
KRAVAS VELOSIPĒDI – EKONOMISKIE ASPEKTI 

Lai gan Latvijā piegādes pakalpojumu nodrošināšanā uzņēmumi pārsvarā izmanto 

automašīnas, Eiropā šim nolūkam arvien vairāk mēdz izmantot kravas velosipēdus. 

Tabulā sniegts pārskats par šo transporta līdzekļu uzturēšanas tiešajām un netiešajām 

izmaksām. Aprēķinus veikusi \ un norādītās summas ir balstītas uz reālām izmaksām 

2011.gada septembrī. 

Izmaksas Kravas velosipēds Kravas automašīna 

Izveide 
Iegāde € 2205 € 3343 gadā 

(3 gadi izīrēšana,10 000 jūdzes) 

Lietošanas izmaksas 
Ikgadējā uzturēšana € 174,11 Iekļauts izīrēšanas cenā 

Degviela Nav nepieciešama € 1309 gadā 

(aptuveni 10 000 jūdzes) 

Akcīzes nodoklis Nav nepieciešams € 191,52 gadā 

Apdrošināšana € 139,28 gadā € 580,35 gadā 

Braukšanas izmaksas 
Kurjera likme stundā € 8,71  Parasti saņem € 2,32 par piegādi 

Servisa apdrošināšana 
Kravas apdrošināšana Nevar noteikt € 168,30 no € 11,607 

Nemateriālās izmaksas  Kravas velosipēds Kravas automašīna 
Izmeši Nav 152g/km CO2 

Sastrēgumi Minimāla ietekme Vēl viens transporta līdzeklis, 

kurš veicina sastrēgumus 

Trokšņi Nav Rada troksni 

Vidējais ātrums pilsētā 12 jūdzes stundā 12 jūdzes stundā 

Transporta novietošana Nerada problēmas Ierobežota 

Pielāgoties spēja Pieeja gājēju un velosipēdistu 

ceļiem 

Tikai brauktuve 

Mērojamais attālums Atkarīgs no vadītāja spējām ( 

aptuveni 50 jūdzes dienas laikā) 

Nevar noteikt  

Ietekme uz vadītāja veselību Veselīgs ikdienas treniņš Mazkustīgs dzīvesveids 

Piegādes izmaksu piemērs 

(Kembridža) 

Kravas velosipēds Kravas automašīna 

Pirmais piemērs 

 A4 izmēra kaste; 

 Izņemts 10.00; 

 Piegādāts 17.00; 

 2 jūdžu attālums 

€ 3,42 + PVN  € 9,87 + PVN (kurjers 

nr.1.) 

 € 9,23 + PVN (kurjers 

nr.2.) 

Otrs piemērs   

 Trīs A4 izmēra kastes; 

 Izņemts 10.00; 

 Piegādāts 17.00; 

 2 jūdžu attālums 

€ 5,75 + PVN  € 9,87 + PVN (kurjers 

nr.1.) 

 € 9,23 + PVN (kurjers 

nr.2.) 

Trešais piemērs   

 Sešas A4 izmēra 

kastes; 

 Izņemts 10.00; 

 Piegādāts 17.00; 

 2 jūdžu attālums 

€ 9,07 + PVN  € 9,87 + PVN (kurjers 

nr.1.) 

 € 9,23 + PVN (kurjers 

nr.2.) 

 

 


