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1) Ievads
Šī gada tēma
2022. gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS tēma ir “Labākas saiknes”. Šī tēma tika izvēlēta, lai
atspoguļotu cilvēku vēlmi visā Eiropā atjaunot savstarpējās saiknes pēc izolācijas un ierobežojumiem
vairāku mēnešu garumā. Cilvēki var veidot saiknes, satiekoties pilsētas laukumos, un saglabāt saikni,
izmantojot sabiedrisko transportu. Labāk savienots transports nozīmē labāk savienotas vietas un
cilvēkus, un tas ir Eiropas Komisijas Eiropas Zaļā kursa1 uzmanības centrā. Ilgtspējīgas un viedas
mobilitātes stratēģijā2 ir arī aicināts uzlabot saikni starp lēmumu pieņēmējiem, pakalpojumu
sniedzējiem, pilsētplānotājiem un iedzīvotājiem. Pēc tam, kad 2021. gadā liela uzmanība tika pievērsta
pilsētu mobilitātes veselības aspektiem, šī gada tēma “Labākas saiknes” ir veltīta
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS mērķim vienot cilvēkus.
Tā kā transports ir otrais visvairāk piesārņojošais sektors Eiropā 3 un ES iekšzemes transporta emisijas
no 2018. līdz 2019. gadam pat palielinājās par 0,8 %4, ir jāvelta ievērojamas pūles, lai sasniegtu Eiropas
mērķi — līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu nulles neto emisijas, kā noteikts Eiropas Zaļajā
kursā. Tā kā tas ir liels izaicinājums, ir svarīgi, lai visas ieinteresētās puses un pilsētas sadarbotos, lai
ievērojami samazinātu (pilsētu) mobilitātes emisijas.
Krīzes, piemēram, Covid-19 vai problēmas, kas saistītas ar energoapgādes drošības saglabāšanu pēc
Krievijas iebrukuma Ukrainā, apdraud izvirzītos mērķus. REPowerEU plāna5 mērķis ir mazināt šo
problēmu ietekmi, izmantojot pasākumu kopumu, lai taupītu enerģiju, dažādotu piegādes avotus, aizstātu
fosilo kurināmo, paātrinot Eiropas pāreju uz tīru enerģiju, un gudri apvienotu ieguldījumus un reformas 6.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
2
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“Labākas saiknes”
“Labākas saiknes” aptver visus ilgtspējīga transporta aspektus pilsētvidē, ko var rezumēt ar šādiem angļu
valodas vārdiem, kas sākas ar “p”: cilvēki (people), vietas (places), iepakojumi (packages), politika un
plānošana (policy & planning).
Turklāt sabiedriskais transports ir mūsu mūžsenais partneris savienojumiem, drošai ceļošanai un vides
aizsardzībai — kopā ar aktīvu un kopīgu mobilitāti un citām saistītām, pēc pieprasījuma pieejamām un
ilgtspējīgām transporta iespējām. “Tradicionālo” transporta veidu savienošana ar jaunajiem digitālajiem
risinājumiem joprojām ir būtisks nākotnes aspekts.
Katrai no četrām tēmām ir veltīta atsevišķa nodaļa šā gada tematiskajās pamatnostādnēs. Tāpēc šī
dokumenta mērķis ir sniegt labu pārskatu par jaunākajiem labākās prakses piemēriem un iniciatīvām no
pilsētām un iedzīvotāju iniciatīvām, kas iedvesmos jūs īstenot pašiem savus pasākumus, lai pilsētu
mobilitāti padarītu ilgtspējīgāku.
Cilvēki jau vairāk nekā 20 gadus ir bijuši EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS centrā un joprojām ir mūsu kampaņas
dzinējspēks. Katru gadu vienā nedēļā no 16. līdz 22. septembrim kampaņas tīmekļa vietnē tiek augšupielādēti
vairāki tūkstoši pasākumu, projektu un labākās prakses piemēru, un visa gada garumā tiek iesniegti aptuveni 600
MOBILITĀTESPASĀKUMI, kas liecina par to, ka EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA sekmīgi palīdz savienot
cilvēkus, lai tie īstenotu savas ilgtspējīga transporta iniciatīvas. Turklāt Eiropas Jaunatnes gads 20227
koncentrējas uz saikni ar jauniešiem visās darbības jomās.
Vietām, tostarp pilsētvidei un zaļajām zonām, ir jābūt patīkamām un funkcionālām, lai cilvēki varētu satikties un
veidot savstarpējas saiknes. Vairāk zaļumu Eiropas pilsētās kā galveno prasību norādīja 82 % pagājušā gada
kampaņas “Tīras pilsētas” aptaujas dalībnieku8.
Iepakojumi var būt dubulta nozīme — tie var attiekties gan uz fiziskām pakām un arvien pieaugošajām loģistikas
problēmām, kas saistītas ar to piegādi videi nekaitīgā veidā, gan uz digitālās informācijas paketēm. Tās ir būtiskas
mobilitātes nodrošināšanai pilsētās, un tām ir nepieciešamas “labākas saiknes” starp datu sniedzējiem un
lietotājiem.
Politika un plānošana ir nepieciešama ikvienai pilsētai, lai visaptveroši un elastīgi risinātu kopīgās pilsētu
mobilitātes problēmas. EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA sniedz lielisku iespēju pilsētplānotājiem iedvesmoties no
mobilitātes plānošanas, kas orientēta uz iedzīvotāju vajadzībām. Iedzīvotāju līdzdalība ir Eiropas Komisijas
ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (SUMP) koncepcijas būtiska sastāvdaļa, un sabiedriskās apspriešanas, kas
notiek EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS laikā, var novest pie jauniem, cilvēkiem un videi draudzīgiem transporta
risinājumiem vietējos rajonos.
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https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
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Kā jūs varat piedalīties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņā?
Šī gada tēma “Labākas saiknes” atspoguļo arī mūsu vēlmi būt savienotiem ar jums! Tāpēc aicinām sekot
mums Twitter9, Instagram10 un Facebook11. Neatkarīgi no tā, ko jūs un jūsu vietējā komanda darāt
saistībā ar šī gada tēmām, aicinām jūs dalīties ar mums savos jaunumos.
2021. gadā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA sasniedza līdz šim lielāko reģistrāciju skaitu, piedaloties
vairāk nekā 3100 pilsētām no 53 valstīm un gada laikā tiekot iesniegtiem gandrīz 650
MOBILITĀTESPASĀKUMIEM.
Pievienojieties
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI
septembrī.
Jūs
varat
pievienoties
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI dažādos veidos. Ja pārstāvat pilsētu, varat piedalīties kampaņas
galvenajā nedēļā no 16. līdz 22. septembrim un iesniegt savas aktivitātes un pasākumus mūsu tīmekļa
vietnē www.mobilityweek.eu
Iesniedziet MOBILITĀTESPASĀKUMU un dalieties ar saviem panākumiem Ja pārstāvat uzņēmumu,
pilsoņu iniciatīvu, izglītības iestādi vai citu organizāciju, varat iesniegt savu MOBILITĀTESPASĀKUMU
saistībā ar ilgtspējīgas mobilitātes iniciatīvām un “Labākām saiknēm” visa gada garumā. Šī gada
tematiskajās pamatnostādnēs ir iekļauti vairāki MOBILITĀTESPASĀKUMU piemēri, ko iesnieguši
vietējie kampaņu rīkotāji no visas Eiropas. Izcilu MOBILITĀTESPASĀKUMU rīkotāji arī turpmāk tiks
aicināti dalīties savos veiksmes stāstos.
Jūs varat iesniegt veiksmes stāstus, lai saņemtu balvas. Vai jūsu pilsēta ir sasniegusi kaut ko
priekšzīmīgu un izcilu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes jomā? Tad jūs varat saņemt apbalvojumu par savu
izcilo darbu, piedaloties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņā. Mūsu kampaņa piedāvā dažādas
balvas atkarībā no jūsu sasniegumu konteksta. Tāpēc aicinām jūs pieteikties mūsu ikgadējiem
konkursiem.

9

https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Saistība ar citām ES iniciatīvām
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA ir nozīmīgs notikums Eiropas kalendārā, kas papildina arī vairākas
galvenās ES politikas iniciatīvas. Eiropas Komisijas Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā12 ir
izklāstītas 82 konkrētas iniciatīvas, kas jāīsteno nākamo četru gadu laikā kā pirmais solis ceļā uz
vispārējā mērķa sasniegšanu, proti, līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Turklāt mūsu kampaņa
atbalsta Eiropas Klimata paktu13, kas ir izpratnes veicināšanas iniciatīva, kuras uzmanības centrā ir
apņemšanās
un
pasākumi
cīņai
pret
klimata
pārmaiņām
visā
Eiropā.
Tādējādi
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAI ir nozīmīga loma, mudinot iedzīvotājus, pilsētas, izglītības iestādes,
uzņēmumus un NVO veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās.
Papildus minēto iniciatīvu atbalstam EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA atbalsta arī ES mērķus šādās
iniciatīvās: ES Zaļajā nedēļā14 un ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļā15. Pēc sekmīgā Eiropas Dzelzceļa
gada 202116, Eiropas Jaunatnes gada 202217 mērķis ir izvirzīt jauniešus uzmanības centrā, lai uzsvērtu
viņu ieguldījumu visās sabiedrības jomās, tostarp to, cik svarīga ir viņu ietekme uz pilsētvides nākotni un
ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās.

12

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
15 https://eusew.eu/
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
13
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2) Cilvēki
Diemžēl lēmumi par mobilitāti pilsētās bieži tiek uztverti kā pasākumi, kas lielā mērā tiek pieņemti no
augšas uz leju, un indivīdi var justies ignorēti vai atstumti. Tāpēc iekļaujošāks un holistiskāks lēmumu
pieņemšanas process var palīdzēt cilvēkiem paust savu viedokli. Lai gan uz iedzīvotājiem orientēta
politika bieži vien var būt ilgtermiņa uzdevums, tās rezultāti var būt ļoti noderīgi. Koprades sistēmā, kas
ir skaidrota nākamajā rindkopā, ir uzsvērts, cik svarīgi ir iesaistīt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un
visu vecuma grupu un sociālekonomisko slāņu iedzīvotājus, lai īstenotu pasākumus, kuriem ir kopīga
ietekme.

2a) Koprade
Kopradi var definēt kā “sistemātisku procesu, kurā tiek radīti jauni risinājumi kopā ar cilvēkiem — nevis
viņu vietā, bet gan iesaistot cilvēkus un kopienas politikas un pakalpojumu izstrādē18”. Šī definīcija bija
pamatā ES finansētajam projektam SUNRISE19, kas veicināja koprades procesus sešās pilsētās Eiropā
un ārpus tās. Turpmākajos trīs paraugprakses piemēros uzmanība pievērsta dažādiem koprades
aspektiem, kā arī dažādiem iedzīvotāju iesaistes līmeņiem.

Apkārtnes autostāvvietu problēmu risināšana, izmantojot koprades pieeju Brēmenē,
Vācijā
Visā Eiropā vēsturiskajos pilsētu rajonos, kas celti pirms 20. gadsimta 40. gadiem, nav paredzētas
stāvvietas personīgo automašīnu novietošanai uz ielas vai citur. Šī problēma pastāv arī Brēmenes
pilsētvalstī Vācijas ziemeļrietumos. Šauras ielas un ietves bez stāvlaukumu plāna bija norma Hulsbergas
rajonā — salīdzinoši nelielā apgabalā, kas atrodas uz austrumiem no Hanzas pilsētas, netālu no slavenā
Weserstadion. Vēl nesen automašīnas daļēji aizšķērsoja ietves vai stāvēja abās ielas pusēs. Tas radīja
ievērojamus šķēršļus, un ietves bieži vien bija nepieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu
ratiņiem. Arī ugunsdzēsējiem un atkritumu savācējiem bija lielas problēmas manevrēt ierobežotajā telpā.
Automašīnu lietotāji uzskatīja, ka stāvēšana pie mājas ir viņu tiesības, un nonāca konfliktā ar citām
iedzīvotāju grupām, kas vēlējās pārstrukturēt un ierobežot stāvvietas ietves malā.

18
19

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/
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Tā vietā, lai īstenotu no augšas uz leju vērstus pasākumus, pilsētas administrācija uzsāka projektu, kura
ietvaros tika kopīgi apzinātas esošās problēmas un izstrādāti risinājumi, kurus trešajā posmā kopīgi
īstenoja un kopīgi izvērtēja dažādu cilvēku grupa. Kad bija apzinātas minētās problēmas, pilsētas
administrācija kopā ar iedzīvotājiem pārstrukturēja stāvvietas pie ietvēm. Šajā procesā būtiska nozīme
bija starpniecībai starp dažādām interešu grupām. Darba dienu vakara stundās notika vairāki desmiti
informācijas un pieredzes apmaiņas sanāksmju. Turklāt tika dota platforma neaizsargātajām grupām,
kuras ietekmē sarežģītā situācija ar autostāvvietām, piemēram, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās
spējām, kā arī ģimenēm un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Kopumā galvenie ieguvumi un sasniegumi bija autostāvvietu politikas un noteikumu izpildes
reorganizācija, kā rezultātā tika atbrīvoti papildu 1600 m ietvju malu, kā arī kopības sajūta, kas parādīja
apkaimes iedzīvotājiem, ka viedokļu apmaiņa un diskusijas var novest pie labiem rezultātiem. Lielākajai
daļai satiksmes dalībnieku, gājēju un cilvēku ar invaliditāti pēc pārstrukturēšanas ir vairāk vietas savām
vajadzībām. Kopumā kolektīvā koprades akcija bija ļoti sekmīga, tāpēc tā tiks atkārtota arī citos
Brēmenes rajonos20.

Multimodālo mobilitātes mezglu izveide Lisabonā, Portugālē
Lisabonas pilsētā ir labi funkcionējoša metro sistēma, kas 2019. gadā pārvadāja 173 miljonus pasažieru
jeb nedaudz vairāk kā 500 000 cilvēku dienā21. Kopā ar citiem sabiedriskā transporta veidiem tas veido
18 % no Portugāles galvaspilsētā darba dienās veiktajiem braucieniem, nedaudz zem aktīvās mobilitātes
(24 %). Diemžēl 56 % no visiem braucieniem tiek veikti ar personīgajiem pasažieru transportlīdzekļiem.
Tādējādi sabiedriskā transporta apjoma palielināšana ir būtisks stūrakmens emisiju samazināšanai
Lisabonā.

20
21

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7
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Lisabonas galvenais autostāvvietu uzņēmums EMEL sadarbojās ar pilsētas administrāciju, lai uzsāktu
koprades procesu, kura mērķis ir atraisīt multimodālo mobilitātes mezglu potenciālu. Tās ir fiziskas
stacijas, kas stratēģiski izvietotas esošo sabiedriskā transporta līniju krustošanās vietās. Lielākajā daļā
šo pārejas punktu jau ir pieejami vairāki transporta veidi. Piemēram, Oriente dzelzceļa stacija pilsētas
ziemeļaustrumos piedāvā tālsatiksmes un tuvsatiksmes vilcienu, kā arī autobusu pakalpojumus.

© monteiro.onlie / Shutterstock

Pēc tam, kad bija izstrādāta pilsētai piemērota mobilitātes mezgla koncepcija, nākamais transporta
plānotāju solis bija uzsākt koprades procesu ar plašu kvantitatīvu aptauju par sabiedriskā transporta
lietotāju vēlmēm un vajadzībām. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 2000 lietotāju, un tās uzmanības centrā
bija apmierinātība ar norādēm, ērtībām un drošību piecos noteiktajos mezglos. Tā kā lielākā daļa
respondentu uzskata, ka pieci satiksmes mezgli ir labi savienoti, Lisabonas mērķis būs uzlabot vispārējo
drošību un atmosfēru šajās vietās. Aptuveni 50 % aptaujāto nejutās komfortabli šo mezglu apkārtnē un
uzskatīja, ka vide tajos nav patīkama. Tika uzdoti arī papildu jautājumi par šo mezglu labiekārtošanu, kas
deva skaidru mandātu pilsētai palielināt zaļās zonas (vairāk nekā 90 % aptaujāto to atbalstīja), kā arī
uzlabot sabiedriskās sēdvietas. Šie rezultāti tika pārbaudīti, izmantojot padziļinātas intervijas, kas
sniedza līdzīgus rezultātus.
Tādējādi šā uzdevuma kopējais secinājums ir tāds, ka atbildīgā pilsētas administrācija ir guvusi skaidru
priekšstatu par iedzīvotāju vēlmi ieguldīt līdzekļus konkrētos uzlabojumos, kas paaugstinās šo piecu
mezglu kvalitāti. Šādas aptaujas ir salīdzinoši lēts veids, kā noteikt sākumpunktu investīcijām 22.
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Projekts “Ielas pārņemšana”: koprade Lēvenā

© Henk Vrieselaar / Shutterstock

Kamēr iedzīvotāju koprades ietekme, izmantojot aptaujas, ir salīdzinoši pasīva, citas tiešas darbības ļauj
iedzīvotājiem tieši ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. Šāds piemērs ir Lēvenas projekts “Ielas
pārņemšana”. Šo Beļģijas pilsētu, kurā dzīvo aptuveni 100 000 iedzīvotāju, par mājām sauc vairāki
tūkstoši studentu, tāpēc tā ir viena no galvenajām velosipēdistu pilsētām Beļģijā. Tomēr Lēvenas
iedzīvotāji joprojām uzskata, ka automašīna ir galvenais faktors, kas dominē ielās. Tāpēc projektā
“Verover de Straat” (“Ielas pārņemšana”)23 ir formulēts viņu nodoms: “kopā ar iedzīvotājiem mēs padarām
ielas zaļākas, veselīgākas, mājīgākas, drošākas un bērniem draudzīgākas!”. Šo mērķi plānots sasniegt,
dodot cilvēkiem iespēju pārveidot dažas bijušās autostāvvietas. Pēc sākotnējā pieteikumu iesniegšanas
perioda vairāku izvēlēto ielu iedzīvotājiem būs iespēja veidot konkrētas savas ielas daļas. Ja rezultāti
cilvēkiem patiks, pasākumi tiks īstenoti pastāvīgi. Projektu, ko pārrauga vairākas vietējās iniciatīvas,
atbalsta Lēvenas pilsēta. Līdz šim ir izsludināti aicinājumi sabiedrības līdzdalībai — var pieteikties
iedzīvotāji no konkrēto pārveidojamo ielu teritorijas.
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2b) Amatierzinātne
Amatierzinātne apraksta līdzdalības procesu, kas ļauj vienkāršiem cilvēkiem dot savu ieguldījumu
zinātniskajā analīzē un procesos. Tādējādi amatierzinātne ne tikai sadala datu vākšanas un analīzes
uzdevumu uz dažādiem pleciem, bet arī palielina identifikācijas procesu ar pētījuma tēmu. Šis
identifikācijas aspekts ir būtisks arī projektos, kuros tiek veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās — tas ir
demokrātiskais aspekts, proti, “cilvēki cilvēkiem”.

WeCount — iedzīvotāji mēra datus savas kopienas kontekstā
ES programmas “Apvārsnis 2020” finansētajā projektā WeCount sabiedrība tika iesaistīta satiksmes datu
vākšanā sešās izmēģinājuma pilsētās visā Eiropā. Dalībnieki brīvprātīgi pieteicās piedalīties mācību
semināros un apgūt, kā izmantot un saprast datus, kas iegūti no satiksmes skaitīšanas sensoriem, kurus
viņi tika aicināti izvietot uz sava mājokļa vai darbavietas loga.

© WeCount Project

Kā viena no iesaistītajām pilsētām Dublina saskaras ar problēmām, ko rada nepārtraukts iedzīvotāju
skaita pieaugums un sabiedriskā transporta sistēma, kas atpaliek no pieprasījuma. Tāpēc tikai retais bija
pārsteigts, ka pirms pandēmijas Dublina tika atzīta par sesto visvairāk noslogoto pilsētu Eiropā24.
WeCount Īrijas galvaspilsētā izmantoja dažādus sensorus, kas palīdzēja novērtēt notiekošās iniciatīvas.
Dalībnieku atsauksmes liecināja, ka izpratne par satiksmes un piesārņojuma problēmām tuvākajā
apkaimē pārauga entuziasmā par iespēju apkopot reālus datus, kurus varētu izmantot, lai uzlabotu
situāciju tur, kur viņiem tas ir vissvarīgāk — vietās, kur viņi dzīvo, strādā un mācās viņu bērni. WeCount
ļāva cilvēkiem gūt datus un zināšanas par satiksmes modeļiem savās kopienās un palielināja zināšanu
nodošanu starp iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem25.
Daži no aplūkotajiem jautājumiem bija veloceliņu trūkums, ātruma ierobežojumu neievērošana, kā arī
komerciālās satiksmes un vides informācijas, piemēram, gaisa un trokšņa piesārņojuma, mērījumu
trūkums. Dalībnieki secināja, ka piedāvātās tehnoloģijas ir saistošas, un lielākā daļa saprata datu
vākšanas metodes. Jo vairāk viņi uzskatīja, ka dati ir precīzi, jo vairāk viņiem kopumā patika šī sadarbība.
Iniciatīva ne tikai ļauj cilvēkiem zinātniski iesaistīties datu mērīšanā un radīt reālas pārmaiņas savās
kopienās, bet arī sniedz labumu pilsētām, jo datu vākšanas finansiālais un administratīvais slogs tiek
sadalīts uz daudzu pleciem.
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Pasākuma mērķis ir vairāk iedvesmot cilvēkus būt aktīviem, nevis kalpot kā tiešam politisko pārmaiņu
instrumentam. Tomēr projekts ir radījis ilgstošu sadarbību starp iedzīvotājiem un politikas veidotājiem.
Saistībā ar projektu Īrijā Dublinas pilsētas dome ir lūgusi uzraudzītājiem sniegt satiksmes datus un gaisa
kvalitātes mērījumus, lai atbalstītu tās Skolu zonu iniciatīvu. Šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt aktīvo
transportu un palielināt drošību noteiktajās skolu zonās26. WeCount sensori sniedz padomei objektīvus
mērījumu datus, lai novērtētu iniciatīvas efektivitāti un izmaiņas ceļojumu paradumos pie skolām laika
gaitā.

2c) Iedzīvotāju iesaiste
Pilsētu iedzīvotāji ir labākie eksperti, kas var noteikt mobilitātes problēmas, bīstamus ielu plānojumus vai
problēmas, kas saistītas ar piesārņojumu vai pieejamības trūkumu. EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS
kampaņu bieži pārsteidz stāsti, kas tika iesniegti, izmantojot mūsu MOBILITĀTESPASĀKUMU sistēmu27.
Mūsu kampaņā tiek atzīti šie labākās prakses piemēri un to potenciāls iedvesmot turpmākai iesaistei
attiecīgajās pilsētās un ārpus tām.

Boloņa: Iedzīvotāju iesaistīšanās 30 km/h zonas izveidē
Itālijas pilsētas Boloņas vēsturiskais centrs, kurā dzīvo aptuveni 400 000 iedzīvotāju, saskaras ar
pārmērīgas autosatiksmes problēmu, jo gandrīz 60 % no visiem braucieniem tiek veikti ar automašīnu.
Nav jābūt satiksmes ekspertam, lai saprastu, ka pārmērīga vieglo automobiļu lietošana kombinācijā ar
šaurajām vēsturiskā pilsētas centra ielām var būt toksisks maisījums gan satiksmes drošības, gan emisiju
ziņā. Šo pieņēmumu pamato statistika, kas liecina, ka pēdējo desmit gadu laikā ik gadu ir bijuši 20 nāves
gadījumi un 2600 ievainojumi.
Tāpēc 2021. gada jūlijā vairāki aktīvisti organizēja zibakciju nolūkā palielināt informētību un novērst šīs
individuālā autotransporta negatīvās blakusparādības. Šim unikālajam pasākumam sekoja kampaņa “30
Bologna – una citta per tutti”. Izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, īpašu mājaslapu bologna30.it28
un komunikācijas pasākumus, iedzīvotāju kustība savāca vairākus tūkstošus atbalsta parakstu.
Iniciatoriem savu vēstījumu nodot palīdzēja gudra statistikas izmantošana un citu pilsētu labākās prakses
piemēri, kas tika apkopoti un pausti kodolīgos saukļos itāļu valodā. Šie plakāti ir pieejami lejupielādei
īpašajā mājaslapā, lai ikviens, kas atbalsta šo vēstījumu, varētu izdrukāt materiālus mājās. Plašu atbalstu
sniedza organizācijas, iniciatīvas un uzņēmumi visā Boloņā.
Šī iedzīvotāju kustība ir sekmīgi veicinājusi izpratni par situāciju, norādot uz citiem paraugprakses
piemēriem dažādās Eiropas valstīs un izglītojot Boloņas iedzīvotājus par šādas pieejas būtiskajiem
ieguvumiem.

Pieci veidi, kā iesaistīt jauniešus
“Mūsu bērni ir mūsu nākotne” ir teikums, ko ir izteikuši daudzi politiķi visā pasaulē. Joprojām aktuāls ir
jautājums par to, kā ieinteresēt jauniešus ilgtspējīgā mobilitātē. Mūsu kampaņas
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA ietvaros tika izstrādāti materiāli un organizēti semināri par to, kā
26
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sazināties ar jaunākajām paaudzēm. Tas ietver īpašu lapu par Eiropas Jaunatnes gada iniciatīvu 29 no
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS viedokļa, kā arī vadlīnijas par to, kā komunicēt ar jaunāko paaudzi30.
Mums ir pieci ieteikumi, ar kuriem dalīties ar EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS ieinteresētajām pusēm:
1. Ir nepieciešams iesaistīt jauniešus un veidot jēgpilnu dialogu ar viņiem, lai viņi būtu politikas
veidošanas procesa centrā. Mūsdienās pasaule ir pārpildīta ar tukšiem mārketinga vēstījumiem,
kurus cilvēki viegli ignorē, tāpēc, lai jauniešus un politikas veidotājus patiesi savienotu, viņiem ir
vajadzīga organizēta telpa, kurā veidot dialogu, uzdot jautājumus un patiesi uzklausīt vienam otru.
2. Dažādojiet jauniešu auditoriju; tai vajadzētu pārstāvēt dažāda vecuma un izcelsmes cilvēkus.
Vietējie tīkli var būt lieliski ceļveži, lai atrastu un iedvesmotu jauniešu grupas, veidojot plašāku
izpratni par to, kā mobilitātes plānošana ietekmē viņu ikdienas dzīvi un kā viņi var iesaistīties šajā
procesā.
3. Lai iesaistīšanās būtu tiešām vērtīga un konstruktīva mobilitātes plānošanas procesā, tai ir jābūt
patiesai, nevis veiktai tikai tāpēc, lai vienkārši pateiktu, ka tā ir bijusi. Jo daudzveidīgāks ir
kopienas dalībnieku loks, jo labākas perspektīvas pilsētai ir izveidot sekmīgu plānu, kas uzlabo
ilgtspējību un cilvēku dzīves kvalitāti.
4. Izprotiet svarīgumu un saikni starp transporta pieejamību, iespējām un šķēršļiem jauniešiem.
Izmaksas un ieguvumi ietekmē personīgās izaugsmes iespējas, kas vienmēr ir svarīgi, jo īpaši
tiem, kuri vēl tikai meklē savu dzīves ceļu.
5. Ir lielāka iespējamība, ka jaunieši atbalstīs ilgtspējīga transporta iespējas nākotnē. Viņi ir mazāk
iesīkstējuši, un daudzi no mums jaunībā izmantoja aktīvo transportu. Visiem būs labāk, ja to
iedibināsim un atbalstīsim kā pastāvīgu dzīves praksi. Jauniešu izpratne var ietekmēt citus
kopienas locekļus un būt nozīmīgs faktors, lai izveidotu lietotājiem draudzīgus tīklus un sekmīgi
īstenotu ilgtspējīgas mobilitātes iniciatīvas.

29
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3) Vietas
Viens no EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS mērķiem ir izcelt risinājumus, kas pārveido transporta
mezglus par vietām, kas aicina apmeklētājus un lietotājus pastaigāties, uzkavēties un tikties. Kampaņas
sekretariāts nolēma šai kategorijai atlasīt labākās prakses piemērus, kas ietver vietu, ielu, apkaimju un
pilsētu fizisku pārveidošanu par dzīvošanai piemērotāku un videi draudzīgāku vietu. Turklāt šajā nodaļā
būtiski ir arī tādi temati kā autostāvvietu politika pilsētu centrālajās daļās, jo dažādās Eiropas pilsētās tiek
sekmīgi atbrīvotas ietvju malas un pilsētas telpa. Tāpēc vietas var radīt labāku saikni starp cilvēkiem, vidi
un mobilitātes iespējām.

3a) Telpas pārstrukturēšana
Pēdējā laikā cilvēki arvien biežāk uzturas mājās, iepazīst savas kopienas un iepērkas vietēji. Šī lēnākā
pārvietošanās un laika pavadīšana vietējās kopienās ir ļāvusi ievērojami uzlabot publiskās telpas
sadalījumu. Kad cilvēki sāk regulāri staigāt pa savu apkaimi, kļūst vieglāk iesaistīt viņus ilgtspējīgos
uzlabojumos.

Tikšanās vietu izveide Malmē, Zviedrijā
Malme ir uzņēmusies iniciatīvu autostāvvietas aizstāt ar uzstādītām mēbelēm, lai ļautu kopienām atgūt
ielas un izbaudīt tās lēnākā tempā31. Šīs vietas tika izveidotas visā pilsētā, iesaistot un uzklausot
iedzīvotājus. Šī koncepcija piedāvā āra mēbeļu moduļus (galdus, krēslus, augus u. c.), kurus var
konfigurēt un pārkārtot dažādos veidos un nolūkos.
Vispārējā koncepcija ir auto novietošanas vietu aizstāt ar cilvēku tikšanās vietu. Šīs jaunās mēbeles var
būtiski pārvērst ielu par kaimiņu tikšanās vietu. Ielu mēbeles var palielināt iespēju satikt kaimiņus,
vienlaikus mainot satiksmes plūsmu un radot drošākas vietas, kur iedzīvotāji un bērni var baudīt pilsētu
ārpus parkiem, vairāk dzīvojamā, komerciālā un pilsētas vidē.
Ļaut sabiedrībai piedalīties savas apkaimes telpas pārveidē ir lieliska pieeja, lai veidotu labākas
saiknes — sākot no mājām. Izveidojot vietu gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskām aktivitātēm tieši
pie mājas vai vietējā veikala, nevis kaut kur nomaļus, tiek normalizēts ilgtspējīgs transports un pilsētas
jau no brīža, kad cilvēki iziet pa savām durvīm.

Satiksmes nomierināšana Bitomā, Polijā
Ikviens savā pilsētā zina vismaz vienu ielu, kur autovadītāji mēdz pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu
vai kas nav īpaši droša gājējiem vai velosipēdistiem. Iemesli, kāpēc šādas ielas ir izveidojušās, var būt
dažādi, piemēram, ielas atrašanās starp diviem galvenajiem ceļiem, fotoradaru un ātruma kontroles
pasākumu trūkums vai vienkārši aktīvai mobilitātei nelabvēlīgs pilsētas plānojums. Polijas pilsētas
Bitomā, kas atrodas netālu no Katovices, iedzīvotājiem nācās paciest šādas briesmas Miarki ielā, kur
autovadītāji brauca ar ātrumu 100 km/h un vairāk.
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Bija nepieciešami mazbudžeta risinājumi, jo pārstrukturēšanas pasākumiem bija pieejams budžets tikai
15 000 EUR apmērā. Lai gan aktīvas mobilitātes iespēju aktīvisti mēdz teikt, ka “krāsa nav infrastruktūra”,
tā bija vienīgā iespēja cilvēku grupai, kas meklēja reālu risinājumu, lai samazinātu tranzīta satiksmi un ar
to saistīto troksni un piesārņojumu. Uzkrāsojot nepārtrauktu divvirzienu velojoslu, kā arī vairākas gājēju
pārejas un jaunas stāvvietas uz ielas, tika sašaurināta brauktuve. Šis pasākums apvienojumā ar izliektu
ceļa izkārtojumu palīdzēja nomierināt satiksmi.
Rezultātā vidējais satiksmes ātrums tika samazināts par vairāk nekā 20 km/h, izmantojot tikai pāris zīmes
un vairākus litrus krāsas. Turklāt par vairāk nekā 30 % tika samazināta autotransporta plūsma, kas
ievērojami samazina gaisa un trokšņa piesārņojuma slogu iedzīvotājiem. Aktīvistu grupa ir pārliecināta,
ka šis efektīvās mazbudžeta paraugprakses piemērs tiks pārņemts arī citās Polijas pilsētās32.

Fizisku barjeru izveide no automašīnām brīvam centram Zalcburgā, Austrijā
Pilsētas centrs bez automašīnām, kurā cilvēki var pastaigāties un elpot svaigu gaisu, daudziem no mums
ir tikai sapnis. Zalcburga nolēma šo sapni īstenot. Papildus iedzīvotāju atbrīvošanai no vieglo automašīnu
sloga, izmaiņas arī uzlaboja to tūkstošiem tūristu pieredzi, kas ik dienu apmeklē Mocarta dzimteni — 170
000 nakšņotāju.
Ceturtās lielākās Austrijas pilsētas centrs ir samērā blīvi izvietots, pateicoties izdevīgajai atrašanās vietai
Zalcas upes ielejā. Tika veikti stingri pasākumi, uzstādot uz ceļiem fiziskas barjeras (nolaižamus
mietiņus), tādējādi bloķējot piekļuvi pilsētas centram. Šajā fiziskās piekļuves regulējumā ir paredzēti
izņēmumi attiecībā uz avārijas transportlīdzekļiem, piemēram, policijas automašīnām vai ugunsdzēsēju
brigādēm, kā arī centra veikalu piegādes transportlīdzekļiem. Tomēr piegādes tiek veiktas tikai no
pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 6.00 līdz 11.00, bet svētdienās piegādes nav atļautas 33. Zalcburga
arī iekļāva atbrīvojumus pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir atļaujas piekļūt mājoklim ar transportlīdzekli.

© FAAC.BIZ

Šie stingrie fiziskie pasākumi ir ietverti plašākā autostāvvietu stratēģijā, kas ir iekļauta vispārējā plānā
“Salzburg.Mobil 2025”34, kurš tika uzsākts 2016. gadā. Viens no centrālajiem punktiem bija labi izveidota
“novieto un brauc” sistēma, kas piedāvā vairāk nekā 4000 stāvvietu35 pie svarīgiem objektiem pilsētas
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nomalē, piemēram, lidostas, izstāžu laukuma un dizaina veikala. Turklāt pilsētas vēsturiskā centra
apkaimēs tika ierobežota automašīnu novietošana ietves malā. Maksimālais stāvvietas izmantošanas
laiks šajās maksas zonās ir trīs stundas. Nedēļas nogalēs un pilsētas nomalēs stāvvietas ietves malā
joprojām ir bezmaksas, taču maksimālais ilgums tāpat ir trīs stundas. Kopumā, apvienojot mietiņu
sistēmu, “novieto un brauc” piedāvājumus un noteikumus, kas attiecas uz stāvvietām ietves malā, tiek
samazināts slogs tūristiem un ikdienas satiksmes dalībniekiem, vienlaikus novirzot automašīnas no
vēsturiskā pilsētas centra.

3b) Pilsētu zaļināšana
Pilsētu zaļināšana var dot dažādus ieguvumus, piemēram, ar koku palīdzību var kompensēt emisijas,
kas var samazināt vidējo temperatūru pilsētās par aptuveni 1 °C36. Pateicoties koku ēnai, virsmas
temperatūru karstās vasarās var samazināt par 8–12 °C Centrāleiropā un par 4 °C Dienvideiropā37.
Zaļināšana var veicināt arī bioloģisko daudzveidību pilsētās, kā tas redzams Utrehtā, kur pilsētas
iestādes nolēma pielāgot vairāk nekā 300 autobusu pieturvietu jumtus, lai uz tiem varētu izvietot augus,
kas piesaista tauriņus, bites un kamenes. Šis pasākums, kas saglabāsies vismaz 15–20 gadus, palīdzēs
uzlabot pilsētas bioloģisko daudzveidību. Kopumā pilsētai vai nodokļu maksātājiem nerodas nekādas
izmaksas, jo uzturēšanas izmaksas tiek segtas no ieņēmumiem par reklāmu, kas tiek izvietota uz
vietējām autobusu pieturām38.
Cits piemērs — kā minēts pagājušā gada tematiskajās pamatnostādnēs, Parīze plāno līdz 2026. gadam
iestādīt 170 000 koku39. Šādi centieni tiek īstenoti visā Eiropā, un par tiem tiek pasniegta Eiropas
Komisijas Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums40. Šis tituls, kas tiek piešķirts katru gadu jau
vairāk nekā desmit gadus, ir atzinība un apbalvojums par vietējiem centieniem uzlabot vidi un līdz ar to
arī ekonomiku un dzīves kvalitāti pilsētās. Tāpēc turpmākajos punktos ir izcelti divi Eiropas Zaļās
galvaspilsētas goda nosaukuma ieguvēji no iepriekšējiem gadiem: Esene un Ļubļana.

Neauglīgas rūpnieciskās zemes pārvēršana dabas rezervātos — pārvērtības Rūras
apgabalā
Rūras apgabals (Ruhrgebiet) savulaik bija Rietumvācijas ekonomikas rūpnieciskais centrs, un to bieži
vien attēlo kā stereotipisku neauglīgu tuksnesi ar piesārņojošu rūpniecības skursteņu mežiem. Tos var
uzskatīt par pagātnes stereotipiem. Kopš ogļraktuvju panīkuma 20. gadsimta 60. gados ir veikti
ieguldījumi un izstrādāti stratēģiskie plāni, lai pārstrukturētu šo apgabalu, kurā dzīvo vairāk nekā pieci
miljoni cilvēku41. Šīs tā sauktās strukturālās pārmaiņas (“Strukturwandel”) attiecas uz darba iespēju
radīšanu bijušajiem kalnračiem un viņu ģimenēm, kā arī uz zemes renaturalizāciju.
Viens no galvenajiem centieniem bija renaturalizēt divas svarīgas upes, kas šķērso Eseni — Emšeru un
Rūru, kura devusi nosaukumu visai teritorijai. Ja 90. gados abas upes tika uzskatītas par sabiedrības
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veselības apdraudējumu, tad tagad ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Pateicoties intensīvai sadarbībai
starp pilsētām un novadiem gar Emšeru, gar upes krastiem tika izbūvēti aptuveni 150 km veloceliņu.
Visā Esenes teritorijā tika iestādīti vairāk nekā trīs miljoni koku, izveidotas 73 autobusu un vilcienu līnijas,
un zaļās zonas tagad aizņem 53 % pilsētas teritorijas. Turklāt tika atjaunots ievērojams skaits upju krastu.
Šo un citu pasākumu rezultātā putni un zivis lēnām atgriežas, un 2017. gadā tika atcelts 40 gadus ilgais
peldēšanās aizliegums Rūras upē. Lai gan šie centieni ir darbietilpīgi un ir prasījuši ievērojamus
ieguldījumus un sadarbību starp daudzām pašvaldībām, jāuzsver parauga efekts, ko šī sekmīgā
transformācija var sniegt citām Eiropas pašvaldībām.

© imageBROKER.com

Uzlabotas gājēju zonas Ļubļanā, Slovēnijā
Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana tika pieminēta pagājušā gada tematiskajās pamatnostādnēs42, jo tā ir
ievērojami pārtapusi no automobiļu un citu motorizēto transportlīdzekļu pilsētas par gājēju zonu 140
futbola laukumu lielumā. Neapšaubāmi Ļubļana jau tagad ir ļoti zaļa pilsēta, jo 46 % pilsētas teritorijas
aizņem vietējie meži.
2007. gadā ievērojama ieinteresēto personu grupa, tostarp pilsētas administrācija, dažādas iestādes un
valsts uzņēmumi, izveidoja “Redzējumu Ļubļana 2025”. Šī kolektīvā organizācija izstrādāja ilgtermiņa
plānu, kas ietvēra vairāk nekā 100 individuālus projektus, sākot no infrastruktūras uzlabojumiem aktīvai
mobilitātei līdz kultūras pasākumiem un laukumu labiekārtošanai. Papildus jau esošajiem pilsētas
parkiem, no kuriem daži ir vairāk nekā 100 gadus veci, ir izveidoti arī jauni parki.
Tā dēvētajās “degradētajās teritorijās” tika izveidoti jauni parki, kas palielināja zaļo zonu platību par 80
hektāriem jeb vairāk nekā 110 futbola laukumiem. Šajās zaļajās zonās ir arī brīvā laika pavadīšanas
iespējas, piemēram, neliela dzīvnieku ferma, bērnu rotaļu laukumi, gājēju celiņi un vieta
velosipēdistiem43.
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3c) Velosipēdu stratēģijas
Velosipēdiem ir būtiska nozīme pārejā uz ilgtspējīgu mobilitāti, kā arī pilsētu un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes un veselības uzlabošanā. Papildus vietas un infrastruktūras piešķiršanai braucieniem ir svarīgi
nodrošināt pietiekamu velosipēdu novietņu skaitu pārejas punktos uz citiem transporta veidiem un
palielināt velotransporta izmantošanas līmeni pilsētās. Lai nokļūtu no punkta A uz punktu B, ir vajadzīgi
labāki savienojumi, kas nodrošinātu vienkāršu pāreju no sabiedriskā transporta uz velosipēdu. Drošu
novietņu nodrošināšana ir būtisks elements, kas jāņem vērā velosatiksmes stratēģijā.

Modernākās velosipēdu novietnes Utrehtā, Nīderlandē
Nīderlande joprojām ir velosipēdu infrastruktūras, īpaši velosipēdu novietņu, etalons. Utrehtas dzelzceļa
stacija tika pārbūvēta, lai izveidotu šobrīd pasaulē lielāko velosipēdu novietni ar 12 500 vietām
velosipēdiem. Galvenais sistēmas mērķis ir ērtības, kas cilvēkiem ir visvairāk nepieciešamas, lai
nodrošinātu savienojumus ar velosipēdu.
Stacijā var iebraukt ar velosipēdu, izvēloties vienu no trim stāvvietas līmeņiem, kas nodrošina piekļuvi
dzelzceļam, veikaliem un vietējai apkaimei. Stāvvietas pieejamība tiek norādīta uz ekrāniem rindu galos,
kas tiek atjaunināti reāllaikā, un divlīmeņu novietnēs ir pieejami droši turētāji un pacelšanas sistēma ar
gāzes padevi. Velosipēda novietošana 24 stundas ir bez maksas. Reģistrēšanās un izrakstīšanās ir
integrēta sabiedriskā transporta kartē, kā arī ir nodrošināta piekļuve 1000 koplietošanas sabiedrisko
velosipēdu. Ir pieejami remonta pakalpojumi, un novietne tiek uzraudzīta. Daudz vietas ir atvēlēts arī
lielākiem
velosipēdiem,
piemēram,
kravas
velosipēdiem.
Holistiskā pieeja šim objektam nozīmē netraucētu pārvietošanos ar velosipēdu no pilsētas uz velosipēdu
novietni, no novietnes uz vilcienu un mājām. Dizainā ir izmantoti tādi materiāli kā akmens un stikls, lai
atspoguļotu ārējo vidi, un ir optimizēta dabiskā gaisma. Izvairīšanās no strupceļiem veicina plūsmu un
funkcionalitāti, kā arī papildina lietotājam draudzīgu un kopumā patīkamu pieredzi44.

Automatizētās autostāvvietas tornis Tršinecā, Čehijā
Mūsu ikgadējās tematiskās pamatnostādnes vienmēr ir vērstas uz līdzsvarotu pieeju, lai dalītos ar labas
prakses piemēriem no lielākām un mazākām pilsētām. Čehijas pilsēta Tršineca ar 35 000 iedzīvotāju ir
lielisks piemērs mazākām pilsētām ar lielām ambīcijām veicināt ilgtspējību. Izmantojot ES Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, pilsēta ir izveidojusi automatizētu stāvvietas torni, kurā var novietot
118 velosipēdus.
Šī jaunā būve tika izveidota netālu no pilsētas galvenās transporta stacijas, kas tās pašas iniciatīvas
ietvaros tika pārcelta uz Tršinecas centru. Šie centieni uzlaboja pieejamību un veicināja iedzīvotāju un
apmeklētāju aktīvu pārvietošanos. Nospiežot pogu, velosipēdi tiek savākti un pārvietoti uz drošu novietni,
lai vēlāk tos varētu saņemt atpakaļ, vienkārši skenējot kvīti.
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Šis pasākums ir palielinājis velosipēdu izmantošanu un nodrošinājis ceļotājiem ērtu iespēju atstāt
automašīnu, aizbraukt līdz tornim ar velosipēdu un turpināt ceļu ar vilcienu uz tālākiem galamērķiem.
Tagad, kad ir izveidota jaunā infrastruktūra, administrācija koncentrējas uz aktīvā transporta veicināšanu
ne tikai atpūtai, bet arī ikdienas lietošanai.
Visā pilsētā ir izveidoti velosipēdu celiņi un novietnes, kā arī dažādi rīki un aprīkojums, kas paredzēts evelosipēdu apkopei, remontam un uzlādei45.

© Reģionālās attīstības ministrija / Antonín Kapraň

Velosipēdu novietņu integrēšana reģionālajā tīklā Ildefransā, Francijā
Francijas Ildefransas reģions, kas atrodas ap Parīzi, strādā pie tā, lai palielinātu velotransporta īpatsvaru
no 2 % līdz 6 %, un iegulda līdzekļus velosipēdu novietnēs, kas saistītas ar sabiedrisko transportu.
Tā pamatā ir ļoti moderna sabiedriskā transporta sistēma (515 stacijas), un tās mērķis ir līdz 2030. gadam
pievienot 140 000 velosipēdu novietņu. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru reģionam ar divpadsmit
miljoniem iedzīvotāju, kas dienā veic 9,4 miljonus braucienu vairāk nekā 1850 km garās līnijās, nav mazs
uzdevums. Iniciatīvas vispārējie mērķi ir vienkāršot abonēšanu pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem
un nodrošināt bezmaksas izmantošanu tiem, kam ir gada transporta biļete.
Projekts tiek īstenots vienlaikus ar valsts politikas izstrādi, kas nosaka, ka stacijās ir jāiekļauj velosipēdu
novietnes, un saskaņā ar Parīzes ātrgaitas tīkla attīstību, kas ļauj projektēšanā jau no paša sākuma
integrēt aprīkojumu un velosipēdu plānošanu. Līdz ar velosipēdu subsīdiju iekļaušanu un plāniem par
elektrisko velosipēdu ilgtermiņa nomas sistēmu, mērķis ir nodrošināt iespēju braukt ar velosipēdu līdz pat
10–15 km ārpus Parīzes. Raugoties no holistiska tīkla perspektīvas, ideja ir padarīt īsus braucienus ar
velosipēdu par ērtu un strukturētu daļu no vietējiem braucieniem, kā arī braucieniem pa visu reģionu46.
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4) Iepakojumi
Transporta nozare rada 30 % no visām CO2 emisijām Eiropā. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā
ierobežot emisijas, ir samazināt braucienu un piegādes mēģinājumu skaitu. Jo mazāk braucienu
transportlīdzeklim jāveic, lai nogādātu sūtījumu, jo mazāk emisiju tas rada. Katrs atpakaļnosūtījums prasa
papildu laiku, transportlīdzekļus un degvielu. Klienti ir jāinformē, izmantojot skaidrus preču aprakstus, lai
viņi izvēlētos gudri un apzinātos savu lēmumu ietekmi, lai samazinātu preču nosūtīšanu atpakaļ,
mazinātu vietējās satiksmes plūsmu un ietekmi uz vidi. Piegādes pakalpojumu ilgtspēju var palielināt arī
tad, ja tiek izmantoti tādi transporta veidi kā elektriskie transportlīdzekļi un kravas velosipēdi, kas bieži
vien izceļas ar ērtumu un efektivitāti, padarot tos ideāli piemērotus piegādes pēdējam posmam.

4a) Kravu piegāde pilsētā
Pēdējos gados e-komercija ir strauji attīstījusies. Kopš Covid-19 pandēmijas ir ievērojami palielinājies
tiešsaistes pasūtījumu skaits, jo cilvēki nevarēja doties iepirkties slēgto veikalu dēļ vai arī veica
piesardzības pasākumus, lai izvairītos no inficēšanās. Aptuveni 40 % Eiropas iedzīvotāju pašlaik dzīvo
pilsētās47. Arvien biežāk tiek izmantota efektīva un tīra kravu piegāde augošajos pilsētu rajonos. Viens
no iemesliem tam ir pilsētu administrāciju pastiprināti centieni samazināt kravas automašīnu radīto
piesārņojumu, izmantojot tādus pasākumus kā, piemēram, noteikumus par transportlīdzekļu piekļuvi
pilsētām. Turklāt cilvēki arvien biežāk izvēlas iegādāties preces tiešsaistē, bieži vien neņemot vērā, kā
viņu pirkumi var ietekmēt piegādes ķēdi un mobilitāti pilsētās.
Par laimi, ir daudz alternatīvu iekšdedzes dzinēju transportlīdzekļiem, piemēram, kravas velosipēdi, kas
var būt pat efektīvāki par piegādes furgoniem, kā to pierāda nesen veikts pētījums 48 Londonā, kurā
konstatēts, ka ar elektriskajiem kravas velosipēdiem pilsētas centrā preces var piegādāt pat par 60 %
ātrāk nekā ar furgoniem. Gan ātrums, gan efektivitāte elektriskajiem kravas velosipēdiem ir augstāka
nekā furgoniem, jo velosipēdiem ir lielāks vidējais ātrums, un šajā piemērā tie piegādāja desmit pakas
stundā, salīdzinot ar sešām, ko piegādāja kravas furgoni.
Tāpēc kravas velosipēds ir lielisks rīks uzņēmumiem, lai dekarbonizētu savu piegādes transportlīdzekļu
parku, jo tas efektīvi demonstrē apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām, ja tam seko ilgtspējīga
politika iepriekšējos piegādes ķēdes posmos. Mūsdienu patērētāji arvien vairāk interesējas par ilgtspēju,
un kravas velosipēdi ir vienkāršs un pamanāms veids, kā parādīt centienus būt videi draudzīgākiem.

Plānošanas programmatūra piegāžu koordinēšanai Groningenā, Nīderlandē
Lielisks piemērs kravas velosipēdu izmantošanai, lai uzlabotu preču piegādi, ir vērojams Nīderlandes
pilsētā Groningenā. Pilsēta vienmēr ir izcēlusies ar savu aktivitāti vides ilgtspējas jomā, un 2014. gadā
tā ieguva ikgadējo ilgtspējas balvu, tiekot atzīta par ilgtspējīgāko mobilitātes ainavu no visām Nīderlandes
pašvaldībām. Turklāt, piedaloties vairākos ES finansētos projektos, piemēram, SURFLOGH 49 un
ULaaDs50, pilsētas mērķis ir līdz 2025. gadam panākt nulles emisijas preču piegādes jomā. Īstenojot šo
47
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projektu, pilsētai izdevās uzlabot savu loģistikas struktūru, koordinējot braucienus, izmantojot jaunu un
efektīvu maršrutu plānošanas programmatūru, kā arī novirzot piegādes caur jaunu loģistikas mezglu
tuvāk centram. Turklāt pakas tiek pārvadātas, izmantojot bezizmešu kravas e-velosipēdus, ar kuriem var
apbraukt pilsētas satiksmi, izmantojot īpašu velosipēdu joslu.
Pilsētas visā pasaulē vairs nevar paļauties uz to, ka plaša pilsētas telpa tiek atvēlēta automašīnām un
komerctransportam; tā vietā telpu tiek izmantota pieaugošajam iedzīvotāju skaitam un ilgtspējīgas
pilsētas mobilitātes veicināšanai51.

Pilsētvides piegādes pārstrukturēšana Barselonā, Spānijā
Barselona pieliek ievērojamas pūles, lai veicinātu preču piegādi, izmantojot zemas ietekmes metodi.
Mērķis ir veicināt elektrisko velosipēdu un mazo furgonu izmantošanu piegādēm mazapdzīvotās vietās,
lai samazinātu pilsētas kravu pārvadājumu ietekmi uz vidi.
Klimatneitralitāte ir būtisks Spānijas otras lielākās pilsētas mērķis. Tāpēc Barselona cenšas visā pilsētas
teritorijā izveidot mikromezglus ilgtspējīgas mobilitātes risinājumiem. Pašlaik darbojas divi mikromezgli,
bet citi ir būvniecības procesā. Saskaņā ar citiem pašvaldību avotiem daži rajoni jau ir izvēlējušies to
turpmākās atrašanās vietas. Barselonas pašreizējā dotāciju shēma, kas paredzēta, lai veicinātu e-kravu
piegādes velosipēdu iegādi un subsidētu pašvaldību “mikromezglu” izveidi, tiks attiecināta arī uz
Barselonas lielpilsētas teritoriju.
Šīs dotācijas tiks piešķirtas kā atlīdzība Barselonas metropoles reģiona pilsētām ar mazemisiju zonām.
Lai nodrošinātu sekmīgu īstenošanu un uzlabotu ilgtspējību, ļoti svarīga ir sadarbība starp valsts
iestādēm un privātajām ieinteresētajām pusēm. Pilsētas var veicināt privātās iniciatīvas, sniedzot
finansiālu atbalstu mobilitātes projektiem.

4b) Noteikumi transportlīdzekļu piekļuvei pilsētām un mazemisiju zonas
Noteikumi transportlīdzekļu piekļuvei pilsētām un mazemisiju zonas ir pasākumi, kas tiek īstenoti, lai
uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētas teritorijā, jo tie ietekmē veselību un dzīves ilgumu. Turklāt konkrētu
transportlīdzekļu piekļuves regulēšana palīdz samazināt satiksmi noteiktās zonās, ļaujot aktīvajiem
mobilitātes veidiem izmantot pilsētas telpu ar mazāku transportlīdzekļu radīto risku. Kopš šo stratēģiju
īstenošanas daudzas teritorijas ir pārveidotas, lai gājējiem, velosipēdistiem un citiem mazāk
aizsargātiemsatiksmes dalībniekiem nodrošinātu lielāku mobilitāti. Piekļuves noteikumu un mazemisiju
zonu papildu pozitīvā ietekme ir trokšņa piesārņojuma samazināšana, nodrošinot mazāku stresu un
trauksmi, ko izraisa satiksmes troksnis.
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Transportlīdzekļu piekļuves noteikumu paplašinājums Parmā
Itālijas pilsēta Parma atrodas Emīlijas-Romanjas reģionā, Po ielejas centrā. Parmā ir problēmas ar ļoti
sliktu gaisa kvalitāti. Pateicoties dalībai ES finansētajā projektā Dynaxibility4CE 52, Parma ir spērusi
nozīmīgu soli ceļā uz privāto pasažieru transportlīdzekļu piekļuves un kustības regulēšanu pilsētā un tās
apkārtnē.
Pirmais solis piekļuves noteikumu izveidē vai intensifikācijā ir dokumentācija par jau uzsākto īstenošanu
pilsētā un spēkā esošajiem pilsētplāniem. 2021. gadā Parmas pilsēta uzsāka “zaļās zonas” projektu, kas
ir svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgāku nākotni. Zaļā zona ir zona ar zemu piesārņojuma līmeni, kas
robežojas ar pilsētas galvenajiem apvedceļiem. No 2022. gada maija ir pastiprināti jau no iepriekšējās
ziemas spēkā esošie satiksmes kustības pasākumi, kā paredzēts reģionālajā plānā gaisa piesārņojuma
novēršanai53. Turklāt piekļuve pilsētas centram būs videi draudzīgāka — Parmas bulvāru perimetra
teritorijai jākļūst arvien draudzīgākai gājējiem un velosipēdistiem. Centrālo vēsturisko centru sauc par
“zilo zonu”, un tajā ietilpst mazemisiju zonas un vides salas ar īpašām prasībām attiecībā uz tranzītu un
autostāvvietām. Šajā teritorijā var iebraukt un novietot ar elektrību vai hibrīddzinējiem darbināmas
automašīnas.

5) Plānošana un politika
Nākamā nodaļa “Plānošana un politika” ir veltīta pilsētu centru pārveidošanai par videi draudzīgākām,
daudzveidīgākām un iekļaujošākām vietām, kas nodrošina dažādu transporta veidu drošu un efektīvu
līdzāspastāvēšanu. Pilsētplānošana un infrastruktūras attīstība ir cieši saistītas. Pilsētu teritoriju
konfigurāciju ietekmē telpas prasības un infrastruktūras un tīklu izvietojums.
Infrastruktūras attīstība rada vairākus izaicinājumus: tā rada savienojumus, bet vienlaikus veido jaunus
nevēlamus fiziskus šķēršļus, kas var negatīvi ietekmēt vietējās kopienas. Tāpēc ilgtspējīgas transporta
infrastruktūras mērķim jābūt izvairīties no negatīvas ietekmes uz indivīdiem, kopienām un ekosistēmām,
to mazināt un kompensēt, jo tā neizbēgami paplašinās, lai apmierinātu pilsētu lietotāju pieaugošo
pieprasījumu. Ilgtspējīgs transports un ilgtspējīga pilsētu attīstība ir savstarpēji saistīti, normalizējot videi
draudzīgāku praksi. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras pilsētas, ir nodrošināt, lai
infrastruktūra un mobilitāte būtu pilnībā ilgtspējīga no visiem aspektiem: ekonomiskā, sociālā un vides.
Ilgtspējīgas infrastruktūras izveide nozīmē izveidot pakalpojumu atbalsta sistēmu, kas ir saskaņota ar vidi
un cilvēku vajadzību apmierināšanu.

5a) Infrastruktūras plānošana
Ekoloģiskās pārejas laikmetā visām nozarēm, kas iesaistītas piegādes ķēdē un pasažieru un preču
pārvadājumos, ir jāiegulda līdzekļi, lai kļūtu ilgtspējīgākas un attīstītu “viedo” infrastruktūru. Lai risinātu ar
klimata pārmaiņām saistītās problēmas, turpmākajos gados ir jāfinansē liels apjoms publisko ieguldījumu,
lai īstenotu vērienīgus mobilitātes plānus un Eiropas pilsētu ilgtspējīgas mobilitātes plānus. Ilgtspējīgas
52
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Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
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infrastruktūras attīstībā ir jāiekļauj jaunas kompetences digitalizācijas, darba prakses un sadarbības ar
privāto sektoru jomā.

Ilgtspējīgu investīciju infrastruktūrā nozīme Prāgā, Čehijā
Lai izveidotu ilgtspējīgu un pieejamu transporta tīkla sistēmu, kuras mērķis ir uzlabot cilvēku un preču
mobilitāti, Čehijas galvaspilsēta Prāga plāno ieguldīt 14 miljonus eiro veloceliņu un citas ar velotransportu
saistītas infrastruktūras būvniecībā. Vienlaikus ir paredzēti ieguldījumi, lai finansētu pētījumus un
projektus, kas veicinās ilgtspējīgu mobilitāti pilsētā.
Tā kā Prāgā un visā Eiropā pieprasījums pēc aktīvas mobilitātes pastāvīgi pieaug, veloinfrastruktūra ir
lielisks ieguldījums šīs attīstības atbalstam. Infrastruktūras attīstība sākās ar velosipēdistu vajadzību
izpēti, lai novērtētu, kuras teritorijas būtu vispiemērotākās veloceliņu, velosipēdu novietņu un
remontdarbnīcu izbūvei. Vēl viens svarīgs aspekts bija sadarbība starp valsts iestādēm un vietējām
skolām, lai noskaidrotu to vajadzības, jo pilsēta atbalsta riteņbraukšanu uz skolām, finansējot velosipēdu
statīvu ierīkošanu pie skolu ēkām.
Atzīstot pieaugošo velosipēdistu skaitu, Prāga gūst labumu no veloinfrastruktūras izveides: mazāks gaisa
piesārņojums, mazāk trokšņa, veselīgāki cilvēki un labāka fiziskā sagatavotība.

Autostāvvietas pārveidošana par pilsētas konsolidācijas centru Madridē, Spānijā
Tādā pilsētā kā Madride, kurā dzīvo gandrīz 3,5 miljoni iedzīvotāju, pilsētas loģistikai ir izšķiroša nozīme
pilsētas funkcionēšanā. Saskaņā ar Madrides pilsētas domes oficiālajiem datiem pilsētas kravu
pārvadājumi veido 10 % no pilsētas autoparka, 20 % no sastrēgumiem sastrēgumu stundās un 30 % no
gaisa piesārņojuma. Tāpēc tika izstrādāta stratēģija, lai risinātu šo problēmu, izveidojot pilsētas
konsolidācijas centru, kas atrodas “Plaza Mayor” autostāvvietā. Pilsētas konsolidācijas centrs ir
koncepcija, lai mazinātu kravu pārvadājumu ietekmi, un tas atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā.
Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, konsolidācijas centrs var izplatīt preces aptuveni 150 000 iedzīvotāju
un Madrides mazemisiju zonā piedāvā gan pakalpojumus starp uzņēmumiem un klientiem, gan starp
uzņēmumiem. Tas tiks panākts, pārveidojot vecu autostāvvietu par mobilitātes centru, kas būs aprīkots
ar elektriskajiem transportlīdzekļiem, tostarp kravas velosipēdiem un papildu risinājumiem kravu
pārvadājumiem.
Lielāki furgoni/kravas automašīnas pievedīs preces uz “Plaza Mayor” autostāvvietu klusajos laikos,
piemēram, agri no rīta, un pēc tam tās tiks sašķirotas un sagrupētas vieglajos transportlīdzekļos, lai
turpinātu piegādes. Šis piemērs rāda, ka līdztekus ekoloģiskajai pārejai ir jāattīsta jaunas struktūras, kas
veicina ilgtspējīgu mobilitātes sistēmu.

5b) Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāni
Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāns (SUMP) ir stratēģisks un tālredzīgs ilgtermiņa plāns, kura mērķis ir
uzlabot pasažieru un kravu mobilitāti pilsētās, izmantojot virkni politikas pasākumu un to īstenošanu.
Šajos plānos ieskicēto pasākumu vispārējais mērķis ir samazināt autosatiksmi un uzlabot vispārējo
dzīves kvalitāti. Tas tiek panākts, koncentrējoties ne tikai uz mobilitāti, bet arī uz citām jomām, piemēram,
pilsētvides reģenerāciju un gājēju plūsmas veicināšanu apkaimēs. Galvenie mērķi ir samazināt pilsētu
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ietekmi uz vidi, optimizējot pilsētu teritorijas, uzlabot ceļu satiksmes drošību, aizsardzību un mobilitātes
sistēmas efektivitāti, iesaistīt visus satiksmes dalībniekus un aizsargāt neaizsargātākās satiksmes
dalībnieku kategorijas, piemēram, bērnus, cilvēkus ar invaliditāti un velosipēdistus.
Eiropas Komisija veicina ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu ieviešanu, sniedzot visaptverošu
informāciju un vadlīnijas un mudinot visas Eiropas pilsētas, kas ir klasificētas kā pilsētu mezgli Eiropas
transporta tīklā (TEN-T), izstrādāt šādus plānus. Tādējādi pašvaldības ir galvenie ilgtspējīgas mobilitātes
plāna veidošanas veicinātāji. Tomēr valstu un reģionālās pārvaldes iestādes tiek mudinātas uzņemties
būtisku lomu valsts atbalsta sistēmu izveidē, lai visā procesa gaitā vēl vairāk stiprinātu pilsētu un reģionu
pozīcijas.
Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu sistēma ir iedalīta četros posmos, kas sadalīti vairākās darbībās.
Katrs no četriem posmiem sākas un beidzas ar starpposma mērķi, kas atbilst lēmumam vai rezultātam,
kurš ir nepieciešams, lai pārietu uz nākamo posmu. Tomēr visi atskaites punkti un darbības jāuzskata
par nepārtraukta plānošanas cikla sastāvdaļām, kas pastāvīgi uzlabojas visa procesa gaitā.
Plašāka vispārīga informācija par ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem ir pieejama ELTIS platformas
SUMP sadaļā54.

Ievērojamas izmaiņas Briselē, pateicoties SUMP
Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem ir jāapmierina cilvēku un komercijas īpašās mobilitātes
vajadzības. SUMP balvu ir izveidojusi Eiropas Komisija, lai apbalvotu pilsētas vai vietējās pašvaldības,
kuras bijušas vissekmīgākās konkrētos plānošanas aspektos, kas saistīti ar gada tēmu. Piešķiršanas
procedūru vadīja par EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻU atbildīgais konsorcijs.
Brisele ieguva 5. un 8. SUMP balvu, sniedzot lielisku piemēru tam, kā integrēt cilvēku un preču
pārvadājumu vajadzības un uzlabot dzīves kvalitāti. Beļģijas galvaspilsēta ir pazīstama ar vienu no
lielākajām gājēju zonām Eiropā, kas ļauj cilvēkiem baudīt lielāko daļu pilsētas centra, nebaidoties no
pasažieru automašīnām. Turklāt lielākajā daļā pilsētas ielu ir noteikts 30 km/h ātruma ierobežojums, kas
palīdz novērst negadījumus un palielina visu satiksmes dalībnieku drošību. 30 km/h ierobežojums ir
samazinājis bojāgājušo skaitu uz ceļiem līdz 30 upuriem, salīdzinot ar vidēji 44,2 upuriem iepriekšējos
piecos gados.
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Tomēr viena no problēmām, pie kuras pilsētai nācās smagi strādāt, bija kravu pārvadājumu sistēma. Lai
risinātu šo problēmu, Brisele ir pieņēmusi pilsētas mobilitātes plānu kravu pārvadājumiem, kura pamatā
ir trīs direktīvas:
1) Atvieglot braucienus, lai samazinātu ietekmi uz publisko telpu un atvieglotu kurjeru darba slodzi
2) Atvieglot preču piegādes sistēmu
3) Maksimāli palielināt piegādes transportlīdzekļu paku ietilpību, cenšoties pārvadāt “pēc iespējas
mazāk tukša gaisa”
Turklāt plāna mērķis ir ieguldīt līdzekļus zema vai nulles emisiju līmeņa piegādes transportlīdzekļos un
preču iekraušanas vietu pārbūvē dažos rajonos55.

Jaunākais SUMP balvas ieguvējs ir Tampere Somijā
Tampere kā trešā lielākā Somijas pilsēta ieguva 2021. gada SUMP balvu. Tā kā pagājušajā gadā balvas
fokuss bija veselība, Tamperes pilsētai bija lieliski iemesli pārliecināt neatkarīgo žūriju. Aptuveni 250 000
iedzīvotāju lielā pilsēta cenšas uzlabot savu iedzīvotāju fizisko un garīgo labsajūtu, rīkojot īpašas
mobilitātes kampaņas. Tas tiek panākts ar Tamperes pilsētas izglītības struktūrvienības palīdzību, kas
īsteno dažādus izmēģinājuma pasākumus, piemēram, aktīvas skolas ekskursijas ar velosipēdu, kājām
vai skrejriteņiem, gājēju pāreju kampaņas, kā arī uzsver mobilitātes būtisko lomu kvalitatīvas pilsētvides
veidošanā. Turklāt vispārējais mērķis — samazināt individuālo braucienu skaitu ar vieglajiem
automobiļiem par aptuveni 30 % — liecina par lielu mērķtiecību, jo Somijas pilsētas iedzīvotāji ir pieraduši
pie aukstām temperatūrām un sniega garajos ziemas mēnešos.
Kā jau minēts, 2021. gada maijā publicētā SUMP sadaļa “Veselība un vide”56 bija viens no izšķirošajiem
iemesliem, kāpēc tika piešķirta balva. Lai gan Tamperē ir laba gaisa kvalitāte un zems trokšņa
piesārņojuma līmenis salīdzinājumā ar citām Eiropas pilsētām, 15 % iedzīvotāju joprojām ir pakļauti
satiksmes troksnim, kas pārsniedz 55 decibelu slieksni. Tāpēc mērķis ir izveidot “harmonisku kopienas
struktūru, (kas) samazina izaugsmes spiedienu uz ielu tīklu. Pilsētas struktūras blīvāka veidošana rada
labākus apstākļus funkcionālam sabiedriskajam transportam, kā arī velotransportam un kājāmgājējiem”.
Aktīvā mobilitāte ir vēl viens pīlārs, lai samazinātu vieglo automobiļu slogu. Tiek plānoti vietēja mēroga
risinājumi, lai nodrošinātu pārvietošanos kājām un ar velosipēdu, uzlabojot ietves un izpētot iespējas
izveidot noteikumus transportlīdzekļu piekļuvei pilsētām. Kopumā Tampere ir nostājusies labā pozīcijā,
taču tai joprojām ir vērienīgs plāns, kas jāīsteno līdz pašreizējā SUMP cikla beigām 2030. gadā.
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