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Temats: Lūgumraksts Nr. 1260/2009, ko bērnu tiesību ombuda vārdā iesniedza 
Nīderlandes valstspiederīgais Jos Aalders, par obligātajām velosipēdistu ķiverēm 
nepilngadīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz noteikt velosipēdistu ķiveres nepilngadīgajiem par obligātām 
visā Eiropā, kā tas jau ir izdarīts daudzās citās valstīs (piemēram, Austrālijā un Amerikas 
Savienotajās Valstīs). Viņš atsaucas uz pētījuma rezultātiem, kas liecina, ka 90 % letālo 
negadījumu ar riteņbraucējiem izraisījusi smadzeņu trauma un 85 % upuru vēl būtu dzīvi, ja 
būtu lietojuši ķiveri. Viņš uzskata, ka šim pasākumam jābūt obligātam, jo vecāki neuzņemas 
atbildību par šo jautājumu. Viņš arī uzskata, ka plašsaziņas līdzekļos un politiskajās aprindās 
būtu jāpievērš lielāka uzmanība ķiveres valkāšanas nozīmīgumam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Pašlaik nevienā ES dalībvalstī nav likumā noteikta pienākuma nepilngadīgajiem valkāt 
velosipēdistu ķiveres. Tas attiecas pat uz tām ES dalībvalstīm, kurās ir visvairāk riteņbraucēju 
uz iedzīvotāju skaitu, piemēram, Nīderlandē un Dānijā. 

Visticamākais iemesls, kādēļ likumā nav noteikta šāda prasība, ir salīdzinoši nelielais letālo 
negadījumu un ievainojumu skaits attiecīgajā nepilngadīgo grupā. Piemēram, dati liecina, ka 
2008. gadā visā Eiropā notikuši 128 letāli negadījumi ar riteņbraucējiem, kas nav sasnieguši 
15 gadu vecumu. No tiem 80 notikuši pilsētu teritorijās, bet 48 — ārpus tām. Tomēr šie dati 
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neparāda to, vai attiecīgajos gadījumos ir vai nav lietotas ķiveres, jo nav pieejama informācija 
par negadījumu cēloņiem. Eiropas Komisija pašlaik izstrādā jaunu rīcības programmu ceļu 
satiksmes drošībai 2011.–2020. gadam. Viegli ievainojamie satiksmes dalībnieki būs svarīga 
šīs programmas daļa, un tajā noteikti tiks ietveri priekšlikumi par darbībām attiecībā uz 
riteņbraucējiem.

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, ka ir svarīgi sabiedrībā reklamēt ķiveres 
valkāšanu riteņbraucējiem vispār, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem un jo īpaši 
vecākiem, kas vēlas rādīt priekšzīmi saviem bērniem ķiveres lietošanā. Jaunā Eiropas ceļu 
satiksmes drošības tīmekļa vietne ir labs piemērs šādai reklāmai, ievietojot tās sākuma lapā 
attēlu ar jaunu riteņbraucēju, kam galvā ir ķivere.

Secinājumi

Lai arī Komisijai ir pilnībā jāievēro subsidiaritātes princips attiecībā uz obligātās prasības 
noteikšanu nepilngadīgajiem lietot velosipēdistu ķiveres, tomēr tā apsvērs iespēju īstenot 
vairākus pasākumus riteņbraucēju drošībai nākamās ceļu satiksmes drošības rīcības 
programmas ietvaros.”

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


