VELO TIRDZNIECĪBA UN NOMA

CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI

Kad esi nolēmis braukt ar velosipēdu,
ieskaties divritenis.lv sadaļā “Info katalogi” –
“Velo veikalu katalogs” vai “Velo nomu
katalogs” un izvēlies sev piemērotāko!

Kad esi nolēmis braukt ar velosipēdu,
iepazīsties ar riteņbraucējiem saistošajiem
ceļu satiksmes noteikumiem divritenis.lv
sadaļā “Velosipēdistu drošība”,
no kuriem svarīgākais:

Šobrīd lielākie velosipēdu un to aksesuāru
tirgotāji – Gandrs, Fans, Burusports, Trek, ZZK;
lietotu velosipēdu tirgotāji – Dutchbike,
Ērenpreiss; iznomātāji – Gandrs, BalticBike u. c.
Iegādājoties divriteni, neaizmirsti par Taviem
braukšanas paradumiem atbilstošiem
nepieciešamajiem aksesuāriem – ķiveri,
zvaniņu, atstarotājiem un lukturiem diennakts
tumšajām stundām, velosomām u. c.

1

dalība ceļu satiksmē iespējama tikai ar
velosipēda vai cita mehāniska transportlīdzekļa
vadītāja apliecību (sīkāka inormācija csdd.lv
sadaļā “Vadītāju kvalifikācija”);

2

nekad nebrauc alkohola vai citu apreibinošu
vielu ietekmē;

3

braucot tumsā, esi pamanāms – izmanto baltas
krāsas lukturi priekšā, sarkanas – aizmugurē;

4

braucot pilsētā, esi īpaši uzmanīgs, jo šeit ir
intensīva autotransporta satiksme, kā arī liela
kājāmgājēju plūsma.

VELO REĢISTRĀCIJA
Reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā
(CSDD) nav obligāta, bet vēlama, lai
nostiprinātu/ mainītu savas īpašumtiesības
attiecībā uz velosipēdu, kā arī, lai nodrošinātos
pret garnadžiem.

VELO DROŠĪBA

Velosipēdu par nelielu samaksu iespējams
piereģistrēt jebkurā CSDD nodaļā, kā arī
elektroniski CSDD mājaslapā sadaļā
“E-pakalpojumi”.
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Drīzumā būs iespēja reģistrēt velosipēdus arī
lielākajos velo veikalos.
Reģistrējot velosipēdu, iespējams iegādāties
reģistrāciju apliecinošu uzlīmi, kas, izvietojama
uz velo rāmja, informē par nepārprotamām
īpašumtiesībām, atvaira zagļus.
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Sīkāka informācija par velosipēdu reģistrācijas
kārtību – csdd.lv sadaļā “Reģistrācija”.

3

Esi vērīgs un neatstāj velosipēdu šaubīgās un
zagļiem izdevīgās vietās (nomaļas,
nepārredzamas), laikos (tumšās diennakts
stundas), par velosipēda drošību maldinošos
velostatīvos!
Iegādājies kvalitatīvu un drošu veloslēdzeni
un vienmēr atstāj divriteni saslēgtu ar to!
Reģistrē savu velosipēdu un tādējādi padari to
zagļiem mazāk pievilcīgu!
Par sava divriteņa drošību sīkāku informāciju
iegūsi, apmeklējot divritenis.lv sadaļu
“Velosipēdu drošība”.
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VELO SABIEDRISKAJĀ
TRANSPORTĀ
Gadījumā, ja nepieciešams ar divriteni
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus,
vari to darīt bez ierobežojumiem – par
velosipēda pārvadāšanu Rīgas pilsētas
sabiedriskajā transportā nav jāpērk papildus
biļete, kā arī nav nepieciešams velosipēdu
iepakot. Izņēmums ir vilcieni – pārvadājot
velosipēdu tajos – nepieciešams iegādāties
bagāžas biļeti (sīkāka informācija par divriteņu
pārvadāšanas noteikumiem vilcienos – pv.lv).
Ienesot divriteni jebkurā sabiedriskajā
transportā, rūpējies, lai tas nekontrolēti
nepārvietojas pa salonu, nebojā to! Uzmani, lai
Tavs velosipēds netraucē un nesavaino
citus pasažierus!

SABIEDRISKIE OBJEKTI

VELO REMONTDARBNĪCAS

VELO MARŠRUTI

Ja radusies nepieciešamība pēc velosipēda
remonta vai vienkārši apkopes, ieskaties
divritenis.lv sadaļā “Info katalogi” –
“Velosipēdu remonta darbnīcas”
un izvēlies sev piemērotāko!

Ja vēlies izmantot pieredzējušu riteņbraucēju
pārbaudītus un par labiem esam atzītus
Latvijas maršrutus, meklē tos divritenis.lv
sadaļās “Latvijas velo karte” un
“Maršruti Latvijā”!

Šobrīd populārākās velodarbnīcas pieejamas
lielākajās velosipēdu un to aksesuāru
tirdzniecības vietās, kā arī – Veloserviss, Miit,
Velokurjers, Piens Velo u. c.

Turpat, kā arī rdsd.lv, atradīsi gan jau esošus,
gan plānotus Rīgas velomaršrutus, kā arī
bukletu “Iepazīsti Rīgu ar divriteni”, kur
apkopotas 15 populārāko velomaršrutu kartes
un apraksti (šo bukletu iespējams saņemt arī
Rīgas Tūrisma Informācijas Centrā –
Rātslaukumā 6).

Ja velosipēds saplīst negaidīti brauciena laikā,
vērsies velokurjers.lv un izmanto Velo SOS
pakalpojumu – velokurjers dosies tev palīgā,
saremontējot divriteni uzreiz, vai arī ar auto
velosipēds tiks nogādāts remontdarbnīcā, bet
Tu – paredzētajā galamērķī.

VELO INFORMĀCIJAS AVOTI

Ja esi pievērsies velobraukšanas kultūrai un
vēlies satikt un iepazīt līdzīgi domājošus
cilvēkus, vari doties uz kādu no riteņbraucēju
iecienītām vietām – kafejnīcām Miit, Piens Velo,
Innocent Cafe vai Kaņepes kultūras centru u.tml.

Esi informēts par riteņbraucējiem saistošām
tēmām un pasākumiem – vienmēr aktuālākā
informācija pieejama divritenis.lv, bicycle.lv,
kā arī trešdienu vakaros plkst.18:00 Rīga Radio
FM 94.5 Mhz raidījumā “Velopasaule”.

Par velosipēdistu vidū populārām vietām
aizvien biežāk kļūst tādi sabiedriski objekti, kas
ir draudzīgi velosipēdistiem ar pārdomātām un
drošām velo novietnēm. Daļa objektu, kas ir
draudzīgi velosipēdistiem, ir apskatāmi
divritenis.lv sadaļā “Draudzīgs velosipēdistam”.

Bet, ja vēlies piedalīties kādā ar
riteņbraukšanu kā sporta veidu saistītā
pasākumā vai savus spēkus pārbaudīt
sacensībās, meklē informāciju par aktuālajiem
pasākumiem arī lrf.lv, velo.lv, xc.lv,
maratoni.lv, trek.lv, ritenvasara.lv, izkusties.lv!

VELO TRASES UN PARKI
Savu prasmju pilnveidošanai vai vienkārši
interesantai laika pavadīšanai, vari izmantot
velo parkus un trases – Piens Velo minidrome,
VEF Skeitparks, Monsterpark, Riga Bike Polo,
FixRide Ruļļu Cīņas, BMX trase “Mežaparks”,
Bieriņu velo krosa trase, “Karters” velo triāla
skola, Uzvaras parka Riteņvasaras trases,
Biķernieku kompleksā sporta bāze u. c.

