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Ievads

Velosipēda novietošanas drošību ietekmē trīs faktoru kopums

Velosipēdu statīvu izbūves saskaņošanas procedūra

Velosipēdu statīvu vai novietņu izvietojums

Pilsētnieku ikdienā arvien biežāk ienāk videi 
visdraudzīgākais pārvietošanās līdzeklis – 
velosipēds. Pozitīvās pārmaiņas ietekmē arī 
pilsētas plānotājus, kuri mērķtiecīgi veido ērtu un 
drošu pilsētas transporta infrastruktūru un 
atbilstošu publiskās ārtelpas iekārtojumu. Katra 
velobraucēja sirdsmieru vairo apziņa, ka pie 
ikviena apmeklējamā galamērķa būs pieejama 
ērta un droša velosipēdu novietne. 

Daudzdzīvokļu namu pagalmos velosipēdu 
atstāšana uz īsāku vai garāku laiku pagaidām ir 
ļoti problemātiska, jo zādzības risks ir ļoti augsts. 
Visticamāk, ka vēl ilgi drošākā velo novietne būs 
katra īpašnieka dzīvoklis, taču tas neizslēdz 
vajadzību pie dzīvojamo ēku ieejām, tuvējiem 
veikaliem, izglītības iestādēm un pakalpojumu 
sniegšanas objektiem (pasts, namu pārvalde u.c.) 
plānot un izvietot drošas, uzticību raisošas 
velosipēdu novietnes un pat velo nojumes.

Visas darbības, kas saistītas ar labiekārtojuma elementu (velosipēdu statīvs) izbūvi vai rekonstrukciju, nepieciešams 
saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē. Projekta dokumentācijas apjoms būs atkarīgs no konkrētās situācijas (vietas) un 
labiekārtojuma ieceres.

Precīzu informāciju par saskaņošanas procedūru var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā:

http://www.rpbv.lv/teritorijas-labiekartojuma-elementu-saskanosana

Velo statīviem un glabātuvēm jāatrodas tik tuvu galamērķim, cik vien iespējams. Jāizvieto ēku galveno ieeju tuvumā.

Pārāk tāla (vairāk kā 15m) velo novietne rosina velosipēda īpašnieku to pieslēgt pie tuvākā koka, laternas, ceļa 
zīmes balsta staba vai cita šim mērķim neparedzēta elementa.

Tie nedrīkst traucēt gājēju kustību.

Velo novietnes jāveido vietās, kur ir laba vizuāla pārredzamība (kontrole), apgaismojums un patvērums no 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

Velo novietnes ieteicams izvietot uz cieta seguma – bruģa, asfalta, grants vai oļu seguma. Nav vēlams izvietot velo 
statīvus zālienā.

Droša slēdzene (tā ir velosipēdista paša ziņā). 
Drošas konstrukcijas velo statīvs. 
Vietas drošība, kur atstājam pieslēgtu velosipēdu. 

Lai veicinātu drošas konstrukcijas velo novietņu uzstādīšanu, Latvijas Riteņbraucēju apvienība (LATRIT) ir sagatavojusi 
informatīvu materiālu:
"Vadlīnijas velo novietņu izvietošanai" http://www.veloriga.lv/?ct=latrit_news&fu=read&id=1576
Saistoša informācija Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā - „Velosipēdists pilsētvidē” 
http://www.rdsd.lv/?ct=velosipedists

www.tywkiwdbi.blogspot.com



Par drošiem tiek uzskatīti tādas konstrukcijas velo statīvi, pie kuriem var pieslēgt velosipēda rāmi un vienlaikus divus vai 
vismaz vienu ratu.

Velo statīvs sniedz iespēju pieslēgt velosipēdus ar jebkuru riteņu izmēru un riepu platumu.

Statīvam jābūt stabili nostiprinātam gruntī vai pieskrūvētam pie seguma.

Velo statīvs nedrīkst deformēties.

Konstrukcijai jābūt izturīgai pret mehāniskiem bojājumiem. 
Starptautiski atzīts, ka visatbilstošākie šīm prasībām ir 
dažāda dizaina apgriezta U burta veida velo statīvi, kuru 
piedāvājums arī Latvijā ir pietiekami liels. 

Statīva konstrukcijai jābūt tādai, lai pie tās var ne tikai droši 
pieslēgt velosipēdu, bet arī stabili to atbalstīt.

Ieteicamie statīvu parametri:

Augstums 750-850mm.

Platums 700-900mm, lai ērti atbalstītu rāmi.

Statīva caurules diametrs 50-80mm. Jo resnāka caurule, jo tā ir drošāka pret vandālismu, grūtāk pārzāģējama.

Drošas velosipēdu novietnes pamatprincipi

www.bikeoff.org/design_resource/ABT_problem_contributing_fact
ors_practice.shtml
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www.bikeoff.org, www.broxap.com

www.cycle-works.com
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Statīvs nav piemērots velosipēdiem ar platām riepām.

Statīva metāla daļas ir neatbilstošas nepieciešamajai nestspējai.

Pie statīva nav iespējams pieslēgt velosipēda rāmi.

Biežākās kļūdas velosipēdu statīvu izvēlē

www.cycle-works.com

www.cycle-works.com

www.veksoe.com, www.vteast.lv
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Betonēšana gruntī.

Velosipēdu statīvu stiprināšanas veidi

 www.veloriga.lv 
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Velosipēdu novietnes vizuālais izskats (dizaina risinājumi)

Pieskrūvēšana pie seguma.

Novietošana uz seguma bez stiprināšanas.

Pilsētvidē velo novietnei jābūt ne tikai drošai, bet arī vizuāli jāiekļaujas konkrētās vides kontekstā, jābūt saskaņā ar 
apkārtējo arhitektūru. Unikāla dizaina risinājumi ir dārgāki nekā sērijveida ražojumi, bet tie sniedz augstāku estētisko vērtību 
konkrētajai dzīvojamajai vide.

Veidojot unikāla dizaina velo novietnes ir jāizpilda tieši tādi paši drošības kritēriji, kādi definēti sērijveida izstrādājumiem 
(skatīt nodaļu „Drošas velosipēdu novietnes pamatprincipi”)

7PAGALMU RENESANSE - velonovietnes



www.frontyardcompany.co.uk

www.greenme.it 
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Drošas velosipēdu uzglabāšanas nojumes

http://cdmcyclist.com/2011/huntington_beach_bike_racks/ www.realcycling.blogspot.com

Liepājas pludmale. Dizaina autors: Reinis Kuncītis
Foto: Aigars Prūsis, www.fotografesana.lv

Velosipēdu ilglaicīgākai glabāšanai noderīga būtu daudzvietīga slēgta tipa velo nojume. Tajā iespējams uzglabāt lielu 
skaitu velosipēdu, un nojumē tie ir pasargāti no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

Slēgta tipa velo nojumes
Slēgta tipa velo nojumes pilnā komplektācijā ietilpst:

nojumes būve ar slēdzamām durvīm,

velo statīvi, 

apgaismojums.

Lai izvairītos no vandālisma, šādas nojumes konstruktīvajam risinājumam jābūt stabilam un noturīgam pret mehāniskiem 
bojājumiem. Neraugoties uz to, ka nojumei ir slēdzamas durvis, tā būtu jābūvē vietās, kur ir laba pārredzamība, 
apgaismojums tumšajās diennakts stundās un ideālā gadījumā arī video novērošana. Šodienas reālajā situācijā, šādas 
nojumes būtu lietderīgi būvēt apsargājamajos autostāvlaukumos, kur ir diennakts uzraudzība. 
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http://www.falco.co.uk
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http://www.falco.co.uk

www.bikedocksolutions.com

Vaļēja tipa velo nojumes 
Vaļēja tipa velo nojumes piemērotas velosipēdu pasargāšanai no nelabvēlīgas klimata ietekmes (saules, sniega, lietus). 
Drošības līmenis salīdzinājumā ar slēgta tipa velo nojumēm ir zemāks. Šādas nojumes piemērotas pie izglītības iestādēm, 
pakalpojumu sniegšanas punktiem, apsargātos dzīvojamo māju un komercbūvju pagalmos, pie sporta laukumiem. Plānojot 
šādu nojumi, arī jāizvēlas labi pārredzama vieta un jānodrošina apgaismojums diennakts tumšajā laikā.
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Danija, Kopenhagena, 2008

www.cycle-works.com

Vacija, Minhene, 2005
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Radošas idejas un ekonomiski risinājumi
www.bikedocksolutions.com

www.broxap.com www.dexigner.com
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www.flickr.com by  endworker                                                          

www.cycle-works.com                                                  Danija, Kopenhagena, 2008                 

www.bikehacks.com
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Augot pieprasījumam arī Latvijas ražotāji sākuši izgatavot velo novietnes, kas atbilst drošības prasībām:

SIA Jūrmalas mežaparki www.jmp.lv

SIA MK Dizains www.mkdizains.lv

SIA BMvide www.bmvide.lv

Dizaina studija MĀJO www.maajo.lv

Ārzemju ražotājus Latvijā pārstāv un velo novietnes izplata vairākas kompānijas, piemēram:

SIA VT East www.vteast.lv

SIA CDL www.rotalasunsports.lv

Velosipēdu statīvu un novietņu ražotāji 
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