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Rokasgrāmatas ievads
Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama pilsētām, 
kuras plāno organizēt EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻU no 2019. gada 16. 
līdz 22. septembrim.

Tā ietver:

 � Tematiskās vadlīnijas, kuras paskaidro gada tēmu.
 � Rokasgrāmatu vietējiem kampaņas dalībniekiem, kurā norādītas 

prasības dalībai šajā Eiropas iniciatīvā.

Rokasgrāmata sākas ar fona informāciju par kampaņu. Tā arī ietver noderīgu 
saišu sarakstu dokumenta beigās.

Šīs publikācijas mērķis ir iedvesmot vietējus kampaņas dalībniekus organizēt 
atraktīvas kampaņas aktivitātes, ieviest pastāvīgus pasākumus un atzīmēt 
“Dienu bez auto”.

Ir iekļauta arī nodaļa par pieteikšanos EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
balvām.

Pilsētas var pielāgot šīs vadlīnijas savam vietējam kontekstam. Šeit sniegtā 
informācija nav visaptveroša – vienmēr tiek laipni gaidītas jaunas idejas šīs 
rokasgrāmatas papildināšanai.

Fona informācija par 
kampaņu

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA notiek katru gadu no 16. līdz 22. 
septembrim. Šī Eiropas iniciatīva mudina pilsētas ieviest un veicināt 
ilgtspējīgus transporta veidus un aicināt iedzīvotājus izmēģināt alternatīvas 
automašīnām.

Eiropas Komisija ir noteikusi divus ambiciozus mērķus pilsētu mobilitātei:

 � atteikties no tradicionālās degvielas automašīnām pilsētās līdz 2050. 
gadam;

 � pāriet uz bezemisiju pilsētas loģistiku lielajos pilsētu centros līdz 2030. 
gadam.

Par transportu atbildīgā Eiropas komisāre Violeta Bulca koncentrējas uz 
četrām prioritārajām jomām: inovācijas, digitalizācija, dekarbonizācija un 
cilvēki.

Kopš pirmsākumiem 2002. gadā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA ir 
pakāpeniski augusi gan Eiropā, gan citur pasaulē. 2018. gadā kampaņa 
sasniedza jaunu dalībnieku skaita rekordu: nedēļas laikā aktivitātes 
organizēja 2792 lielas un mazas pilsētas no 54 valstīm.

Vairāk nekā puse no pilsētām, kuras piedalījās, ieviesa pastāvīgus 
pasākumus, kopumā 8848, galvenokārt vērstus uz mobilitātes pārvaldību, 
pieejamību un jaunām vai uzlabotām velosipēdu transporta iespējām.

Nedēļas kulminācija ir “Diena bez auto”, kad pilsētas veselu dienu atvēl vienu 
vai vairākus rajonus tikai kājāmgājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam 
transportam. 2018. gadā “Dienu bez auto” svinēja 1153 pilsētas.
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2019. GADA TEMATISKĀS 
VADLĪNIJAS

Tematiskās vadlīnijas sniedz 
paskaidrojumu par šā gada 

kampaņas tēmu un saukli 
(‘Pastaigājies ar mums!’), drošas 

pastaigas un riteņbraukšanas 
priekšrocības, nepieciešamie 

politiskie pasākumi drošākai kājām 
un riteņbraukšanai un dažas idejas 

par ikgadējo tēmu.
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Šā gada motīvs: 
Pastaigājies ar mums!

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS sauklis 2019. gadā ir “Pastaigājies 
ar mums!” Ar to tiek izcelts šā gada motīvs “Droša kājāmiešana un 
riteņbraukšana” un, jo sevišķi kāds pārvietošanās veids, kas pārāk bieži tiek 
atstāts novārtā – kājāmiešana.

Kājāmiešana un riteņbraukšana ir aktīvie pārvietošanās veidi. Tiem ir kritiska 
nozīme mūsu lielpilsētu un mazpilsētu nākotnei visā Eiropā. Pirms 50 gadiem 
cilvēki gāja kājām vai pārvietojās ar velosipēdu, visbiežāk, ja nevarēja 
atļauties automašīnu. Šodien Eiropas pilsētas vairs nevar atļauties pārmērīgi 
paļauties uz automašīnām. MĒS nevaram to atļauties.

2019. gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņa mudina cilvēkus 
izvēlēties aktīvus pārvietošanās veidus vai apvienot kājāmiešanu un 
riteņbraukšanu ar sabiedrisko transportu. Papildus elastībai, kājāmiešanai 
un riteņbraukšanai ir vēl daudzas citas priekšrocības, piemēram, sabiedriskā 
un ekonomiskā pieejamība, uzticamība, emisiju neradīšana un pozitīva 
ietekme uz veselību. Tāpat, piekopjot aktīvu dzīves veidu, pārvēršas arī 
pašas pilsētas, kurās dominē aktīva un droša mobilitāte.

Lai nodrošinātu visas šīs priekšrocības, kājāmiešanai un riteņbraukšanai 
ir JĀBŪT drošai sabiedrībai. Vietējām varas iestādēm ir jānodrošina 
ceļu infrastruktūra, lai gājēji un velosipēdisti vairs nebūtu 
“neaizsargāti ceļa lietotāji”, lai ļautu tiem pārvietoties 
droši un justies droši mūsu pilsētās. Lielākā daļa 
cilvēku izvēlēsies iet vai braukt ar velosipēdu, 
ja ceļu tīklā būs veltīts pietiekami daudz vietas 

kājāmgājējiem un riteņbraucējiem. Ielām kļūstot drošākām kājāmiešanai 
un riteņbraukšanai, pilsētas kļūst iekļaujošākas, sniedzot daudz vairāk 
sabiedriskas platības, kas pieejama visiem, ieskaitot mazus bērnus un 
to vecākus, vecāka gadagājuma ļaudis, cilvēkus ar mazinātu mobilitāti un 
cilvēkus ar bagāžu.

Investīcija drošā un ērtā infrastruktūrā aktīviem pārvietošanās veidiem nav 
tikai ieguldījums tajos, kas paši identificējas kā kājāmgājēji vai velosipēdisti 
– tā ir investīcija visiem. Cilvēki ir gājēji, kad tie iet līdz autobusa pieturai, 
vilciena stacijai vai savai stāvvietai, kad dodas pastaigā ar draugiem un 
ģimeni, kad apmeklē jaunu pilsētu, vai kad vienkārši pāriet otrpus ielai, 
lai iepirktos vai apciemotu kaimiņu. Droša un pieejama infrastruktūra ir 
investīcija sabiedrībai.

Padariet savu pilsētu piemērotu 
kājāmiešanai un riteņbraukšanai – 
un piemērotu dzīvei.

2019. gadā pastaigājieties ar mums!
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Ieguvumi no 
kājāmiešanas un 
riteņbraukšanas

Kājāmiešana un riteņbraukšana sniedz veselu 
virkni ieguvumu. Šajā nodaļā vietējie kampaņas 
dalībnieki atradīs faktus un skaitļus, kas palīdzēs 
tiem labāk iestāties par drošas iešanas un 
riteņbraukšanas popularizēšanu pilsētās.

VESELĪBAS IEGUVUMI

Velosipēdisti dzīvo vidēji divus gadus ilgāk nekā 
cilvēki, kas ar velosipēdu nepārvietojas, un 
izmanto par 15% mazāk slimības dienu1. 

25 minūtes enerģiskas staigāšanas dienā 
paildzina mūžu par līdz pat septiņiem gadiem 
–pētījums Norvēģijā2 pētīja vīriešus vecumā 
virs 70 un 80 gadiem un konstatēja, ka pat tikai 
30 minūtes fizisku aktivitāšu dienā, piemēram, 
riteņbraukšana, ļāva šiem vīriešiem dzīvot piecus 
gadus ilgāk, salīdzinot ar vīriešiem, kas ar fiziskām 
aktivitātēm nenodarbojās.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

VIDES IEGUVUMI

Velosipēdists, kurš katru dienu brauc 8 km uz darbu 
un dara to četras dienas nedēļā, tādējādi aizstāj 
3220 km braukšanas gadā, kas ir līdzvērtīga 380 
litriem degvielas un 750 kilogramiem CO2 emisiju3. 

Viens cilvēks, kas nedēļā aizstāj piecus 
automašīnas braucienus zem 2 km ar 
kājāmiešanu, samazina savu oglekļa pēdu par 86 
kg gadā (Potter 2004; atsauci sniegusi Eiropas 
Riteņbraucēju federācija). 

Cilvēki automašīnās parasti saskaras ar 
piesārņojuma līmeņiem, kas ir divreiz augstāki par 
tiem, ar kuriem saskaras gājēji un velosipēdisti4. 
Šo atšķirību galvenokārt izskaidro fakts, ka 
slēgta vide (piemēram, automašīna) ir pakļauta 
augstākai sārņu koncentrācijai gaisā nekā 
brīvdabas vide. Turklāt, tā kā velosipēds bieži ir 
ātrākais mobilitātes veids pilsētās – jo sevišķi 
sastrēgumstundās – velosipēdisti pavada mazāk 
laika satiksmes plūsmā, un tādējādi tos mazāk 
skar piesārņojums.

Vai gaisa piesārņojums ietekmē veselības 
ieguvumus no riteņbraukšanas un kājāmiešanas? 
Nē, ieguvumi veselībai ir lielāki par riskiem. Ir 
veikts pētījums, kas liecina, ka veselības ieguvumi 
no riteņbraukšanas un iešanas tiek sasniegti jau 
pēc 7 stundām riteņbraukšanas vai 16 stundām 
staigāšanas vidējā pilsētas vidē. (Tainio ea. 2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
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SOCIĀLIE IEGUVUMI

Cilvēki, kas dzīvo vidē, kurā nav automašīnu 
plūsmas, pazīst un atbalsta savus kaimiņus daudz 
vairāk nekā cilvēki ielās ar intensīvu satiksmi. 
Motorizētā transporta mazināšana pilsētās un 
aktīvāki pārvietošanās veidi var uzlabot sociālās 
saites un veicināt kaimiņu saskarsmi. (Avots: 
Aldred/Vestminsteras Universitāte)

20 cilvēki var pārvietoties ar kājām vietā, ko 
aizņem viena automašīna. (The Ramblers 
Association, 2010)

Kājāmiešana ir gandrīz visu sabiedriskā transporta 
ceļojumu būtiska daļa, tāpēc gājēju infrastruktūras 
uzlabošana ir ieguvums arī sabiedriskajam 
transportam. Kāds pētījums rāda, ka pilsēta ar ielu 
tīklu, kas piemērots sabiedriskajam transportam, 
būtiski palielina potenciālo pieprasījumu pēc 
sabiedriskā transporta6.

Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).
6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Mazāk 
motorizēts 
transports 

pilsētu 
teritorijās 

un aktīvāki 
transporta veidi 

var uzlabot 
sociālos 
sakarus 

un veicināt 
mijiedarbību 

starp kaimiņiem

DROŠĪBAS IEGUVUMI

Veselības ieguvumi no riteņbraukšanas pārsniedz 
riskus ar koeficientu 20 pret 1.7 

Drošība daudzumā: lielāks gājēju un velosipēdistu 
skaits padara kājāmiešanu un riteņbraukšanu 
drošāku. Šo fenomenu izskaidro autovadītāju 
paaugstinātā gatavība saskarties ar gājējiem un 
velosipēdistiem. Piemēram, negadījumu risks, 
pārvietojoties ar kājām kopienā, kur kājāmiešana 
ir divreiz populārāka, samazinās par 66%.8

Turklāt riteņbraukšana nav tik riskanta kā bieži 
tiek uzskatīts. Lai gan ikviens nāves gadījums ir 
viens par daudz, vidēji Apvienotajā Karalistē ir 
tikai viens bojāgājušais uz katriem 32 miljoniem 
riteņbraukšanas kilometriem. Lai mērotu šādu 
attālumu, būtu jāapbrauc ap zemeslodi vairāk 
nekā 800 reizes.9

Eksperti ir vienisprātis, ka mums būtu jāstaigā 
vismaz 6000 soļi dienā, lai uzlabotu savu veselību,  
un 10 000, lai zaudētu svaru. Var izklausīties, ka 
tas ir daudz, taču ejot kājām uz darbu un uzturot 
aktivitāti visas dienas garumā, soļi ātri sakrājas.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  Eiropas Riteņbraucēju federācija (ECF), https://bit.
ly/2NDaRkZ
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EKONOMISKIE IEGUVUMI

Ielas, kas ir draudzīgākas gājējiem un 
velosipēdistiem, sniedz konkrētus ekonomiskus 
ieguvumus vietējiem veikaliem, restorāniem u.tml. 
Ir daudz piemēru, kur automašīnu satiksmes 
palēnināšana, stāvvietu mazināšana vai ielu 
slēgšana automašīnām, nāk par labu vietējiem 
uzņēmumiem.

Piemēram, kopš tika ieviests Madrides jaunais 
mobilitātes plāns un pilsētas transportlīdzekļu 
piekļuves regula (UVAR) centrā, iepirkšanās 2018. 
gada decembrī palielinājās par 9,5% Gran Via 
rajonā (slēgts automašīnām), par 8,6% Madrides 
centrā un par 3,3% pilsētas kopējā platībā.10

Tāpat Apvienotajā Karalistē aptaujā pēc jaunas 
gājēju infrastruktūras ieviešanas kādā Londonas 
rajonā 66% kājāmgājēju teica, ka iepērkas 
vairāk, un 90% vietējo uzņēmumu piekrita, ka 
ielas izmaiņas kopumā ir radījušas iepirkšanās 
pieaugumu.11

Pētījums12,, kuru veica Francijas Riteņbraucēju 
federācija (Fubicy) un CNRS ar Francijas valdības 
atbalstu, konstatēja, ka autobraucēji pavada 
vidēji tikai 53,7% no gājēju pavadītā laika vietējos 
veikalos. Velosipēdisti pavada vairāk laika vietējos 

10.    El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy un ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, Fubicy veikts 
pētījums sadarbībā ar ADEME. Dossier du vélo urbain n°6, 
August 2003 – publication Ademe n°4841

veikalos nekā autobraucēji – vidēji 60,4% no 
laika, ko vietējos veikalos pavada gājēji. Gājēji 
un velosipēdisti vietējos veikalos iegriežas biežāk 
nekā autobraucēji.

Papildus vietējo uzņēmumu ekonomiskajiem 
ieguvumiem, aktīvā mobilitāte arī nes būtiskus 
ietaupījumus iedzīvotājiem. Kāds Beļģijas 
pētījums13,, kura veikšanu pasūtīja Briseles 
reģiona pašvaldība, secināja, ka vidējais Briseles 
iedzīvotājs ietaupītu 2853 EUR katru gadu, 
aizvietojot automašīnu ar velosipēdu. Šī summa 
ietver tādas izmaksas kā tehniskā apkope, nodokļi 
un degviela, taču pat neietver iegādes izmaksas.

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Laiks, kas 
pavadīts 
vietējos 
veikalos
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Ilgtermiņa 
pasākumi Eiropas 
pilsētās
Ko vietējās varas iestādes var darīt, lai 
veicinātu aktīvo pārvietošanās veidu 
lietošanu? Lasiet dažus piemērus par 
aktivitātēm un pasākumiem, ko pilsētas var 
īstenot.

Pilsētās, kur attālumi ir nelieli, pastāv ievērojams 
potenciāls cilvēkiem vairāk pārvietoties ar kājām 
un velosipēdu. Piemēram, Londonas iedzīvotāji 
katru dienu ar motorizēto transportu (automašīnu, 
motociklu, taksometru vai sabiedrisko transportu) 
veic gandrīz 2,4 miljonus tādu attālumu, ko būtu 
iespējams mērot kājām (zem 2 kilometriem). Ejot 
kājām, 40% no šiem attālumiem vairumam cilvēku 
aizņemtu mazāk nekā 10 minūtes. Kādā pētījumā 
tika apzināti vēl 1,2 miljoni motorizēto attālumu, 
kurus daļēji varētu mērot kājām (piemēram, 
braukšana vai nokļūšana dzelzceļa stacijā ar 
autobusu)14. 

Tādējādi, lai īstenotu šo potenciālu, ir jāveic 
investīcijas gājēju un velosipēdu infrastruktūrā. 
Taču Eiropas politiskie un administratīvie lēmumu 
pieņēmēji bieži uztraucas par sastrēgumu 
palielināšanos, ieviešot kājāmiešanas un 
riteņbraukšanas pasākumus savās pilsētās. 
Tomēr vairāki gadījumu pētījumi, ko publicējis 
FLOW projekts15, liecina, ka gājēju vai velosipēdu 
infrastruktūras uzstādīšana patiesībā mazina 
sastrēgumus. Piemēram, pēc uzlabotas gājēju 
infrastruktūras ieviešanas Strasbūrā par 40% 
samazinājās autobusu braucienu ilgums.

14.  Transport for London, 2017, Kājāmiešanas potenciāla 
analīze
15.  Flow ātrie fakti: https://bit.ly/2ve8wjS

2.4 miljoniem braucienu 
dienā ar motorizētiem 
transporta veidiem

uzlabota gājēju 
infrastruktūra 

Strasbūrā 
noveda pie 

autobusu 
brauciena laika 
samazināšanās

40% aizņemtu lielāko 
daļu cilvēku, kas ir mazāk 

nekā 10 minūtes

40% 

Var īstenot vairāku veidu pasākumus, lai veicinātu riteņbraukšanu un iešanu 
un padarītu šos pārvietošanās veidus drošus.

ILGTSPĒJĪGAS MOBILITĀTES PLĀNOŠANA

Lai konsekventi plānotu gājēju un velosipēdistu pārvietošanos pilsētās un 
saskaņotu kājāmiešanas un riteņbraukšanas stratēģijas ar vispārējo pilsētas 
mobilitātes stratēģiju, ir nepieciešams pieņemt īpaši pielāgotus plānus vai 
stratēģijas. Šie plānošanas dokumenti var būt daļa no Ilgtspējīgās pilsētas 
mobilitātes plāna (IPMP), vai arī var tikt tajā integrēti. 

Polijā Krakova 1993. gadā kļuva par pirmo pilsētu, kas pieņēma ilgtspējīga 
transporta pamatnostādnes, kuras bija vērstas uz labāku platības 
izmantošanu un godīgu attieksmi pret visiem dažādajiem pārvietošanās 
veidiem. Šajā kontekstā pilsēta tika sadalīta trīs zonās (A, B un C). Visas 
A zonas bija paredzētas vienīgi gājējiem un velosipēdistiem, B zonās bija 
atļauta ierobežota autotransporta piekļuve, un C zonas bija paredzētas 
galvenokārt automašīnu satiksmei. Visās zonās svarīgs mērķis bija padarīt 
pilsētu piemērotāku cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Tādēļ Krakova 
ieviesa balss informācijas sistēmas pie luksoforiem, dažas ietves malas 
pie krustojumiem tika pazeminātas, un tika uzstādīti lifti pie lielākajiem 
vairāklīmeņu krustojumiem. Uz dažām ietvēm tika uzstādītas taustes līnijas, 
lai vājredzīgiem cilvēkiem norādītu tuvumā esošos krustojumus. Šī uzlabotā 
infrastruktūra bija ieguvums visiem lietotājiem, ne tikai cilvēkiem ar mazinātu 
mobilitāti.16

Bāzeles kantons Šveicē integrēja kājāmiešanu un riteņbraukšanu sava 
Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna centrā. Šis stratēģiskais dokuments 
paredz infrastruktūras un informētības palielināšanas pasākumu 
kopuma ieviešanu. Redzamāko pasākumu vidū ir velosipēdu un gājēju 
tilta izveidošana pār bīstamu krustojumu, lielāka velosipēdu novietņu 
daudzuma nodrošināšana galvenajos sabiedriskā transporta centros, kā arī 
personalizētas transporta plānošanas kampaņas.

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr



18 19

Papildus tam, par gājēju un velosipēdistu infrastruktūru atbildīgo amatpersonu 
iecelšana pašvaldības administrācijā, kā Vīnes17 gadījumā, var palīdzēt labāk 
plānot un koordinēt aktīvas mobilitātes plānus un pasākumus.

UZLABOTA INFRASTRUKTŪRA

Runājot par kājāmiešanas un riteņbraukšanas infrastruktūru, ļoti būtiski ir 
nodrošināt platas, ērtas, drošas un labi uzturētas ietves un velosipēdu joslas.

Parīzes centrā gar Sēnas upi18 ir izveidota jauna 
astoņu hektāru platība bez automašīnām, kas 
paredzēta gājējiem, velosipēdistiem un atpūtai. Vēl 
nesen šī platība bija sastrēgumu pārņemta ātrgaitas 
automaģistrāle gar upi. Sešus mēnešus pēc tam, 
kad šī platība tika darīta pieejama velosipēdistiem un 
gājējiem, Parīzē katru dienu tika reģistrēts par 1349 
mazāk automašīnu (28,8%) pilsētas centrā (2017. 
gada februārī, salīdzinot ar 2016. gadu). Tas tika 
paveikts sasaistē ar lielām investīcijām velosipēdu 
celiņos un plašu 30 km/h zonu, 20 km/h “tikšanās 
zonu” un gājēju platību ieviešanas kontekstā19. 

Velosipēdistu un gājēju infrastruktūra ir aktuāla ne 
tikai tādām lielpilsētām kā Parīze. Vidēja lieluma 
pilsētas, piemēram, Vitorija (Spānija), Groningena 
(Nīderlande) vai Grāca (Austrija), veic inovatīvus 
pasākumus, lai padarītu aktīvo mobilitāti pēc iespējas 
vieglāku un ērtāku. Vitorija kļuva par pionieri, ieviešot 
“superkvartālu” koncepciju20. Pilsēta tika sadalīta 
vairākās platībās, kurās priekšroka tika piešķirta 
cilvēkiem, kas pārvietojas ar kājām vai velosipēdu. 
Automašīnas un sabiedriskais transports tika pārvietoti 

17.  Vīnes pilsēta: https://bit.ly/2Gsa5kw
18.  Paris Info: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  “Pilsētas bez kvēpiem”: https://bit.ly/2IRNv7J
20.  CIVITAS pasākumi: https://bit.ly/2UtcIrn
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28.8%

uz apkārtējiem ceļiem ārpus šiem kvartāliem. 2014. gadā, pēc superkvartālu 
ieviešanas, aktīvo pārvietošanās veidu daļa Vitorijā sasniedza 67%21. 

Groningenas pilsētā Nīderlandes ziemeļos 
velosipēdu infrastruktūra ir tikusi attīstīta kopš 
septiņdesmitajiem gadiem, lai sniegtu velosipēdistiem 
prioritāti pār automašīnām. Infrastruktūra ietver 
vairākas “velosipēdu ielas”, kas ir ielas, kuras 
veidotas kā velosipēdu ceļi, taču kurās ir atļautas 
arī automašīnās. Šāda veida infrastruktūra būtiski 
uzlabo riteņbraucēju drošību. Pašvaldība turpina 
īstenot velosipēdu infrastruktūras inovācijas, ieviešot 
apsildītus veloceliņus un viedos luksoforus, kas 
sniedz priekšroku velosipēdistiem22. Saskaņā ar 
Nīderlandes valdības datiem, riteņbraukšanas 
modālā daļa Groningenā sasniedz gandrīz 50%23.

Grācā ir pieņemta visaptveroša stratēģija aktīvās mobilitātes veicināšanai, 
investējot velosipēdu infrastruktūrā un veicot informācijas kampaņas. Pilsētas 
riteņbraukšanas tīklu veido 123 km veloceliņu, kā arī 800 km velosipēdiem 
draudzīgu 30 km/h zonu. Grācā arī ir viena no pasaules lielākajām 
nepārtrauktajām gājēju platībām (6% no iekšpilsētas)24. Tas ir ļāvis sasniegt 
augstu modālo daļu gan riteņbraukšanai, gan kājāmiešanai: 20% katram no 
šiem pārvietošanās veidiem25.

Apskatot mazākas pilsētas piemēru, pagājušā gada 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS galvas ieguvēja rezultātus, secināms, 
ka Igoumenitsa (Grieķija) uzlaboja savu velosipēdu tīklu (jaunu joslu 
izveidošana, paplašināšana, atjaunošana, ceļazīmju izvietošana) un attīstīja 
sabiedriskās velosipēdu nomas un koplietošanas sistēmas. Pašvaldība arī 
izveidoja un paplašināja gājēju ielas, uzlaboja ietves, krustojumus un gājēju 
pārejas.
21.  EPOMM: https://bit.ly/2XGygCZ
22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23. Infrastruktūras un ūdens apsaimniekošanas ministrija, 2018, Riteņbraukšanas fakti, https://bit.
ly/2vqpzAF 
24.  “Pilsētas bez kvēpiem”: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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VELOSIPĒDU STĀVVIETAS

Piemērotu velosipēdu novietošanas risinājumu sniegšana ir ļoti būtiska, 
lai veicinātu riteņbraukšanu pilsētā, izveidotu savienojumu ar sabiedrisko 
transportu vai vienkārši ļautu cilvēkiem pastaigāties pilsētas centrā, līdz tam 
nokļūstot ar velosipēdu.

Daudzas Eiropas pilsētas iegulda līdzekļus velosipēdu novietnēs, reizēm 
veidojot milzīgas struktūras, lai apmierinātu pieprasījumu. Piemēram, Utrehtā 
(Nīderlande) velosipēdu stāvvieta, kas atrodas zem vilcienu stacijas, spēs 
uzņemt 12 500 velosipēdus līdz 2020.26 gada beigām. Lai gan šis sasniegums 
var šķist mazāk iespaidīgs, Bulgārijas pilsētas ir ļoti aktīvas jaunu velosipēdu 
stāvvietu veidošanā, jo kopš 2016. gada ir spēkā noteikumi, kas paredz 
velosipēdu novietņu izveidošanu dažādās vietās pilsētās. Noteikumi cita 
starpā attiecas uz dzīvojamajiem rajoniem (1,5 stāvvietas uz dzīvokli), 
studentu mājām (1 stāvvieta uz 2 gultām), biroju ēkām (1 stāvvieta uz 100 m2 
biroja), veikaliem (1 stāvvieta uz 35 m2) un, protams, sabiedriskā transporta 
stacijām (1 stāvvieta uz 30 pasažieriem stundā).

Inovatīva velosipēdu novietošanas infrastruktūra ir raksturīga tādām 
Eiropas pilsētām kā Hradeckrālove Čehijā, kur 2015. gadā tika izveidots 
pilnīgi automatizēts “stāvvietu tornis”27. Septiņstāvu tornis nodrošina drošas 
novietnes vairāk nekā 110 velosipēdiem tikai 8 x 8 m platībā. Tornis atrodas 
vilcienu stacijas tiešā tuvumā, lai novietne būtu viegli pamanāma, un ļauj 
iedzīvotājiem ērti pārvietoties ar vairākiem ilgtspējīga transporta veidiem.

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ENDURANCE, 2015, Velosipēdu tornis – automātiskā velosipēdu novietnes sistēma, https://
bit.ly/2UKlPVF

JAUNU RĪKU PIEMĒROŠANA KĀJĀMIEŠANAI UN 
RITEŅBRAUKŠANAI

Mobilo lietotņu un citu elektronisko ierīču 
izmantošana var palīdzēt pilsētām mobilizēt savas 
kopienas un likt cilvēkiem vairāk pārvietoties 
ar kājām un velosipēdu. Gdaņskas pašvaldība 
(Polija) īstenoja aktīvās mobilitātes spēli dažās 
vietējās skolās. Skolēni varēja reģistrēt savus 
kājāmiešanas un riteņbraukšanas ceļojumus, 
pieskaroties elektroniskiem sensoriem ar savām 
personalizētajām kartēm. Trīs mēnešus pēc 
kampaņas to skolēnu skaits, kas ceļu uz skolu 

mēroja ar kājām, sasniedza 57,4%, salīdzinot ar 48,4% pirms kampaņas28. 
Boloņā lietotne Bella Mossa29 atalgo velosipēdistus un gājējus ar tādām 
balvām kā kino biļetes vai bezmaksas dzērieni partneru bāros. Lietotne ļauj 
pašvaldībai regulāri veicināt 15 000 lietotāju aktīvu pārvietošanos.

Elektrisko velosipēdu ieviešana palīdz veicināt velosipēdu izmantošanu 
garākiem ceļojumiem un padara riteņbraukšanu pieejamāku, piemēram, 
vecāka gadagājuma ļaudīm. Iekļaujot elektriskos velosipēdus savos 
sabiedriskajos velosipēdu koplietošanas parkos, pilsētas var darīt 
e-velosipēdus pieejamus visiem. Divi lieliski piemēri ir Milāna ar savu BikeMi 
sistēmu30 un Madride ar BiciMAD sistēmu31. Šīs pilsētas saviem iedzīvotājiem 
piedāvā attiecīgi 1150 un 2028 e-velosipēdus. Kamēr Madrides velosipēdu 
tīkls ir 100% elektrisks, Milānā elektriskie un parastie koplietošanas 
velosipēdisti izmanto vienas un tās pašas novietošanas stacijas.

28.  SWITCH faktu lapa: https://bit.ly/2XFwvG5
29.  REFORM paraugprakse https://bit.ly/2GuwwFS
30.  BikeMi vietne: https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
31.  BiciMAD vietne: https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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REGULĒŠANA UN INFORMĒTĪBAS 
PALIELINĀŠANA
Ieviešot 30 km/h zonas, ne tikai tiek padarīta drošāka riteņbraukšana un 
kājāmiešana, bet arī potenciāli tiek palēnināta autosatiksme, tādējādi mazinot 
troksni un emisijas noteiktās platībās. Vācijā satiksmes ministri ir pieņēmuši 
tiesību aktu izmaiņas, lai veicinātu 30 km/h zonu ieviešanu gar galvenajiem 
ceļiem skolu, bērnudārzu un slimnīcu tuvumā. Līdz šim tās aprobežojas ar 
dzīvojamajiem rajoniem. 

autoceļu 
braucienu 
kopējā dienas 
apjoma 
samazināšana, 
pateicoties 
skolas ielu 
iniciatīvai 
Bolzānā

8%

ejošie autobusi var palīdzēt palielināt kopienas sajūtu un palīdzēt bērniem 
attīstīt sociālās prasmes jaunā vecumā. Šī koncepcija tagad izplatās 
vairākās valstīs, tostarp Īrijā, kur šo labo praksi veicina Dublina, Voterforda 
un Limerika.

Kājāmiešanas un riteņbraukšanas kampaņas nav vērstas tikai uz bērniem. 
Briselē tādas informētības palielināšanas kampaņas “Bike to Work”33 vai 
“Bike Experience”34 palīdzēja mainīt pārvietošanās veidu sadalījumu par 
labu riteņbraukšanai, savukārt kājāmiešanu veicina centrālās gājēju zonas 
paplašināšana līdz 50 hektāriem, padarot to par otru lielāko Eiropā.

33.  Bike to work vietne: https://www.biketowork.be/ 
34.  Bike Experience vietne: https://bikeexperience.brussels/
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Iniciatīva “Skolas ielas” palīdz uzlabot drošību un 
pārvietošanās autonomiju bērniem, kas apmeklē 
Bolcāno pamatskolas. Šī iniciatīva ievieš laika 
ierobežojumu automobiļu piekļuvei noteiktām 
ielām ap skolu uz īsu periodu (piem., 15 minūtes) 
skolas dienas sākumā un beigās. Tādējādi 
tiek novērsts, ka vecāki izsēdina bērnus no 
automašīnas un vēlāk atkal tos savāc pie skolas 
vārtiem. Bolcāno ir apmēram 6000 pamatskolas 
skolnieku, un tādu ceļojumu daļa pilsētā, kas 
netiek veikti ar automašīnu, ir 80%. Lai ilustrētu 
sastrēgumu daudzumu, ko novērš “Skolas ielas” 
– ja 6000 bērni tiktu vesti uz skolu automašīnās, 
pa ceļu sastrēgumstundu laikā tiktu veikti vismaz 
4800 papildu braucieni. Tas atbilst 8% no dienas 
kopējā motorizēto transportlīdzekļu braucienu 
skaita32. 

Izmēģinājuma projekts par “ejošā autobusa” 
pakalpojumu (t.i., iešana uz skolu grupā) 
pamatskolai Kordovā (Spānija) parādīja, ka 43,7% 
no dalībniekiem pilnīgi vai daļēji mainīja savu 
pārvietošanās veidu izvēli prom no privātajām 
automašīnām par labu kājāmiešanai. Kingham 
un Ussher veikts pētījums (2007) rāda, ka skolas 

32.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, https://bit.ly/2a01oAX
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Kādas aktivitātes  mēs varam 
organizēt, lai veicinātu 
multimodalitāti? 

Izmantojiet sociālos medijus un iesaistiet savus 
iedzīvotājus:

Popularizējiet kājāmiešanu un riteņbraukšanu savos sociālajos tīklos. 
Izmantojiet šā gada saukli un attiecīgo tēmturi: Pastaigājies ar mums! 
un #WalkWithUs  
Iešanas izaicinājums: organizējiet kampaņu sociālajos medijus 
un iesaistiet vietējo veikalu īpašniekus. Nedēļas nogalē vaicājiet 
cilvēkiem, cik ilgā laikā ar kājām iespējams nokļūt to iecienītākajā 
kafejnīcā vai parkā. Un tad novērtējiet, vai tie uzmin pareizi! 
Visticamāk, ceļš izrādīsies īsāks nekā gaidīts. Kamēr cilvēki ir tur, tie 
var iepirkties vai izbaudīt labu kafiju ar kūku, un tad doties mājās pa 
citu ceļu.
Organizējiet pašfoto konkursu sociālajos medijos, kurā balvas 
iegūst tie, kas uzņem savus foto, izmantojot visvairāk dažādu aktīvo 
pārvietošanās veidu, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B! Balva 
var būt jauks priekšmets vai pakalpojums, kas saistīts ar iešanu un/
vai riteņbraukšanu.

Kājāmiešana un riteņbraukšana ne tikai veicina mo-
bilitāti, bet arī savieno cilvēkus:  
Aktīvā mobilitāte ir lēta, un tai jābūt pieejamai ikvienam. Parādiet, ka 
pilsēta, kas ir labāk piemērota, lai pārvietotos ar kājām un velosipēdu, 
ir arī pieejamāka cilvēkiem ar mazinātu mobilitāti.
Mudiniet cilvēkus dalīties savā iešanas un riteņbraukšanas pieredzē. 
Piemēram, aktīvās mobilitātes “čempioni” var pavadīt brīvprātīgos 
to ikdienas ceļojumos vienu nedēļu, parādot tiem pievilcīgākos 
maršrutus.
Uzņēmumos un skolās aiciniet cilvēkus norādīt savu dzīvesvietu 
kartē. Cilvēki, kas pārvietojas pa vienu maršrutu, var to darīt kopā – ar 
kājām vai velosipēdu!

Organizējiet aktīvās mobilitātes konkursus darbavietās, rajonos 
un skolās (vai starp tām), lai mudinātu cilvēkus vairāk pārvietoties 
ar velosipēdu un kājām. Sniedziet reālu motivāciju automašīnas 
atstāšanai mājās – piedāvājiet vērtīgu balvu (piem., velosipēdu vai 
papildu brīvdienu).
Sadarbojieties ar citām pilsētām un piedalieties starppilsētu konkursā, 
izmantojot kopīgu mobilo lietotni. Kurš noies visvairāk soļu?  
Ir tik daudz aktīvo pārvietošanās veidu: kājāmiešana, velosipēdi, 
e-velosipēdi, kravas velosipēdi, skrejriteņi un pat skrituļslidas, 
skeitborda dēļi vai balansēšanas dēļi. Uz laiku organizējiet “aktīvās 
mobilitātes punktu”, kur cilvēki var izmēģināt jaunus pārvietošanās 
veidus. 
Ieviesiet pagaidu ceļa rādītāju sistēmu ar iedzīvotāju līdzdalību. 
Cilvēki var uz ceļa rādītājiem uzrakstīt noteiktas vietas attālumu un 
sasniegšanas laiku, ejot ar kājām vai braucot ar velosipēdu.
Daudzi cilvēki pazīst savas pilsētas tikai no automašīnas. Organizējiet 
“alternatīvās tūres” ar kājām vai velosipēdu un palīdziet tiem atklāt 
savu pilsētu citādi, kā tūristiem pašiem savā pilsētā!
Izmantojiet aktivitāšu nedēļu, lai izveidotu ‘pop-up’ parkus vai tikšanās 
vietas. Stāvvietu vietā cilvēki iegūst platību, kur satikt jaunus draugus 
un atpūsties!

Iesaistiet vietējos iedzīvotājus un ieinteresētās pus-
es, lai uzlabotu kājāmiešanu un riteņbraukšanu visa 
gada garumā:
Izmantojiet kampaņu, lai veiktu aptauju vietējo iedzīvotāju vidū un 
uzzinātu, kāda ir to attieksme pret kājāmiešanu un riteņbraukšanu 
jūsu pilsētā, kādas izmaiņas tie vēlētos redzēt, un kas varētu viņus 
pārliecināt atstāt automašīnu mājās. Ja jūsu pilsēta veic sabiedriskās 
apspriešanas procesu, piem., ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plānam, 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA ir ideāla iespēja šī procesa 
sākšanai!
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Sadarbojieties ar vietējiem velosipēdu koplietošanas operatoriem un 
sniedziet labus piedāvājumus aktivitāšu nedēļas laikā. Septembris ir 
labs laiks, lai apgūtu jaunu ieradumu ceļam uz skolu vai darbu.
Ir daudz mobilo lietotņu, lai padarītu kājāmiešanu un riteņbraukšanu 
ērtāku un pievilcīgāku. Kāpēc gan neizmantot kādu no tām, lai 
mudinātu cilvēkus vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdu?35 
Sadarbojieties ar plašsaziņas līdzekļiem, lai nodrošinātu regulāru 
atspoguļošanu vietējā medijā. Dažas radiostacijas piedāvā zemāku 
cenu vietējām iniciatīvām, bet, iespējams, jūs varat pat vienoties par 
daļēju bezmaksas atspoguļošana vai par sponsoru atbalstu.
Sadarbojieties ar vilcienu un/vai sabiedriskā transporta uzņēmumiem 
savā pilsētā, un mudiniet cilvēkus līdz stacijai nokļūt ar kājām vai 
velosipēdu. Funkcionālas un ērtas velosipēdu novietnes noteikti var 
palīdzēt.

Lai padarītu kājāmiešanu un riteņbraukšanu pop-
ulārāku ilgtermiņā, izšķiroša nozīme ir izglītībai: 

Jo agrāk bērni atklāj kājāmiešanu un riteņbraukšanu pilsētā, jo 
vairāk tie turpinās izmantot šos pārvietošanās veidus kā pieaugušie. 
Izstrādājiet pedagoģiskos rīkus un/vai spēles kopā ar skolām, un 
padariet jauno paaudzi par aktīvās mobilitātes paaudzi.
Ir veikti centieni, lai padarītu preču transportlīdzekļus un 
smagākas automašīnas mazāk bīstamas sadursmē ar gājējiem 
vai velosipēdistiem. No daudziem negadījumiem būs iespējams 
izvairīties, jo tās būs aprīkotas ar gājēju un velosipēdistu noteikšanas 
sistēmām. Citi uzlabojumi ietver tiešu redzējumu kravas automašīnu 
vadītājiem. Parādiet drošāku transportlīdzekļu piemērus sadarbībā ar 
vietējo autoparku īpašniekiem, un palieliniet informētību.
Organizējiet kampaņu bērniem un pieaugušajiem par atstarotājiem, 
kas var samazināt risku iekļūt negadījumā pat par 85%. Iedvesmojieties 
no Dānijas “valsts atstarotāju dienas” – izdaliet drošības atstarotājus 
un organizējiet “atstarotāju skrējienu”.

35. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Pielāgojiet savu valodu un savus vēstījumus: 

Lai mudinātu cilvēkus pārvietoties ar kājām vai velosipēdu, izmantojiet 
argumentus, kuriem ir skaidra ietekme uz to ikdienas dzīvi: tas ir lētāk, 
tas ir bezmaksas treniņš, tas ir ātrāk nekā braukt ar automašīnu. 
Argumenti par veselību un/vai vidi reizēm ir pārāk abstrakti. 
Veiciniet savstarpēju cieņu starp visiem pārvietošanās veidiem, un 
atgādiniet automašīnu lietotājiem, ka gājējiem un velosipēdistiem ir 
priekšroka kā neaizsargātākajiem satiksmes dalībniekiem.
Lai veicinātu kājāmiešanu un riteņbraukšanu, izmantojiet esošu, ērtu 
un patīkamu infrastruktūru, un veiciniet cieņpilnu uzvedību. 
Nerunājiet pārāk daudz par drošību; cilvēku prātos drošība uz ceļa 
saistās ar briesmām
Kad jūs regulējat automašīnu piekļuvi noteiktām zonām, jūs to 
neslēdzat (automašīnām), jūs patiesībā to ATVERAT (cilvēkiem)! 

Esiet ambiciozi

Organizējiet visā pilsētā dienu bez automašīnām

Tā kā šā gada “Diena bez auto” ir svētdiena (22. septembris), jūs 
varētu izveidot un sniegt alternatīvu piedāvājumu ģimenēm un 
tūristiem, aicinot tos izmēģināt visas mobilitātes iespējas. Tā kā jūsu 
ielās nebūs automašīnu, jūs varat rīkot festivālu, piemēram, kā šo 
Vīnē:  https://www.streetlife.wien/streetlife-festival/ 

Kāpēc gan nepārspēt pasaules rekordu? Ir daudz pasaules rekordu, 
ko sasniegt vai pārspēt. Izmantojiet savu iztēli un kopā ar vietējiem 
iedzīvotājiem uzstādiet aktīvās modalitātes pasaules rekordu

Smelieties iedvesmu “Pasākumu kastē” vietējiem 
kampaņas dalībniekiem, ko sagatavojis Vācijas 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS koordinators.  
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Ideju vidū: fotogrāfiju konkurss, kurā cilvēki atveido Bītlu slaveno 
Abbey Road foto… uz gājēju pārejas.  Kāpēc gan nepiedalīties 
Eiropas foto konkursā? Apskatiet vēl citas oriģinālas idejas (vācu 
valodā) vietnē https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-
mobilitaetswoche-downloads 
Izvēlieties dažas idejas no labākajiem piemēriem, ko apkopojusi 
Eiropas Riteņbraucēju federācija: https://ecf.com/sites/ecf.com/
files/141223-Map-of-Ideas.pdf

Resursi

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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ROKASGRĀMATA 
VIETĒJIEM KAMPAŅAS 

DALĪBNIEKIEM

Rokasgrāmata vietējiem kampaņas 
dalībniekiem paskaidro trīs dalības 
kritērijus (aktivitātes nedēļas gaitā, 
pastāvīgos pasākumus un “Dienu 

bez auto”) un kā reģistrēties 
tiešsaistē. Tā arī ietver nodaļu par 

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
balvām.

TRĪS DALĪBAS KRITĒRIJI

Ikviena liela vai maza pilsēta Eiropā un ārpus tās ir aicināta piedalīties 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻĀ. To tiešsaistes reģistrācija tiks apstiprināta, 
ja tās izpildīs vismaz vienu no šiem kritērijiem:

 � Aktivitāšu organizēšana 16.–22. septembra nedēļā, ievērojot šā gada 
tematu.

 � Vismaz viena jauna pastāvīga pasākuma ieviešana, kas veicina pāreju 
no privātā autotransporta uz ilgtspējīgiem transporta veidiem. Atbilstīgi 
ir arī pasākumi, kas ieviesti pēdējo 12 mēnešu laikā, ar nosacījumu, ka 
tie tiek popularizēti 16.–22. septembra nedēļas laikā.

 � “Dienas bez auto” atzīmēšana, vēlams 22. septembrī, atvēlot vienu 
vai vairākus rajonus gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam 
transportam vismaz vienu veselu dienu (sākot vismaz 1 stundu pirms 
darba laika un beidzot vismaz 1 stundu pēc tā).

Tikai pilsētas, kas apņemas īstenot visus trīs kritērijus, kļūs par “Zelta 
dalībniekiem” un varēs pieteikties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
balvām (skat. nākamās nodaļas).

KĀ REĢISTRĒTIES TIEŠSAISTĒ

Dodieties uz www.mobilityweek.eu un noklikšķiniet uz reģistrācijas pogu.
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Pēc pirmās pierakstīšanās reizes vai pierakstīšanās, izmantojot pagājušā 
gada kontu, jums ir jāaizpilda tiešsaistes reģistrācijas veidlapa. Jūs varat 
izvēlēties savu valodu.

Pilsētām ir jāsniedz šāda informācija:

 � Aktivitātes, kas tiks organizētas 16.–22. septembra nedēļā.
 � Pastāvīgi pasākumi, kas ieviesti pēdējos 12 mēnešos un tiks veicināti 

16.–22. septembra nedēļas laikā.
 � Informācija par rajonu/-iem, kas tiks slēgti autotransportam “Dienā bez 

auto”, un aktivitātēm, kas tiks organizētas šajā dienā
 � Ar ES saistītas iniciatīvas, kurās arī jūsu pilsēta piedalās.

Pēc tiešsaistes reģistrēšanās jūsu valsts koordinators iesniegumu apstiprinās. 
Kad tas būs izdarīts, jums tiks nosūtīts automātisks apstiprinājuma e-pasts. 
Tikai pēc tam jūsu pilsētas dalība tiks publicēta tiešsaistē “Dalībnieku” lapā.

Jūs varēsit atjaunināt sniegto informāciju jebkurā laikā līdz septembra 
beigām.

Ja nepieciešams, jūs varat viegli atjaunināt savas pilsētas profilu ar 
personas, kas atbildīga par EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņu 
jūsu pašvaldībā, vārdu un e-pasta adresi. Ja jūsu pilsētai jau ir profils, bet jūs 
neatceraties pieteikšanās informāciju vai e-pasta adresi, jūs varat sazināties 
ar savas valsts koordinatoru vai Eiropas sekretariātu, lai saņemtu palīdzību.

Hartas parakstīšana ir obligāta vienīgi tad, ja piesakāties 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balvai.
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KĀ AIZSĀKT SAVU KAMPAŅU

Sāciet, analizējot šā gada tēmu, aplūkojot, ko tā ietver, un nosakot fokusu, 
kas piemērots jūsu pilsētai un valsts kontekstam. Piešķiriet prioritāti labai 
praksei, kas jau pastāv. Iespējams, apsveriet, kā to varētu paplašināt vai 
attīstīt, un tad plānojiet attiecīgas izmaiņas, lai to uzlabotu.

Nodrošiniet politisko atbalstu. Ja jūsu pārvaldei šķiet grūti izveidot saikni 
ar šā gada tēmu, jo tai nešķiet, ka tā ir atbilstoša jūsu pilsētai, prasiet savas 
valsts koordinatoram atbalsta vēstuli.

Neesiet pārāk polemiski vai negatīvi vēstījumos, ko izvēlaties izplatīt. Lai 
gan mēs reālistiski nevar gaidīt privāto automašīnu, kravas mašīnu un citu 
transportlīdzekļu aizvākšanu no ceļiem, lai risinātu personiskā motorizētā 
transporta negatīvo ekonomisko ietekmi, mēs neapšaubāmi varam parādīt, 
ka sabiedrībai un uzņēmumiem ir pieejamas daudzas un dažādas transporta 
iespējas.

Apkopojiet pierādījumus. Apkopojiet faktus un skaitļus, kas atbalsta 
ilgtspējīgu mobilitāti jūsu pilsētā. Izmantojiet tos kā pierādījumus, lai uzsvērtu 
savus vēstījumus dažādām mērķa grupām.

Veidojiet efektīvu partnerību. Viedas un ilgtspējīgas mobilitātes 
sasniegšana ir garš process, kas prasa ne vien politisku atbalstu, bet arī 
uzticamus sadarbības partnerus. Pašvaldības tiek mudinātas veidot šādu 
sadarbību un pēc iespējas vairāk iesaistīt vietējas ieinteresētās puses. Katrai 
pašvaldībai ir ieteicams atrast vietējus partnerus, kas ir piemēroti dažādajiem 
pasākumiem, un koordinēt gatavošanos EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI 
ciešā sadarbībā ar tiem.

Tādēļ pašvaldībām būtu jāizveido sadarbība ar (sabiedriskā) transporta 
organizācijām, vides, veselības un sporta asociācijām, vietējiem 
uzņēmumiem (ieskaitot to ārējās kontaktpersonas, t.i., klientus, piegādātājus 
un partnerus), (vietējiem) plašsaziņas līdzekļiem utt.

Uzņēmumi bieži ir ieinteresēti līdzdalībā, lai parādītu, ka tie uzņemas atbildību 
klimata pārmaiņu mazināšanā un rūpējas par kopienu un par savu darbinieku 
veselību. Vietējās pašvaldības var to izmantot, lai piesaistītu vairāk partneru.

Uzņēmumi, organizācijas un citi potenciāli partneri, kas nav tiesīgi tieši 
piedalīties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻĀ (16.–22. septembrī), bet 
plāno organizēt kādas papildinošas aktivitātes gada laikā, var reģistrēties 

individuāli. Pateicoties MOBILITĀTESPASĀKUMU iespējai, šīs organizācijas 
var doties uz vietni www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions un reģistrēt 
savu pasākumu.

Balstieties uz esošām iniciatīvām. Vietējā, reģionālā vai valsts līmenī 
noteikti jau ir vairākas iniciatīvas, kas kādā veidā ir saistītas ar jūsu kampaņas 
fokusu. Koordinācija ar tām var stiprināt jūsu vēstījumu, ļaut tam tikt plašāk 
sadzirdētam un samazināt nepieciešamās pūles.

AKTIVITĀTES 16.–22. SEPTEMBRA NEDĒĻAS 
LAIKĀ

Izstrādājot savu programmu, pilsētas tiek aicinātas saglabāt fokusu uz šā 
gada kampaņas tēmu. Taču tās var organizēt aktivitātes par noteiktiem 
tematiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu pilsētas transportu. Šeit ir sniegti daži ik 
gadu īstenojamu aktivitāšu piemēri.

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS oficiālā aizsākšana

Sabiedriski un plašsaziņas līdzekļu pasākumi 16. septembri ir ideāli 
kampaņas aizsākšanai. Aizsākšanas pasākumā jūs varat:

 � Publiski parakstīt Hartu ar kādu politisku pārstāvi, lai parādītu savu 
apņemšanos

 � Aizsākt pastāvīgos pasākumus, ko pilsēta ir plānojusi
 � Ieviest īpašus piedāvājumus, piemēram, sabiedriskā transporta biļeti 

par īpašu cenu
 � Organizēt pastaigas tūres ar gidu vai riteņbraucēju kritisko masu

Un neaizmirstiet iepriekš uzaicināt plašsaziņas līdzekļus, sadarbības 
partnerus un iedzīvotājus!

Sabiedriskā transporta aktivitātes

Visas sabiedriskā transporta sistēmas iesaistītās puses var izmantot šo 
kampaņu kā iespēju popularizēt multimodālus risinājumus, ja tie spēj 
piedāvāt reālu alternatīvu privātajām automašīnām.

Šeit sniegta sabiedriskajam transportam veltītu pasākumu kopa.

 � Svārstsatiksme ar sabiedrisko transportu – sniedziet īpašus 
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piedāvājumus, piedāvājiet dzērienus pēc darba tuvējās pieturās 
vai autobusā, organizējiet svārstsatiksmes konkursu, rīkojiet debati 
starp sabiedriskā transporta operatoriem un pasažieriem, informējiet 
pasažierus par automašīnu koplietošanas sistēmām, utt.

 � Pieejams sabiedriskais transports – strādājiet ar organizācijām 
cilvēkiem ar invaliditāti; īstenojiet aktivitātes ar ratiņkrēsliem vai acu 
aizsiešanu, lai liktu citiem saprast, ar kādām grūtībām saskaras cilvēki 
ar ierobežotu mobilitāti, u.tml. 

 � Komunikācija ar klientiem un personālu – veiciet aptaujas, lai 
noskaidrotu lietotāju apmierinātību un vēlmes, organizējiet 
apmeklējumus sabiedriskā transporta vadības centrā ar 
paskaidrojumiem par biežumu, ātrumu un maršrutiem, sagatavojiet 
inovatīva sabiedriskā transporta izstādi ar jaunu un viedu 
transportlīdzekļu izmēģinājuma braucieniem, u.tml.

Riteņbraukšanas aktivitātes

Riteņbraukšana ir saistīta ar visiem aspektiem, kas veido “dzīvošanai 
piemērotu pilsētu”. Velosipēdi ietaupa vietu un enerģiju un nerada ne troksni, 
ne gaisa piesārņojumu.

Visu šeit minēto iespējamo aktivitāšu nolūks ir vērst uzmanību uz 
riteņbraukšanas priekšrocībām.

 � Svārstsatiksme ar velosipēdu – izveidojiet informācijas punktu, 
organizējiet “pārinieku” sistēmu jauniem un pieredzējušiem 
velosipēdistiem, organizējiet “Ar velosipēdu uz darbu” dienu, 
piedāvājiet brokastis cilvēkiem, kas var velosipēdu dodas uz darbu, 
izmantojiet pieejamās lietotnes riteņbraukšanas izaicinājumiem, 
piedalieties Sabiedriskajā riteņbraukšanas izaicinājumā, u.tml.

 � Velosipēdu pakalpojumi un infrastruktūra: sadarbojieties ar vietējām 
velobraucēju biedrībām, piedāvājiet velosipēdu bezmaksas remonta 
pakalpojumu, izplatiet informāciju par drošiem velosipēdu maršrutiem, 
organizējiet braucienu pa nesen atklātu veloceliņu, aiciniet vietējās 
velobraucēju apvienības vai policiju piešķirt velosipēdiem sērijas 
numuru, lai cīnītos pret zādzībām, utt.

 � Riteņbraukšana ir modē: organizējiet jaunu velosipēdu modeļu un 
prototipu izstādi, rīkojiet velo apģērbu modes skati vai izstrādājiet 
velosipēdistu komplektus, utt.

Kājāmiešanas aktivitātes

Lai gan kājāmiešana reizēm tiek pilnīgi ignorēta, tas ir svarīgs pārvietošanās 
veids. Piedāvātās aktivitātes ir iespējams viegli organizēt.

 � Svārstsatiksme ar kājām – mudiniet uzņēmumus atalgot darbiniekus, 
kur iet uz darbu ar kājām (piem., ar brokastīm vai papildu ikgadējā 
atvaļinājuma laiku), mudiniet uzņēmuma vadītāju apstaigāt ielas ap 
uzņēmuma ēku/-ām, lai novērtētu pieejamību kājāmgājējiem, u.tml.

 � “Dzīvās ielas” – aiciniet domes vadošās amatpersonas apstaigāt 
pilsētu ar kājām, lai novērtētu tādas problēmas kā fiziskus šķēršļus, 
sadrupušas ietves, automašīnu novietošanu vai atkritumu izmešanu 
neatļautās vietās, u.tml.

 � “Stāvvietu diena” – aiciniet iedzīvotājus radoši izmanot stāvvietu 
platības, iestādiet kokus mazāk pievilcīgā ielā, organizējiet veikalu 
īpašnieku iesaistīšanos kampaņā

 � Skolas – augsta līmeņa amatpersonas var pavadīt bērnus ceļā uz 
skolu; jebkāds konkurss vai aktivitāte, piemēram, čūskas spēle, ir laba 
ideja; izmantojiet jaunās tehnoloģijas, lai iesaistītu bērnus, u.tml.

 � Zaļie ceļi – organizējiet pastaigas/velosipēdu izbraucienus vai piknikus 
esošos un neoficiālos (ievērojot piesardzības pasākumus) zaļajos 
ceļos kopā ar vietējiem pārstāvjiem
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Atbildīgas automašīnu izmantošanas popularizēšana

Tie, kuriem noteiktos nolūkos ir nepieciešams izmantot personisko 
automašīnu, arī var veicināt ilgtspējīgākas pilsētvides veidošanos.

Jūs varat apsvērt plašu aktivitāšu virkni, smeļoties iedvesmu šeit sniegtajā 
sarakstā – no uzmanīgas un drošas braukšanas līdz pasažieru skaita 
palielināšanai automašīnās (kopīga braukšana).

 � Piedāvājiet personisko automobiļu vadītājiem, kas gaida sastrēgumos, 
“stresa bumbu” vai citus priekšmetus, lai vērstu to uzmanību uz savas 
uzvedības sekām

 � Aiciniet autoskolas piedāvāt efektīvas braukšanas apmācības sesijas 
(ekoloģiskā braukšana)

 � Veiciniet ekoloģisko braukšanu profesionālu autovadītāju vidū – skolas 
autobusu vadītājiem, taksometru vadītājiem, uzņēmumu un iestāžu 
šoferiem u.c.

 � Īstenojiet kampaņu ar vietējām degvielas uzpildes stacijām, lai 
mudinātu regulāri pārbaudīt riepu spiedienu (spiediens zem 0,4 bāriem 
nozīmē degvielas patēriņa pieaugumu par 10 %)

 � Organizējiet konkursus, kuros autovadītāji var uz noteiktu laika 
periodu nodot savu vadītāja apliecību, apmaiņā saņemot sabiedriskā 
transporta biļeti

 � Pārraidot satiksmes informāciju vietējā radio, aiciniet vadītājus mainīt 
un kombinēt transporta veidus, ja tie vēlas izvairīties no sastrēgumiem

 � Iepazīstiniet ar automašīnu koplietošanas sistēmām
 � Gadījumā, ja jūsu pilsētā nav automašīnu koplietošanas sistēmas, 

veiciet aptauju, lai apzinātu iespējamus nākotnes sistēmas dalībniekus 
 � Organizējiet izstādi, kur iedzīvotāji var apskatīt un izmēģināt tīrus, 

elektriskus, hibrīda, dabasgāzes transportlīdzekļus 
 � Pārbaudiet, vai mērs varētu izmantot elektrisku transportlīdzekli 

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā, lai piesaistītu plašsaziņas 
līdzekļu uzmanību

Pilsētas kravu pārvadājumu aktivitātes

Ilgtspējīga mobilitāte ir saistīta ne tikai ar veidu, kā mēs pārvietojamies 
savās pilsētās, bet arī ar veidu, kā pārvadājam preces. Lai popularizētu 
ilgtspējīgus pilsētas kravu pārvadājumus, jūs varat organizēt kravas 
velosipēda izbraucienus, piegādes izstādi, aizsākt jaunas kravas velosipēdu 
koplietošanas sistēmas, nodrošināt savu pasākumu loģistiku ar kravas 
velosipēdiem u.tml.

Starp 50 un 70 % no preču pārvadājumiem Eiropas pilsētās būtu iespējams 
pārcelt uz (kravas) velosipēdiem, liecina Vrije Universiteit Brussel veikts 
pētījums un projekta Cyclelogistics pieredze.

Izveidojiet īpašu platību piegādēm. Platforma vai autostāvvieta ārpus 
bezauto platības/-ām varētu būt rezervēta preču piegādēm, kas paredzētas 
veikaliem. No tās ekoloģiski tīri transportlīdzekļi piegādātu preces veikaliem.

Mobilitātes pārvaldības popularizēšana

Mobilitātes pārvaldība var būt spēcīgs rīks uzvedības izmaiņu panākšanai. 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā pašvaldības var izveidot 
sadarbību ar skolām un uzņēmumiem un ieviest skolu mobilitātes plānus un 
svārstsatiksmes plānus.

Lai veicinātu uzvedības izmaiņas, jūs varat organizēt tādas aktivitātes kā 
ilgtspējīgas svārstsatiksmes popularizēšanu uzņēmumu informatīvajos 
biļetenos, piešķirt apbalvojumus ilgtspējīgiem uzņēmumiem izveidot 
darbinieku darba grupu vai iecelt koordinatoru mobilitātes jautājumos, u.tml.
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Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu aktivitātes

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS ir lieliska iespēja aktivizēt interesi 
par ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem. Jūs varat organizēt vairākas 
aktivitātes sava plāna popularizēšanai:

 � Organizējiet izstādi, kurā parādīti iespējamie transporta attīstības 
scenāriji

 � Rīkojiet konferenci par pilsētas mobilitātes plānu
 � Organizējiet rajonu apspriedes par pilsētas mobilitāti
 � Prezentējiet/ieviesiet dažus no pilsētas mobilitātes plāna pasākumiem 

(jauni autobusu maršruti, jaunas Park and Ride iespējas, veloceliņi, 
“zaļas” svārstsatiksmes plāni, mobilitātes centri u.tml.)

Atpūtas un svētku aktivitātes

Atpūtas aktivitātes dod iespēju atklāt pilsētu droši un baudīt to klusākā vidē 
bez automašīnām. Neraugoties uz to, EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
fokusam ir jāpaliek vērstam uz pilsētas transportu, nevis sportu vai kultūru.

 � Īpaši pārvadājumi turp un atpakaļ pilsētas apskatīšanai
 � Tūres, ko organizē gidi vai pastaigu klubi
 � Gājēju akcijas sadarbībā ar sporta veikaliem, skolām, biedrībām utt.
 � Viesnīcas atslēgas, kas sniedz arī piekļuvi sabiedriskā transporta vai 

velosipēdu koplietošanas sistēmām
 � Organizējiet bezmaksas koncertus, teātra izrādes, ielu izrādes, 

māksliniekus, klaunus u.tml. sabiedriskās vietās
 � Piedāvājiet tīru sienu galvenajā laukumā cilvēku viedokļu vākšanai
 � Aiciniet vietējas sporta biedrības un/vai veikalus un uzņēmumus 

organizēt sporta aktivitātes ielās
 � Piedāvājiet braucienus, izmantojot īpašus transporta veidus, 

piemēram, zirgu ratus, tūristu vilcienus, saules enerģijas laivas u.tml.

Veselības aktivitātes

Transporta ietekme uz veselību skar lielāko daļu iedzīvotāju, un jo sevišķi 
mazāk aizsargātās grupas, piemēram, bērnus un vecāka gadagājuma ļaudis.

Vietējie veselības dienesti, veselības apdrošināšanas sabiedrības, 
medicīniskas apvienības un sporta organizācijas var būt piemēroti partneri 
mobilitātes un veselības aktivitāšu organizēšanai.

 � Aiciniet gaisa kvalitātes uzraudzības tīklu, vides un/vai enerģētikas 
aģentūru (EEA, IEE) vai trokšņa informācijas un dokumentācijas 
centrus (INCE, CIDB) sagatavot izstādi par gaisa kvalitāti un troksni

 � Aiciniet policiju un/vai automobiļu tehniskās apskates centrus 
piedāvāt piesārņojuma novēršanas pārbaudes transportlīdzekļiem 
autostāvvietās 

 � Aiciniet veselības apdrošināšanas organizācijas sniegt informāciju par 
veselības ieguvumiem, ko sniedz fiziskas aktivitātes, kā iekļaut fiziskas 
aktivitātes ikdienas dzīvē, utt.

 � Aiciniet slimnīcu/ārstus piedāvāt “veselības pārbaudes” 
(asinsspiediens, asinsrite, svars, kaulu masa u.tml.), lai veicinātu 
domāšanu par veselību 

 � Izmantojiet portatīvu gaisa kvalitātes mērīšanas ierīci, kuru varētu lietot 
dažādos transporta veidos
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PASTĀVĪGIE PASĀKUMI

Atjaunināts pastāvīgo pasākumu saraksts tiks attēlots tiešsaistes veidlapā 
jūsu reģistrācijas laikā. Šī nodaļa ir tikai ievads garajam pastāvīgo pasākumu 
sarakstam, ko jūsu pilsēta var ieviest.

Pilsētām, kuras piedalās kampaņā, tiek prasīts norādīt savus jaunos 
pastāvīgos pasākumus, kas veicina modālo pāreju no privātajām 
automašīnām uz videi nekaitīgākiem transporta veidiem.

Ja iespējams, vismaz vienam no šiem pasākumiem jābūt ceļu platības 
pārdalīšanai par labu kājāmgājējiem, velosipēdistiem vai sabiedriskajam 
transportam, piem., platākas ietves, jauna velosipēdu vai autobusu 
josla, jauns satiksmes palēnināšanas risinājums, zemāks atļautā ātruma 
ierobežojums. 

Šiem pasākumiem nav jābūt dārgiem. Tie parāda pašvaldības apņemšanos 
attīstīt ilgtspējīgu pilsētas mobilitāti. Daži no iespējamajiem pastāvīgajiem 
pasākumiem:

Sabiedriskais transports

 � Sabiedriskā transporta tīkla uzlabošana un paplašināšana (joslas 
transportlīdzekļiem ar lielu pasažieru skaitu, jaunas līnijas, rezervētas 
platības u.tml.)

 � Biežuma palielināšana, eksprespakalpojumu ieviešana u.tml.
 � Ekoloģiski tīru transportlīdzekļu izmantošana sabiedriskā transporta 

parkiem (elektrība, hibrīdauto, dabasgāze u.c.)
 � Multimodāla biļešu sistēma
 � Integrēti pakalpojumi dažādiem transporta veidiem
 � Vienošanās ar operatoriem par pieturām lielu darbvietu tuvumā
 � Velosipēdu līdzņemšanas atļaušana transportlīdzekļos ārpus 

sastrēgumstundām 
 � Jaunu velosipēdu novietņu uzstādīšana pie sabiedriskā transporta 

pieturām
 � Autobusa pieturu pielāgošana
 � Laika grafiku un citas informācijas sniegšana pieejamos formātos (liela 

druka, neredzīgo raksts, audio formāts u.tml.)
 � Infrastruktūras pielāgošana, lai nodrošinātu piekļuvi (zemas grīdas 

autobusi, lifti, rampas u.tml.)
 � Informācijas sniegšana par piekļuves līmeni, izmantojot tīmekļa 

vietnes, mobilās lietotnes, bukletus u.tml.

 � Jauna veida laika grafiku, tīmekļa vietņu vai lietotņu ieviešana; atveriet 
multimodālās informācijas pakalpojumus un noskaidrojiet, ko lietotāji 
domā

Velosipēdu iespējas

 � Velosipēdu tīkla un iespēju uzlabošana (paplašināšana, atjaunošana, 
ceļa rādītāju uzstādīšana, novietnes, slēdzenes utt.)

 � Publisko velosipēdu vai velosipēdu koplietošanas sistēmu izveide
 � Velosipēdu informācijas punkta vai stenda uzstādīšana, lai sniegtu 

informāciju darbiniekiem, māju īpašniekiem, viesiem u.c.
 � Pārģērbšanās un dušas telpu nodrošināšana riteņbraucējiem
 � Drošu un pasargātu velosipēdu novietņu izveidošana
 � Velosipēdu iegāde sabiedriskam vai uzņēmuma velosipēdu parkam
 � Sabiedriska velosipēdu remonta pakalpojuma ieviešana
 � Velosipēdu novietņu pārcelšana tuvāk ieejām pie iestādēm, birojiem, 

iepirkšanās centriem u.tml.

Gājēju platības

 � Gājēju platību izveide vai paplašināšana
 � Infrastruktūras uzlabošana: gājēju tilti, ietves, gājēju pārejas, 

apgaismojums utt.
 � Sabiedrisko platību pārdalīšana par labu gājējiem
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Jauni transportlīdzekļu lietošanas un piederības veidi
 � Automobiļu koplietošanas un kopīgas braukšanas tiešsaistes sistēmu 

ieviešana
 � Atbildīga automobiļu lietošana (ekoloģiska braukšana u.c.)
 � Ekoloģiski tīru/tīrāku transportlīdzekļu izmantošana
 � Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktu izveide

Kravu sadale

 � Jauni kravu sadales noteikumi
 � Ekoloģiski tīru/tīrāku transportlīdzekļu izmantošana
 � Izkraušanas platformu izveide kravu pārcelšanai

Stāvvietas

 � Jaunu stāvvietu vai zonu, kur nav atļauts novietot transportlīdzekļus, 
ieviešana

 � Stingrāka stāvvietu noteikumu ievērošanas kontrolēšana
 � Informācijas sniegšana par stāvvietu noteikumiem
 � Elastīga darba laika ieviešana, lai mazinātu sastrēgumus laikā ar 

visdzīvāko satiksmi
 � Labāko stāvvietas vietu (tuvāk ieejai) rezervēšana koplietošanas 

automašīnām
 � Garantēta mājupbrauciena nodrošināšana automašīnu koplietotājiem 

ārkārtas gadījumā
 � Autostāvvietas pārvietošana tālāk no biroja 

ieejas

Satiksmes palēnināšanas un ierobežotas 
piekļuves risinājumi

 � Ātruma ierobežošanas programmas skolu 
tuvumā

 � Āra stāvvietu zonu mazināšana
 � Park and Ride staciju izveide
 � Pastāvīgs piekļuves ierobežojums pilsētas 

centriem

Pieejamība

 � Pieejamības plānu izvēršana
 � Iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar 

ierobežotu mobilitāti
 � Arhitektūras šķēršļu aizvākšana
 � Ietvju pazemināšana un paplašināšana
 � Taustāmu ietvju un ratiņkrēslu rampu izveide
 � Skaņas ierīču uzstādīšana luksoforos

Mobilitātes pārvaldība

 � Darbvietu un skolu ceļojumu plānu pieņemšana
 � Mobilitātes centru un informācijas pakalpojumu izveide
 � Izglītojošu materiālu sagatavošana
 � Pilsētas mobilitātes plāni, apspriežoties ar vietējām ieinteresētajām 

pusēm
 � Pamudinājumu un prēmiju sniegšana darba devējiem
 � Piekļuves sekmēšana tirdzniecības vietām un citām sabiedriskām 

vietām

DIENA BEZ AUTO

“Diena bez auto” paver sevišķi labu izdevību eksperimentēt ar jauniem 
satiksmes modeļiem un ilgtspējīgu transportu. Taču “Dienu bez auto” ir 
nepieciešams plānot labu laiku iepriekš, jo ielu slēgšana satiksmei var būt 
birokrātisks izaicinājums.

Kad tiek atzīmēta “Diena bez auto”?

Mēs mudinām visas Eiropas pilsētas turpināt svinēt “Dienu bez auto” tās 
sākotnējā datumā: 22. septembrī.

Ja tas labāk piemērots pasākuma mērķim, to var pārcelt uz jebkuru citu 
dienu EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā (no 16. līdz 22. septembrim). 
Nedēļas laikā var organizēt arī vairākas dienas bez auto.

Ja jūsu pilsēta organizē regulāru dienu bez auto gada gaitā (piem., martā vai 
jūnijā), mēs mudinām jūs reģistrēt to kā MOBILITĀTESPASĀKUMU.

Ko uzskata par “Dienu bez auto”?

Pilsētas robežās var noteikt vienu vai vairākas platības bez automašīnām. 
Šīs platības būs slēgtas motorizētam transportam dienas lielāko daļu (t.i., no 
vienas stundas pirms parastā darba laika sākuma līdz vienai stundai pēc tā 
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beigām).

Piekļuve būs atļauta tikai kājāmgājējiem, velosipēdistiem, sabiedriskajam 
transportam un ekoloģiski tīrākiem transportlīdzekļiem, piemēram, 
LPG (sašķidrinātās naftas gāzes) transportlīdzekļi, NGV (dabasgāzes 
transportlīdzekļi), elektriskie automobiļi u.tml. 

Ja tiek noteikta vairāk nekā viena platība, šīs platības varētu savstarpēji 
saistīt gājēju ceļi. Pie platībām bez auto ir noderīgi arī izveidot buferzonu ar 
konkrētu informāciju autovadītājiem.

Kādēļ ir svarīgi pievienoties “Dienai bez auto”?

“Diena bez auto” ir viens no trim kritērijiem dalībai 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻĀ, un tā ir obligāta, ja jūsu pilsēta vēlas 
pieteikties balvai.

Taču “Diena bez auto” ir daudz kas vairāk. Daudzas lielas un mazas pilsētas 
izmanto šo iespēju, lai uz vienu dienu noteiktu gājēju zonas un organizētus 
lielus atvērtus pasākumus atbrīvotajā sabiedriskajā platībā.

Papildus svētku aspektam šis notikums ir ideāla iespēja parādīt iedzīvotājiem, 
kā var izskatīties pilsētas centrs vai rajons bez automašīnām.

Papildus tam, “Diena bez auto” rada ietekmi https://bit.ly/2YMZCHX. Izmēriet 
gaisa kvalitāti un troksni šajā dienā, iepriekšējā dienā un nākamajā dienā. 
Dalieties rezultātos ar iedzīvotājiem. Parādiet tiem, ka viņu uzvedības 
pārmaiņas un dzīvesveids ar mazāku atkarību no automobiļiem ir daļa 
no risinājuma. Uz likmes ir ciņa pret klimata pārmaiņām, mūsu veselības 
uzlabošana un dzīves kvalitāte mūsu pilsētās.

Kā noteikt konkrēto platību bez automašīnām?

Platības vai platību atrašanās vieta un lielums ir jāizvēlas rūpīgi, ņemot vērā 
vietējo kontekstu. Šo platību nolūks var būt:

 � izcelt konkrētas problēmas (troksni, gaisa kvalitāti u.c.)
 � prezentēt vai izmēģināt plānotus pasākumus (piem., pastāvīgu gājēju 

zonu)
 � pievērsties konkrētām grupām (bērniem, strādniekiem u.c.)
 � izcelt uzņēmumu, kuri darbojas attiecīgajā platībā, līdzdalību mērķu 

sasniegšanā

Izvēloties platību vai platības, kur atzīmēt “Dienu bez auto”, jums ir jāņem 
vērā šīs platības apmeklētāju skaits “parastā” dienā un paredzamais papildu 
apmeklētāju skaits “Dienā bez auto”.

Ir jāapsver arī stāvvietas, kas nepieciešamas apkārtējā platībā. 

Ja jūsu pilsēta plāno noteikt vairākas platības bez auto, savstarpēji sasaistiet 
tās.

Kā nodrošināt platību bez automašīnām, vienlaikus sniedzot 
atbrīvojumus?

Piekļuve no automašīnām brīvajai platībai vai platībām tiks uzraudzīta, un 
tiks uzstādītas barjeras. Būs nepieciešama pilsētas satiksmes pārvaldes, 
policijas un citu pašvaldības darbinieku palīdzība.

Ir jāsagatavo īss pilnvaroto transportlīdzekļu saraksts. Papildus ekoloģiski 
tīrākiem transportlīdzekļiem (LPG, NGV, elektriskie auto u.c.) atbrīvojumu 
var piešķirt veselības aprūpes speciālistiem, cilvēkiem ar invaliditāti un 
steidzamu remontdarbu vajadzībām.

Avārijas dienestiem (policijai, ugunsdzēsējiem, ātrajai palīdzībai) un 
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elektrības vai gāzes tehniķiem tiks sniegta automātiska pielaide platībai. 

Iesniegumi par atbrīvojumiem, kas nav iekļauti iepriekšminētajā sarakstā, 
jāadresē atbildīgajai pašvaldības nodaļai. Atbrīvojumu skaits ir jāpatur 
minimāls.

Iedzīvotājus jāaicina pārvietot savas automašīnas iepriekšējā dienā, lai 
atbrīvotu ielas. Var būt nepieciešams nodrošināt īpašas stāvlaukumus un 
parakstīt līgumus ar stāvvietu operatoru/-iem.

Alternatīva var būt ļaušana iedzīvotājiem izbraukt no attiecīgās platības, bet 
ne atgriezties pirms noteikta laika. Tiem būtu jāatstāj savas automašīnas 
stāvvietā. 

Piegādes tiks atļautas līdz noteiktam laikam (kas jānorāda) saskaņā ar 
vispārējiem nosacījumiem. Tirgotājiem, kuriem nepieciešamas piegādes 
dienas laikā, var izveidot izkraušanas zonu ārpus noteiktās platības. Krava 
no šī punkta tiks piegādāta ar kravas velosipēdiem vai ekoloģiski tīriem 
transportlīdzekļiem.

Kādus alternatīvus transporta veidus piedāvāt “Dienā bez 
auto”?

Sabiedriskais transports ir vistiešākais un efektīvākais pārvietošanās veids 
“Dienā bez auto”. Ir vēlami šādi pasākumi:

 � Augstāks pakalpojumu biežums
 � Lielāka pieejamība personām ar ierobežotu mobilitāti
 � Īpašas cenas vai bezmaksas transports
 � Īpašas iniciatīvas (apvienotas stāvvietas un autobusa vai autobusa un 

vilciena biļetes, biļetes, kas sniedz atlaides kinoteātros, peldbaseinos, 
u.tml.)

Ir arī vērts nodrošināt pārvadājumus turp un atpakaļ, lai savienotu 
autostāvvietas ar pilsētas centru vai nodrošinātu konkrētus maršrutus 
(pilsētas tūri, apvedceļus u.c.).

Ekoloģiski tīrākus transportlīdzekļus (LPG, NGV un elektriskos) platībās bez 
auto var izmantot preču piegādei vai cilvēkiem ar invaliditāti.

Alternatīvu ziņā liela loma ir arī velosipēdiem:

 � Iesaistiet vietējās velosipēdistu grupas un biedrības
 � Piedāvājiet velosipēdu nomu stāvparkos, dzelzceļa stacijās, autobusu 

pieturās un citur.
 � Apvienojiet autobusa un velosipēda vai stāvvietas un velosipēda 

biļetes
 � Velosipēda piedāvāšana apmaiņā pret automašīnas atslēgām vai 

reģistrācijas dokumentu arī var būt laba iniciatīva
 � Paredziet ar personālu nodrošinātas, pārsegtas velosipēdu novietnes
 � Nosakiet drošus, skaidri apzīmētus velosipēdu maršrutus ārpus 

platības bez auto
 � Neaizmirstiet izmantot kravas velosipēdus savu pasākumu loģistikai un 

citām vajadzībām!

Kur atstāt automašīnu?

Stāvparki (Park & ride)

Lai mudinātu iedzīvotājus atstāt savas automašīnas un izmantot sabiedrisko 
transportu, piepilsētā var izveidot drošus stāvparkus. Šiem stāvparkiem jābūt 
nodrošinātiem ar personālu, un to darba laikam jābūt saskaņotam ar “Dienas 
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bez auto” ilgumu. Tie var būt bezmaksas vai maksas (piemēram, apvienota 
stāvvietas un autobusa vai stāvvietas un velosipēda biļete). Stāvparkiem, kas 
neatrodas parasto sabiedriskā transporta maršrutu tuvumā, ir jānodrošina 
īpaši pārvadājumi turp un atpakaļ.

Ērtas autostāvvietas

Var izveidot īpašas autostāvvietas bezauto platības/-u tuvumā tiem, kas 
nepieciešams izmantot savas automašīnas. Šīs stāvvietas var izmantot 
pasažiera izkāpšanai, īstermiņa novietošanai (mazāk par vienu stundu), 
automašīnu koplietošanas vajadzībām, preču piegādei u.tml. Tās 
nevajadzētu izmantot automašīnu ilgtermiņa novietošanai, un dienas garumā 
tām vajadzētu būt nodrošinātām ar personālu. Var nodrošināt pārvadājumus 
no šīm stāvvietām uz pilsētas centru un atpakaļ.

Iedzīvotāju autostāvvietas

Autostāvvietām būtu jābūt rezervētām iedzīvotāju lietošanai. Tām būtu 
jāatrodas bezauto platības/-u robežās vai tuvu tām. Tās jāatver dienu pirms 
pasākuma, un tām jāpaliek atvērtām dienā pēc tā. Var noteikt īpašu maksu 
par novietošanu, lai mudinātu iedzīvotājus atstāt savu automašīnu stāvvietā 
visu dienu. Precīzāki plāni ir jāsaskaņo ar autostāvvietas operatoru/-iem.

Kas var būt labākie partneri “Dienas bez auto” organizēšanā?

“Dienas bez auto” atzīmēšana var sagādāt bažas dažiem veikalu īpašniekiem. 
Tāpēc ir jāvelta īpaši centieni, lai iesaistītu tos jau agrīnā organizēšanas posmā.

 � Īpaši informējiet veikalu īpašniekus ar oficiālu dokumentu, sniedzot 
personalizētus norādījumus, kā nokļūt līdz pilsētas centram bez 
automašīnas

 � Sasaistiet autobusa, tramvaja vai metro pieturas nosaukumu ar veikalu
 � Reklamējiet pilsētas centra veikalus x produktu virzīšanā (piem., 

izvietojot veikalu logotipus bezauto platības kartē)
 � Izveidojiet īpaši paredzētu vietu piegādēm un izmantojiet tai ekoloģiski 

tīrus transportlīdzekļus
 � Izplatiet sabiedriskā transporta biļetes veikalos
 � Mudiniet veikalu īpašniekus izmantot sabiedrisko vietu, kas atgūta, 

aizliedzot transportlīdzekļus, kā savu tirdzniecības telpu paplašinājumu 
(terases vai vieta stendiem uz ielas). Taču ņemiet vērā, ka “Dienai 
bez auto” nevajadzētu pārvērsties plašā komerciālā pasākumā, kas 
organizēts mārketinga nolūkos.

LAI KO JŪSU PILSĒTA ŠOGAD DARĪTU, 
PARŪPĒJIETIES PAR ŠO…
Lai nodrošinātu sinerģiju Eiropas līmenī un ļautu cilvēkiem sajust, ka viņi ir 
daļa no globālas kustības, atcerieties:

 � Konsekventi ievērojiet vizuālās vadlīnijas http://www.mobilityweek.eu/
communication-toolkit

 � Esiet radoši, veidojiet jaunus pasākumus un aktivitātes un informējiet 
par tām arī savas valsts koordinatoru vai Eiropas sekretariātu. http://
www.mobilityweek.eu/contact

 � Popularizējiet atsauces tagu #mobilityweek un sekojiet oficiālajiem 
kontiem:
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek 
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Izmantojot sociālos medijus, paturiet prātā šos punktus:
 - dalieties ar saturu, kas ir nozīmīgs jūsu auditorijai
 - labojiet kļūdas, bet dariet to ar cieņu (atdaliet faktus no viedokļa)
 - komunicējiet savstarpēji, runājiet par savu partneru un atbalstītāju 

panākumiem 
 - nespamojiet
 - veiciet pareizrakstības pārbaudi un divreiz pārbaudiet saites visā, ko 

publicējat
 - neapsoliet neko darīt, ja vien jums nav attiecīgu pilnvaru

 � Nosūtiet informācijas vēstules katrai no sensitīvākajām mērķa grupām 
(veikalu īpašniekiem, uzņēmumiem, no automobiļiem brīvās platības 
iedzīvotājiem), lai informētu tās par EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻU 
un aicinātu piedalīties tās organizēšanā

 � Abonējiet mūsu e-biļetenu, kas tiek publicēts reizi divos mēnešos 
http://www.mobilityweek.eu/newsletter

 � Iesaistiet pašvaldības darbiniekus kampaņas organizēšanā, aiciniet 
darbiniekus vairāk izmantot ilgtspējīgus transporta veidus, un 
izveidojiet tiem ilgtspējīgas svārstsatiksmes plānu

 � Novērojiet un novērtējiet savus pasākumus (jaunu sabiedriskā 
transporta lietotāju skaits, pateicoties noteiktai aktivitātei; 
tādu cilvēku skaits, kas izlemj pēc kampaņas vairs neizmantot 
personisko automašīnu; gaisa kvalitātes uzlabojuma rādītāji; trokšņa 
samazinājums; sabiedrības viedoklis par jūsu plāniem un pasākumiem, 
u.tml)
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 � Sasaistiet savas aktivitātes ar atbilstošām ES iniciatīvām (projekts 
EDWARD – “Eiropas diena bez nāves uz ceļiem”, Eiropas Sporta 
nedēļa, CIVITAS, Pilsētu mēru pakts u.c.)

 � Izmantojiet citus noderīgus resursus, kas ir pieejami tiešsaistē 
(brošūra, plakāts, labākās prakses rokasgrāmata) http://www.
mobilityweek.eu/campaign-resources

Visi komunikācijas materiāli ir pieejami angļu valodā. Šī rokasgrāmata, 
ikgadējā brošūra un plakāts, kā arī kampaņas video, ir pieejami visās 
oficiālajās ES valodās.

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS BALVAS

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balvu piešķir tām pašvaldībām, kuras 
darījušas visvairāk, lai palielinātu informētību par ilgtspējīgu mobilitāti pēdējās 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā (no 16. līdz 22. septembrim).

Kopš 2017. gada tā tiek piešķirta divās kategorijās: viena lielākām 
pašvaldībām un otra mazākām pašvaldībām.

Balvas nolūks ir popularizēt sekmīgas kampaņas un palielināt izpratni par 
nepieciešamību pēc vietējas rīcības ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes jomā.

Finālisti tiek apsveikti prestižā ceremonijā Briselē martā un izrādīti dažādos 
video un publikācijās.

Atbilstības kritēriji

Uz abām kategorijām attiecas vienādi kritēriji.

Pašvaldības ir tiesīgas pieteikties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balvai, 
ja tās:
1. ir reģistrējušās tiešsaistē vietnē www.mobilityweek.eu;
2. ir iesniegušas parakstīto Hartu;
3. ir “Zelta dalībnieki”, proti, izpilda trīs kritērijus: 

 � organizē aktivitātes noteiktās nedēļas laikā un saistībā ar šā gada 
tēmu

 � ievieš vismaz vienu jaunu pastāvīgu pasākumu, lai mazinātu privāto 
automašīnu izmantošanu;

 � atzīmē “Dienu bez auto”
4. atrodas ES-28, ES kandidātvalstīs, potenciālajās ES kandidātvalstīs, 

kas piedalās stabilizācijas un asociācijas procesā (SAP), Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTZ) valstīs. Šīs valstis ir: Albānija, Austrija, Beļģija, 
Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, 
Igaunija, Somija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Francija, 
Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Kosova1, Latvija, 
Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Melnkalne, Nīderlande, 
Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, 
Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Apvienotā Karaliste.

Vērtēšanas kritēriji

Neatkarīga pilsētas mobilitātes ekspertu žūrija vērtēs:
1. Ar šā gada tēmu saistīto aktivitāšu kvalitāti
2. Rīcības plānu pasākumiem un sabiedrības iesaistīšanai
3. Komunikācijas stratēģiju
4. Pastāvīgā pasākuma vai pasākumu ietekmi
5. Sadarbības apmēru ar vietējām ieinteresētajām pusēm

1. Šis apzīmējums nepauž nostāju par statusu un ir saskaņā ar ANO DP rezolūciju 1244 un 
Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju
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Pieteikšanās kārtība

Pašvaldībām, kas vēlas pieteikties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
balvai, ir:

 � Jāaizpilda pieteikuma veidlapa angļu valodā, sniedzot prasīto 
informāciju

 � Jāiesniedz pieteikuma veidlapa veidā, kas norādīts kampaņas tīmekļa 
vietnē

 � Jāiekļauj parakstītās Hartas digitāla kopija
 � Jāsniedz platības, kas tika slēgta motorizētai satiksmei “Dienā bez 

auto”, karte
 � Jānosūta papildinošu materiālu izlase, piemēram, attēli (labā 

izšķirtspējā), video, saziņas rīki un preses izgriezumi
 � Viss jānosūta laikā starp 23. septembri un 23. oktobri

Apbalvošanas ceremonija un balva

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS apbalvošanas ceremonija notiek Briselē 
ar ES transporta komisāres piedalīšanos. Tā parasti tiek rīkota martā. 
Ceremonijas laikā tiek pasniegta arī Balva par ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes 
plānošanu.

Katrai pašvaldībai, kas saņems apbalvojumu, tiks piešķirts reklāmas video 
līdz trīs minūšu garumā, lai sniegtu tai iespēju parādīt savus sasniegumus kā 
ilgtspējīga pilsētu transporta veicināšanas līderei Eiropā.

SAISTĪTAS SAITES

Eiropas Savienības tīmekļa vietne un dokumenti

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.

ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

ES projekti un iniciatīvas

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Pašvaldību, organizāciju un specializētu uzņēmumu iniciatīvas

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




