf
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2. attēls. Transporta infrastruktūras tīklojums.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamos datus.)
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3. attēls. Valsts autoceļu seguma veidi. (Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamos datus.)

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības datubāzē pieejamo informāciju 2019. gadā
VIA Hanseatica ietekmes areālā ir nepieciešams remontēt vairākus autoceļu posmus
(Tabula 1). Līdz ar datiem par neatliekami remontējamo autoceļu posmiem, to garumu,
pamatojumu un aplēstajām izmaksām tabulā iekļauti minēto autoceļu tuvumā esošie
tūrisma apskates objekti, uz kuriem iespējams nokļūt, izmantojot minēto autoceļu.
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1. tabula. Neatliekami remontējamo ceļu saraksts 2019. gadā. (Avots: Pētījuma autori, izmantojot BLIS datubāzes
informāciju un publiski pieejamo informāciju par tūrisma apskates objektiem.)³³

Autoceļa
maršruta
indekss

Autoceļa
maršruta
nosaukums

Remontējamā
ceļa posmi/kopgarums

Ar autoceļu
saistītie tūrisma
apskates objekti

Situācijas
apraksts

Posmu remontdarbu izmaksu
aplēse €

P14

Umurga – Cēsis –
Līvi

22–34,9/12,9 km

Cēsis, Gaujas
Nacionālais parks,
Ungurs, Stalbe,
Brasla, Ruckas ezers
u. c.

Ceļš tieši un
pastarpināti savieno
vairāku novadu
administratīvos
centrus. Posms
sliktā stāvoklī.

12 900 000

P16

Valmiera – Matīši –
Mazsalaca

0,17–0,52/0,35 km

Burtnieks, Burtnieki
u. c.

Intensīva smago
kravu satiksme.
Asfalta segums
saplaisājis, izdrupis.
Vairāki pazemes
komunikāciju aku
vāki zem seguma
līmeņa.

350 000

P24

Smiltene –Valka

0,988–15;/15,3–25,
9/24,612 km

Vijciema čiekurkalte,
Niedrāja ezers u. c.

Ļoti sliktā stāvoklī.
Nepieciešams esošās
konstrukcijas
remonts nepieciešamajās vietās, kā arī
asfalta seguma
atjaunošana, nomaļu
sakārtošana.

24 612 000

P29

Rauna – (Vidzemes
šoseja) – Drusti –
Jaunpiebalga

0–31,8 km

Drusti, Drustu
muzejs, Jaunpiebalga u. c.

No A2 (Rīga–Sigulda–Veclaicene) līdz
Jaunpiebalgai.
Prioritāri posms no
A2 līdz 16. km
(Drusti).

31 800 000

P31

Ērgļi – Drabeši

31,9–52,3/20,4 km

Amatas upe, dabas
takas, Amatciems u.
c.

No P3 (Garkalne–Alauksts) līdz A2
(Rīga–Sigulda–Veclaicene). Prioritāri
posms no 43. km
(Ģikši) līdz 52,3. km.

20 400 000

P32

Augšlīgatne –
Skrīveri

71,271–74,73,429
km

Augšlīgatne,
Līgatnes upe, More,
Nītaure u. c.

Slikts grants
segums.

3 429 000

V187

Valmiera – Rauna

3,6–28,9/25,3 km

Valmiera, Kauguri,
Mūrmuiža, E.
Veidenbauma
memoriālais muzejs
"Kalāči", Mārsnēni,
Rauna u. c.

Nepieciešams uzklāt
asfalta segumu, jo
ikdienā tiek
pārvadāti izglītojamie.Nepieciešama
asfaltbetona
seguma izbūve.

2 530 000

V188

Dūķeri – Kocēni –
Ķiene

0–3,15 km

Kocēni, Napucis,
Sietiņiezis, Velnala,
Antonu akmens,
Krēslu kolekcija un
keramikas darbnīca
"Lejas Brežģi" u. c.

Ceļš ar grants
segumu, ceļa malā
privātmāju apbūve,
kas paplašinās.
Izmanto Bērzaines,
Zilākalna pagasta
iedzīvotāji, lai
nokļūtu uz A3
šosejas. Nepieciešama asfalta seguma
izbūve.

315 000

³³ https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&ﬁle_id=156&sheet_id=172&start=0
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Autoceļa
maršruta
indekss

Autoceļa
maršruta
nosaukums

Remontējamā
ceļa posmi/kopgarums

Ar autoceļu
saistītie tūrisma
apskates objekti

Situācijas
apraksts

Posmu remontdarbu izmaksu
aplēse €

V190

Brieži – Vaidava –
Druļi – Baužu ezers

3,4 – 4,152; 5,772 –
6,7; 7,252 – 8,723 /
3,148 km

Vaidava, Strīķupe,
Stoķu klints, Patkula
ala u. c.

Grants seguma
atjaunošana un
proﬁla veidošana.

314 800

V193

Matīši–Bērzaine–Rubene

10,6 – 13 / 2,4 km

Mujāni, Mujānu
pilsdrupas,
Zilaiskalns, Rubene
u. c.

Apauguma
noņemšana, grāvju
tīrīšana, virskārtas
atjaunošana, proﬁla
izveidošana.

240 000

V196

Valmiera–Brenguļi–Bikseja

4,2 – 8,9 / 4,7 km

Baiļi, Jūdžu stabs,
Brenguļi, Upmaļu
akmens, Trikāta u. c.

Nepieciešams uzklāt
asfalta segumu, jo
iedzīvotāji ikdienā
dodas uz Brenguļiem, Trikātu un
Valmieru, izmanto
lauksaimnieki.

470 000

V212

Rubene–Virši

3,43 – 4,11 /
0,68 km

Rubene u. c.

Intensīvi izmantots
grants seguma ceļš,
nepieciešama
dubultā virsmas
apstrāde.

68 000

V213

Valmiera–Mujāni

8,1 – 9,5 / 1,4 km

Mujāni, Mujānu
pilsdrupas, Velna
pulkstenis, veikborda parks “Delawake”,
Kocēni u. c.

Grants segums,
intensīvi izmantots,
turpināt ceļa
dubulto virsmas
apstrādi.

140 000

V234

Smiltene–Rauna

2,59 – 14,89 / 12,3
km

Rauna, Brantu
muiža, Emīļu
dobakmens, Dzērvju
kalns, Smiltene u. c.

Ceļš ir sliktā stāvoklī,
bedrains, nepieciešams sakārtot
nomales.

1 230 000

V235

Lembis–Drusti–Vecpiebalga

0 – 5,5 km

Smiltene, Launkalne,
zoo “Ezerlejas”,
Drusti, K. Skalbes
memoriālais muzejs,
Vecpiebalga u. c.

Svarīgs ceļa posms,
ar lielu noslodzi
ikdienā – daudz
iedzīvotāju, skolēnu
pārvadājumi, vairāki
ražojoši uzņēmēji,
tūristi. Nepieciešama grants ceļa
dubultā virsmas
apstrāde.ir sliktā
stāvoklī, bedrains,
nepieciešams
sakārtot nomales.

550 000

V236

Valka–Pedele–Ērģeme

2,89 – 13,395 km

Valka, Zāģezers,
Līgavu akmens,
Pedeles ezers,
Ērģeme u. c.

Ikdienā izmanto
Pedeles, Bērzezera,
Omuļu iedzīvotāji
nokļūšanai uz darbu,
izglītības iestādēm,
kā arī vairāki
uzņēmumi.

1 050 500
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Autoceļa
maršruta
indekss

Autoceļa
maršruta
nosaukums

Remontējamā
ceļa posmi/kopgarums

Ar autoceļu
saistītie tūrisma
apskates objekti

Situācijas
apraksts

Posmu remontdarbu izmaksu
aplēse €

V237

Ērģeme–Turna–Daksti

0–12,45 km

Ērģeme, Turna,
Valdis, Vircēlis,
Kuknis, Rūķis u. c.

Ikdienā ceļu izmanto
Turnas iedzīvotāji
nokļūšanai uz darbu,
izglītības iestādēm,
kā arī 10 Valkas
novada uzņēmumi.

1 245 000

V259

Ausekļi–Burga

0–1,3 km

Dzejnieces Velgas
Kriles memoriālā
istaba, Lugaži u. c.

Šo ceļa posmu
ikdienā izmanto
lielākais Valkas
novada uzņēmums
SIA "Vārpas 1", ceļa
kvalitāte ir slikta.

130 000

V296

Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava

0–13,169 km

Lodes māla karjers,
Lodes stacija, Liepa,
Lielā Ellīte, Mazā
Ellīte, Liepas muiža,
Raunas upe,
Jaunrauna, Veselava
u. c.

Ceļam nav seguma,
nav ūdens novades.

1 316 900

V321

Priekuļi–Jāņmuiža

0–3,7 km

Priekuļi, Ģibolu
kalns, Kazugrava,
Bateriju lauks u. c.

Ceļam nav seguma,
nav ūdens novades.

370 000

V323

Liepa–Smiltene

0–33,482 km

Liepa, E. Veidenbauma memoriālais
muzejs "Kalāči",
Startu ezers,
Veidenbauma
akmens, Radziņu
kadiķu audze,
Mārsnēni, Blome,
Smiltene u. c.

Ceļam nav seguma,
nav ūdens novades

3 348 200

Skaidri saprotama ceļa zīmju un informācijas sistēma ir svarīga, lai sekmētu ērtu
pārvietošanos VIA Hanseatica ietekmes areālā. Pašlaik inteliģento digitālo ceļazīmju ir
salīdzinoši maz, tāpēc paplašināms to izvietojums, nodrošinot aktuālu informāciju par
braukšanas apstākļiem, ātrumu u. tml.
Kā problēma identiﬁcēta arī mūsdienīgas un elastīgas sistēmas trūkums norāžu zīmju
uz tūrisma objektiem izvietošanā. Piemēram, ar grūtībām saskaņot vēlamo norādes
zīmi “Slēpošanas trase” iepriekš saskāries Žagarkalns, jo šāds apzīmējums nav atzīts,
līdz ar to uzstādāma norādes zīme “Atpūtas parks”, kas var apgrūtināt tūristu pārvietošanos. Vienlaikus trūkst vienotu apzīmējumu tādiem objektiem kā laivotāju
bāze, laivu piestātne un atbildīgo to izstrādei un ieviešanai. Trūkums novērots arī
elastīgā norāžu zīmju mainīšanā atbilstoši sezonai, piemēram, no slēpošanas
trases ziemā uz kempingu vasarā, kas ik reizi saskaņojama ar LVC.
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Ieteicams veikt tūrisma norāžu zīmju auditu. Piemēram, izvērtēt brūnās ceļazīmes, vai
tās atbilstoši starptautiskam standartam norāda uz apskates objektiem, nevis viesu
namiem u. tml. Līdzīgi arī par norāžu zīmju izvietošanas intervālu uz kādu konkrētu
objektu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, piemēram,
gar autoceļu A2 vairākās vietās izvietotas norādes zīmes uz kamieļu parku “Rakši”.
Dzelzceļa infrastruktūru veido viena dzelzceļa līnija Rīga–Valmiera–Lugaži–Valga,
kuras tehniskais stāvoklis ierobežo iespējas vilcieniem attīstīt lielāku braukšanas
ātrumu. Pasažieru vilcienu sastāvi ir novecojuši un sliktā stāvoklī, taču ārvalstu tūristiem
pārvietošanās ar tiem var šķist interesanta. Tāpat pasažieru vilcienu un peronu infrastruktūra nav piemērota cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, ir jāatvieglo iekāpšana –
augstāki peroni, platformas u. tml. Dzelzceļa kā pārvietošanās veida izmantošana, lai
nokļūtu mazākās apdzīvotās vietās, ir ierobežota, piemēram, 2019. gadā slēgtas
vairākas dzelzceļa stacijas – Brenguļi, Seda u. c. –, kuru tuvumā ir populāri tūrisma
objekti.
Autoceļi ir savienoti savstarpēji un arī ar dzelzceļu. Lielākajos reģiona centros (Valmierā,
Cēsīs, Smiltenē) ir iespēja pārsēsties gan no viena starppilsētu nozīmes autobusa
maršruta citā, gan uz reģionālās nozīmes autobusa maršrutu. Uz un no vilciena var
pārsēsties Cēsīs un Valmierā, taču Valmierā autoosta un dzelzceļa stacija viena no otras
atrodas divu kilometru attālumā, kas palielina ceļā pavadīto laiku, ja izmanto abus
transporta veidus.
Sabiedriskajā transportā perspektīvā ieviešami risinājumi, kas mazina klimata pārmaiņu ietekmi, uzlabojot infrastruktūru, piemēram, bezizmešu autobusu transporta
attīstība maršrutos līdz 50 km vienā virzienā.
Pasažieru pārvadājumi ar autobusiem vērtējami kā labi, taču velosipēdu pārvadāšana ir sarežģīta. No 2021. gada sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanā paredzēta pakāpeniska pāreja uz vidējas ietilpības un mazas
ietilpības autobusiem maršrutos, kur tas iespējams, līdz ar to var tikt ierobežotas
iespējas pārvadāt velosipēdus.
Pārsēšanās punkti vērtējami kā nepietiekami attīstīti. Pie stacijām un autoostām ieteicams attīstīt stāvparkus (park & ride laukumus), iespējas noīrēt koplietošanas
automašīnu lielākajos centros – Cēsīs vai Valmierā –, sekmējot tūristu plūsmu
VIA Hanseatica ietekmes areālā.
Kā nepietiekams efektīvas tūristu plūsmas nodrošināšanai vērtējams savienojums
starp Pārgaujas un Līgatnes novadu. Piemēram, lai nokļūtu no Straupes līdz Līgatnei,
~10 km jāmēro pa grants ceļu un jāizmanto pārceltuve, kas kopumā neveido pievilcīgu, ērtu piedāvājumu, savukārt braucot apkārt pa labas kvalitātes autoceļiem,
jāmēro 40–50 km.
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Autoceļu tīkls ar degvielas uzpildes stacijām apgādāts nevienmērīgi – līdz Cēsīm to
ir daudz, bet tuvāk robežai to skaits ir minimāls. Visblīvākais degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojums ir lielākajās tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areāla
pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Valkā un Smiltenē. Tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā pieejamo degvielas, gāzes uzpildes un elektromobiļu uzlādes staciju tīklojums atspoguļots (Attēls 4).
Dabai saudzīgākiem transportlīdzekļiem ir iespējas izmantot elektrouzlādes vietas.
Saskaņā ar CSDD publiskoto informāciju elektromobiļu uzlādes vietas atrodas
Augšlīgatnē, Plācī, Cēsīs, Bērzkrogā, Smiltenē, Launkalnes pagastā, Valmierā, Strenčos
un Valkā. Elektromobiļu uzlādes infrastruktūra ir pietiekama, taču nākotnē, uzlabojoties atbalsta instrumentu pieejamībai elektromobiļu iegādei un veicinot to lietošanu,
uzlādes infrastruktūru var nākties paplašināt, piedāvājot plašāku pakalpojumu tīklu, no
kā ieguvēji būtu arī tūristi. Uzlādes punktus vajadzētu izvietot nakšņošanas vietās,
savukārt degvielas uzpildes stacijas pa ceļam būtu kā ātrās uzlādes vietas. (Attēls 4.)
Velosipēds ir īpaši piemērots pārvietošanās līdzeklis lietošanai īsos (līdz 10 km) attālumos. Velosatiksmi pamatā organizē, nodalot autotransportu no velotransporta,
speciāli tam izveidojot veloceļus un primāri radot drošību mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Velosatiksmes infrastruktūras un tās elementu integrēšana kopējā
transporta sistēmā ir svarīga.
Nepietiekama gājēju un velosatiksmes infrastruktūra starp tuvu izvietotām
apdzīvotām vietām (līdz 10 km attālumā), jo īpaši starp blīvi apdzīvotām vietām, būtiski
samazina iedzīvotāju mobilitātes iespējas un paildzina nokļūšanu līdz galamērķim,
piemēram, darba vietām, izglītības iestādēm u. c.³⁴
Kopējais veloceļu ³⁵ (dalīts vai kopējs ar gājēju ceļu) garums VIA Hanseatica ietekmes
areāla pašvaldībās 2019. gadā ir 69 km, kas uzskatāms par mazu rādītāju. ³⁶
Šobrīd esošā velosatiksmes infrastruktūra valstī nenodrošina pietiekami drošu un
efektīvu iespēju iedzīvotājiem pārvietoties ar velosipēdu un citiem mikromobilitātes
rīkiem. Arī tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā kopējais veloceļu garums
ir ļoti mazs, lielākoties ar velosipēdu pārvietošanās iespējama pa autoceļiem, to
nomalēm, radot draudus drošībai intensīvas satiksmes apstākļos. Piemēram, valsts
galvenajiem autoceļiem A2 un A3 kļūstot vairāk noslogotiem, tie kļūst nedrošāki
velobraucējiem – apgrūtināta velobraucēju apsteigšana, smago automašīnu
satiksme, rindu veidošanās u. tml., kas var radīt bīstamību.

³⁴ “Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” (2020)
³⁵ Gājēju un velosipēdu ceļš (atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu un apzīmēts ar 419. vai 421. ceļa
zīme) un Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš (atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts jauktai gājēju un velosipēdu satiksmei un apzīmēts ar
417. ceļa zīmi)
³⁶ “Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” (2020) izstrādes dati
³⁷ “Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” (2020)
³⁸ “Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” (2020)
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4. attēls. Degvielas, gāzes uzpildes, elektromobiļu uzlādes staciju tīklojums VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamo informāciju.)
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Velosatiksmes infrastruktūra tiek attīstīta fragmentāri, kā arī bieži nav nodalīta no
pārējiem satiksmes dalībniekiem, līdz ar to ne vienmēr nodrošinot velosipēdistiem ērtu, ātru un drošu pārvietošanos, kas ir galvenais motivators izvēlēties šo
transporta veidu. ³⁸
Velosatiksmes infrastruktūras nepietiekamība VIA Hanseatica ietekmes areālā identiﬁcēta kā viens no galvenajiem ierobežojumiem velotūrisma attīstībai. Velosatiksmes
infrastruktūras izbūve ir viens no galvenajiem uzdevumiem velotūrisma attīstības
veicināšanai.
Velosatiksmes galvenās priekšrocības ir pozitīva ietekme uz klimata pārmaiņām, autosatiksmes intensitātes, arī sastrēgumu mazināšana un sabiedrības veselības veicināšana. Pārvietošanās ātrums ar velosipēdu ir vairākkārt mazāks, salīdzinot ar autotransportu, kas uzskatāms par iespēju apmeklēt vairāk dažādu tūrisma objektu tuvējā
teritorijā, vairāk apstāšanās vietu un atpūtas paužu. Tūrista apstāšanās potenciāli
rezultējas kā sociāli ekonomiskais ieguvums uzņēmējiem, tāpēc no tūrisma plūsmas
viedokļa velosatiksmes attīstība ir svarīga.
Kā minēts, mobilitātes pakalpojumi un infrastruktūra veidojami primāri iedzīvotāju
vajadzībām, un arī tūristiem tā būs izmantojama.

4.2. Tūrisma infrastruktūra
Lai nokļūtu tūrisma apskates objektos, svarīga ir pieejama un kvalitatīva satiksmes
infrastruktūra. Valsts galvenie autoceļi A2 un A3 ir galvenie savienojumi, kas nodrošina
ātru un ērtu pārvietošanos, taču ar tiem saistīto valsts reģionālo un biežāk valsts vietējo autoceļu segums bieži ir neapmierinošs.
Tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā pieejami vairāki nacionālas un
starptautiskas nozīmes velomaršruti, kurus izmanto gan vietējie, gan ārvalstu tūristi –
EuroVelo 11 ³⁹, Tour de LatEst ⁴⁰ un "Zaļais dzelzceļš" ⁴¹ (Attēls 5). Papildus jāpiemin
vietējie velomaršruti, kurus izstrādājušas pašvaldības, taču tie nav atspoguļoti shēmā.
Lielākoties gan pašvaldību, gan starptautiskiem velomaršrutiem nav izbūvēta
piemērota infrastruktūra – tie galvenokārt ved pa autoceļiem, kas būtiski ietekmē pārvietošanās drošību. Izņēmums ir velomaršruts "Zaļais dzelzceļš", kas ved pa bijušo
dzelzceļu trasēm. Velomaršrutu marķējums kartēs un dabā vērtējams kā pietiekams,
taču jāuzlabo informācijas kvalitāte par velomaršrutu izbraukšanas iespējām – ar
kādiem šķēršļiem jārēķinās mitros un sausos laikapstākļos (putekļi uz grants ceļiem,
bedres, akmeņi u. tml.), kas ievērojami apgrūtina pārvietošanos, arī kādai ﬁziskai
sagatavotībai maršruti piemēroti. Jāveicina velotūristu plūsma pa tiem meža ceļiem
un takām, pa kuriem ir ērtāk pārvietoties.
³⁸ “Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” (2020)
³⁹ https://en.eurovelo.com/ev11/latvia
⁴⁰ http://tourdelatest.vidzeme.com/en/
⁴¹ https://greenrailways.eu/
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5. attēls.Starptautiskie velo un pārgājienu maršruti, velosipēdu nomas, remontu punkti VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamos datus un pašvaldību sniegto informāciju.)
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Reljefainā apvidū, kāds lielākoties ir VIA Hanseatica tūrisma maršruts Vidzemē, kā arī
grants ceļu posmos liels potenciāls ir pārvietošanās ar elektrovelosipēdiem, tāpēc
jāveicina to nomas un koplietošanas tīklu attīstība. Pašlaik VIA Hanseatica ietekmes
areālā nav attīstīta elektrovelosipēdu lietošana. To varētu izskaidrot ar iedzīvotāju
izvēli par labu citiem pārvietošanās veidiem, augstajām elektrovelosipēda iegādes
izmaksām un lietošanas neērtībām – nepieciešamību uzlādēt. Velosipēdu nomas
punkti pieejami Līgatnē, Raiskumā, Cēsīs, Priekuļos, Raunā, Launkalnes pagastā,
Smiltenē, Valmierā, Strenčos un Valkā, līdz ar to nomas punktu tīklu ir iespējams
paplašināt. Velosipēdu apkopes/remonta punkti pieejami Plācī, Cēsīs, Priekuļos,
Valmierā, Smiltenē un Drabešu pagastā. Velosipēdu un citu mikromobilitātes pārvietošanās līdzekļu apkopes punktu tīkla paplašināšana varētu sekmēt šo transportlīdzekļu
izmantošanu. Tāpat ir svarīgi nodrošināt elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru
gan apskates objektu tuvumā, gan naktsmītnēs.
Veicināma arī automašīnu nomas pakalpojumu pieejamība lielākajos centros – Cēsīs
un Valmierā.
Arvien populārāka kļūst tūristu došanās pārgājienos, arī garu distanču pārgājienos.
"Mežtaka" (The Forest Trail) ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa
Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un
nacionālajiem parkiem ⁴². "Mežtaka" atzīta par labāko tūrisma produktu Latvijā
konkursā “Jaunais tūrisma produkts 2020” ⁴³. Tās maršruts caurvij VIA Hanseatica tūrisma maršrutu. Lai atvieglotu pārvietošanos, jābūt pieejamai informācijai, kā no lielākajiem autoceļiem nokļūt taku posmos un pēcāk atgriezties uz galvenajiem satiksmes
koridoriem. (Attēls 5.)
Attīstības fāzē ir Svētā Jēkaba jeb Camino ceļš, kas ir plaši atpazīstams Eiropā. Latvijā
plānotais maršruta garums ir ~420 km. Viss Sv. Jēkaba ceļa posms Vidzemē ietilpst VIA
Hanseatica ietekmes areālā. ⁴⁴
Labiekārtotas atpūtas vietas un stāvlaukumi ir nepieciešami tūristu plūsmai, kas pārvietojas ar tūristu autobusiem un privāto autotransportu. Saskaņā ar apkopoto
informāciju par pie valsts autoceļiem esošiem stāvlaukumiem un atpūtas vietām
tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā atrodas 24 laukumi. Daļā no agrāk
pieejamiem stāvlaukumiem autoceļu malās apstāties nav iespējams, jo tie ir slēgti,
tāpēc savlaicīgi jāsniedz atbilstoša informācija par apstāšanās vietām (informatīvas
ceļa zīmes u. tml.). Labiekārtotu stāvlaukumu un atpūtas vietu (labierīcības, galdi un
soli, atkritumu urnas u. tml.) tīklojums ir nepietiekams (Attēls 7). (Skatīt Pielikumu –
Stāvlaukumi un atpūtas vietas.)

⁴² https://baltictrails.eu/lv/forest?lang=lv
⁴³ https://www.delﬁ.lv/turismagids/latvija/noskaidroti-labakie-jaunie-turisma-objekti-pirmaja-vieta-meztaka.d?id=52749015
⁴⁴ https://caminolatvia.com/lv/marsruts/
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Arvien vairāk tūristu pārvietojas ar ceļojumu kemperiem (auto kempingiem), tāpēc
jādomā par piemērotu infrastruktūru, kur tiem apstāties nakšņošanai, veikt uzlādi,
asenizāciju, uzpildīt ūdeni u. c.
Piemēroti labiekārtoti kemperu un dzīvojamo treileru stāvlaukumi pieejami kempingā
“Apaļkalns” pie Ungura ezera Pārgaujas novadā, kempingā “Makars” Līgatnē, atpūtas
parkā “Avoti” un atpūtas bāzē “Baiļi” Valmierā. (Attēls 7.)
Lielākajos centros – Cēsīs un Valmierā – ir salīdzinoši grūtāk atrast brīvas vietas auto
stāvlaukumos, taču šāda problēma sastopama arī citviet, piemēram, pie Brenguļu alus
ražotnes, kas ir populārs tūrisma objekts, ir apgrūtinātas iespējas novietot auto un arī
izveidot stāvlaukumu, jo piegulošā teritorija nav pietiekami plaša.
Gaujas senlejas un Vidzemes augstienes mainīgais reljefs ir liela priekšrocība,
nodrošinot gan ainaviskus skatus, gan ziemas aktīvās atpūtas piedāvājumu, mazinot
tūrisma jomas izteikto sezonalitāti. Kalnu slēpošanas trases pieejamas Cēsīs un
Valmierā, distanču slēpošanas trašu infrastruktūra attīstīta Priekuļos un Smiltenē.
Kopumā VIA Hanseatica tūrisma maršruta ietekmes areālā atrodas 11 vietējo pašvaldību
tūrisma informācijas centri, punkti vai biroji (Attēls 6).
Attēls 8 apkopota un shematiski attēlota informācija par vairāk nekā 200 dažādām
nakšņošanas iespējām (viesnīcas, viesu mājas, brīvdienu mājas, atpūtas kompleksi u. c.)
tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā. Izvēlētājā kartes mērogā informācija daudzviet pārklājas, piemēram, Valmierā un Cēsīs ir vairāk nekā 30 naktsmītnes.
(Attēls 8.)
Kā viens no attīstāmiem pakalpojumiem identiﬁcēta mazbudžeta naktsmītņu izveide,
kas ārvalstīs ir plaši piedāvāts pakalpojums un mērķēts uz noteiktu tūristu segmentu.
Attīstāmas arī nakšņošanas iespējas lielākām tūristu grupām vai veidojamas sadarbības iespējas starp tuvumā esošā naktsmītnēm.
Attēls 9 apkopota un shematiski attēlota informācija par vairāk nekā 80 dažādām
ēdināšanas pakalpojumu iestādēm tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā
(Attēls 9). (Pielikumi – Ēdināšanas pakalpojumu iestādes.)
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6. attēls. Pašvaldību tūrisma informācijas centri VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamos datus.)
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7. attēls. Stāvlaukumi, atpūtas vietas un kemperiem, dzīvojamiem treileriem piemēroti stāvlaukumi VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot LVC un publiski pieejamo informāciju.)
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8. attēls. Naktsmītnes VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot datus no Booking.com, Airbnb.com, pašvaldību mājaslapām.)
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9. attēls. Ēdināšanas pakalpojumu iestādes VIA Hanseatica ietekmes areālā
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot publiski pieejamos datus.)
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5. Pasažieru plūsmas analīzes rezultāti
5.1. Transports
Sabiedriskajam transportam tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā ir
būtiska nozīme iedzīvotāju mobilitātes vajadzību apmierināšanā. Lielākie autoceļi
apskatāmajā teritorijā ir valsts galvenais autoceļš A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža
(Veclaicene), A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) un reģionālais autoceļš
P20 Valmiera–Cēsis–Drabeši. Lielākā daļa reģionālo autoceļu tūrisma maršruta VIA
Hanseatica ietekmes areālā šķērso vienu vai otru valsts galveno autoceļu. Pa reģionālajiem autoceļiem sabiedriskais transports pieved pasažierus reģiona pilsētām, kur
tiek nodrošināti iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi, kā arī iespējas pārsēsties
vilcienā vai autobusā nokļūšanai uz/no galvaspilsētas.
Vienlaikus jāņem vērā, ka pašlaik sabiedriskajam transportam trūkst pievienotās vērtības, lai pievilinātu cilvēkus to lietot privātā transporta vietā (cena un ātrums ir
būtiskākie, tāpēc izmanto privāto autotransportu). Kā viens no ieteikumiem izskanējis
uzsākt diskusijas par bezmaksas reģionālā transporta pakalpojuma nodrošināšanu, kā
tas ir šobrīd Igaunijā, jo cena ir viens no būtiskiem faktoriem, izvēloties pārvietošanās
veidu.
Viens no tūrisma maršruta VIA Hanseatica un tā ietekmes areāla sasniedzamības
priekšnoteikumiem ir autoostu un dzelzceļa staciju sasniedzamība. Kartē atspoguļots
trīs kilometru areāls ap autoostu un dzelzceļa staciju, kas ir piemērots kājāmgājējiem,
un 10 km areāls, kas savukārt ir piemērots velobraucējiem. (Attēls 10.)
Pa valsts galveno autoceļu A2 kursē 6 reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti ar 22
reisiem, daļu maršruta pa šo autoceļu veic vēl 6 maršruti ar 32 reisiem. Seši reģionālie
vietējās nozīmes maršruti ar 19 reisiem veic daļu maršruta pa autoceļu A2 (no tiem
seši reisi tiek izpildīti mācību gada mācību laikā, bet trīs vasaras brīvlaikā). Trīs vietējās
nozīmes maršruti ar 14 reisiem (no tiem trīs tiek izpildīti mācību gada mācību laikā un
viens vasaras brīvlaikā) pa reģionālo autoceļu P28 šķērso valsts galveno autoceļu A2.
Autoceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, atspoguļoti (Attēls 11).
Pa valsts galveno autoceļu A3 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā ir seši reģionālās
starppilsētu nozīmes maršruti ar 77 reisiem (četri reisi kursē mācību gada laikā), daļu
maršruta pa šo autoceļu veic pieci starppilsētu maršruti ar 20 reisiem (trīs mācību
gada laikā, divi vasaras brīvlaikā). Daļēji pa autoceļu A3 veic deviņi reģionālie vietējās
nozīmes maršruti ar 43 reisiem (no tiem 12 kursē mācību gada laikā un septiņi vasaras
brīvlaikā). Pa reģionālo autoceļu P14 autoceļu A3 šķērso divi starppilsētu maršruti ar
13 reisiem (divi kursē mācību gada laikā, divi vasaras brīvlaikā) un viens vietējās
nozīmes maršruts ar četriem reisiem (visi tiek izpildīti vasaras brīvlaikā).
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10. attēls. Autoostu un dzelzceļa staciju sasniedzamības areāli.
(Avots: Pētījuma autori.)
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11. attēls. Autoceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot ATD datus.)
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Pa reģionālo autoceļu P20 Valmiera–Cēsis–Drabeši kursē divi starppilsētu maršruti ar
34 reisiem, daļu pa šo autoceļu izpilda seši starppilsētu maršruti ar 72 reisiem un 18
vietējās nozīmes maršruti ar 114 reisiem. Visos vietējās nozīmes maršrutos 59 reisiem
noteikta sezonalitāte.
Autobusu pārvadājumos ir liels maršrutu skaits ar daudzām pieturām, kuras ir
piesaistītas laika graﬁkam, taču daudzās starppieturās ir maza pasažieru apmaiņa,
tādēļ atsevišķi reisi varētu tikt pārveidoti par ekspresreisiem.
Sabiedriskā transporta pieejamība mazapdzīvotākās vietās nereti ir ierobežota,
piemēram, Līgatnes un Augšlīgatnes savienojums – grūti tikt uz tūrisma objektiem no
dzelzceļa stacijas, autobusu pieturas. Arī nokļūšanai netipiskākos un nomaļākos tūrisma galamērķos nereti jāmeklē citi risinājumi – autonoma, mikromobilitātes rīki u. tml.
Kopumā tūristu skaita plūsma sabiedriskajā transportā ir atkarīga no laikapstākļiem,
pasākumu norises, tāpēc svarīga ir elastīga maršrutu un reisu skaita maiņa atkarībā no
gaidāmā pieprasījuma.
Plaša informācija par pasažieru pārvadājumiem, to graﬁkiem un arī maršrutu
plānošanas rīks pieejams tīmekļa platformā 1188.lv. Informāciju par reģionāliem vietējās un starppilsētu nozīmes maršrutiem platformai sniedz ATD, savukārt par starptautiskajiem pārvadājumiem informāciju sniedz pārvadātāji un Rīgas Starptautiskā
autoosta.
Pilsētu sabiedriskā transporta maršrutu informācija platformā 1188.lv uz 2021. gada
sākumu pieejama tikai par sešām Latvijas pilsētām, kas varētu būt saistīts ar pakalpojuma izmaksām. No VIA Hanseatica ietekmes areāla pilsētām 1188.lv platformā ir pieejama satiksmes informācija par Cēsu pilsētas sabiedrisko transportu.
Pārvietošanās maršrutu plānošanu ar sabiedrisko transportu sniedz arī platforma
GoogleMaps, kurā tiek atspoguļota informācija pēc ATD iesniegtajiem datiem. Pilsētu
maršrutu plānošana VIA Hanseatica ietekmes areāla iespējama tikai Cēsīs, jo GoogleMaps platformā integrēti 1188.lv dati.
Perspektīvā nepieciešams kopējs rīks maršrutu plānošanai, kurš ietvertu arī pilsētu
maršrutus. Informācijas sistēmu savietošana ir izaicinājums un praksē grūti ieviešama,
taču ilgtermiņā vēlama.
Trūkst vienotas biļešu iegādes sistēmas, kas ļautu nopirkt divas vai vairāk sabiedriskā
transporta biļetes par izdevīgāku cenu, nekā pērkot atsevišķi, kā arī sniegtu iespēju
reizē iegādāties autobusa un vilciena biļeti savienotam braucienam. Vietējiem
iedzīvotājiem sistēma var šķist saprotamāka un ir zināmas tādas iespējas kā lietotnes
Mobilly izmantošana, taču ārvalstu tūristam informācijas pieejamība ir sarežģītāka.
Tāpat jādomā par informatīvās infrastruktūras attīstību – saprotama informācija par
sabiedriskā transporta kustības laikiem, peroniem, platformām, pieturvietām, kā arī
personāla (kasieri, autobusu šoferi u. c.) iespējām komunicēt svešvalodās.
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Pa reģionālo autoceļu P20 Valmiera–Cēsis–Drabeši kursē divi starppilsētu maršruti ar
34 reisiem, daļu pa šo autoceļu izpilda seši starppilsētu maršruti ar 72 reisiem un 18
vietējās nozīmes maršruti ar 114 reisiem. Visos vietējās nozīmes maršrutos 59 reisiem
noteikta sezonalitāte.
Autobusu pārvadājumos ir liels maršrutu skaits ar daudzām pieturām, kuras ir
piesaistītas laika graﬁkam, taču daudzās starppieturās ir maza pasažieru apmaiņa,
tādēļ atsevišķi reisi varētu tikt pārveidoti par ekspresreisiem.
Sabiedriskā transporta pieejamība mazapdzīvotākās vietās nereti ir ierobežota,
piemēram, Līgatnes un Augšlīgatnes savienojums – grūti tikt uz tūrisma objektiem no
dzelzceļa stacijas, autobusu pieturas. Arī nokļūšanai netipiskākos un nomaļākos tūrisma galamērķos nereti jāmeklē citi risinājumi – autonoma, mikromobilitātes rīki u. tml.
Kopumā tūristu skaita plūsma sabiedriskajā transportā ir atkarīga no laikapstākļiem,
pasākumu norises, tāpēc svarīga ir elastīga maršrutu un reisu skaita maiņa atkarībā no
gaidāmā pieprasījuma.
Plaša informācija par pasažieru pārvadājumiem, to graﬁkiem un arī maršrutu
plānošanas rīks pieejams tīmekļa platformā 1188.lv. Informāciju par reģionāliem vietējās un starppilsētu nozīmes maršrutiem platformai sniedz ATD, savukārt par starptautiskajiem pārvadājumiem informāciju sniedz pārvadātāji un Rīgas Starptautiskā
autoosta.
Pilsētu sabiedriskā transporta maršrutu informācija platformā 1188.lv uz 2021. gada
sākumu pieejama tikai par sešām Latvijas pilsētām, kas varētu būt saistīts ar pakalpojuma izmaksām. No VIA Hanseatica ietekmes areāla pilsētām 1188.lv platformā ir pieejama satiksmes informācija par Cēsu pilsētas sabiedrisko transportu.
Pārvietošanās maršrutu plānošanu ar sabiedrisko transportu sniedz arī platforma
GoogleMaps, kurā tiek atspoguļota informācija pēc ATD iesniegtajiem datiem. Pilsētu
maršrutu plānošana VIA Hanseatica ietekmes areāla iespējama tikai Cēsīs, jo GoogleMaps platformā integrēti 1188.lv dati.
Perspektīvā nepieciešams kopējs rīks maršrutu plānošanai, kurš ietvertu arī pilsētu
maršrutus. Informācijas sistēmu savietošana ir izaicinājums un praksē grūti ieviešama,
taču ilgtermiņā vēlama.
Trūkst vienotas biļešu iegādes sistēmas, kas ļautu nopirkt divas vai vairāk sabiedriskā
transporta biļetes par izdevīgāku cenu, nekā pērkot atsevišķi, kā arī sniegtu iespēju
reizē iegādāties autobusa un vilciena biļeti savienotam braucienam. Vietējiem
iedzīvotājiem sistēma var šķist saprotamāka un ir zināmas tādas iespējas kā lietotnes
Mobilly izmantošana, taču ārvalstu tūristam informācijas pieejamība ir sarežģītāka.
Tāpat jādomā par informatīvās infrastruktūras attīstību – saprotama informācija par
sabiedriskā transporta kustības laikiem, peroniem, platformām, pieturvietām, kā arī
personāla (kasieri, autobusu šoferi u. c.) iespējām komunicēt svešvalodās.
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Sabiedriskais autobuss tūristiem nav ērtākais pārvietošanās veids, tāpēc tie vairāk
izvēlas vilcienus, līdzīgi kā ārvalstīs. Ar vilcienu ērtāk veikt lielu attālumus, vilcienā
vieglāk izvietot somas, velosipēdus u. tml.
Pārvadājumi pa dzelzceļu tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā notiek pa
dzelzceļa līniju Rīga–Lugaži–Valga, kurā trīs vilcieni kursē līdz Valmierai katru dienu
abos virzienos, izņemot sestdienu, kad kursē divi vilcieni. Līdz Valgai un atpakaļ katru
dienu kursē divi vilcieni. Jāuzlabo iespējas ērti pārsēsties no Igaunijas uz Latvijas sabiedrisko transportu – Valkas–Valgas savienojums, piemēram, ja tūrists vēlas nokļūt no
Valmieras uz Tartu, u. tml. Viens vilciena reiss uz un no Valmieras tiek izpildīts kā
ekspresis. Tā braukšanas laiks maršrutā samazināts par 35 minūtēm, un tam ir pieturas Zemitāni, Sigulda, Cēsis, Lode un Valmiera. Vilciens no Valmieras kursē darba
dienās no rīta, no Rīgas – vakarā. Ātrie vilcieni pašlaik maršrutā no Cēsīm uz Rīgu ir
divas reizes dienā, kas vairāk tendēti uz strādājošiem un nav piemēroti tūrisma plūsmai. Valmieras un Lugažu stacijās vilcienu kustības graﬁkam ir pieskaņoti autobusi, kas
nogādā pasažierus uz Valmieras un Valkas autoostu.
Dzelzceļa kontekstā vājais posms ir izbraukšana no Rīgas – lēnais posms līdz Juglai, kas
ļoti ietekmē kopējo brauciena laiku, taču ātruma palielināšana nav iespējama tehnisku
iemeslu dēļ (sliežu ceļu un pārmiju norobežošana no pilsētas infrastruktūras).
Apkalpoto dzelzceļa pasažieru skaits dzelzceļa stacijās liecina, ka visvairāk pasažieru ir
Cēsu stacijā, no kurienes liela daļa ikdienā dodas uz Rīgu uz darbu un mācībām. No
Valmieras pasažieru plūsma ir divas reizes mazāka. (Attēls 12.)
Kopējā satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem autoceļiem ir ievērojama, sabiedriskais transports uz autoceļiem A2 un A3 veido tikai nelielu daļu transporta plūsmas,
69–77% veido vieglie automobiļi. Satiksmes intensitāte uz reģionālajiem autoceļiem ir
ievērojami mazāka, un tā samazinās virzienā uz Latvijas valsts robežu. (Attēls 13.)
Pārvadāto pasažieru skaits ar autobusiem regulārā sabiedriskā transporta satiksmē
laikā no 2017. līdz 2019. gadam kopumā bijis samērā stabils. 2018. gadā, salīdzinot ar
2017. gadu, novērots kritums par 2%, taču 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu bija kāpums par 2%. Neskatoties uz to, reģionālos vietējās nozīmes pārvadājumos bija vērojams kritums par attiecīgi 5% un 4%.
Vilciena satiksmē apkalpoto pasažieru skaits katru gadu pieaug. 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu bija 2% pieaugums, taču 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu pieaugums bija jau 12%.
No kopējiem pasažieru pārvadājumiem sabiedriskajā transportā tūrisma maršruta VIA
Hanseatica ietekmes areālā reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos 2017. gadā
tika pārvadāti 1,777 miljoni pasažieru jeb 81,5%, tai skaitā ar vilcienu apkalpoti 0,275
miljoni pasažieru jeb 12,6% no kopējā sabiedriskā transporta pasažieru skaita.
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12. attēls. Dzelzceļa pasažieru skaits maršrutā Rīga–Lugaži–Valga VIA Hanseatica ietekmes areālā (Līgatne–Valga) 2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot VAS “Pasažieru vilciens” datus.)
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13. Dzelzceļa pasažieru skaits maršrutā Rīga–Lugaži–Valga VIA Hanseatica ietekmes areālā (Līgatne–Valga) 2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot VAS “Pasažieru vilciens” datus.)
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Vietējās nozīmes maršrutos pārvadāti 0,404 miljoni pasažieru jeb 18,5% no sabiedriskajā transportā pārvadātajiem pasažieriem. 2018. gadā reģionālos starppilsētu
nozīmes maršrutos pārvadāti 1,758 miljoni pasažieru jeb 82,1%, tai skaitā ar vilcienu
apkalpoti 0,281 miljons pasažieru jeb 13,1% no kopējā sabiedriskā transporta pasažieru skaita. Vietējās nozīmes maršrutos pārvadāti 0,384 miljoni pasažieru jeb 17,9% no
sabiedriskajā transportā pārvadātajiem pasažieriem.
Savukārt 2019. gadā reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pārvadāti 1,830
miljoni pasažieru jeb 82,1%, tai skaitā ar vilcienu apkalpoti 0,316 miljoni pasažieru jeb
14,2% no kopējā sabiedriskā transporta pasažieru skaita. Vietējās nozīmes maršrutos
pārvadāti 0,368 miljoni pasažieru – 16,5% no sabiedriskajā transportā pārvadātajiem
pasažieriem.
No minētā secinām, ka pēdējo triju gadu laikā nedaudz pieaudzis dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu īpatsvars (no 13% 2017. gadā līdz 14% 2019. gadā). To, visticamāk, ietekmēja ekspresreisu atklāšana un vilcienu kustības ātruma palielināšana. Vislielākais
apkalpoto dzelzceļa pasažieru skaita pieaugums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu,
vērojams Cēsu stacijā (30%), Valgas stacijā (20%) un Valmieras stacijā (11%). (Attēls 14.)
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13%

13%
68%

Starppilsētu autobusi
Vietējās nozīmēs autobusi

68%

69%

Starppilsētu vilcieni

14. attēls. Sabiedriskā transporta veidu īpatsvara izmaiņas pārvadāto pasažieru
apjomā VIA Hanseatica ietekmes areālā 2017.–2019. gadā, %.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot ATD datus.)

Divu gadu laikā (2018. un 2019. gadā) pasažieru skaits Cēsu stacijā pieaudzis par 41%,
Āraišu stacijā – par 38%, Valgas stacijā – par 26%, bet Lodē – par 11%. Pasažieru skaits,
kuri iebrauc no Valgas Latvijā ar vilcienu, ar katru gadu pieaug, lai gan kopējā sabiedriskā transporta pasažieru kopskaitā bija tikai ceturtdaļu procenta liels 2017. gadā un
trešdaļu procenta 2019. gadā (kopējais pasažieru skaits bija 6,7 tūkstoši).
Izvērtējot pasažieru pārvadājumus gada laikā ceturkšņu griezumā sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, visvairāk pasažieru tiek pārvadāti
2. un 3. ceturksnī. Šo tendenci ietekmē vasaras atvaļinājumu laiks, kad iedzīvotāji
vairāk ceļo un apmeklē radus un draugus. Attēls 15 redzamas pārvadāto pasažieru
skaita svārstības pa ceturkšņiem reģionālos starppilsētu maršrutos, kuri tiek izpildīti
pilnībā vai daļēji pa autoceļiem A3, P20 un dzelzceļu.
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Pārvadātie pasažieri reģionālos
starppilsētu nozīmes maršrutos pa
autoceļu A3 un dzelzceļu, tūkst.

Pārvadātie pasažieri reģionālos
starppilsētu nozīmes autobusos pa
autoceļu P20, tūkst.
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15. attēls. Pārvadāto pasažieru skaits reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos
VIA Hanseatica ietekmes areālā 2017.–2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot ATD datus.)

Reģionālos vietējās nozīmes maršrutos noteicošais ir tas, ka liela daļa maršrutu
paredzēta skolēnu pārvadāšanai skolas mācību laikā, un vasaras laikā tie tiek izpildīti ar
mazāku intensitāti vai slēgti pavisam, tādēļ šajā laikā šajos maršrutos vērojams
kritums. (Attēls 16.)
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16. attēls. Pārvadāto pasažieru skaits reģionālos vietējās nozīmes maršrutos
VIA Hanseatica ietekmes areālā 2017.–2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot ATD datus.)
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Kopējais pārvadāto pasažieru skaits sabiedriskā transporta autobusu maršrutos, kuri
pilnībā vai daļēji virzās pa valsts galvenajiem autoceļiem A2, A3 un P20 vai tos šķērso,
gadu no gada mainās. Reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos vislielākais pasažieru skaits ir bijis uz autoceļa P20, sasniedzot 670 tūkstošus pasažieru, un tas pēdējos
divos gados ir pieaudzis par 2% katru gadu. Līdzīgs pasažieru skaits bijis arī uz autoceļa A3 – 615 tūkstoši, bet šis skaits pa gadiem svārstījies. Vismazāk pasažieru pārvadāts pa un ap autoceļu A2 – 2019. gadā 132 tūkstoši pasažieru.
Vietējos pārvadājumos liela nozīme ir mazākiem ceļiem, pa kuriem iedzīvotāji no
mazākām apdzīvotām vietām nokļūst sev vajadzīgajā galamērķī, un šai ziņā svarīgs ir
autoceļš P20 un tam pienākošie ceļi, pa kuriem 2019. gadā kopumā pārvadāti 319
tūkstoši pasažieru, par 4% vairāk nekā 2018. gadā. Starp reģionālās vietējās nozīmes
maršrutiem jāizceļ sezonālie skolēnu maršruti, kuri apkalpo pasažierus arī ļoti mazās
apdzīvotās vietās un pieved pie skolām. Šajos maršrutos 2019. gadā pārvadāti 99,3
tūkstoši pasažieru, no kuriem lielākā daļa pārvadāti pa un ap autoceļu P20. Maršruti
un reisi, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai, mainās līdz ar skolu reformām (slēgšanu,
atklāšanu un apvienošanu). Pēdējā gada laikā šajos maršrutos pasažieru skaits
pieaudzis par 18%. Tas saistīts arī ar to, ka daļa pašvaldību atsakās no savu skolēnu
pārvadāšanas un šī funkcija tiek realizēta regulāro sabiedriskā transporta pārvadājumu formā. (Tabula 2.)
2. tabula. Pārvadāto pasažieru izmaiņas uz lielākajiem VIA Hanseatica ceļiem, 2017.–2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot ATD datus.)
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17. attēls. Vieglo automobiļu diennakts satiksmes vidējā intensitāte VIA Hanseatica ietekmes areālā 2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot LVC datus.)

Tajā pašā laikā pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem 2017. gadā tūrisma
maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā pārvietojās 6,265 miljoni vieglo automobiļu,
kas pārvadāja 10,144 miljonus cilvēku. 2018. gadā tie bija 5,905 miljoni vieglo automobiļu un 9,900 miljonu cilvēku, bet 2019. gadā 6,400 miljoni vieglo automobiļu un
10,813 miljoni cilvēku. No kopējā gadā pārvadāto cilvēku skaita (sabiedriskajā transportā un ar vieglajiem automobiļiem) tie ir 82–83%. (Attēls 17.)
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5.2. Tūrisms
Vidzemes plānošanas reģionā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā ir
vairāk nekā 200 dažādu apskates objektu, daudz dažādu brīvā laika aktivitāšu un
sporta organizēšanas vietu, ēdināšanas uzņēmumu, kas iepazīstina ar Vidzemes
tradīcijām un piedāvā baudīt speciﬁsku maltīti vai dzērienu. Taču Eiropas kontekstā
šeit trūkst unikālu apskates objektu, tāpēc pārvietošanās maršrutā jāpadara ērtāka un
pats maršruts jāpadara interesantāks, attīstot esošos un veidojot jaunus apskates
objektus, daloties ar tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, dabas vērtībām, pozitīvu
emocionālo piesātinājumu.
Vidzeme jau izsenis piesaista vietējo tūrisma plūsmu. Galvenie enkurobjekti, dodoties
no Rīgas cauri Siguldai, ir Līgatne un Cēsis. Virzienā no Igaunijas VIA Hanseatica ietekmes areālā pa galvenajiem koridoriem ieplūst kaimiņu igauņu tūristi.
Analizējot tūrisma plūsmas, jāņem vērā, ka ārvalstu tūristi lielākoties braucienus pa
Baltijas valstīm plāno vienā ceļojumā – katrā valstī uzturoties divas līdz trīs dienas un
attiecīgi veidojot maršrutu. Līdz ar to jārēķinās, ka ārvalstu tūristi veic garākus ceļojumus nekā vietējie tūristi.
Daudzi ceļotāji no Latvijas teritorijas uz Igauniju dodas caur Tartu, kas ir pievilcīgs tūrisma enkurobjekts Igaunijā, un tādēļ izmanto arī VIA Hanseatica maršrutā esošos
transporta savienojumus. Tas veido alternatīvu maršrutam VIA Baltica. Lai to
stiprinātu, jāuzlabo satiksmes ērtības autoceļos A3 un A2, kas aicinātu pa ceļam
apstāties arī Vidzemē.
Lielākoties plānotos tūrisma maršrutos uzsvars ir uz gastronomiju un dabas objektiem,
taču VIA Hanseatica kontekstā ieteicams vairāk veicināt kultūrvēsturiskās puses.
Senais Hanzas kultūras un kulinārais mantojums veicina tūrisma plūsmu un ir
atpazīstams eiropiešiem.
VIA Hanseatica ietekmes areālā ir iespēja pārnakšņot gan viesnīcā, hostelī, gan kempingā
vai aprīkotā telšu vietā, gan arī noīrēt brīvdienu dzīvokli. Atbilstoši CSP datiem, no 1,461
miljona Latvijas iedzīvotāju, kas 2019. gadā apmeklējuši Vidzemi atpūtas nolūkos, 72%
braucienu veikti vienā dienā (2018. gadā – 70% no 1,612 miljoniem braucienu, 2017.
gadā 73% no 1,684 miljoniem braucienu). Salīdzinājumam minams, ka ārvalstu tūristi,
kuri ierodas Latvijā atpūtas nolūkā, 2019. gadā uz vienu dienu ieradās 60% gadījumu
(2018. gadā 63%, 2017. gadā 62%).
Izvērtējot vienas dienas un vairākdienu Vidzemes apmeklētāju raksturojumu, redzams, ka
pēdējo triju gadu laikā palielinājies vīriešu īpatsvars kopējā atpūtas braucienu dalībnieku skaitā. Ceļotāju vecuma izmaiņas atspoguļo valsts kopējo iedzīvotāju novecošanas tendenci, un pēdējos divos gados palielinājies tūristu skaits vecuma grupā virs
55 gadiem. (Tabula 3.)
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3. tabula Latvijas iedzīvotāju raksturojums braucienos uz Vidzemes statistisko reģionu.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot CSP datus.)

2017

2018

2019

Tūkst.
braucienu

%

Tūkst.
braucienu

%

Tūkst.
braucienu

%

1684

100

1612

100

1461

100

vīrieši

771

45,8

859

53,3

786

53,8

sievietes

913

54,2

753

46,7

675

46,2

15–24 gadi

221

13,1

187

11,6

172

11,8

25–34 gadi

318

18,9

292

18,1

270

18,5

35–44 gadi

291

17,3

280

17,4

247

16,9

45–54 gadi

303

18

272

16,9

250

17,1

55–64 gadi

263

15,6

263

16,3

238

16,3

65+

288

17,1

318

19,7

283

19,4

Pamata vai zemāka

234

13,9

198

12,3

209

14,3

Vidējā

933

55,4

867

53,8

785

53,7

Augstākā

517

30,7

546

33,9

468

32

Algots darbinieks

1051

62,4

1028

63,8

934

63,9

Darba meklētājs

96

5,7

71

4,4

77

5,3

Skolēns/students

153

9,1

134

8,3

117

8

Cits

384

22,8

379

23,5

333

22,8

Pavisam
Dzimums

Vecuma grupa

Izglītība

Ekonomiskā aktivitāte
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CSP iedzīvotāju apsekojumā par atpūtas un darījumu braucieniem iekļauti Latvijas
iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem.
Bērni un skolēni arī līdz 15 gadu vecumam apmeklē aktīvās atpūtas vietas, muzejus un
izstāžu zāles, kādu netrūkst arī tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā.
Kultūras ministrijas piedāvātā programma “Latvijas skolas soma” piedāvā skolēniem
iespējas apmeklēt apskates objektus, muzejus un citas kultūrvietas. Skolēnu grupas
veido 9% no visiem muzeju apmeklētājiem, bet, apskatot muzejus pēc to kategorijām,
redzams, ka ievērojami vairāk, līdz pat 18% no kopējā apmeklētāju skaita, apmeklē
ievērojamu cilvēku memoriālos muzejus. Tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes
areāla populārāko muzeju apmeklētāju struktūra atspoguļota zemāk Tabula 4.
4. tabula. VIA Hanseatica ietekmes areāla populārāko muzeju apmeklētāju struktūra 2017. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot Kultūras ministrijas datus.)

Muzejs

Skolēni
Apmeklētāji Individuālie
apmeklētāji, % grupās, %
kopā

Pārējie,
Ārvalstnieki,
Pārējie
grupās, %
%
%

Cēsu vēstures un
mākslas muzejs

100 863

46

6

11

4

33

Cēsu Pils komplekss

96 118

50

10

16

6

18

Valmieras muzejs

85 013

47

7

2

4

40

Valkas novadpētniecības
muzejs

5508

38

23

6

30

1

E. Veidenbauma memoriālais
muzejs “Kalāči”
J. Vītola memoriālais muzejs
“Anniņas”
Drustu novadpētniecības
muzejs

2449

21

18

0

24

37

2303

52

11

2

24

11

1230

53

1

0

8

38

Pēdējo 15 gadu laikā Latvijā vērojama tendence palielināties individuāliem muzeju
apmeklējumiem. Šādu apmeklējumu īpatsvars ir pakāpeniski palielinājies no 45%
2002. gadā līdz 60% 2017. gadā. Šāda tendence vērojama arī citu apskates objektu
apmeklējumos. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un iedzīvotāju jaunos
ieradumus, tendence tikai pastiprināsies.
Kultūras ministrijas publicētie pētījumu rezultāti par Latvijas iedzīvotāju kultūras
patēriņu liecina, ka 69% apmeklē savas pilsētas vai pagasta svētkus, 52% apmeklē
kultūrvēsturiskās vietas, 46% apmeklē muzejus, 45% apmeklē atrakciju parkus (desmit
gadu laikā pieaudzis par 8%) un 50% iedzīvotāju ceļo pa Latviju vai ārpus tās.
Atpūtas braucienos pa Latviju iedzīvotāju vidējais ceļojumos veiktais attālums ir līdz 24
km. Līdz ar to tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā lielākā daļa ir ceļotāju
no Vidzemes. Piemēram, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju vidū 2019. gadā tie bija
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45%, otra lielākā ceļotāju grupa nāk no Rīgas – 40%, bet pārējie reģionu apmeklētāji
veido 5–6%.

Vairākdienu
ceļojums

Vienas dienas
ceļojums

Vienas dienas ceļojumos pa Latviju 2019. gadā iedzīvotāji pārsvarā izmantoja vieglo
automobili – 78,9%, autobusu 14,5%, vilcienu 4,7%, bet 1,8% braucienu tika izmantots
cits transporta veids. Vairākdienu braucieniem vieglais automobilis tika izmantots vēl
biežāk – 80,2%, autobuss 14,1%, vilciens 5,3%, bet cits transporta veids 0,4% gadījumu.
Salīdzinot ar 2017. gadu, par 0,4 procenta punktiem samazinājusies vieglo automobiļu
izmantošana, bet par 0,9 procenta punktiem pieaugusi vilciena izmantošana (Attēls 18).

0

22,5
2019

45

67,5

90

2017

18. attēls. Transporta veidu izmantošana ceļojumos pa Latviju 2017. un 2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot CSP datus.)

Ceļā pavadītā laika nozīmīgums ir atkarīgs no tūristu mērķauditorijas – dienas izbraucienam ātrums un ērti savienojumi ir svarīgi. Ja tūristi nesteidzas, var piedāvāt vairāk
pieredzes, ko pa ceļam redzēt, izbaudīt.
Starp Latvijas iedzīvotāju populārākajiem vienas dienas galamērķiem 2017. gadā bija
Cēsu novads, ieņemot ceturto vietu ar 0,316 miljoniem apmeklējumu, un Valmieras
pilsēta, ieņemot septīto vietu ar 0,254 miljoniem apmeklējumu. Starp vairākdienu ceļojumu populārākajiem galamērķiem devīto vietu ieņem Cēsu novads ar 0,075 miljoniem
apmeklējumu.
Par populārākajiem, visvairāk apmeklētajiem tūrisma apskates galamērķiem VIA Hanseatica ietekmes areālā, atbilstoši pašvaldību un TIC aptaujas rezultātiem, atzīta 51
vieta, no kurām septiņas apvieno vairākus objektus (Attēls 19).
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1. Līgatnes dabas takas, 2. Padomju slepenais bunkurs, 3. Zeit izklaides komplekss, 4. Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais centrs, 5. "Vējiņu" pazemes
ezeri, 6. Lielstraupes pils, 7. Ungurmuiža, 8. Sarkanās klintis un Rūcamavots, 9. Zvārtes iezis, 10. Amatas upes dabas takas, 11. Kamieļu parks "Rakši",
12. Āraišu kultūrvēsturiskā teritorija, 13. Cīrulīšu dabas takas, 14. Slēpošanas komplekss "Žagarkalns", 15. Cēsu Pils komplekss (Cēsu vēstures un
mākslas muzejs, pilsdrupas), 16. Koncertzāle "Cēsis", 17. Ērgļu klintis, 18. Līču-Laņģu klintis, 19. E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči",
20. Veselavas muiža, 21. Dzīvesprieka akadēmija "Nu liela muiža" – Mucu muzejs, 22. Sietiņiezis, 23. Zilaiskalns, 24. Dzērbene (Dzērbenes pils,
Augstais kalns, baznīca, ezeri), 25. Juveri, 26. Raunas Staburags, 27. SIA "Latvijas ķiploks" mājražotāju veikals, 28. Raunas parks, pilsdrupu skatu
tornis, dabas takas, veselības taka, 29. Drustu muzejs, 30. Valmieras peldbaseins, 31. Valmieras Drāmas teātris, 32. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca,
33. Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, 34. Valmiermuižas alus, 35. Valmiermuižas parks un tornītis, Valmieras muzejs, Valmieras
pilsdrupas, 36. Atpūtas parks "Avoti", 37. Brenguļu alus sēta, 38. Beverīnas labirinti, 39. Trikāta (Trikātas baznīca, Trikātas mācītājmuiža, Trikātas
centrs), 40. Zoo "Ezerlejas", 41. Sidra darītava "Abuls", 42. Smiltenes parki un ezeri (Vecais parks un Vidusezers, Tepera ezers un promenāde),
43. Niedrāja ezers, 44. Jērcēnmuiža, 45. Gaujas dabas taka, 46. Sedas kultūras nams un ekspozīcija, 47. Dabas liegums “Sedas purvs",
48. Lustiņdruvas dabas taka, 49. Ērģemes viduslaiku pilsdrupas, 50. Valka (Baznīca, Novadpētniecības muzejs, Brīvdabas estrāde,
Zāģezers), 51. Vijciema čiekurkalte.

19. attēls. Populārākie tūrisma galamērķi VIA Hanseatica ietekmes areālā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību un TIC datus.)
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Tūrisma objekti visblīvāk izvietoti no Līgatnes līdz Cēsīm, ap Valmieru, Raunu un Smilteni. Pārējā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areāla teritorijā ir maz populāru
tūristu piesaistes objektu.
Pēc CSP datiem, gadu no gada pieaug Latvijas robežu šķērsojošo personu skaits, tai
skaitā tādu, kuri ierodas mūsu valstī, lai atpūstos. 2017. gadā tie bija 7,726 miljoni, no
kuriem 1,949 ieradās, lai atpūstos, taču 2019. gadā tie bija 8,345 miljoni, no kuriem
2,104 milj. ieradās atpūtas nolūkā (pieaugums abos rādītājos par 8%). Informācijas par
to, cik no šiem robežas šķērsotājiem varētu būt apmeklējuši tūrisma maršruta VIA
Hanseatica ietekmes areālu vai jebkuru vietu Vidzemē, nav.
Pēc TIC un atsevišķu pašvaldību ziņām, visā apskatāmajā teritorijā var izveidot to piecu
populārāko valstu sarakstu, no kurām ir ieradies vislielākais skaits tūristu. Tā kā tūrisma
Valmieras un Smiltenes TIC sniegtajai informācijai visvairāk tūristu ir no Igaunijas, tai
seko Vācijas tūristi, pārējās trīs vietas dala Krievijas, Somijas, Nīderlandes, Čehijas,
Ukrainas vai Francijas tūristi (2017.–2018. gads). Pēdējā gada laikā šo sarakstu papildinājušas Amerikas Savienotās Valstis, kuras ir apsteigušas Franciju TOP5 sarakstā.
Cēsu TIC apkalpotajā teritorijā situācija ir nedaudz atšķirīga, jo TOP 1. un 2. vietu pa
gadiem (2017.–2019. gads) maina Krievijas un Vācijas tūristi, trešajā vietā nemainīgi ir
Igaunijas tūristi, bet ceturtajā un piektajā vietā pamīšus ierindojas Lietuvas un ASV
tūristi.
Tūrisma informācijas centri ik gadu apkopo statistiku par to un tūrisma objektu
apmeklējumu pašvaldībā. Saskaņā ar vairāku pašvaldību sniegto informāciju Pētījuma
izstrādei statistika par daļu objektu un tūrisma informācijas centru apkopota Tabula 5.
Informācija izmantojama tūristu skaita prognozēm nākamajā periodā, taču ieteicams
apkopot datus par visu tūrisma informācijas centru un lielāko objektu apmeklējumu.
Arvien biežāk tūrisma objektos, velo un gājēju maršrutos tiek uzstādīti apmeklētāju
plūsmas skaitītāji. Sagaidāms, ka nākamajā periodā šāda veida dati sniegs visaptverošu informāciju par objektu un maršrutu noslodzi, apmeklētāju plūsmām, kā
rezultātā var paredzēt datos balstītus risinājumus attīstībai.
5. tabula. Tūrisma objektu apmeklējums.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot pašvaldību datus.)
Pašvaldība
CĒSU NOVADS

Objekts

Rādītājs

2017.

2018.

2019.

2020.

15 036

14 948

18 351

--

T. sk. ārvalstnieku
klātienes apmeklējumu
skaits/īpatsvars

9266 / 62%

10258 / 69%

13739 / 75%

--

Apmeklējumu skaits

96 118

90 888

87 262

--

T. sk. ārvalstnieku
klātienes apmeklējumu
skaits/īpatsvars

34 146 / 36%

35 717 / 39%

36 389 / 42%

--

TŪRISMA INFORMĀ- Klātienes apmeklējumu
CIJAS CENTRS
skaits

CĒSU PILS
KOMPLEKSS
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Pašvaldība

Objekts

Rādītājs

2017.

2018.

2019.

2020.

CĒSU NOVADS

BĒRNU ZINĀTNES
CENTRS "Z(IN)OO"

Apmeklējumu skaits

14 113

11 702

11 670

--

ŽAGARKALNS,
SLĒPOŠANAS BĀZE

Apmeklējumu skaits

16 200

40 000

40 366

--

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Klātienes apmeklējumu skaits

10 066

10 052

9989

--

T. sk. ārvalstnieku
klātienes apmeklējumu skaits/īpatsvars

1557 / 15%

1504 / 15%

1433 / 14%

--

Pārvietojušos gājēju
skaits virzienā no
Valmieras centra

--

7073

55 411

33 241
(dati līdz 30.10.)

Pārvietojušos gājēju
skaits virzienā uz
Valmieras centru

--

7201

55 181

39 714
(dati līdz 30.10.)

--

1997

41 254

10 351
(dati līdz 30.10.)

Pārvietojušos
velosipēdu skaits
virzienā uz Valmieras
centru

--

2190

44 034

20 630
(dati līdz 30.10.)

Apmeklējumu skaits

8000

8500

9000

--

T. sk. ārvalstu tūristu
skaits

1000

1000

1200

--

VALMIERA

Green railways ceļš
pie Dzelzs tilta
(plūsmas skaitītāja
dati, kas uzstādīts
09.11.2018.)

Pārvietojušos
velosipēdu skaits
virzienā no Valmieras
centra

PĀRGAUJAS NOVADS

LĪGATNES NOVADS

“VĒJIŅU” PAZEMES
EZERI

RŪCAMAVOTS

Apmeklējumu skaits
(plūsmas skaitītāja
dati)

--

--

50 687

--

UNGURMUIŽA

Apmeklējumu skaits

11 042

9873

10 818

--

T. sk. ārvalstu tūristu
skaits/īpatsvars

3489 / 32%

4523 / 46%

3927 / 36%

--

LĪGATNES DABAS
TAKAS

Apmeklējumu skaits

--

--

~70 000

--

PADOMJU SLEPENAIS
BUNKURS

Apmeklējumu skaits

--

--

~26 000

--

Interesentu skaits

3038

2841

9989

--

271 / 9%

314 / 11%

234 / 8%

--

127

105

92

--

Interesentu skaits
neklātienē (telefoniski,
e-pastā)

97

32

22

--

Apmeklējumu skaits

985

625

400

--

SMILTENES NOVADS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

STRENČU NOVADS

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

JĒRCĒNMUIŽA

T. sk. interesentu
skaits no
ārvalstīm/īpatsvars
Interesentu skaits
klātienē
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Pašvaldība

Objekts

Rādītājs

2017.

2018.

2019.

2020.

STRENČU NOVADS

SEDAS KULTŪRAS
NAMS UN KULTŪRVĒSTURISKĀ
MANTOJUMA
EKSPOZĪCIJA

Apmeklējumu skaits

950

404

330

--

LĀZERPARKS
“SHOOTER”

Apmeklējumu skaits

--

--

500

1000

ŠOKOLĀDES
RAŽOTNE
“R-CHOCOLATE”

Apmeklējumu skaits

--

PIEDZĪVOJUMU
PARKS “EŽU ŠĶŪNIS”

Apmeklējumu skaits

--

BEVERĪNAS NOVADS

7000

1500

1500

650

Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami pieaudzis vietējais tūrisms – dabas takās
apmeklētāju skaits kļuvis 3–5 reizes lielāks, kas radījis pārapmeklētību.
Ieteicams domāt par pasākumiem, kas populārākajās vietās mazinātu pārapmeklētības nelabvēlīgu ietekmi uz dabas objektiem. Piemēram, Līču-Laņģu klintīs novērotas
neatļautas tūristu rīcības – smilšakmens bojāšana, atkritumi, dabas resursu
noplicināšana u. tml. Lai saglabātu dabas objektus nākamajām paaudzēm, izvērtējama
novērošanas infrastruktūras izveide, apmeklētāju plūsmas regulēšana, ieejas maksas
ieviešana u. c. risinājumi.
Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanā identiﬁcēta vajadzība pārskatīt Gaujas
Nacionālā parka robežas, tajā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, sekmējot
uzņēmējdarbības un dabas aizsardzības līdzsvarošanu. Piemēram, izstrādāt atsevišķus noteikumus, kas attiecas uz licencētiem tūrisma operatoriem, lai tūrisma
plūsma būtu organizēta, sistematizēta un novadīta.
TŪRISMA INFORMĀCIJA
Latvijas Investīciju aģentūras uzturētā tīmekļa vietne www.latvia.travel.lv un zīmols
Magnetic Latvia ietver plašu informāciju par atpūtas iespējām arī VIA Hanseatica tūrisma maršrutā.
Vidzemes plānošanas reģiona projekta ietvaros izveidotā tīmekļa vietne
www.viahanseatica.info apvieno tūrisma informāciju un sniedz maršruta
plānošanas iespējas.
Sociālā tīkla Facebook lapai “Tūrisma maršruts VIA Hanseatica” uz 11.01.2021. ir 1482
sekotāji, un lapā regulāri tiek ievietota aktuālā tūrisma informācija.
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Vidzemē galvenie tūrisma informācijas sniedzēji ir vietējās pašvaldības un nevalstiskās
organizācijas:
• Vidzemes Tūrisma asociācija, kas piedāvā visaptverošu
informāciju vietnē www.vidzeme.lv;
• Biedrība “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība”,
kas uztur vietni www.entergauja.lv un mobilo lietotni;
• Biedrība “Lauku ceļotājs” sniedz plašu informāciju par
atpūtu laukos www.celotajs.lv.
Tūrisma informācija vērtējama kā pietiekama, taču tās meklēšana vairākos informācijas avotos ir apgrūtinoša, tāpēc jādomā par informācijas savietošanu vienotā platformā. Svarīgs ir informācijas saturs – aktuāli apmeklējamo objektu darba laiki,
naktsmītnes iespējas u. tml. Tāpat jādomā par tūrisma informācijas pieejamību arī
vairākās valodās – angļu, vācu, krievu, igauņu, lietuviešu u. c.
Tūrisma maršrutu plānošanas iespējas attīstās līdz ar digitālo līdzekļu attīstību.
Latvia Travel tīmekļa vietnē pieejams mūsdienīgs tūrisma maršruta plānotājs –
https://www.latvia.travel/trip-planner. Informācija par tūrisma objektiem,
maršrutiem pieejama katras vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē vai tūrismam
paredzētā tīmekļa vietnē, piemēram, www.visitligatne.lv, www.visit.valmiera.lv,
www.turisms.beverina.lv, www.tourism.straupe.lv u. c.
Sekmīgai digitālo iespēju izmantošanai nepieciešama interneta pieejamība – kopumā
sakaru pārklājums vērtējams kā labs un daudzos tūrisma apskates objektos, publiskās
vietās izvietoti bezvadu interneta pieejas punkti.
Klātienes apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centros daļā pašvaldību (Strenčos,
Valmierā) nedaudz samazinās, kas skaidrojams ar to, ka tūristi informāciju arvien
biežāk meklē internetā. (Tabula 5.)
TŪRISMA MĪTNES UN NAKTSMĪTNES
Priekšstatu par vairākdienu ārvalstu ceļotājiem sniedz viesnīcās apkalpoto ārvalstu
viesu skaits.
Kopumā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areālā, pēc CSP datiem, 2019.
gada beigās bija 98 tūrisma mītnes ar 891 numuru un 2789 gultasvietām.
Salīdzinot ar 2017. gadu, viesnīcu skaits palicis nemainīgs, bet numuru skaits samazinājies par 47 jeb par 5%, gultasvietu skaits samazinājies par 804 jeb 22%. (Tabula 6.)
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6. tabula Tūrisma mītnes un apkalpotās personas VIA Hanseatica ietekmes areāla novados 2017.–2019. gadā.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot CSP datus.)
Novads
Izmaiņu
periods
AMATAS NOVADS

Gads

Tūrisma
mītņu
skaits
(gada
beigās)

Numuru
skaits
(gada
beigās)

Gultasvietu
skaits
(gada
beigās)

Apkalpoto
personu
skaits

T. sk.
ārvalstnieki

Pavadītās
naktis

T. sk.
ārvalstnieki

2019

16

118

325

24312

3820

31082

5234

114

101

104

148

176

152

154

7

42

187

5781

958

5933

964

117

95

104

90

192

90

181

4

32

153

3352

678

4143

831

100

94

112

147

164

138

172

12

115

266

148

176

152

154

109

102

109

126

124

114

122

6

85

250

3654

349

6621

657

75

91

89

43

21

58

26

7

115

400

8952

829

16 286

2505

140

113

108

111

124

81

128

9

56

185

9390

3123

14 596

5336

113

117

164

147

118

155

109

2019. pret 2017.,%
BEVERĪNAS NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
BURTNIEKU NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
CĒSU NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
KOCĒNU NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
LĪGATNES NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
PĀRGAUJAS NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
PRIEKUĻU NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
RAUNAS NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
SMILTENES NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
VALKAS NOVADS

2019

2019. pret 2017.,%
VALMIERA

2019

2019. pret 2017.,%
VECPIEBALGAS
NOVADS
2019. pret 2017.,%

2019

5

73

277

4590

244

9341

1296

83

100

100

98

54

77

98

2

27

98

...

...

...

...

67

82

86

...

...

...

...

13

93

277

8311

1812

16 557

4605

108

81

26

75

100

24

80

3

16

42

...

...

...

...

50

64

49

...

...

...

...

10

105

282

16 635

7008

43 089

...

83

81

77

105

124

113

...

4

14

47

2404

25

5158

...

133

127

134

...

...

...

...
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Apkalpoto personu skaits no 2017. līdz 2019. gadam ir pieaudzis no 96,61 tūkst. līdz
107,15 tūkstošiem personu (par 11%), tostarp apkalpotie ārvalstnieki, kuru skaits
pieaudzis no 25,04 tūkst. līdz 29,95 tūkst. personu (par 19,6%). Apkalpotie ārvalstnieki
veido ceturto daļu visu viesu. 2019. gadā lielākais ārvalstnieku īpatsvars bija Cēsīs
(56%) un Valmierā (42%), savukārt Pārgaujas novadā 33%. Minētajā atskaites periodā
zemākais ārvalstu viesu īpatsvars bija Priekuļu, Kocēnu, Līgatnes un Valkas novadā, kur
tas nepārsniedza 10%.
Viesu pavadītās naktis naktsmītnes samazinājušās no 214,86 tūkstošiem līdz 178,92
tūkstošiem (par 16,7%) jeb no 2,2 uz 1,7 naktīm uz vienu viesi, tai skaitā ārvalstnieku
pavadītās naktis tūrisma mītnēs samazinājušās no 48,63 tūkstošiem līdz 36,92
tūkstošiem (par 24,1%) jeb no 1,9 uz 1,2 naktīm. Nedaudz lielāks viena viesa pavadīto
nakšu skaits bija Priekuļu un Smiltenes novadā (2,0 naktis) un Valmieras pilsētā (2,6
naktis). Valstī kopā viena viesa pavadīto nakšu skaits 2017. gadā bija 1,8 naktis, bet
2018. un 2019. gadā – 1,9 naktis.
Situācija ir radikāli mainījusies 2020. gadā saistībā ar Covid-19 pandēmiju un daudzajiem ceļojumu ierobežojumiem. Tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits 2020. gada
janvārī–augustā ir krities par divām trešdaļām, viszemāko punktu sasniedzot aprīlī, kad
tas bija 6,4%, bet ārvalstu viesu skaits – tikai 1,6% no 2019. gada apjoma. Kopējās
pavadītās naktis tūrisma mītnēs samazinājās līdz 53,7 tūkstošiem jeb 16,4%, tai skaitā
ārvalstnieku pavadītās naktis 2020. gada aprīlī bija tikai 22,2 tūkstoši jeb 7,6% no 2019.
gada līmeņa.
Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 2020. gada 10. jūnijā viesu skaits ievērojami pieauga, un 2020. gada augustā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto vietējo un ārvalstu viesu
skaits jau sasniedza 300,2 tūkstošus, kas ir par 22,7 % mazāk nekā 2019. gada
augustā. Latvijas viesu skaits tūrisma mītnēs 2020. gada jūlijā un augustā, salīdzinot ar
šiem pašiem mēnešiem 2019. gadā, pieaudzis par attiecīgi 2% un 15%. Visi viesi tūristu
mītnēs jūlijā pavadīja 545 tūkst. nakšu, bet augustā 535,7 tūkst. nakšu, kas ir par 31%
un 27,6 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju un augustu. Latvijas viesi 2020.
gada jūlijā tūrisma mītnēs pavadīja par 5% mazāk nakšu nekā 2019. gada jūlijā,
savukārt augustā tūrisma mītnēs pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 9%.
Kopējās tūrisma tendences valstī atstāj iespaidu arī uz situāciju tūrisma maršruta VIA
Hanseatica ietekmes areālā. Viesnīcas piedzīvoja būtisku saimnieciskās darbības
samazināšanos. Apkalpoto viesu skaits 2020. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2019.
gada 2. ceturksni, samazinājās robežās no 45% līdz 85%, bet pavadīto nakšu skaits
samazinājās robežās no 38% līdz 85%, ar retiem izņēmumiem (Tabula 7).
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2017

M01

M03

M05

M07 2018

M01

M03

M05

M07

2019

Pavisam apkopotie viesi

M01

M03

M05

M07

2020

M01

M03

M05

M07

Apkopotie ārvalstu viesi

20. attēls. Apkalpotie viesi viesnīcās un citās tūrisma mītnēs Latvijā 2017.–2020. gada pirmajos astoņos mēnešos.
(Avots: Pētījuma autori, izmantojot CSP datus.)

70000

52500

35000

17500

0
2018 M03

M05
DE Vācija

M07

2019

RU Krievija

M03

M05
LT Lietuva

M07

2020
FI Somija

M03

M05

M07

EE Igaunija

21. attēls. Tūrisma mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu skaits pa mēnešiem Latvijā laikā no 2018. gada marta līdz
2020. gada augustam. (Avots: Pētījuma autori, izmantojot CSP datus.)
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7. tabula. Tūrisma mītnēs apkalpotās personas VIA Hanseatica ietekmes areālā 2017.–2020. gada 2. ceturksnī.

2017. g.
Apkalpotās
personas

2018. g.
Apkalpotās
personas

2019. g.
Apkalpotās
personas

2020. g.
Apkalpotās
personas

Apkalpotās
personas
2020./2019.,
%

Pavadītās
naktis
2020./2019.,
%

VALMIERA

3682

3594

4377

643

14,7

15,2

AMATAS NOVADS

3442

5313

6601

2245

34

36,8

BEVERĪNAS NOVADS

1577

1693

1687

863

51,2

55,3

CĒSU NOVADS

3830

579

1142

837

73,3

88,6

KOCĒNU NOVADS

2287

1864

925

440

47,6

77,4

LĪGATNES NOVADS

2123

2267

2122

561

26,4

23,8

PĀRGAUJAS NOVADS

1113

1179

2742

1023

37,3

43,5

PRIEKUĻU NOVADS

1085

1417

1148

342

29,8

62,4

RAUNAS NOVADS

--

--

--

--

--

--

SMILTENES NOVADS

2720

1803

1954

1057

54,1

55,3

VALKAS NOVADS

374

458

227

283

124,7

93

VECPIEBALGAS
NOVADS

454

401

796

382

48

57,6

No pašreiz pieejamiem CSP datiem redzams, ka ārvalstu viesi ierodas valstī vienīgi tad,
kad šeit ir droša epidemioloģiskā situācija, savukārt Latvijas iedzīvotāji izmanto iespēju
ceļot pa dzimto zemi. Ar šādu situāciju un tās izraisītajām sekām būs jārēķinās vismaz
tuvākā gada, divu gadu laikā.
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6. SVID analīze
Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze strukturēta trīs galvenajās tēmās –
tūrisms, transporta infrastruktūra un sabiedriskais transports. Ar stiprajām
un vājajām pusēm tiek saprasti iekšējie faktori un īpašības, kas var palīdzēt vai attiecīgi
kavēt sasniegt noteikto mērķi. Savukārt ar iespējām un draudiem tiek saprasti ārējie
faktori, kas var palīdzēt vai kavēt mērķa sasniegšanā.

TŪRISMS
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

• Atpazīstams tūrisma maršruts starptautiskajā tūrismā

• Fragmentēta tūrisma informācija (par katru pašvaldības
teritoriju atsevišķā tīmekļa vietnē)

• Tradicionāla un vēsturiski lielāka tūrisma plūsma uz
Vidzemi, populārākie galamērķi – Līgatne, Cēsis u. c.

• Nepietiekama reklāma un mārketinga aktivi• tāte Latvijā
un kaimiņvalstīs

• Pašvaldību tūrisma informāciju centru pietiekamība,
speciālistu aktīva darbība

• Tūrisma informācijas pieejamības trūkums vairākās
valodās (igauņu, lietuviešu, krievu, vācu)

• Pieejama, pastāvīgi pilnveidota tūrisma informācija
pašvaldību tīmekļa vietnēs

• Trūkst ērtas digitālas tūrisma maršruta plānošanas
iespējas

• Izveidoti reģionālie un starptautiskie kājāmgājēju un
velosipēdu maršruti - "Mežtaka", "Zaļais dzelzceļš",

• Trūkst objektīvas informācijas par pieejamo velomaršru-

EuroVelo, kas sniedz atpazīstamību

tu infrastruktūru, to piemērotību drošai braukšanai,
nepieciešamo ﬁzisko sagatavotību (grants ceļu stāvoklis,

• Pietiekama tūrisma infrastruktūra – apskates objekti,

putekļi, drošības aspekti uz autoceļiem u. c.)

ēdināšanas iestādes, naktsmītnes

• Tūrisma infrastruktūras uzturēšana un tās ﬁnansēšana

• Vidzemes Tūrisma asociācijas darbība, realizējot dažādus

(laipu, atpūtas vietu, skatu torņu uzturēšana un atjaunoša-

projektus pārrobežu sadarbības kontekstā un attīstot

na u. c. pēc to izveides projektu īstenošanas)

maršrutus dažādām mērķgrupām (velosipēdisti, kājāmgājēji, skolēni, seniori)

• Tūrisma uzņēmēji digitālās platformās, ko primāri
izmanto tūristi, nepietiekami regulāri atjauno informāciju

• EnterGauja darbība – izveidota mobilā lietotne (Gaujas

par kafejnīcu, apskates objektu darba laikiem

Nacionālā parka tūrisma biedrība)

• Neviennozīmīga ceļa zīmju uz tūrisma objektiem (ar
brūno fonu) lietošana (maldina tūristus ar ceļa zīmēm uz
viesu namiem u. c. vietām, kas nav klasiﬁcējamas kā
tūrisma objekti)
• Trūkst mūsdienīgu, viegli saprotamu apzīmējumu uz ceļa
zīmēm, piemēram, piktogramma laivu bāzes, slēpošanas
trases apzīmēšanai u. c.
• Novecojusi sistēma un birokrātiska rakstura problēmas
attiecībā uz tūrisma objektu norādes zīmju uzstādīšanu,
sezonālo mainīšanu, latviskošanu
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TŪRISMS
VĀJĀS PUSES

• Tūristiem ir sarežģīti saprast vilcienu un autobusu
kustību – no kura perona, platformas atiet, cikos, kādas
pieturvietas, vāja informācija un komunikācija angliski
(kasieri, šoferi)
• Nepietiekams tūristu plūsmas menedžments, mazinot
negatīvo ietekmi uz vidi atsevišķos objektos (pārapmeklētība un
neatļautas tūristu rīcības populārākajās vietās,
pastiprināta dabas resursu noplicināšana tūristu ietekmē)
• Apsaimniekošanas trūkums tūrisma objektos, dabas
takās (nesavākti atkritumi, radīts piesārņojums)
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsargājošo
normatīvu regulējumu neelastība – trūkst līdzsvara starp
uzņēmējdarbību un dabas aizsardzību (Gaujas
Nacionālais parks u. c.)
• Ierobežota ar tūrismu saistīta uzņēmējdarbība īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās
Nepietiekams naktsmāju piedāvājums lielākām tūristu
grupām
• Nepietiekams naktsmāju piedāvājums mazbudžeta
ceļotājiem (~10 eiro/nakts)
Trūkst kemperu/dzīvojamo treileru stāvlaukumu
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TŪRISMS
IESPĒJAS

DRAUDI

• Laikapstākļu, klimata pārmaiņu ietekme uz tūrisma

• Laikapstākļu, klimata pārmaiņu ietekme uz ziemas

pakalpojumu sniegšanu (tūrisma sezonas paildzināšanās

tūrisma pakalpojumu sniegšanu

garākas vasaras ietekmē)

• Piedāvājumi ārvalstu tūristiem apceļot Baltijas valstis

• Potenciāls piesaistīt tūristus atkārtoti pēc iegūtas

dažās dienās neveicina mazo tūrisma objektu apmeklēša-

pozitīvas emocionālās pieredzes

nu (īss uzturēšanās laiks katrā valstī – līdz 2–3 dienām,
kuru laikā iespējams apskatīt tikai galvaspilsētas un dažus

• Piesaistīt ārvalstu tūristus, reklamējot neskartās dabas

tuvākos objektus)

apskates iespējas

• Nekontrolējami ārējie riski, faktori, kas ietekmē tūristu

• Izveidot kopēju komunikācijas stratēģiju VIA Hanseatica

plūsmu, piemēram, pandēmija, ekonomiskā krīze u. c.

popularizēšanai

• Normatīvo aktu regulējuma izmaiņas, kas nelabvēlīgi

• Izvērst plašu reklāmas kampaņu ārvalstīs un Latvijā

ietekmē tūrisma biznesu (attiecībā uz īpaši aizsargājamām

Rail Baltica attīstība, tādējādi uzlabojot mobilitāti VIA

teritorijām, piemēram, Gaujas Nacionālais parks u. c.,

Hanseatica virzienā un palielinot tūristu skaitu

nodokļiem u. c.)

• Ekotūrisma attīstības un velotūrisma attīstības
potenciāls
• “Baltijas burbuļa” izmantošana – kontekstā ar 2020. gada
vasaru, kad palielinājās Baltijas valstu iedzīvotāju ceļojumu
skaits pa Baltijas valstīm
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SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

• Labs sabiedriskā transporta piedāvājums nokļūšanai no

• Novecojis dzelzceļa ritošais sastāvs – lēns kustības

Rīgas uz lielākajiem centriem – Cēsīm, Valmieru, Smilteni

ātrums, zems komforta līmenis, apgrūtināta iekāpšana,
nav pielāgots personām ar kustību ierobežojumiem

• Pietiekams reģionālo autobusu maršrutu
piedāvājums

• Kustības graﬁki nav piemēroti tūrisma plūsmai uz VPR,
tie pielāgoti darbaspēka plūsmai uz Rīgu

• Reģionālajos autobusu pārvadājumos no 2021. gada būs

Vilcienu un autobusu kustības graﬁki ne vienmēr ir

pieejami velosipēdu turētāji

saskaņoti
• Sabiedriskā transporta informācijas vāja pieejamība,
īpaši svešvalodās (tīmekļa vietnēs, pieturvietās, komunikācijā ar šoferiem, kasieriem u. c.)
Apgrūtināta velosipēdu pārvadāšana autobusos un
vilcienos
• Nav pieejama statistika par tūristu skaitu, kas izmanto
dažādus transporta veidus, netiek veikta uzskaite par
neregulāriem pasažieru pārvadājumiem
• Nepietiekami elastīgs reisu un maršrutu izmaiņu
saskaņošanas process ar ATD
• Nav vienotas informācijas sistēmas par visiem autobusu
maršrutiem, maršrutu plānošanu u. c. mūsdienīgas
iespējas
• Tūrisma sezonā un brīvdienās nepietiekams reisu un
pieturvietu skaits

IESPĒJAS

DRAUDI

• Attīstīt dzelzceļu par transporta sistēmas

• Dzelzceļa kontekstā vājais posms ir izbraukšana no Rīgas

mugurkaulu

– lēnais posms līdz Juglai, kas ļoti ietekmē kopējo brauciena laiku

• Uzlabot iespējas ērti pārsēsties no Igaunijas uz Latvijas
sabiedrisko transportu – Valkas–Valgas savienojums,

• Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla samazinājums,

piemēram, ja tūrists vēlas nokļūt no Tartu uz Valmieru, u.

pasažieru un iedzīvotāju skaita samazinājuma ietekmē (t.

tml.

sk. dzelzceļa staciju slēgšana)
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SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
IESPĒJAS

• Veidot ērtus savienojumus ar Rail Baltica
Multimodālo risinājumu attīstība (dzelzceļš, autobusi,
privātais autotransports + velosipēdi, elektriskie skrejriteņi
u. c.)
• Transporta pakalpojumu subsidēšana tūristiem no
tūrisma objektu apsaimniekotāju puses, izveidojot vienotu
transporta un objektu apskates biļeti
• Nodrošināt pilnu informāciju par sabiedrisko transportu
internetā, tai skaitā svešvalodās
Izveidot sabiedriskā transporta pārsēšanās punktus,
tādējādi optimizējot autobusu noslodzi
• Uzlabot servisa līmeni vilcienos un autobusos (tualetes,
kaﬁja u. c.)
• Nodrošināt vienotu biļeti vairākos transporta veidos un
vairākos maršrutos, neatkarīgi no pārvadātāja
Izveidot vienotu lietotni maršruta plānošanai un biļešu
iegādei, izmantojot vairākus transporta veidus
• Komercpārvadājumu ieviešana visvairāk pieprasītajos
maršrutos
• Klimata pārmaiņu mazināšana, uzlabojot sabiedriskā
transporta infrastruktūru (piemēram, bezizmešu autobusu
transporta attīstība maršrutos līdz 50 km vienā virzienā)
• Potenciāls attīstīt informāciju/reklāmu sabiedriskajā
transportā par tūrisma objektiem
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

• Valsts galvenie autoceļi A2 un A3 ir labā tehniskā stāvoklī

• Valsts galveno autoceļu A2 un A3 caurlaides spēja
atsevišķos posmos ir nepietiekama (īpaši brīvdienās)

• Veikta vairāku reģionālo ceļu rekonstrukcija (piemēram,
Strenčos un tuvākajā apkārtnē, pievedceļš uz Sedu)

• Daļa valsts reģionālo autoceļu ir sliktā stāvoklī
(piemēram, P14, P24, P29 posmi u. c.) – neapmierinošs

• Elektromobiļu uzlādes tīkls uz galvenajiem ceļiem labi

segums, nepietiekams platums, nesakārtota ūdens

attīstīts

novade u. c.
• Valsts vietējie autoceļi līdzekļu trūkuma dēļ bieži ir bez
melnā seguma vai sliktā kvalitātē (piemēram, nav asfaltēta
ceļa posmā Straupe–Līgatnes pārceltuve, Rauna–Valmiera
u. c.)
• Grants ceļu segums un to neparedzamais stāvoklis attur
tūristus no pārvietošanās pa tiem, tā vietā izvēloties
apskates vietas, uz kurām iespējams nokļūt pa asfaltētu
ceļu
• Novecojuši sliežu ceļi un tā dēļ ierobežotas iespējas
uzlabot satiksmes plūsmu
• Vāji attīstīta un sadrumstalota veloinfrastruktūra – gar
galvenajiem autoceļiem vispār nav veloceļu, grants ceļi
grūti izbraucami
• Vāji attīstīti velonomas pakalpojumi, niecīgs elektrovelosipēdu nomas piedāvājums
• Nepietiekams autonomas piedāvājums
• Daļā agrāk autoceļu malās pieejamo stāvlaukumu
apstāties nav iespējams, jo tie ir slēgti
• Mūsdienīgas un elastīgas sistēmas trūkums norāžu zīmju
uz tūrisma objektiem izvietošanā
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
IESPĒJAS

DRAUDI

• Attīstīt koplietošanas auto un velo transporta piedāvājumus

• Pieaugoša autoceļu noslogotība un to tehniskā stāvokļa
pasliktināšanās

• Valsts un pašvaldību atbalsts elektrisko velosipēdu
nomas punktu izveidei

• Robežu šķērsošanas ierobežojumi pandēmijas, vīzu
režīma un citu faktoru ietekmē

• Asfaltētu veloceļu izveide garākos maršrutos, savienojot
pilsētas

• Rail Baltica attīstība rada papildu konkurenci maršrutam
VIA Hanseatica, pārvietojoties no

• Stāvparku izveide, iekļaujot mikromobilitātes iespējas

Rīgas uz Tallinu

(Cēsis, Valmiera u. c.)

• Elektromobiļu akumulatoru kapacitātei pieaugot, daļa

• Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu izveide pie

uzlādes punktu kļūs nevajadzīgi

tūrisma objektiem

• Apvienojoties novadiem, var tikt samazināts ﬁnansējums

• Atpūtas laukumu/stāvlaukumu labiekārtošana (uzlādes

satiksmes infrastruktūras attīstībai novada attālākajos

punkti, videonovērošana, tualetes)

reģionos

• Elektrovelosipēdu, elektroskrejriteņu apkopes punktu

• Apvedceļu izbūve var samazināt tūrisma plūsmu

izveide

apbraucamajās apdzīvotajās vietās (piemēram, Strenčos)
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7. Galvenie secinājumi
Valsts galvenie autoceļi A2 un A3 ir labā stāvoklī, taču bažas rada to kapacitāte
ātras pārvietošanās nodrošināšanai un satiksmes drošība augstas satiksmes
intensitātes dēļ.
Reģionālo autoceļu kvalitāte ir apmierinoša, bet vietējās nozīmes autoceļi
līdzekļu trūkuma dēļ bieži ir bez melnā seguma vai sliktā kvalitātē, kas samazina to izmantošanas izvēli, tāpēc perspektīvā nepieciešams uzlabot infrastruktūru.
Jāpilnveido infrastruktūra mazaizsargāto satiksmes dalībnieku – kājāmgājēju,
velosipēdistu – un citu mikromobilitātes pārvietošanās iespēju uzlabošanai.
Vidzemes plānošanas reģionā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes
areālā ir vairāk nekā 200 tūristu piesaistes objektu. Tūrisma objekti visblīvāk
izvietoti no Līgatnes līdz Cēsīm, ap Valmieru, Raunu un Smilteni, kas norāda uz
galvenajiem tūristu piesaistes areāliem. Pārējā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areāla teritorijā ir maz populāru tūristu piesaistes objektu.
Starp Latvijas iedzīvotāju populārākajiem vienas dienas galamērķiem 2017.
gadā bija Cēsu novads, ieņemot ceturto vietu ar 0,316 miljoniem apmeklējumu, un Valmieras pilsēta, ieņemot septīto vietu ar 0,254 miljoniem apmeklējumu, kas norāda uz VIA Hanseatica ietekmes areāla popularitāti.
Pēc CSP datiem, gadu no gada pieaug Latvijas robežu šķērsojošo personu
skaits, tai skaitā tādu, kuri ierodas mūsu valstī, lai atpūstos, kas norāda uz to,
ka perspektīvā tūrisma plūsma palielināsies.
Tā kā tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes areāls robežojas ar Igauniju,
tad, atbilstoši Valmieras un Smiltenes TIC sniegtajai informācijai, visvairāk
tūristu ir no Igaunijas, tai seko Vācijas tūristi u. c. Jādomā par tūrisma
informācijas pieejamību vairākās valodās, tai skaitā igauņu, vācu u. c.
Sabiedriskajam transportam tūrisma maršruta VIA Hanseatica ietekmes
areālā ir būtiska nozīme vietējo iedzīvotāju mobilitātes vajadzību
apmierināšanā.
Pārvadāto pasažieru skaits ar autobusiem regulārā sabiedriskā transporta
satiksmē laikā no 2017. līdz 2019. gadam kopumā bijis samērā stabils. Vilciena
satiksmē apkalpoto pasažieru skaits katru gadu pieaug, kas pamato
nepieciešamību uzlabot pasažieru dzelzceļa infrastruktūru.

www.balticloop.eu

63

Nepieciešams uzlabot digitālās informācijas sistēmas – maršrutu plānošanas
iespējas ar sabiedrisko transportu, velosipēdu. Trūkst vienotas sabiedriskā
transporta biļetes iegādes iespējas.
Nepieciešams būtiski uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību
(kustības graﬁks) un kvalitāti (īsāks ceļā pavadītais laiks un labāks serviss), lai
vietējiem un ārvalstu tūristiem tie būtu pievilcīgāki.
Jāveicina transporta koplietošanas pakalpojumu izmantošanas iespējas tūrisma maršruta lielākajos centros.
Reljefainā apvidū, kāds lielākoties ir VIA Hanseatica tūrisma maršruts
Vidzemē, kā arī grants ceļu posmos liels potenciāls ir pārvietošanās ar elektrovelosipēdiem, tāpēc jāveicina to nomas un koplietošanas tīklu attīstība.
Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai ir pietiekams nodrošinājums, un tā attīstīsies dabīgā veidā, pakāpeniski palielinoties pieprasījumam.
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PIELIKUMI
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1. Stāvlaukumi un atpūtas vietas
Nr. Autoceļa
p. k. indekss
1.

A2

Atrašanās vieta
(ceļa km vai vieta)

Autoceļa nosaukums
Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)

60.

2.

71,21. km, pašvaldības īpašums

3.

71,21. km, DUS "Gotika auto"

4.

80,07. km

5.

94,15. km, SIA "Lauku radi"

6.

124,24. km

7.

128,15. km

8.

pie Melturu kafejnīcas, abpus ceļam

9.

DUS "Circle K" Bērzkrogs

10.

pie kafejnīcas "Jautrais Ods",
Launkalnes pagasts Smiltenes novads

11.

DUS "Latvijas Nafta"
Smiltenes pagrieziens

12.

A3

Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)

27,08. km

13.

33,6. km, DUS "Aleta"

14.

39,882. km, DUS "Latvijas nafta"

15.

63,45. km, VAS "Privatizācijas
aģentūra"

16.

93,75. km

17.

P11

Kocēni–Limbaži–Tūja

11,10. km

18.

P14

Umurga–Cēsis

32,40. km

19.

P16

Valmiera–Matīši–Mazsalaca

3,70. km

20.

P20

Valmiera–Cēsis–Drabeši

21,60. km

21.

P24

Smiltene–Valka

31,15. km

22.

P28

Priekuļi–Rauna

11,20. km

23.

P30

Cēsis–Vecpiebalga–Madona

aiz bijušā Bērzkroga kroga

24.

V236

Valka–Pedele–Ērģeme

12,86. km
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2. Ēdināšanas pakalpojumu iestādes
Nosaukums

Adrese

ZEIT kafejnīca

Gaujas iela 4, Līgatne, Līgatnes nov.

Krodziņš "Vilhelmīnes dzirnavas"

Spriņģu iela 1, Līgatne, Līgatnes nov.

Krodziņš "Pie Jančuka"

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov.

Rehabilitācijas centra "Līgatne" kafejnīca

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes nov.

Kafejnīca "Zem ozola"

Šķesteri, Straupes pagasts, Pārgaujas nov.

Restorāns Hotel "Zaķīši"

Zaķīši, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov.

Restorāns "Ungurmuiža"

Ungurmuiža, Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov.

Kafejnīca "Bērzi"

Bērzi, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas nov.

Tirgotava "Senā Hanza"

Rožulejas, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas nov.

Kafejnīca ,,Dzirnakmeņi”

Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas nov.

Kafejnīca ,,Melturi”

Melturi, Drabešu pagasts, Amatas nov.

Āraišu vējdzirnavas

Āraišu vējdzirnavas, Drabešu pagasts, Amatas nov.

Kārļamuižas restorāns

Kārļamuiža, Kārļi, Drabešu pagasts, Amatas nov.

Restorāns Johnatan SPA Estate

Amatciems, Amatas pagasts, Amatas nov.

Brīvdienu māja “Eglaines”

Eglaines, Drabešu pagasts, Amatas nov.

Drabešu Jaunā pamatskola

Drabeši, Drabešu pagasts, Amatas nov.

H. E. Vanadziņš Ziemeļu restorāns

Rīgas iela 15, Cēsis, Cēsu nov.

Restorāns "Jāņoga"

Valmieras iela 21A, Cēsis, Cēsu nov.

Restorāns "Villa Santa"

Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca "Pagrabiņš"

Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca "Aroma"

Lenču iela 4, Cēsis, Cēsu nov.

Go To Sushi Bar

Rīgas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.

"Vinetas un Allas kārumlāde"

Rīgas iela 12, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca Bekko

Rīgas iela 17, Cēsis, Cēsu nov.

Picērija Studio Pizza

Rīgas iela 20, Cēsis, Cēsu nov.

Mākslas telpa "MALA"

Lenču iela 11, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca "Priede"

Rīgas iela 27, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca Cafe 2 Locals

Rīgas iela 24A, Cēsis, Cēsu nov.

Kafejnīca "Province"

Niniera iela 6, Cēsis, Cēsu nov.

"Mego" kafejnīca

Lapsu iela 23, Cēsis, Cēsu nov.

Cafe 7 Bar

Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.

Trimpus

Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov.

"Lauku radu restto"

Veidenbauma iela 2, Priekuļi, Priekuļu
pag., Priekuļu nov.
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Nosaukums

Adrese

Bistro "Bērzkrogs"

Krustlejas, Bērzkrogs, Veselavas pag., Priekuļu nov.

Pusdienotava "Pietura"

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov.

Bistro “Martas virtuve”

Cēsu prospekts 44, Priekuļi,
Priekuļu pag., Priekuļu nov.

Kafejnīca "Hameleons"

Rīgas iela 2A, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.

Bioloģiskā saimniecība "Jaunieviņas"

Jaun-Ieviņas, Raunas pag., Raunas nov.

Kafejnīca “101. km”

Raunas pag., Raunas nov.

Krodziņš "Mazais Ansis"

Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Valmiermuižas vasarnīca

Parka iela 20, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

Ēdnīca "Gatve"

Alejas iela 7, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Restorāns "Rātes vārti”

Lāčplēša iela 1, Valmiera

Restorāns "Vecpuisis"

Leona Paegles iela 10, Valmiera

Viesnīcas Wolmar restorāns

Tērbatas iela 16A, Valmiera

Restorāns Delizia

Vaidavas iela 15, Valmiera

Kafejnīca "Jauna saule”

Rīgas iela 10, Valmiera

Kafejnīca "Tērbata"

Tērbatas iela 2, Valmiera

Kafejnīca "Bastions"

Bastiona iela 24, Valmiera

"Valmieras piena" kafejnīca

Rīgas iela 93, Valmiera

Kafejnīca "Mellene"

Rīgas iela 23, Valmiera

Bistro "Rimants"

Miera iela 3A, Valmiera

Hesburger restorāns

Rīgas iela 63, Valmiera

Hesburger restorāns

TC Valleta, Rīgas iela 4, Valmiera

Bistro "Pauze"

Meža iela 7, Valmiera

"Vīnkalni Pils Māja"

Bruņinieku iela 4, Valmiera

Picu fabrika OZO

Kauguru iela 2, Valmiera

Picērija La Pizza veloce

Rīgas iela 45, Valmiera

Ātra Pica & Kebab

Jāņa Endzelīna iela 1, Valmiera

Valmiermuižas alus virtuve

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.

Bistro Valdeko

Valmieras apvedceļa 10,3. km,
Valmieras pag., Burtnieka nov.

Kafejnīca “Agroserviss”

Agroserviss, Kauguru pag., Beverīnas nov.

Atpūtas bāze “Baiļi”

Baiļi, Kauguru pag., Beverīnas nov.

Brenguļu alus darītava un alus sēta

SIA "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag, Beverīnas nov.

Restorāns-bārs ‘’Brūzis’’

Brūža iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.

Kafejnīca “Jautrais ods”

Rīga–Veclaicene šosejas 125. km,
Launkalnes pag., Smiltenes nov.

Kafejnīca-bistro “Pasēdnīca”

Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes nov.

Kafejnīca-bistro ‘’Trīs pipari un kūkas’’

Baznīcas laukums 5, Smiltene, Smiltenes nov.
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Nosaukums

Adrese

Bārs „Silvans”

Silva 16, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

Kafejnīca “Pauze”

Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes nov.

Kafejnīca “Oāze”

Ābeļu iela 4, Smiltene, Smiltenes nov.

Kafejnīca ”Kalna ligzda”

Kalnamuiža 7, Smiltene pag., Smiltenes nov.

Kafejnīca “Kukaburra”

Rīga–Veclaicene šosejas 115. km,
Launkalnes pag., Smiltenes nov.

Ēdnīca “Draugs”

Rīgas iela 16B, Smiltene, Smiltenes nov.

Ēdnīca ”Kalnamuiža”

Kalnamuiža 5, Smiltenes pag., Smiltenes nov.

Bārs “Klondaika”

Krāsotāju iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.

Kafejnīca Sanvik

Rīgas iela 6, Strenči, Strenču novads

Kafejnīca "Irina&Madis"

Valkas iela 11, Strenči, Strenču nov.

Kafejnīca "Kauči"

Kauči, Plāņu pag., Strenču nov.

Bistro "Jumis"

Rīgas iela 12A, Valka, Valkas nov.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
ēdnīca "Sprints"

Raiņa iela 28A, Valka, Valkas nov.

Kafejnīca "Rozmarīns MD"

Rīgas iela 5, Valka, Valkas nov.

Kafejnīca "Līra"

Stacija, Valkas pag., Valkas nov.
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3. Populārākie tūrisma objekti
Nr.

Nosaukums

Pašvaldība

1.

Līgatnes dabas taka

Līgatnes novads

2.

Padomju slepenais bunkurs

Līgatnes novads

3.

Zeit izklaides komplekss

Līgatnes novads

4.

Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais centrs

Līgatnes novads

5.

"Vējiņu" pazemes ezeri

Pārgaujas novads

6.

Lielstraupes pils

Pārgaujas novads

7.

Ungurmuiža

Pārgaujas novads

8.

Sarkanās klintis un Rūcamavots

Pārgaujas novads

9.

Zvārtes iezis

Amatas novads

10.

Amatas upes dabas takas

Amatas novads

11.

Kamieļu parks "Rakši"

Amatas novads

12.

Āraišu kultūrvēsturiskā teritorija

Amatas novads

13.

Cīrulīšu dabas takas

Cēsu novads

14.

Slēpošanas komplekss "Žagarkalns"

Cēsu novads

15.

Cēsu Pils komplekss (Cēsu vēstures un mākslas muzejs, pilsdrupas)

Cēsu novads

16.

Koncertzāle "Cēsis"

Cēsu novads

17.

Ērgļu klintis

Priekuļu novads

18.

Līču-Laņģu klintis

Priekuļu novads

19.

E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"

Priekuļu novads

20.

Veselavas muiža

Priekuļu novads

21.

Dzīvesprieka akadēmija "Nu liela muiža" - Mucu muzejs

Kocēnu novads

22.

Sietiņiezis

Kocēnu novads

23.

Zilaiskalns

Kocēnu novads

24.

Dzērbene (Dzērbenes pils, Augstais kalns, baznīca, ezeri)

Vecpiebalgas novads

25.

Juveri

Vecpiebalgas novads

26.

Raunas Staburags

Raunas novads

27.

SIA "Latvijas ķiploks" mājražotāju veikals

Raunas novads

28.

Raunas parks, pilsdrupu skatu tornis, dabas takas, veselības taka

Raunas novads

29.

Drustu muzejs

Raunas novads

30.

Valmieras peldbaseins

Valmiera
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Nr.

Nosaukums

Pašvaldība

31.

Valmieras Drāmas teātris

Valmiera

32.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca

Valmiera

33.

Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks

Valmiera

34.

Valmiermuižas alus

Burtnieku novads

35.

Valmiermuižas parks un tornītis, Valmieras muzejs, Valmieras pilsdrupas

Burtnieku novads

36.

Atpūtas parks "Avoti"

Burtnieku novads

37.

Brenguļu alus sēta

Burtnieku novads

38.

Beverīnas labirinti

Burtnieku novads

39.

Trikāta (Trikātas baznīca, Trikātas mācītājmuiža, Trikātas centrs)

Burtnieku novads

40.

Zoo "Ezerlejas"

Smiltenes novads

41.

Sidra darītava "Abuls"

Smiltenes novads

42.

Smiltenes parki un ezeri (Vecais parks un Vidusezers, Tepera ezers un promenāde)

Smiltenes novads

43.

Niedrāja ezers

Smiltenes novads

44.

Jērcēnmuiža

Strenču novads

45.

Gaujas dabas taka

Strenču novads

46.

Sedas kultūras nams un ekspozīcija

Strenču novads

47.

Dabas liegums “Sedas purvs"

Strenču novads

48.

Lustiņdruvas dabas taka

Valkas novads

49.

Ērģemes viduslaiku pilsdrupas

Valkas novads

50.

Valka (baznīca, Novadpētniecības muzejs, Brīvdabas estrāde, Zāģezers)

Valkas novads

51.

Vijciema čiekurkalte

Valkas novads
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BALTIC LOOP IR STARPVALSTU SADARBĪBAS PROJEKTS,
KO DAĻĒJI FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
(NO EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA
SASKAŅĀ AR INTERREG CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS
REĢIONA PROGRAMMU 2014.–2020. GADAM).
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgi tikai tās autori, un tā nekādā gadījumā
neatspoguļo Eiropas Savienības, vadošās iestādes vai Interreg Centrālā
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam Sekretariāta viedokli.

European Union
European Regional
Development Fund

Vairāk informācijas: www.balticloop.eu un www.vidzeme.lv
Vidzemes plānošanas reģions,
2021

