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Ievads 

Par velosipēdiem gribu pētīt tāpēc ,ka man  patīk braukt ar velosipēdu . Tas ir 

mans hobijs. Ja tas būtu iespējams, brauktu arī ziemā. Tā kā  mans ritenis pašlaik nav 

tajā labākajā stāvokli, atliek tikai gaidīt pavasari, kad ar tēti to sataisīšu. 

Velosipēdam, kā transportlīdzeklim, pieder nākotne. Izpētīts, ka sēdvieta uz 

velosipēda maksā apmēram 10 reizes lētāk nekā sēdvieta automobilī. Velosipēdam 

nav vajadzīga degviela, tam ir mazāki uzturēšanas izdevumi, tas nerada ne troksni, ne 

izplūdes gāzes.  

Manuprāt, lai brauktu ar velosipēdu, jābūt kartībā bremžu sistēmai, un jābūt 

aizsargķiverei, un atstarotajiem. Jābūt uzmanīgam uz ceļa, jāciena kājāmgājēji un 

jābrauc tikai atļautajās vietās. 

  Velosipēdista apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu 

satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu).  

Pētījuma mērķis  

                         Iepazīties ar velosipēdu izgatavošanas pirmsākumu liecībām  

Latvijā, izzināt kādi ir mūsdienu velosipēdi , izpētīt velosipēda uzbūvi . 

 

 Pētījuma uzdevumi  

 Noskaidrot, kur Latvijā sāka ražot pirmos velosipēdus 

 Noskaidrot, vai ir saglabājušies kādi veco velosipēdu 

eksemplāri 

 Izpētīt , kādi ir velosipēdu veidi pēc to pielietojuma 

 Noskaidrot  velosipēda detaļu un mezglu nosaukumus 



 

1.Velosipēdu izgatavošanas pirmsākumu liecības  Latvijā 

Es uzzināju, ka Saulkrastos  ir vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā. 

Kolekcijas veidošanās sākusies 1977. gadā, kad Jānis Seregins iestājās Latvijas antīko 

automobiļu klubā un sāka nopietni interesēties par velosipēdu rūpniecības vēsturi, kā 

arī riteņbraukšanas pirmsākumiem Latvijā. Kolekcija komplektēta no tehniski 

interesantākajiem Latvijā atrastajiem velosipēdu attīstības vēstures paraugiem. Te 

redzams gan viens no pirmajiem divriteņiem-“ augstratiem” Holandē 1886.gadā 

izgatavotais “Simplex”, Anglijā būvētais velosipēds “Coventry” ar pirmajām 

pneimatiskajām (piepūšamajām) riepām, kā arī A.Leitnera - pirmajā velosipēdu 

fabrikā Latvijā, 1888.gadā ražotais “Safety” tipa velosipēds. Unikāls eksemplārs ir 

1940.gadā VEF sporta lidmašīnu darbnīcā, vienā eksemplārā izgatavotais koka 

divritenis, kuru konstruējis tā laika pazīstamākais latviešu aviokonstruktors Kārlis 

Irbītis, izmantojot lidmašīnu būves materiālus. Bez velosipēdiem kolekcijā plaši 

pārstāvētas dažādas lietas, kuras saistās ar velosipēdu lietošanu, riteņbraukšanas 

sportu, biedrībām un velosipēdu ražošanu. Ekspozīcijā var aplūkot lielāko 

austrumeiropas velosipēdu firmas zīmju (emblēmu) kolekciju. Šo emblēmu ir vairāk 

kā 800 eksemplāru no visas pasaules. Seno velosipēdu kolekcija arvien tiek 

papildināta ar jauniem atradumiem.  

Kopumā muzejā atrodas aptuveni 60 velosipēdu. Vēl nav izstādīti visi 

divriteņi, daudzi gaida savu kārtu restaurācijā, kā arī mirkli, kad tie vēl tikai tiks 

atrasti. Kolekcija visu laiku tiek papildināta. 

 

2.Velosipēdu iedalījums pēc to izmantošanas veida 

 

Velosipēds (no franču: vélocipède, no latīņu: velox — 'ātrs' un pes — 'kāja, 

pēda') ir ar pedāļiem darbināms transportlīdzeklis.
[1]

 Ir dažādu veidu velosipēdi, 

pazīstamākie ir velosipēdi ar diviem riteņiem (divritenis), starp bērniem paredzētajiem 

velosipēdiem populāri ir arī varianti ar trīs riteņiem (trīsritenis). 

Velosipēds ir radies 19. gadsimta Eiropā .Šodien pasaulē ir aptuveni miljards 

velosipēdu, kas pilda transporta funkcijas vairākos reģionos,īpaši Ķīnā un Nīderlandē. 

Tie tiek izmantoti kā aktīvās atpūtas inventārs un ir atraduši pielietojumu kā 

bērnu rotaļlietas, pieaugušo treniņu,militārais, policijas, sporta un kurjeru inventārs. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Fran%C4%8Du_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Velosip%C4%93da_ped%C4%81%C4%BCi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Velosip%C4%93ds#cite_note-1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Divritenis
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C4%ABsritenis&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/19._gadsimts
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABna
http://lv.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABderlande
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Akt%C4%ABv%C4%81_atp%C5%ABta&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Rota%C4%BClieta
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Treni%C5%86i&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Armija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Policija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sports
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurjers&action=edit&redlink=1


Tipiska velosipēda forma un komplektācija nav īpaši mainījusies, kopš tika 

radīts pirmais velosipēds, kuram pedāļus ar riteņiem savienoja ķēde. Tomēr daudzas 

svarīgas detaļas ir uzlabotas, īpaši ar moderno materiālu un datorizētās 

projektēšanas parādīšanos.  

Tas ir ļāvis pielāgot velosipēdu dažādiem velobraukšanas veidiem. 

Freeride velosipēds, paredzēts lēkāšanai pa sagatavotiem tramplīniem, kalnu 

nobraucieniem, sagatavotām trasēm, braukšanai pa ielu, izpildot trikus. Parasti šāds 

velosipēds ir aprīkots ar priekšējo amortizatoru, lai apslāpētu triecienus lecot. Platākas 

riepas, lai pasargātu kameras no pārsišanas uz apmalēm. Rāmis ir maziņš, lai 

velosipēds būtu vieglāks, kas arī atvieglo triku izpildīšanu.  

BMX tipa velosipēds. Šim velosipēdam ratu izmērs ir mazāks par kalnu tipa 

velosipēda ratu izmēru, lai šie rati būtu stiprāki. Velosipēdam nav ātrumu, jo sis 

velosipēds ir paredzēts lekšanai pa tramplīniem, rampām, triku izpildīšanai uz ielas, 

kas neprasa attīstīt ātrumu. Lai arī šis velosipēds ir maza izmēra, tas ir paredzēts 

jebkura vecuma jauniešiem.  

Kalnu divritenis (MTB), paredzēts atpūtai un sportam, pārvietojoties pa 

kalniem. Velosipēds aprīkots ar ātrumiem, lai varētu pārvietoties pa dažādu tipu 

ceļiem, taciņām un kalniem.  

Pludmales velosipēds. Paredzēts braukšanai pa pilsētu, smiltīm. Velosipēda 

ģeometrija ir radīta tā, lai braucējs nenogurtu, lai pārvietošanās ar šo velosipēdu būtu 

komforts un prieks.  

Šosejas velosipēds. Paredzēts sportiskai atpūtai vai sacensībām. Velosipēds 

atšķirībā no MTB tipa velosipēda ir ar zemāku, aerodinamiskāku uzsēdi un lielākiem 

šaurākiem ratiem, lai labāk ripotu. 

Tūrisma velosipēds. Paredzēts braukšanai pa visu veidu segumiem, ceļošanai, 

atpūtai. Atšķirībā no MTB tam ir lielāki rati, lai veicinātu velosipēda ripošanu.  

Freeride/downhill velosipēds. Aprīkots ar priekšējo un aizmugurējo 

amortizatoru, lai absorbētu triecienus lecot pa tramplīniem, braucot no kalniem. 

Velosipēds asāku izjūtu cienītājiem.  

Pludmales/stila velosipēds. 

Velosipēds stilīgiem cilvēkiem, kam patīk izcelties ar ko īpašu, oriģinālu. 

Pilsētas velosipēds. 

Piemērots ikdienas braucieniem pilsētā. Dubļu sargi, bagāžnieks, apgaismojums, 

zvaniņš, vidēja biezuma riepas, ērta sēdpozīcija, kas ļauj pārskatīt satiksmes plūsmu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Datoriz%C4%93t%C4%81_projekt%C4%93%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/wiki/Datoriz%C4%93t%C4%81_projekt%C4%93%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/wiki/Velobrauk%C5%A1ana


Daudzās Eiropas pilsētās, piemēram, Kopenhāgenā, ar šādiem velosipēdiem uz darbu 

brauc pat solīdi kungi uzvalkos. 

Saliekamais velosipēds. 

Lietojams Park&bike - novieto automašīnu netālu no pilsētas centra un tālākuz darbu 

vai citās vajadzībās brauc ar velosipēdu, kas salocītā vietā ērtiglabājams gan 

automašīnas bagāžniekā, gan dienas laikā darbavietā. Attēlā redzamos Dahon 

velosipēdus Latvijā izplata SIA VeloBalt. 

 

 

3. Velosipēda uzbūve 

 

 



 

Secinājumi 

 

1. Ka tas ir daudzu gadu garuma sevi pierādījis ka drošs, ekonomisks 

braucamrīks. 

2. Velosipēds ir spējīgs uzlabot mūsu veselību. 



 

Izmantota literatūra un  interneta adreses: 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Velosip%C4%93ds 

http://www.divritenis.lv/?ct=velosipedu_vesture 

http://spoki.tvnet.lv/vesture/Velo-vesture/214089 

http://neogeo.lv/?p=15058 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Velosip%C4%93ds
http://www.divritenis.lv/?ct=velosipedu_vesture
http://spoki.tvnet.lv/vesture/Velo-vesture/214089
http://neogeo.lv/?p=15058

