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1. Veselīgs, drošs un
videi draudzīgs

Drošības pasākumi
sabiedriskajā transportā
Aktīvā mobilitāte Covid-19
pandēmijas laikā
Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes
plāna (SUMP) aktivizēšana

Veselīgs, dross
un videi draudzīgs
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EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS gada tēma 2021. gadam ir
“Veselīgs, drošs un videi draudzīgs”. Šī gada tēmas izvēle veltīta
grūtībām, kuras Eiropa un pasaule izjūt visā Covid-19 pandēmijas laikā.
Tā atspoguļo arī pārmaiņu iespējas, ko rada šī bezprecedenta
veselības krīze Eiropā.

Pilsētas un pilsētu administrācijas īstenojušas radošu,
noturīgu reakciju uz pandēmiju. Šogad
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA atzīmē pilsētu noturību
un to sasniegumus, vienlaikus cenšoties noturēt šo
impulsu. Tendences, kas aizsākās pagājušajā gadā,
piemēram, palielināta aktīvā mobilitāte un zemas vai nulles
emisijas mobilitātes izmantošana, prasa turpmāku
veicināšanu.

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA ir
aktuāla un dod impulsu
Lai gan vislielākās bažas transporta aģentūrām, pilsētu
amatpersonām, reģionālajām pārvaldes iestādēm un
privātiem uzņēmumiem radīja Covid-19,
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA 2020. gadā piedzīvoja
visu laiku otru lielāko reģistrēto dalībnieku skaitu —
gandrīz 3000 pilsētas 53 valstīs. Tagad kampaņas mērķis
ir motivēt visus bijušos un nākamos dalībniekus
pievienoties 20. gadskārtas EIROPASMOBILITĀTES
NEDĒĻAI ar šī gada saukli “Kusties un esi vesels!” Cilvēki
tiek aicināti saglabāt fizisko un garīgo veselību, vienlaikus
atklājot savas pilsētas, reģiona vai valsts skaistumu; tomēr,
izvēloties transporta veidu, ņemt vērā vidi un citu cilvēku
veselību.

Kā jūs varat piedalīties?
Vietējās iestādes, izglītības iestādes, uzņēmumi un
nevalstiskās organizācijas (NVO) var pievienoties
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI vairākos veidos. Jūs
varat piedalīties kampaņas galvenajā nedēļā no 16. līdz
22. septembrim un iesniegt savu MOBILITĀTES
PASĀKUMU apņemšanos ar ilgtspējīgas mobilitātes
iniciatīvām visa gada garumā. Neatkarīgi no tā, ko jūs
darāt veselīga, droša un ilgtspējīga transporta jomā, lūdzu,
dalieties ar savām ziņām sociālajos plašsaziņas tīklos un
atzīmējiet kampaņas sekretariātu, lai tas informētu mūs.
Iepazīstieties ar kampaņas vietni (www.mobilityweek.eu)
un oficiālajiem sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem
Facebook, Twitter un Instagram.

Follow the campaign:

Vai jūsu mazpilsēta, pilsēta, uzņēmums vai NVO ir
sasniegusi kaut ko priekšzīmīgu un izcilu ilgtspējīgā pilsētu
mobilitātē? Jūs varat saņemt balvu par izcilu darbu,
izmantojot EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņu.
Jūsu MOBILITĀTESPASĀKUMU varētu iekļaut ES līmeņa
tīmekļseminārā un sociālo plašsaziņas līdzekļu konkursā,
lai sasniegtu vēl plašāku auditoriju.
Mēs arī aicinām jūs pieteikties ikgadējām Ilgtspējīgas
pilsētvides mobilitātes balvām:
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balvām mazākām un
lielākām pašvaldībām, balvai par ilgtspējīgas pilsētu
mobilitātes plānošanu (SUMP balva) un ES Drošu pilsētas
ceļu balvai. EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balva
mazākām un lielākām pašvaldībām ļauj cildināt izcilus
pilsētu sasniegumus galvenajā kampaņas nedēļā (16.–22.
septembrī). SUMP balva ļauj izteikt atzinību par izcilību
ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanā, pamatojoties
uz Eiropas Komisijas SUMP pamatnostādnēm. Ar ES
Drošu pilsētas ceļu balvu tiek godināti priekšzīmīgi un
inovatīvi vietējo iestāžu sasniegumi drošākas pilsētvides
radīšanā. Plašāka informācija pieejama kampaņas tīmekļa
vietnē.

Šogad mēs atskatāmies uz divām
veiksmīgām desmitgadēm Eiropas
mēroga kampaņā, kas turpina atbalstīt
vietējās iniciatīvas to centienos padarīt
pilsētas drošākas, zaļākas, atvērtākas
un pieejamākas.
Kopš šī gadsimta sākuma tūkstošiem iestāžu, uzņēmumu,
NVO, mazpilsētu un pilsētu ir pievienojušās
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI, lai palīdzētu uzlabot
pilsētvidi. Šī ceļa sākumā ES bija tikai 15 dalībvalstis.
Vilcienu biļešu iegāde internetā bija jauna koncepcija, un
viedtālruņi vai mobilais internets pastāvēja tikai mūsu
visdrosmīgākajos sapņos. 20 gadus vēlāk mēs varam ceļot
pa pilsētām ar vienu maksājumu, izmantojot mobilitātes kā
pakalpojuma risinājumus, vai rezervēt taksometru ar pogas
klikšķi, izmantojot viedtālruņa lietotni. Tāpat mēs varam
uzlēkt uz koplietojama elektriskā skūtera. Mēs visā Eiropas
Savienībā varam pārvietoties, izmantojot GPS iespējotu
karšu lietotni, vienlaikus straumējot mūziku, izmantojot
bezvadu austiņas, un tērējam tam nelielu daļu no
iepriekšējām izmaksām. Lai gan tehnoloģijas ir mainījušas
ikviena dzīvi saistībā ar mobilitāti pilsētās, piesārņojuma un
drošas un ilgtspējīgas mobilitātes problēmas paliek
nemainīgas.

Saistība ar citām ES iniciatīvām
Lai gan EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA katru gadu
notiek no 16. līdz 22. septembrim, Eiropas gada cikla
neatņemama sastāvdaļa ir arī citas nozīmīgas ES
iniciatīvas, tostarp ES Zaļā nedēļa, ES Ilgtspējīgas
enerģijas nedēļa, Eiropas Pētniecības un inovācijas
dienas, Eiropas Dzelzceļa gads, Eiropas Sporta nedēļa un
ar to saistītā HealthyLifestyle4All kampaņa un Eiropas
nedēļa aktīvai un veselīgai novecošanai.
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā tiks publicēti
priekšzīmīgi MOBILITĀTESPASĀKUMI kampaņas
mājaslapā un sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos, kas
saistīti ar šīm ES tematiskajām kampaņām.
Šī Eiropas iniciatīva atbalsta sabiedriskā transporta
izmantošanu kā efektīvu, cenas ziņā pieejamu un
mazemisiju mobilitātes risinājumu ikvienam. Šo stingro
pārliecību attēloja #LovePublicTransport video Covid-19
pandēmijas laikā. Tādējādi EIROPASMOBILITĀTES
NEDĒĻA ir cieši saistīta ar Eiropas Dzelzceļa gadu 2021,
jo kopīgais mērķis ir mudināt cilvēkus pārvietoties
ilgtspējīgi. Dzelzceļš ir viens no drošākajiem un
ilgtspējīgākajiem transporta veidiem visā kontinentā.
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA aicina iesaistītās
pilsētas kampaņas nedēļā ar mērķi izveidot saikni ar
Eiropas Dzelzceļa gadu un veicināt dzelzceļa satiksmi.
Mūsu kampaņa arī mudina pilsētas parakstīt Eiropas
Klimata paktu un kopīgi veidot zaļāku Eiropu. Eiropas Zaļā
kursa ietvaros pakts nodrošina platformu informācijas
apmaiņai, debatēm un rīcībai klimata krīzes jomā, kā arī
sniedz atbalstu Eiropas iniciatīvām un klimata kustībām,
lai tās attīstītos un nostiprinātos.

Šī gada tēmas
Saskaņā ar šī gada tēmu “Veselīgs, drošs un videi draudzīgs” četras galvenās tēmas ir garīgā un fiziskā veselība, drošība
un reaģēšana uz Covid-19. Nākamajā dokumentā jūs atradīsiet īsu faktu un skaitļu izklāstu, kā arī paraugprakses
piemērus, kas attiecas uz katru no šīm tēmām. Nav nejaušība, ka garīgā veselība ir prioritāra tēma, jo
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA atbalsta lielāku koncentrēšanos uz garīgās veselības un pilsētas mobilitātes saistību,
kas pandēmijas laikā ir kļuvusi arvien nozīmīgāka. Vēl viena prioritāra tēma ir fiziskā veselība, kas ietver gaisa un trokšņa
piesārņojuma ietekmi un aktīvās mobilitātes priekšrocības. Drošības tēmā ir uzsvērti jaunākie notikumi transporta drošības
jomā, cilvēku ar kustību traucējumiem integrācija un plaši ceļu satiksmes drošības pasākumi pilsētvidē. Šajā sadaļā ir
atzīmēta arī pilsētu administrāciju reakcija uz Covid-19 pandēmiju, koncentrējoties uz pandēmijas pozitīvo ietekmi uz
pilsētu mobilitāti un pārliecības atjaunošanas nozīmi sabiedriskajā transportā.
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Garīgā veselība
FAKTI UN SKAITĻI

Garīgā veselība ir viena no šī
gada temata galvenajām
tēmām, un tajā tiek uzsvērts
aspekts, kas bieži tiek atstāts
novārtā: transports var būtiski
ietekmēt cilvēku garīgās
veselības stāvokli un
labklājību.

Tas ļauj cilvēkiem veidot saziņu un uzturēt attiecības ar citiem, piekļūt
profesionālajām un izglītības iespējām un atpūtas aktivitātēm ārpus viņu mājām un
dod viņiem lielāku elastību. Tas dod iespēju vecāka gadagājuma cilvēkiem aktīvi
dzīvot savā kopienā, un pētījumi rāda, ka vecumam draudzīga transporta politika
(piemēram, bezmaksas autobusu biļetes) ir saistīta ar sabiedriskā transporta
lietošanas pieaugumu gados vecāku cilvēku vidū un mazina depresijas simptomus
un vientulības sajūtu. Tas ir uzsvērts kā svarīgs faktors Eiropas nedēļas aktīvai un
veselīgai novecošanai laikā. Turklāt ir pierādīts, ka īsāks ceļojuma laiks uzlabo
labsajūtu, savukārt ikdienas braucieni, kas ilgst no 60 līdz 90 minūtēm , visvairāk
negatīvi ietekmē labklājību.
Trauksme lielu cilvēku pūļu vai nepietiekamas informācijas par braucieniem dēļ var
izraisīt garīgā stāvokļa pasliktināšanos. Spējai pārvietoties vienmēr ir bijusi būtiska
loma veselīgā un pilnvērtīgā dzīvē. Pēc pandēmijas pilsētām ir vēl vairāk jāstrādā, lai
izveidotu pilsētas teritorijas, kur iedzīvotāji var ilgtspējīgi un droši pārvietoties, kad
vien vēlas.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland
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Aktīvai mobilitātei ir būtiska ietekme
uz veselību

Cenu ziņā pieejams transports
sociālajai integrācijai un līdzdalībai

Līdztekus cilvēku veselības uzlabošanai riteņbraukšana un
pastaigas arī ir neticami labvēlīgas prātam. Vairāki pētījumi
norāda, ka aktīva mobilitāte mazina depresiju, trauksmi un
citas garīgās veselības problēmas. Vingrojot,
pastaigājoties vai braucot ar velosipēdu, palielinās asins
plūsma, atbrīvojas endorfīni un samazinās vispārējais
stresa līmenis. Pat 30 minūšu pastaiga vai brauciens ar
velosipēdu dienā var palīdzēt uzlabot garīgo veselību. Tas
var uzlabot vispārējo garastāvokli, kā arī miega kvalitāti un
mazināt stresu, trauksmi un nogurumu. Fiziski aktīviem
cilvēkiem ir līdz 30 % mazāks risks saslimt ar depresiju,
un aktivitātes uzturēšana palīdz atveseļoties depresijas
slimniekiem.

Pieaugošā pilsētu nepieejamība cenu ziņā noved pie
metropoles teritoriju un to apkārtnes ģentrifikācijas.
Priekšpilsētas, kurās piekļuve ir atkarīga tikai no
automašīnām, var atstumt tos, kuriem nav automašīnu, īpaši
jauniešus un vecākus cilvēkus. Sociālā izolācija un
kopienas mijiedarbības trūkums ir saistīts ar sliktāku
veselību. Pētījumi atklāj skaidru un nozīmīgu saistību starp
braucienu/aktivitātes līmeni un sociālās atstumtības risku.
Mobilitātes uzlabošana, iespējams, samazina sociālās
atstumtības risku. Sabiedriskā transporta uzlabojumi, kas
ļauj veikt jaunus braucienus, netiek pietiekami novērtēti, un
sabiedriskā transporta vispārējā vērtība sabiedrībai ir
pelnījusi lielāku atzinību. Kā iesaka C40 Pilsētas (pasaules
mēroga pilsētu tīkls ar kopēju klimata pieeju, lai ierobežotu
globālo sasilšanu), pilsētām jāizmanto tīklota pieeja, lai
izveidotu sabiedriskā transporta sistēmu, kuru var atļauties
izmantot ikviens un kas ir pieejama ikvienam, pārbaudot
fizisko plānošanu, integrētu cenu politiku un integrētas
darbības. Pētījumos noteikts, ka cilvēki, kuri sabiedrisko
transportu vērtē kā “labu”, gandrīz trīs reizes biežāk nekā tie,
kas to vērtē kā “sliktu”, var piekļūt sabiedriskajiem
pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpei, lielveikaliem
vai izglītībai. Viņi arī, visticamāk, neziņo par grūtībām,
neapmierinātību ar dzīvi vai garīgās veselības problēmām.

Pilsētas , kuras atbalsta riteņbraukšanas un pastaigu
kampaņas, mēdz būt laimīgas, veselīgas, izglītotas un
ekonomiski stabilas. Šie rādītāji galvenokārt attiecas uz
tādu cilvēku dzīvesveidu, kuri ikdienā bieži izmanto
ilgtspējīgus un veselīgus transporta veidus. Lielākā daļa
vietējo pašvaldību, kas saprot aktīvās mobilitātes
integrēšanas nozīmi vietējā mobilitātes plānā, izmanto arī
citas novatoriskas sociālās pieejas. Iedzīvotāji pilsētās, kur
riteņbraukšana un pastaigas ir populāras, var sazināties un
iesaistīties aktivitātēs ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
Riteņbraukšana un pastaigas palīdz veicināt kopības garu
un vienotības sajūtu.
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Papildus masveida sabiedriskajam transportam arī aktīvam
un nemotorizētam sabiedriskajam transportam ir nozīme
sociālās iekļaušanas un labklājības veicināšanā. Gājējiem
draudzīgi rajoni veicina pastaigas un riteņbraukšanu, ļaujot
vairāk sadarboties kaimiņiem un palielinot iedzīvotāju
kopības sajūtu, kas pozitīvi ietekmē gan garīgo, gan fizisko
veselību.

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Pat 30 minūšu gājiena vai
velosipēdu brauciens dienā var
palīdzēt uzlabot garīgo veselību

Atpūtas zonas pilsētas vidē
(parki, zaļās zonas, gājēju un no
automašīnām brīvās zonas)
Izpēte ļauj konsekventi atrast saikni starp zaļajām zonām
un pozitīvu garīgo veselību un labklājību. Aptauja, kurā
piedalījās 10 000 cilvēku Apvienotajā Karalistē, atklāja, ka
kopienas, kas dzīvo zaļākos pilsētas rajonos, pēc
pielāgošanās sociāli ekonomiskajām izmaiņām individuālā
un reģionālā līmenī, visticamāk, ziņos par mazāku garīgo
nomāktību un lielāku labklājības līmeni.

Garīgās veselības un pilsētvides dizaina centrs (Centre for
Mental Health and Urban Design) Apvienotajā Karalistē
identificē četras galvenās garīgās veselības tēmas, kuras
apzīmē akronīms GAPS: Green places (zaļās vietas),
Active places (aktīvās vietas), Prosocial places
(prosociālās vietas) un Safe places (drošās vietas). Pastāv
tieša saikne starp zaļajām zonām un pozitīvu garīgo
veselību un labklājību. Zaļās zonas dzīvesvietas tuvumā
var uzlabot garastāvokli un motivēt vingrot un uzsākt
dabisku mijiedarbību. Cilvēkiem ikdienas režīmā pastāvīgi,
regulāri jāsaskaras ar pilsētas dabu, ko raksturo
mazemisiju zonas, autostāvvietu skaita samazināšana,
pārvēršot tās par zaļajām zonām, un plašākas pastaigu
vietas, kur var vingrot un socializēties.

Kopienas, kas dzīvo
videi draudzīgākajos pilsētu
rajonos, visdrīzāk piedzīvo
mazāku garīgo diskomfortu
un augstāku labklājības
līmeni.
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Trokšņa un gaisa piesārņojuma
novēršana
“Pārmērīgs troksnis nopietni kaitē cilvēka veselībai un
traucē cilvēku ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās un
brīvajā laikā. Tas var traucēt miegu, ietekmēt
kardiovaskulāro sistēmu un psihofizioloģiju, samazināt
sniegumu un izraisīt kairinājuma reakcijas un izmaiņas
sociālajā uzvedībā,” norāda Pasaules Veselības
organizācija. 20 % Eiropas iedzīvotāju ir pakļauti
ilgstošam trokšņu iedarbības līmenim, kas kaitē viņu
veselībai. Tie ir vairāk nekā 100 miljoni cilvēku Eiropā.
Trokšņa piesārņojuma dēļ katru gadu tiek zaudēti vairāk
nekā 1,6 miljoni veselīgu dzīves gadu, kas Eiropā ir otrs
lielākais vides slogs pēc gaisa piesārņojuma. Katrs
piektais eiropietis naktīs regulāri tiek pakļauts skaņas
līmenim, kas var ievērojami kaitēt veselībai. Eiropas
iniciatīvu, piemēram, ES Zaļās nedēļas, kas dažādās
Eiropas valstīs notiek no šī gada 3. maija līdz 13. jūnijam,
mērķis ir palielināt izpratni par šiem būtiskajiem veselības
apdraudējumiem.
Pašlaik ceļu satiksme būtiski veicina gaisa piesārņotāju
koncentrāciju Eiropas pilsētās. Kaut arī Eiropas
transportlīdzekļu emisijas standarti (Euronorm) samazina
izplūdes gāzu emisijas, kas pozitīvi ietekmēs gaisa kvalitāti
laikā no šī brīža līdz 2030. gadam, NO2 un PM
koncentrācijai joprojām būs negatīva ietekme. Šo
piesārņotāju iedarbības līmenis pilsētās ir salīdzinoši
augsts — mūsuprāt, tas arī rada vislielāko gaisa

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

piesārņojuma ietekmi uz sabiedrības veselību. Gaisa
piesārņotāji , galvenokārt daļiņas un slāpekļa oksīdi, ir
saistīti ar sliktu garīgo veselību, ilgstošas iedarbības
gadījumā izraisot depresijas simptomu parādīšanos un
pārmērīgu depresijas stāvokļu pasliktināšanos. ES iestāžu
mērķis ir pārskatīt Gaisa kvalitātes direktīvu — ES tiesību
aktu, kas pieņemts 2004. gadā. Eiropas Zaļā kursa
ietvaros tiek apspriesta emisiju robežvērtību pārskatīšana,
lai tās tuvinātu PVO ieteikumiem. Šī pārskata pamatā būs
Otrais pārskats par programmu “Tīru gaisu Eiropā”, kas
tika publicēts 2021. gada sākumā. Tas nākamajos gados
varētu ievērojami samazināt emisiju robežvērtības Eiropā.

20%

Eiropas iedzīvotāju ir pakļauti
ilgstoši kaitīgam trokšņa līmenim
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Ir vairākas iespējas veidot pilsētas tā, lai fiziskās
aktivitātes tiktu iekļautas cilvēku ikdienas dzīvē,
uzlabojot mūsu garīgo stāvokli. No pieejama, ērta,
droša, aktīva transporta veicināšanas līdz āra sporta
zāļu izvietošanai var veikt pasākumus, lai palīdzētu
integrēt vingrošanu un sociālo mijiedarbību garīgās
veselības veicināšanai.

Cilvēki gūst labumu no drošas un ērtas pārvietošanās pa savu apkaimi,
un pilsētu projekti tajā sniedz lielu ieguldījumu. Atbilstošs ielu
apgaismojums un novērošanas aprīkojums, pamanāmi orientieri, kas
palīdz cilvēkiem ar demenci pārvietoties savā apkārtnē, un uz cilvēkiem
vērsti dzīvojamo, komerciālo un rūpniecības maršrutu projekti ir labis
pilsētu projektēšanas iesaistes piemēri.

Telpas nodrošināšana

15 minūšu pilsēta

Pēdējo 20 gadu laikā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
kampaņas laikā ir organizēts plašs vietējo aktivitāšu klāsts,
lai veicinātu iešanu un riteņbraukšanu pilsētu teritorijās.
Vietējās varas iestādes organizē dienas bez automašīnām,
slēdzot daļu pilsētas centra privātajiem transportlīdzekļiem
un izmantojot atbrīvoto vietu dažādiem pasākumiem, lai
veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Varnas pilsēta
Bulgārijā 2020. gadā organizēja dienu bez automašīnām
— uz vienu dienu tika aizliegta satiksme no galvenās
promenādes, un ielas kļuva par izklaides zonām vietējiem
iedzīvotājiem, lai kopīgi baudītu aktīvo laiku. Kopā ar
Bulgārijas pilsētu tūkstošiem pilsētu visā Eiropā un ārpus
tās kampaņas ietvaros organizēja dienas bez
automašīnām un līdzīgus satiksmes mazināšanas
pasākumus, lai uzsvērtu vietas trūkumu aktīvai mobilitātei
un sociālajai mijiedarbībai.

“15 minūšu pilsēta” dod cilvēkiem iespēju apmierināt
savas vajadzības nelielas pastaigas vai velobrauciena
attālumā no mājām. Tas nozīmē atjaunot cilvēku saikni ar
vietējo teritoriju un decentralizēt pilsētas dzīvi un
pakalpojumus. 15 minūšu pilsētas koncepcija radās
Parīzē, jo pilsētas administrācijas mērķis ir piedāvāt
parīziešiem to, kas viņiem nepieciešams uz vietas, lai
nodrošinātu galvaspilsētas “ekoloģisko transformāciju” par
apkaimju kopumu. Tas samazinātu piesārņojumu un
stresu, radot sociāli un ekonomiski jauktus rajonus, lai
uzlabotu iedzīvotāju un apmeklētāju vispārējo dzīves
kvalitāti.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības un
inovācijas projektā MORE tiek izstrādātas dizaina
koncepcijas, kas veicina ielu aktivitāti un samazina
satiksmes dominējošo stāvokli, ņemot vērā visu satiksmes
dalībnieku, tostarp aktīvo mobilitātes lietotāju un gājēju,
vajadzības. MORE ietvaros ielas tiek uzskatītas par
“ekosistēmām” tādās pilotpilsētās kā Budapešta,
Konstanta un Lisabona un testēti ceļu telpas dizaina rīki
dažādiem mērķiem, piemēram, pārvietošanās, kā arī
iepirkšanās, socializēšanās un atpūtas aktivitātēm.

16.
17.
18.
19.

Vitorijas-Gasteisas pilsēta Spānijā, kurai 2012. gadā
piešķirts Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums,
gadu desmitiem ir strādājusi, veidojot zaļās zonas pilsētas
centrā un Zaļo jostu ap to. 98 % iedzīvotāju dzīvo 3 km
attālumā no Zaļās jostas — liela mēroga projekta, kas
savieno zaļo zonu ap visu pilsētu. Zaļā josta ne tikai kļuva
par bioloģiskās daudzveidības karsto punktu, bet arī par
populāru atpūtas galamērķi, nodrošinot vietu fiziskajām
aktivitātēm, kopā sanākšanai un mijiedarbībai ar dabu,
piemēram, putnu vērošanai un bioloģiskajai
lauksaimniecībai. Vitorijas-Gasteisas apzaļumošanas
pasākumi iet roku rokā ar ilgtspējīgāku transporta veidu
veicināšanas politiku.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Dažas Zviedrijas pilsētas plāno iet vēl tālāk un kļūt par 1
minūtes pilsētām. Ideja aizsākās Stokholmā, bet citas
valsts pilsētas plāno pievienoties iniciatīvai, kas paredz
saliekamo koka mēbeļu izvietošanu brīvās stāvvietās uz
ielām. Vietējai sabiedrībai pat ir teikšana mēbeļu
projektēšanas un izstrādes procesā. Šī aktivitāte veicina
piederības sajūtu kopienai un palīdz veidot apkārtni,
atgūstot ielas no motorizētās satiksmes.

Trokšņa un gaisa piesārņojuma
novēršanas stratēģijas
ES finansētais projekts Phenomena (Trokšņa
mazināšanas pasākumu potenciālo ieguvumu veselībai
novērtējums ES) ietvaros tiek noteikti pasākumi, kas
samazina vides trokšņa radīto slogu veselībai. To
sākotnējie konstatējumi liecina, ka pārmērīga trokšņa
piesārņojuma ietekme jāiekļauj pilsētplānošanā.
Potenciālie risinājumi ietver ātruma samazināšanas
stratēģijas veselām pilsētu teritorijām vai komerciālo ēku
izmantošanu trokšņa barjeru lomā. Pārejai uz trokšņa
novēršanu, piemēram, ilgtspējīgu transporta veidu,
piemēram, gājēju un riteņbraucēju atbalstīšanai, ir
izšķiroša nozīme, lai panāktu nepieciešamo trokšņa
samazināšanu ilgtermiņa. Risinājumi ietver piekļuves
pilsētas transportlīdzekļiem noteikumus, gājēju zonas,
ātruma ierobežojumu samazināšanu pilsētās un aktīvas
pārvietošanās iespēju izmantošanu.
ES finansētais Interreg projekta CHIPS (Veloceļu inovācija
viedākai cilvēku transporta un telpiskajai plānošanai)
ietvaros tika izstrādāti un popularizēti veloceļi kā efektīvs
un rentabls mazoglekļa risinājums, lai brauktu uz un no
pilsētu nodarbinātības centriem. Projektā tika izstrādāti
risinājumi, kas var palīdzēt pilsētām un reģioniem izveidot
veloceļus kā jaunu mobilitātes produktu. Šādi risinājumi
var ļaut pārvarēt fiziskās un uzvedības barjeras, kas traucē
sabiedriskā transporta lietotājiem izmantot veloceliņus, un
maksimāli palielināt sinerģiju starp veloceliņiem un citiem
transportlīdzekļiem.

20.
21.
22.
23.

Gaisa piesārņojuma, ko rada transports, samazināšana
pilsētās galvenokārt tiek panākta, ierobežojot vai aizliedzot
piesārņojošo satiksmi. Barselonas “superkvartālu”
koncepcija par no automašīnām brīvas telpas salu izveidi,
pārvirzot satiksmi ap vairāku kvartālu teritorijām, uzrāda
ievērojamu trokšņa un gaisa piesārņojuma samazinājumu
pilsētā kopš tās ieviešanas 2016. gadā. Vietējā pašvaldība
tagad plāno būtisku koncepcijas paplašināšanu, un
nākamajā desmitgadē Barselona plāno pārveidot visu savu
centrālo teritoriju par zaļāku, gājējiem un velosipēdiem
draudzīgāku teritoriju, kas gandrīz pilnībā atbrīvota no
privātajiem transportlīdzekļiem. Citi centieni tika īstenoti
Spānijas galvaspilsētā Madridē, ieviešot mazemisiju zonu
(LEZ) kā daļu no ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna
(SUMP). Radikālās ietekmes rezultātā slāpekļa dioksīda
piesārņojums samazinājās par 15 % tikai trīs mēnešu laikā
pēc mazemisiju zonas izveidošanas.
Vairākas Rumānijas pilsētas, tostarp Jaši, Sibiu,
Sigetumarmacjejā, Sučavā, Tirgumurešā un Pitešti, nesen
pasūtīja modernus bezemisiju elektriskos autobusus, jo
pašvaldības pieņem zaļākus risinājumus, lai paplašinātu
savu sabiedriskā transporta parku un piedāvātu plašākus

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem. Saskaņā ar nesen
publiskoto C40 pētījumu būtiski zaļie ieguldījumi
sabiedriskajā transportā var samazināt transporta radīto
gaisa piesārņojumu par līdz pat 45 % un līdz 2030. gadam
samazināt pilsētas transporta emisijas vairāk nekā uz pusi.
Pamatojoties uz Eiropas Komisijas jauno ilgtspējīgas un
viedas mobilitātes stratēģiju, 100 Eiropas pilsētas kļūs
klimatneitrālas un pa Eiropas ceļiem brauks vismaz 100
miljoni bezemisiju transportlīdzekļu, lai Eiropas Zaļā kursa
ietvaros sasniegtu gaisa kvalitātes un klimata mērķus visā
kontinentā.

3

Fiziskā veselība
Senās tradīcijās veicināt aktīvu mobilitāti
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
programmas ietvaros fiziskā veselība ir
vēl viens ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes
pamatelements. Turklāt liela nozīme ir arī
ar satiksmi saistīto negatīvo ārējo faktoru,
piemēram, izpūtēja emisiju,
samazināšanai.

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)

FAKTI UN SKAITĻI

Gaisa kvalitāte
Gaisa piesārņojuma kaitīgo ietekmi apstiprina jaunākie Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) pētījumi, kas lēš, ka 376 000 priekšlaicīgas nāves
gadījumu ES 27 un Apvienotajā Karalistē tieši izraisīja smalko daļiņu
piesārņojums gadā. Tomēr pēdējo 30 gadu laikā ar piesārņojumu saistīto
nāves gadījumu skaits ir samazinājies uz pusi. Var novērot būtiskas izmaiņas,
kas saistītas ar gaisa piesārņojuma samazināšanu, aktīvu pārvietošanās
risinājumu izmantošanu, jauniem transporta veidiem, piemēram, elektriskajiem
velosipēdiem, kā arī centieniem palielināt pilsētu gājēju zonas un zaļās zonas.
Eiropas pilsētas, piemēram, Kopenhāgena un Amsterdama, ir apņēmušās līdz
2030. gadam aizstāt visu sabiedriskā transporta parku ar elektriskajiem
transportlīdzekļiem. Turklāt Vīnes pilsēta izvēlējās izmantot alternatīvus
autobusus kopā ar politiku, kas mudina izmantot sabiedrisko transportu,
tādējādi palielinot sabiedriskā transporta īpatsvaru līdz 39 %, vienlaikus radot
tikai 6 % no pilsētas transporta radītajām CO₂ emisijām.

376k

Katru gadu tiek
konstatētas 376
tūkstoš priekšlaicīgas
nāves, ko izraisījis
smalko daļiņu
piesārņojums. Kopš
1990. gada tas
samazinājies par 50%

Aktīva mobilitāte

Cilvēkiem, kas uz darbu brauc ar
velosipēdu ir par 46% mazāks sirds
slimību attīstības risks un par 45%
mazāks vēža attīstības risks

6x

Velosipēdu pārdošanas apjomi
vienas desmitgades laikā
palielinājušies sešas reizes

Vecuma grupā no 65 līdz
69 gadiem ir vislielākais
e-velosipēdu skaits

Aktīvai mobilitātei pasažieru transportlīdzekļu vietā var būt divi
pozitīvi efekti — fiziskās veselības uzlabošanās un izpūtēja
emisijas samazināšanās. Lielbritānijas piecu gadu pētījumā
tika secināts, ka riteņbraucējiem ir par 52 % mazāks risks
nomirt no sirds slimībām un par 40 % mazāks risks nomirt no
vēža. Tika konstatēts, ka pētāmajām personām ir arī par 46 %
mazāks risks saslimt ar sirds slimībām un par 45 % mazāks
risks vispār saslimt ar vēzi.
Ekonomiskā ziņā mazkustīgs dzīvesveids ne tikai kaitē
veselībai, bet arī Eiropas Savienībai kopumā rada
ekonomiskos zaudējumus vairāk nekā 80 miljardu eiro apmērā
gadā. ES Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir papildus citiem
riska faktoriem samazināt vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu
vides piesārņojuma dēļ. Plāns cieši mijiedarbojas ar Zaļo
kursu un tā nulles piesārņojuma rīcības plānu, lai paātrinātu
dalībvalstu rīcību pret piesārņotājiem, lai panāktu tīrāku gaisu,
uzlabojot monitoringu, modelēšanu un mērķtiecīgus gaisa
kvalitātes plānus.
Samazināta mobilitāte var būtiski ietekmēt arī vecāka
gadagājuma cilvēkus, un šo problēmu ir identificējusi ES
nedēļa aktīvai un veselīgai novecošanai. Turklāt šī Eiropas
iniciatīva risina problēmu ar ES finansētā projekta Savienotā
vitalitāte palīdzību. EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
nedēļas ietvaros riteņbraukšana tiek aplūkota tuvāk. Papildus
strukturālajām pārmaiņām tehnoloģiju attīstība var veicināt arī
aktīvu mobilitāti. Daudziem vecāka gadagājuma cilvēkiem
riteņbraukšana šķiet fiziski sarežģītāka, tāpēc šī vecuma grupa
var gūt labumu no pieejamo elektrisko velosipēdu par

draudzīgākām cenām pieauguma. Ir vērojams vispārējs
pieprasījuma pieaugums, jo pārdošanas apjomi desmit gadu
laikā ir palielinājušies sešas reizes, un tiek prognozēts, ka no
2020. līdz 2025 . gadam tas dubultosies. Saskaņā ar
jaunākajiem pētījumiem Vācijā vecuma grupā no 65 līdz 69
gadiem ir vislielākais elektrisko velosipēdu skaits — 16 %.
Pusi no visiem braucieniem ar elektriskajiem velosipēdiem
Vācijā veic cilvēki, kas vecāki par 60 gadiem, 29 % no visiem
elektrisko velosipēdu braucieniem veic cilvēki vecumā no 70
gadiem. Ikdienas attālumi, ko minētās vecuma grupas veic ar
elektriskajiem velosipēdiem, ir par četriem līdz astoņiem
kilometriem lielāki nekā ar “normāliem” velosipēdiem, kas
veido pieaugumu par 70 %.

Mikromobilitāte
Papildus elektriskajiem velosipēdiem vēl viena pēdējā laika
tendence ir velosipēdu koplietošana un elektriskie skūteri
Eiropas pilsētu centros — tie ir mikromobilitātes risinājumi.
Tos var uzskatīt par ātru un tīru risinājumu, lai samazinātu
emisijas pilsētās, vienlaikus nodrošinot ātru alternatīvu
nokļūšanai no punkta A līdz punktam B pilsētas vidē. Interreg
novērtējumi Bukarestē norāda, ka vietējais elektrisko skūteru
nodrošinātājs “Flow” apgalvo, ka katrs transportlīdzeklis tā
dzīves ciklā samazina emisijas par līdz 3500 kg oglekļa. Tas,
vai šādus skaitļus var sasniegt, ir atkarīgs no ilgizturības un
lietošanas ilguma. Saskaņā ar vienu pētījumu elektrisko
skūteru aktīvais lietošanas laiks ir tikai 28 dienas, pēc tam tie
tiek nodoti metāllūžņos. Neskatoties uz to, jāuzsver, ka
elektriskie velosipēdi vai elektriskie skūteri rada nulli izplūdes
gāzu izmešu un uzlabo mobilitātes piedāvājumu pilsētas vidē.
Kamēr transportlīdzekļi tiek uzturēti, remontēti un savākti videi
draudzīgā veidā, šie risinājumi var piedāvāt dzīvotspējīgu
alternatīvu.

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Pasākumu apvienošana ilgtspējīgas
pilsētvides mobilitātes plāna
(SUMP) ietvaros
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Emisiju samazināšana pilsētu centros
Emisiju samazināšana Eiropas pilsētu centros labvēlīgi
ietekmē veselīgu dzīvi. Viens lielisks piemērs, kas tika
atzīts arī par priekšzīmīgu EIROPASMOBILITĀTES
NEDĒĻAS MOBILITĀTESPASĀKUMU, ir Q-Park iniciatīva
Park & Ride. Šis privātais Beļģijas autostāvvietu
pakalpojumu sniedzējs katru nedēļas nogali piedāvā vairāk
nekā 50 % atlaidi autostāvvietai Antverpenes Berchem
dzelzceļa stacijā. Autostāvvieta ir ērti izvietota pie
apvedceļa, lai samazinātu vieglo automašīnu izmantošanu
pilsētas centrā .

Automašīnu piekļuves pilsētu
centriem ierobežošana
Pagaidu vai pastāvīgie pilsētas transportlīdzekļu piekļuves
noteikumi ir vēl viens pasākums, lai ierobežotu automašīnu
satiksmi pilsētu centros. Tie ietver gan pagaidu
ierobežojumus, gan ierobežojumus mazemisiju
transportlīdzekļiem noteiktās zonās vai pat piekļuves
aizliegumu visiem privātajiem transportlīdzekļiem
konkrētās zonās. Lai gan pilsētas transportlīdzekļu
piekļuves noteikumu ieviešana var būt ilgstošs process, ir
pieejami mazāki un ātrāki risinājumi. Bordo un Parīze ir
izstrādājušas stratēģiju, lai 2021. gada laikā katra mēneša
pirmajā svētdienā noteiktās zonās tiktu ieviesta diena bez
automašīnām. No janvāra līdz martam koncepcija tiek
pārbaudīta Bordo pilsētas centra rietumu daļā. Kopš aprīļa
zona tiek paplašināta uz ziemeļiem un dienvidiem.
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Krakow, Poland

Noteikumi tiek piemēroti no pulksten 10.00 līdz 18.00 vai
19.00. Šis parastais notikums nodrošina paredzamību un
novērš ievērojamu satiksmes plūsmas ietekmēšanu
plašākā mērogā.
Polijas pilsēta Krakova vairākos pilsētas laukumos mainīja
autostāvvietu lietošanas noteikumus. Izmaiņas izraisīja
veikalu īpašnieku un autostāvvietu operatoru protestus. Šī
naidīgā nostāja mainījās vairāku mēnešu laikā, jo veikalu
un autostāvvietu īpašnieki nesaskārās ar būtiskiem
ekonomiskajiem zaudējumiem un cilvēki mēdza vairāk
laika pavadīt pārstrukturētajā teritorijā. Vairāk nekā 75 %
aptaujāto cilvēku nevēlas atgriezties pie iepriekšējās
kārtības. Viņi uzsvēra, ka ir “īpaši priecīgi par automašīnu
neesamību šajās teritorijās un vienlaikus bauda arī
strukturālo ainavu, vēsturiskās ēkas un vispārējo
atmosfēru”. Šie iepriekš minēto pilsētu piemēri ir tikai
neliela daļa no kolektīvajiem centieniem, ko Eiropas
pilsētas veikušas, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju
līmeni.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

SUMP izstrāde, kas ir ilgtermiņa, visaptverošs, integrēts
mobilitātes plāns visai funkcionālajai pilsētas teritorijai,
nodrošina skaidrus ilgtermiņa mērķus, izvērtējot mobilitātes
problēmas kopumā, vienlaikus pievēršoties vispārējai
transporta apvienošanai, lai samazinātu ārējo faktoru, kas ir
kaitīgi cilvēkiem un videi, iedarbību. Budapeštas pilsēta
uzsvēra SUMP kā galvenā instrumenta saskaņotākai
dažādu ieinteresēto pušu — no pašvaldības
departamentiem un valsts pārstāvjiem līdz transporta
uzņēmumiem — pieejai nozīmi. Šī koordinācija garantē
kolektīvo atbalstu, kas vajadzīgs, lai īstenotu SUMP.
Plašāka informācija par SUMP ir publicēta ELTIS platformā
un saskaņā ar pamatnostādnēm par SUMP izstrādi un
īstenošanu.

Telpas atbrīvošana aktīvajai mobilitātei
Fiziskās aktivitātes var veicināt, nodrošinot zaļās pilsētas zonas, kas
piedāvā telpu skriešanai, jogai vai dabas un saules baudīšanai un palīdz
samazināt asfalta ielu vai ēku virsmas temperatūru, jo koki un lielāki krūmi
nodrošina ēnu. Zviedrijas pilsētas Gēteborgas piemēri liecina, ka
temperatūra pilsētas parkā bija par 4 °C zemāka nekā apbūvētajā pilsētas
teritorijā. Turklāt koki un citi apstādījumi samazina CO2 līmeni, nodrošina
dabisku dzīvotni dzīvniekiem un pat palielina apkārtējā īpašuma vērtību.
Vēl viens piemērs no Parīzes. Francijas galvaspilsētas mērķis ir izmantot
pilsētas apzaļumošanas iespējas, iestādot 170 000 koku, izveidojot
galveno zaļo asi un 30 hektārus atvēlot parkiem un dārziem. Tā kā Parīzē
jau ir 500 000 koku, plāns, kas būtu jāīsteno līdz 2026. gadam, palielinātu
koku skaitu par aptuveni 25 %.

Parīzes mērķis līdz
2026. gadam ir
iestādīt

170,000
kokus

Aktīvās mobilitātes veicināšana
Aktīvās mobilitātes stimulēšanai var būt būtiska ietekme. Daudzās valstīs
stimulēšanas shēmas pastāv jau ilgu laiku, piemēram, “uz darbu ar
velosipēdu” Apvienotajā Karalistē, kas piedāvā nodokļu atbrīvojumu,
iegādājoties uz nomaksu vai pērkot velosipēdus un atbilstošo aprīkojumu.
Līdzīgi piemēri ir sastopami arī Beļģijā — valstī, kurā ļoti populāra ir
automašīnu izmantošana un ļoti mīl profesionālo riteņbraukšanu.
“Fietsersbond” (holandiešu valodā runājoša riteņbraukšanas aizstāvības
grupa Flandrijā un Briselē) radīja izaicinājumu darba devējiem veicināt
aktīvo mobilitāti, ar lietotnes palīdzību izsekojot mērotos kilometrus un
mudinot kopā braukt ar velosipēdiem, organizējot pasākumus un balvas,
kuru mērķis ir motivēt darbiniekus.

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

+25%
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Drošības pasākumi
Šajā tematisko pamatnostādņu sadaļā
sīkāk aplūkoti drošības pasākumi, kas
sadalīti divās sadaļās — transporta
drošībā (piemēram, drošības pasākumi
cilvēkiem ar kustību traucējumiem) un
satiksmes drošībā. Pēdējā ietver
pasākumus, lai novērstu satiksmes
negadījumus un nāves gadījumus.

~15%
no Eiropas
Savienības
iedzīvotājiem ir
invaliditāte

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

FAKTI UN SKAITĻI

Drošības uzlabošana personām ar invaliditāti
Aptuveni 15 % cilvēku ES ir invaliditāte, un šis skaits, visticamāk, pieaugs līdz ar
demogrāfisko novecošanu. Tāpēc Eiropas Parlamenta Transporta komiteja ir
identificējusi dažādas grūtības, ar kurām saskaras cilvēki ar ierobežotu mobilitāti vai
neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki, izmantojot sabiedrisko transportu. Tie, pirmkārt un
galvenokārt, ir saistīti ar ievērojamiem piekļuves šķēršļiem iekāpšanas/izkāpšanas
vietās un vairākveidu pārvadājumu mezglos, kā arī informācijas trūkumu par vietējā
transporta pieejamību. Ja šī informācija ir pieejama, tai bieži trūkst pareiza datu
nesēja, piemēram, tā nav pieejama Braila rakstā vai audio formātā.

Ceļu satiksmes drošības
pastiprināšana
Eiropas dalībvalstis virzās uz mērķi panākt, lai ceļu
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits būtu nulle, jeb
uz “nulles vīziju”, kā to ir izklāstījusi Eiropas Komisija. Ceļu
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits ir samazinājies,
pateicoties noteikumiem par drošības jostu izmantošanu
un citiem ES drošības tiesību aktiem, tehnoloģiskajiem
sasniegumiem autobūves nozarē un stingrākiem valstu
noteikumiem par ātruma ierobežojumiem. 2001. gadā ceļu
satiksmes negadījumos gāja bojā gandrīz 55 000 cilvēku;
līdz 2018. gadam to skaits bija samazinājies par vairāk
nekā 50 %.

Velosipēdistu un gājēju drošība
38 % no visiem negadījumiem ar letālu iznākumu notiek uz
pilsētu ielām. Tāpēc EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
2021. gada tēmas mērķis ir veicināt izpratni par traģisko
aptuveni 9500 bojāgājušo skaitu 2018 . Vairāk nekā 50 %
no šiem bojāgājušajiem ir velosipēdisti un gājēji. Pastāv
skaidra cēloņsakarība starp automašīnas ātrumu un
velosipēdista vai gājēja traumas smagumu. Piemēram, ir
pierādīts, ka gājējiem ir 90 % izdzīvošanas iespēja, ja viņu
notriec automašīna, kas brauc ar ātrumu 30 km/h vai
mazāk, bet mazāk nekā 50 % iespēja izdzīvot pie trieciena,
kas izdarīts ar ātrumu 45 km/h, un gandrīz nav
izdzīvošanas iespēju, ja ātrums ir 80 km/h vai vairāk.
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Riteņbraucēji un gājēji joprojām ir visneaizsargātākās
iedzīvotāju grupas pilsētas satiksmē. Kā uzsvērts Eiropas
Komisijas dienestu darba dokumentā “ES ceļu satiksmes
drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam. Turpmākie
pasākumi ceļā uz “nulles vīziju””, ceļu infrastruktūra un
apkārtne ir veicinošs faktors vairāk nekā 30 % sadursmju .
Paraugprakses piemēri nākamajā sadaļā izceļ
infrastruktūras risinājumus no visas Eiropas.

Elektrisko skūteru drošības
regulējums
Mikromobilitātes risinājumi, piemēram, elektrisko skūteru
koplietošana, ir izplatījušies Eiropas pilsētu centros. Tomēr
tiesiskajā regulējumā ir būtiskas atšķirības. Lai gan dažas
pilsētas nosaka ātruma ierobežojumu 20 km/h, citas pieļauj
lielāku ātrumu. Vairākās ES valstīs ir spēkā tiesību akti,
kas elektrisko skūteru vadītājiem uzliek par pienākumu
izmantot ietves, turpretī citas skaidri norāda, ka
elektriskajiem skūteriem, ja nepieciešams, ir jābrauc pa
ielu vai veloceliņu. Šādi neskaidri un nekonsekventi tiesību
akti var radīt bīstamas situācijas un grūtības braucējiem.
Turklāt elektrisko skūteru novietošanas noteikumi var
uzlabot vispārējo drošību satiksmes dalībniekiem. Tādās
pilsētās kā Malaga ir izveidotas īpašas stāvvietas, lai
izvairītos no negodīgas koplietoto elektrisko skūteru

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

novietošanas uz ietvēm . Pilsētas visā Eiropā vēršas pret
pārmērīgu ātrumu, nosakot skaidrus ātruma ierobežojumus
un piemērojot lielus naudas sodus par to neievērošanu.
Parīze ieviesa 135 eiro naudas sodu par braukšanu pa
ietvi un noteica elektriskajiem skūteriem ātruma
ierobežojumu 20 km/h, kas ir ietverts normatīvajos aktos.
Var secināt, ka iepriekš minētie noteikumi ir nepieciešami,
jo statistika par drošību norāda uz šādu mobilitātes
risinājumu acīmredzamo bīstamību. Dānijā veiktie pētījumi
liecina, ka ar elektriskajem skūteriem tiek gūts astoņas
reizes vairāk traumu nekā ar velosipēdiem; savukārt ASV
statistika liecina, ka elektrisko skūteru lietotāju vidū galvas
traumas ir divreiz biežākas. Šo visnotaļ satraucošo
tendenci var atrisināt, novēršot braukšanu dzērumā un
veicot autovadītāju apmācību par mikromobilitātes
risinājumu lietotājiem, kā arī uzlabojot pilsētas ielu un to
segumu kvalitāti, samazinot bedres un nepieciešamības
gadījumā nodrošinot vienmērīgu segumu.

-50%

38%

letālo negadījumu
2018. gadā ir par 50%
notiek uz pilsētas
mazāks bojāgājušo skaits
ceļu satiksmes negadījumos ceļiem
nekā 2001. gadā

>30%

avāriju, kas saistītas ar ceļu
infrastruktūru

PARAUGPRAKSE

Uzmanība neaizsargātām grupām
Budapešta — viens no Centrāleiropas metropoles
reģioniem — ir izveidojusi mobilitātes plānu, kurā liela
uzmanība pievērsta gājējiem un kurā ietverti dažādi
pasākumi, kas īstenojami 2014.–2030. gadā. Viens no tiem
ir ikgadēja ceļa zīmju ap bērnudārziem, skolām un citām
izglītības iestādēm pārskatīšana. To atvieglo papildu
satiksmes intensitātes mazināšanas zonas. Šīs
samazinātās ātruma zonas jāievieš bez papildu zīmēm, jo
noteikumi būs pašsaprotami. Tas tiks panākts, mainot
satiksmes virzienu ielās, paplašinot apmaļu vietas vai
“drošības salas”. Šīs iniciatīvas kā pasākumu kopumi tika
iekļauti Budapeštas ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes
plānā.
Starptautiskā sabiedriskā transporta asociācija (UITP)
sniedz vairākas ieteiktās vadlīnijas par to, kā atbalstīt un
mijiedarboties ar personām ar ierobežotu mobilitāti vai citu
invaliditāti, kurām nepieciešama palīdzība. Papildus
ieteikumam būt pacietīgam UITP iesaka tieši uzrunāt
pasažieri, nevis runāt ar pavadošo personu. Runājot ar
cilvēku, kuram nepieciešama palīdzība, ķermeņa valoda
jāpielāgo runātā saturam, lai izvairītos no pārpratumiem.
Turklāt vienmēr būtu jāievēro personu ar invaliditāti privātā
telpa.
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Izpratnes veicināšana, paplašinot
perspektīvu

iener Linien, Vienna, Austria

Vīne un tās transporta aģentūra “ iener Linien” ir lielisks
piemērs tam, kā tiek iekļautas personas ar ierobežotu
mobilitāti un neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki. Notika
viedokļu apmaiņa starp politiķiem un attiecīgajām interešu
grupām, lai veicinātu izpratni par to vēlmēm un
vajadzībām. Ir izveidoti sadarbības pasākumi, piemēram,
“pastaigu darbnīcas”, lai pulcētu cilvēkus ar ierobežotu
mobilitāti, neredzīgus vai vājredzīgus cilvēkus un lēmumu
pieņēmējus, lai kopīgi pastaigātos sabiedriskā transporta
pieturu tuvumā. Šī apmaiņa palīdz vairot informētību .
Kopš 1999. gada “ iener Linien” sabiedriskā transporta
pieturvietās ir uzstādītas flīžu vai bruģakmeņu segumu
sistēmas ar rievām vai izciļņiem. Šīs plaši izplatītās
sistēmas palīdz neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem
atrast drošāko un ātrāko ceļu uz sabiedrisko transportu un
no tā. Turklāt, pateicoties “ iener Linien” ilgstošajiem
centieniem, visas stacijas ir pieejamas zemes līmenī.

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf
55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC
56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Atklāta domu apmaiņa ar cilvēkiem
ar invaliditāti, lai veicinātu empātiju
Citi praktiski un viegli īstenojami risinājumi ir izpratnes
veicināšanas kampaņas. Paraugprakses piemēri no
Eiropas pilsētām ir semināri, pastaigas pa pilsētu ar
neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem un informācijas
kampaņas. Šajās tematiskajās pamatnostādnēs ir uzsvērti
trīs EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS MOBILITĀTES
PASĀKUMU piemēri. Neliela pilsēta Spānijā, Maljorkas
salā, organizēja projektu “aklo randiņu pilsēta”, lai ļautu
cilvēkiem izjust pastaigas, neko neredzot, ar neredzīgas
personas no vietējās kopienas palīdzību. Kopīgā pastaiga
pa pilsētu vērš uzmanību uz visa veida pieejamības
problēmām un palielina informētību par noteiktiem
infrastruktūras trūkumiem . Līdzīgu izpratnes veicināšanas
kampaņu organizēja Francijas pilsēta Montaržī, kas
atrodas 70 km uz austrumiem no Orleānas un kas
koncentrēja savus centienus uz vēlētām amatpersonām.
Amatpersonas tika pavadītas caur dažādiem šķēršļiem, lai
izjustu aklumu, kurlumu vai ierobežotu mobilitāte . Vēl
viens risinājums ir ieviests Turcijas pilsētā Izmirā, kur
cilvēki ar invaliditāti un bez tās kopā izmantoja tandēma
velosipēdus. Braucienu laikā tika konstatēti kopīgi šķēršļi.

Gājēju zonu izveide
Ikgadējo EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS svinību
ietvaros organizētajām dienām vai nedēļas nogalēm bez
automašīnām ir sena vēsture. Pagaidu pasākumi, kas
aizsākās kā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
pasākumi, daudzos gadījumos ir kļuvuši par pastāvīgiem
risinājumiem. Boloņa — 2011. gada EIROPAS
MOBILITĀTESNEDĒĻAS balvas ieguvēja — kā pagaidu
pasākumu izveidoja no automašīnām brīvas zonas
vēsturiskajā pilsētas centrā. Desmit gadus vēlāk nedēļas
nogales bez automašīnām ir kļuvušas par neaizstājamu
Boloņas dzīves sastāvdaļu. Šie stāsti var iedvesmot
pilsētas visā Eiropā sākt līdzīgas pārmaiņas.
Tā kā gājēju kustība var aizņemt ievērojamu laiku,
Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas pieņemtās
pakāpeniskās pieejas piemērs ir ļoti veiksmīgs, jo tā
rezultātā kopējā gājēju zona pārsniedz 100 000 m2 (tā ir
līdzvērtīga vairāk nekā 140 futbola laukumiem). Pilsēta šo
atdzīvināšanas procesu uzsāka pēc tam, kad saskārās ar
paaugstinātu satiksmes līmeni pilsētas centrā. Šiem
centieniem sekoja upes krastu atdzīvināšana pilsētas
centrā un papildu gājēju tiltu izbūve pāri upei. Pateicoties
produktīvai domu apmaiņai ar Ļubļanas iedzīvotājiem, šos
ilgtermiņa procesus automašīnu satiksmes samazināšanai
pilsētā joprojām atbalsta 88–95 % iedzīvotāju.

58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/
2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
60. https://www.sutp.org/publications/9584/
61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Satiksmes intensitātes mazināšana un pilsētas ātruma
ierobežojumu pazemināšana
Gājēju satiksme pa ielām visā to garumā ir iespējams
pasākums, kas bloķē automašīnām piekļuvi noteiktām
vietām. Tomēr mazāki infrastruktūras pasākumi var būtiski
ietekmēt arī gājēju drošību. Vācijā veiktajā pētījumā ir
uzsvērta dažādu mazāku pasākumu, piemēram, gājēju
salas, gājēju celiņu apmaļu pagarinājumus, ielu
sašaurināšanu vai apstādīšanu , nozīme un ietekme.
Gājēju salas ir atdalītas zonas ceļa vidū, kas ļauj gājējiem
apstāties, šķērsojot noslogotas primārās vai sekundārās
ielas. Šis pasākums ir īpaši noderīgs gados vecākiem
cilvēkiem, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un bērniem.
Šis nelielais infrastruktūras pasākums samazina ātrumu,
pievērš vadītāju uzmanību un saīsina attālumu ielas
šķērsošanai, kas arī ir galvenais ielu sašaurināšanās
iemesls un ļauj mazināt satiksmes intensitāti ielās.
Vēl viens nozīmīgs pasākums, lai uzlabotu gājēju un
velosipēdistu drošību uz ceļa, ir ātruma ierobežojuma
samazināšana īpašās augsta riska zonās vai visā pilsētas
teritorijā. Kaut arī dažādas Eiropas pilsētas ir
samazinājušas ātruma ierobežojumus noteiktās teritorijās,
īpaši interesanti ir divi nesenie piemēri: Bilbao Spānijā un
Beļģijas galvaspilsēta Brisele. Bilbao 2020. gadā ieguva
ES Drošu pilsētas ceļu balvu, savukārt Brisele — balvu par
ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanu 2019. gadā.
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Sava SUMP ietvaros Bilbao 2007. gadā izveidoja drošas
mobilitātes plānu, kas kopš 2011. gada samazināja ceļu
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu līdz ne vairāk kā
trim gadā. Būdama pirmā pilsēta ar vairāk nekā 300 000
iedzīvotāju, kas piemēro 30 km/h ātruma ierobežojumu 87
% uz visām tās ielām, Bilbao spēra nozīmīgu soli
satiksmes drošības uzlabošanai, vienlaikus samazinot arī
trokšņa piesārņojumu un citu negatīvu ārējo ietekmi, ko
izraisa vieglo automašīnu satiksme. Šie pasākumi saņēma
plašu atbalstu, pateicoties visaptverošām diskusijām ar
vietējām ieinteresētajām pusēm un spēcīgam
komunikācijas plānam, lai veicinātu to, ka iedzīvotāji
pieņem šo pasākumu. Nepiepildījās gaidītais, ka 30 km/h
ātruma ierobežojums palielinās brauciena laiku un kavēs
satiksmes plūsmu. Vēl viena būtiska pārvērtība notika
Briselē, kas arī no 2021. gada 1. janvāra mainīja ātruma
ierobežojumu uz 30 km/h uz visām ielām, izņemot vairākas
galvenās ielas. Galvenie iemesli šim lielajam solim ir
trokšņa piesārņojuma novēršana un ceļu satiksmes
drošība. Rezultāti jau bija redzami pēc viena mēneša, un
tos apstiprināja ātruma pārbaudes desmit Eiropas
galvaspilsētas vietās. Dati liecina, ka ātrums pēc viena
mēneša vidēji samazinājās par 9 % gan 30 km/h, gan 50
km/h zonās. Pretstatā vispārpieņemtajam uzskatam,
kopējais brauciena laiks ir saglabājies stabils sastrēguma
stundu laikā un ārpus tā.
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Reaģēšana uz Covid-19
Šajā sadaļā ir uzsvērti dažādi reaģēšanas uz
Covid-19 pasākumi pilsētu mobilitātes jomā,
sniegta statistika, kas ir krasi ietekmējusi
sabiedrisko dzīvi Eiropas pilsētās un visā
pasaulē. Mēs jo īpaši koncentrējamies uz
pozitīvajiem izmaiņu, kas tiek īstenotas,
reaģējot uz pandēmiju, aspektiem.

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

Autori vēlas uzsvērt, ka citi ES finansētie projekti, organizācijas un iestādes jau ir
izlaiduši daudz publikāciju par šo tēmu. “SUMP Topic Guide on Planning for More
Resilient and Robust Urban Mobility” (SUMP tēmas ceļvedis par elastīgākas un
izturīgākas pilsētas mobilitātes plānošanu) un “SUMP Practitioner Briefing on COVID-19
” (SUMP praktiķu informatīvais izklāsts par Covid-19) sniedz visaptverošus norādījumus
un paraugprakses piemērus. Šajā dokumentā ir sniegts īss pārskats par dažiem
atsevišķiem pasākumiem.
Eiropas Zaļais kurss atbalsta atgūšanos pēc Covid-19, palīdzot atjaunot ilgtspējīgāku
ES ekonomiku, radot darba iespējas un mazinot sociālo nevienlīdzību. Eiropas
Komisijas Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijas mērķis ir palīdzēt Eiropas
transporta sistēmai ātri atgūties no smagās Covid-19 krīzes ietekmes un kļūt
ilgtspējīgākai, viedākai un noturīgākai.

FAKTI UN SKAITĻI

Uzticības sabiedriskajam
transportam atjaunošana
Visā Eiropā un visā pasaulē Covid-19 būtiski samazināja
sabiedriskā transporta izmantošanu. Tādās Eiropas
pilsētās kā Liona un Nica 2020. gada sākumā sabiedriskā
transporta izmantošana samazinājās par 85–95 %.
Līdzīgs būtisks kritums bija vērojams arī Nīderlandē. Šis
ievērojamais braucēju skaita samazinājums daļēji
skaidrojams ar nevietā paustajām bažām par risku
inficēties vilcienos vai autobusos. Tomēr Vācijas un
Francijas valdības aģentūru dati par slimību kontroli
liecina, ka tikai 0,2 % līdz 1,2 % no inficēšanās ar Covid-19
gadījumiem var izsekot līdz visiem transporta līdzekļiem
(sauszemes, gaisa un jūras ). Šos rezultātus apstiprina
Ķīnā veikts pētījums, novērtējot mezglus, kas saistīti ar
ātrgaitas vilcieniem. Pētījumā uzsvērts, ka sabiedriskais
transports ir ļoti drošs, ja ir pieejama pietiekama vieta
pasažieru izkliedēšanai un iedarbība tiek saglabāta
salīdzinoši īsu laiku. Pētījumi, kas veikti Francijā, Austrijā
un Japānā , apstiprina, ka īsi braucieni metro rada
minimālu risku, salīdzinot ar vairāku stundu braucieniem
vilcienos.
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Pāreja uz aktīvo mobilitāti
Līdztekus ievērojamam sabiedriskā transporta
izmantošanas un piepilsētas satiksmes samazinājumam
notika skaidra pāreja uz aktīvo mobilitāti, piemēram,
riteņbraukšanu un pārvietošanos kājām. Pilsētu
administrācijas visā Eiropā veicināja uzvedības maiņu,
izveidojot pastāvīgos vai pagaidu veloceliņus. Vācija veiktā
pētījumā tika analizēti Eiropas mēroga paziņojumi par
velojoslām, kuras parādījās visā pandēmijas laikā. Pētnieki
atzīmēja, ka kopš 2020. gada jūlija tika paziņots par šīm
infrastruktūras izmaiņām, kas ļāva izveidot velojoslas 2000
kilometru garumā. Tās parādījās daudzās lielākajās
Eiropas pilsētās, ieskaitot Berlīni (23 km), Briseli (40 km ),
Budapeštu (20 km), Parīzi (32 km) un Romu (150 km).

Gaisa kvalitātes uzlabojumi
Papildus pārejai uz aktīvo mobilitāti Eiropas pilsētās
“lokdauna” mēnesī — 2020. gada martā — tika novērota
slāpekļa dioksīda (NO2) un cieto daļiņu (PM2,5) radītā
piesārņojuma līmeņa samazināšanās. Saskaņā ar Eiropas
Vides aģentūras (EVA ) datiem, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, NO2 emisijas ievērojami samazinājās Eiropas
pilsētās, piemēram, Parīzē (54 %), Milānā (21 %),
Barselonā (55 %) un Lisabonā (51 %). Sorbonnas

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Tikai 0,2% līdz 1,2%
COVID-19 infekciju
cēloni “var izsekot” līdz
transporta līdzekļiem
Universitātes meteoroloģiskās laboratorijas Parīzē
(Francija) veiktās analīzes attiecībā uz NO2 liecina, ka
Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Spānijas,
Šveices un Portugāles (kur samazinājums pārsniedza 50
%) pilsētu teritorijās kritās par vairāk nekā 30 %. Emisijas
samazinājās visu novērtēto Eiropas valstu pilsētu
teritorijās. Tas pats attiecas uz PM2,5, jo samazinājums
bija vērojams visās pilsētu teritorijās, izņemot Poliju.
Visizteiktākais samazinājums bija Francijā (18 %), Itālijā
(20,5 %), Portugālē (23,5 %) un Slovēnijā (18,4 %).
Samazinātā transportlīdzekļu satiksme mazināja arī ceļu
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. 19 no 25 ES
dalībvalstīm 2020. gada aprīlī, salīdzinot ar aprīļa mēnesi
iepriekšējo trīs gadu laikā, ceļu satiksmes negadījumos
bojāgājušo skaits samazinājās. Dzīvību zaudēja 910
cilvēki, salīdzinot ar iepriekš vidēji 1415 bojāgājušajiem,
kas ir par aptuveni 35 % mazāk.

PARAUGPRAKSE
Autori iesaka izmantot EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
partneru apkopoto informāciju, piemēram, resursus par
Covid-19 un mobilitāti, pilsētu pārorientēšanu pēc Covid19, kā arī SUMP tematisko rokasgrāmatu par noturību
Covid-19 laikā.

Drošības pasākumi sabiedriskajā
transportā
Covid-19 pandēmijas kulminācijas laikā vairākas Eiropas
pilsētas, piemēram, Jaši Rumānijā, izvēlējās nodrošināt
īpašus autobusus neaizsargātām grupām vai būtiskiem
darba ņēmējiem. Līdzīgi pasākumi ir ieviesti arī citās
pilsētās, piemēram, Dublinā, kas izvēlējās saglabāt
autobusu kursēšanas biežumu esošajos maršrutos,
neraugoties uz sabiedriskā transporta izmantošanas
samazinājumu. Turklāt autobusu maršruti tika pielāgoti, lai
izvairītos no pārmērīgas drūzmēšanās šaurajās autobusu
pieturās un iekārtotu veloceliņus uz Īrijas galvaspilsētas
ielām. Informācijas koplietošana arī sniedz būtisku
ieguvumu cīņā pret pandēmiju, piemēram, papildu
informācija par noslogotību, kas tika kopīgota ar
viedtālruņu lietotņu palīdzību un ko nodrošināja Deutsche
Bahn (Vācijas dzelzceļu uzņēmums) un autobusi
Katalonijā (Spānija).
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Aktīvā mobilitāte Covid-19
pandēmijas laikā

Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes
plāna (SUMP) aktivizēšana

Tā kā daudzi cilvēki izvēlējās aktīvās mobilitātes iespējas,
piemēram, pārvietošanos kājām un riteņbraukšanu, pilsētu
pašvaldības veica dažādus pasākumus, lai veicinātu aktīvo
mobilitāti un samazinātu slogu sabiedriskā transporta
infrastruktūrai. Daudzas pilsētas paplašināja savu pagaidu
alternatīvo mobilitātes infrastruktūru, lai radītu pastāvīgus
risinājumus. Šī dokumenta publicēšanas laikā joprojām nav
skaidrs, vai visi pagaidu pasākumi tiks saglabāti, tāpēc mēs
koncentrējamies uz pastāvīgo pasākumu izvēli.

Boloņa — studentu pilsēta un Itālijas Emīlija-Romanjas
reģiona galvaspilsēta — turpmākajos gados paplašinās
pašreizējo 145 kilometru garo veloceliņu tīklu līdz aptuveni
500 kilometriem. Tās riteņbraukšanas plānus, kas
izstrādāti ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna (SUMP)
ietvaros, paātrināja Covid-19 pandēmija. Kā norāda
Boloņas mērs, 60 % no Boloņas SUMP plāniem — Bicip
Metropolitana — savienot metropoles reģiona pilsētas
centru, komerciālos un dzīvojamos rajonus, bija jāpabeidz
līdz 2020. gada beigām. SUMP bija galvenā loma, jo tā
ļāva aglomerācijai un Boloņas pilsētai ātri īstenot esošos
plānus. Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānam ir
stratēģiski ilgtermiņa mērķi, taču tas ietver arī īstermiņa
mērķus. Šī elastība ļāva citām pilsētām ar SUMP,
piemēram, Antverpenei un Gentei (Beļģija), Katovicei
(Polija), Lisabonai (Portugāle) un Segedai (Ungārija),
paātrināt saskaņoto pasākumu īstenošanu Covid-19
pandēmijas laikā, mainoties apstākļiem un prioritātēm.

Itālijas pilsētu Milānu iedvesmoja vairākas pilsētas visā
pasaulē, lai pārskatītu ielu telpas sadalījumu pilsētas centrā.
Politikas dokumenta “Strade Aperte” (“Atvērtie ceļi”) mērķis ir
paplašināt velojoslas un gājēju zonu, lai pilsētas ielas atvērtu
aktīvajai mobilitātei un novirzītu fokusu no vieglajām
automašīnām. Atvērto ceļu programmas ietvaros tiek pārņemti
ievērojami risinājumi no citām pilsētām, piemēram, Berlīnes un
Barselonas, lai nodrošinātu koku stādīšanu, bulvāru
pārveidošanu un krustojumu ar ievērojamu satiksmes apjomu
pārstrukturēšanu. Lai gan citas pilsētas kā galveno mērķi
noteica konkrētus velojoslu garuma kilometrus, Milānas
programmas mērķis ir radīt garīgu pāreju — koncentrēšanos —
uz aktīvo mobilitāti.
Bordo — vīna reģiona ar 250 000 iedzīvotājiem centrā —
steidzamā kārtā tika izveidota velojosla 78 kilometru garumā,
pagaidu velosipēdu novietne pilsētas centrā un īpašs 1000
nomas velosipēdu parks studentiem, kā arī piedāvāti 200
papildu elektriskie velosipēdi, lai uzlabotu esošo nomas parku .

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
https://www.bahn.com/en/view/booking-information/booking/how-full-is-my-train.shtml
https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
https://www.comune.milano.it/documents/20126/992518/Strade+Aperte_IT_200430_rev.pdf/a100d04c-6b55-ae74-e0f8-b52563e07822?t=1589460655416
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
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