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.
2014. gadā LATRIT iestājušies
Aktīvās atpūtas preču veikals “Fans”
Biedrība Velo Redele
SIA A1 Ekspress kurjers
SIA Greynut
Aktivitātes
Baltijas Vides Foruma un Latrit seminārs "Vairāk riteņbraukšanas maza un vidēja izmēra
pilsētās līdz 2020.gadam"
Seminārā tika apskatītas projekta Mobile2020 ietvaros veiktās aktivitātes un to ieviešanas process Latvijā.
Projekta ietvaros tika organizēti semināri Latvijas pašvaldību speciālistiem par
veloinfrastruktūras

izveides

kritērijiem,

ikdienas

riteņbraukšanas

veicinošiem

veiksmīgas
faktoriem

un

riteņbraukšanas attīstību Latvijā.

Riteņbraucējiem draudzīga velosipēdu novietne
LATRIT apvienība Rīgā apkopoja informāciju par velosipēdu novietnēm un to publicēja vietnē
divritenis.lv. Pēc daudzkārtējiem lūgumiem no velosipēdu novietņu pasūtītājiem apvienības
eksperti nolēma izstrādāt divus optimālus kvalitatīvu velosipēdu novietņu variantus
Latrit biedrs SIA” Velokurjers” dāvina velosipēdu lampiņas lauku reģionos
SIA „Velokurjers” turpināja LATRIT aizsākto velo lampiņu dalīšanas kampaņu kuras laikā
novembrī Rīgas pašvaldības skolēni, kuri uz skolu atbrauca ar velosipēdu, saņēma velosipēdu
veikalu Gandrs, ZZK, E-velostore un Alpha Baltic Sport ziedotās diožu lampiņas. Kampaņas
mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka riteņbraucēji tumsā, ja nelieto gaismu atstarojošus

vai izstarojošus elementus, ir neredzami. Turpmāka lampiņu dalīšana notika lauku reģionos, kur
ceļi ir mazāk apgaismoti.
Ekspertu padomu apkopojums par riteņbraukšanu ziemā
Latvijas Riteņbraucēju apvienība apkopoja četru pieredzējušu velobraucēju viedokļus, kā arī
ziemas velo modes attīstības tendences Latvijā. Padomus par velosipēda un velosipēdista
ekipējumu sniedza organizācijas She Fix dibinātāja Hristina Šatalova, pieredzējis velokurjers
Jānis Beleckis, velosportiste Dana Rožlapa un licencēts eksperts no ZZK veloveikala Herberts
Pudāns.
Tiek aizsākta jauna tradīcija Veloservisa prognožu spēle
Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar velo veikalu Veloserviss un Latvijas
Riteņbraucēju apvienību (Divritenis.lv un Veloriga.lv) visas sezonas garumā no marta līdz
oktobrim piedāvāja Veloservisa prognožu spēli, kurā katru nedēļu www.lrf.lv mājaslapā tika
uzdoti desmit jautājumi par aktuālo un gaidāmo pašmāju, kā arī starptautiskajā riteņbraukšanā.
Pēc Latrit iniciatīvas N.Ušakovs aicina dibināt neatkarīgu darba grupu velo
infrastruktūras attīstībai Rīgā
Pēc Latrit aizsāktām diskusijām ar Rīgas mēra amata kandidātiem par veloinfrastruktūras
attīstību Rīgā, pašreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs uzrunāja T.Kokinu, aicinot dibināt
neatkarīgu darba grupu, kura attīstītu velo infrastruktūru Rīgā.
Latrit ziemas velobraucieni pa Latgales ezeriem un Braslu
2.februārī SIA „Velokurjers” rīkoja ziemas velobraucienu pa Latgales ezeriem. Brauciena laikā
velosipēdisti veica 30 km garu ceļu, apskatot Rušonas ezera apkārtni. Braucienā devās seši
velokurjeri un brauciens notika paralēli Viestura Silenieka rīkotajam braucienam pa Braslas upi,
kura maršrutā bija plānots nobraukt 9 km pa upi un vēl 7 km atpakaļceļā tiem, kuri izvelējās
turpināt pārvietoties ar velosipēdu, nevis auto transportu.
Latrit pētījums „Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ceļu satiksmes noteikumus
pārzināšana un izglītības iestāžu lomu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā”

13. februārī Rīgas domē norisinājās preses konference, kurā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils
Ušakovs un Latrit valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks prezentēja petījuma rezultātus.
Pētījuma mērķis bija apzināt situāciju Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs ceļu satiksmes
drošības, kā arī riteņbraukšanas veicināšanas jomās. Kopā tika apkopotas atbildes no 149
pašvaldības bērnudārziem un 114 skolām.
Velobraucēju viedokļa uzklausīšana par vietām, kur Rīgā būtu nepieciešamas drošas velo
novietnes
Velosipēdistu skaitam turpinot pieaugt, un lai izvairīties no velosipēdu novietošanas pie
ceļazīmēm, stabiem un citām neparedzētām vietām, Latvijas Riteņbraucēju apvienība un vortāls
Divritenis.lv/Veloriga.lv aicināja riteņbraucējus nosaukt precīzas vietas, kur Rīgā būtu
nepieciešamas drošas velosipēdu novietnes.
Eiropas Riteņbraukšanas federācija (ECF) anketē EP deputātu kandidātus par
velotransporta attīstību Eiropā
17. martā visiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā pieteiktajiem deputātu kandidātiem tika
nosūtīta ECF veidota anketa par velotransporta attīstību Eiropā. Latvijas Riteņbraucēju apvienība
iztulkoja anketu latviešu valodā un deva iespēju ikvienam interesentam to aizpildīt, lai vēlāk
iepazīstinātu sabiedrību ar respondentu atbildēm.
Latrit iesniedz CSN priekšlikumus
10.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Ceļu
satiksmes noteikumi”, kas uzlabos satiksmes drošību uz ceļiem, īpaši vēršot uzmanību
mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Projekts tapis, ņemot vērā Latvijas Riteņbraucēju
apvienības iesniegtos priekšlikumus.
Velokurjeri pārstāv Latrit projektā Dejas diena Tavā darbā
29. aprīlī Rīgas pilsētvidē notika īsu izrāžu sērija Dejas diena tavā darbā, kas ar laikmetīgās dejas
starpniecību atklāja dažādu profesiju pārstāvju ikdienas žestu valodu, tās unikalitāti un
skaistumu. Desmit latviešu horeogrāfi kopā ar dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darba vietās

piedāvāja miniatūras 3 līdz 5 minūšu kustību izrādes. Skatītāji šos darbus varēja noskatīties
noteiktās stundās izstaigājot divus maršrutus Stabu ielā un Vecrīgā.
Latrit veic aptauju par velosipēdistu drošību uz ceļa
Laikā no 10.-16.maijam Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedrs un velo entuziasts Mihails
Simvulidi piedāvāja velosipēdistiem aizpildīt anketu par velosipēdistiem aktuāliem jautājumiem.
Publicētie aptaujas rezultāti atspoguļoja, cik droši riteņbraucēji jūtas uz ceļiem, kā arī kādas ir to
domas par ikdienas braukšanai nepieciešamo ekipējumu. Kopumā anketu aizpildīja 1427
respondenti, pārsvarā aptaujā piedalījās rīdzinieki, taču atbildes sniedza arī riteņbraucēji no
Liepājas, Jelgavas, Jūrmalas, Ogres, Valmieras, Cēsīm, u.c. Latvijas pilsētām.
Velodiena Kuldīgā 2014
24. maijā jau septīto reizi norisinājās lielākais nekomerciālais velofestivāls Latvijā «Velodiena
Kuldīgā», kas pulcēja vairāk kā 2000 dalībnieku - 1625 dienas braucienā un 545 - nakts
braucienā. Velobraucējiem tika piedāvāti 4 dažādi maršruti – 10, 25, 35 un 52 km garumā ceļa
posmā Kuldīga –Pelče - Snēpele- Vilgāle- Kuldīga. Sīkāka informācija par Velo Kuldīgu.
Šī gada Kuldīgas velodienas jaunums bija Eiropas pasaku tūre tūre Pelču pils parkā, caur kuru
veda visi 4 velodienas maršruti. Tūre veltīta Latvijas desmitgadei Eiropas Savienības sastāvā.
Reģistrētie dalībnieki dienas braucienu noslēgumā piedalījās izlozē par SIA „Velokurjers”
sagādāto balvu – divriteni.
Latrit veic riteņbraucēju skaitīšanu Bike to Work akcijas ietvaros
16.maijā laikā no 8.00 – 9.00 tika veikta kārtējā velosipēdistu skaitīšana, kuras mērķis ir
noskaidrot velosipēdistu skaita izmaiņas Rīgas ielās. Latvijas Riteņbraucēju apvienības un
velovortāla www.divritenis.lv organizētā skaitīšana notiek jau vairākus gadus un apkopotie dati ir
vienīgie, kas ļauj spriest par riteņbraucēju statistiku Rīgas ielās. Uzskaite notika uz Rīgas tiltiem,
satiksmes pārvadiem pār dzelzceļu, kā arī uz Skolas ielas veloceļa krustojumā ar Lāčplēša ielu.
29. jūlijā tika organizēta riteņbraucēju skaitīšana arī Liepājā. Datu vākšana tika veikta sadarbībā
ar Latrit, kā skaidroja skaitīšanas iniciatori Liepājā biedrība Velo Redele, turpmāk velosipēdistu
skaitīšana notikšot vienlaicīgi ar Rīgu. Datu apkopošana bija nepieciešama, lai varētu konsultēt

Liepājas pašvaldību velo infrastruktūras attīstībā, minot konkrētus datus par riteņbraucēju skaita
pieaugumu.
Riteņbraucēju mītu skaidrojums
Projekta Personalizētā ceļojuma plānošana (PTP-Cycle) ietvaros ar Latrit atbalstu tika apkopoti
tipiskākie mīti par riteņbraucējiem, kuriem arī tika rasti skaidrojumi.
Latrit biedru dalība Eiropas velokurjeru čempionātā Stokholmā
4.jūlijā divpadsmit velokurjeri devās uz Stokholmu piedalīties lielākajā Eiropas velo pasākumā –
Eiropas velokurjeru čempionātā, kur tiekās spēcīgākie, ātrākie un veiklākie kurjeri, lai Eiropas
konkurencē pārbaudītu savas spējas veikt uzdevumus, ar kādiem visbiežāk saskaras velokurjeri
savā ikdienas darbā. Finālā izdevās iekļūt kurjeram Pēterim Janiselam, kurš bija devītais savā
vecuma grupā. Papildus velobraukšanai šajā čempionātā bija iekļautas arī armrestlinga
sacensības, kurā uzvaru guva kurjers Mārtiņš Ozols.
Latrit diskusijā par ceļu satiksmes drošības apmācības sistēmas uzlabošanu pieņem jaunus
grozījumus
21.augustā norisinājās Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) kārtējā sēde, kuras laikā
apskatīja ceļu satiksmes drošības mācību procesu, sākot ar bērnu izpratnes veicināšanu, līdz
autovadītāju apmācībai un iemaņu attīstīšanai. Tāpat tika apskatīta satiksmes drošības un
negadījumu situācija uz valsts ceļiem, kā arī pieņemti jauni grozījumi. Jaunpieņemto grozījumu
mērķis bija uzlabot satiksmes drošību un mazināt risku mazaizsargātiem ceļu satiksmes
dalībniekiem.
Latrit sadarbībā ar Rīgas domi izstrādā Rīgas pilsētas velo satiksmes koncepciju
2.septembrī Birojnīcā notika sagatavotās Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas prezentācija.
Preses konferencē ar Rīgas attīstības plānu un stratēģiju iepazīstināja Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta pārstāvis Guntars Ruskuls. Darba vadītājs Toms Kokins stāstīja par radīto
koncepciju, tās būtiskākajām pamatnostādnēm. Ar velojoslu tehnisko risinājumu iepazīstināja
Elmārs Daniševskis. Koncepcijas galvenais uzdevums ir saistīt velotransporta risinājumus ar

pilsētas attīstības dokumentiem, papildināt tos un izstrādāt uz vienotiem mērķiem vērstu vīziju
un rīcības plānu velosatiksmes attīstībai.
Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros Latrit uz Rīgas veloceļiem rūpējas par riteņbraucēju
drošību
Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros no 15. – 19. septembrim laikā no 8 līdz 9 no rīta uz Rīgas
veloceļiem pulcējās velo draudzīgie uzņēmēji un citi velo aktīvisti, kuri riteņbraucējiem pateicās
par to ikdienas pārvietošanās izvēli. Kampaņā iesaistījās arī SIA Velokurjers, kurš riteņbraucējus
sagatavoja drošam ceļam, pārbaudot divriteņa tehnisko stāvokli.
Latvijas Riteņbraucēju apvienības Atvērto durvju dienas Rīgā
24.oktobrī no pulksten 19:00 SIA Gandrs (Rīgā, Kalnciema ielā 30) notika Latvijas
Riteņbraucēju apvienībā uzņemto fizisko personu biedru iepazīšanās vakars. Piedalīties tika
aicināti tika ne tikai Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedri, bet arī interesenti, kuri vēlējās
noskaidrot ko vairāk par līdz šim realizētajām apvienības aktivitātēm un uzdot jautājumus
esošajiem apvienības pārstāvjiem. Fizisko personu uzņemšanas mērķis Latvijas Riteņbraucēju
apvienībā ir izveidot darboties spējīgas ekspertu grupas dažādās jomās, tādās kā izglītība,
pasākumu un kampaņu organizēšana, infrastruktūras projektēšana un velo izglītība.
Valda Kjaspere saņem Atzinības rakstu par bērnu izglītošanu satiksmes jomā
Pateicoties Latvijas Riteņbraucēju apvienības iniciatīvai, 29.oktobrī Satiksmes ministrs Anrijs
Matīss pasniedza CSDD darbiniecei Valdai Kjasperei Ministru prezidentes Laimdotas
Straujumas parakstītu Atzinības rakstu. Pateicoties CSDD un V. Kjasperei, jau kopš 1990. gadu
sākuma Latvijā notiek vērienīgi izglītības projekti un pasākumi dažāda vecuma jaunajiem
satiksmes dalībniekiem. Pateicoties V.Kjasperes iniciatīvai sadarbībā ar sabiedriskajām
organizācijām un izglītības iestādēm, ir izstrādāti dažādi mācību un izglītojošie materiāli, kā arī
tiek organizētas sacensības un konkursi dažādu vecumu skolēniem kā satiksmes dalībniekiem.
Dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas Latrit organizē Sv. Arsēnija pareizticīgās baznīcas
sakopšanas talku Ķūļciemā

17. novembrī SIA “Velokurjers” komanda kopā ar domubiedriem devās uz Talsu novadu, lai
sakoptu Ķūļciema Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcu. Dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas,
talkā devās SIA “Velokurjers” komanda, Ķemeru pareizticīgās draudzes ļaudis un Jānis Grigulis
no Ķūļciema – kopā 23 talcinieki.
Latrit organizē ikgadējo Velo konferenci Rīgā
28. novembrī visi interesenti tika ielūgti Rātsnamā uz ikgadējo Latrit un Rīgas domes Satiksmes
departamenta organizēto Rīgas velo konferenci „Kustība plānošanā: Veselība, ekonomika,
izglītība un drošība”. Konferences mērķis bija diskutēt par velobraukšanas pozitīvo ietekmi uz
dažādām ar jomu tieši nesaistītām sfērām (veselība, vide, labklājība utml.), kā arī veicināt
kvalitatīva līmeņa apsriedi sabiedrībā. Jau trešo gadu konference bija lielākais velo pasākums
Baltijā, kuram līdzi sekot bija iespējams arī internetā.
Latrit biedru atbalsts akcijai „Zvaigzne austrumos”
Labdarības akcija “Zvaigzne austrumos” ir dāvanu vākšana sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem.
Akcijas ietvaros Latvijas iedzīvotāji pašaizliedzīgi gatavoja dāvanu kastītes ar sadzīvē
noderīgām, kā arī mīļām dāvaniņām – segām, drēbēm, higiēnas piederumiem, rotaļlietām un
galda spēlēm. Novembra mēnesī Rīgā velokurjeri nodrošināja bezmaksas piegādi dāvanām uz
dāvanu vākšanas punktu.

