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Priekšvārds 

Mūsdienās ir svarīgi veidot vidi, vadoties pēc ilgtspējīgas attīstības, veselīga dzīvesveida un 

efektīvas mobilitātes principiem, veicinot resursu taupīgu izmantošanu tautsaimniecībā. Viens no 

instrumentiem šī mērķa sasniegšanai ir velosatiksmes attīstīšana pilsētās.  

Šodien tās vairs nav modes tendences pilsētplānošanā vai kādas konkrētas interešu grupas 

iegribas, tā ir nepieciešamība pēc sakārtotas, drošas un cilvēkam draudzīgas vides. Velosatiksmes 

attīstīšanas mērķis nav pievērst cilvēkus riteņbraukšanai, bet gan izmantot resursus atbilstoši 

nepieciešamībai, veicinot multimodālu pārvietošanos, kas ietver pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, 

velosipēdiem, privātajiem motorizētajiem transportlīdzekļiem un citiem pārvietošanās līdzekļiem 

atbilstoši nepieciešamajam mērķim un veicamajam attālumam, iespējām tā pārvarēšanai un 

pārvietošanās līdzekļu optimālai kombinēšanai pilsētā. Mērķis ir maksimāli mobilizēt iespējamos 

pārvietošanās veidus, pielāgojot katrai situācijai atbilstošākos pārvietošanās līdzekļus, tādejādi 

optimizējot laiku un ietaupot resursus. Velosatiksmes attīstīšana ir iespēju un jaunu platformu radīšana 

pilsētas procesu mūsdienīgai attīstībai.  

Liels šķērslis velosatiksmes attīstībai ir datu trūkums. Iepriekš praksē transporta plānošanā 

pārsvarā tika analizēti autotransporta dati. Pēdējos gados manāms pieejamo velosatiksmes datu 

pieaugums, bet tas ir fragmentārs un datu ieguvi veic dažādas iesaistītās puses. Līdz ar to nenotiek 

savstarpēja datu apmaiņa un tie netiek apkopoti. Velosatiksmes dati ir ļoti nepieciešami, lai pilsētā 

attīstītu multimodālu transporta sistēmu, kur prioritāri jāveicina cilvēku pārvietošanās ar kājām, 

sabiedrisko transportu un velotransportu. Zinot, ka velosatiksmei ir tendence ievērojami pieaugt pēc 

atbilstošas infrastruktūras izbūves, liela nozīme ir arī realizēto projektu monitoringam. 
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1 Datu ieguves veidi un to izvērtējums 

Vērtējot pieejamo literatūru par velosatiksmes plūsmu skaitīšanu pasaulē tika apskatīti dažādi 

piemēri un izmantotās metodes velosatiksmes plūsmu skaitīšanai. Izvērtējot apskatītos literatūras var 

secināt, ka velosatiksmes plūsmas tiek skaitītas galvenokārt laika posmos, kad ir novērojama vislielākā 

satiksmes intensitāte, kad cilvēki dodas savās ikdienas gaitās un atpakaļ, jeb maksimumstundās, kas 

iedalās rīta maksimumstundas, piemēram, Latvijā tas ir laika periodā no 8:00 līdz 9:00 un vakara 

maksimum stundas no 17:00 līdz 18:00.  

Galvenokārt apskatītajos piemēros vērtējot velosatiksmes plūsmas tiek izdalīti darba dienas 

maršruti, tos vērtējot pēc maksimumstundām un brīvdienu maršrutiem, radot kopainu par pilsētas 

velosatiksmi un kopējo noslodzi, norādot uz kritiskajiem punktiem, kuriem ir jāpievērš uzmanība satiksmes 

uzlabošanai kopumā. 

Apskatot piemēru no Minesotas Transporta departamenta izdotajām vadlīnijām par velosipēdistu 

un gājēju datu vākšanu Minesotas pilsētā (Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017), var 

secināt, ka:  

• ir izstrādāta speciāla programma valsts līmenī sadarbībā ar vietējām aģentūrām, lai 

nodrošinātu vienotu velosatiksmes plūsmu un gājēju plūsmu uzskaiti, izmantojot tos pašu 

principus un pieeju, līdzīgi kā autotransporta plūsmu skaitīšanā; 

• mērķis minētajai datu vākšanas programmai ir informācijas izmantošana transporta 

plānošanā, veidošanā un menedžmentā – projektu pirms apskates analīzēs, satiksmes 

organizēšanas plānošanā, ielu novērtēšanai, drošības un satiksmes negadījumu analīzēm; 

• velosatiksmes un gājēju datu vākšana koncentrējas uz satiksmes intensitātes 

novērtēšanu, bet netiek ņemta vērā pagriezienu manevri; 

• vadlīnijas atbalsta ejošās satiksmes monitoringa programmas un regulāri tiek atjaunotas 

palielinoties pieredzei un pieejamām jaunajām tehnoloģijām datu analīzei un apmaiņai;  

• iepriekš ir izstrādāti vairāki dokumenti, kas ietver velosatiksmes un gājēju satiksmes 

monitoringu, piemēram, Federālo automaģistrāļu satiksmes monitoringa gids (Federal 

Highway Administration (FHWA) Traffic Monitoring Guide (TMG), 2013) un Nacionālo 

koplietošanas ceļu izpētes programmas atskaites vadlīniju grāmatu gājēju un 

velosipēdistu datu vākšanai (National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) 

Report 797 Guidebook on Pedestrian and Bicycle Data Collection, 2014); 

• ir noteiktas datu vākšanas metodes, apkopojot informāciju pa tipiem, vietām, veicot 

vienkāršus aprēķinus un izmantojot dažādas analītiskās metodes. 

Velosatiksmes un gājēju satiksmes skaitīšana minētajās vadlīnijās ietver: 

• manuālu un automatizētu datu vākšanu; 

• konkrētā laika periodā un nepārtrauktu datu vākšanu. 
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Atbilstoši mērķim un nepieciešamībai tiek izdalīti datu vākšanas tipi, kuru vērtēšanai izmantotas 

dažādas datu vākšanas tehnoloģijas (skatīt 1. attēlu). Galvenās datu vākšanas metodes: 

• manuāli / izmantojot video (skatīt 2. attēlu); 

• izmantojot pneimatiskās caurules (skatīt 3. attēlu); 

• izmantojot mikroviļņus (skatīt 4. attēlu); 

• izmantojot induktīvās cilpas (skatīt 5. attēlu); 

• izmantojot infrasarkanos starus; 

• izmantojot induktīvās cilpas kopā ar infrasarkanajiem stariem. 

 

 

1. attēls. Skaitīšanas mērķis  (Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017) 
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2. attēls. Piemērs datu vākšanai ar video  (Avots: Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017) 

 

 

3. attēls. Piemērs datu vākšanai izmantojot pneimatisko cauruli (Avots: Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017) 

 

 

4. attēls. Piemērs datu vākšanai izmantojot mikroviļņus (Avots: Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017) 
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5. attēls. Piemērs datu vākšanai izmantojot induktīvās cilpas (Avots: Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017) 

 

Savukārt Kalifornijā veiktajā Aktīva dzīvesveida pētījumā (Active Living Research) Velobraucēju un 

gājēju skaitīšana transporta plānošanā (Counting bicyclists and pedestrians to inform transportation 

planning, 2013) atsevišķi izdala velosatiksmes skaitīšanas metodes vēršot uzmanību uz to precizitāti, 

izmaksām un citiem apsvērumiem, kas jāņem vērā:  

• manuāli skaita cilvēks – precizitāte variē no 1-25%, lēts aprīkojums, nepieciešamas 

darbinieku apmācības, nav ilgtermiņa iespēju, var skaitīt krustojumos, lielas darbinieku 

izmaksas; 

• video manuālā analīze – augsta precizitāte, augstas izmaksas aprīkojumā, uzstādīšanā un 

apkopšanā, vizuāla informācija par velobraucējiem, var skaitīt krustojumos; 

• aktīvais infrasarkanais savienojums - skaitīšana tiek reģistrēta brīdi, kad infrasarkanais stars 

tiek pārtraukts, precizitāte 5% -15%, zemas izmaksas, pārvietojams, var rasties kļūdas 

vizuālu šķēršļu dēļ, ilgtermiņa, 24 stundu uzskaite; 

• pasīvais infrasarkanais savienojums - skaitīšana tiek reģistrēta brīdī, kad tiek fiksēta 

temperatūras atšķirības. Precizitāte 5%-50%, zemas izmaksas, plaši testēts un viegli 

pieejams, iespējams skaitīt krustojumos; 

• video analītika - precizitāte atkarīga no datora programmatūras, piemērota pilsētās, 

izmaksas video kameru izvietošanā un apkopšanā, pasaulē plaši pielieto, atšķiras 

programmatūras un iegūtās analīzes izskats, iespējamas papildus izmaksas analīzes datu 

apstrādē; 

• induktīvās cilpas - precizitāte atkarīga no sistēmas instalācijas un apkopes.  Iespējams 

pielietot krustojumos, ilgtermiņa iespējas, 24 stundu uzskaite, nav piemērots izmantot 

koplietošanas ceļos; 

• pneimatiskās caurules skaitītāji - augsta precizitāte, ar apkopes palīdzību var būt ilgtermiņa, 

24 stundu uzskaite, var norādīt ātrumu, apmācīts personāls, ierīce ir jāpārkalibrē periodiski. 
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Bez iepriekš minētajām metodēm, pasaulē izmanto arī magnetometru, spiediena sensorus, 

seismiskos sensorus, mikroviļņu sensorus skaitīšanas datu iegūšanai.  

Brazīlijas velo aktīvisti Ciclo Urbano Association (Origin-Destination of Cycle Routes, 2015) savos 

pētījumos izmanto trīs metodes: 

• manuāli skaita cilvēks ar tabulu palīdzību aktīvajās darba stundās; 

• ar fotofiksācijas palīdzību - izvietotas kameras reģionu krustpunktos, kas fiksē 

riteņbraucējam šķērsojot analizējamās robežlīnijas. Vēlāk datus apstrādā manuāli, 

fotogrāfijām plus ir papildus vizuālā informācija, kas ļauj arī izvērtēt riteņbraucēja profilu; 

• automātiskais skaitītājs, kas saskaita elektroniski visus velosipēdistus, kas šķērso sensorus. 

Mīnus, ka velosipēdistiem ir noteikti jākrusto sensori, lai tie tiktu piefiksēti, bet ne visi 

velosipēdisti, kas šķērso pētāmo teritoriju izmanto konkrēto maršrutu caur sensoriem. 

  Dānija ir uzreiz aiz Nīderlandes, ja runa iet par velosatiksmi. Gadu laikā ir izstrādāta sistēma, pēc 

kuras tiek apkopota jaunākā informācija par velosatiksmi valstī kopumā. Permanentajos punktos tiek 

veikts visa gada garumā satiksmes monitorings, pēc kura datiem tiek atjaunināta informācija (Monitoring 

change in cycling with the Danish bike traffic index, 2017). 

 

 

6. attēls. Piemērs no datu vākšanas  iekārtas Dānijā (Avots: Troels Helen) 

 

Kopenhāgenā ir izvietotas ITSTeknik (skatīt 6. attēlu) monitoringa iekārtas, kas ne tikai veic datu 

ievākšanu, bet arī kalpo, kā velosatikmi veicinošs pasākums, kas papildus var norādīt braukšanas ātrumu, 

zaļo vilni (luksoforu gaismas signāli), uzsvērt satiksmes dalībniekiem, kuram ir prioritāte konfliktsituācijās 

(www.bicyclecounter.dk). 
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1.1 Videoanalītikas datu uzskaitīšana un analīze 

Plašu datu diapazonu ir iespējams iegūt velosatiksmi skaitot ar video analītikas risinājumiem, kuri ir 

izveidoti uz mašīnredzes un mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Datu ieguve un apstrāde notiek katrā no 

objektiem uz vietas izmantojot datu ieguves un apstrādes iekārtu, kura sastāv no divām atsevišķām 

iekārtām: 

• video novērošanas kamera; 

•  datu apstrādes iekārta.  

Iekārtas uzstāda un demontē pēc datu ieguves beigās, tās var nodrošināt tiešsaistes darbības 

monitoringu. 

Ar šādu metodi un tehnisko nodrošinājumu var sasniegt objektu uzskaiti ar kā minimums 90% 

precizitāti. Ar šādu metodi var nodrošināt vienlaicīgi: 

• gājēju uzskaiti; 

• velobraucēju uzskaiti; 

• transportlīdzekļu uzskaiti pēc tipa – vieglais/kravas transportlīdzeklis; 

• kopējo fiksēto objektu skaitu ar datu pieejamību par katru no identificētajiem objektiem, 

kā arī kopējiem datiem stundas, dienas, nedēļas un mēneša griezumā; 

• kustības virzienu informācija katram no fiksētajiem objektiem; 

• laika apstākļu informāciju (saulains, apmācies, lietains, gaisa temperatūra °C) katrā no 

fiksētajiem objektiem, līdz stundas griezumam; 

• datu ieguvi un apstrādi 24/7 visos datu ievākšanas punktos; 

• datu nepārtrauktu ieguvi. 

Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu datu ievākšanu un apstrādi pēc šīs metodes, ir jāievēro attiecīgas 

tehniskās prasības: 

• kameras uzstādīšanas augstumu; 

• interneta pārklājuma esamību (4G/3G); 

• atļaujas iekārtu uzstādīšanai; 

• elektriķis elektrības padeves atslēgšanai uz iekārtu uzstādīšanas brīdi un elektrības 

pieslēgšanai pēc iekārtu uzstādīšanas; 

• pastāvīgs, ne mazāks kā 220 VAC. 

Šo metodi var pielietot, ja ārējie vides apstākļi nepārsniedz: 
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• temperatūras diapazonu – 30C līdz +40C; 

• mitruma un putekļu noturību IP65; 

• triecienu noturību IK08; 

• risinājuma patērētā jauda nepārsniedz 130W. 

 

 

7. attēls. Velosatiksmes plūsmu skaitītāji (Avots: SIA 4SmartStreets) 

Piemērs ņemts no SIA 4SmartStreet tehniskā nodrošinājuma iespējām (skatīt 7. attēlu) 

 

2 Velosatiksmes plūsmu uzskaites pieredze Rīgā 

2.1 Latvijas Riteņbraucēju apvienības ikgadējas velosatiksmes plūsmu uzskaites 

Biedrība  “Latvijas Riteņbraucēju apvienība” katru gadu vairākas reizes gadā veic velosipēdistu 

plūsmu fiksēšanu vairākos svarīgos ielu tīkla punktos Rīgā. Skaitīšana tiek veikta kopš 2008. gada. 

Skaitīšanas mēnesis vairākas reizes mainījies, bet galvenokārt dati iegūti maijā, un septembrī, kā arī 

ziemas skaitīšanā – februārī. Dati ir iegūti laikā no pulksten 8:00 līdz 9:00.  

Veidojot rekomendācijas tiek ņemts vērā jau esošo datu iegūšanas laiks.  Jāpiebilst, ka esošās 

uzskaites veiktas noteiktos  mēnešos un laika posmos. 

Iegūtie dati fiksēti manuāli un pēc tam apkopoti Microsoft Excel programmā, tālāk datus padarot 

pieejamus grafiku veidošanai un cita veida analīzei (skatīt 8. attēlu). 



   
 

IZPĒTE 
Velosipēdu satiksmes plūsmu uzskaites un datu analīzes metodika 

 

 11 

 

 

8. attēls. Latvijas Riteņbraucēju apvienības rīkotās velobraucēju skaitīšanas atspoguļojums (Avots: divritenis.lv) 

 

Latvijas Riteņbraucēju apvienības rīkotā skaitīšana veikta izmantojot brīvprātīgo iesaisti. Tas ir 

pasaulē plaši izmantots velosatiksmes plūsmu skaitīšanas veids. Līdz šim pasaulē galvenokārt 

transporta infrastruktūras plānošanā tiek iegūti autotransporta plūsmu dati un netiek vērsta 

uzmanība uz velosatiksmes monitoringu. 

Skaitīšanas datos tiek atspoguļots braukšanas virziens, velobraucēja dzimums un citi specifiski 

dati. Pēdējos gados veiktajā velosatiksmes plūsmu skaitīšanā tika arī fiksēts cik daudz vecāku ved 

savus bērnus uz skolu ar velosipēdiem, vai arī kāpēc cilvēki izvēlas velosipēdu ziemā, kā ikdienas 

pārvietošanās transportu. 

Izvērtējot pieejamo informāciju, var secināt, ka tālākai velosatiksmes attīstīšanai ir vērtīgi iegūt 

dažādus datus, līdz ar to piemērotākā no metodēm velosatiksmes plūsmu skaitīšanai ir tāda,  kas 

vērtē plašāku iegūstamo datu diapazonu. 

2.2 Velojoslu monitorings 

Rīgā līdz šim ir veikts velojoslu monitorings “Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā, Elizabetes ielā 

monitorings” 2014. gadā. Monitorings tika izstrādāts transportbūvju inženieru birojā SIA “E. Daniševska 

birojs” pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma. Monitoringa projektā tika veikta 

velosatiksmes plūsmu skaitīšana, velosatiksmes virzienu fiksēšana, tehnisko risinājumu novērtēšana 

dabā, interaktīvo autotransporta sastrēgumu karšu fiksēšana, velobraucēju aptaujāšana un 

autotransporta plūsmu novērojumi saistībā ar luksoforu signalizāciju un autovadītāju ieradumiem. 

Monitoringa izpētes aktīvā daļa ilga 5 nedēļas. 
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 Izstrādātajā dokumentā tika vērtēta: 

• velosatiksme; 

• velojoslu radītā ietekme uz autosatiksmi; 

• sastrēgumu kartes; 

• velosatiksmes virzieni; 

• gājēju satiksmes konflikti ar velosatiksmi; 

• gājēju konflikti ar autosatiksmi; 

• sabiedrības viedokļi; 

• institūciju viedokļi; 

• velojoslu ietekme uz ceļu ekspluatāciju un tīrīšanas kārtību; 

• ceļu satiksmes negadījumi; 

Un sniegtas kopējās rekomendācijas un rekomendācijas velojoslu ieviešanai nākamajiem gadiem. 

Vērtējot velosatiksmi, tika pētīta: 

• velo intensitāte apskatāmajā teritorijā; 

• velo intensitāšu sadalījums laika posmā no 7:30 līdz 19:30; 

• velokustība. 

Pētot velo intensitāti apskatāmajā teritorijā, tika skaitīta velosatiksmes intensitāte taisnajos ielas 

posmos un krustojumos maksimumstundās – rīta (8:30 līdz 9:30) un vakara (16:30 līdz 17:30). Iegūtie 

dati tika vizualizēti shēmās uz kartes (skatīt 9. attēlu), izdalot ielu posmus: 

• virs 200 velosipēdistiem stundā; 

• 150 līdz 200 velosipēdisti stundā; 

• 100 līdz 150 velosipēdisti stundā; 

• 50 līdz 100 velosipēdisti stundā; 

• 15 līdz 50 velosipēdisti stundā. 

un grafikos, kuros redzamas intensitātes izmaiņas katrā no virzieniem (skatīt 10. attēlu), kā arī 

krustojumā kopumā (skatīt 11. attēlu). 
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9. attēls. Veloplūsmu kartes piemērs  (Avots: Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā 

monitorings, 2014) 

 

 

10. attēls. Krustojuma intensitātes virzienos uz centru un no centra  grafika  piemērs  (Avots: Velojoslu Lāčplēša 

ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 
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11. attēls. Krustojuma kopējās intensitātes grafika  piemērs  (Avots: Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un 

Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

 Vērtējot velojoslu radīto ietekme uz autosatiksmi tika pētītas ielu caurlaides spējas pēc: 

• ielu posmu caurlaidspējas; 

• joslu samazināšanas ietekmes uz automašīnu uzkrāšanās iespējām; 

• ielas posmu piepildīšanās maksimumstundās vienas sarkanās luksoforu signāla fāzes 

laikā; 

• krustojumu caurlaidības pie zaļā signāla; 

• krustojumu caurlaides spēju problēmas automašīnām veicot pagriezienus; 

• krustojumu caurlaides spēju problēmas pie gājēju pārejām; 

• stāvvietu zonu atrašanās attāluma līdz krustojumam; 

• autovadītāju paradumiem – koncentrēšanās spējām, kustības uzsākšanas laika pie zaļā 

signāla, marķējuma līniju ievērošanas, piegādes transportlīdzekļu piegādes laika 

ievērošanas un transportlīdzekļu pagaidu novietošanas paradumiem, pasažieru 

uzņemšanas un izlaišanas paradumiem; 

• luksoforu darbības blakus esošajos krustojumos un to darbības savstarpējo ietekmi uz 

krustojumu caurlaides spējām; 

• esošās velosatiksmes intensitātes krustojumos ietekmes uz caurlaides spēju; 

• savstarpējās velobraucēju un autovadītāju redzamības no stāvvietu novietojuma starp 

brauktuvi un velojoslu; 
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• sabiedriskā transporta pieturvietu novietojuma; 

• velonovietņu pieejamības; 

Un dokumentā iekļauti esošās situācijas fotoattēli no pētāmās teritorijas krustojumiem (skatīt 12. 

attēlu). 

 

 

12. attēls. Esošās situācijas fotoattēla  piemērs krustojumam, kurā divas automašīnas veic labo pagriezienu  

(Avots: Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

Vērtējot sastrēgumu kartes tika apkopota informācija no diviem interneta avotiem:  

• http://www.balticmaps.eu/ (skatīt 13. attēlu) 

• https://www.google.lv/maps (skatīt 14. attēlu) 

Vērtējot kartes tika iegūta informācija par:  

• satiksmes aizkavēšanos; 

• satiksmes plūsmām; 

• plūsmu virzieniem. 
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13. attēls. Piemērs sastrēgumu fiksēšanai interneta avotā http://www.balticmaps.eu/  (Avots: Velojoslu Lāčplēša 

ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

 

14. attēls. Piemērs sastrēgumu fiksēšanai interneta avotā https://www.google.lv/maps (Avots: Velojoslu 

Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

Vērtējot velosatiksmes virzienus, tika veikta velosatiksmes skaitīšana fiksējot konkrētas 

velobraucēju kustības teritorijas, to shematiski attēlojot (skatīt 15.attēlu). Manuāli skaitot krustojumos 

velobraucēju trajektorijas ir dažādas un nepieciešams iegūtos datus sakārtot un pielāgot tā, lai dati 

būtu lietojumi tālākajām transporta plūsmu izpētēs un citos pētījumos (skatīt 16. attēlu).  

Vērtējot gājēju satiksmes konfliktus ar velosatiksmi, tika vērtēta gājēju plūsma un un vietas, kurās 

gājēji atrodas uz velojoslām. 
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Vērtējot gājēju konfliktus ar autosatiksmi, tika vērtēta velojoslu ietekme uz gājēju plūsmas 

attālināšanu no autosatiksmes un ceļu satiksmes drošība. 

 

 

15. attēls. Piemērs velosatiksmes virzienu skaitīšanas shematiskajam attēlojumam  (Avots: Velojoslu Lāčplēša 

ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 
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16. attēls. Piemērs velosatiksmes virzienu skaitīšanas sakārtotam shematiskajam attēlojumam  (Avots: Velojoslu 

Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

Vērtējot sabiedrības viedokļus, tika veikta velojoslu lietotāju aptauja trīs valodās – latviešu, angļu 

un krievu (17. attēls) un apkopota informācija par: 

• vecumu; 

• dzimumu; 

• velosipēdu lietošanas paradumiem – biežums, laikapstākļi, automašīnu izmantošana; 

• velobraukšanas paradumiem – ietves izmantošana, veloceļu izmantošanu atbilstoši 

braukšanas virzienam; 

viedokļi par: 

• drošību uz velojoslām; 

• uzlabojumiem drošības līmeņa palielināšanai uz velojoslām; 

• velojoslu nepieciešamību vienvirziena ielās braukšanai pretējā virzienā; 

• velojoslu novietojumu attiecībā pret autostāvvietu novietojumu ielas malā; 
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• velojoslu risinājumiem krustojumos, pievienojot uzskatāmus krustojumu risinājumu attēlus 

(skatīt 18. attēlu); 

• velojoslu attīstību Rīgas centrā; 

• velojoslu ierīkošanu nākamajās ielās; 

• ātruma ierobežošanu pilsētas centrā, kā alternatīvu risinājumu veloinfrastruktūrai pilsētas 

centrā; 

 

 

17. attēls. Piemērs anketas jautājumu un atbilžu apskatam  (Avots: Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un 

Elizabetes ielā monitorings, 2014) 

 

 

18. attēls. Piemērs anketas jautājumu un atbilžu apskatam ar krustojumu risinājumu attēlu  (Avots: Velojoslu 

Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings, 2014) 
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Vērtējot institūciju viedokļus tika saņemti “Ceļu drošības audita atzinumi” ielām ar velojoslām, 

kuros tika minētas galvenās problēmas. 

Vērtējot velojoslu ietekmi uz ceļu ekspluatāciju un tīrīšanas kārtību tika apskatīta: 

• satiksmes organizēšana būvdarbu laikā; 

• norādes par velojoslu sašaurinājumiem, trajektorijas maiņām, velojoslas pārtraukšanu, 

citādāku velosatiksmes organizēšanu; 

• ietekme uz ielu tīrīšanu un uzturēšanu, esošo un nepieciešamo tehniku; 

Vērtējot ceļu satiksmes negadījumus, tika apskatīta pieejamā informācija par: 

• ceļu satiksmes negadījumiem, kas saistīti ar velojoslām; 

• sadursmēm starp velobraucējiem un automašīnām pie iebrauktuvēm un stāvvietu zonām; 

2.3 Transporta plūsmu izpētēs iekļautie dati 

Transporta plūsmu izpētēs lokalplānojumu un detalplānojumu līmeņos Rīgā tiek vērtēta 

velobraucēju satiksme un tās kvalitāte, pēc noteiktiem servisa līmeņiem riteņbraucējiem. Kā piemēru 

var minēt SIA “Grupa 93” pasūtīto un 2016. gadā SIA “Solvers” izstrādāto “Transporta plūsmas izpētes 

ziņojumu – Daudzfunkcionālā apbūve Kr. Barona ielā 75 un 75A Rīgā, Latvijā (TIA – RGKB75)”, kurā ir 

veikta gājēju un velosatiksmes plūsmu intensitātes izvērtēšana, nosakot servisa līmeņa segmentus pēc 

Highway Capacity Manual 2010 metodikas. Katram segmentam tika noteikti servisa segmenta līmeņi: 

• visšaurākās vietas posmā un šķēršļu tipi segmentiem, kas definēti servisa līmeņu posmam; 

• ja šķērslis bija viegli likvidējams; 

• kādā platumā jāpaplašina ietve un/vai sniegti priekšlikumi citiem risinājumiem, lai sniegtu 

labāku plūsmu servisa līmeni. 

Satiksmes segmenta servisa līmeņa aprēķināšanai ir izdalīti dažādi parametri, kas ir apkopoti tabulās 

(skatīt 19. attēlu) un grafiskās shēmās (skatīt 20. attēlu), atsevišķi vērtējot transporta plūsmas, gājēju 

plūsmas un velosatiksmi. Parametri, kas ir attiecināmi uz velosatiksmes servisa līmeņiem pēc Highway 

Capacity Manual 2010 metodikas: 

• pieejamā platība uz vienu gājēju (m2/c); 

• gājēju plūsma uz vienu metru (c/min/m); 

• ielas posma DPLOS (A-F); 

• ielas posma NDPLOS vērtība; 

• ielas posma NDPLOS (A-F); 

• krustojuma servisa līmeņa vērtība; 

• RCDF vērtība [0.8;1.2]; 
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• Segmenta NDPLOS vērtība; 

• Segmenta NDPLOS (A-F); 

• Esošais segm. gājēju servisa līmenis (A-F); 

nosakot pasākumus velosipēdistiem saskaņā ar Highway Capacity Manual 2010 metodiku: 

• velojoslas izveidošana; 

• transporta plūsmas samazināšana; 

• brauktuves malējas joslas paplašināšana; 

• brauktuves seguma uzlabošana; 

• transporta plūsmas samazināšana. 
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19. attēls. Piemērs esošā segmenta velobraucēju servisa līmeņa attēlojumam tabulā (Avots:  Transporta plūsmas 

izpētes ziņojumu – Daudzfunkcionālā apbūve Kr. Barona ielā 75 un 75A Rīgā, Latvijā (TIA – RGKB75), 2014) 
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20. attēls. Piemērs esošā segmenta velobraucēju servisa līmeņa attēlojumam shēmā (Avots:  Transporta plūsmas 

izpētes ziņojumu – Daudzfunkcionālā apbūve Kr. Barona ielā 75 un 75A Rīgā, Latvijā (TIA – RGKB75), 2014) 

 

Minētajā piemērā dati par esošās velosatiksmes plūsmu tika iegūti ar manuālo video analīzes 

metodi, kurā tika nofilmēti krustojumi, pēc tam manuāli apkopoti un analizēti iegūtie dati, tos attēlojot 

izstrādātās shēmās DWG Autocad formātā. Līdzīgos plūsmu skaitīšanas piemēros dati ir sagatavoti arī 

XLS Microsoft Excel failu formātā. Plūsmu skaitīšanas dati tika grupēti pa 15 minūtēm katrai no 

maksimumstundām, atsevišķi attēlojot kustības virzienus un transportlīdzekļu novietojumu. Plūsmas 

tika fiksētas rīta maksimum stundā no 8:00 līdz 9:00 un vakara maksimum stundā no 17:00 līdz 18:00. 

2.4 Rīgas Transporta modelis un EMME transporta modelēšanas programmatūra 

Rīgas Transporta sistēmas modelis veidots, izmantojot EMME transporta modelēšanas 

programmatūras bāzi. Pašlaik modelis ietver datu bāzi, kas iegūta laika posmā no 1996.gada līdz 2016. 

gadam.  Līdz šim ir izveidoti divi Rīgas transporta simulācijas modeļi.  Uz 2004. gadā izstrādātā modeļa 

bāzes Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam izstrādes laikā tika modelēti vairāki pilsētas 

transporta attīstības scenāriji (Transporta attīstības tematiskais plānojums, 2016).  

Rīgas domes attīstības departamenta mērķis ir turpmāk darbā izmantot vienu transporta 

modelēšanas programmatūru un vienu integrētu modeli, kas pilnībā ietvertu visas līdz šim veiktās 
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izpētes un apkopotos datus no esošajiem modeļiem, kā arī citus pieejamos datus, piemēram, ielu, ceļu 

infrastruktūras datus, satiksmes datus u.c. (Transporta attīstības tematiskais plānojums, 2016). 

Pašlaik Rīgas transporta modelis sastāv no 180 statistikas zonām, no kurām 124 ir Rīgā un 56 Pierīgā. 

Nākotnē, lai iegūtu precīzākus un detalizētākus datus ir plānots palielināt statistikas zonu skaitu līdz 

429 un paplašināt arī vērtēšanu Pierīgas zonās.  

Pašlaik aktuālākā EMME programmatūras versija ir EMME/4.  

Nav informācijas par līdz šim Rīgas Transporta sistēmas modelī izmantotiem velosatiksmes 

uzskaites datiem.  

Turpmāk datu kopu papildinot ar velosatiksmes datiem jāņem vērā, ka esošie velosatiksmes dati ir 

iegūti ļoti ierobežotā apjomā, bet datiem būtu jāreprezentē tik pat plaša teritorija, kā modelī tas ir 

pieejams privātā transporta un sabiedriskā transporta veidiem.  

Rīgas transporta modeļa grafiskais attēlojums parāda transporta plūsmas ielu posmos (skatīt 

21.attēlu). 
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21. attēls. Piemēs EMME2 modeļa grafiskajam attēlojumam. (Avots: RP SIA “Rīgas Ģeometrs” 2011.g.) 

2.5 Rīgas Transporta satiksmes plūsmu apsekošanas metodoloģija 

Rīgas Transporta satiksmes plūsmu apsekošanas metodoloģija (Pētījums par transporta plūsmu 

analīzes metodoloģiju, 2016) izdala: 

• datu vākšanas process – pētījuma teritorijas definēšana, aktuālo datu esamības analīze, 

apsekojuma plāna izstrādāšana, datu vākšana, datu validācija, datu analīze, ziņojuma 

sagatavošana; 
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• apsekošanas teritorijas robežu definēšana – robežas un izmērus iegūst pamatojoties uz 

EMME modeļa datos ietverto informāciju vai, ja EMME dati nav pieejami, analīzei izmanto 

teritoriju 1km rādiusā no objekta ievietošanas punkta, iekļaujot visas B, C, D ielu 

kategorijas, krustojumus ar un bez luksoforiem. Teritoriju nepieciešams paplašināt, ja 1km 

rādiusa zona atrodas sastrēgumā, līdz robežai, kur sākas plūsmas brīvā kustība; 

• apsekošanas veidi un datu vākšanas metodes – nepārtraukts monitorings (iebūvētie 

detektori vai neiebūvētās GPS, Bluetooth ierīces) un periodisks monitorings (iebūvētie, 

periodiski izmantojamie detektori vai neiebūvētās ierīces, t.sk., videoieraksts). Uzskaitot 

transporta līdzekļu kustību, atzīmē transporta veidu sadalījuma attiecību pa klasēm; 

• apsekošanas laikā analizējamie transporta veidi – skaitīšanas punktu skaits atkarīgs no zonu 

skaita, kas ir divreiz palielināts. Iedalās kategorijās (kājāmgājējs, velosipēds, motorizēts 

transporta līdzeklis ar 2/3 riteņiem, vieglais transporta līdzeklis, sabiedriskais transports, 

kravas transports, speciālais transports) ar noteiktu kategorijas kodu, veida kodu, veida 

nosaukumu un reducēšanas koeficientu. Ja apsekojamajā teritorijā ir esoša 

veloinfrastruktūra vai tiek plānota, ir jābūt savāktiem datiem par velosipēdistu plūsmas 

intensitāti. Ja izmaiņas ietekmēs gājēju plūsmas, ir jābūt savāktiem datiem par esošo gājēju 

plūsmas intensitāti. 

• skaitīšanas punktu izvietojums – ietekmē datu vākšanas mērķis un izmantojamās metodes: 

Pārvietošanās matrica – noteiktas pārvietošanās zonas, iebraukšanas vai izbraukšanas 

vietās izvietoti datu skaitīšanas punkti, kuros fiksē no kuras zonas transporta līdzeklis 

ieradies, piemēram, izmantojot video ierakstu vai fiksējot manuāli transportlīdzekļu 

numura zīmes);  

Transporta plūsmas intensitāte – skaitīšanas punktu skaits atkarīgs no teritorijas mērījuma.  

Veicot datu vākšanu tālākajai pārvietošanās matricas un modeļa kalibrēšanai, skaitīšanas 

punktiem jābūt izvietotiem uz galvenajiem ceļiem, kas savā starpā savieno zonas; 

Transporta plūsmas intensitāte krustojumos pa virzieniem – skaitīšanas punktu skaits ir 

atkarīgs no atļautajiem kustības virzieniem, satiksmes joslu skaita, uzskaitot transporta 

līdzekļus, kuri šķērso krustojumu katra atļautajā virzienā; 

• apsekošanai piemērotākais laiks – rudens vai pavasaris (oktobris, aprīlis), izņemot 

teritorijas, kuras intensīvi izmanto vasaras (jūlijā) vai ziemas periodā (janvārī), normālos 

laikapstākļos bez būtiskiem nokrišņiem. Nedrīkst veikt datu vākšanu apstākļos, kas traucē 

transporta plūsmas kustību, spēcīga vēja, vētras laikā, pie ievērojami augstas (+25°C) vai 

zemas (-10°C) temperatūras, sabiedrisko pasākumu laikā, tuvumā esošu celtniecības darbu 

laikā, skolēnu brīvlaikā, izņemot vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts). Datu vākšana 
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jāveic prognozējamās transporta plūsmas intensitātes laikā darba dienās (otrdien, 

ceturtdien) no rīta un vakarā sastrēguma stundās (7:30 līdz 9:00) , brīvdienās (piektdiena 

pēc 17:00, sestdiena, svētdiena); 

• apsekošanai nepieciešamais ilgums – minimāli divas dienas, 75 minūtes, intervāli ne vairāk 

par 15 minūtēm līdz lieluma vidējās vērtības izmaiņas nepārsniedz  5-7%; 

• savākto datu kvalitātes pārbaudes procedūra – savākto datu salīdzināšana ar esošajiem 

datiem (EMME modelis, saistītie projekti, iepriekšējie projekti, Gada Vidējā Diennakts 

Intensitāte, CSDD dati, tipiskā satiksme pēc www.google.lv/maps vai www.balticmaps.eu/); 

transporta plūsmas intensitāte krustojumos pa virzieniem (starpība starp transporta 

līdzekļu skaitu iebraucot krustojumā un izbraucot nedrīkst pārsniegt 1%, shēma, kurā 

attēloti dati par transporta plūsmu intensitāti katrai dienai un laika intervālam, transporta 

plūsmu apjomu krustojumu ieejās un izejās salīdzināšana, maksimālā starpība ne vairāk kā 

10%, datu salīdzināšanā ar kontroles punktos iegūtajiem datiem);  

• transporta plūsmas izpētes izejas dati – transporta plūsmas intensitātes ziņojums (pētījuma 

mērķis un joma, pētījuma teritorijas apraksts, vispārējās situācijas apraksts, izmantotās 

apsekojuma pieejas - rīki, metodes, metodoloģijas, transporta plūsmas intensitātes 

apsekošanas nosacījumi, skaitīšanas punktu izvietojums, apsekošanas rezultāti, apkopotie 

dati par transportlīdzekļu intensitāti, savākto datu kvalitāte, secinājumi), pētījuma 

teritorijas grafisks attēlojums un apraksts (platība, robežas, objekti teritorijā, transporta 

tīkla fragmenta apraksts, satiksmes organizācija), transporta plūsmas intensitātes 

apsekošanas nosacījumi (transporta līdzekļu veidi, datu vākšanas datumi, nedēļas dienas, 

laiks, laika intervāli, laikapstākļi), skaitīšanas punktu izvietojums (grafiski attēlota 

pārvietošanās matrica, norādot kodu un nosaukumu, katra virziena un krustojuma kodu), 

apsekošanas rezultāti (tabulas datu veidā, grafikos, shēmās), savākto datu kvalitātes 

apraksts (datu vākšanas iekārtu precizitāte, pasākumu veikšana datu vākšanas laikā, 

saildzināšana ar esošajiem datiem, datu kvalitātes analīzes rezultāti); 

• izejas datu formāti – MS Excel faila veidā xls vai xlsx formātā, katrs datums izveidots 

atsevišķā failā; 

• dati par gājēju un velosipēdistu plūsmām vākšanas tehnoloģijām – skaitīšanas veids 

(plūsmas apjoms, satiksmes uzskaite krustojumos), velosipēdistu un gājēju satiksmes 

plūsmas uzskaites vietas izvēle (gājēju un velosipēdistu aktivitātes apgabali, 

reprezentatīvās vietas pilsētas, piepilsētas rajonos, galvenie koridori, kas var tikt izmantoti 

veikto uzlabojumu seku novērtējumam, vietas, kur vēsturiski tikusi veikta skaitīšana, tukšās 

vietas, kā arī vietas, kuras ir grūti sasniedzamas velosipēdistiem un gājējiem, vietas, kur 

pastāv augsta velosipēdistu un/vai gājēju sadursmes iespēja), skaitīšanas laiks, laikapstākļi). 
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Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2016. gadā izdotajā dokumentā “Pētījums par 

transporta plūsmu analīzes metodoloģiju” ir definēts kā uzskaitīt velosipēdu un gājēju plūsmas. Šie 

principi ir ņemti vēra velodatu ieguves metodoloģijas sagatavošanā.  

3 Velosatiksmes plūsmu uzskaites metodika 

Velosatiksmi raksturo velobraucēju plūsma, maršrutu izvēle, braukšanas ātrums, laikapstākļi un 

dažādi velosipēdu vadītāju paradumi. Būtiski ir noteikt to cik daudz skolēnu brauc uz skolām, cik daudz 

vecāku ved savus bērnus uz skolu vai bērnudārzu ar velosipēdiem. Jānoskaidro cik daudz cilvēku 

pārvietojas ar kravas velosipēdiem, kāds ir elektrovelosipēdu īpatsvars. Transporta plūsmu 

modelēšanai dažādos līmeņos pietiek ar plūsmu ielas šķērsgriezumā vai arī plūsmām pa virzieniem 

krustojumos, bet lai pilnībā novērtētu satiksmes infrastruktūras lietotāju vajadzības un tendences, 

nepieciešams vērtēt plašāku datu kopu.  Pasaulē un Latvijā dažādās izpētēs veiktas iedzīvotāju aptaujas 

un plūsmu skaitīšanas laikā novērtēti infrastruktūras lietotāji pēc dažādiem kritērijiem.  

Velosatiksmes plūsmu uzskaites metodikai Rīgā ir vairāki varianti. Tie atšķiras no tā, kādas 

aktivitātes ietvaros tiek veikta datu ievākšana.  

3.1 Datu iegūšana akcijas vai projekta ietvaros 

• Iedzīvotāju aptauja. Plānota Mājsaimniecības un iedzīvotāju mobilitātes aptauja Rīgā un 

Pierīgā. Šādā aptaujā ļoti svarīgi iegūt datus arī par velobraukšanas paradumiem. Aptauja 

iespējama akcijas vai projekta veida aktivitātes ietvaros. Aptaujā ir iespējams iegūt plašu 

spektru ar datiem, kas vislabāk reprezentē pārvietošanās paradumus. 

• Manuāla velotransporta uzskaite, izmantojot brīvprātīgus dalībniekus. Dalībniekiem 

viedtālruņos jāuzinstalē aplikācija, kas paredzēta transporta plūsmu uzskaitei, piemēram, 

Counterpoint. Popularizējot šo aktivitāti apkaimju biedrībās, un citās aktīvās iedzīvotāju 

platformās ir iespējams iegūt lielu apjomu ar datiem. Veicot šāda veida skaitīšanu akcijas 

veidā ir iespējams iegūt maksimumstundas intensitātes nepieciešamajos punktos. 

Piedāvātajās transporta plūsmu skaitīšanas aplikācijās ir iespējams izdalīt pietiekamu skaitu 

ar transportlīdzekļu veidiem. Līdz ar to tiek iegūts plašs datu diapazons. Diemžēl datu 

precizitāti un ticamību šādā veidā iegūst zemāku, kā tehnoloģiski vai speciālistam iegūstot 

datus.  

• Manuālā velotransporta uzskaite izmantojot speciālistu veiktu datu uzskaiti vai videofailu 

manuālu analīzi.  

3.2 Datu iegūšana ilgtermiņā vai nepārtraukti 

Transporta plūsmas mainās gan sezonāli, gan diennakts laikā. Plūsmu izmaiņas nosaka virkne 

faktoru un pieaugot iespējām izmantot arvien dažādākus pārvietošanās veidus (koplietošanas auto, 
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kopbraukšana, elektrovelo u.tml.) pilsētas transporta sistēmas modelim ir jābūt dinamiskam un 

detalizētam. Datus par transporta plūsmām visracionālāk ir iegūt kompleksi un patstāvīgi. Izvērtējot 

aktīvo un pasīvo infrasarkano savienojumu sensorus, induktīvo cilpu, magnetometru u.c. transporta 

plūsmu iegūšanas veidus, optimālākais datu ieguves veids ir videoanalītika. Pasaulē ir atrodama virkne 

ar tehnisko nodrošinājumu un programmatūru videoanalītikas transporta plūsmu skaitīšanas veidam. 

Atšķirība ir gan iekārtu piemērošanā, gan iespējamajā datu precizitātē.  

Pilsētai veidojot transporta plūsmu noteikšanas punktu tīklu iespējams konkrētos satiksmes 

mezglos vienlaicīgi fiksēt visus satiksmes dalībniekus nepārtrauktā laika periodā. Tādā veidā iespējams 

nepārtraukti analizēt datus un attiecīgi reaģēt uz transporta plūsmu ietekmējošu faktoru darbību.  

3.3 Datu iegūšana krustojumos un taisnos ielu posmos 

Veidojot transporta plūsmu noteikšanas punktu tīklu, racionālāk ir iegūt datus no krustojumiem. Lai 

arī krustojumos iespējams nepieciešams lielāks sensoru/ kameru skaits, datu apjoms un vērtīgums ir 

ievērojami lielāks, kā taisnos ielu posmos iegūtais. 

3.4 Velosatiksmes plūsmu datu apkopošana un izdošanas formāts 

Manuāli skaitot velosatiksmes plūsmas, datus apkopo XLS Microsoft Excel faila formātā, kā arī DWG 

Autocad faila formātā, vai arī kādā no failu formātiem, ko atpazīst GIS programmatūra.  Automatizējot 

datu ieguvi pārsvarā ir iespējams lejupielādēt datus XLS Microsoft Excel faila formātā un tos pēc tam 

var pielāgot nepieciešamajam pielietojumam.  

3.5  Velosatiksmes plūsmu uzskaites metodika 

Lai fiksētu velobraucēju plūsmas Rīgas pilsētā un sasaistē ar Pierīgas teritorijām, nepieciešams iegūt 

datus vismaz 100 līdz 120 punktos, bet optimāli dati būtu jāiegūst pietiekamā apjomā lai tie 

reprezentētu Rīgas Transporta modelī visas izdalītās statistikas zonas. Punktu skaits atkarīgs no 

turpmākas Rīgas Transporta modeļa attīstīšanas un detalizācijas. 

Līdz ar to precīzu punktu izvietojumu un skaitu jāprecizē, konkrētā projekta sākuma fāzē detalizējot 

punktu novietojumu svarīgākajos satiksmes plūsmu mezglos. 

Lai nodrošinātu datus, kas vislabāk raksturo cilvēku ikdienas pārvietošanos, izmantojot velosipēdu, 

izvēlētie datu uzskaites mēneši ir maijs un septembris. Tie ir mēneši, kuros cilvēku pārvietošanās 

vismazāk ietekmē atvaļinājumu laiks, bet tajos iekļaujas mācību laiks, kas ir būtisks izmaiņu faktors 

pilsētas satiksmes plūsmu apjomā. Datus nepieciešams iegūt konkrētā gada pavasara un rudens 

sezonā. Tādā veidā tiks panākta iespēja kvalitatīvi salīdzināt datus un izteikt prognozes un izmaiņas par 

velosatiksmi izvēlētajās teritorijās. Šāda datu ieguves pieeja savietojama ar jau iepriekš iegūtiem 

datiem par velosatiksmi, kā arī tā atbilst pasaules prakses piemēriem. 
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3.6 Datu ieguves kombinēšanas iespējas 

Iespējams izmantot kombinētu datu ieguves metodi - daļu datu iegūstot, cilvēkam manuāli 

saskaitot velobraucējus noteiktajos, iepriekš izvēlētos transporta infrastruktūras mezglos. Identificējot 

un aizpildot anketā izvirzītās detaļas, piemēram, velobraucēja dzimums, bērnu sēdeklītis, ķivere u.c. . 

Pēc datu ieguves anketu apkopojums veicams manuāli digitalizējot tos nepieciešamajā formātā. Daļa 

datu var tikt iegūti ar videokameru palīdzību, kas noteiktajā uzskaites laikā tiks izvietotas iepriekš 

izvēlētajos transporta infrastruktūras mezglos vai ielu posmos. Videokameras fiksēs visus 

velobraucējus, datus uzkrās internetā un analizēs automātiskā režīmā. Datu ievākšanu var kombinēt, 

lai iegūtie dati būtu pēc iespējas plašāki un precīzāki, samazinātos kļūdas iespējamība un datus 

iespējams pielāgot tālākai izmantošanai. Datu apkopojuma formāts ir atkarīgs no datu tālākas 

izmantošanas. 

4 Velosipēdistu un gājēju satiksmes plūsmu uzskaites metožu salīdzinājums 

Metode/ 
Tehnoloģija 

Laika 
periods 

Pētāmais 
objekts 

Pieredze 1 

 

Izmaksas1 Piezīmes 1 Modelēšanas līmenis 

1 2 3 4 5 6 7 

Indukcijas 
cilpas 1;2 

Pastāvīgi, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti1;2 

 

Līdzšinēja €€ Nepieciešama 
pārdomāta cilpu 
konfigurācija  

Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1 

Līdzšinēja, 
kombinācijā 
ar citām 
tehnoloģijām 

Magnetome
trs 1;2 

Pastāvīgi 2 Velosipēdisti1;2 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€ - €€ Ilgtermiņa – asfalta 
vai betona segumiem; 

Īstermiņa – dabas 
virsmas takām bez 
seguma 

Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Spiediena 
sensori 1 

Pastāvīgi, 
īstermiņa 

Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€€ Ilgtermiņa – asfalta 
vai betona segumiem; 

Īstermiņa – dabas 
virsmas takām bez 
seguma 

Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

Mikroviļņu 
sensori 1;2 

Pastāvīgi, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€ - €€ - Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1;2 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 
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1 2 3 4 5 6 7 

Seismiskie 
sensori 1 

Pastāvīgi Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€€ - 

 

 

Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

Infrasarkani
e sensori 1;2 

Periodiski, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€ - €€ - Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1 

Līdzšinēja, 
kombinācijā 
ar citām 
tehnoloģijām 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1;2 

Līdzšinēja 

Gājēji 1 Līdzšinēja 

Pneimatiskā
s caurules 
1;2 

Periodiski, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1;2 Līdzšinēja € - €€ Nepieciešama 
specifiska 
uzstādīšanas 
konfigurācija 

Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota 
uzskaitei patstāvīgos 
punktos 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1 

Līdzšinēja, 
kombinācijā 
ar citām 
tehnoloģijām 

Multi -
tehnoloģijas 
1 

Pastāvīgi, 
periodiski, 
īstermiņa 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1 

 

Līdzšinēja €€ - €€€ - Makro – piemērota;  

Mikro – piemērota  

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Līdzšinēja 

 

 

Automatizēt
a video 
uzņemšana 
1;2 

Pastāvīgi, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€ - €€ - Makro – piemērota, 
veidojot kopēju sistēmu 
visā pilsētā; 

Mikro – piemērota 
stacionāri, atsevišķu 
teritoriju analīzei 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1;2 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

 

Manuāla 
video 
uzņemšana 
1;2 

Periodiski, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 

€ - €€€ - Makro – pārmērīgas 
izmaksas; 

Mikro – piemērota Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1;2 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Tehnoloģija ir 
iespējama 

Gājēji 1 Tehnoloģija ir 
iespējama 
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1 2 3 4 5 6 7 

Manuāli 
novērojumi 
1;2 

Periodiski, 
īstermiņa 2 

Velosipēdisti 1 Līdzšinēja € - €€€ Ilgtermiņa – 
pārmērīgas izmaksas; 

Īstermiņa –piemērota 

Makro – akciju veidā; 

Mikro – piemērota Gājēji un 
velosipēdisti 
(atdalīti) 1;2 

Līdzšinēja 

Gājēji un 
velosipēdisti 
(kombinēti) 1 

Līdzšinēja 

Gājēji 1 Līdzšinēja 

 

1 Bisycle and pedestrian data collection manual, 2017 
2 Pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju, 2016 

 

5 Kopsavilkums 

Izpētē ir apskatīta dažādu valstu pieredze satiksmes plūsmu uzskaites tehnoloģiju un metodikas 

pielietojumā. Izvērtētas tehnoloģiskās iespējas, to aktualitāte un ņemtas vērā tehnoloģiju attīstības 

tendences. Konstatēts, ka Rīgā nav veidota kopēja datu iegūšanas sistēma. Ir periodiski dažādu 

organizāciju iegūti dati, kuri nav ērti pieejami un tālāk izmantojami sabiedrībai un nozares 

speciālistiem. Akūts datu trūkums un vienotas metodikas neesamība ievērojami apgrūtina 

veloinfrastruktūŗas un pārējās satiksmes infrastruktūras plānošanu un attīstības ieceru realizēšanu. Tas 

liedz attīstīt pilsētu atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajiem mērķiem, kā arī rada sabiedrības 

neizpratni par pilsētas satiksmes infrastruktūras izmaiņām.  

Izpēte ir konstatēts, ka piemērotākā datu iegūšanas metode ir automātiska video uzņemšana un 

analīze. Tā dod iespēju ērti uzskaitīt visu satiksmē iesaistīto dalībnieku plūsmas, virzienus krustojumos, 

pārvietošanās maršrutus un citas pārvietošanās detaļas. Video analītikas metodi iespējams kombinēt 

kopā ar video novērošanu pilsētā,  krustojumu regulēšanu un sabiedrības informēšanu. Citas apskatītās 

metodes nesniedz tik plašu pārvietošanās spektru. Rīgā jebkura sistēma ir jāsāk veidot no pamatiem. 

Pirms minētās sistēmas ieviešanas projektu ietvaros makro līmenī intensitātes visizdevīgāk uzskaitīt 

manuāli ar manuālu video datu analīzi. 

Paralēli datu uzskaites sistēmas izveidei nepieciešams apkopot iepriekš iegūtos datus un padarīt tos 

publiski pieejamus, lai uzlabotu komunikāciju ar sabiedrību un nozares speciālistiem būtu pieejami 

kvalitatīvi dati.  
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6 Rekomendācijas 

1) Rekomendējams velosatiksmes plūsmu uzskaiti veikt līdzvērtīgā apjomā, kā tas tiek veikts 

autotransporta plūsmām, lai dati būtu labāk savietojami un analizējami. 

2) Pilsētai rekomendējams attīstīt stacionāru transporta plūsmu skaitītāju tīklu, kas 

nepārtraukti noteiktajos punktos fiksē visus satiksmes dalībniekus. Šādus skaitītājus 

papildinot ar tablo ir iespējams veicināt iedzīvotājus izmantot velosatiksmi kā ikdienas 

pārvietošanās transportlīdzekli. 

3) Rīgai pamērotākā velosatiksmes plūsmu uzskaites metode ir automatizēta video 

uzņemšana un automātiska analīze. Ieteicams veidot patstāvīgu uzskaites punktu 

tīklojumu, izmantojot jau esošas novērošanas kameras un uzstādot atsevišķus stacionārus 

uzskaites punktus.  

4) Iedzīvotāju paradumu raksturošanai ieteicams fiksēt ne tikai kopējo plūsmu, bet arī 

pārvietošanās detaļas (bērnu sēdeklīši, kravas velosipēdi, citi velosipēdu veidi, citi nelielie 

individuālie pārvietošanās līdzekļi, ķiveres, maršruti, ātrumi, un cits specializēts 

aprīkojums). 

5) Uzskaites punktu sistēmas izveidi sākt ar centrā ienākošajām ielām un satiksmes pārvadiem 

– Vanšu tilts, Akmens tilts, Salu tilts, Lāčplēša iela, Zemitānu tilts, Gaisa tilts, A. Deglava iela, 

Brasas tilts, Duntes iela, Ganību dambis, Krasta iela, Maskavas iela. 

6) Apkopot iepriekš iegūtos velosatiksmes datus, kuri iegūti Latrit akciju veida skaitīšanas 

rezultātā, lokālplānojumu un detalplānojumu transporta plūsmu izpētēs, kā arī citu 

projektu ietvaros. 

7) Velosatiksmes plūsmu uzskaiti veicot projekta ietvaros ieteicams datus iegūt divas vai trīs 

reizes gadā: maijā, septembrī, februārī.  Tādā veidā tie būs savietojami ar līdz šim iegūtiem 

datiem, kā arī vislabāk reprezentēs dažādu transporta sistēmas lietotāju paradumus. 

8) Velosatiksmes ikdienas lietotāju plūsmu uzskaite jāveic rīta un vakara maksimumstundās. 

Precīzs laiks var būt precizējams, ja attiecīgi to pieprasa datu savietojamība. Ierasti 

maksimumstundas var būt no 8:00 – 9:00 un 17:00 – 18:00. 

9) Veidot tiešsaistes platformu, kurā dati nepārtraukti tiek prezentēti sabiedrībai, nodrošinot 

kvalitatīvu komunikāciju par aktuālam pārvietošanās problēmām un to risinājumiem. 

10) Izmantot iegūtos datus Rīgas attīstības plānā nosprausto mērķu realizēšanai, nodrošinot 

gājēju un riteņbraucēju prioritātes pilsētas centrā.  

11) Ieviestās uzskaites sistēmas rezultātā iegūtajiem datiem veikt monitoringu un pēc tā plānot 

turpmāko veloinfrastruktūras attīstību pilsētā. 
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Pielikumi 
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1. Pielikums. Velosipēdu uzskaites punktu piedāvājums Rīgas pilsētai 


