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Par LATRIT

Latvijas Riteņbraucēju apvienība dibināta ar mērķi veicināt ikdienas un tūrisma riteņbraukšanas
kā satiksmē ērta, ekonomiska, veselīga un videi draudzīga pārvietošanās veida attīstību Latvijā.
Latvijas Riteņbraucēju apvienība veido sadarbību starp riteņbraucējus pārstāvošajām biedrībām
un citu personu aktivitātēm efektīvākai kopīgo interešu pārstāvēšanai, popularizē riteņbraukšanu
kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicina veloizglītību; līdzdarbojas priekšlikumu izstrādē
ceļu satiksmes organizācijas un citu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvu
pilnveidošanai.

LATRIT 2013. gadā
2013. gadā LATRIT iestājušies
Juridiskās personas:
SIA KVARTāLS 13A
SIA Latvijas Downhill Asociācija
SIA Blue Shock Taxi
SIA Velo Love
Biedrība Rīgas atvērtā velo darbnīca
Sabiedriskā Organizācija Matilde
SIA Transporent
SIA Baltic Bicycle Distribution
Nodibinājums „She Fix”

www.s-pot.eu
www.downhill.lv
www.blueshockbike.lv
www.velolove.lv
www.openbikes.org
www.velostop.lv
www.sixt.lv/velo
www.simplebikestore.com
www.shefix.org

Fiziskās personas:
Mihails Simvulidi
Iļja Sinagins
Māris Dubrovskis
Nauris Lārmanis
Jānis Palatkins
Maruta Laģe

mihails.simvulidi@gmail.com
Ilja.sinagins@inbox.lv
maris_20@inbox.lv
nauris.larmanis@gmail.com
palatkins@gmail.com
maruta.lage@gmail.com

Aktivitātes:

Fizisko biedru ekspertu grupu organizēšana
2013.gada vidū Latvijas Riteņbraucēju apvienība (LATRIT) sākusi organizēt fizisko biedru
ekspertu grupas. To mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu balsojumu starp fiziskām un juridiskām
personām biedru sapulcēs, veicinot fizisko personu aktīvu iesaistīšanos LATRIT.
Šogad grupas organizētas šādās jomās:
 Infrastruktūras projektēšana, ekspertīze;
 Normatīvo aktu izstrāde - CSN, būvniecības standarti, valsts un pašvaldību;
attīstības programmas, plānojumi;
 Tehniskie risinājumi, dizaina elementi;
 Drošība - ceļu satiksmes negadījumi, zādzības;
 Izglītība;
 Velo tūrisms - maršruti, naktsmītnes;
 Netradicionālie velosipēdi;
 Velo un ekonomikas veicināšana;
 Projektu rakstīšana, finansējuma piesaistīšana;
 Velo un veselīgs dzīvesveids;
 Riteņbraukšanas
veicināšanas
kampaņas.
Akcija ar CSDD “Zinošs un drošs”
2013.gada 28. augustā, noslēdzās Latvijas Riteņbraucēju apvienības (LATRIT) organizētā
skolēnu drošai velo braukšanai veltīta akcija “Zinošs un drošs”. Tās norises vieta bija
Āgenskalna sākumskolas pagalms. Tika pieaicināti vairāki Latvijas Riteņbraucēju
apvienības draugi – Tru Fix Kru, Policistu Velobiedrība, Blue Shock Bike, SiXT velo noma,
kā arī SIA Velokurjers. Par drošības jautājumiem stāstīt ieradās CSDD Sabiedrisko attiecību
speciāliste Valda Kjaspere.
Lasi tālāk...http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1988&start=3
Pētījums velosatiksmes un park&bike sistēmas popularizēšanai
Nākot klajā ziņai, ka no 2014. gada 1. janvāra sadārdzināsies biļešu cenas Rīgas
sabiedriskajā transportā Rīgā nedeklarētajiem iedzīvotājiem, parādījās manāms sašutums.
Daļa sabiedrības uzsvēra, ka ar šādu rīcību tiks panākta intensīvāka pārvietošanās ar
privātajām automašīnām, taču citi aktualizē pārvietošanos ar velosipēdu. Latvijas
Riteņbraucēju apvienība veica dažādus izmaksu aprēķinus transporta kombinēšanas un
velosatiksmes popularizēšanas kampaņas ietvaros, lai kļūtu zināmāka park&bike sistēma, kā
arī lai novērstu sašutumu un iedrošinātu velobraucējus.
Lasi tālāk...http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=2043&start=2
Dalība Nākotnes pilsētas plānošanas spēlē “Mana Skanste”
31. oktobrī un 1. novembrī Latvijas Riteņbraucēju apvienība piedalījās Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta un Britu padomes organizētajā Nākotnes pilsētas spēlē „Mana
Skanste”. Tās mērķis bija ideju radīšana Skanstes teritorijas pilnveidošanā un ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanā.
Lasi tālāk... http://www.divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=2063

Raidījuma “Velopasaule” transkribtu publicēšana velo vortālā www.divritenis.lv;
Sākot no 2013.gada jūliju, katrs raidījuma Velopasaules kopsavilkums ne tikai klausāms
atkārtojumā RigaRadio mājaslapā, bet arī lasāms www.divritenis.lv.
Visus
līdz
šim
publicētos
interviju
transkribtus
vari
lasīt
šeit
http://www.divritenis.lv/?ct=velopasaule
Velosipēdistu skaitīšana februārī
Latvijas Riteņbraucēju apvienības 22.februāra rītā sarīkotā velosipēdistu skaitīšana pie
Vanšu tilta Rīgā rādīja, ka aptuveni 10% rīdzinieku, kas vasarā velosipēdu izmanto kā
ikdienas transporta līdzekli, to turpina darīt arī ziemā. Pat -10C salā, kā tas bija skaitīšanas
dienā.
Lasi tālāk... http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1819&start=
Ikgadējā velosipēdistu skaitīšana maijā
Latvijas Riteņbraucēju apvienības un velovortāla Divritenis.lv rīkotajā ikgadējā
riteņbraucēju skaitīšanā, tika konstatēts, ka uz darbu braucošo riteņbraucēju skaits gada laikā
pieaudzis par gandrīz piektdaļu.
Lasi tālāk... http://www.veloriga.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1895&start=4
Ikgadējā velosipēdistu skaitīšana septembrī
2013. gada 16. septembrī, Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros, Latvijas Riteņbraucēju
apvienība veica kārtējo velosipēdistu skaitīšanu, kuras mērķis bija konstatēt, kā ir mainījies
velosipēdistu daudzums. Kopā tika saskaitīti 1632 velosipēdisti – tas nozīmē, ka kopējais
velosipēdistu skaits gada laikā palielinājies par 26 %. Jaunākie skaitīšanas dati norāda, ka
sieviešu skaits, kuras pārvietojas ar velosipēdu, gada laikā pieaudzis par 20%, vīriešu skaits
- par 35%.
Lasi tālāk... http://www.veloriga.lv/?ct=eiropas_mobilitates_nedela&fu=read&id=2020
Latvijas Riteņbraucēju apvienības aktivitātes publicē arī Eiropas Riteņbraucēju
federācijas mājas lapā;
Latvijas Riteņbraucēju apvienības pārstāvju veiktās velosipēdistu skaitīšanas rezultāti
liecināja, ka velosipēdistu skaits Rīgas ielās pieaug visai straujos tempos. Arī informāciju
par Latvijas Riteņbraucēju apvienības organizēto Rīgas velo konferenci Eiropas
Riteņbraucēju federācija uzskatīja par pietiekami nozīmīgu, lai publicētu savā vietnē un
darītu pieejamu visiem Eiropas riteņbraucējiem.
Sīkāka informācija - http://www.ecf.com/news/counting-cyclists-from-riga-to-brussels/
Eiropas pilsoņu iniciatīvas “30 km/h – par drošu pārvietošanos apdzīvotās vietās”
partnerorganizācija
2013. gada 4.novembrī Latvijas Riteņbraucēju apvienība kļuva par iniciatīvas “30 km/h –
padarīsim ielas brīvākas” partnerorganizāciju. Tā atbalsta drošību uz ielām, piesārņojuma
līmeņa samazināšanu, kā arī gudras pārvietošanās izvēli. Lai iedzīvotāji visā Eiropas
Savienībā justos droši uz ielām, līdz šī gada 13. novembrim bija jāsavāc vismaz 1 miljons
parakstu no vismaz 7 dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=citurlatvija&fu=read&id=2069&start=
Tikšanās ar Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāju, lai uzsāktu diskusijas par
apakškomisijas izveidi velo jomā;
2013. gada 22. augustā Latvijas Riteņbraucēju apvienība nosūtīja vēstuli Saeimas Prezidijam
ar aicinājumu izveidot parlamenta apakškomisiju, kas veidotu velosatiksmes attīstības
politiku Latvijā. Šīs darbības mērķis būtu apzināt deputātus, kuriem rūp velosatiksme,

uzsākt diskusiju, lai nākamā gada pavasarī, kad būs izstrādāti pirms aktīvās sezonas
velosatiksmes politikas dokumenti, varētu organizēt parlamentārās debates par
riteņbraukšanas problēmām Latvijā.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1977&start=3
Rīgas velo konference
Rīgas domes Satiksmes departaments sadarbībā ar Latvijas Riteņbraucēju apvienību 2013.
gada 29.novembrī organizēja gada lielāko velo pasākumu – Rīgas velo konferenci “Kultūra.
Dzīvesstils. Attiecības. Telpa.” Konferences mērķis bija veicināt diskusiju sabiedrībā par
velo kultūru, gājēju un velobraucēju savstarpējo toleranci, dzīvesstilu un velo attīstību
pilsētplānošanā. Konferences pārtraukuma laikā, pulksten 12.00, Rātsnama vestibilā tika
atklāta izstāde, kuras mērķis bija iepazīstināt konferences dalībniekus ar Latvijas velo
ražojumu industrijas piedāvājumu klāstu. Izstādē piedalījās tādi ražotāji un pakalpojumu
sniedzēji kā „Erenpreiss”, „HoPP”, “Monster park”, „Bent”, „Velokurjers” un citi.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=2083&start=2
11. novembra lāpu velobrauciens
Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Riteņbraucēju apvienība kopā ar Tru fix Kru organizēja
Lāčplēša dienas Lāpu velobraucienu. Piecas minūtes pirms septiņiem vakarā riteņbraucēji ar
iedegtām lāpām brauca goda apļus ap Brīvības pieminekli. Minūti pēc septiņiem (pēc
Laimas pulksteņa laika) sākās neformāls velo brauciens ar lāpām cauri Vecrīgai. Maršruts:
Brīvības piemineklis - Kaļķu iela - Līvu laukums - Amatu iela - Šķūņu iela - Doma laukums
- Pils iela - Poļu gāte.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=velosports&fu=read&id=2066&start=2
Latvijā radītā Blue Shock Bike elektrovelosipēda testēšana
2013. gada septembra vidū vairākiem Latvjas Riteņbraucēju apvienības pārstāvjiem bija
dota iespēja aptuveni nedēļu testēt Latvijā radītos Blue Shock Bike elektrovelosipēdus.
Vortālā tika publicētas Romāna Meļņika, Viestura Silenieka un Marutas Laģes atziņas par
mums vēl neierasto transporta veidu.
Sīkāka informācija - http://www.divritenis.lv/?ct=velodizains&fu=read&id=2038
Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu situācijas pētījums
Latvijas Riteņbraucēju apvienība sadarbībā ar Rīgas mēru un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentu veica aptauju par valdošo situāciju Rīgas pašvaldības
izglītības iestādēm (bērnudārziem, pamatskolām, vidusskolām). Informācijas bija
nepieciešama, lai izstrādātu priekšlikumus Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu
izglītošanai ceļu satiksmes noteikumos, riteņbraukšanas veicināšanai un izglītības iestāžu
labiekārtošanai.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1998&start=3
Diskusiju uzsākšana ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu
Diskusiju mērķis bija pārrunāt departamenta rīcībā esošus plānošanas dokumentus, tajā
skaitā Rīgas teritorijas plānojumu, stratēģiju. Viens no mērķiem bija arī izprast turpmākās
sadarbības nepieciešamību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji atzina, ka
vēlētos piedalīties dažādu ar velo saistītu dokumentu izstrādes procesā, tādēļ ir ieinteresēti
sadarbībā ar Latvijas Riteņbraucēju apvienību.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=2061&start=2

Apmācību semināra „Veloinfrastruktūra un velopakalpojumi ikdienas riteņbraucējiem
Latvijā” organizēšana sadarbībā ar BEF
Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Latvijas Riteņbraucēju apvienību vairāku mēnešu
garumā organizēja apmācību semināru pašvaldībām „Veloinfrastruktūra un velopakalpojumi
ikdienas riteņbraucējiem Latvijā”, kurā piedalījās arī Latvijas Riteņbraucēju apvienības
lektori. Semināros piedalīties bija iespēja ne tikai pašvaldībām, kuras izrādījušas interesi tos
organizēt savā pilsētā, bet arī citu pašvaldību pārstāvjiem. Semināru laikā tika pārrunātas
pieļautās kļūdas, kā arī stāstīts par labas prakses piemēriem.
Lampiņu kampaņa
Laikā no 25.11.13. - 29.11.13. Latvijas Riteņbraucēju apvienība organizēja skolēnu drošas
velobraukšanas kampaņu, kuras laikā piecu Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi
bez maksas saņēma velosipēdiem paredzētas diožu lampiņas. Kampaņas mērķis bija
atgādināt skolēniem, kuri arī pēc vasaras sezonas turpina pārvietoties ar velosipēdu, par
nepieciešamību parūpēties par savu redzamību un drošību. Gada tumšākais laiks, kas
izvēlēts kampaņas norisei, bija tam piemērotākais brīdis.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=velosports&fu=read&id=2079&start=1
Iesaistīšanās Rīgas velo darba grupā
Pēc Rīgas pašvaldības mēra ierosmes Rīgā tiek veidota Velo transporta infrastruktūras
izveides darba grupa un apvienības biedri ir šīs grupas sastāvā. Biedru uzdevums būs
izstrādāt gan Velotransporta attīstības programmu Rīgas pilsētai, gan izstrādāt velo joslu
plānu, kurš tiks izveidots nākamā gada pavasarī, gan arī veikt citu dokumentu izveidi.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=rigas_velo_grupa
Iesaistīšanās velomaršrutu vērtēšanā
2013. gada 29.novembrī notika gada nozīmīgākais Kurzemes tūrisma notikums – Kurzemes
Tūrisma asociācijas rīkotā Gada balle, kuras laikā tradicionāli tika pasniegts apbalvojums
„Lielais Jēkabs 2013” Kurzemes labākajiem tūrisma uzņēmējiem vairākās nominācijās.
Latvijas Riteņbraucēju apvienība, kā viena no visvairāk pieredzējušajām organizācijām
velomaršrutu vērtēšanā, piedalījās nominantu izvērtēšanas procesā.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=2087&start=1
Diskusija Rīgas Velo nedēļas ietvaros
30. aprīlī plkst 10.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās Latvijas Riteņbraucēju apvienības
rīkota publiska diskusija "VELOSIPĒDISTS SATIKSMĒ 2013" ar LR Valsts Policijas, Ceļu
satiksmes drošības direkcijas un Rīgas Domes Satiksmes departamenta piedalīšanos.
Pasākums notika Rīgas velo nedēļas ietvaros.
Sīkāka informācija - http://divritenis.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1852&start=6

