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1. nodaļa: Priekšvārds
Ar šīs brošūras “Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās” palīdzību mēs vēlamies
iepazīstināt ar praktiskiem ieteikumiem un idejām ekspertus, kuru darbības lauks ir saistīts ar
riteņbraukšanu un tās veicināšanas pasākumiem pašvaldībās, pilsētvides plānotājus, komitejas
un padomes locekļus, un arī citus interesentus, kas domā par riteņbraukšanu kā ikdienas
transporta veidu.
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Cilvēku lēmums izmantot velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās transporta līdzekli nav saistīts
tikai ar infrastruktūras straujo attīstību. Tāpēc uzsveram riteņbraukšanas nozīmi ikdienā
un priekšrocības, kādas tā sniedz pilsētai, kā arī cik svarīga ir riteņbraukšanas integrācija
pilsētplānojumā. Lai veicinātu riteņbraukšanas ieviešanas aktivitātes praktiskā līmenī
pašvaldībās, šajā brošūrā mēs īsumā pastāstīsim par to, kā uzsākt šādas aktivitātes, stimulēt
velobraucējiem nepieciešamo pakalpojumu piedāvājumu un kā sekmēt riteņbraukšanas attīstības
pasākumus.
Brošūrā ir apkopota noderīga informācija tālākai uzziņai par labas prakses piemēru ieviešanas
aktivitātēm. Brošūras pielikumā atradīsiet informāciju par iesaistīto pušu organizācijām, kas
atbalsta riteņbraukšanu valstī.

Šī brošūra sagatavota ar programmas Inteliģentā Enerģija Eiropai atbalstu starptautiska projekta
“Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs
līdz 2020.gadam” (mobile2020) ietvaros.

Mēs ceram, ka šī informācija būs jums noderīga!

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
2.nodaļa: Ievads
Kāpēc riteņbraukšana ir svarīga?
Apdzīvotā vietā iedzīvotāji un pilsētas viesi parasti izmanto dažādus pārvietošanās veidus: ar
kājām, velosipēdu un sabiedrisko transportu – visiem, tai skaitā arī automašīnu lietotājiem,
ir vienlīdzīgas tiesības uz ceļa telpu. Ikdienā praktiski ar automašīnu nevar piekļūt visur, kur
mums nepieciešams. Pat tad, ja satiksme nav pārslogota, privāto automašīnu izmantošana būtu
jāierobežo un jāsamazina to skaits ielās, tādā veidā uzlabojot gaisa kvalitāti, samazinot enerģijas
patēriņu, uzlabojot uzturēšanās kvalitāti dzīvesvietā.
Dažādu aktivitāšu apvienošana, kas veicinātu riteņbraukšanu, pārvietošanos ar kājām un
sabiedrisko transportu, palīdzētu samazināt individuālo automašīnu skaitu pilsētas ielās. Lai
veiktu īsus attālumus līdz pieciem kilometriem, daudz labāk to darīt ar kājām vai ar velosipēdu
nekā ar auto. Riteņbraukšanas galvenās priekšrocības:
•

Riteņbraukšana ir ļoti labs veids kā uzlabot satiksmes drošību un novērst to kaitīgo
ietekmi uz cilvēka veselību, kas rodas no sēdoša darba ikdienā;

•

Pieaugušajiem (vecumā no 18-65 gadiem) nedēļā būtu vēlams vismaz 2.5 stundas
nodarboties ar vidējas intensitātes fiziskajām aktivitātēm. Pastaiga un riteņbraukšana
šajā kontekstā tiek uzskatīta par vidēji vieglu fizisko aktivitāti, kas ir piemērota, lai
sasniegtu ieteicamo aktivitātes līmeni labas veselības uzturēšanai 1.

•

Riteņbraukšanai un kājāmiešanai ir liela loma orientēšanās un kustību iemaņu attīstībā,
kā arī pašapziņas celšanā bērniem un pusaudžiem;

•

Par automašīnas novietošanu stāvvietā ir jāmaksā, bet velosipēda novietošana ir
bezmaksas;

•

Riteņbraukšana palīdz atbrīvot telpu: 7-9 velosipēdus var salikt 1 automašīnai paredzētā
stāvvietā;

•

Riteņbraukšana un sabiedriskais transports ir draugi: var pārvietoties, kombinējot šos
abus transporta veidus.
Veicot visu ceļu vai tikai daļu no tā ar velosipēdu vai ar kājām,
mēs uzlabojam savu veselību!

1

Global recommendations on physical activity for health (2011), WHO
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Ko iegūst Tava pilsēta?
Plašāka velosipēdu izmantošana pašvaldībās, uzlabo dzīves un vides kvalitāti, tādā veidā
sniedzot ieguldījumu nākotnē:
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•

Jo vairāk cilvēku izvēlas velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli uz darbu, jo vairāk
samazinās automašīnu skaits uz ielām;

•

Palielinot sabiedriskā transporta pievilcību ar to, ka tiek piedāvāta iespēja izmantot
velosipēdu kombinācijā ar kādu no sabiedriskā transporta veidiem;

•

Vispārēja dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās, piem., mazāk piesārņots gaiss, mazāks
trokšņa līmenis, pievilcīgākas publiskās vietas – kas kļūst atraktīvas atpūtai ģimenēm;

•

Brīvāka telpa – uz ceļa un stāvvietās, līdz ar to arī mazāk izdevumi ceļu infrastruktūrai
un iespēja izmantot šo brīvo telpu citiem mērķiem;

•

Satiksmes samazināšanās palielinās pilsētas centra pievilcību – atbrīvosies vairāk telpas
dažādiem kultūras pasākumiem un atpūtai, kā arī citiem mērķiem;

•

Tiek samazināta ietekme uz vēsturiskiem pieminekļiem un attiecīgi samazināti izdevumi
to remontam un apkopei;

•

Tiek samazināti ieguldījumi un izdevumi valsts iestādēm uzturot un apkopjot, piemēram,
autosstāvvietas, būvējot jaunu izfrastruktūru.

Kā integrēt riteņbraukšanu pilsētas plānojumā?
Veiksmīga riteņbraukšanas politika tiek izstrādāta kā daļa no integrētas transporta politikas
visiem transporta veidiem, un tā būtu savstarpēji jāsaista ar citām politikām – zemes izmantošanu,
pilsētas attīstību un pat ar sociālekonomisko politiku, jo tās ir savstarpēji saistītas.
Katrai pašvaldībai ir sava pieeja riteņbraukšanai – viena izstrādā un ievieš atsevišķu
riteņbraukšanas politiku, kamēr cita to integrē citos plānošanas dokumentos, piemēram,
vispārējā attīstības plānā, transporta un satiksmes politikā utml. Pilsētā, kurā ir labi attīstīta
riteņbraukšanas kultūra, gandrīz vienmēr ir arī labi attīstīta infrastruktūra un velobraucējiem
pieejams plašs pakalpojumu klāsts. Tomēr ir svarīgi uzsvērt to, ka komunikācija par ieradumu
maiņu, lai veicinātu riteņbraucēju skaita pieaugumu pilsētā, nav atkarīga no veloinfrastruktūras.
Riteņbraukšanas infrastruktūra un pakalpojumi, tāpat kā riteņbraukšanas imidžs un prestižs
pilsētā ir īpašs mobilitātes kultūras izteiksmes veids.
Cilvēku lēmums lietot velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli ikdienā
netiek izdarīts pamatojoties tikai uz to, cik laba vai slikta ir infrastruktūra!

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
1. attēlā redzams, ka riteņbraukšanas mobilitāte ir sistēma, kas ietver daudz dažādus elementus,
kas padara velosipēdu kā pavisam pieejamu pārvietošanās transporta līdzekli ikdienā.
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1. attēls: Riteņbraukšana kā sistēma sastāv no materiālā un simboliskā līmeņa apsvērumiem.
(Avots: mobile2020: Rokasgrāmata par riteņbraukšanu ietverot plānošanu un veicināšanu
(2012))
Pilsētas, kurās riteņbraukšanas kultūra ir augstā līmenī, ir jau daudzus gadus ieguldījušas
ikdienas riteņbraukšanas attīstībā, tāpēc šobrīd tajās ir visaugstākie pilsētas velobraucēju
reitingi.

3. nodaļa: Ar ko sākt?
Kampaņas un investīcijas veloinfrastruktūrā ir savstarpēji saistītas, un viena otru papildina.
Tomēr, pirms tiek veiktas kādas investīcijas veloinfrastruktūrā, ir svarīgi veikt pilsētas esošās
situācijas analīzi un lietderīgi izmantot piešķirtos līdzekļus, izveidojot piemērotu infrastruktūras
tīklu. Neliels, savstarpēji savienots un labi funkcionējošs veloceliņu un joslu tīkls, veicina
riteņbraukšanu pilsētā, un ir aicinošs arī tiem, kas ar velosipēdu brauc ļoti reti vai vispār
nebrauc.
Katrs pieņemtais lēmums velomaršruta tīkla izstrādes sākotnējā stadijā ir saistīts ar pamata
infrastruktūras sistēmas pielietojumu. Pilsētas centrs ar noslogotu transporta satiksmi ir laba
vieta, kur var sākt plānot velomaršruta ierīkošanu. Piemēram, tā varētu būt vieta, kurā atrodas
skola vai bērnudārzs, no kura ir nepieciešams ērts velomarsruts uz tuvāko dzīvojamo rajonu,
industriālo vai biznesa centru. Vēl viens variants ir ierīkot veloceliņu maršrutu pie intensīvās
satiksmes vietām – vilcienu stacijas vai auto ostas, kas tiek regulāri lietoti ikdienā.

Eiropas pieredze rāda, ka ir svarīgi nodrošināt labu un drošu infrastruktūru, jo no tās ir atkarīgs
velobraucēju skaita pieaugums. Kopenhāgenā, līdz ar velojoslu ierīkošanu, velobraucēju skaits
ir palielinājies par 18-20%. Laba infrastruktūra, programma un politika ir labi zināmas un
pārbaudītas vērtības daudzās Eiropas pilsētās ar lielu pieredzi, ar kuru palīdzību var panākt
kājāmgājēju un velobraucēju skaita palielināšanos. Pats galvenais ir saprast to, ka ar viena
stratēģiskā dokumenta izstrādi nepietiek. Kā to parāda nesenais starptautiski pārbaudītais
literatūras pārskats, ir jāievieš pilnībā integrēta pasākumu pakete.2 Kampaņas ir neatņemama
katra pasākuma sastāvdaļa, un kopā ar infrastruktūras ieviešanu, var būt ļoti efektīvas.
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Augstāki veloinfrastruktūras rādītāji ir cieši un ievērojami saistīti
ar augstajiem rādītājiem velosatiksmē. 3

Uz skolu ar velosipēdu
Latvijā velosipēds netiek uzskatīts par pilnvērtīgu transporta līdzekli braukšanai uz un no skolas.
Neskatoties uz to, ka attālums no mājām līdz skolai bieži vien ir ne lielāks par 3km, bērnam
tas ir apmēram 10 minūšu brauciens ar velosipēdu.4 Dažās apdzīvotās vietās, braukšana ar
velosipēdu tiek veicināta ar kampaņu palīdzību, bet citādi tam tiek pievērsta maza vai vispār
netiek pievērsta uzmanība. Parasti skolēni uz skolu ar riteni brauc ļoti reti un pusaudža vecumā
vēl jo mazāk. Tam par iemeslu tiek minēti nepieciešamie papildus drošības pasākumi, kaut
arī to var atrisināt, izveidojot drošus maršrutus, posmos starp skolām un apdzīvotām vietām.
Tomēr lielākajā daļā Austrumeiropas valstu nav izveidota piemērota infrastruktūra vai arī tās
nav vispār. Turpmākie piemēri demonstrē pieejamo potenciālu un pierāda to, ka piemērotā vidē
skolēni būtu gatavi izmantot velosipēdu ceļam uz skolu.
Drošāks ceļš uz skolu Boloņā, Itālijā
Projekta “Drošāks ceļš uz skolu” mērķis bija attīstīt ilgtspējīgi alternatīvus risinājumus satiksmes
samazināšanai uz ceļiem, kā arī mazināt gaisa piesārņojumu skolas apkārtnē, veicinot velosipēda
izmantošanu ceļam uz skolu un uzlabot drošību. Boloņas pilsēta nolēma ieviest drošākus
velosipēda ceļus, nodalot tos no galvenās auto satiksmes plūsmas un uzlabojot drošību vietās,
kur skolēni šķērso ceļus.5 Projekta ietvaros tika nostādīts mērķis ieviest drošas gājēju pārejas,
velosipēdu ceļus, apkārtceļus, starpposmu satiksmes saliņas un jaunu luksoforu uzstādīšanu.
Vairāk informācijas par šo projektu var atrast šeit: www.civitas-initiative.org.

2
3
4
5

Pucher, J. & Buehler, R., 2010. Walking and Cycling for Healthy Cities. Built Environment, 36(4), pp.391-414
Dill, J. & Carr, T., 2003. Bicycle Commuting and Facilities in Major U.S. Cities: If You Build Them, Commuters Will
Use Them. Board, National Research Council, Washington, DC, 1828(1), pp.116-123.
Baltic Sea Cycling – Inspiration book.
The “Safer Road to School” project.
<http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=16&measure_id=701&back_id=30>
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Kā skolēni atklāj pasauli ar velosipēdu – projekti Vācijas skolās
Liela uzmanība ir veltīta tieši velobraukšanai uz skolu un tā ir neatņemama daļa no Vācijas
“droša maršruta” tīkla izveides. Visā kopumā projekta ietvaros tika iekļauta sadarbība ar
administrāciju, policiju, skolotājiem, vecākiem un nevalstiskajām organizācijām, lai mazinātu
ceļu satiksmes neatgadījumu risku, braucot ar velosipēdu no un uz skolu. Tika realizētas dažādas
aktivitātes, kā piemēram, dalīšanās ar velosipēdu, riteņbraucēju apmācības un karšu izdošana.
Šai programmai ir pievienojušās jau vairāk nekā 30 pilsētas. Vairāk informācijas par projektu
meklēt šeit: http://eltis.org/index.php?id=13&study_id=2509.
Mobilitātes pasākumu ieviešana Austrijas skolās
Austrijā pilotprojekts “schoolway.net” bija vērsts uz mobilitātes vadības pasākumiem skolās,
lai mudinātu skolēnus, vecākus un skolotājus izmantot velosipēdu ceļam uz skolu un palielināt
pašapziņu satiksmes plūsmā. Projektā iesaistījās sešpadsmit skolas. Pakāpeniski projekts
sasniedza gandrīz 85,000 skolēnus un 5.000 skolotāju. Vairāk informācijas par projektu meklēt
šeit: http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1341.
Uz darbu ar velosipēdu
Daudzās pilsētās no rītiem un vakaros ir lieli satiksmes sastrēgumi, kas paralizē transporta
plūsmu. Kā rezultātā mūsu pilsēta kļūst par trokšņainu un piesārņotu vidi, turklāt autovadītāji
un citi satiksmes dalībnieki cieš no papildus stresa, kuru rada milzīgā satiksme. Pie tam daudzās
mašīnās bieži ir brīvas vismaz 3 sēdvietas, kas arī palielina satiksmi. Tāda transporta situācija
nav ne vien neefektīva, bet arī kaitīga mūsu pašsajūtai. Turpretī, riteņbraucēji aizņem daudz
mazāk telpas uz ielām un palīdz pilsētai izvairīties no satiksmes sastrēgumiem.
Svarīgs mērķis ir veicināt braukšanu ar velosipēdu uz darbu un skolu ikdienā. Lai mainītu
darbinieku ikdienas pārvietošanās ieradumus, nav obligāti nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi:
nelieli stimuli ir vieglāk realizējami un bieži vien tiem ir arī lielāks efekts un ietekme uz cilvēku –
piemēram, drošas novietnes darba vietās, velo glabātuves vai speciālas istabas, kur atstāt
velo apģērbu aukstajā sezonā. Velosipēds kā pārvietošanās transporta līdzeklis uz darbu ir ļoti
izplatīts daudzās Eiropas pilsētās. Pašvaldības un NVO organizē kampaņas, ar kuru palīdzību
vēl aktīvāk popularizē izmantot velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli ikdienā uz darbu. Par to
redzamajos piemēros zemāk.

Uz norunāto darba tikšanos ar velosipēdu, Austrija
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Projekta mērķis bija iedrošināt Linzas pilsētas valsts iestādes darbiniekus lietot velosipēdu,
braucot uz norunāto darba tikšanos pilsētā. Pilotprojekta darbības laikā vairākās valsts iestādēs (ar
apm.400 darbiniekiem) lietošanā bija pieejami velosipēdi, dušas un glabātuves pilsētas rātsnama
stāvvietu garāžā. Katram birojam lietošanā bija pieejami 3 velosipēdi, kuri tika novietoti nesen
ierīkotajā velosipēdu stāvvietā – divu automašīnu stāvvietu vietā. Projekts bija ļoti veiksmīgs,
kā rezultātā tika izstrādāti jauni plāni pārveidot vēl vairāk autostāvvietas par velosipēdu
glabātuvēm, kas būtu pieejamas visiem administrācijas darbiniekiem (apm. 2.500). Vairāk
informācijas par projektu meklēt šeit: http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1416.

Kampaņa “Ar velosipēdu uz darbu”
Pēc daudzu gadu velobraukšanas veicināšanas aktivitātēm Rietumeiropā, “Ar velo uz darbu”
kampaņa sāk kļūt populāra arī Austrumeirpas reģionā (Čehija svinēja šīs kampaņas 2.gadadienu).
Kampaņas uzdevums ir rosināt kompānijas un to darbiniekus būt atbildīgiem un atstāt automašīnas
mājās un sākt lietot velosipēdu nokļūšanai darbā. Darbinieki parasti apvienojas vienā komandā,
lai sacenstos par nobraukto km daudzumu noteiktā laika periodā. Dažās paraugvalstīs,
kā piemēram, Dānijā kampaņā iesaistās divi procenti no kopējā iedzīvotāju skaita. Čehijā,
organizatori kompānijām, kuras piedalās kampaņā, sniedz konsultācijas par velosipēdiem un
profesionālo atbalstu bez maksas (piem.infrastruktūras ierīkošana, veicināšanas aktivitātes
u.c.).

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
Veloinfrastruktūra un intermodalitāte
Veloinfrastruktūrai ir jābūt integrētai intermodāla transporta sistēmā. Intermodalitātes
veicināšana nozīmē to, ka tā ļauj izmantot vairākus transporta līdzekļus viena ceļojuma laikā
nevis tikai vienu.6 (piemēram, atstāt velosipēdu speciālā garāžā). Veloinfrastruktūra ir savienota
ar pārējo transporta līdzekļu sistēmām. Tādejādi, veicinot izmantot velosipēdu nokļūšanai gan
uz darbu, gan uz skolu un uz citiem galamērķiem, piemēram, uz veikalu iepirkties vai doties kādā
atpūtas braucienā. Šādas veloinfrastruktūras attīstības koncepcija kalpotu tiem, kuri veic arī
lielākus attālumus, piemēram, no vienas pilsētas uz otru vai no priekšpilsētas rajona uz pilsētas
centru. Viens no intermodalitātes pasākumiem būtu attīstīt “bike & ride” sistēmu, kas apvieno
velosipēda un sabiedriskā transporta lietošanu brauciena laikā. Galvenais priekšnosacījums ir
laba veloinfrastruktūras integrācija pārējo sabiedriskā transporta veidu sistēmā.
Meklējot atbilstošāko variantu
Tikai tad, ja velobraukšana un sabiedriskais transports tiek kombinēti, var izveidot teicamu
transporta sistēmas komplektu, kas būtu spējīgs konkurēt ar privāto automašīnu lietošanu.
Veloinfrastruktūras pilnīga integrācija sabiedriskā transporta sistēmā vairs nav nekāds
izņēmums. Daudzas Rietumeiropas valstis jau diezgan sen ir uzsākušas dažādas intermodalitātes
aktivitātes. Apvienojot velobraukšanu ar sabiedrisko transportu, sniegtu iespēju gan veikt
tālākas distances, gan arī nokļūt “no durvīm līdz durvīm”. Tomēr, lai tāds transporta sistēmas
apvienojums būtu funkcionāls, ir nepieciešams pietiekams skaits velostāvvietu. Ja tās tiek
ierīkotas, tad ir paredzams, ka būs mazāk sastrēgumu, trokšņa un gaisa piesārņojuma pilsētā.
Palielināsies to cilvēku skaits, kuri izmantos nomātos velosipēdus. Uzlabojot un pārveidojot
sabiedriskā transporta maršrutus, lai infrastruktūras tīkls kļūtu labāk sasniedzams un savienots
ar vilcieniem, autobusiem un “park & ride” stāvvietām.
Neatkarīgi no tā, vai tās būtu investīcijas infrastruktūrā vai kampaņa, ar kuras palīdzību piesaistīt
vairāk velobraucējus, multimodalitāte ir pamatā katram ar velobraukšanu saistītam plānam.
Velobraucēju integrācija pastāvošajā transporta sistēmā pamazām novedīs līdz efektīvākai,
veselīgakai un baudāmākai ceļošanai katram no mums.

6

European Cyclists’ Federation
<http://www.ecf.com/cycling-tourism/intermodality-bike-and-train-tram-tube-bus-ferry-plane/>.
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4.nodaļa: Riteņbraukšanas pakalpojumu nodrošināšana
Veicinot velosipēda izmantošanu kā ikdienas pārvietošanās transporta veidu pilsētās un
mazpilsētās, nozīmē domāt arī par pakalpojumu sneigšanas pasākumiem velosipēdistiem.
Pakalpojumi velosipēdistiem ietver visāda veida infrastruktūras un ar to nesiastītus pasākumus,
kas:
•

Padara riteņbraukšanu ikdienā vieglāku un ērtāku;

•

Velosipēdistiem rada sajūtu, ka tiek uztverti kā pilnvērtīgi satiksmes dalībnieki.

12
Pakalpojumu nodrošināšana riteņbraucējiem ir svarīga daļa no sistēmatiskas pieejas.
Pakalpojuma pasākumi var būt ļoti dažādi, piem., informatīvas brošūras un kartes, sabiedriskā
transporta integrācija, velosipēdu iznomāšanas sistēma, velosipēdu novietnes u.c. Taču
reizēm pietiek tikai ar sīkām pakalpojumu aplikācijām, piem., ‘dari pats’, interneta un mobilie
pakalpojumi.
Velosipēdu nomas sistēmas
Publiski lietojamo velosipēdu nomu sistēmu var veiksmīgi ieviest pilsētās, lai attīstītu un integrētu
velobraukšanu multimodālas transporta sistēmas plānā. Pilsētās, kur ir pieejama velosipēda
iznomāšanas iespēja, pastāv lielāka iespēja, ka tos cilvēki sāk lietot arī ikdienā (ieskaitot
intermodalitātes opciju). Tas, savukārt, rada pieprasījumu pēc papildus veloinfrastruktūras
investīcijām. Lietotājiem tiek piedāvāta iespēja iznomāt velosipēdu uz visām 24 stundām
nedēļas garumā, kas savā ziņā ir priekšrocība, jo nav jāuztraucas par tā novietošanu mājās vai
dzīvoklī, viegli pieejams un nav jāuztraucas par tā uzturēšanu un labošanu.

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
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Pēdējos gados publiski lietojamo velosipēdu sistēmas ir veiksmīgi ieviestas arī vairākās
Austrumeiropas pilsētās. Vairāk informācijas par publiski lietojamo velosipēdu piemēriem meklēt
šeit: http://www.rec-lj.si/projekti/MOBILE2020/mobile2020_Handbook_2012-11-05_small.pdf
Publiski lietojamo velosipēdu sistēmas ir papildinājums jau esošajiem
transporta veidiem pilsētā, taču ieviešot šādu pakalpojumu, būtu vienmēr
jāņem vērā vietējie pilsētas apstākļi!

Velosipēdu stāvvietu pakalpojumi
Ierodoties galamērķī vai izmantojot papildus kādu citu transporta veidu, velobraucējam savs
velosipēds ir kaut kur jānovieto. Velosipēdu stāvvietas ir nepieciešamas dažādās vietās,
piem., pie mājām, darba vietām, universitātēm un skolām, uz ielām un sabiedriskā transporta
pieturvietās, stacijās.
Ērtu velonovietņu pakalpojumu nodrošināšana ir būtisks priekšnoteikums
tam, lai rosinātu biežāku velosipēdu izmantošanu pašvaldībās.

Veicot veloinfrastruktūras ieviešanas sistēmas plānošanu pašvaldību plānošanas departa
mentos, ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka stāvvietu pakalpojumi var būt kaut kas vairāk
nekā vienkārša velostāvvieta. Ir būtiski zināt to, ka stāvvietas ierīkošanai bieži vien ir
nepieciešami pavisam mazi vai nelieli ieguldījumi infrastruktūrā, un ka ir svarīgi nodrošināt
arī citus pakalpojumus. Vairāk informācijas par velostāvvietu pakalpojumiem meklēt šeit:
http://www.rec-lj.si/projekti/MOBILE2020/mobile2020_Handbook_2012-11-05_small.pdf

5. nodaļa: Riteņbraukšanas popularizēšana
Instrumenti pašvaldībām
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Informatīvi un pārliecinoši argumenti par labu riteņbraukšanai un mārketinga pasākumi ir
galvenie instrumenti riteņbraukšanas popularizēšanai, jo tikai ar infrastruktūras pilnveidošanu
un ieviešanu nevar panākt velobraucēju skaita palielināšanos pašvaldībās. Šodien galvenais
instruments riteņbraukšanas popularizēšanai ir mārketinga pasākumi. Velopasākumi var
parādīt riteņbraukšanu no emocionālās puses. Plānotās aktivitātes var būt liels izaicinājums
un jaunas pieejas sastāvdaļa. Vairāk informācijas par pieredzi mārketinga aktivitātēs meklēt
šeit: www.nrvp.de/cye , S-7/2012.
Riteņbraukšanas kampaņas pašvaldībās
Kampaņas ir diezgan efektīvs instruments riteņbraukšanas popularizēšanai. Šis instruments tiek
plaši izmantots vietējās plānošanas iestādēs, biedrībās un uzņēmumos, lai mainītu izvēlēto
mērķauditoriju paradumus un attieksmi par labu riteņbraukšanai. Veiksmīgu kampaņu piemēri
ir atrodami daudzos avotos.
Šeit ir vairāk informācijas par Dānijas pieredzi (avots: Collection of Cycle Concepts 2012,
www.cycling-embassy.dk]:
Aktīva līdzdarbošanās

Aktīva iesaistīšanās
Saturs

Piederība

Paraugtēli

Sacensības

Ar zināšanām vien nepietiek, dalībniekiem ir pašiem
jāpiedalās un jābrauc ar velosipēdu! Pēc pieredzes zināms,
ka lai cilvēkus iesaistītu riteņbraukšnas aktivitātēs, tam ir
nepieciešams ilgāks laika periods.
Kampaņai ir jāpiedāvā kaut kas, kas tās dalībniekiem šķiet
noderīgs un vajadzīgs, un tai jāpierāda, ka izvēle ir tā vērta.
Mērķauditorijas vajadzības, situācija un vēlmes jāizzina jau
iepriekš, lai kampaņa būtu aktuāla esošajai situācijai. Kopumā
ņemot, jo vienveidīgāka mērķauditorija, jo efektīvāka
komunikācija. Mēģinājumi uzrunāt un sasniegt iespējami
vairāk cilvēkus, ļoti bieži nav efektīvi.
Mērķauditorijai ir svarīgi zināt, ka tiek uzklausīta un problēmas
tiek risinātas, tādejādi tā pati kļūst par kampaņas dalībnieci.
Daudzas kopienas veiksmīgi iekļauj vietējās aktivitātes valsts
mēroga kampaņās.
Paraugtēla efektu var veiksmīgi izmantot, piem., aktīvi
iesaistot cilvēkus, kuri var kalpot par labu piemēru citiem dēļ
to personības, darba vai cita sociālā satusa dēļ.
Katram patīk uzvarēt! Sacensības parasti ir kā ēsma cilvēkiem,
kurus gribam iesaistīt kādā aktivitātē vai kampaņā. Balvas
parasti ir ļoti motivējošs faktors. Balvai nav obligāti jābūt
lielai un dārgai: pats sacensību gars ir galvenais. Balvām,
protams, jābūt pietiekami pievilcīgām, bet nevajadzētu
neaizmirst arī par kampaņas galveno mērķi.

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
Riteņbraukšanas ieviešana un veicināšana pašvaldībā
Katrā valstī ir iesaistītās puses, kas var palīdzēt veicināt un attīstīt riteņbraukšanu. Ieviešot “par
riteņbraukšanu” politiku, sadarbībā iesaistītos dažādi administratīvie sektori. Ideāls variants
būtu, ja šīs politikas ieviešanā iesaistītos kāda politiska iestāde, kura varētu tam atvēlēt
budžetu, izveidot profesionāļu komandu, kas ieviestu dažādus pasākumus praksē, un nodrošināt
to, lai kritēriji, kas atbalsta riteņbraukšanu tiktu attiecināti uz visiem pārējiem administrācijas
līmeņiem7. Pat ja nav iespējams panākt ideālo variantu un apstākļus riteņbraukšanas
veicināšanai, tomēr, risinot ar satiksmi saistītus jautājumus pašvaldībā, nevajadzētu aizmirst
par velobraucējiem kā pilnvērtīgiem satiksmes dalībniekiem.
Riteņbraukšanas ieviešanai un veicināšanai var būt dažādas formas un modeļi: sākot ar mazāk
fromālām struktūrām un beidzot ar organizētu tīklu attīstīšanu. Neatkarīgi no izvēlētā modeļa
un formas, ir svarīgi atrast iesaistītās puses, kas varēs aktīvi iesaistīties procesā un radīt
sadarbības tīklus.
Riteņbraukšanas koordinators
Viens no veidiem kā veicināt riteņbraukšanu pašvaldībā ir, izmantojot tādu instrumentu
kā riteņbraukšanas koordinatoru. Riteņbraukšanas koordinators palīdz apvienot visus ar
velobraukšanu saistītos jautājumus un ieviest tos arī plānošanas procesos un iepazīstināt ar
riteņbraukšanas politiku. Riteņbraukšnas koordinators ir arī kontakpersona iedzīvotājiem visos
ar riteņbraukšanu saistītajos jautājumos, tādējādi cilvēkiem ir iespēja ātri uzzināt par visiem
jaunumiem veloinfrastruktūrā. Šeit ir piemērs no koordinatora darba pienākumiem Vācijā:
[avots: PDF. Planning for Cycling in Germany: Cycling Coordinator and Offices]:
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•

Veic sabiedrības informēšanas aktivitātes, piemēram, riteņbraukšanas kampaņas
un veicina sadarbību starp Pilsētas pašvaldībām un pilsētas domēm, un arī ar
individuāliem uzņēmumiem

•

Pārstāv riteņbraucēju intereses pilsētās;

•

Sniedz jaunas idejas un konceptus saistībā ar velobraukšanas jautājumiem un vidi,
gaisa kvalitāti un ekonomisko attīsitību;

•

Sniegt atbalstu izglītības un drošības sfērās velosipēdistiem un citiem satiksmes
dalībniekiem;

•

Atbalstīt velobraucēju un kājāmgājēju skaita palielināšanos;

•

Veicināt riteņbraukšanas priekšrocības pilsētas transporta sistēmā;

•

Izstrādāt materiālus un cita veida informāciju ar svarīgām ziņām kājāmgājējiem un
velosipēdisitiem;

•

Plānot un popularizēt ar riteņbraukšanu saistītus pasākumus, conferences un
seminārus;

Cycling: the way ahead for towns and cities (1999), European Communities
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•

Ieteikt un izstradāt velomaršrutus, velo joslas un velo celiņus;

•

Plānot bojātu velomaršrutu un gājeju trotuāru uzlabošanu, ieviest jaunas
velostāvvietas;

•

Ieteikt satiksmes regulēšanas likumus, piem., ātruma ierobežojumus vai jaunas
pieturzīmes (lai nodrošīnātu gājēju un velobraucēju drošību);

•

Būt par mediatoru pilsētas un valsts mēroga likumdevēju starpā, un ieteikt veikt
nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, kas nodrošinātu gājēju un velosipēdistu
vajadzības, un arī veloinfrastruktūras mērķus.
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Riteņbraukšanas koordinators nodrošina to, ka pat ar nelieliem finansiāliem
līdzekļiem un pasākumiem var panākt riteņbraukšanas popularitātes pieaugumu,
un tiek ņemtas vērā velosipēdistu vajadzības visos ar mobilitāti saistītos
projektos pilsētā.
Riteņbraukšanas popularizēšana
Šeit piemērs no Briseles Hartas:
Ja pilsēta ir motivēta popularizēt riteņbraukšanu, tā var uzņemties arī kādus papildus
pienākumus, tādā veidā lobējot riteņbraukšanas kultūru. Pastāv vairākas starptautiskas
organizācijas un sadarbības tīkli, kas aicina pašvaldības rīkoties. Šeit vairāk par Briseles hartas
piemēru: http://www.ecf.com/manifesto/charter-of-brussels/
Pilsētas, kuras ir parakstījušās apņemas:
•

Nostādīt mērķi sasniegt vismaz 15% braucienu, kas veikti ar velosipēdu no kopējā
braucienu skaita līdz 2020. gadam un sasniedzot mērķi, turpināt veicināt tā pieaugumu;
(palielināt sabiedriskā transporta lietotāju un velosipēdistu īpatsvaru)

•

Nostādīt mērķi samazināt par 50% riteņbraucēju negadījumu skaitu līdz 2020.gadam;

•

Turpināt piestrādāt pie velonovietņu ieviešanas un ”pret velosipēdu zādzībām” politikas
izstrādes;

•

Piedalīties un ieviest aktivitātes, kas veicinātu izmantot velosipēdu uz skolu un
darbu;

•

Veicināt ilgtspējīgu tūrismu, investējot pasākumos, kas uzlabo un veicina velotūrismu;

•

Sadarboties ar riteņbraucēju entuziastu organizācijām, velosipēdu pārdošanas
uzņēmumiem un velosipēdu ražošanas uzņēmumiem, kā arī ar citām iesaistītajām pusēm –
policiju, konsultantiem un ekspertiem, arhitektiem un infrastruktūras ieviesējiem.

Riteņbraukšana iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās
Sekmēt riteņbraukšanas kultūru
Atrast un ieviest atbilstošus riteņbraukšanas plānus katrai pašvaldībai, lai palīdzētu veicināt
un uzlabot riteņbraukšanas kultūru, ir liels izaicinājums. Vairāki starptautiski projekti šo
jautājumu ir jau risinājuši un piedāvā labas prakses piemērus un rekomendācijas, kas izstrādāti
vietējām pašvaldībām. Vairāk informācijas par pieredzi starptautiskā mērogā var iegūt projekta
Mobile2020 ietvaros izstrādātajā dokumentā: “Rokasgrāmata par vispatverošu riteņbraukšanas
plānošanu un veicināšanu (2012).
Jūsu iedvesmai, piedāvājam dažus padomus riteņbraukšnas kultūras veicināšanas pasākumiem:
[avots:www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/Presto_lessonslearntbrochure_EN_
web.pdf
•

Nekoncentrējiet uzmanību tikai uz vienu mobilitātes kategoriju; lai noteiktu publiskas
telpas izmantošanu un iespējamās stratēģijas, ir svarīgi veikt dažādu transporta veidu
izmantošanas ieradumu analīzi.

•

Iesaistīt pēc iespējas vairak ieinteresētās puses, un informēt viņus part o, ko jūs tieši
vēlaties un kāpēc;

•

Iekļaut riteņbraukšanu esošās plānošanas aktivitātēs;

•

Riteņbraukšana ir lokāla un tādēļ tai ir nepieciešama arī lokāla pieeja. Aizņemties idejas
no citām pilsētām ir ļoti ieteicams, tomēr vienmēr ņemiet vērā vietējos apstākļus un
kā attiecīgos risinājumus pielāgot savām vajadzībām;

•

Pilsētām arī ir jārisina radītais konflikts starp kājamgājēju un riteņbraucēju uz ceļa,
veicot informācijas kampaņas un ieviešot attiecīgas izmaiņas uz veloceļiem, norādēs
utml.
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6. nodaļa: Informācijas avoti tālākai uzziņai
Pieejamie informācijas avoti par riteņbraukšanu internetā jums būs kā pieredzes un zināšanu
apmaiņas līdzeklis, kā arī palīdzēs jums attīstīt riteņbraukšnas kultūru savā pašvaldībā. Šeit
piedāvājam dažus informācijas avotus angļu valodā tālākai uzziņai:
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•

Starptautiskais projekts mobile2020 tiek ieviests 11 mazajās un vidēja izmēra pilsētās
Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam. Projekta mobile2020 mājas
lapa: http://www.mobile2020.eu/home.html, kur pieejama informācija arī par
rokasgrāmatu.

•

The urban mobility portal ELTIS facilitates the exchange of information, knowledge and
experiences in the field of urban mobility in Europe. Created more than 10 years ago,
ELTIS is now Europe's main portal on urban mobility.
Portal: www.eltis.org

•

The European Cyclists Federation (ECF) is the umbrella federation of the national
cyclists associations in Europe.
ECF website: www.ecf.com

www.fsc.org Cert.Reg.Code: SW-COC-005342

Piezīmēm

19

20

