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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. Apvienības
dibinātāji un biedri ir nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kas atbalsta riteņbraukšanas
attīstību Latvijā. Apvienība veido partnerības attiecības ar citām juridiskām un fiziskām personām.
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.

LATRIT 2010.gadā
2010.gadā LATRIT iestājušies (arī dibinātāji):
1. Biedrība "VERT"

www.sauleskolektors.lv

2. Biedrība "Latvijas velotūrisma asociācija"

www.veloriga.lv

3. Biedrība "Latvijas Veclaiku divriteņu klubs"

www.latveloclub.lv

4. Biedrība "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība"

www.bimab.lv

5. SIA "Velokurjers"

www.velokurjers.lv

6. Biedrība "Latvijas Velo informācijas centrs"

www.bicycle.lv

Aktivitātes:
Lekcijas Valsts policijai
2010. gada maijā LATRIT noturēja lekciju ciklu valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, ceļu
policistiem, kriminālpolicijai un izmeklētājiem par velosipēdu veidiem, detaļām, velosipēdistu tipiem un
zādzībām, lai zādzību izmeklēšanas gadījumos tiem būtu iespējams labāk saprast velo terminoloģiju,
atšķirt velosipēdu veidus, novērtēt zaudējumu apjomu, detaļu cenas, tāpat (ceļu policijas gadījumā)
saprast atsevišķu velosipēdistu grupu (šosejas braucēji, tūristi utt.) uzvedību uz ceļa, apzināt velozagļu
tipus (profesionāļi vai gadījuma zagļi), slēdzeņu veidus un drošības līmeņus (lētās slēdzenes, pakavi utt.)
Nelielu ieskatu var gūt lekcijās izmantotajā prezentācijā šeit: http://bicycle.lv/?p=2736.
Bukleti ar informāciju pret velozādzībām
2010. gada maijā ar policiju kopīgi organizējām akciju “Sargā savu velosipēdu. Palīdzi sev un policijai”,
kuras ietvaros izveidojām bukletu ar padomiem, kā pasargāt savu velosipēdu no zagļiem, kā arī, ko
vajadzētu zināt par savu velosipēdu (marka, modelis, rāmja numurs utt.), lai zādzības gadījumā to vieglāk
varētu identificēt. Bukletus kopā ar policistiem izdalījām īpašas akcijas laikā uz Vanšu tilta. Bukletu un
anketu iespējams aplūkot šeit: http://bicycle.lv/?p=3586.
Velodienas Kuldīgā 2010 organizācija
Jau trešo gadu pēc kārtas 2010. gada 22. maijā notika Velodiena Kuldīgā, ko tehniski nodrošina LATRIT
biedrs SIA “Velokurjers”. Velodiena Kuldīgā ir lielākais nekomerciālais velopasākums Latvijā. Pasākuma
ietvaros norisinājās arī lielākais Lavijā jebkad reģistrētais nakts velobrauciens. Vairāk par pasākumu
iespējams uzzināt tā mājaslapā www.velokuldiga.lv.

Ēsmas velosipēds zagļu ķeršanai
2010. gada vasarā sadarbojāmies ar Rīgas pašvaldības policiju velozādzību apkarošanā – uzdāvinājām
policijai velosipēdu ar integrētu GPS navigāciju, ko varēja redzēt atsevišķā kartē internetā (skatīt
www.velokurjers.lv/karte) un ar nedrošu slēdzeni pieslēdzām uz ielas. Rezultātā viens no velozagļiem tika
apcietināts.
Video par drošu velobraukšanu
Pēc LATRIT iniciatīvas 2010. gada vasarā RDSD izveidoja vairāku videomateriālu ciklu ar praktiskiem
ieteikumiem drošai velobraukšanai pilsētā, kā arī, lai veicinātu riteņbraucēju, autovadītāju un gājēju
savstarpējo saprašanos. Videoklipus iespējams noskatīties http://www.rdsd.lv/?ct=ieteikumi.
EuroVelo 10 izpētes ekspedīcija Kurzemē
2010. gada augustā LATRIT organizācija Latvijas Velo informācijas centrs organizēja gadskārtējo
velomaratonu “Dievnami Kurzemes piekrastē”, kurā līdztekus ainavu, dabas un vēstures objektu apskatei
tika izpētītas iespējamās EuroVelo velomaršruta Nr.10 (Baltijas jūras aplis) variācijas Latvijas teritorijā
saskaņā ar 2007. gada pētījumu “EuroVelo tīkla Latvijas posmu attīstība”
(pieejams http://dl.dropbox.com/u/24930809/EuroVelo_petijums.pdf). Vairāk par velomaratonu lasīt šeit:
http://bicycle.lv/?p=3468, savukārt par EuroVelo projektu iespējams uzzināt, apmeklējot Eiropas
Riteņbraucēju federācijas mājaslapu www.ecf.com.

