
                  

Avots: : Rokasgrāmata par riteņbraukšanas infrastruktūru un veicināšanu 

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.g. 

PAKALPOJUMI 

 

KĀPĒC PAKALPOJUMI IR SVARĪGI 
Pakalpojumi velobraucējiem palīdz veidot ikdienas 

riteņbraukšanu vieglāku un patīkamāku, un tāpēc palīdz 

attīstīt riteņbraukšanu kā ērtu pārvietošanās veidu 

pilsētvidē. Pakalpojumu pieejamība liek velobraucējiem 

justies kā daļai no kopējās satiksmes plūsmas.   Tāpēc 

pakalpojumu nodrošināšana ir ļoti būtisks aspekts, plānojot 

sistemātisku riteņbraukšanas infrastruktūru.  

Tādi pakalpojumi kā informācijas, sabiedriskā transporta 

integrācijas un velosipēdu koplietošanas sistēmu un velo 

novietņu nodrošināšana kopā ar kvalitatīvu infrastruktūru 

padara ikdienas riteņbraukšanu daudz pievilcīgāku.  

INFORMĀCIJA 

Vietējas nozīmes informācija par riteņbraukšanu 

Ir ļoti svarīgi regulāri informēt iedzīvotājus par 

pieejamajiem pakalpojumiem, riteņbraukšanas 

infrastruktūru, velomaršrutiem, stāvvietām, pasākumiem 

un citiem ar riteņbraukšanu saistītiem jaunumiem. Cilvēki 

sāks lietot velosipēdu ikdienā un pievērsīs tam lielāku 

uzmanību, ja informācija būs viegli pieejama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vispārēja informācija par riteņbraukšanu 

Drošības depozīta sistēma, Olborga, Dānija 

 

  

RITEŅBRAUKŠANA UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Apvienojot sabiedriskā transporta tīklus un velo tīklus, 

iegūst gan riteņbraucējs, gan sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniedzēji, jo viens otru papildina. Velosipēdu 

var izmantot īsākiem braucieniem, bet sabiedrisko 

transportu garākiem braucieniem.   

Intermodālas integrācijas priekšrocības 

• Izmantojot velosipēdu aizbraukšanai uz (arī no) 

sabiedriskā transporta pieturvietu, var veikt garākus 

izbraucienus. Palielinās mobilitātes iespējas 

iedzīvotājiem, kuriem nav automašīnas, turklāt 

samazinās arī vajadzība autovadītājiem izmantot savu 

spēkratu ikdienā. 

• Riteņbraukšanas attīstība ir ļoti izdevīga sabiedriskā 

transporta operatoram un pašvaldības atbildīgajiem 

dienestiem, jo ļauj vairāk nekā desmit reizes palielināt 

pieturu apkalpošanas zonu. Tāpat velosipēda 

novietošanai nav nepieciešama tik liela platība kā 

automašīnai. Riteņbraukšana ļauj samazināt arī vietējā 

sabiedriskā transporta pārvadājumu apjomu un tam 

nepieciešamo finansējumu. 

 

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANAS SISTĒMAS 

Pēdējos gados velosipēdu koplietošanas pakalpojumi ir 

pieejami daudzviet Eiropā. Koplietošanas sistēmas mēdz 

būt ļoti dažādas: atšķirīgs tehniskā nodrošinājums, 

pakalpojuma veids un pakalpojuma nodrošinātājs. Tās var 

iedalīt vienkārši aprīkotās un moderni aprīkotās sistēmās.    



 Projektu  līdzfinansē ES Inteliģenta Enerģija Eiropai programma 

                                                                                                                           

 

PAR PROJEKTU: Projekts mobile2020 tika uzsākts 2011.g.maijā. Tā mērķis ir veidot riteņbraukšanai draudzīgu vidi un labākas mobilitātes 

iespējas vietējā mērogā. Projekts ir pamatā vērsts uz mazām un vidēja lieluma pilsētām (līdz 350,000 iedzīvotāju) 11 Centrālās un 

Austrumeiropas valstīs. Projekts aktīvi veicinās riteņbraukšanu 11 valstīs, ne tikai atsevišķās izvēlētajās pilsētās, bet arī valsts mērogā, 

ietaupot līdz pat 90,000 t CO2 gadā līdz 2020.gadam. 
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Plānojot riteņbraukšanas koplietošanas sistēmu, būtu jāņem 

vērā vairāki aspekti:  

1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

• Pakalpojuma sniedzēji var būt dažādi – Pašvaldība, 

velo koplietošanas sistēmas uzņēmums, sabiedriskā 

transporta operators, reklāmas kompānija, 

asociācija  

• Dažādas finansējuma iespējas  
 

2. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Pieejas tehnoloģijas ir dažādas:  

o Kartes 

o Noma ar īpaša koda palīdzību 

o Atslēgas 

o Drošības depozīts 

Velosipēda veids:  

• Robustas daļas, viegli nomaināmas, kas samazina 

velosipēda salaušanas iespējas un atvieglo remontu. 

• Unikāls dizains - vizuāli īpaši un tādi velosipēdi, kas 

izceļas starp pārējiem, var samazināt to nozagšanas 

risku  

• Vienots izmērs 

• Vieta reklāmai uz velosipēda  

• Velosipēdu atslēgas 

Novietnes:  

• Vienkārši aprīkotas - velosipēds ir mehāniski 

pieslēgts pie novietnes ar atsevišķu atslēgu vai 

speciālu atslēgu, kas ir iemontēta pie velosipēda. 

• Moderni aprīkotas - Velosipēdam ir automātiska 

pieslēgšanas sistēma pie novietnes ar elektronisku 

iznomāšanas sistēmu, izmantojot karšu lasītājus, 

skārienjūtīgus ekrānus u.c.  
 

3. Pakalpojuma veids 

• Izmērs/ novietņu skaits un izvietojuma densitāte 

• Pakalpojuma pieejamība  

• Reģistrācija 

• Pakalpojuma maksa 

• Informācija 

 

 

Brīvdabas velo pumpis un remonta statīvs, Rīga, Latvija 

DAŽĀDI PAKALPOJUMA VEIDI 

Dažādu pakalpojumu nodrošināšana riteņbraucējiem, padara 

riteņbraukšanas mobilitāti ērtu, pievilcīgu un viegli 

lietojamu. Plašais pakalpojumu piedāvājums parāda 

riteņbraucējiem to, ka viņi ir svarīga daļa no kopējās 

satiksmes plūsmas. 

• "Dari pats" velo darbnīcas 

• Pumpju stacijas 

• Velosipēdu kameru pārdošanas automāti 

• Pakalpojumu pieejamība benzīna uzpildes stacijās 

 

 
Velosipēda darbnīca, Zalcburga, Austrija 


