
VELO SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  

Satiksmes organizācijas pārvaldes  

Plānošanas daļas ceļu būvinženieris 

Aigars Šarpņicks   

“Central Baltic 

Cycling” CB59 



 

 - LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili” 

- LVS 190-3 “Ceļu projektēšanas noteikumi 

Vienlīmeņa ceļu mezgli” 

- LVS 77 “Ceļa zīmes” 

- LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” 

- LVS 190-9 “Velobūvju projektēšanas noteikumi”* 

Dokumenti, kas nosaka velo satiksmes 

organizācijas principus: 
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Veloceļu iedalījums pēc veloceļa brauktuves novietojuma  

attiecībā pret autoceļu (ielu)  

Aiz ceļa grāvja: 

Minimālais nomales platums ir 0,50m. 



Veloceļu iedalījums pēc veloceļa brauktuves novietojuma  

attiecībā pret autoceļu (ielu)  
Aiz sānu sadalošās joslas: 

Ja Vatļ≤90km/h. 

Minimālais sānu sadalošās joslas 

platums ir 1,75m. 

Minimālais sānu sadalošās joslas 

platums ir 2,00m, ja projektē  

- velosipēdu ceļu minimālā 

platumā (1,60m); 

-gājēju un velosipēdu ceļu ar 

velosatiksmei paredzētās daļas 

platumu 1,60m; 

 

Ieteicamais sānu sadalošās 

joslas platums ≥ 2,50m. 

 

Ja Vatļ>90km/h. 

Minimālais sānu sadalošās joslas 

platums ir 2,50m. 



Veloceļu iedalījums pēc veloceļa brauktuves novietojuma  

attiecībā pret autoceļu (ielu)  

Aiz sānu sadalošās joslas ar 

augsto apmali (a): 
Minimālais sānu sadalošās 

joslas ar augsto apmali platums 

ir 1,0m, ja tajā atrodas ceļa 

zīmju balsti u. tml. 

 

Minimālais sānu sadalošās 

joslas ar augsto apmali, ja tajā 

atrodas ceļa zīmju balsti u. tml., 

platums ir 1,25m, ja projektē: 

 

-velosipēdu ceļu minimālā 

platumā (1,60m). 

 

- gājēju un velosipēdu ceļu ar 

velosatiksmei paredzētās daļas 

platumu 1,60m. 



Veloceļu iedalījums pēc veloceļa brauktuves novietojuma  

attiecībā pret autoceļu (ielu)  

Aiz sānu sadalošās joslas ar 

augsto apmali (b): 
Ja Vatļ≤50km/h un sānu 

sadalošajā joslā ar augsto apmali 

nav izvietotas ceļa zīmes, 

apgaismojuma stabi u.tml., tās 

- normālais platums ir 1,0m,  

- var būt 0,75m, 

- minimālais platums 0,50m, 

-minimālais platums 0,75m, ja 

projektē: 

 

-velosipēdu ceļu minimālā 

platumā (1,60m); 

 

- gājēju un velosipēdu ceļu ar 

velosatiksmei paredzētās daļas 

platumu 1,60m. 



Gājēju un velosipēdu ceļš 

Gājēju un velosipēdu ceļa platumu veido: 

-gājējiem paredzētās ceļa daļas platums, 

- nodalošās joslas starp velosipēdiem un gājējiem platums,  

-velosatiksmei paredzētās brauktuves platums. 

 

Mazākais platums ceļa daļai, kas paredzēta gājējiem, ir divu gājēju 

joslu normālais platums 1,50m. Vajadzīgo gājējiem paredzētās ceļa 

daļas platumu noteic atbilstoši LVS 190-2 p.5.2.5. 

 

Nodalošās joslas platums starp velosipēdiem paredzēto brauktuvi 

un gājējiem paredzēto ceļa daļu ir 0,25 m. 

 

Velosatiksmei paredzētās brauktuves platumu noteic kā velosipēdu 

ceļa brauktuves platumu. 



Normālais platums velosatiksmei un gājējiem 



Velojoslas 

Velojosla blakus ceļa nomalei 

Velojosla blakus augstajai apmalei 

Velojoslas normālplatums ir 1,50 m, 

minimālais platums ir 1,25 m. Minimālo 

platumu nevar paredzēt, ja velojosla ir 

blakus augstajai apmalei 



Velojoslas 

Ja ceļa (ielas) brauktuves 

platums atļauj, ieteicams veidot 

velojoslu ar apsteigšanas 

iespējām. Šādas velojoslas 

platums, ieskaitot no 

autotransporta atdalošo 0,30m 

plato līniju, ir 1,90m (1,60+0,30). 

Šāds platums ļauj izpildīt 

apsteigšanu, neizbraucot no 

velojoslas 



Velojoslu piemēri: 



Virsmas ūdens atvade 



Velosipēdu satiksmes virzīšana 

Neatvirzīta  neregulēta velopārbrauktuve mezglā,  

braukšanas priekšrocības noteic ceļa zīmes 

Atvirzīta ar luksoforu regulēta velopārbrauktuve mezglā 

- Ierobežotas mezgla 

platības gadījumā 

- no galvenā ceļa nobraucošam transportlīdzeklim 

nodrošina iespēju apstāties starp brauktuves malu un 

veloceļu 

- dod iespēju izveidot gājēju uzgaidīšanas laukumus 

starp brauktuves malu un veloceļu gājēju pāreju galos, 

tādējādi paaugstinot riteņbraucēju un gājēju drošību 



Velosipēdu ceļš pie rotācijas apļa 

Velosipēdu satiksmes virzīšana 



Velosipēdu ceļa krustojums ar tramvaja līniju 

Velosipēdu satiksmes virzīšana 



LVS 77 

Ceļu satiksmes noteikumos (CSN) 

velotransportam izmantojamās ceļa zīmes  

130. zīme „Krustojums ar velosipēdu ceļu” jāuzstāda pirms 

vietas, kur ceļu ārpus krustojuma (posmā starp 

krustojumiem) šķērso velosipēdu ceļš vai brauktuve, kas 

apzīmēta ar 413., 415 - 417. ceļa zīmi, vai kur uz ceļa 

bieži izbrauc velosipēdi.  

305. zīme „Velosipēdiem braukt aizliegts” jāuzstāda, lai 

aizliegtu velosipēdu un mopēdu braukšanu.  

413. zīme „Velosipēdu ceļš” jāuzstāda, lai apzīmētu 

atdalītu ceļu vai ceļa klātnes (t.sk. brauktuves) daļu, pa 

kuru atļauta tikai velosipēdu un mopēdu kustība.  



LVS 77 

Ceļu satiksmes noteikumos (CSN) 

velotransportam izmantojamās ceļa zīmes 

415. zīme „Gājēju un velosipēdu ceļš” jāuzstāda, lai 

apzīmētu atdalītu ceļu vai ceļa daļu, pa kuru atļauta gājēju 

pārvietošanās, kā arī velosipēdu kustība.  

416. un 417. zīme „Gājēju un velosipēdu ceļš” jāuzstāda, 

lai apzīmētu atdalītu ceļu vai ceļa daļu, kam pa vienu pusi 

atļauta gājēju pārvietošanās, bet pa otru pusi - velosipēdu 

kustība, kā norādīts zīmē.  

Turpmāk nepieciešams izstrādāt speciālas veloceļu zīmes, tādas kā virziena un 

attālumu rādītājus, veloceļa nr.zīmi, kas jāiekļauj CSN, sekmīgi organizējot 

vairākus veloceļu maršrutus. 



Piemēram: 



LVS 85  

932. apzīmējums - divas viena no otras atdalītas platas 

pārtrauktas šķērslīnijas - apzīmē vietu, kur brauktuvi šķērso 

velosipēdu ceļš. 

Ja gājēju un velosipēdu ceļš, kas apzīmēts ar 416. vai 417. 

rīkojuma zīmi, šķērso brauktuvi, tad velosipēdu ceļu apzīmē 

atsevišķi ar 932. apzīmējumu, kas papildināts ar 941. 

apzīmējumu. 

Ja gājēju un velosipēdu ceļš ir apvienots, t.i., apzīmēts ar 415. 

rīkojuma zīmi, tad brauktuves šķērsošanas vietā apvienoto ceļu 

apzīmē tikai ar 931. apzīmējumu („zebra”). 

941. apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu. Apzīmējumu lieto 

vietās, kur nepieciešams papildus informēt ceļu satiksmes 

dalībniekus par velosipēdu ceļu: 

- tā sākumā un beigās; 

- vietās, kur velosipēdu ceļš krusto brauktuvi vai gājēju ceļu; 

- citās vietās, kur mainās velosipēdu ceļa novietojums 

(sakļaujoties ar autoceļa brauktuvi, ietvēm, stāvlaukumiem u. 

tml.). 

Veloceļu apzīmējumi 



LVS 85 

949. apzīmējums - trīsstūrveida – norāda par tuvošanos 930. 

apzīmējumam un tiek uzklāts uz katras braukšanas joslas, kā 

arī velosipēdu ceļos, kas no gājēju satiksmes telpas nošķirti 

ar garenapzīmējumiem vai atšķirīgu seguma krāsu. 

Apzīmējums nenosaka satiksmes ierobežojumus, bet brīdina 

par tiem.  

Veloceļu apzīmējumi 



Norobežojumi 

Norobežojums ar stabiņiem, 

 lai novērstu automašīnu uzbraukšanu 

Tuvu ātri braucošam autotransportam izveidots 

velosipēdu ceļa norobežojums ar 1.3m augstu 

barjeru 

Plastmasas norobežojošais bloks ar 

atstarotāju 



Vide ?! 



Paldies par uzmanību ! 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Satiksmes organizācijas pārvaldes  

Plānošanas daļas ceļu būvinženieris 

Aigars Šarpņicks 

tel.+37167036449 

e-pasts: aigars@lvceli.lv 


