
VELOTRANSPORTA 
AUGOŠĀ LOMA PASAULĒ  Viesturs 

Silenieks

AUGOŠĀ LOMA PASAULĒ, 
NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ 

UN PAŠVALDĪBĀS

Projekts E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai Nr.2/EEZLV02/14/GS/026 saņēmis atbalstu 
no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta palīdzību



VELO EIROPĀ



VELO TŪRISMSVELO TŪRISMS

 Ieņēmumi no velo tūrisma Eiropā ir ap 44 miljardiem EUR
gadā , kas ir tikpat, cik no kruīza kuģu pārvadā jumiem

 Eiropā ir ap 2 295 miljardi velotūrisma ce ļojumi gadā Eiropā ir ap 2,295 miljardi velotūrisma ce ļojumi gadā

 EuroVelo t īkls vien spētu ģenerēt ap 7 miljardiem EURp ģ p j
ieņēmumu

 Velo tūrists no citiem tūristiem visilgāk uzturas vienā valst ī
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VELO UN PĀRVADĀJUMIVELO UN PĀRVADĀJUMI

 Eiropas Komisijas pasūt īti pēt ījumi Bredas pilsētāEiropas Komisijas pasūt īti pēt ījumi Bredas pilsētā
N īderlandē parāda, ka no 1900 kravas mašīnām, tikai 10% ir
krava, kurai nepieciešama kravas mašīna. Un 40%
gadījumos kravā ir tikai viena kastegadījumos kravā ir tikai viena kaste

 Katrs otrais brauciens ar auto pilsētā ir īsāks par 5 km

 50% no vieglām kravām un 25% no visām kravām var
pārvadāt ar velosipēdupārvadāt ar velosipēdu
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DĀNIJAS PIEMĒRSDĀNIJAS PIEMĒRS

 17% no visiem braucieniem Dānijā  un 4% no kilometrāžas ir  ar 
velosipēdu.

 24% no braucieniem uz darbu ir  ar velosipēdu
 85 % no visiem braucieniem ar velosipēdi ir  īsāki par 5km   85 % no visiem braucieniem ar velosipēdi ir  īsāki par 5km. 
 70% no visiem braucieniem ar velosipēdu ir  īsāki par 3km. Tikai 2% no 

visiem braucieniem ir garāki par 15 km
 Dāņ i  vidē j i  dienā  brauc 1 ,5kmņ
 V īr ieši  un sievietes Dānijā  aptuveni brauc vienādi.  Taču sievietes brauc 

biežāk – 0,5 braucienus dienā ,  bet v īr ieši 0,46 braucienus dienā .  Taču 
v īr ieši nobrauc 1 ,8km dienā ,  bet sievietes 1 ,48km.

 Deviņ iem no desmit dāņ iem ir velosipēdsDeviņ iem no desmit dāņ iem ir velosipēds
 2013. gadā  Dānijā  t ika pārdoto gandr īz 500,000 velosipēdu
 2014. gadā  60,709 Velosipēdi t ika pieteikti  kā  nozagti
 2013. gadā  t ika pārdoti  18,100 elektriskie velosipēdi
 44 % no visiem bērniem vecumā  no 10-16 gadiem brauc ar velosipēdu 

uz skolu
 Kopš 2009. gada Dānija investē jusi  vismaz € 373 mil jonus ar 

r iteņbraukšanu saist ītos projektos.r iteņbraukšanu saist ītos projektos.



FAKTI PAR DĀNIJUFAKTI PAR DĀNIJU

 2003. gadā  t ika nogalināt i  47 riteņbraucē j i ,  bet 2013. gadā  33
 70% no visiem negad ī jumiem ir viena satiksmes dal ībnieka negad ī jumi
 Uz katriem nobrauktajiem 1,200 km slimoto dienu skaits vidē j i  

samazinās par vienu dienu, kas Kopenhāgenas reģ ionam noz īmē  1 
mil jonu vairāk darba dienu

 Četriem no desmit dāņ iem pieder automaš īna, jeb 2,26 mil joni 
maš īnas valst ī  kopumāmaš īnas valst ī  kopumā

 59% no visas satiksmes ir  ar automaš īnu. Taču 38% no visiem 
autovad ītā j iem sapņo par to,  ka vē lētos vairāk braukt ar velosipēdu

 2015 gada janvār ī  gandr īz 3000 dāņ iem piederē ja elektriskā  maš īna2015 gada janvār ī  gandr īz 3000 dāņ iem piederē ja elektriskā  maš īna
 Kopenhāgenā ,  kurā  dz īvo 580,184 iedz īvotā ju,  r iteņbraucē j i  veic ap 

1 ,340,000 km katru dienu
 45% no ci lvēkiem, kas mācās vai strādā  Kopenhāgenā  brauc ar p g

velosipēdu
 Kopenhāgenā  i r  454 km veloce ļu.



FAKTI PAR DĀNIJUFAKTI PAR DĀNIJU

 25 % no visām ģ imenēm Kopenhāgenā ,  kurām ir divi bērni pieder 
kravas velosipēds ar kuru dodas uz bērnudārzu un iepirkties

 Kopenhāgenas iedz īvotā j i  ar velosipēdu nobrauc 1 2 miljonus  Kopenhāgenas iedz īvotā j i  ar velosipēdu nobrauc 1.2 miljonus 
kilometru gadā .  Kas ir divreiz l īdzvērt īgs attā lumam no zemes 
l īdz mēnesim un atpaka ļ .  Sal īdzinā jumam, Kopenhāgenas 
iedz īvotā j i  nobrauc tikai 660 000 kilometrus ar metroiedz īvotā j i  nobrauc tikai 660.000 kilometrus ar metro.

 Kopenhāgenas centrā  ir 520.000 iedz īvotā ju, bet 560.000 
velosipēdu.

 Noslogotākais veloce ļš pasaulē  ir Knippelsbro Kopenhāgenā ,  kur 
dienā  brauc 40.700 riteņbraucē ju. (Pa intens īvāko ce ļu Latvijā  -
Jūrmalas šoseju vidē j i  diennakt ī  brauc 36’000 maš īnu)

 63 % Dānijas parlamenta deputātu, kuri dz īvo Kopenhāgenā  
brauc uz darbu ar velosipēdu.



AR VELOSIPĒDU ZIEMĀ?AR VELOSIPĒDU ZIEMĀ?

 Somijas pilsētā Oulu 25% no iedzīvotājiem ziemā brauc 
ar velosipēdu un riteņbraucēju skaits samazinās tikai 
tad, kad ārā ir -20 grādu, 0 g



RĪGĀRĪGĀ

 Latvijā riteņbraucē ju skaits vidē j i pieaug pa 10% gadā, taču 
2013.gada septembrī Rīgā pieauga par 26%;2013.gada septembrī Rīgā pieauga par 26%;

 Rīgā, vasarā katru dienu ar velosipēdu pārvietojas 6,4% 
iedzīvotā ju

 60% rīdzinieku katru dienu brauc ar sabiedrisko transportu
 26% rīdzinieku katru dienu brauc ar mašīnu
 3% rīdzinieku katri dienu iet ar kā jām 3% rīdzinieku katri dienu iet ar kā jām
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I l k ē j i Rī ā 2000 1 j ā ī 1054 k Ielu kopē jais garums Rīgā 2000.g 1.janvārī 1054 km
 Ielu kopē jais garums Rīgā 2012.g 1.janvārī 1173 km
 Iedzīvotā ju skaits Rīgā 2000 g 1 janvārī 764329 Iedzīvotā ju skaits Rīgā 2000.g 1.janvārī 764329
 Iedzīvotā ju skaits Rīgā 2012.g 1.janvārī 698 086
 Ce ļ i + 119 km, Cilvēki - 56243

Ielu garums

Iedzīvotāju skaits



VELO UN 
TAUTSAIMNIECĪBA LATVIJĀ

 2010.gadā Latvijā degvielas patēriņš iekšē jā t irgū bija 1 062 
948 tonnas degvielas, jeb 1,06 miljardi l itru!

 Degvielas cena 1 EUR/l ≈1 miljards EUR gadā!

 Cik no šīs naudas paliek Latvijā? Cik plaši iekšē jā t irgū?
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VELO UN INFRASTRUKTŪRAVELO UN INFRASTRUKTŪRA

1 k ļ i b 760’000 EUR 1 km auto ce ļa izbūves cena ap 760’000 EUR
 1 km velo ce ļa izbūves cena ap 145’000 EUR
 Auto ce ļa kalpošanas ilgums 15 gadu Auto ce ļa kalpošanas ilgums 15 gadu
 Velo ce ļa kalpošanas ilgums 30 gadu
 Velo ceļš vidēji 10 reizes lētāks!

 Katrs uzbūvētais velo ce ļš palielina riteņbraucē ju skaitu par 
20% un samazina auto skaitu par 10%20% un samazina auto skaitu par 10%

Kopenhāgenā 1 km metro izbūve izmaksā tikpat cikKopenhāgenā 1 km metro izbūve izmaksā tikpat cik 
viss Kopenhāgenas veloceļu tīkls    
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FAKTIFAKTI

 Ce ļu tīkla kopgarums Latvijā uz 1 iedzīvotā ju ir 1990300 Ce ļu tīkla kopgarums Latvijā uz 1 iedzīvotā ju ir 1990300 
km. Tas ir 4,44 reizes lielāks nekā Nīderlandē -
16856620km.

 Taču Latvijā autoce ļi  ir platāki nekā vidē j i Eiropā

 Ja no katra ceļa vai ielas platuma ietaupītu 0 30 cm  tad  Ja no katra ceļa vai ielas platuma ietaupītu 0,30 cm, tad 
Latvijā par šo iegūto apjomu varētu uzbūvēt 2442 km garu 
un 9m platu ceļu kāds ir VIA Baltica. 
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MIRSTĪBAMIRSTĪBA

2011 d i d i d li b L ij i 15 672 2011.gadā no sirds asinsvadu slimībām Latvijā mira 15 672 
iedzīvotā j i*

 Mirstība no onkoloģ iskajām slimībām ap 9000 gadāģ j p g
 Mirstība no 2.tipa cukura diabēta ap 1000 gadā
 Miruši gā jē j i  79
 Riteņbraucē j i 13 
 Autobraucē j i 123*
*SPKC d t iSPKC dat i
*CSDD dat i

Pēc CSDD aprēķiniem, viens pāragri miris cilvēks valstij 
izmaksā ap 500’000 EUR
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VESELĪBAS PROBLĒMAS LATVIJĀVESELĪBAS PROBLĒMAS LATVIJĀ

80% d k i l ģ i j i t i i b i l i k 80% no endokrinoloģ i jas pacientiem ir bērni ar l ieko svaru

 22 5% no Latvijas skolēniem ir liekais svars 22,5% no Latvijas skolēniem ir l iekais svars

 37% no jauniesaucamajiem ir neatbilstošs vesel ības 
stāvoklis



CILVĒKI MŪK NO AUTOSATIKSMESCILVĒKI MŪK NO AUTOSATIKSMES

 Laikā no 2005 – 2015. gadam R īgas centru ir pametuši 50% 
iedz īvotā ju. Pametuši kopā ar nodok ļ iem un citiem tēriņ iem

Troksnis, 
Smakas, Putekļi, 

S

Tikai 2-3 kvartālu 
rādiusā dzīvojošie iet 

Nama īpašniekam 
pietrūkst līdzekļu nama 

t ēš iBailes, Stress, 
Diskomforts

iepirkties uzturēšanai

Nama īpašnieks ceļ V ik li b k tē Nama īpašnieks ceļ 
īres maksu dzīvokļiem

Veikali bankrotē
Bērnus vienus 
bail laist uz skolu

Ī

Nepatīkami 
uzturēties uz 

Nama īpašnieks 
cieš zaudējumus, 
meklē jaunu 

Īrnieks saprot, ka 
maksāt kredītu par 
savu namu Pierīgā ir tā 

i  b  li lāk  ielas īrnieku pati summa, bet lielāks 
komforts



AUTO SATIKSMES IETEKME UZ 
EKONOMIKU

Īres dzīvokļa cenu 
spēj maksāt tikai 

ē i

Mazie veikali tiek 
izspiesti

Bezdarbs, soc. 
Budžeta tēriņi

Cilvēki uz darbu no 

uzņēmumi

Mazie, vietējie Bezdarbs, soc. 
Pierīgas visērtāk var 
nokļūt ar auto

Mazie, vietējie 
ražotāji tiek izspiesti

,
budžeta tēriņi

Veidojas auto 
sastrēgumi

Attīstās lielveikali 
piepilsētā

Troksnis, 
Smakas, Putekļi, 

Mazinās pircēji 
citiem maziem Mazie, vietējie 

ražotāji tiek izspiestiBailes, Stress, 
Diskomforts

veikaliem ražotāji tiek izspiesti



KURŠ VĒLAS ŠAJĀ IELĀ DZĪVOT?KURŠ VĒLAS ŠAJĀ IELĀ DZĪVOT?



CIK IZMAKSĀ CILVĒKA 
TRANSPORTĒŠANA?



VELOSIPĒDS UN VIDEVELOSIPĒDS UN VIDE

 Vidē ja pilsētas velosipēda svars ir 19,9 kg. 14,6kg alum īnijs,3,7Vidē ja pilsētas velosipēda svars ir 19,9 kg. 14,6kg alum īnijs,3,7
kg tērauds un 1,6kg gumija. Kalpo 8 gadus un nobrauc ap 2400
km gadā . Kopā veido 5g CO2/km

 Riteņbraucē ja “degviela” vidē j i veido 16g CO2/km, tātad kopā
21g CO2/km

 Elektriskais velo rada 22g CO2/km

Vi glā š ī 271g CO ži /k Vieglā maš īna 271g CO2 uz pasažieru/km

 Autobuss 101g CO2 uz pasažieru/km
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TRANSPORTA RADĪTAIS PIESĀRŅOJUMSTRANSPORTA RADĪTAIS PIESĀRŅOJUMS



TRANSPORTA RADĪTAIS PIESĀRŅOJUMSTRANSPORTA RADĪTAIS PIESĀRŅOJUMS

*Vieglais auto ar dīze ļdzinē ju <2.0 litri, atbilst EUROIV klasei 
(izgatavots pēc 2005. g.); ātrums 50 km/h

#Sastrēgumā stāvošs auto – šoferis ik pa mirklim uzgāzē ,  lai 
dažus metrus pabrauktu, vidē jais ātrums 5 km/h



GAISA PIESĀRŅOJUMS RĪGĀGAISA PIESĀRŅOJUMS RĪGĀ

Putek ļu PM10 zonē jums Slāpek ļa dioksīda zonē jums

Automaš īnu radītais gaisa piesārņojums R īgā pārsniedz 20%



RĪGAS TROKŠŅU KARTERĪGAS TROKŠŅU KARTE





TRANSPORTS TRANSPORTU DZENTRANSPORTS TRANSPORTU DZEN…

Vairāk 
autoauto

Vairāk 
ceļu 

Sastrēgumi

Vairāk 
ceļu

Sastrēgumi
Vairāk 
auto

Sastrēgumi

Universāls likums visā pasaulē



CIK CILVĒKU VAR TRANSPORTĒT PA 3,5M 
PLATU JOSLU VIENĀ STUNDĀ?



RĪGA BEZ 
ELEKTROELEKTRO
MAŠĪNĀM

RĪGA AR 
ELEKTRO
MAŠĪNĀM



NEEFEKTĪVA PUBLISKĀS TELPAS 
IZMANTOŠANA



CIK VAJAG 1 CILVĒKAM TELPU?CIK VAJAG 1 CILVĒKAM TELPU?
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CEĻŠ KĀ  SOCIĀLS ELEMENTS
CILVĒKU PĀRVIETOŠANĀS ATKAR ĪBĀ  NO SATIKSMES CILVĒKU PĀRVIETOŠANĀS ATKAR ĪBĀ  NO SATIKSMES 

INTENSITĀTES



KO CILVĒKI UZSKATA PAR MĀJVIETU
MĀJAS SAJŪTA ATKARĪBĀ NO SATIKSMES MĀJAS SAJŪTA ATKARĪBĀ NO SATIKSMES 

INTENSITĀTES



ĪSA VĒSTUREĪSA VĒSTURE



INTELIĢENTAĢ
MOBILITĀTE

19000
14000

2000 22000 22000
14000

19000

112000

2000
19000

2000 2000 2000
1900046000



DROŠĪBAS TENDENCES 
SKAITĻOS



DROŠĪBAS IEGŪŠANADROŠĪBAS IEGŪŠANA



BIEŽĀKIE CEĻU SATIKSMES 
Ī ĒNEGADĪJUMU CĒLOŅI AUTO AR VELO

Regulējamas/neregulējamas gājēju pārejas 
šķērsošana brīdī, kad t/l veic nogriešanās 
manevru (t.sk. nobraukšana no ietves uz 

šbrauktuvi šķērsojot ceļu t/l)

Pārvietošanās tumšā diennakts/sliktas 
redzamības apstākļos bez gaismu redzamības apstākļos bez gaismu 
atstarojošiem  elementiem vai gaismas 
lukturiem

Braukšana pa ietvi gar izbrauktuvēm no 
pagalmiem/vārtiem ar ātrumu, kas apdraud 
ceļu satiksmes drošību (CSN 224.punkts)ļ ( p )

Droša intervāla/distances neievērošanaDroša intervāla/distances neievērošana



INFRASTRUKTŪRU NOSAKA STANDARTIINFRASTRUKTŪRU NOSAKA STANDARTI

R k dā ij C ļ  j ktēš  C ļ  j ktēš  Rekomendācijas
veloceļu 
projektēšanā 

Ceļu projektēšanas 
noteikumi. 9. daļa: 

Velobūvju 

Ceļu projektēšanas 
noteikumi. 9. daļa: 

Velosatiksmeprojektēšanā 
(2001.g.)

Velobūvju 
projektēšanas 

noteikumi (2012.g.)

Velosatiksme
(2015.g.)



STANDARTA SATURSSTANDARTA SATURS

• Darbības lauks
• Normatīvās norādes
• Termini, definīcijas un apz īmē jumi, j p j
• Velosatiksmes plānošana un projektēšanas pamatprincipi
• Velosatiksmes formu izvietojums
• Trases plāns un garenprofilsTrases plāns un garenprofils
• Velosatiksmes šķērsprofils
• Satiksmes organizācija
• Velopārbrauktuves• Velopārbrauktuves
• Segas
• Aprīkojums

V l tik  i ēš  i b ž t  tāk ļ• Velosatiksmes organizēšana ierobežotos apstāk ļos



VELOSATIKSMES PLĀNOŠANA UN 
PROJEKTĒŠANAS PAMATPRINCIPI

Pirms velo infrastruktūras 
tīkla atsevišķu posmu un ķ p
to savienojumu 
projektēšanas darbu 
uzsākšanas ieteicams uzsākšanas ieteicams 
izstrādāt konkrētās 
teritorijas kopējo plānotā 
velo infrastruktūras tīkla 
konceptu



VELOSATIKSMES PLĀNOŠANAS UN 
PROJEKTĒŠANAS PAMATPRINCIPI

Velosatiksme var būt būtiska efektīvas, ilgtspējīgas un
uz veselīgu dzīvesveidu orientētas transporta sistēmas
sastāvdaļa Lai to izveidotu pēc iespējas labākusastāvdaļa. Lai to izveidotu pēc iespējas labāku,
projektēšanas laikā ir jāievēro 5 pamatprincipi:

1. Drošība
2. Tīkla nepārtrauktība
3. Tiešums
4. Pievilcīgums
5. Komforts



DROŠĪBADROŠĪBA

• Konfliktu punktu skaita samazināšana

• Savstarpē jā redzam ība

S• Saprotamas ce ļa z īmes

• Ātruma starpības samazināšana

• Fiziski nodalīt transporta veidusFiziski nodalīt transporta veidus

• Veloce ļus novirzīt no ēkām,

žogiem

• Pēc iespē jas mazāka

nepieciešam ība gā jē j iem

šķē t l būšķērsot velobūves



TĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBATĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBA

• Plānot saprotamus krustojumus

• Novērst laika traucēk ļus, velosipēds nav stumjams

f• Izvairīties no satiksmes formu maiņām

• Saprotama šķērš ļu apbraukšana (koki, balsti)

• Garenprofils bez lūzumiem  nepārtraukta braukšanaGarenprofils bez lūzumiem, nepārtraukta braukšana

• Velo infrastruktūra nebeidzas ar sienu,

margām, zā lā ju. Tai jāturpinās pa ce ļu

• Skaidri saprotama satiksmes organizācija



NEPĀRTRAUKTĪBANEPĀRTRAUKTĪBA



TĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBATĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBA



TĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBA JELGAVAS 
IZPRATNĒ



TĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBATĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBA



TĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBATĪKLA NEPĀRTRAUKTĪBA



TIEŠUMSTIEŠUMS

 Veidot pēc iespē jas īsākus sākuma un gala punktu 
savienojumus

 Optimizēt luksofora signā lus

 Samazināt laika kavēk ļus ce ļāļ ļ

 Izvairīties no līkumiem

N d ši ā  i š  i k ļ i bā Nodrošināt tiešu piek ļuvi abās
ce ļa pusēs esošiem objektiem



TIEŠUMSTIEŠUMS

 Jāplāno infrastruktūra elektrovelosipēdam, attiecīgi, ātrumam 
25km/h

 Bl īvi apdz īvotās vietās neveidot velo infrastruktūru ce ļa vienā 
pusē

 Vienvirziena ielās at ļaut braukt pretē jā virzienā

 Ārpus apdzīvotām vietām var paredzēt divvirzienu velo 
satiksmi katrā ce ļa pusē



PIEVILCĪGUMSPIEVILCĪGUMS

• Sakopta velobūves apkārtne
• Apstādījumi un mazās arhitektūras formas
• Tīrs segums
• Pietiekams apgaismojumspg j



KOMFORTSKOMFORTS

• Pietiekams platums

• Ērti un droši pagriezieni

S š š• Samazināt apstāšanās nepieciešam ību

• Gluds segums

• Samazināt nepat īkamo laika apstāk ļu ietekmiSamazināt nepat īkamo laika apstāk ļu ietekmi

• Informatīvās z īmes, norādes



VELO INFRASTRUKTŪRAS FORMU 
IZVIETOJUMS

• Jaukta satiksme uz kopē jas ce ļa brauktuves

• Rekomendē jošā velo josla

V l  j l• Velo joslas

• Velosipēdu ce ļš         

Gā jē j   l i ēd  ļš • Gā jē ju un velosipēdu ce ļš 

• Kopīgs gā jē ju un velosipēdu ce ļš



VELO VELO 
SATIKSMES 

IZVIETO-
ŠŠANAS 

PRINCIPI



VELOSATIKSMES TELPA UN BRĪVTELPAVELOSATIKSMES TELPA UN BRĪVTELPA



ŠĶĒRSPROFILIĶ



SATIKSMES ORGANIZĀCIJASATIKSMES ORGANIZĀCIJA



SATIKSMES ORGANIZĀCIJASATIKSMES ORGANIZĀCIJA

Velosatiksmes organizēšana gadījumā ,  kad ir atsevišķa 
braukšanas josla labā manevra veikšanai



SATIKSMES ORGANIZĀCIJASATIKSMES ORGANIZĀCIJA

Velosipēdistu uzkrāšanās zona priekšā mehānisko 
transportlīdzek ļu joslai pirms ar luksoforiem regulē jama 
krustojumakrustojuma



VELO PĀRBRAUKTUVESVELO PĀRBRAUKTUVES

Atvirzīta:



VELO PĀRBRAUKTUVESVELO PĀRBRAUKTUVES

Neatvirzīta:



VELO PĀRBRAUKTUVE – ROTĀCIJAS 
APLIS



VELO PĀRBRAUKTUVES

L īmeņu izl īdzināšana 
starp velosipēdu ce ļu p p ļ
un brauktuvi vai velo 
joslu 



VELO PĀRBRAUKTUVESVELO PĀRBRAUKTUVES

L īmeņu izlīdzināšana starp velosipēdu ce ļu un brauktuvi vai velo 
joslu



LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANALIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA



LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANALIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA



VIDE UN MAZĀ ARHITEKTŪRAVIDE UN MAZĀ ARHITEKTŪRA



30 KM/H ZONAS30 KM/H ZONAS

29 Sept. 2015



ŠAURĀK  LĒNĀK  VAIRĀKŠAURĀK, LĒNĀK, VAIRĀK



SATIKSMI NOMIERINOŠI
ELEMENTI



NO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLUNO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLU



NO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLUNO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLU



NO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLUNO 2 AUTO JOSLĀM UZ 1 AUTO JOSLU



KRITISKA PIEEJA NEPIECIEŠAMAI TELPAIKRITISKA PIEEJA NEPIECIEŠAMAI TELPAI



PILSĒTVIDES TELPA CILVĒKIEMPILSĒTVIDES TELPA CILVĒKIEM



CIK € IEŅEM 1 KVADRĀTMETRS?CIK € IEŅEM 1 KVADRĀTMETRS?



TELPAS PAPLAŠINĀŠANATELPAS PAPLAŠINĀŠANA



VELO INFRASTRUKTŪRA JĀVEIDO TUR, KUR IR 
PIEPRASĪJUMS (NEVIS TUR, KUR IR VIEGLI)

Piemērs šeit: 

24% no t īkla nodrošina 24% no t īkla nodrošina 
pārvietošanos 53% 
riteņbraucē ju

Cycle use:

81



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶIGALAMĒRĶI



GALAMĒRĶI VIENKOPUSGALAMĒRĶI VIENKOPUS



INFRASTRUKTŪRAS PRINCIPI
Infrastruktūra - principi

INFRASTRUKTŪRAS PRINCIPI



VELO INFRASTRUKTŪRA NAV UZ IETVĒMVELO INFRASTRUKTŪRA NAV UZ IETVĒM

Tagad Agrāk



Ē ŠINTEGRĒTA RITEŅBRAUKŠANA + 
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS + SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  

VELO NOVIETNES



GRONINGENAS CENTRĀLĀ STACIJA 

Pirms Pēc



AMERSFOORT STACIJAAMERSFOORT STACIJA



RĪGAS DZELZCEĻA STACIJARĪGAS DZELZCEĻA STACIJA

Vasaras 
mēnešos 
pasažieru 
vilcienā tiek 
pārvadāti ap 
25 000 
velosipēdu 
mēnes īmēnes ī



KUSTĪBAI DOMĀTĀS PUBLISKĀS TELPAS 
PLĀNOŠANAS PRIORITĀTES

 Pašvaldības prioritātes att īst ības plānā ,  plānojumos. 
Piemēram, pilsētas centrā noteikta sec īga prioritāte 
gā jē j iem, riteņbraucē j iem, sabiedriskajam transportamgā jē j iem, riteņbraucē j iem, sabiedriskajam transportam

 Velo infrastruktūra tiek plānota ne uz gā jē ju, bet uz pārē jo, 
ar zemāku prioritāti  rēķ inaar zemāku prioritāti, rēķ ina

 Sabiedriskais transports ne uz gā jē ju un ne uz velo rēķ ina

 Vieglais auto ne uz gā jē ju, velo, sabiedriskā transporta 
rēķ ina utt.rēķ ina utt.

Visa veida publiskās ārtelpas izveide pieskaņota šīm 
prioritātēmprioritātēm



PRIORITĀŠU VEIDOŠANAS TRIKIPRIORITĀŠU VEIDOŠANAS TRIKI

 Za ļā gaisma prioritāri gā jē j iem, riteņbraucē j iem un tad 
autotransportam

 Ietve iešanai, brauktuve braukšana, stāvlaukumi stāvēšanai

 Viegli uztveramas, saprotamas “spilgtas” pazīmes

 Bērnam saprotami, droši, ērti lietojams

 Jāatbilst sajūtām  ka ir braucams ar mašīnu Jāatbilst sajūtām, ka ir braucams ar mašīnu



BĒRNIEM SAPROTAMA UN DROŠA 
INFRASTRUKTŪRA



VELO INFRASTRUKTŪRAS 
PAMATPRINCIPI

1. Satiksmes droš ība krustojumos. No lietotā ja saprotamības 
viedok ļa un juridiskā (CSN).

2  Pamanām ība No citu satiksmes dalībnieku viedokļa2. Pamanām ība. No citu satiksmes dalībnieku viedokļa.

3. L īkumain ības faktors.

4. Laika faktors. (Rekomendē jošais apstāšanās vietu skaits uz 1 ( j p
km nedr īkst pārsniegt 1,56. Vai arī brauks pār sarkano.

5. Nepārtraukt ība. Nebeidzas pirms katra krustojuma, pārvada 
u tmlu.tml.

6. Savietojam ība. Var nokļūt uz sānce ļiem, šķērsielām, 
iebrauktuvēm, ēkām. Nedr īkst būt vienā brauktuves pusē .

7. Segums. Gludums, lūkas, bedres, iegrimumi. Bez 
bortakmeņ iem
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VELO INFRASTRUKTŪRAS PAMATPRINCIPIVELO INFRASTRUKTŪRAS PAMATPRINCIPI

8. Ģeometrija. Virāžas, asi pagriezieni, šķērš ļi ,  stabi, koki, 
pieturvietas

9  Saprotam ība  Z īmju  norāžu  horizontā lo marķē jumu 9. Saprotam ība. Z īmju, norāžu, horizontā lo marķē jumu 
pietiekam ība

10. Iespē ja braukt diviem blakus. Komforts, pārredzam ība, 
intervā ls

11. Piemērot ība visa veida velosipēdiem. 

12  Maršruta un vietas pievilc ība Pat īkamas emocijas12. Maršruta un vietas pievilc ība. Pat īkamas emocijas

13. Inovācijas. Skait ītā j i ,  bankomāti, kafijas automāti u.tml.

14. Papildus infrastruktūra. Soliņ i ,  kā ju balsti, atkritumu urnas. p ņ , j ,
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CEĻŠ VED  CEĻŠ NAV JĀPIEVEICCEĻŠ VED, CEĻŠ NAV JĀPIEVEIC



VELO INFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTEVELO INFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTE
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KVALITĀTEKVALITĀTE



SAPROTAMĪBASAPROTAMĪBA



UZSKATĀMAS PRIORITĀTESUZSKATĀMAS PRIORITĀTES



CEĻA NEPĀRTRAUKTĪBACEĻA NEPĀRTRAUKTĪBA



PRIORITĀTESPRIORITĀTES



KAM PRIEKŠROKA?KAM PRIEKŠROKA?



KAM PRIEKŠROKA?KAM PRIEKŠROKA?



CEĻA NEPĀRTRAUKTĪBA + PRIEKŠROCĪBACEĻA NEPĀRTRAUKTĪBA + PRIEKŠROCĪBA



DISKRIMINĀCIJADISKRIMINĀCIJA



INFRASTRUKTŪRAS
SAPROTAMĪBA
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INFRASTRUKTŪRAS
PIEMĒROTĪBA VISIEM

112



INFRASTRUKTŪRAS
PIEMĒROTĪBA DAŽĀDIEM VELOSIPĒDIEM



INFRASTRUKTŪRAS
PIEMĒROTĪBA



INFRASTRUKTŪRAS
PIEMĒROTĪBA



INFRASTRUKTŪRAS
PIEMĒROTĪBA



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES



VELO NOVIETNESVELO NOVIETNES





ATŠĶIRĪGA SEGUMA TRŪKUMSATŠĶIRĪGA SEGUMA TRŪKUMS



ATŠĶIRĪGA SEGUMA TRŪKUMSATŠĶIRĪGA SEGUMA TRŪKUMS



SAPROTAMĪBA  UZTVERAMĪBASAPROTAMĪBA, UZTVERAMĪBA



SAPROTAMĪBA  UZTVERAMĪBASAPROTAMĪBA, UZTVERAMĪBA



SATIKSMI NEVAR VEIDOT 
Pasēdi, 
pavēro  ko 

KĀ MEHĀNISKU 
pavēro, ko 
viņ i  dara, 
kādēļ  tā  
dara? 

ĶERMEŅU FIZISKAS 
ATTIECĪBAS  BET GAN KĀ dara? 

Izmanto 
ziemu  

ATTIECĪBAS, BET GAN KĀ 
CILVĒKU ziemu, 

meklē  
pēdas 
sniegā

PĀRVIETOŠANĀS 
Ē

g

VĒLMES UN PARADUMU 
APMIERINĀŠANUAPMIERINĀŠANU



RACIONALITĀTERACIONALITĀTE



PAŠDARBĪBAPAŠDARBĪBA



RADI DROŠĪBU SAVĀ IELĀ PATSRADI DROŠĪBU SAVĀ IELĀ PATS



ATGĀDNE DZĪVOJAMĀ ZONĀATGĀDNE DZĪVOJAMĀ ZONĀ



ĀTRUMU NEIEROBEŽO AR ZĪMĒM, BET AR 
APSTĀKĻIEM



DISKOMFORTU RADOŠA SATIKSMEDISKOMFORTU RADOŠA SATIKSME



ĒRTĪBU MEKLĒŠANAĒRTĪBU MEKLĒŠANA



ĒRTĪBU RADĪŠANAĒRTĪBU RADĪŠANA



VIDES UZLABOŠANA PAŠU ROKĀMVIDES UZLABOŠANA PAŠU ROKĀM



15 DIENAS VĒLĀK15 DIENAS VĒLĀK……



AR VELO UZ DARBU KAMPAŅASAR VELO UZ DARBU KAMPAŅAS



INFRASTRUKTŪRA BĒRNIEMINFRASTRUKTŪRA BĒRNIEM



AR VELO UZ SKOLU KAMPAŅASAR VELO UZ SKOLU KAMPAŅAS



AR VELO UZ BĒRNUDĀRZUAR VELO UZ BĒRNUDĀRZU



VELO NOVIETNES BĒRNUDĀRZĀVELO NOVIETNES BĒRNUDĀRZĀ



VĒLME BRAUKT AR RITENIVĒLME BRAUKT AR RITENI



SKREJRITEŅU NOVIETNESKREJRITEŅU NOVIETNE



VELOSIPĒDU NOVIETNE PIE SKOLASVELOSIPĒDU NOVIETNE PIE SKOLAS



SLĒDZAMA VELO NOVIETNE  ŠĶŪNISSLĒDZAMA VELO NOVIETNE, ŠĶŪNIS



VELO NOVIETŅU PRINCIPI BĒRNUDĀRZOSVELO NOVIETŅU PRINCIPI BĒRNUDĀRZOS

 Slēdzama velo novietne(šķūnis) zem jumta bērna velosipēda 
atstāšanai dienas garumā .  Novietne piemērota bērnu 
velosipēda izmēram  iespē ja atstāt skrejriteņus  balansa velosipēda izmēram, iespē ja atstāt skrejriteņus, balansa 
riteņus, trīsriteņus u.tml. Apstāk ļiem jābūt, ai nesal īst, saulē  
nesakarst.

Slēd  l  i   j  k  ā  i š   Slēdzama velo novietne zem jumta, kur atstāt pieaugušo 
velosipēdus uz dienu. Iespē ja atstāt velo piekabi, kravas 
riteņus, piekārt pie sienas bērnu sēdekl īšus, iespē ja 
pakarināt, izžāvēt lietusmēteli, pārvalkus. 

 Velo novietne pie bērnudārza(grupiņas) durv īm velosipēda 
uzglabāšanai uz 10 minūtēm pieaugušajiemuzglabāšanai uz 10 minūtēm pieaugušajiem.



APMĀCĪBAS JAU BĒRNUDĀRZĀAPMĀCĪBAS JAU BĒRNUDĀRZĀ



BĒRNI JĀPIERADINA SATIKSMEIBĒRNI JĀPIERADINA SATIKSMEI

96% no Dānijas 
iedzīvotājiem iedzīvotājiem 
uzskatā, ka jārada 
apstākļi, lai bērni 
varētu vairāk varētu vairāk 
braukt ar 
velosipēdiem



VELO NOVIETNE PIE SKOLĀMVELO NOVIETNE PIE SKOLĀM



IZMANTOTIE AVOTIIZMANTOTIE AVOTI

 Botma & Papendrecht, TU Delft 1991

 R īgas Velo koncepcija. Toms Kokins

C S š Ce ļu Satiksmes droš ības direkcija

 Latvijas Valsts ce ļi

 Wittaveen Bos Wittaveen Bos

 SIA “Maplant”

 R īgas Domes Satiksmes departaments

 Jānis Kleperis

 R īgas Domes Vides departaments

Jā i  G l b Jānis Golubevs



LAI JUMS LABI RIPO!LAI JUMS LABI RIPO!

Viesturs Silenieks

www divritenis lvwww.divritenis.lv

divritenis@divritenis.lv

T l  29204713Tel. 29204713



SAITES UZ FILMĀMSAITES UZ FILMĀM

• Velo sastrēgumi Kopenhāgenā
• Zaļais vilnis riteņbraucējiem
• Iestaigātās pēdas Kopenhāgenā
• Kravas velosipēdi Kopenhāgenā
• Infrastruktūras kopējā bilde Kopenhāgenā
• Intermodalitātes principi

D šīb  l ti• Drošības elementi
• Makro dizains, jeb papildus infrastruktūras detaļas 
• Makro dizains (6)
• Norrebrogade lielākā riteņbraucēju plūsma pasaulē• Norrebrogade – lielākā riteņbraucēju plūsma pasaulē
• Projekts “Mierīgi’
• Kurjers velk vilciena vagonu
• Bambusa velo• Bambusa velo
• Riteņbraucēju sliktie ieradumi Amsterdamā
• Kādēļ holandieši brauc ar velosipēdiem
• Holandiešu tipa krustojumsHolandiešu tipa krustojums
• Velo sastrēgumstunda Utrecht
• Kas notiek, ja riteņbraucēji apstājas pie sarkanās gaismas


