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Paziņojums 
saistībā ar 
Covid-19 
pandēmiju
Šīs tematiskās pamatnostādnes tika izstrādātas, 
pirms Covid-19 pandēmija ienāca mūsu ikdienā. 
Šajā dokumentā ietvertais teksts ne vienmēr 
atspoguļo visjaunāko situāciju. Šo nedēļu 
laikā veids, kā mēs pārvietojamies lielās un 
mazākās pilsētās, ir ārkārtīgi mainījies. Daudzas 
pilsētas paplašina aktīvas mobilitātes telpu. 
Dažas ir sapratušas, ka iespējams rast jaunu 
un ilgtspējīgāku pieeju pilsētas transporta 
risinājumiem. 

Faktu lapa ar atzinumiem par šajā stingrās izolācijas 
laikā gūto mācību tiks publicēta šogad vēlāk, 
lai papildinātu šīs tematiskās pamatnostādnes 
un palīdzētu vietējiem kampaņas dalībniekiem 
sagatavoties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS 
atzīmēšanai 2020. gada 16.–22. septembrī. 

Mēs saprotam, ka daudzām lielām un mazām 
pilsētām, kuras gadu gaitā ir iesaistījušās mūsu 
kampaņā, šis ir grūts laiks, un mēs paužam savu 
solidaritāti jums visiem.
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Ievads par šā gada tēmu 
“Bezizmešu mobilitāte visiem”
2020. gadā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS tēma ir “Bezizmešu 
mobilitāte visiem”. “Šis pasākums atspoguļo vērienīgos plānus, lai līdz 
2050. gadam Eiropa kļūtu par pirmo kontinentu pasaulē, kur oglekļa izmešu 
daudzums nepārsniedz šo vielu izmantošanas daudzumu,” kā norāda Eiropas 
Komisijas vadītāja Urzula fon der Leiena, iepazīstinot ar Eiropas zaļo kursu. Šīs 
tēmas mērķis ir arī izcelt to, cik svarīga ir nulles emisiju transporta pieejamība, 
un veicināt visaptverošu struktūru, kurā tiek iesaistīts ikviens. 

Lai gan pētnieki lielākajās pilsētās ir konstatējuši braucienu ar automobiļiem 
samazinājumu un prognozes norāda, ka nākamajos gados 50 % braucienu 
tiks veikti sabiedriskajā transportā vai ar velosipēdu vai arī attālums tiks veikts 
kājām1, jaunākie Eiropas Vides aģentūras (EVA) pētījumi liecina par būtisku 
transporta izraisīto emisiju pieaugumu salīdzinājumā ar 1990. gadu līmeni2. 
Jo īpaši visas transporta nozares radītās emisijas pieauga par 28 % laikā 
no 1990. gada līdz 2018. gadam, kas aktualizē nepieciešamību steidzami 
veicināt oglekļa emisiju neradošu transportlīdzekļu risinājumu meklējumus 
pilsētu teritorijām. Kaut arī vairākas nozīmīgas Eiropas lielpilsētu teritorijas 
ir ieviesušas visstingrākos pasākumus, 2018. gadā transportā izmantotā 
atjaunojamās enerģijas daļa saglabājās vien 8,1 % līmenī3. 

Klimata pārmaiņas un ar to saistītā ietekme uz vidi, kas izpaužas, piemēram, kā 
plūdi, sausums vai karstuma viļņi, rada vienu no nenovēršamākajiem draudiem 
eiropiešu labklājībai. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kura mērķis ir saglabāt 
globālo sasilšanu 1,5 grādu robežās, līdz 2050. gadam ir svarīgi panākt 
oglekļa emisiju neitralitāti4. Oglekļa emisiju neitralitāti var sasniegt, izmantojot 
metožu kombināciju, ietverot oglekļa emisiju samazināšanu, veicinot zemu un 
nulles emisiju risinājumus sabiedriskajam un individuālajam transportam, kā 
arī rosinot pārvietošanos kājām un ar velosipēdu. Kā liecina jaunākās aplēses, 
līdz 2050. gadam aptuveni 80 % pasaules iedzīvotāju dzīvos pilsētu teritorijās, 
tādēļ pilsētas ir lieliska struktūrvienība, kur ieviest šos vērienīgos plānus dzīvē5. 

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2. . https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3. . https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4. . https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5. . https://bit.ly/3eNR5gM

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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Lai gan klimatiskie, ģeogrāfiskie un sociāli ekonomiskie apstākļi Eiropas pilsētu 
teritorijās atšķiras, var īstenot pasākumus, lai veicinātu oglekļa ziņā neitrālu un 
ietverošu pilsētas vidi. Tādēļ EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA 2020 rosina 
cilvēkus un vietējās pašvaldības veikt pasākumus, lai sasniegtu kontinenta 
ilgtermiņa oglekļa neitralitātes mērķus. 

Lai gan ilgtermiņa stratēģijas mērķis ir skatāms tālā nākotnē, tiešie pasākumi, 
lai mazinātu piesārņojumu, oglekļa emisijas vai satiksmes sastrēgumus, var 
radīt tūlītēju ietekmi. Sastrēgumi pilsētu teritorijās un to tuvumā pašlaik rada 
gandrīz EUR 100 miljardu izmaksas jeb vienu procentu no ES IKP katru 
gadu6. Turklāt ar gaisa piesārņojumu ir tieši saistītas vairāk nekā 400 000 
priekšlaicīgu nāvju7. Tādējādi tādu ilgtermiņa pasākumu kā braukšana ar 
velosipēdu un iešana kājām rosināšana, kā arī zema emisiju līmeņa un oglekļa 
neitrāla sabiedriskā transporta veicināšana radīs tūlītēju, ļoti pozitīvu ietekmi. 

Šajā dokumentā sīkāk aplūkotas vadošās pilsētas, kurām ir vērienīgi mērķi 
attiecībā uz nulles emisijām un ietverošu mobilitāti, un piedāvātas idejas 
pašvaldībām par to, kā veicināt Eiropas Komisijas vērienīgos mērķus 
iedzīvotājiem, tiem iesaistoties šā gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻĀ.

6. . https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7. . https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Dalīšanās labākajā pieredzē, kā rosina ES Pilsētas mēru pakts, atbalstīs 
vietējos politikas veidotājus, lai tie īstenotu klimatneitrālas ekonomikas Eiropas 
mēroga mērķus8. Lai gan dažādām pašvaldībām visā Eiropā ir vērienīgas 
iniciatīvas, tās ir sarežģīti formulēt noteiktā daudzumā, jo mobilitātes plāni 
parasti koncentrējas uz nākotni ilgtermiņā. Turklāt noteiktas zemu vai nulles 
emisiju tehnoloģijas, piemēram, ūdeņraža autobusi, pagaidām vēl nespēj 
piedāvāt lielas ekonomiskas priekšrocības. Eiropas Komisija augstu novērtē 
tādu Eiropas pilsētu kā Amsterdama, Barselona, Kopenhāgena, Prāga un 
citu izvirzītos vērienīgos mērķus, lai līdz 2050. gadam vai pat ātrāk sasniegtu 
nulles emisiju pilsētu vidi. Nākamajās divās sadaļās mēs tuvāk aplūkosim 
vadošo pilsētu iniciatīvas nulles emisiju mērķu sasniegšanai līdz 2050. 
gadam, kā arī pilsētas, kas veikušas ieguldījumus infrastruktūrā.

8. . https://bit.ly/2VVjhWd

8

Pilsētas ir būtiska Eiropas zaļā 
kursa panākumu sastāvdaļa

https://bit.ly/2VVjhWd
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PILSĒTAS AR VĒRIENĪGIEM 
NULLES EMISIJU MĒRĶIEM
Tādas pilsētas kā Amsterdama, Barselona un 
Kopenhāgena ir apņēmušās sasniegt savus 
vērienīgos mērķus, izmantojot dažādus politikas 
pasākumus, — par vairākiem no tiem stāstīsim 
tālāk. Raksturīgā lieta, kas atkārtojas, — visām 
pilsētām ir holistiska pieeja, kas ietver dažādus 
pasākumus piesārņojuma mazināšanai.

Amsterdama

Amsterdamas metropoles teritorija, kas ir mājvieta 
gandrīz divarpus miljoniem iedzīvotāju un atrodas 
Randstades blīvi apdzīvotā rajona centrā, izvirzīja 
vērienīgus plānus — sasniegt nulles emisiju mērķi 
līdz 2030. gadam9. Tādējādi Nīderlandes lielākā 
pilsēta ieviesa vairākas iniciatīvas, piemēram, 
veicināja pārvietošanos kājām vai ar velosipēdu, 
paplašināja sabiedriskā transporta pakalpojumus 
un veica ieguldījumus elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes infrastruktūrā10. 

Pēdējos gados liela daļa vēsturiskā pilsētas centra 
ir atvēlēta gājējiem, un individuālu pasažieru 
automobiļu pārvietošanās ir aizliegta. Šī iniciatīva 
uzlabo velosipēdistu un gājēju pārvietošanās 
drošību, vienlaikus radot možu gaisotni daudzās 
ielās un laukumos, kā arī citās iekšpilsētas vietās11. 
Apmeklētāji un sabiedriskā transporta lietotāji tiek 
novirzīti uz autostāvvietām ārpus pilsētas centra, 
ko nodrošina holistiska autostāvvietu politika, kas 

9. . https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10. . https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11. . https://bit.ly/2yDsUkv

Prognozētais 
NOx emisiju 

samazinājums 
līdz 2030. 

gadam ir 96 %1 
Ar atjaunojamo 

elektroenerģ-
iju nodrošinā-

to elektro-
automobiļu 

uzlādēšanas 
staciju skaita 

pieaugums par 
400 %2

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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aptver visu pilsētas teritoriju. Citi transporta veidi, piemēram, prāmji, kas 
savieno pilsētas ziemeļu un dienvidu daļu, līdz 2022. gadam tiks elektrificēti 
vai aizstāti ar hibrīda modeļiem12. 

Amsterdama ne tikai cenšas uzlabot gājēju un velobraucēju drošību un pauž 
stingru nostāju emisiju samazināšanas jomā, bet arī palielina ieguldījumus 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju nodrošinājumā. Nākamajos gados 
Amsterdamas metropoles teritorijā ir plānots izveidot 20 000 uzlādes 
staciju elektrotransportlīdzekļiem Amsterdamas pilsētā un apkārtējos 
Ziemeļholandes, Flevolandes un Utrehtas reģionos13. Šis būtiskais 
ieguldījums vairāk nekā četras reizes palielinās esošo 4600 publiskā un 
daļēji publiskā sabiedriskā sektora uzlādēšanas staciju skaitu. Visi papildu 
20 000 uzlādes punkti tiks nodrošināti ar atjaunojamo elektroenerģiju14. 

12. . https://bit.ly/2Vwwvdg
13. . https://bit.ly/3eMoJUa un https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Elektrotransportlīdzekļa uzlādes stacija Amsterdamā

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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NOx līmenis 
kritās par 19 % 
salīdzinājumā 
ar 2017. gadu 

Bezmaksas 
sabiedriskais 

transports 
trīs gadus pēc 

atteikšanās 
no automobiļu 

lietošanas 
Pēdējos četros 
gados ieguldīti 

EUR 800 
miljonu

Barselona 

2020. gadu sākumā15 Barselonas metropoles 
teritorija spēra pirmos soļus nulles emisiju pilsētas 
reģiona virzienā, nosakot stingrāku zemo emisiju 
zonu, kas aizliedz videi bīstamāko automobiļu 
iebraukšanu (norma Euro II vai zemāka) 
darbdienās laikā no pulksten 7.00 līdz 20.00. Šis 
pasākums, kurš aptver lielāko daļu Katalonijas 
galvaspilsētas metropoles teritorijas, radīja tūlītēju 
ietekmi. Tikai mēnesi pēc šā pasākuma ieviešanas 
NOx līmenis kritās par 19 % salīdzinājumā ar 2017. 
gada bāzlīniju. Bez zemu emisiju zonas sodiem 
pilsētas administrācija piedāvā arī stimulus. Vecs 
automobilis, kuram būtu liegts iebraukt zemu 
emisiju zonas dēļ, var tikt aizstāts ar trīs gadu 
sabiedriskā transporta biļeti. 

Turklāt papildus plānotajam personīgo automobiļu 
skaita samazinājumam Barselonas centrā pilsētas 
ieguldījumi veicina piekļuvi sabiedriskajam 
transportam. Barcelona Metropolitan Transport 
sistēma četru gadu laikā ieguldīja EUR 800 
miljonu, lai maksimumstundās uzlabotu satiksmes 
1.–5. līnijas intervālu, padarot to mazāku par 
četrām minūtēm16. Turklāt ir iepirkti 23 nulles 
emisiju autobusi, kas palielina kopējo ar elektrību 
un dabasgāzi darbināmo vai hibrīdo risinājumu 
transportlīdzekļu skaitu līdz 266. Barcelona 
Metropolitan Transport sistēmas mērķis ir līdz 
2030. gadam panākt aktīva transportlīdzekļu 
parka izveidi, kurā ir vienīgi elektriskie, hibrīdie un 
saspiestas dabasgāzes transportlīdzekļi.

 -

15. . https://bit.ly/2VWYZvt
16. . https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kopenhāgena

Lai gan Eiropas zaļais kurss ir ļoti vērienīgs, 
Kopenhāgenai ir vēl lielāki mērķi. Oglekļa 
neitrāls transports līdz 2025. gadam17 ir Dānijas 
galvaspilsētas noteiktais mērķis, kas ir licis ieviest ar 
enerģijas patēriņu un mobilitāti saistītus pasākumus. 
Pēdējā laikā uzmanības centrā ir tieši mērāmi mērķi 
transportlīdzekļiem un individuāliem ceļojumiem. 
Kopenhāgenas mērķis ir panākt oglekļa neitrāla 
sabiedriskā transporta ieviešanu, personīgos 
transportlīdzekļus aizstājot ar pārvietošanos kājām un 
braukšanu ar velosipēdu un sabiedrisko transportu18. 
Kopumā līdz 2025. gadam 75 % no visiem ceļojumiem 
Kopenhāgenā ir jābūt veiktiem kājām, ar velosipēdu 
vai sabiedrisko transportu, kas ir oglekļa dioksīda ziņā 
neitrāli pārvietošanās veidi. Pašvaldība maksimāli 
cenšas, lai rosinātu Kopenhāgenas iedzīvotājus 
izmantot elektriskus, ūdeņraža vai biodegvielas 
darbinātus transportlīdzekļus. 

Pašvaldības iegulda līdzekļus, lai veicinātu 
Kopenhāgenas iedzīvotāju pārvietošanos ar 
velosipēdu, veidojot arī līdzenu galvaspilsētas 
topogrāfiju. Riteņbraucēji var paļauties uz plašu 
veloceliņu tīklu nākotnē, kas ietver pat “lieliskus 
velosipēdistu lielceļus”. Šie lielceļi veidojās unikālas 28 
pašvaldību un galvaspilsētas Kopenhāgenas reģiona 
sadarbības rezultātā, lai veicinātu drošāku, ātrāku 
un vienkāršāku riteņbraukšanu un pārvietošanos 
piepilsētas teritorijā, izmantojot velosipēdu19. 

Pirmais maršruts tika atvērts 2012. gadā, un kopš tā 
laika līdz 2017. gadam ir pievienoti vēl pieci maršruti, 

17. . https://bit.ly/3cBboMy
18. . https://bit.ly/3eQ2j4f
19. . https://bit.ly/2VxwxkT

20 000 tonnu 
CO2 ietaupījums 

gadā 
Par vienu gadu 

pagarināts 
dzīves ilgums 

Par 1,1 miljonu 
mazāk slimības 

dienu gadā

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT


13

kas ir tikai sākums 45 maršrutu tīklam ar kopējo garumu 746 kilometri. Turklāt 
papildus šiem lielceļiem Kopenhāgenā ir vēl citi veloceliņi 400 km garumā20. 
Dānijas valsts aplēses liecina, ka velosipēdistu supermaģistrāles varētu 
palielināt velosipēdistu braucienu skaitu galvaspilsētas reģionā par 6 miljoniem 
salīdzinājumā ar 2019. gada rādītājiem. 

Ja, pārvietojoties pa velosipēdistu supermaģistrālēm, braucēji nevēlas iebraukt 
Kopenhāgenā, viņi var tālāk doties ar piepilsētas pasažieru vilcienu, pārvadājot 
velosipēdu bez maksas21. Gada laikā pēc šā pasākuma ieviešanas 170 km garā 
tīklā pārvadāto velosipēdu skaits pieauga no 188 000 līdz 630 000, t. i., par vairāk 
nekā 300 %22. Viens no pārvadāto velosipēdu skaita pieauguma iemesliem 
ir velosipēdu pārvadāšanai paredzēto vagonu pārveidošana, tajos ieviešot 
atlokāmas sēdvietas. 

Visi iepriekš minētie pasākumi ir veicinājuši ievērojamus galvaspilsētas 
Kopenhāgenas reģiona iedzīvotāju veselības ieguvumus. Kā liecina pašvaldības 
aplēses, šie ieguvumi ietver par aptuveni 1,1 miljonu mazāk slimības dienu, kā arī 20 
000 tonnu CO2 ietaupījumu gadā23. Ja Dānijas galvaspilsēta veicinās piesārņojuma 
samazināšanos līdzīgā līmenī arī Dānijas lauku reģionos, paredzamais iedzīvotāju 
dzīves ilgums līdz 2040. gadam pieaugs par vienu gadu24. 

20. . https://supercykelstier.dk/about/
21. . https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22. . https://bit.ly/3ay53jE
23. . https://bit.ly/2S4KTau un https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Reģionālie vilcieni Kopenhāgenā piedāvā iespēju pārvadāt velosipēdus bez maksas

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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IEGULDĪJUMI 
INFRASTRUKTŪRĀ VEICINA 
EMISIJU SAMAZINĀŠANU

Papildus iepriekš minētajiem pašvaldību īstenoto 
plašo politisko pasākumu piemēriem līdzīga pieeja 
ir vērojama arī Prāgā, Grācā un Rīgā, lai rosinātu 
iedzīvotāju uzvedības izmaiņas, ieguldot daudz 
līdzekļu sabiedriskā transporta, velosipēdistu un 
gājēju infrastruktūrā.

Prāga 

Arī Prāga kā viena no lielākajām Centrāleiropas 
galvaspilsētām un viena no ātrāk augošajām 
Eiropas pilsētām līdz 2050. gadam vēlas kļūt par 
nulles emisiju pilsētu25. 

Čehijas galvaspilsēta pēdējos gados ir veikusi 
lielus ieguldījumus sabiedriskajā transportā. Tikai 
2017. gadā infrastruktūrai, tostarp staciju renovāciju 
un tramvaja līniju pagarināšanu, tika veltīti EUR 
245 miljoni26. Šos centienus papildināja lēmums 
būvēt ceturto metro līniju, lai pilsētas vēsturisko 
centru savienotu ar pilsētas dienvidaustrumu 
daļu. EUR 2,7 miljardu ieguldījums sāka īstenoties 
2019. gada vasarā27. Tiek veidota jauna nozīmīga 
transporta galastacija Praha Smichov, kas 
savieno dzelzceļa, autobusu, metro un automobiļu 
maršrutus. Jaunā galastacija veicinās sabiedriskā 
transporta izmantošanu, paātrinot un atvieglojot 
pāreju no viena transporta veida uz citu.

25. . https://bit.ly/352475H
26. . https://ceec.uitp.org/prague-investment
27. . https://bit.ly/2SjQv0P
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transporta tīkla 
mugurkaulu 
(2017. gads)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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Cita svarīga nākotnes būvprojekta ietvaros tiks 
izveidota jauna astoņu kilometru metro līnija, kas 
esošo metro tīklu saistīs ar jaunu tramvaja līniju 
un tādējādi samazinās priekšpilsētas automobiļu 
un autobusu radīto emisiju daudzumu. Šie ir divi 
piemēri tam, kā pilsēta strādā, lai samazinātu 
tradicionālo automobiļu skaitu uz ceļiem. 

Pilsētas administrācija arī tiecas veicināt 
elektromobilitāti un atbalstīt aktīvu transportu. 
Pārvietošanās kājām un ar velosipēdiem 
tiek rosināta, attīstot ļoti kvalitatīvas, zaļas 
sabiedriskās telpas.

To cilvēku 
skaits, kas 

pilsētā izmanto 
sabiedrisko 

transportu, ir 
pieaudzis no 

1,03 miljardiem 
braucienu 2000. 

gadā līdz 1,28 
miljardiem 
braucienu 

2016. gadā (t. i., 
pieaugums ir 24 
%) (2018. gads)1 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Grāca

Grācai (Austrija) jau ir sena sabiedrības viedokļa 
aptauju par mobilitāti tradīcija, kas sākās 1980. 
gados. Jaunākā aptauja liecina par nelielām 
izmaiņām, motorizētos transportlīdzekļus 
aizstājot ar iešanu kājām un pārvietošanos ar 
velosipēdu. Tādējādi aptuveni 20 % iedzīvotāju 
izmanto sabiedrisko transportu, 42 % izmanto 
privātos transportlīdzekļus un aptuveni 38 % iet 
kājām vai brauc ar velosipēdu28. Samērā augsta 
velosipēdistu un kājāmgājēju daļa šajā pilsētā 
ir tāpēc, ka Grācā ir Eiropā lielākā kājāmgājēju 
zona. Turklāt pilsēta aktīvi veicina riteņbraukšanu, 
iešanu kājām un sabiedriskā transporta 
izmantošanu — īpaši pēdējos gados. Šie centieni 
tika apvienoti saskaņotā mobilitātes koncepcijā 
2020. gadam, kas veicina riteņbraukšanu un 
iešanu kājām, veicot ieguldījumus infrastruktūrā, 
tostarp veloceliņu un ietvju izbūvē, it īpaši Grācas 
priekšpilsētā29.

Turklāt nākamajiem gadiem ir apstiprināts 
ieguldījumu plāns, lai paplašinātu tramvaja 
pakalpojumus. EUR 117 miljonu plāni samazinās 
sastrēgumus, palielinās divu sliežu ceļu tramvaju 
maršrutu skaitu un pagarinās esošās līnijas. 
Pilsētas amatpersonas uzsver, ka Grācas pilsētas 
un Štīrijas reģiona finansētās ieguldījumu paketes 
mērķis ir uzlabot tramvaju kustības precizitāti 
un samazināt intervālus30. Tāpat kā Vīne, 
Grāca veicina ikgadējā sabiedriskā transporta 
abonementu iegādi tiem cilvēkiem, kuru pamata 
dzīvesvieta ir Štīrijas galvaspilsēta. 2016. gadā 

28. . https://bit.ly/3aA2uNG
29. . https://bit.ly/3buYPlL
30. . https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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Grāca nolēma subsidēt gada sabiedriskā 
transporta biļeti iedzīvotājiem. 2020. gadā 
nerezidenti par gada biļeti maksāja EUR 456, 
bet Štīrijas galvaspilsētas iedzīvotāji maksāja 
tikai EUR 228 — pusi no cenas. Sākotnējais 
cenas samazinājums radīja gada abonementu 
pieprasījuma pieaugumu par 300 %31. Kā liecina 
jaunākie dati, gada biļeti izmanto vairāk nekā 10 
% iedzīvotāju. Lai gan pirmajā mirklī šīs skaitlis 
nešķiet ļoti liels, jāņem vērā, ka 60 000 iedzīvotāju 
ir studenti, kuriem ir citas abonementu paketes32.

Šie centieni ir īpaši svarīgi, jo vietējā referendumā 
2012. gadā Grācas iedzīvotāji iebilda pret ideju 
veidot zemu emisiju zonu. Tomēr reģionāla zemu 
emisiju zona kravas automobiļiem Grācā un 
Štīrijas reģionā kopš 2014. gada ir izveidota, liekot 
tiem ievērot Euro III emisiju standartus. Štīrija 
atrodas Alpos, kalnu aptvertā ielejā, kur ir grūti 
izvairīties no piesārņojuma koncentrēšanās.

31. . https://bit.ly/3bAuB0D
32. . https://bit.ly/3by4ffK

38 % vietējo 
iedzīvotāju iet 

kājām un brauc 
ar velosipēdu 
Piesārņojuma 

samazinājums 
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https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Rīga 

Latvijas galvaspilsēta, kurā dzīvo viena trešdaļa 
visu valsts iedzīvotāju, pēdējos gados ir veikusi 
ieguldījumus velobraucēju, gājēju un sabiedriskā 
transporta infrastruktūrā, it īpaši ar Eiropas 
Savienības finanšu atbalstu. Lai gan nav liecību, 
ka Latvija pārsniegtu Eiropas gaisa kvalitātes 
standartus, Rīga sastapās ar piesārņojuma 
problēmām, kas saistītas ar blīvi apbūvēto 
vēsturisko pilsētas centru. Tādējādi tika pieņemts 
lēmums pēdējos gados vecpilsētu atvēlēt 
gājējiem, lai mazinātu piesārņojumu un veicinātu 
tūrismu33. Kā aktualitāte 2020.gadā bija vienu 
no pilsētas aktīvākajām ielām – Tērbatas ielu – 
vienu sestdienu mēnesī pārvērt par gājēju ielu. 
Pasākums kļuva tik populārs, ka nu Tērbatas iela 
no 17.jūlija uz veselu mēnesi kļūs par gājējiem, 
riteņbraucējiem un tirgotājiem draudzīgu vasaras 
ielu ar daudzveidīgu kultūras programmu nedēļas 
nogalēs34. 

Papildu pasākumi tika veikti, veicot ieguldījumus 
sabiedriskajā transportā ar Eiropas Investīciju 
bankas atbalstu, kas nodrošināja EUR 75 miljonu 
finansējumu, lai iegādātos 20 zemas grīdas 
tramvaju un 20 ar ūdeņradi darbināmu autobusu, 
aizstājot ar tiem vecākus transportlīdzekļus. Šie 
ieguldījumi, kas bija Junkera plāna daļa, ietver arī 
būvniecību un tramvaju parka atjaunināšanu, kā 
arī ūdeņraža infrastruktūru35. 

Rīga, lielākā no trim Baltijas valstu pilsētām, jau 
2000. gadu sākumā veica veloceļu izveidi. 2001. 

33. . https://bit.ly/2KtCyJ0
34. . https://bit.ly/350akPy (15. lpp.)
35. . https://bit.ly/2VNdkdS
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gadā tika izbūvēti veloceļi 13,5 km garumā, 
lai vecpilsētu savienotu ar vienu no Rīgas 
priekšpilsētas rajoniem. Pēdējos gados veloceļu 
infrastruktūra ir pilsētas administrācijas augsta 
prioritāte. Veloceļi tika būvēti, lai priekšpilsētu 
savienotu ar pilsētas centru un nodrošinātu 
alternatīvu maršrutu Baltijas jūras pludmaļu 
sasniegšanai. Tādējādi veloceļus var izmantot, lai 
dotos uz pilsētu un atpakaļ, kā arī atpūtas nolūkos 
un garākiem braucieniem uz Baltijas piekrastes 
kūrortiem, piemēram, uz Jūrmalu36. Saskaņā 
ar ES finansēto projektu “CIVITAS Handshake” 
informētība par riteņbraukšanas sniegtajiem 
ieguvumiem ar katru gadu pieaug un 68 kilometru 
veloceļu tīkls kļūst arvien populārāks. 

36. . http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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NULLES EMISIJU PASĀKUMU 
ĪSTENOŠANA
Papildus iepriekš minētajām pilsētu iniciatīvām, 
lai sasniegtu nulles emisiju līmeni, daudzas 
mazākas un lielākas pilsētas Eiropā ir veikušas 
pasākumus, lai mazinātu vispārējo piesārņojumu 
un siltumnīcefekta gāzes līmeni un veicinātu 
transporta pieejamību. Šie piemēri koncentrējas 
uz risinājumiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kā arī “mīkstiem risinājumiem”, 
piemēram, cenu pazemināšanu sabiedriskajam 
transportam.

Gaisa un trokšņu piesārņojuma sa-
mazināšana, ierobežojot automobiļu 
lietošanu

“Diena bez auto” kopš tās ieviešanas 1990. 
gados ir apliecinājusi sevi kā sekmīgu iniciatīvu, 
lai mazinātu gaisa un trokšņu piesārņojumu, un 
lielisku rīku, lai uzlabotu informētību un pievērstu 
plašsaziņas līdzekļu uzmanību. “Dienā bez 
auto” var skaidri redzēt galveno piesārņotāju 
samazināšanos, it īpaši pārapdzīvotās lielākās 
pilsētas teritorijās. CO2 un NOx līmenis Briselē 
kritās par 75–80 %37. Citās pilsētās, piemēram, 
Parīzē, tika reģistrēts 25–30 % piesārņojuma 
samazinājums38. Lai gan šie pasākumi ir 
īslaicīgi, piesārņojuma būtiskais samazinājums 
nepārprotami liecina par satiksmes un emisiju 
savstarpējo saistību un rosina iedzīvotājus 
atbalstīt pasākumus, lai mazinātu piesārņojošo 
satiksmi pilsētas centrā. Pagājušā gada 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS pasākumu 

37. . https://bit.ly/2S5S16p
38. . https://bit.ly/3cM4jbQ
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laikā Kozani pašvaldība Grieķijā “Dienas bez auto” ietvaros uz piecām 
stundām aizliedza visu automobiļu un motociklu satiksmi divās galvenajās 
ielās pilsētas centrā un izmantoja brīvo telpu, lai organizētu kampaņas 
noslēguma ceremoniju ar tādiem pasākumiem iedzīvotājiem kā sporta 
spēles bērniem un deju izrādes. PM10 un NOx līmenis kritās par 30 %39 
salīdzinājumā ar gaisa kvalitātes mērījumiem nākamajā dienā. Arī Sofija 
organizēja pasākumu “Diena bez auto” un sekoja gaisa kvalitātei visas dienas 
garumā, izmantojot Vides izpildaģentūras uzstādīto mobilo staciju. Mērījumu 
statistika liecināja par labu gaisa kvalitātes līmeni attiecībā uz PM10 visas 
kampaņas nedēļas laikā40.

39.  EUROPEANMOBILITYWEEK Balvas piešķiršana Kozani pilsētai (2019)
40.  EUROPEANMOBILITYWEEK Balvas piešķiršana Sofijas pilsētai (2019)

Gājēji Sofijā “Dienā bez auto”
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Groningena — jauns elektrisko autobusu 
parks

Groningena (Nīderlande) nolēma pilnībā nomainīt 
savu autobusu parku, ar benzīnu darbināmus 
autobusus aizstājot ar elektriskajiem autobusiem. 
Autobusu parka izveide ar trīs ražotāju 164 
autobusiem tika pabeigta 2019. gada beigās. 
Papildus ieguldījumiem transportlīdzekļos 
autobusu depo un citās vietās Groningenā un 
apkārtējos reģionos tika uzstādīta 21 uzlādes 
stacija. Turklāt jauno elektriskās uzlādes 
infrastruktūru var izmantot visi trīs elektrisko 
autobusu veidi, un tas ir lielākais esošais elektrisko 
autobusu reģionālais tīkls Nīderlandē. Papildus 
trokšņa un piesārņojuma samazinājumam 
apjomīgie ieguldījumi veicināja arī CO2 emisiju 
samazinājumu par 90 %41.

Papildus ieguldījumiem Groningena ir ieguvusi 
kā vienas no velosipēdistiem labvēlīgākajām 
pilsētām Eiropā reputāciju. Kopš pirmajiem 
telpas plānošanas pasākumiem velobraukšanas 
veicināšanai 1970. gados šī studentu pilsēta 
Nīderlandes ziemeļaustrumos ir ieviesusi 
politiku “vispirms velosipēds”. Šāda sistēma ir 
veicinājusi iespaidīgu modālo sadalījumu par 
labu velosipēdam. Aptuveni 60 % no visiem 
braucieniem Groningenā tiek veikti ar velosipēdu, 
un pilsēta turpina ieguldīt riteņbraukšanas 
infrastruktūrā. 

Lai gan daudzas Eiropas pilsētas veido 
riteņbraukšanas infrastruktūru, piemēram, 
veloceliņus, Groningena ir gājusi soli tālāk, 
izveidojot apsildītus veloceliņus, lai velobraucējiem 

41. . https://bit.ly/2VONVkc
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nav jāizmanto apledojuši veloceliņi. Turklāt 
nīderlandiešu pilsētas priekšpilsētā ir izveidotas 
vairākas “novieto un brauc” stāvvietas. Šie mezgli 
piedāvā iespēju pārsēsties no automašīnas vai 
reģionālā vilciena uz velosipēdu, lai veiktu “pēdējo 
kilometru”. Ja citas Eiropas pilsētas ir aizņemtas, 
risinot sastrēgumu problēmas privātām 
automašīnām vai sabiedriskajam transportam, 
Groningena rūpējas par velosipēdistu sastrēgumu 
novēršanu, piemēram, bīstamos krustojumos vai 
pie luksoforiem42. 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE projekts — nulle emisiju pilsē-
tas kravas pārvadājumu risinājumos

Ja pilsētu centriem ir jāsaglabājas kā noderīgiem 
iepirkšanās galamērķiem, ir būtiski ņemt vērā lielo skaitu 
transportlīdzekļu, kas piegādā preces lielveikaliem, 
kā arī modes un pārtikas preču veikaliem. Tādēļ 
pilsētas kravu pārvadātājiem ir jārod nulles emisiju 
risinājumi. ES finansētā FREVUE projekta ietvaros tika 
izmēģināti vairāk nekā 70 dažāda lieluma elektrisku 
transportlīdzekļu dažādās pilsētvidēs visā Eiropā. 
Elektriskie transportlīdzekļi diapazonā no 3,5 līdz 19 
tonnām darbojās reālos apstākļos, piegādājot dzērienus, 
pakas, pastu un citas preces. Šādā veidā FREVUE 
spēra nozīmīgu soli nākotnē, lai līdz 2030. gadam 
panāktu CO2 nesaturošu pilsētas loģistiku pilsētas 
centrā un uzlabotu gaisa kvalitāti Eiropas pilsētās43. 

Pat šis salīdzinoši mazais tests apliecināja būtisku CO2 
un NOX samazinājuma potenciālu. Transportlīdzekļu 
izmēģinājuma testi, kas visa projekta laikā norisinājās 
vairākās lielās pilsētās44, apliecināja, ka to izmantošana 
vien ietaupīja līdz 2000 kg NOx. Kā liecina projekta 
izpēte, šis daudzums ir līdzvērtīgs kopējām ceļu 
transporta NOx emisijām Londonā jebkurās trīs 2013. 
gada dienās. 

Tādējādi visaptveroša nulles emisijas kravas pārvadātāju 
risinājumu ieviešana var būt nozīmīgs gaisa kvalitātes 
uzlabošanas potenciāls. FREVUE projekta pētnieki arī 
uzsvēra — ja pat tikai Londona līdz 2021. gadam 10 
% savu kravas automobiļu aizstātu ar elektriskajiem 
automobiļiem, galvaspilsēta varētu ietaupīt vairāk nekā 
EUR 1 miljardu45.

43. . https://frevue.eu/
44. . https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
https://bit.ly/2VU4aMT
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IEKĻAUŠANA SABIEDRISKAJĀ 
TRANSPORTĀ IR VIENS NO 
IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBAS 
GALVENAJIEM FAKTORIEM

Cits ikgadējās tēmas “Bezizmešu mobilitāte 
visiem” mērķis ir akcentēt, ka zemu un nulles 
emisiju mobilitātes risinājumiem ir drīzumā 
jākļūst tādiem, kurus var atļauties ikviens un kuri 
ir pieejami ikvienam. Tas attiecas uz cilvēkiem 
ar fiziskajām vai garīgajām problēmām, kā arī 
jauniešiem, vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, 
sievietēm, minoritāšu grupām, cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām vai sociāli atstumtajām 
grupām. Piekļuve sabiedriskajam transportam 
veicina sociālo un ekonomisko iekļaušanu, piekļuvi 
brīvā laika pavadīšanas iespējām un kultūras 
pasākumiem, kā arī nodrošina pārvietošanās 
brīvību visiem, neradot nepieciešamību paļauties 
uz īpašumā esošu automobili46. Transporta sociālo 
aspektu pilsētu administrācijas ir apspriedušas 
visā Eiropā. Nākamajās lappusēs izcelti daži 
piemēri.

Informācijas punkti cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām Vīnē

Akliem cilvēkiem vai cilvēkiem ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām īss brauciens ar metro vai 
autobusu var būt nopietna problēma. Tādēļ integrētā 
sabiedrībā būtiska ir transporta pieejamība 
ikvienam. Mūsdienīgi rīki un infrastruktūras 
pilnveidojumi ir ievērojami uzlabojuši sabiedriskā 
transporta izmantošanas iespējas. “Wiener 
Linien”, Vīnes galvenais transporta operators, ir 

46. . https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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ieviesis vairākus risinājumus, lai atbalstītu cilvēkus 
ar īpašām vajadzībām. Lai sniegtu informāciju, 
Austrijas galvaspilsētas metro tīklā ir uzstādīti 
vairāku sensoru informatīvie punkti “InfoPoints”.

“InfoPoints” nodrošina gan jaunāko informāciju, 
gan arī citu saistītu informāciju tīmekļa vietnē, 
tekstu pārveidojot runā. Šos risinājumus Wiener 
Linien izstrādāja, pārbaudīja un pilnveidoja ciešā 
sadarbībā ar Austrijas atbalsta biedrību akliem 
cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 
Šī sadarbība pēdējo 20 gadu laikā ir bijusi 
abpusēji izdevīga un izceļ sabiedriskā transporta 
operatoru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
sadarbības priekšrocības47.

Sabiedriskā transporta infrastruktūras 
pārveidošana Krakovā

Ieguldījumi sabiedriskajā transportā ir īpaši svarīgi 
augošām pilsētām. Krakova kā viena no Eiropas 
straujāk augošajām pilsētām arī ņēma vērā 
piekļuves iespējas. Izmantojot ES finanšu atbalstu, 
Krakova veica ieguldījumu jaunā 35 modernu un 
energoefektīvu zemas grīdas tramvaju parkā. 
Novecojušie tramvaji, kas darbojas vairāk nekā 
100 km garā tīklā, pakāpeniski tiek aizstāti ar 
35 jauniem un energoefektīviem zemas grīdas 
tramvajiem48. Jaunie tramvaji nodrošina vieglu 
piekļuvi ar bērnu ratiņiem un personām ratiņkrēslā.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48. . https://bit.ly/3eJbR10
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Līdz laikam, kad visi augstās grīdas tramvaji tiks aizstāti ar jaunajiem, 
apmācīti darbinieki palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām galvenajās 
sabiedriskā transporta pārsēšanās vietās. Tas tika panākts, izmantojot 
AENEAS, ES finansētu projektu, kura ietvaros galvenā uzmanība tiek veltīta 
novecojošas sabiedrības mobilitātei. Cita projekta daļa ir veltīta bērnu un 
jauniešu izpratnes veicināšanas kampaņai, lai tie sabiedriskajā transportā 
būtu uzmanīgāki pret vecāka gadagājuma cilvēkiem49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krakova veica ieguldījumu mūsdienīgos zemas grīdas tramvajos, lai mazinātu emisijas un uzlabotu piekļuvi 
cilvēkiem ratiņkrēslā

https://bit.ly/2W8iDoL
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30 000 
braucienu 

gadā / sekmīgs 
pasākums / 
aptuveni 80 

braucienu dienā 
92 % lietotāju 
apmierinātība

Sabiedriskais transports pēc pieprasīju-
ma Nīderlandes dienvidrietumos

Iztēlojieties, ka dzīvojat lauku teritorijā, un 
vienīgais autobusa maršruts, kuru varat izmantot 
braucienam uz kaimiņu pilsētu, ir likvidēts. Šī 
iztēles aina var kļūt par realitāti, ja transporta 
operatori sastopas ar problēmām, piemēram, 
trūkst autovadītāju, samazinās ienākumi vai 
rodas ekonomiskas problēmas. Turklāt pasažieru 
apvienošanas un kopbraukšanas, piemēram, 
“Uber”, pakalpojumi priekšpilsētas vai lauku 
teritoriju iedzīvotājiem bieži nav pieejami50. 

Tādēļ Nīderlandes Zēlandes apgabals, reģions 
Nīderlandes dienvidrietumos, izveidoja taksometru 
pakalpojumu, kas darbojas visā apgabalā 
likvidētajos autobusu maršrutos. Iedzīvotāji var 
rezervēt braucienu iepriekš, izmantojot “Haltetaxi” 
pakalpojumu, kas darbojas kā parasts autobuss. 
Transporta operators piedāvā elastīgu iespēju 
apturēt autobusu iepriekš rezervētās pieturās, 
nevis braukt pa pilnīgi visu autobusu maršrutu, kas 
reti tiek izmantots. Šis pakalpojums ir pieejams 
katru dienu līdz pulksten 23.00 un ietver pieturas, 
kurās var pārsēsties uz tradicionālo satiksmes 
līdzekli51. 

Kāds ir ieguvums no laba sabiedriskā transporta 
tīkla, ja braukšanas maksu ne visi var atļauties? 
Šāds jautājums Vīnes pilsētas vadībai radās 
2011. gadā. Kopš 2012. gada maija visu Vīnes 
transporta tīklu cilvēki var izmantot tikai par EUR 
1 dienā, iegādājoties gada abonementu. Kopš 
tika ieviesta gada biļete, kuras cena ir EUR 365, 

50. . https://bit.ly/2VImZnw
51. . https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC
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Vīnes sabiedriskā transporta abonementu skaits ir dubultojies. Jaunākie dati 
liecina, ka gada biļeti izmanto gandrīz 50 % iedzīvotāju52. Kā liecina jaunākās 
aplēses, gandrīz 40 % visu braucienu Vīnē tiek veikti ar sabiedrisko transportu 
salīdzinājumā ar aptuveni 30 % braucienu, kas tiek veikti ar automašīnu. 
Papildus cenu samazinājumam ieguldījumi metro un tramvaju pakalpojumu 
paplašināšanā ir uzlabojuši pieejamību lielākai Vīnes iedzīvotāju grupai53.

52. . https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zēlande, reģions Nīderlandes dienvidrietumos ar zemāku iedzīvotāju blīvumu

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Sieviešu drošības uzlabošana sabiedris-
kajā transportā Hamburgā

Sievietes ir neaizsargāta sabiedriskā transporta 
lietotāju grupa, kas bieži jūtas nedroši pilsētas 
vidē, īpaši agrākās rīta un vēlākās vakara 
stundās. Tādēļ daudzi sabiedriskā transporta 
operatori Eiropā ir veikuši ieguldījumus drošības 
darbiniekos, drošības infrastruktūrā vai 
novērošanas sistēmās. 

Vācijā vairākas pilsētas un sabiedriskā transporta 
operatori ir īstenojuši iniciatīvas, lai uzlabotu 
sieviešu aizsardzību. Papildus 5900 drošības 
kamerām, kas jau ir uzstādītas transportlīdzekļos 
un sabiedriskā transporta pieturās Hamburgā, 
drošu ceļojumu sievietēm visā plašajā sabiedriskā 
transporta tīklā nodrošina arī 400 darbinieku54. 
Turklāt ir uzstādīti 177 “ārkārtas izsaukuma stabi”. 
Šīs ārkārtas izsaukuma sistēmas nodrošina tiešu 
savienojumu ar centrālo drošības biroju, un tās 
var izmantot, lai vajadzības gadījumā izsauktu 
palīdzību55. 

54. . https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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https://bit.ly/2zqED6j
https://bit.ly/359ku0o
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Varšava — pieejamība

Polijas galvaspilsēta īstenoja visu pilsētu aptverošu 
iniciatīvu, lai uzlabotu pieejamību, ieviešot tiesību 
aktus, kas garantē, ka visās sabiedriskajās telpās, 
uz visiem ceļiem un ēkās ir jāveic ieguldījumi, lai 
nodrošinātu atbilstību pieejamības standartiem. 
Pēc tiesību aktu ieviešanas 2017. gadā bija 
vajadzīgi vairāki gadi, lai pārveidotu metro 
stacijas, autobusu pieturas un vilcienu stacijas. 
Valsts ieguldījumi ir būtiski uzlabojuši pieejamību 
personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām 
autobusos un metro vagonos. Pašlaik 87 % visu 
autobusu pieturu atbilst pieejamības standartiem. 
Varšavas būvprojekti ietver arī 40 km jaunu 
veloceliņu. Padomāts arī par cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem — uzstādīti 64 satiksmes luksofori 
ar skaņas ierīcēm56. 

Papildus šiem vērienīgajiem būvprojektiem 
Varšava veica ieguldījumus arī jaunos zemas 
grīdas tramvajos. Kopumā Polijas galvaspilsēta 
iegādājās 273 tramvajus, kas uzlabos sabiedriskā 
transporta pakalpojuma ātrumu un intervālus57. 
Arī Eiropas Komisija novērtēja šos apjomīgos 
darbus, piešķirot Varšavai balvu “Access City 
Award 2020”. 

56. . https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57. . https://bit.ly/2Y8wVYN
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Zemu emisiju zonas sloga mazināšana 
grupām ar zemiem ienākumiem Ģentē

Beļģijas pilsēta Ģente 2020. gada sākumā 
izveidoja zemu emisiju zonu58. Līdztekus 
gaidītajam piesārņojumu līmeņa samazinājumam 
zemu emisiju zonas var radīt finanšu slogu 
automašīnu īpašniekiem ar zemiem ienākumiem. 
Ģente ieviesa unikālu atbalsta plānu, lai mazinātu 
finanšu slogu iedzīvotāju grupām ar zemiem 
ienākumiem, piešķirot maksu EUR 1000 apmērā 
par automobili ar dīzeļdzinēju un EUR 750 par 
automobili ar benzīna dzinēju59. Šo maksu trīs 
gadu laikā izmantoja 350 iedzīvotāji, un plāns 
beidzas 2020. gada jūnijā. Pilsētas amatpersonas 
paredz pieteikumu pieaugumu 2020. gadā līdz ar 
zemu emisiju zonas ieviešanu60.

58. . https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59. . https://bit.ly/2SbTd8f un https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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