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IEVADS 

Projekta “Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās”(Cyclurban) ietvaros 
apskatīta velosatiksmes situācija Rīgas pilsētā, analizēti un apkopoti pieejamie velosipēdu intensitāšu dati, 
kā arī veiktas aptaujas un analīze, tādā veidā veicinot velosatiksmes attīstība iespējas un kvalitatīvu 
velosipēdu infrastruktūras plānošanu, balstoties uz datiem.  

Projektā vērtēti arī ceļu satiksmes negadījumi un velosatiksmes komforta trūkumu punkti. Pasaulē ir 
vērojama strauja velosatiksmes telpas uzlabošana izmantojot dažādus ātrus risinājumus, gan īstermiņā, 
gan ilgtermiņā. Šādi risinājumi izskatīti arī šajā plānā, lai bez lielām investīcijām īstermiņā uzlabotu 
velosatiksmes iespējas. Ar mazākiem investīciju projektiem panākt pēc iespējas lielāku efektu, pārkārtojot 
satiksmes telpu, kā arī uzlabojot visu mazāk aizsargāto dalībnieku satiksmes drošību.  

Projekta īstenotāji Latvijā ir biedrība “Baltijas Vides Forums” un biedrība “Latvijas Riteņbraucēju 
apvienība”.  
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1.VELOSIPĒDU SATIKSMES ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Raksturojot esošo velosipēdu satiksmes situāciju valstī jāatzīmē, ka šobrīd pieejamā informācija ir 
nepilnīga, tomēr kopumā tā gadu no gada uzlabojas. 2017. gadā izstrādāts un 2018. gada 14. augustā ar 
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 389 apstiprināts pirmais Latvijas Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-
2020. gadam (turpmāk tekstā – Veloplāns). Veloplānā iekļautajā Rīcības plānā līdz 2020. gadam, kā pirmais 
uzdevums līdz 2019. gada beigām ir ‘’Veikt visaptverošu pētījumu par velosatiksmi valstī, iegūstot datus, 
kas raksturo velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā’’. Atbilstoši pieejamajai 
informācijai, šāds pētījums tiek izstrādāts, bet tā rezultāti šī ziņojuma izstrādes laikā vēl nav pieejami.  

2015. gadā tika apstiprināta Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030. gadam1 (turpmāk 
tekstā – Koncepcija), kura balstās uz trīs galvenajām velosipēdu satiksmes sastāvdaļām: infrastruktūra, 
plānošana un vadība, popularizēšana un izglītība. Koncepcija aptver plašu jautājumu loku, un tajā ietvertie 
mērķi un uzdevumi ir saistoši Rīgas pilsētai. Savukārt 2019. gadā ir uzsākta Rīgas transporta sistēmas 
ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma, t.sk. Esošās sistēmas raksturojums un Īstermiņa rīcības plāns 
2019.-2025. gadam, kā arī vidēja un ilgtermiņa rīcības plāni2. Diemžēl līdz 2019. gada nogalei, nav realizēts 
neviens no Koncepcijā iekļautajiem velosatiksmes infrastruktūras izbūves objektiem 2016.-2018. gadam, 
tomēr lielākā daļa  no tiem ir pārnesti uz Rīcības programmas Īstermiņa rīcības plāna 2019.-2025. gadam 
aktivitātēm.  

Šajā nodaļā tiks sniegts vispārējs pieejamās informācijas raksturojums gan valsts, gan galvaspilsētas 
mērogā par velosipēdu satiksmes infrastruktūru, lietotāju skaitu un līdz šim veiktajām sociālajām 
kampaņām par velosipēdu satiksmes drošību.  

1.1. Informācijas kampaņas par velosipēdu satiksmes drošību 

Ir notikušas vairākas sociālās kampaņas, kuras vērstas uz savstarpējo cieņu uz ceļa:  

• 2011. gadā tika veidota kampaņa “See the bike?”/ ”Velosipēdu redzi?” par autovadītāju 
uzmanības pievēršanu velosipēdistiem uz ceļa, kā arī īpašas kampaņas par satiksmes drošību 
skolās: https://www.delfi.lv/auto/zinas/uzsak-jaunu-satiksmes-drosibas-kampanu-velosipedu-
redzi.d?id=38342377   

• 2016. gadā notika kampaņa “Courtesy unites”/ “Pieklājība vieno”, kurā autovadītāji un gājēji tika 
informēti par ceļu satiksmes noteikumu izmaiņām, kā arī tika atgādināts par viņu savstarpējo 
cieņu un izpratni. Šajā kampaņā īpaša uzmanība tika pievērsta velosipēdistu drošībai ceļu 
satiksmē: https://www.youtube.com/watch?v=yGdmcdqH02E 

• 2017. gadā kampaņa “Unwritten rules” / “Nerakstītie likumi” tika radīta, lai atkārtotu drošu 
attālumu starp automašīnu un velosipēdu: (http://nerakstitie.lv/#!/sakums 

• 2019. gadā atkāroti tiek aicināts ievērot drošu apdzīšanas distanci: pilsētvidē jāievēro drošs 
vismaz 1 metra attālums, bet ārpus apdzīvotām vietām - vismaz 1,5 metri: 
https://www.csdd.lv/jaunumi/uzstadot-informativas-zimes-riga-csdd-uzsak-velo-kampanu-
tuvak-ne 

 
1 Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030. gadam; Rīgas dome (2015). Pieejams: 
http://www.rdsd.lv/uploads/media/557550c430e1f.pdf 
2 Rīcības programma; Rīgas dome (2019). Pieejams: https://www.rdpad.lv/rtp/ricibas-programma/ 

https://www.delfi.lv/auto/zinas/uzsak-jaunu-satiksmes-drosibas-kampanu-velosipedu-redzi.d?id=38342377
https://www.delfi.lv/auto/zinas/uzsak-jaunu-satiksmes-drosibas-kampanu-velosipedu-redzi.d?id=38342377
https://www.youtube.com/watch?v=yGdmcdqH02E
http://nerakstitie.lv/#!/sakums
https://www.csdd.lv/jaunumi/uzstadot-informativas-zimes-riga-csdd-uzsak-velo-kampanu-tuvak-ne
https://www.csdd.lv/jaunumi/uzstadot-informativas-zimes-riga-csdd-uzsak-velo-kampanu-tuvak-ne
http://www.rdsd.lv/uploads/media/557550c430e1f.pdf
https://www.rdpad.lv/rtp/ricibas-programma/


 

5 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This 
initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the GIZ. The overarching goal of the 
European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate 
greenhouse gas emissions.  

 

1.2. Velosipēdu satiksmes infrastruktūra un velosipēdu maršruti 

Valstī ir izstrādāts pamatdokuments, kas nosaka prasības velosipēdu satiksmes infrastruktūras plānošanai 
un būvniecībai 2015. gadā apstiprinātais Latvijas standarts “Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: 
Velosatiksme LVS 190-9:2015” (turpmāk tekstā – Standarts). Nosacījumi velosipēdu satiksmes atdalīšanai 
no kopējās transporta plūsmas ir iekļauti Latvijas standartā LVS 190-2:2007 “Ceļu projektēšanas 
noteikumi. Normālprofili” Saskaņā ar Standartu izšķir sekojošas velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
formas: rekomendējošā velojosla, velojosla, velosipēdu ceļš un apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš3. 
Lielākā daļa no valstī un Rīgā izbūvētās velosipēdu satiksmes infrastruktūras ir tieši apvienotie gājēju un 
velosipēdu ceļi. Kopumā velosipēdu satiksmes infrastruktūra šobrīd vērtējama kā vāji attīstīta: pa kreisi 
(Attēls 1a) attēlotajā kartē ar zilu atzīmēta Latvijā izbūvētā velosipēdu satiksmes infrastruktūra, savukārt 
attēlā pa labi (Attēls 1b) ar zaļu krāsu redzami izveidotie tūrisma un rekreācijas maršruti (skat. Attēls 1a, 
1b).  

  

Attēls  1a un 1b .  “Ekrānuzņēmums no “Latvi jas Velo karte” ( http://velokarte.divr itenis.lv/ )  ar zi lu krāsu 
attēlota  valstī esošā  velosipēdu satiksmes infrastruktūra, ar zaļu –  izveidotie tūrisma velosipēdu 
maršruti”  

Rīgas domes plānošanas dokumentos kā velosipēdu infrastruktūra tiek attēlota ne tikai augstākminētās 
Latvijas standartā iekļautās velosipēdu satiksmes infrastruktūras formas, bet arī velosipēdu maršruti, kas 
savstarpēji netiek atdalīti. Saskaņā ar Rīcības programmas Esošās situācijas raksturojumu un 
Velokoncepcijā pieejamo, kopējais izbūvētās velosipēdu satiksmes infrastruktūras garums Rīgas pilsētā ir 
aptuveni 70 kilometri (skat. Attēls 2). Rīgā ir pieejamas aptuveni 600 velosipēdu novietnes. Velosipēdu 
novietņu izvietojuma karte nav pieejama, velosipēdu novietņu apsaimniekotāji ir dažādas organizācijas. 
Diemžēl plānošanas dokumentos un dažādos interneta avotos pieejamā informācija ir pretrunīga, un nav 
iespējams noteikt precīzu velosipēdu satiksmes infrastruktūras stāvokli. Saskaņā ar Rīgas pilsētas 
velosipēdu un gājēju infrastruktūras Esošās situācijas ziņojumu4:  

“Gājēju un velosipēdistu pārvietošanās Rīgas pilsētā esošajā situācijā lielākoties ir pakārtota automobiļu 
satiksmei, tā kā esošais veloceliņu tīkls nosedz tikai nelielu daļu no galamērķiem pilsētā un veido vāju 
saikni starp dažādām Rīgas pilsētas apkaimēm. Rīgas pilsētā esošajā situācijā trūkst vienota velosatiksmes 
tīkla, pastāv maģistrālo veloceļu pārrāvumi un nav dažādu lielu apkaimju savienojumu ar pilsētas centru. 
Veloceliņi nav savienoti ar veloceliņu infrastruktūru ārpus Rīgas. Tādejādi, velosipēdu satiksme ir vāji 

 
3 Latvijas Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020. gadam, 2017. Pieejams: http://veloplans.lv/wp-
content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf 
4 Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma – Esošās situācijas ziņojums (Gala versija), 2019. 
Pieejams: https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/04/1_MRP_Esosa_situacija_Gala_zinojums.pdf 

http://velokarte.divritenis.lv/
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/04/1_MRP_Esosa_situacija_Gala_zinojums.pdf
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integrēta kopējā transporta sistēmā un tās izmantošana arī aglomerācijas līmenī ir apgrūtināta no 
dažādiem (visvairāk – drošības) aspektiem. Nepietiekamais velosipēdu novietņu skaits neļauj veidot 
velosipēdu intermodalitāti ar citiem mobilitātes veidiem.” 

Attēls 2 uzrāda esošās velosipēdu satiksmes infrastruktūras stāvokli 2020. gada sākumā, kad Rīgas 
ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma tiek izstrādāta un vēl nav apstiprināta. Līdzīgs attēls pieejams 
gan 2015. gadā sagatavotajā Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā 2015.-2030. gadam, gan 
Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas Esošās situācijas ziņojumā. 
Neskatoties uz to, ka vairāki velosipēdu infrastruktūras būvniecības projekti jau ilgus gadus ir kādā no 
projektēšanas stadijām, diemžēl pēdējo gadu laikā Rīgā nav izbūvētu jaunu velosipēdu ceļu vai velojoslu. 

Starptautiskie velosipēdu maršruti 

Saskaņā ar Veloplānā5 pieejamo informāciju Latviju šķērso trīs, t.s. EuroVelo velosipēdu maršruti, no 
kuriem divi – EuroVelo10 un EuroVelo13 – šķērso Rīgu:  

• EuroVelo10 jeb Baltijas jūras velosipēdu ceļa maršruts ir aptuveni 8 000 km garš un ved apkārt Baltijas 
jūrai, šķērsojot 9 valstis; 

• EuroVelo11 jeb Austrumeiropas maršruts ir aptuveni 6 000 km garš un stiepjas no Norvēģijas 
ziemeļaustrumiem (Nordkapp) līdz Grieķijai (Atēnām); 

• EuroVelo13 jeb Dzelzs priekškara maršruts šķērso 20 valstis 10 400 km kopgarumā un iezīmē 
simbolisko robežu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas, kādās Eiropa bija sadalīta vairāk kā 
pus gadsimtu Aukstā kara laikā. Šis maršruts ved no pašiem Eiropas ziemeļiem - Norvēģijas pilsētiņas 
Kirkenes līdz pat Bulgārijas un Turcijas robežai pie Melnās jūras.  

 
5 Latvijas Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020. gadam, 2017. Pieejams: http://veloplans.lv/wp-
content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf 

http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf
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Attēls  2. “Rīgas transporta sistēmas i lgtspēj īgas mobil itātes r īc ības programmas,  
 esošā s ituācijas z iņojums. Gala versi ja 2019. ”  

 

1.3. Velosipēdu satiksme Latvijā 

Dati par velosipēdu satiksmi Latvijā pieejami tikai aptauju veidā. Diemžēl veiktās aptaujas līdz šim nav 
regulāras un sistemātiskas, taču iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka iespējams ar velosipēdu uz darbu katru 
dienu dodas aptuveni 3 – 9 % Latvijas iedzīvotāju.  

Informācija no CSP iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultātiem – aptaujāti 7,1 tūkst. iedzīvotāju vecumā 
no 15 līdz 75 gadiem laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada februārim. Rezultāti uzrādīja, 
ka vismaz vienu reizi nedēļā vismaz 10 minūtes ar velosipēdu pārvietojas 23 % Latvijas iedzīvotāju, vismaz 
5 dienas nedēļā – seši procenti, savukārt katru dienu ar velosipēdu pārvietojas 3,4 %.  

Centrālās statistikas pārvaldes aptaujā “Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā” kopumā uzrunāja 
11 tūkst. Latvijas iedzīvotāju, no kuriem aptaujā piedalījās 6,7 tūkst. Tika secināts, ka ikdienas 
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pārvietošanās īsajos braucienos (līdz 300 km) pēc velosipēda kā galvenā transporta veida sastāda 3,7 %, 
ar kājām tie ir 33,4 % un ar sabiedrisko transportu 15, 2 %6. 

Līdzīgi rezultāti kā par 2014. un 2015. gadu ir arī 2020. gada sākumā publicētā pētījuma “Pētījums par 
velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā”7 ietvaros veiktajā aptaujā (2019. gada 
augusts līdz 2019. gada novembris, kopumā 4 tūkst. respondentu). Statistika liecina, ka Latvijā 2019. gada 
laikā ar velosipēdu pārvietojas katru vai gandrīz katru dienu 6,4 % aptaujāto, savukārt vienu reizi nedēļā 
ar velosipēdu brauc 19,8 % Latvijas iedzīvotāju, no kuriem visvairāk ir Pierīgā (23,2 %), bet vismazāk – 
Latgalē (17,2 %) un Rīgā (17,7 %). Secināts, ka nepilni 9 % Latvijā strādājošo iedzīvotāju velosipēdu 
izmanto, lai nokļūtu darba vietā.   

1.4. Velosipēdu satiksme Rīgā 

Pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā tika secināts, ka 2019. gadā 
Rīgā vienu reizi nedēļā ar velosipēdu pārvietojušies 17,7 % aptaujāto. Savukārt 2013. gadā (aptauja veikta 
Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015.-2030. gadam sagatavošanas ietvaros) secināts, 
ka vismaz reizi nedēļā ar velosipēdu pārvietojās 18,2 % Rīgas pilsētas iedzīvotāju. Abi iegūtie rezultāti ir 
līdzīgi, taču tie sniedz tikai vispārīgu ieskatu rīdzinieku paradumos. 

Rīgas Dome neveic visaptverošu velosipēdu uzskaiti kā patstāvīgu satiksmes intensitātes monitoringu. 
Vienīgie velosipēdu satiksmes uzskaites dati tiek ievākti iepriekš pateicoties Latvijas Riteņbraucēju 
apvienības (LATRIT) un šobrīd biedrības “Pilsēta cilvēkiem” brīvprātīgo darbam. Rīgas Ilgtspējīgas 
Mobilitātes Rīcības programmas Esošās situācijas ziņojumā8 sadaļā par velosipēdu satiksmi tiek izmantota 
LATRIT apkopotā riteņbraucēju skaita informācija, kura sākotnēji tiek atspoguļota Rīgas pilsētas 
velosatiksmes attīstības koncepcijā 2015.-2030. gadam. Esošās situācijas ziņojumā iekļauta novecojusi 
informācija par velosipēdu skaitu. Biedrība “Pilsēta cilvēkiem ” kopš 2018. gada septembra regulāri vienu 
līdz divas reizes mēnesī veic velosipēdu uzskaiti konkrētās Rīgas vietās, t.sk. uz galvenajiem pilsētas tiltiem 
pār Daugavu un dzelzceļa loku. Fiksētais velosipēdistu skaits uz Rīgas tiltiem 2014. un 2019. gada maijā 
redzams Attēlā 3, savukārt Attēls 4 atspoguļo velosipēdistu skaitu regulārās uzskaites vietās Rīgā gada 
griezumā. 

 
6 Apsekojums “Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā”, Centrālā statistikas pārvalde; 2018. Pieejams: 
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/meklet-tema/357-apsekojuma-latvijas-
iedzivotaju-mobilitate 
7 SIA “Enviroprojekts”, 2019. Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. Pieejams:  
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf 
8 Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma – Esošās situācijas ziņojums (Gala versija), 2019. 
Pieejams: https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/04/1_MRP_Esosa_situacija_Gala_zinojums.pdf 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/meklet-tema/357-apsekojuma-latvijas-iedzivotaju-mobilitate
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/meklet-tema/357-apsekojuma-latvijas-iedzivotaju-mobilitate
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/04/1_MRP_Esosa_situacija_Gala_zinojums.pdf
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Attēls  3.  “Velosipēdistu skaits uz Rīgas til tiem 2014. gada 16. maijā  un 2019. gada 17. maijā no plkst.  8.00 
l īdz 9.00 (LATRIT, P ilsēta ci lvēkiem) ”  

Kā redzams (skat. Attēls 3), 2019. gada maijā uz visiem tiltiem rīta maksimumstundā fiksēts lielāks 
velosipēdistu skaits nekā 2014. gada maijā. Šie uzskaites dati uzrāda, ka lielākais velosipēdistu skaita 
pieaugums vērojams uz Akmens un VEF tiltiem. Šos tiltus rīta maksimumstundā 2019. gada maijā 
izmantojuši gandrīz divreiz vairāk velosipēdistu nekā 2014. gada maijā. Neliels velosipēdistu skaita 
palielinājums arī uz Deglava tilta, savukārt uz nemainīgi visbiežāk izmantotais tilts pār Daugavu ir Vanšu 
tilts. Kaut arī velosipēdistu skaits uz Zemitānu tilta ir vairāk nekā divas reizes lielāks 2019. gadā nekā 2014. 
gadā, vēl aizvien tas ir vismazāk izmantotais maršruts velosipēdistiem.  

 
Attēls  4  “Velosipēdu skaits  regulārās uzskaites vietās Rīgā no 2018. gada septembra l īdz 2019.  gada 
oktobrim (Pilsēta cilvēkiem) ”  

Kā redzams Attēlos 3 un 4, Vanšu tilts nemainīgi ir visvairāk izmantotais velosipēdistu tilts. Velosipēdu 
satiksme Rīgā ir izteikti sezonāla, aptuveni 20 % no velosipēdistiem, kuri pārvietojas tikai vasaras sezonā, 
ar velosipēdu pārvietojas arī ziemā. Tas uzskatāmi redzams tieši uz Vanšu, Akmens un VEF tiltiem. Lielākais 
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velosipēdu skaits novērojams aprīļa, maija, jūnija un septembra mēnešos, kas izskaidrojams ar studentu 
un skolēnu mācību gada un vasaras sezonas laiku.  

Saskaņā ar biedrības “Pilsēta Cilvēkiem” datiem, 2019. gada 11. janvārī gaisa temperatūra Rīgā bija -7 ◦C 
un iepriekšējās dienās bija snidzis sniegs, savukārt 2020. gada 17. janvārī gaisa temperatūra bijusi +6 ◦C 
un sniegs ilgstoši nav bijis. Salīdzinot kopējo riteņbraucēju skaitu 2020. un 2019. gada janvāra uzskaites 
dienās, 2020. gadā tas ir bijis trīs reizes lielāks, nekā 2019. gadā.   

Kaut arī “Pilsēta cilvēkiem” apkopotie velosipēdistu skaita dati gada griezumā dod ieskatu par velosipēdu 
satiksmes intensitāti pilsētā, tomēr tie vienlaikus arī norāda uz būtisku nepieciešamību nodrošināt pilsētas 
mēroga velosipēdu satiksmes intensitātes monitoringu, kā tas tiek veikts ar autotransportu uz valsts 
ceļiem.  

2019. gada 17. maijā, kad ārā bija +17◦C un saulains laiks, Rīgas centrā laikā no 8.00 līdz 9.00 kopumā tika 

uzskaitīti vairāk nekā 4 tūkst. velosipēdistu (t.sk. 250 Pārdaugavā). 2019. gada maija mēnesis ir bijis ar 
lielāko velosipēdu satiksmes intensitāti visa gada griezumā (skat. Attēls 4). Konkrētās uzskaites dienas 
velosipēdu satiksmes intensitāte maksimumstundā jeb darba dienā laikā no 8.00 līdz 9.00 Rīgā esošajās 
uzskaites vietās redzama Attēlā 5. 

 

Attēls  5 ”Velosipēdu satiksmes  intensitāte maksimumstundā jeb la ikā no 8.00 līdz 9.00 Rīgā, 2019.  gada 
17. maijā (Pi lsēta cilvēkiem)”  

Kopš 2008. gada velobraucēju skaits uz Vanšu tilta rīta stundā palielinājies vairāk nekā piecas reizes (skat. 
Attēls 6). Saskaņā ar Koncepcijā pieejamo informāciju 2008. gada jūlijā riteņbraucēju skaits uz Vanšu tilta 
rīta stundā no 8.00 līdz 9.00 bija nedaudz zem 100, 2009. un 2012. gada vasaras mēnešos jau tas sasniedza 
400, savukārt 2013. un 2014. gada maijā tas bija 450. 2018. gada septembrī uz Vanšu tilta rīta stundā no 
8.00 līdz 9.00 kopā saskaitīti vairāk nekā 550 riteņbraucēju (skat. Attēls 6). 
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Attēls  6 “Riteņbraucēju skaits uz Vanšu ti lta rīta stundā no plkst. 8.00 līdz 9.00; 2008. -2019. gadā (LATRIT, 
“Pi lsēta ci lvēkiem”)”  

1.5. Koplietošanas velosipēdu tīkls Rīgā līdz 2019. gadam 

2019. gadā Rīgā bija tikai viens velosipēdu koplietošanas pakalpojuma sniedzējs – SIXT bicycle, kas savus 
pakalpojumus piedāvāja, izmantojot starptautisko mobilo aplikāciju Nextbike. SIXT bicycle darbojās kā 
starptautiskās automašīnu nomas SIXT reklāmas kampaņa, nevis kā neatkarīgs velosipēdu koplietošanas 
uzņēmums.  

Līdz 2019. gadam Rīgas dome nav atbalstījusi koplietošanas velosipēdu nomas attīstību pilsētā, kā tas ir 
citur pasaulē, kur pašvaldību subsīdijas nodrošina velosipēdu koplietošanas sistēmu. Taču 2019. gada 
nogalē potenciāls velosipēdu koplietošanas uzņēmums saņēma vairāk nekā 23 tūkst. finansiālu atbalstu 
jauno uzņēmēju konkursā “Atspēriens”9. Šobrīd, ja privāts uzņēmējs vēlas uzstādīt koplietošanas 
velosipēdu staciju, ir iespējams piedalīties iepirkuma procesā uz tiesībām nomāt pašvaldības zemi. Tā kā 
pašvaldībai ir juridiski aizliegts atbalstīt privātu biznesu uz pašvaldības zemes, nomas cena ir augsta un 
koplietošanas sistēmu neveicinoša.  

SIXT bicycle Rīgā piedāvāja iespēju koplietošanas velosipēdu pirmās 30 minūtes izmantot bez maksas. 
Saskanā ar SIXT bicycle sniegto informāciju 2018. gadā kopumā tika veikti vairāk nekā 20 tūkstoši 
braucienu (Rīgā un Jūrmalā). 2018. gadā Rīgā bija izvietotas 30 velosipēdu koplietošanas stacijas 
(skat. Attēls 7), kuras lielākoties atradās pie viesnīcām un sabiedriskām vietām – Latvijas Nacionālā 
Bibliotēka, Rīgas ZOO, lielākās viesnīcas u.c. 2018. gadā koplietošanas velosipēdu sistēmu nodrošināja 220 
velosipēdi. Koplietošanas velosipēdi bija pieejami no janvāra līdz oktobra sākumam. Attēlā 7 redzams 
koplietošanas velosipēdu staciju novietojums un reižu skaits, cik konkrētā stacija ir bijusi brauciena 

 
9 Rīgas domes grantu programma “Atspēriens” piešķir 75 000 eiro viedpilsētu risinājumiem, 2019. Pieejams: 

https://www.investeriga.lv/jaunuznemeju-atbalsts/atsperiens-2/?fbclid=IwAR0cgfAW3T0IfaewfYpdOYg1mQh6pGnsZ-BOuazP-
ju-2HxyWb7-7_3gMAk 
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sākuma punkts. Saskaņā ar SIXT bicycle sniegto informāciju 70 % koplietošanas velosipēdu lietotāji ir 
vietējie iedzīvotāji un aptuveni 30 % ir pilsētas viesu.  

 
Attēls  7.  SIXT bicycle koplietošanas velosipēdu staciju  novietojums un reižu skaits,  cik  konkrētā stacija ir  
bijusi brauciena sākuma punkts 2018.  gadā  

 

Vispopulārākā stacija gan brauciena sākumam, gan beigām ir bijusi Radisson Blu Hotel Latvija Elizabetes 
ielā 55. Otrs populārākais galamērķis ir bijis Dzirnavu ielā 105, kur atrodas telekomunikāciju pakalpojumu 
sniedzējs TET (iepriekš Lattelecom). Trešais populārākais velosipēdu koplietošanas mērķis ir bijis Vaļņu un 
Kaļķu iela, kas ir vistuvākā stacija Brīvības piemineklim. Otra populārākā braucienu sākuma punkta stacija 
ir bijusi Dzirnavu iela, bet trešā – Vaļņu / Kaļķu iela. Kopumā 10 populārākie galamērķi ir tās pašas 10 
stacijas, kas ir arī populārākie sākuma punkti. 

Saskaņā ar SIXT bicycle sniegtajiem datiem, 2018. gadā populārākais maršruts ir bijis ap Rīgas ZOO staciju. 
Tas nozīmē, ka brauciens sākas un beidzas šajā Rīgas ZOO stacijā. 2018. gadā tika veikti gandrīz 1 000 šādu 
braucienu. Šis galapunkts un tā apkārtne ir populārs mikromobilitātes aktivitāšu galapunkts gan 
rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, jo šeit ir gan Rīgas ZOO, gan Mežaparka atpūtas zona. Mežaparka 
atpūtas zonā, tiek nodrošināti gan kultūras, gan āra aktivitātes. Šeit atrodas, piemēram, Dziesmu svētku 
Lielā estrāde un tajā notiekošie pasākumi, Rīgas Zooloģiskais dārzs, BMX trase, kā arī Ķīšezers un tajā 
esošās aktīvās atpūtas iespējas.  

Nav ziņu vai 2020. gada vasaras sezonā Rīgā būs pieejama velosipēdu koplietošana, taču pasaules prakse 
pierāda, ka tā ir neatņemama pilsētas transporta sistēmas daļa kā iedzīvotājiem, tā pilsētas viesiem. Rīga 
ir vienīgā pilsēta, kurā netiek nodrošināta pašvaldības atbalstīta velosipēdu koplietošanas sistēmas 
darbība. 
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2.Velosipēdu satiksmes bīstamo punktu novēršanas pasākumi 

Pilsētas velosipēdu satiksmes un ilgtspējīgas mobilitātes kontekstā svarīgi ir izvērtēt riteņbraucēju skaitu, 
velosipēdu satiksmes infrastruktūras stāvokli un ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti viens vai 
vairāki velosipēdi, datus. Būtisks ir ne tikai objektīvs skatījums uz satiksmes drošības jautājumiem jeb 
faktiskie ceļu satiksmes negadījumu telpiskie dati, bet arī subjektīvais – velosipēdu infrastruktūras 
lietotāju viedoklis. Atlasot kritiskos punktus, kuros Rīgā tiek apdraudēta velosipēdistu drošība un kuros 
steidzami jāpiemēro Infrastruktūras risinājumi, izmantota gan subjektīvā, gan objektīvā velosipēdu 
satiksmes infrastruktūru raksturojošā informācija. 

Turpmāk tekstā pieejama informācija par datiem, kuri šajā izpētē izmantoti, kā arī šo datu analīze. Izpētes 
rezultātā ir sagatavots uz pierādījumiem balstīts ziņojums par Rīgas velosipēdu infrastruktūras kritiskajiem 
punktiem un to potenciālajiem risinājumiem, kurus iespējams veikt tekošā budžeta ietvaros, izvairoties 
no desmitiem-miljonu lielām investīcijām.  

Projekta CyclUrban ietvaros Rīgas iedzīvotāji 2019. gadā tika aicināti izteikt savu viedokli divās ar 
velosipēdu satiksmi saistītās aptaujās. Viena no tām sadarbībā ar German Aerospace Center (DLR) Institute 
of Transport Research par vēlamo velosipēdu satiksmes infrastruktūru, kurā Latvija bija viena no 
aptaujātajām dalībvalstīm, un otra – LATRIT un Baltijas Vides Foruma (BEF) veidotā tiešsaistes interaktīvā 
karte par velosipēdu satiksmes infrastruktūras kvalitāti Rīgā, kuras rezultāti pieejami sadaļā 2.1. 
Sabiedriskās zinātnes aptauja. Aptaujas rezultāti kalpo kā velosipēdu infrastruktūras lietotāju subjektīvais 
viedoklis par drošību viņu ikdienas maršrutā, nosakot kritiskos punktus Rīgā. 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs tiešsaistē nodrošina brīvpieejas Ceļu satiksmes 
negadījumu (Turpmāk tekstā – CSNg.), pārkāpumu un noziegumu ceļu satiksmes jomā notikuma vietu 
datu karti10. Tiek nodrošināta iespēja atlasīt, kā arī lejupielādēt atlasītos datus. Šajā datubāzē apkopoti visi 
valstī reģistrētie CSNg. Šeit pieejamā telpiskā informācija tika izmantota, veicot vispārīgu telpisko analīzi 
un gūtu ieskatu par vietām Rīgā, kurās mēdz notikt CSNg. ar iesaistītiem velosipēdiem tajos (skat. sadaļu 
2.3. un 2.2.). 

2.1. Sabiedriskās zinātnes aptauja  

CyclUrban projekta ietvaros izveidotā tiešsaistes interaktīvā karte par velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras kvalitāti Rīgā tika veidota kā sabiedriskās zinātnes (no angļu val. citizen science) platforma. 
Šī ir pirmā reize, kad šāda veida aptauja ir veikta – konkrētu vietu atzīmēšana tiešsaistes kartē, izsakot 
savu viedokli par velosipēdu satiksmes infrastruktūru Rīgā. Lietotāju aptauja (izmantojot ESRI aplikāciju 
“Survey123”) par velosipēdu infrastruktūras kvalitāti Rīgā bija anonīma un ikvienam bija iespēja atzīmēt 
kādu vietu Rīgā to raksturojot, kā: 

• Neērts, bīstams krustojums; 

• Trūkst savienojuma/infrastruktūras; 

• Labs infrastruktūras/risinājuma piemērs; 

• Cits. 

Aptauja tika atklāta “Eiropas Mobilitātes nedēļas 2019” ietvaros notiekošajā “Ar velo uz darbu!” 
pasākumā pie Brīvības pieminekļa, un tā bija elektroniski pieejama no 2019. gada 18. septembra līdz 
31. septembrim. Pirmās stundas aptauja tika prezentēta kā lielformāta plakāts, kurā velosipēdistiem bija 

 
10 The Information Centre of the Ministry of the Interior of Latvia (2019); available: https://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/  

https://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/
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iespēja atzīmēt augstākminētās vietas Rīgā (skat. Attēls 8 un 8b). Tāpat A0 lielformāta plakātā tika 
norādīta informācija par CyclUrban projektu un tā partneriem, kā arī saite un QR kods uz tiešsaistes karti. 

  
Attēls  8a un 8b “A0 izmēra plakāts ar interaktīvu infrastruktūras aptauju E iropas Mobilitātes nedēļas 
Rīgā 2019. gadā ietvaros” 11  

Papildus Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumam Rīgas centrā 18. septembrī, aptauja tika reklamēta arī 
sociālajos tīklos – Twitter un Facebook, sākotnēji izmantojot projekta partnera BEF Latvia (Baltijas Vides 
forums) Facebook lapu. Ar ierakstu dalījās dažādas NVO grupas, piemēram, Pilsēta Cilvēkiem un Rīgas 
Apkaimju alianse. Kopējais aptaujāto cilvēku skaits ir tuvu 600. 

Divu nedēļu laikā, kamēr aptauja bija pieejama, tika iesniegti aptuveni 500 punktu dažādās Rīgas vietās. 
Diemžēl ne visi iesniegtie punkti varēja tikt pieņemti, jo ne vienmēr tie bijuši korekti atzīmēti (piemēram, 
citā valstī utt.). Katrs cilvēks varēja iesniegt neierobežotu skaitu punktu. Kopējais punktu skaits ir 485, 
ieskaitot dažu punktus ārpus Rīgas robežas vai tieši uz tās. Tika atstāti tādi ārpus pilsētas esoši punkti, kā 
labas infrastruktūras piemērs Mārupes novadā un iztrūkstoša velosipēdu infrastruktūra lidostas “Rīga” 
tuvumā. 

Pievienojot jaunus punktus, lietotājs nevarēja redzēt, ko iepriekš iesnieguši citi. Tādā veidā tiek 
nodrošināta pietiekami liela datu ticamība, kas ir skaidri redzams arī intensitātes kartē – vietas ar lielu 
skaitu iesniegto punktu uzrāda izplatītākās problēmu vietas velosipēdistiem Rīgā. Kā redzams attēlā (skat. 
Attēls 9) pilsētā, ir vairākas izceltas zonas, tomēr lielākoties problemātiskā infrastruktūra atrodas Rīgas 
vēsturiskajā centrā. 

1.5.1. Aptaujas rezultāti 

Kā iepriekš minēts, aptaujā bija četru veidu punkti: neērts, bīstams krustojums; trūkst 
savienojuma/infrastruktūras; labs velosipēdu infrastruktūras piemērs un “cits”. Kā redzams Attēlā 10, 
lielāko daļu jeb 80 % atzīmēto vietu lietotāji definē kā bīstamu vai nepilnīgu infrastruktūru. Turklāt visi 
punkti, kas kartē tika apzīmēti kā “citi”, patiesībā bija sūdzības, piemēram, par katastrofālu ietves kvalitāti, 

 
11 Baltijas Vides Forums Twitter konts Pieejams: https://twitter.com/BEF_Latvia/status/1175006964407046144 
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ielu vai ietvi bez apgaismojuma, bīstamiem ielu apmales vai pat tādiem viedokļiem kā: “pilsētā nav 
velosipēdu infrastruktūras”. Tika veikta vispārēja marķēto vietu analīze (Attēls 11). 

Vairums aptaujāto atzīmē, ka viņuprāt Rīgas pilsētā nav velosipēdu satiksmes infrastruktūra un ka esošais 
stāvoklis vietām ir “katastrofāls”. Neskatoties uz to, aptaujā tika iesniegti arī daži infrastruktūras piemēri, 
kuri ikdienā iepriecina Rīgas velobraucējus. Turpmāk tekstā sniegts detālāks aptaujas rezultātu apskats. 
Svarīgi atzīmēt, ka labas infrastruktūras risinājumi/piemēri tiek vērtēti atsevišķi no pārējiem.  
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Attēls  9 “Iedzīvotāju iesniegto punktu intensitātes karte par velosipēdu infrastruktūru Rīgā ”  
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Attēls  10 “Velosipēdu satiksmes infrastruktūra Rīgā –  iedzīvotāju aptaujas rezultāti ”  

Kā redzams pārskata kartē (Attēls 9), lielākais problemātisko punktu skaits ir Rīgas vēsturiskā centra 
apvidū. Jo tuvāk pilsētas centram, jo vairāk iesniegto punktu. Tāpat liels skaits iesniegto bīstamo punktu 
ir arī centram tuvākajās apkaimēs. Tāpat ir vairākas Rīgas apkaimes, kurās nav neviena velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras lietotāju iesniegto bīstamo vai labās prakses punktu, tomēr tas nenozīmē, ka 
velosipēdu satiksmes infrastruktūra šajās apkaimēs ir laba. Tieši otrādi – šajās apkaimēs ļoti iespējams nav 
izbūvēta nekāda velosipēdu satiksmes infrastruktūra. Piemēram, Bolderājas apkaimē velosipēds nav 
populārs pārvietošanās transporta līdzeklis un šeit nav arī tam atbilstošas infrastruktūras. Papildus tam 
Bolderājas savienojums ar pārējo pilsētu ir vājš, t.sk. autotransporta infrastruktūras.  

Ņemot vērā velosipēdu satiksmes infrastruktūras ikdienas lietotāju viedokli, populārākie velosipēdu 
satiksmes bīstamie punkti jeb vietas, kur aptaujas ietvaros tika iesniegts skaitliski lielākais punktu skaits 
Rīgā var tikt izdalītas šādas (skat. Attēls 10):  

1) Vanšu tilts un tā nobrauktuve Rīgas centra/Vecrīgas pusē; 
2) VEF tilts;  
3) Mūkusalas rotācijas aplis; 
4) Akmens tilts Pārdaugavas pusē.  

Citas izteikti problemātiskas un velosipēdistiem bīstamas vietas ir (skat. Attēls 11: 

• Miera ielas, Klusās ielas un Brasas stacijas tuvumā; 

• Uzvaras bulvāris, tuvojoties Akmens tiltam; 

• Lāčplēša un Satekles ielas krustojums; 

• Tallinas un Cēsu ielas krustojums. 

Īsais aptaujas periods (divas nedēļas) un apjomīgais iesniegto bīstamo punktu skaits, papildus apstiprina 
nepieciešamību veikt detalizētu velosipēdu satiksmes infrastruktūras auditu un analīzi. Šīs izpētes ietvaros 
detalizēti tika vērtētas tikai tās vietas, kurās bija izteikti lielāka iedzīvotāju iesaiste. Tas nozīmē, ka šajos 
bīstamajos punktos ikdienā atrodas vislielākais velosipēdistu skaits. Bīstamās vietas, kuras tika iesniegtas 
tikai ar vienu punktu, nepadara tās mazāk bīstamas vai mazāk svarīgas turpmākai analīzei un risinājumiem.  



 

18 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the 
GIZ. The overarching goal of the European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate greenhouse gas emissions.  
 

Attēls 11” Rīgas pārskata karte ar visiem infrastruktūras vērtējuma punktiem un pietuvināta Open Street Map Rīgas centra zonas karte, t.sk. uzrādot RD izbūvēto velosipēdu satiksmes infrastruktūru”  
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1.5.2. Velosipēdistiem bīstamie punkti 

Turpmāk tekstā konkrētāk tiek analizētas iepriekš izceltās velosipēdu satiksmes infrastruktūras bīstamo 
punktu vietas atbilstoši to lietotāju subjektīvajam jeb drošības sajūtas vērtējumam. Ilgus gadus Vanšu tilts 
nodrošina vislielāko velosipēdu satiksmi gan virzienā uz centru, gan no centra uz Pārdaugavu (skat. attēlus 
3, 4, 6). Vanšu tilts ir divu (EuroVelo10 un EuroVelo13) Latvijā esošo starptautisko velomaršutu daļa. 
Diemžēl Rīgas pilsētā šie maršruti netiek atbilstoši to statusam marķēti ar ceļa zīmēm.  

Ņemot vērā lielo velosipēdu (kā arī autotransporta un kājāmgājēju) satiksmes intensitāti un esošo 
infrastruktūru, likumsakarīgi nobraukšana no un uzbraukšana uz Vanšu tilta Vecrīgas pusē ir skaitliski 
vispopulārākā no Rīgas velosipēdu satiksmes bīstamajām vietām. Attēlā 5 redzams iesniegto punktu 
novietojums un intensitāte.  

 

Attēls  12 “Vanšu t ilta nobrauktuve Vecrīgas pusē un aptaujā iesniegtie punkti  par šo vietu”  
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Kā redzams Attēlā 12, šajā teritorijā nelielā attālumā ir izteiktas trīs problēmvietas, kuras pašvaldībai būtu 
nepieciešams risināt nekavējoties: 

A. regulējama gājēju pāreja Citadeles un Muitas ielas krustojumā, kura regulāri tiek bloķēta ar 
autotransportu (skat. Google Street view Attēls 13); 

B. aptuveni 2,0 m šaura uzbrauktuve (gājēju un velosipēdu koplietošanai) uz Vanšu tilta un 90 grādu 
straujš pagrieziens uz Citadeles ielu (skat. Google Street view Attēls 14);  

C. nobraukšana no Vanšu tilta Vecrīgas un Pils laukuma pusē (skat. Google Street view Attēls 15). 

Saskaņā ar Rīgas domes sniegtajiem velosipēdu satiksmes infrastruktūras vektor datiem, uz Vanšu tilta un 
Kr. Valdemāra ielas ir izbūvēta atbilstošā infrastruktūra. Diemžēl pieejamajos datos netiek nodalīts 
infrastruktūras veids, tāpat arī tās novietojums ir neatbilstošs faktiskajai situācijai. Piemēram, attēlā (skat. 
Attēls 12) redzams, ka velosipēdu satiksmes infrastruktūra ir nepārtraukta līnija gar/uz Kr. Valdemāra ielas 
brauktuves, tomēr realitātē ceļa zīmes un izvietotās barjeras nosaka to, ka velosipēdiem, lai nokļūtu uz 
gājēju un velosipēdistu apvienotās Vanšu tilta ietves, ir nepieciešams šķērsot Citadeles ielu, izmantojot 
regulējamu gājēju pāreju Citadeles un Muitas ielas krustojumā (skat. Attēls 13). Šīs gājēju pārejas 
šķērsošana velosipēdistiem un gājējiem ir problemātiska, jo sastrēgumu laikā automašīnas to nobloķē un 
traucē gājēju/velosipēdistu plūsmu, radot vairākas bīstamas situācijas.  

 

Attēls  13 “Gājēju pāreja Citadeles un Muitas ielas krustojumā (Google Street view)”  

Lai nokļūtu uz Vanšu tilta virzienā uz Ķīpsalu, jāizmanto aptuveni 2,50 m šaura uzbrauktuve (gājēju un 
velosipēdu koplietošanas) un 90 grādu pagrieziens uz/no Citadeles ielas. Šaurajā pagriezienā ir uzstādīts 
spogulis, kas atvieglo redzamību, un gar Vanšu tilta brauktuvi uzstādītas gājēju un velosipēdu nodaļošass 
barjeras, kuras nedaudz palielina drošības sajūtu, tomēr samazina brīvtelpu. Šajā posmā ir problemātiski 
samainīties ne tikai diviem pretī ejošiem gājējiem, bet arī pretī braucošiem velosipēdistiem (skat. Attēls 
14).  



 

21 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This 
initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the GIZ. The overarching goal of the 
European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate 
greenhouse gas emissions.  

 

 

Attēls  14 “Uzbraukšana uz Vanšu tilta no Citadeles ie las (Google Street view)”  12 

Gandrīz 30 cilvēku bija atzīmējuši, ka nobraukšana no/uzbraukšana uz Vanšu tilta Pils laukuma pusē ir 
neērta/bīstama, jo šajā vietā nav nevienas gājēju pārejas (skat. Attēlu 15). Intensīvas satiksmes laikā darba 
dienu rītos un vakaros gan velosipēdistiem, gan kājāmgājējiem ir jāpaļaujas tikai uz autovadītāju labvēlību 
un laipnību, lai šķērsotu Citadeles ielu, Pils laukumu un Torņa ielu. Tāpat bieži šī vieta tiek izmantota, lai 
uzņemtu vai izlaistu pasažierus.  

 

Attēls  15 “Nobraukšana no Vanšu tilta Pi ls laukuma un Torņa  
ielas krustojumā  (Google Street view –  2019. gadā )”  

Otrs izmantotākais tilts velosipēdu satiksmei Rīgā ir VEF tilts (Gaisa tilts) pāri dzelzceļa lokam, šis tilts 
savieno Rīgas centru ar Teikas un Čiekurkalnu apkaimēm. VEF tilts ir Brīvības ielas posms, kā arī daļa no 
velosipēdu ceļa “Centrs-Berģi” un starptautiskā velomaršruta EuroVelo10. Likumsakarīgi VEF tilts ir otra 
populārākā subjektīvi novērtētā bīstamā vieta Rīgas velosipēdistiem, nākamā aiz Kr. Valdemāra ielas pie 
Vanšu tilta.  

 
12 Attēlā redzamais sarkanais objekts ir spogulis, kas rāda aiz ēkas stūra esošos gājējus un/vai velosipēdistus 
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Attēls  16 “VEF ti lts (Gaisa ti lts)  un aptaujā iesniegtie punkti par šo vietu”  

Aptaujas dalībnieki VEF tiltu min kā velosipēdistiem neērtāko un bīstamāko vietu Rīgā (skat. Attēls 16). 
Daudzi VEF tilta bīstamību atzīmē, kā vienu no vai pat vienīgo no iemesliem, lai ikdienā nepārvietotos ar 
velosipēdu.  

Kā redzams Attēlā 16, lielākā daļa iesniegto punktu VEF tiltu raksturo kā ‘’trūkst savienojuma/ 
infrastruktūras’’. Tas izskaidrojams ar to, ka līdz VEF tiltam ir uz Krišjāņa Barona ielas izbūvētais divvirzienu 
velosipēdu ceļš un aiz VEF tilta ir izbūvēta velosipēdiem atsevišķi nodalīta josla uz ietves (pāri tiltam uz 
Brīvības ielas).  

Attēlā 17 ir attēlots velosipēdu infrastruktūras posms uz VEF tilta. Šeit aptuveni 1,5 m šaurā platumā ir 
apvienotais velosipēdu un gājēju koplietošanas ceļš. Šāda ietve ir abās tilta pusēs. Papildus šaurībai, uz 
ietves izvietoti apgaismes stabi visā tilta garumā. Zemās tilta margas vienā pusē un zemās ietves apmales 
brauktuves pusē, nerada drošus pārvietošanās apstākļus ne velosipēdistiem, ne gājējiem. 



 

23 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This 
initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the GIZ. The overarching goal of the 
European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate 
greenhouse gas emissions.  

 

 

Attēls  17 “Velosipēdu satiksmes infrastruktūra uz V EF t i lta Rīgā (Google Street view )”  

Trešā skaitliski nozīmīgākā vieta Rīgā, kur velosipēdu satiksmes infrastruktūrai nepieciešami steidzami 
risinājumi, ir Mūkusalas rotācijas aplis (skat. Attēls 18). Vairāk nekā 10 cilvēki izteikušies par to, ka šajā 
vietā trūkst infrastruktūras, kas ļautu gājējiem un velosipēdistiem šķērsot šo transporta mezglu. 
Mūkusalas aplis ir ne tikai būtisks transporta satiksmes mezgls (šeit krustojas Valsts galvenie autoceļi A7, 
A8 un A10), bet arī ievērojams tirdzniecības centru un pakalpojumu objekts.  

Ap Mūkusalas apli atrodas trīs lieli iepirkšanās centri un piekļuve Lucavsalai. Lucavsala ir ne tikai 
savrupmāju un dārziņu teritorija, bet arī vairāku publisku pasākumu norises vieta. Vasaras sezonā 
Lucavsalā notiek brīvdabas koncerti, kas pulcē līdz pat 50 tūkstošiem apmeklētāju. Uz Lucavsalu var nokļūt 
ar kājām, velosipēdu, privāto automašīnu un sabiedrisko transportu (autobuss un trolejbuss), kas šķērso 
Salu tiltu. Kamēr Rīgā vēl nav attīstīts ūdens transports, Lucavsalas iela un Salu tilts ir vienīgā piekļuve šai 
pasākumu vietai. Diemžēl ar kājām vai velosipēdu tikt pāri Mūkusalas aplim uz/no Lucavsalas šobrīd ir ļoti 
apgrūtinoši.  
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Attēls  18  “Mūkusalas rotāci jas aplis un aptaujas rezultāti ”  

Mūkusalas aplim ir kopumā 5 piekļuves un katra no tām abos virzienos. Divas no piekļuves vietām 
iespējams šķērsot pa gājēju pāreju, divām gājēju pāreja atrodas 200 un 300 metru attālumā no rotācijas 
apļa, savukārt rotācijas apļa dienvidos nav nevienas gājēju pārejas (skat. 3.11.un 3.12. attēlus). Mūkusalas 
aplis ir viens no intensīvākajiem transporta mezgliem pilsētā, tāpēc šeit droša gājēju un velosipēdu 
infrastruktūra ir kritiski svarīga satiksmes sastāvdaļa. 3.12. attēlā redzams kā ģimene ar bērniem skriešus 
šķērso brauktuvi.  
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Attēls  19 “Mūkusalas rotāci jas aplis dienvidu pusē  (Google Street view)”  

Vēl viena intensīvas transporta un gājēju satiksmes vieta, ko īpaši izcēluši aptaujas dalībnieki, Pārdaugavā 
ir Akmens tilts pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (skat. Attēls 20). Lai gājēji un velosipēdisti tiktu uz 
Akmens tilta, viņiem ir divas iespējas – šķērsot brauktuvi neatļautā un bīstamā vietā, vai izmantot kādu no 
gājēju tuneļiem ar kāpnēm uz tiltu.  
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Attēls  20 “Akmens t il ts Pārdaugavas pusē  un aptaujas rezultāti  par šo vietu”  

Attēlā 20 redzama vieta, kur velosipēdisti un gājēji šķērso brauktuvi, lai tiktu uz Akmens tilta ietves. 
Akmens tiltu izmanto daudzi pilsētas viesi, lai nokļūtu uz/no Latvijas Nacionālo bibliotēku, tāpat Akmens 
tilts ir svarīgs Pārdaugavas apkaimju (Torņakalna, Ziepniekkalna, Āgenskalna) iedzīvotājiem un 
studentiem, kuri to izmanto ikdienā. Šobrīd šķērsot brauktuvi vai izmantot šauru tuneli un kāpnes ir 
vienlīdz apgrūtinoši un bīstami. 

 

Attēls  21 “Akmens t il ts virzienā uz Vecrīgu un gājēju tunelis zem brauktuves  (Google Street view)”  

Ievērojams skaits aptaujas punktu iesniegti par Lāčplēša un Satekles ielas krustojumu, kurā nav velosipēdu 
infrastruktūras, taču ir bīstami šaura ietve, kas liedz ērti samainīties gājējiem un velosipēdistiem (skat. 
Attēls 22). Šis krustojums tiek intensīvi izmantots, jo pa Lāčplēša ielu līdz pat Avotu ielai ved velojosla, kura 
šajā Lāčplēša ielas posmā līdz Satekles ielai un tālāk līdz Salu tiltam ir pārtraukta. 

 

Attēls  22 “Lāčplēša un Satekles  ie las krustojums (Google Street view)”  
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1.5.3. Labas infrastruktūras/risinājumu piemēri 

Vislielākais sabiedriskās zinātnes aptaujas punktu skaits par labiem infrastruktūras/risinājumu piemēriem 
saņemts par Skolas ielas velosipēdu ceļu, kurš ir atdalīts no brauktuves un kurā iespējams braukt divos 
virzienos. Tāpat izcelta arī velosipēdu infrastruktūra Lāčplēša ielā tieši posmā, kur tā ir atdalīta no 
automašīnu brauktuves. Kā labais piemērs atzīmēti arī uz Vanšu tilta izvietotie spoguļi gājēju un velosipēdu 
drošas redzamības nodrošināšanai. 

 

Attēls  23  “Velosipēdistu kāju balsts  Esplanādē (Google Street view) ”  

Attēla 23 redzamais kāju balsts, kāds izvietots Esplanādes parkā pie Elizabetes un Skolas ielas velosipēdu 
infrastruktūras. Šāds kāju balsts ļauj ērti apstāties pie luksofora un gaidīt zaļo gaismas signālu, nenokāpjot 
no velosipēda. Kā labs infrastruktūras/risinājuma piemērs novērtēts arī Avota ielas posms, kurā sākot no 
Lāčplēša ielas (virzienā uz Daugavas stadionu) nelielā posmā atļauta velosipēdistu kustība pretēji 
atļautajam braukšanas virzienam (skat. Attēls 24). 

Galvenais secinājums ir tāds, ka Ieviešot nelielas satiksmes organizācijas izmaiņas, var gūt lielu efektu gan 
satiksmes drošības uzlabošanā, gan velosatiksmes plūsmas komforta nodrošināšanā. 
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Attēls  24 “Avota iela p ie Lāčplēša ielas un velosipēdist iem atļauta braukšana pretējā virz ienā ”  
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1.6. Ceļu satiksmes negadījumu analīze un bīstamie punkti – objektīvs novērtējums 

Latvijas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina tiešsaistes lietojumprogrammu ar publiskas 
piekļuves ĢIS datu bāzi par visiem reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem valstī. Šī datu bāze tika 
izmantota, lai vispārīgi analizētu ceļu satiksmes negadījumus, kuros iesaistīti velosipēdisti, Rīgas pilsētā 
2017., 2018. un 2019. gada velosipēdu braukšanas sezonā (maijs – septembris).  

Kopējais satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti velosipēdisti, īpatsvars Rīgā ir pieaudzis kopš 2014./2015. 
gada, kad tika izstrādāta Rīgas pilsētas velosipēdu satiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030. Saskaņā ar 
Velosipēdu satiksmes attīstības koncepciju, 2012. – 2014. gadā ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars, kuros 
iesaistīti velosipēdi, bija 3%. Likumsakarīgi vislielākais velosipēdu negadījumu īpatsvars notiek tieši vasaras 
sezonā, kad notiek galvenā velosipēdu satiksme, un ar velosipēdu saistītu negadījumu īpatsvars sezonā 
var sasniegt līdz pat 8% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem (sk. Tabula 1, 2018. gads). Salīdzinājumam 
–  ar velosipēdu saistīto negadījumu skaits Rīgā visa 2017. gada un 2018. gada laikā bija 3,8% un 4,7% 
(Tabula 1). 

Gads Periods 
Kopējais ceļu 
satiksmes negadījumu 
skaits periodā 

Negadījumi, kuros 
iesaistīts viens vai 
vairāki velosipēdi 

Velosipēdistu 
negadījumu 
īpatsvars periodā 

2017 1. maijs – 30. septembris 4226 270 6,4 % 

2018 1. maijs – 30. septembris 4132 331 8 % 

2019 1. maijs – 30. septembris 4122 285 6,9 % 
     

2017 1. janvāris – 31. decembris 10393 396 3,8 % 

2018 1. janvāris – 31. decembris 9857 463 4,7 % 

Tabula 1 “Ceļu satiksmes negadījumi Rīgā  2017-2019”  

Kā redzams attēlos (skat. Attēls 25a, 25b un 25c), katru gadu ar velosipēdu saistītu satiksmes negadījumu 
intensitātes karte izskatās atšķirīgi, taču Rīgas pilsētas centrā joprojām ir intensīvākais ceļu satiksmes 
negadījumu īpatsvars ar velosipēdistiem tajos. Šie ir attēli no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra ĢIS datu bāzes, kas parāda 2017., 2018. un 2019. gada vasaras riteņbraukšanas 
sezonas (1. maijs - 30. septembris) negadījumu (ar iesaistītu vienu vai vairākiem velosipēdiem) atrašanās 
vietu un intensitāti atbilstoši Tabulā 1 esošajai informācijai.  
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Attēls  25a,  25b,  25c “Ceļu satiksmes negadījumu intensitātes karte 2017.,  2018.  un 2019.  gada vasaras 
sezonā, uzrādot negadījumus ar vienu vai vairākiem velosipēdistie m13”  

CyclUrban projekta ietvaros tika veikta vispārīga Rīgas centra negadījumu analīze, iekļaujot divas 
riteņbraukšanas vasaras sezonas, proti, laika periodu no 2018. gada maija līdz 2019. gada septembrim. Kā 
redzams Attēlā 26, var tikt izdalīti vairāki punkti ar lielāku negadījumu intensitāti: VEF tilts un Brīvības ielas 
velosipēdu celiņš, Vanšu tilta nobrauktuve un Lāčplēša iela krustojumā ar Avotu ielu. Turpmāk tekstā šo 
vietu neliels raksturojums. 

Vērtējot ceļu satiksmes negadījumus, ir svarīgi salīdzināt tendences un atrašanās vietas dažādos gados, 
kas ļautu iegūt pilnīgāku informāciju par ceļu satiksmes negadījumu “melnajiem punktiem”. Jāatzīmē, ka 
šī izpēte ir vispārīga, un tajā netiek veikta detāla analīze pa gadiem un sadursmju veidiem, iesaistītajām 
iedzīvotāju grupām u.c., tāpēc tas rezultāti var tikt izmantoti tikai vispārīgiem secinājumiem projekta 
CyclUrban ietvaros. Kā iepriekš minēts, katras sezonas situācija ir atšķirīga, tāpēc sevišķi svarīga ir iepriekš 
minētā detālā izpēte, kas ļautu precīzi noteikt problēmvietas un negadījumu iemeslus.  

 

Attēls  26.  Ceļu satiksmes negadījumu intensitātes karte Rīgas centrā (negadījum i  ar vienu vai vairākiem 
velosipēdistiem)  la ika periodā no 2018. gada maija l īdz 2019. gada septembrim (dati no Ceļu satiksmes 
negadījumu un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas s istēm as iegūti  28.10.2019.)   

2010. gadā pabeigtais veloceļš “Centrs – Berģi”, kas ir arī daļa no “EuroVelo10” maršruta Rīgas teritorijā, 
ir viena no būtiskākajām velosipēdu satiksmes maģistrālēm pilsētā. Likumsakarīgi, šeit visā ielas garumā 

 
13 Ceļu satiksmes negadījumu un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas sistēma; Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centrs, 2019. Pieejams: https://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/ 

https://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/
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notiek sadursmes ar velosipēdistiem (t.sk. velosipēdisti un gājēji, velosipēdisti un automašīnas). Visvairāk 
ceļu satiksmes negadījumu notiek uz VEF tilta un Brīvības ielas posmā no VEF tilta līdz Lielvārdes ielai (skat. 
Attēls 27).  

 

 

Attēls  27.  “Satiksmes negadījumi uz veloceļa “Centrs –  Berģi” posmā no Barona ielas l īdz Tāl ivalža ie lai”  

Posmā uzreiz aiz VEF tilta (līdz Gustava Zemgala gatvei) Brīvības ielas veloceļš šķērso sabiedriskā 
transporta pieturvietas, tirdzniecības zonas, kā arī vairākas brauktuves (ielas, iekšpagalmi, stāvlaukumi), 
kas traucē redzamību visiem - gājējiem, velosipēdistiem, transporta līdzekļiem. Augstais iedzīvotāju 
blīvums, gājēju, velosipēdistu un transportlīdzekļu satiksme rada dažāda veida sadursmes (Attēls 28a, 
28b). Negadījumi uz VEF tilta laiku pa laikam ir redzami arī sociālo mediju platformās kā fotoattēli ar 
smagiem miesas bojājumiem. Nereti, tieši VEF tilta šķērsošana tiek minēta kā galvenais iemesls, kāpēc 
ikdienā netiek izmantots velosipēds14. 

 
14 Ceļu satiksmes negadījumā cieš velosipēdists. TVNET aculiecinieks. Pieejams: https://www.tvnet.lv/6417132/uz-vef-tilta-

satiksmes-negadijuma-smagi-cies-velosipedists 

https://www.tvnet.lv/6417132/uz-vef-tilta-satiksmes-negadijuma-smagi-cies-velosipedists
https://www.tvnet.lv/6417132/uz-vef-tilta-satiksmes-negadijuma-smagi-cies-velosipedists
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Attēls  28a un 28b.”Brīvības ielas veloceļš: pa labi  posms starp Ūnijas ie lu un Gustava Zemgala gatvi,  pa 
kreis i –  Brīvības un Bajāru ielas krustojums (Google Street View)”  

 

Iedzīvotāju aptaujas laikā netika saņemtas sūdzības par Kr. Valdemāra ielas un Noliktavas ielas krustojumu 
(skat. Attēls 12), tomēr saskaņā ar Iekšlietu ministrijas satiksmes negadījumu datu bāzi šeit fiksētas 
vairākas sadursmes ar velosipēdistiem. Velosipēdu maršruts “Rīga – Jūrmala” atrodas otrā Kr. Valdemāra 
ielas pusē, taču ceļa zīme Nr. 417 “Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš” atrodas uz abām Vanšu tilta ietvēm 
un tai Vecrīgas pusē neseko zīme Nr. 418 “Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas”. Neskatoties uz to, ka 
šajā krustojumā beidzas Noliktavas ielas dzīvojamā zona un tai ir cita veida ceļa segums, sadursmes ar 
velosipēdiem uz ietves šeit notiek.  

 

Attēls  29.  “Kr. Valdemāra un Noliktavas ielas krustojums (Google Street View)”  

Apskatītajā periodā Avotu ielas un Lāčplēša ielas krustojumā, kur pēkšņi tiek pārtraukta Lāčplēša ielas 
velosipēdu josla (skat. Attēls 30), notikušas trīs uzbraukšanas velosipēdistam. Lāčplēša ielas velojoslas 
sākums ir Skolas iela. Šajā vietā ir nepieciešamas norādes velosipēdistiem par to, ka velojosla tiek 
pārtraukta, vai arī jāvērtē iespējas šo velojoslu turpināt, lai novērstu esošo krustojuma bīstamību. 
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Attēls  30.  “Lācplēša un Avotu ielas krustojums (Google Street View)”  

Neskatoties uz to, ka ceļu satiksmes negadījumi ar tajos iesaistītiem velosipēdiem, notiek visā pilsētas 
teritorijā, to lielākā intensitāte ir Rīgas vēsturiskajā centrā. Pilsētā ir vāji attīstība velosipēdu satiksmes 
infrastruktūra, kurai raksturīga fragmentācija un strauji pārrāvumi, kā arī tuvāk pilsētas centram pieaug 
gan velosipēdu satiksmes, gan gājēju intensitāte, tāpēc sadursmes notiek gan uz ietvēm, gan brauktuvēm 
pa kurām velosipēdisti ir spiesti pārvietoties.  

 

1.7. Velosipēdu satiksmes bīstamo punktu novēršanas pasākumi Rīgā 

Apkopojot iedzīvotāju aptaujas rezultātus, CSNg. datus, faktisko infrastruktūru un informāciju par 
velosipēdu satiksmes intensitāti, tika izvirzītas sešas “bīstamo punktu” vietas Rīgā, kurās prioritāri un 
steidzamības kārtā nepieciešami risinājumi. Vērtējot šīs kritiski svarīgās bīstamo punktu vietas, tika ņemts 
vērā, lai piedāvātie risinājumi būtu realizējami pēc iespējas īsākā laika un finanšu resursu apjomā. 
Jāatzīmē, ka puse no šīm problēmsituācijām risināmas ar gājēju pāreju izveidi.  

1.7.1. Pils laukums 

Šobrīd Pils laukumā no Kr. Valdemāra ielas līdz pat Muitas ielai nav nevienas gājēju pārejas. Ne gājējiem, 
ne velobraucējiem u.c. mikromobilitātes rīku lietotājiem nav iespējams mierīgi šķērsot šo ielu. Esošajā 
situācijā nokļūšana no Vanšu tilta uz Kr. Valdemāra ielu vai Vecrīgu ikvienam rada neērtības. Gan 
apjukušiem tūristiem, kuri vēlas nokļūt uz Vecrīgu, gan velobraucējiem un elektrisko skrejriteņu 
lietotājiem ir jācer uz autovadītāju labvēlību. Vanšu tilts ir ne tikai visbiežāk izmantotais tilts 
velosipēdistiem, bet arī nokļūšanai uz/no Vecrīgas ar kājām. Attēls 15 ir attēlota vieta, kur būtu 
nepieciešams izveidot gājēju pāreju.  

1.7.2. Akmens tilts Latvijas Nacionālās bibliotēkas pusē 

Nokļūšana uz Vecrīgu ir apgrūtināta arī uz Akmens tilta, kur vienīgais veids kā gājējiem, t.sk. tūristiem, kuri 
apmeklējuši Latvijas Nacionālo bibliotēku un dodas uz Vecrīgu, un velobraucējiem nokļūt uz tilta ir 
izmantojot šauru tuneli zem brauktuves un kāpnes. Attēlā 31 redzams, ka šīs kāpnes un tunelis nav ērti 
sasniedzams, jo tuvākā gājēju pāreja uz Mūkusalas ielas ir tikai krustojumā ar Akmeņu ielu vairāk nekā XX 



 

34 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This 
initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the GIZ. The overarching goal of the 
European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate 
greenhouse gas emissions.  

 

m attālumā no paša tilta. Šajā vietā (skat. Attēls 31) ir sevišķi nepatīkami atrasties diennakts tumšajā laikā, 
jo apkārtējā teritorija ir vāji apgaismota. Attēlā 21 ir redzams, ka tuneli un trepes ir iespējams aizvietot ar 
gājēju pāreju.  

 

Attēls  31 “Gājēju tunel is uz Akmens t il tu no Mūkusal as ielas pie  Latvijas Nacionālās bibliotēkas”  

1.7.3. Mūkusalas aplis un autoceļš A7  

Esošajā situācijā (skat. Attēls 18 un 19) gājējiem un velosipēdistiem nav iespēju kā droši šķērsot Mūkusalas 
ielu. Šeit ir gan gājēju, gan velosipēdistu plūsma no gan no Ziepniekkalna apkaimes, gan vairākiem 
mikroautobusu pasažieriem, kas Rīgā iebrauc no/izbrauc uz Iecavas un Bauskas puses. Šķērsojot 
Mūkusalas ielu šajā vietā ir iespējams nokļūt uz Lucavsalu, Salu tiltu un tālāk uz Krasta ielu.  

1.7.4. Velosipēdu ceļš VEF apkārtnē 

Aiz VEF tilta (Gaisa tilta) velomaršruts “Centrs – Berģi” ir kā velosipēdu ceļš un šķērso vairākas grūti 
pārredzamas vietas, t.sk. iebrauktuves, sabiedriskā transporta pieturas u.c. posmus ar lielu gājēju plūsmu. 
Šajā posmā (no Ūnijas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei) būtu nepieciešamas papildu zīmes, kas atkāroti 
vērš autovadītāju uzmanību uz iespējamu tuvojošos velobraucēju. Papildus informatīvi horizontālie u.c. 
marķējumi, kā arī spoguļi (izbraucot no iekšpagalmiem) ir nepieciešami, lai pievērstu visu satiksmes 
dalībnieku uzmanību uz savu un citu drošību. Šobrīd vietām horizontālais marķējums ir pārtraukts vai 
nesaprotams radot arī bīstamas situācijas sabiedriskā transporta pieturvietās, kur tās šķērso velosipēdu 
ceļš.  

Pats VEF tilts ir viens no diviem biežāk izmantotajiem tiltiem, kas ir ne tikai daļa no “Centrs – Berģi” 
velosipēdu ceļa, bet arī daļa no starptautiskā EuroVelo10 velosipēdu maršruta. Esošajā situācijā 
pārvietošanās ar velosipēdu, izmantojot VEF tiltu, ir bīstama.  

 

1.7.5. Lāčplēša ielas velojoslas turpinājums 

Lāčplēša iela ir maģistrālās satiksmes iela, kurai nepieciešama atbilstoša velosipēdu satiksmes 
infrastruktūra visā tās garumā. Nepieciešams esošas velojoslas turpinājums vai atbilstoši marķēta gājēju 
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un velosipēdistu koplietošanas ietve. Sliktākajā gadījumā ir jābūt kādām brīdinošām norādēm par to, ka 
esoša velojosla aiz krustojuma ar Avotu ielu strauji tiks pārtraukta.  

3. VELOSIPĒDU SATIKSMES SKAITĪŠANA 

Rīgā nav patstāvīgas velosatiksmes uzskaites sistēmas. Velosipēdu satiksmes plūsmu būtu nepieciešams 
veikt līdzvērtīgā apjomā kā autotransporta, kā arī ikdienas lietotāju plūsmu uzskaite jāveic rīta un vakara 
maksimumstundās.  

To ir iespējams veikt kā automatizētu video uzņemšanu un analīzi, izmantojot jau esošās novērošanas 
kameras un papildinot ar stacionārām. Velosipēdistu paradumu raksturošanai ieteicams fiksēt ne tikai 
kopējo plūsmu, bet arī pārvietošanās detaļas, piemēram, bērnu sēdeklīši, kravas velosipēdi, ķiveres u.c., 
kas ļautu precīzāk noteikt infrastruktūras lietotāju grupas. 

Uzskaites punktu sistēmas izveidi sākt ar centrā ienākošajām ielām un satiksmes pārvadiem. Iegūtos datus 
izmantot infrastruktūras plānošanā un mērķu definēšanai/sasniegšanai. Veidot tiešsaistes platformu, kā 
komunikācijas rīku ar sabiedrību par aktuālo informāciju, t.sk. veloskaitītājus ar ekrāniem. 

 

 

 

 

  



 

36 
The project (Nr. 17.9045.0-002.17/81218709) is part-financed by the European Climate Initiative. This 
initiative is a funding programme of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMUB), administered by the GIZ. The overarching goal of the 
European Climate Initiative is to foster climate cooperation within the European Union to mitigate 
greenhouse gas emissions.  

 

KOPSAVILKUMS UN GALVENIE SECINĀJUMI 

Vērtējot un apkopojot aptaujā iegūtos subjektīvos datus, proti, iedzīvotāju sajūtas, kā arī objektīvos datus 
- satiksmes negadījumu datus, tika secināts, ka ne vienmēr šīs vietas sakrīt. Visdrīzāk tas ir izskaidrojams 
ar to, ka vietās, kur velobraucēji jūtas nedroši, viņi daudz lielāku uzmanību pievērš tam, lai apstātos un 
varbūt pat nokāptu no velosipēda.  

Tika secināts, ka Rīgas pilsētā netiek sistemātiski uzskaitīta velosipēdu satiksme kā daļa no pilsētas 
satiksmes dalībniekiem. Tāpat arī nav sagatavota rīcības plāna, kas tiktu veidots, balstoties uz pieejamo 
informāciju.   

Tāpat arī pašvaldībai nav pieejama jaunākā informācija par esošo velosipēdu infrastruktūras stāvokli 
pilsētā. Publicētā informācija ir novecojusi un atšķiras no tās, kas ir faktiski izbūvēta vai jau novecojusi. Ir 
nepieciešams visaptverošs audits par velosipēdu infrastruktūru Rīgā. Diemžēl šādas informācijas trūkums 
ir sekas tam, ka Rīgas domē nav nodrošinātas mikromobilitātes lietotāju intereses – tam netiek atvēlēti 
nepieciešamie finanšu, administratīvie u.c. resursi.  

Velosipēdu braucēju skaits ar katru gadu Rīgas pilsētā pieaug, taču pilsētas rūpes par velosipēdistu drošību 
un pārvietošanās vajadzībām, joprojām netiek nodrošinātas atbilstošā apjomā. Neskatoties uz to, 
CycleUrban projekta ietvaros veiktās tikšanās reizes un sadarbība, apstiprināja to, ka pilsēta ir ieinteresēta 
situāciju uzlabot. Piemēram, izstrādājot jaunus būvprojektus, pašvaldība nosaka nepieciešamību 
nodrošināt arī velosipēdu satiksmi. Pateicoties CyclUrban veiktajām aktivitātēm un izpētei, Rīgas 
pašvaldības rīcībā ir pieejama informācija par iedzīvotājiem nedrošākajām vietām un pašvaldība šo 
informāciju ņems vērā savu iespēju robežās.  


