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Ieteikumi un priekšlikumi sadarbībai starp 
organizācijām un iesaistītajām pusēm ikdienas 
riteņbraukšanas attīstībai  
 

Pēdējās desmitgades laikā attieksme pret ikdienas vai lietišķo riteņbraukšanu ir ievērojami izmainījusies Latvijā. 

Iepriekš velosipēda izmantošana tika atzīta sporta pasākumos vai arī kā nabadzīgu cilvēku pārvietošanās līdzeklis. 

Taču tagad situācija ir mainījusies – velosipēds vairs netiek saistīts tikai ar sporta aktivitātēm, bet tas vairāk tiek 

uzskatīts kā noteikta dzīvesveida neatņemama sastāvdaļā. Turklāt, cilvēku lēmums izmantot velosipēdu kā ikdienas 

pārvietošanās transporta līdzekli nav saistīts tikai ar infrastruktūras attīstību. Riteņbraukšanas mobilitāte ir sistēma, 

kura sastāv no materiālā un simboliskā līmeņa apsvērumiem, un ietver sevī daudz dažādus elementus, kas padara 

velosipēdu kā pavisam pieejamu pārvietošanās transporta līdzekli ikdienā. 

Riteņbraukšanas mobilitātes attīstība tiek veicināta Eiropas Savienības līmenī. Iepriekšējā ES finanšu plānošanas 

periodā (2007. – 2013.gadam) riteņbraukšanas attīstībai tika tērēti aptuveni 600 miljoni EUR, līdzfinansējot dažādus 

projektus. Pateicoties Eiropas Riteņbraukšanas federācijas aktīvai darbībai, tiek lēsts, ka jaunajā ES finanšu 

plānošanas periodā (2014. – 2020.gadam) atbalsts riteņbraukšanas un ar to saistīto aktivitāšu attīstīšanai varētu tikt 

piešķirts 6 biljonu EUR finansējums [www.ecf.com/advocary/eu-funding-2/].  

Vairākos plānos un programmās vieta atvēlēta arī riteņbraukšanas mobilitātes ieviešanai Latvijā. Izstrādājot un 

apstiprinot programmu „Velotransporta attīstības valsts programma 1999. – 2015.gadam” tika radīts pamats 

velotransporta kā alternatīvā transporta veida attīstībai. Arī vairākas pilsētas ir izstrādājušas un apstiprinājušās savu 

velotransporta attīstības programmu, vai arī iekļāvušas šo jautājumu pilsētas attīstības dokumentos.  

Tomēr ir svarīgi mērķtiecīgi aplūkot un iekļaut ar riteņbraukšanu un tās attīstību saistītos jautājumus attīstības 

darba kārtībā, lai, sadarbojoties dažādām organizācijām un iesaistītajām pusēm, noteiktu prioritāros virzienus un 

sekmētu ES līdzekļu apguvi un to ieguldīšanu riteņbraukšanas mobilitātes paaugstināšanai visā Latvijā.  

 

  



 Ieteikumi un priekšlikumi sadarbībai ikdienas riteņbraukšanas attīstībai  
 3/6 

1. Sadarbība ikdienas riteņbraukšanas veicināšanai 
Latvijā 

Latvijas Riteņbraucēju apvienība 

Latvijas Riteņbraucēju apvienība dibināta ar mērķi veicināt ikdienas un tūrisma riteņbraukšanas kā satiksmē ērta, 

ekonomiska, veselīga un videi draudzīga pārvietošanās veida attīstību Latvijā. Apvienības dibinātāji un biedri ir 

nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kas atbalsta riteņbraukšanas attīstību Latvijā. Apvienība veido 

partnerības attiecības ar citām juridiskām un fiziskām personām. Latvijas Riteņbraucēju apvienība veido sadarbību 

starp riteņbraucējus pārstāvošajām biedrībām un citu personu aktivitātēm efektīvākai kopīgo interešu 

pārstāvēšanai,  popularizē riteņbraukšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicina veloizglītību; līdzdarbojas 

priekšlikumu izstrādē ceļu satiksmes organizācijas un citu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvu 

pilnveidošanai. 

SIA „Velokurjers” 

SIA “Velokurjers” savu darbību uzsāka 1999. gadā, kad sporta kluba “Velogrupa” biedri, vēlēdamies nopelnīt 

līdzekļus, lai piedalītos starptautiskās veloakcijās un izzinātu veloceliņu izbūvei piemērotākās vietas, sāka piedāvāt 

velokurjeru pakalpojumus dažādiem uzņēmumiem. Šobrīd SIA “Velokurjers” veic visdažādākā veida sūtījumu piegādi 

ar mikroautobusiem, velosipēdiem un motocikliem Rīgā, Latvijā, Baltijā, Eiropā un NVS valstīs. 

Rīgas domes Satiksmes departaments 

Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par to satiksmes infrastruktūras (tajā skaitā velotransporta 

infrastruktūras) uzturēšanu, būvniecību un attīstību. Galvenās funkcijas, kas saistīti ar riteņbraukšanu ir 

Velotransporta attīstības programma Rīgas pilsētai izstrāde, kuras galvenais mērķis ir velotransporta integrācija 

satiksmes infrastruktūrā, kā arī veloceliņu projektēšanas un būvniecības organizēšana; satiksmes drošības pasākumu 

īstenošana; ekspertīze velotransporta attīstībā; sabiedrības informēšana par satiksmes jautājumiem, ieskaitot 

„Eiropas Mobilitātes nedēļas” un akcijas „Pilsētā bez auto” koordinēšanu; ikdienas riteņbraukšanas popularizēšana 

un dalība starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā.   

Baltijas Vides Forums Latvija 

Biedrība “Baltijas Vides Forums Latvija” ir piedalījusies liela starptautiska projekta par ikdienas riteņbraukšanas 

veicināšanu īstenošanā. Biedrība veic koordinēšanas funkcijas, lai uzrunātu iesaistītās puses riteņbraukšanas 

popularizēšanai gan vietējā, gan arī nacionālā līmenī.  

Sadarbības iespējas nākotnē kādu projektu ietvaros; sadarbības valstis 

Jāattīsta sadarbība velo jomā ar dažādām sadraudzības pilsētām un citām Eiropas valstīm (piem., Ungārija, Dānija, 

Nīderlande, Somija). Somija varētu dalīties pieredzē par ziemas ikdienas riteņbraukšanu (Umeo pilsēta Somijā kā 

ziemas pilsēta un kā sadarbības kultūras galvaspilsēta 2014, kopā ar Rīgu). Ar Austrumeiropas valstīm – tas būtu 

nākotnē, kad mēs varētu dalīties ar labo pieredzi.   
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2. Kā ietekmēt un mainīt likumdošanu?  
Viens no veidiem būtu tāds, ka darba grupa izstrādātu grozījumu priekšlikumu apkopojumu, un tad tālāk grieztos pie 

attiecīgās likumu izdevējiestādes. Atbalsts nepieciešams darbā par izmaiņām likumdošanā, tāpēc svarīgs ir ne tikai 

Rīgas pilsētas viedoklis, bet arī citu pašvaldību iesaiste.  

Uz šo brīdi Latvijā jau ir vairākas pilsētas-pašvaldības, piemēram, Ventspils un Liepāja, kas ir daudz vairāk 

paveikušas tieši veloinfrastruktūras uzlabošanas un pilnveidošanas ziņā, nekā to ir izdarījusi Rīgas pilsēta. Ja Rīgā 

tiek dibināta darba grupa, tad vajadzētu ņemt vērā tos labos piemērus, kādi ir šajās pilsētās. Jo Rīgā nav daudz labu 

piemēru un nav izdarītas lietas, kas varētu būt izdarītas. 

Rīgā ir lielāka birokrātija, un līdz ar to ir desmitreiz sarežģītāk un laikietilpīgāk kaut ko risināt. Lielāka satiksmes 

noslogotība, salīdzinot ar citām pilsētām – Ventspili u.c. Rekomendācijas infrastruktūrai tiek ieviestas pēc satiksmes 

negadījumiem - attiecīga precedenta, no kura tālāk izriet tālākas juridiskas prasības un likumi. Rīgas mikrorajonos 

arī nav nekas speciāli jābūvē, bet jānodrošina drošības aspekti, jāuzlabo autostāvietas un citi infrastruktūras 

apstākļi. 

Ir vietas un pilsētas, kur iespējams, atsevišķa infrastruktūra nav nemaz nepieciešama. Jautājums par to, kāda ir 

kopējā valsts stratēģija. Jābūt skaidram sadalījumam, kur kaut kas būtu nepieciešams, un kur varbūt nemaz nekādi 

uzlabojumi nav vajadzīgi. Ne tik ļoti par ielu dizainu, bet vajadzīgi visādi uzlabojumi dažādās vietās – uzstādīt 

piemērotas velonovietnes pie veikaliem, vilcienu stacijās, pie skolām; palielināt, piemēram, vilcienu velovagonu 

izmēru utt. Ļoti svarīgi ir iesaistīt pašvaldību speciālistus! Pašvaldībās pašiem speciālistiem nepieciešama prakse 

velobraukšanā - lai redzētu visus infrastruktūras plusus un mīnusus, lai tos varētu pēc tam uzlabot. 

• Svarīgi ir aktīvāk sadarboties ar augstāk stāvošām instancēm, lai pievērstu to uzmanību dažādām 
problēmām – ministrijām, CSDD utt.!!!!!  
 

• Eiropas vienotie pozitīvie standarti, kurus vajadzētu iestrādāt nacionālajā stratēģijā par infrastruktūras 
uzlabošanu. Kā labs pamats tam kalpotu Presto projekta informācija. Ja nav oficiāli pieņemti standarti 
par praksi, tad daudzi ieteikumi un aspekti netiek ņemti vērā vispār. 

- CSDD ir apņēmusies izstrādāt standartus līdz 2014. gada vasarai; 

- Ir jāizskata un jāmaina arī būvniecības standarti; 

- Jārunā ar Latvijas dzelzceļu par pārbrauktuvēm; 

- Jārunā par ceļu satiksmes drošību. 
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3. Kā veikt izmaiņas bērnu apmācībai skolās?  
Kvalitatīva un atbilstoša bērnu apmācība skolās ir pamats riteņbraukšanas drošības paaugstināšanai. Tā jānodrošina 

kamēr bērns iet skolā, nevis tikai vienu reizi pārstāstot ceļu satiksmes noteikumus, bet apmācības jānodrošina 

ilgtspējīgi - ar skolēniem jākomunicē regulāri. Varis Auziņš (OpenBikes.org) jau ir pats uzsācis dialogu ar 

bērnudārziem – varētu uztaisīt velomaketus pie bērnudārziem, ar ekspertu un policistu palīdzību, kuri izskaidrotu 

drošības jautājumus par velobraukšanu. Tas ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem!  

Kā veikt izmaiņas? – realizēt vienu, divus labus piemērus, un tas kalpotu kā pamats tālākai normatīvu/ prakses 

iestrādei. 

- Caur mazajiem Eiropas projektiem ir jau bijusi maza pieredze, kuru var uzskatīt kā labu piemēru 
komunikācijā ar sabiedrību, izglītošanu, informācijas sniegšanu. 
 

- Personalizēta pieejas metode. Metode tika izstrādāta Londonā. Ir grupa, kas konkrēti apstaigā un informē 
sabiedrību personīgi mājās, lai izglītotu cilvēkus. Pavasarī to realizēs ari Rīgā apmācību semināros – 
bezmaksas. 5. Decembrī – info diena par šo semināru. 
 

- Carma projekts – laba brošūra – gan latv. gan angļu val./ ja nebūtu Eiropas naudas, tad šādi projekti un 
aktivitātes nenotiktu. 
 

- Phare projekts – drošais ceļš uz skolu, rokasgrāmata bērnudārziem  - neskriet pāri pie sarkanās gaismas, kur 
nav regulējams krustojums u.c. 
 

- Komunikācijai par velo jautājumiem un drošību vajadzīga nauda  – lai informētu sabiedrību (brošūras utt.). 
Infrastruktūra nekad nebūs gatava, bet izglītošana ir ļoti svarīga! Ir liels pieprasījums skolās to nodrošināt. 
Lai Rīga kļūtu draudzīga velobraucējam! 

Arī citās valstīs ir aizliegums braukt uz skolu ar velosipēdu drošības apsvērumu dēļ! Ja ir projekts, tad šajā sfērā var 

izglītot skolēnus un bērnudārzus. Divos bērnudārzos (Rīgā) ir jau plāns izglītot bērnus! Pie skolām vajadzētu dažādus 

satiksmes drošības uzlabojumus – uzlikt ātruma vaļņus, barjeras, uzlabot krustojumus utt. Vajadzīgs sistemātiskums 

šajā jomā, nevis, ja nav projekta, tad viss beidzas. Varbūt vajag to iestrādāt likumos! Apmācības programmu 

vajadzētu saskaņot ar CSDD. Pēc statistikas datiem 33% skolās ceļu satiksmes noteikumi netiek vispār mācīti. 

• Veloizglītības jautājums - drošība. Ir jāizglīto jaunieši, skolēni par drošības jautājumiem. Parasti bērni 
mācās braukt ar velosipēdu no nulles, neviens viņiem neizskaidro šos jautājumus! 

 - Svarīgi izglītot ne tikai velosipēdistus, bet arī autovadītājus un gājējus, jo visi tie ir arī satiksmes 

dalībnieki. 

 

4. Kā akcentēt veselības ieguvumus? 
Viens no veidiem, kā varētu uzsākt velobraukšanas popularizēšanu ir akcentēt veselības jautājumu! Veselības joma ir 

ļoti svarīga! Jāpievērš uzmanība valstiskā līmenī. Varbūt ir pieejami kaut kādi statistikas dati, kuras varētu izmantot 

šajās akcijās? Vajadzētu pievērst uzmanību tieši cēloņiem, nevis jāstrādā ar seku likvidēšanu. Nozīmīgs aspekts ir arī 

tas, ka lielākā daļa cilvēku paši nonāk līdz tam, lai mainītu savus ikdienas pārvietošanās ieradumus. 
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• Ārstiem noteikti vajadzētu par to pašiem runāt kādos kampaņas ietvaros, lai pievērstu plašākas 
sabiedrības uzmanību!  
 

• Galvenais ir ikdienas velobraukšana – piem. uz darbu vai veikalu, nevis atvēlēt laiku speciāli trenažieru 
zālei. Mārketings – ir ļoti svarīgs – piem., Veselības ministrijas reklāma par velobraukšanu, lai 
piesaistītu uzmanību un informētu sabiedrību! 
 

 

5. Kā panākt veiksmīgu mārketingu par ikdienas 
riteņbraukšanu? 

Jāizmanto pozitīvas reklāmas, medijos utt. 

 - Uz sanāksmi visi varētu ierasties ar velosipēdu (piem., Dānijā). Latvijā galvenais šķērslis ir tas, braukt ar 

velosipēdu nav droši, to izmanto tikai sportisti. Taču var darīt arī biznesmeņi, juristi, bankas darbinieki un citas 

jaunas mērķauditorijas un dzīvesveida uzlabošana! 

- Normatīvus vajadzētu izstrādāt, piem., darba devējiem – ieviest stāvvietas, stacijās, nodrošināt darbavietā 

stāvvietas, dušu utt. 

- nelabvēlīgi laika apstākļi - popularizēt to, ka var braukt arī ziemā (piem., Dānijā, Somijā). 

- Velobraucēju skaits ar katru gadu pieaug arī Eiropā!!! Pieaug arī to velobraucēju skaits, kas izmanto velosipēdu, lai 

nokļūtu uz skolu. Šis process notiek dabiski.  

- Ir cilvēki, kuri var noreklamēt velosipēdu kā modernu un stilīgu pārvietošanās transporta līdzekli arī par brīvu 

(piem., TV žurnālisti). Ņemt pozitīvās lietas! 
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