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CYCLURBAN PROJEKTS

Apmēram ceturto daļu Eiropas siltumnīc- 
efekta gāzu izdala transporta nozare, kurā 
autotransports ir vislielākais emisiju iz-
raisītājs . Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI) 
finansētais projekts Cyclurban popularizē 
riteņbraukšanu kā svarīgu pilsētas klimata 
pārmaiņu mazināšanas politikas elementu.

Lai popularizētu riteņbraukšanu kā svarīgu transporta 
veidu pilsētās, projektā Cyclurban sadarbojās 15 
organizācijas no Vācijas, Horvātijas, Igaunijas, Grieķijas, 
Latvijas, Polijas un Slovākijas. Projekta partneri no 
nevalstiskajām organizācijām, zinātniskām organizācijām 
un pašvaldībām iesaistījās ar savu ekspertu un institūciju 
pieredzi un zināšanām klimata pārmaiņu, ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību un transporta jomā. Projekta aktivitātes 
bija vērstas uz pašvaldību, reģionālo un nacionālo 
mērogu  sešās mērķa partnervalstīs Baltijā, Centrāleiropā 
un Dienvideiropā. Īpaši tika uzrunāti projektu pilsētu 
satiksmes un pilsētplānošanas departamenti Varšavā, 
Tartu, Velika Goricā, Bratislavā, Rīgā un Dramā, kā arī citas 
reģionālās vai nacionālās institūcijas un ieinteresētās 
puses, kas piedalās politikas un nozares viedokļa 
veidošanā un ietekmē turpmāko pilsētu mobilitāti.

Projekta ietvaros tika organizētas sanāksmes un 
semināri, kuros veikta riteņbraukšanas pašreizējā 
stāvokļa un tajā esošo iespēju un izaicinājumu analīze. 
Šajās sanāksmēs projekta partneri, teritorijas un 
transporta plānotāji, arhitekti, aktīvisti, pašvaldību 
eksperti un citas ieinteresētās puses dalījās ar 
zināšanām par riteņbraukšanu un ilgtspējīgu transportu 
un apsprieda stratēģijas un labas prakses piemērus, kas 
atbalsta klimatam draudzīgas mobilitāti.

Viena no aktivitātēm bija nacionālo rekomendāciju 
izstrādāšana riteņbraukšanas situācijas uzlabošanai. 

Ieteikumi ietver pasākumus infrastruktūras, politikas 
un plānošanas, kā arī Izglītības un pakalpojumu jomā. 
Politikas veidotāji tos var izmantot, lai  veicinātu  
klimatam draudzīgāku transporta politiku un pozitīvi 
ietekmēt velosipēdu politiku. Nacionālās rekomendācijas 
akceptētas visas sešās partnervalstīs. 

Šajā publikācijā atrodama informācija par projekta 
aktivitātēm katrā partnervalstī, riteņbraukšanas lomu 
vietējā transporta sistēmā un šķēršļiem, kas kavē 
riteņbraukšanai kļūt par labvēlīgāku transporta veid. 
Projekta partneru izstrādātos nacionālās politikas 
ieteikumus var izmantot kā piemēru velosipēdu 
sistēmas uzlabošanai, ņemot vērā velosipēdistu situāciju 
katrā no projekta valstīm. Materiālā izklāstīti veiksmes 
stāsti, labās prakses piemēri un pieredze, ko guvušas 
dažādas pašvaldības un projekta partneri no Cyclurban 
ieviešanas valstīm.
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Kas bija Cyclurban partneri?
Projektu Cyclurban realizēja daudzveidīga komandu, ko veidoja piecpadsmit partneru organizācijas  no septiņām 
dažādām valstīm. Mūsu partneri ir nevalstiskās organizācijas, zinātniskās organizācijas un pašvaldības, kurām ir 
zināšanas un pieredze ilgtspējīgas mobilitātes un riteņbraukšanas jomā.
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Varšava 
Polijas galvaspilsētu par mājām sauc aptuveni 1.8 miljoni 
iedzīvotāju, un pilsētas Ceļu pārvalde ir uzkrājusi ilgtspējīgas 
mobilitātes jomā. Kopš 2012. gada pašvaldībā ir izveidota un 
pārvaldīta velosipēdu koplietošanas sistēmu, un kopš 2010. gada 
ir notikusi plaša veloinfrastruktūras kvalitātes uzlabošana un 
sistēmas paplašināšana. Papildus tiek organizētas arī izglītojošas 
aktivitātes un veidotas programmas bērniem par riteņbraukšanu 
un ilgtspējību.

Fonds Zemei un cilvēkiem
Fonds bieži organizē izglītojošas un uz integrāciju vērstas 
kampaņas, kurās uzsvērts, kā sociālo un ekonomisko attīstību var 
apvienot ar vides aizsardzību. Viņu projekti ir vērsti uz sociālajām 
grupām, vietējām kopienām, valdības organizācijām un biznesa 
grupām, kā arī uz indivīdiem. Fondam ir pieredze semināru un 
apmācību kursu organizēšanā, ekspertīzē un citās aktivitātēs, kuru 
mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par vides jautājumiem. 

Ilgtspējīgas mobilitātes nodaļa - Atēnu Nacionālā teh-
niskā universitāte
Ilgtspējīgas mobilitātes nodaļa tika izveidota apmēram pirms 
20 gadiem, lai Grieķijā veicinātu riteņbraukšanu un ilgtspējīgu 
mobilitāti. Kopš tā laika Ilgtspējīgas mobilitātes nodaļa ir 
piedalījusies attiecīgajās Eiropas pētniecības programmās, 
starptautiskās konferencēs un sagatavojusi desmitiem pētījumu 
visā Grieķijā, atbalstot vietējo kopienu apgalvojumus par 
humānāku un ilgtspējīgāku pilsētvidi. Nodaļa ir arī publicējusi 19 
grāmatas un simtiem rakstu publicējusi zinātniskos žurnālos un 
laikrakstos.
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Atēnu Nacionālais observatorija 
NOA (ir viena no Grieķijas vecākajām pētniecības institūcijām un 
sniedz ieguldījumu projektā ar savu bagātīgo pieredzi klimata 
pārmaiņu, gaisa kvalitātes, emisiju un klimata scenāriju jomā. Vides 
pētījumu un ilgtspējīgas attīstības aizvietotājs (IERSD / NOA)  ir 
liela pieredze ķīmisko vielu uzraudzībā, meteoroloģisko parametru 
un datu bāzu pārvaldībā. Tās lielajā infrastruktūrā ietilpst visas 
valsts mēroga operatīvie tīkli (piemēram, meteo.gr laika prognožu 
dienests) un specializētās iekārtas ķīmisko vielu monitoringam 
(piemēram, PM10, benzols) , O3, CO). Tās personālam ir liela 
pieredze ES un valstu finansētu projektu koordinēšanā un ieviešanā.

Ecocity
Šis partneris veicina ilgtspējīgu mobilitāti Grieķijā ar dažādām 
kampaņām un aktivitātēm, piemēram, “Ecomobility” (jau 14 gadus) 
un ikgadējo kampaņu “Free-Mobility” (3 gadus). Šo kampaņu ietvaros 
studentu grupas pašvaldībām un lēmumu pieņēmējiem piedāvā 
vietējā līmeņa risinājumus vides un mobilitātes jautājumiem. Lai 
popularizētu siltumnīcas efekta gāzu emisijas, Ecocity pastāvīgi 
organizē sabiedrības un lēmumu pieņēmēju informēšanas 
pasākumus.

Tartu pilsēta
Tartu, kas ir otra lielākā Igaunijas pilsēta, ir mājvieta vecākajai 
universitātei valstī. Tiek uzskatīta par reģionālo Igaunijas dienvidu 
centru. Lēmumi, kas  pieņemti šajā pilsētā ar apmēram 97 000 
iedzīvotāju, skar visu reģionu. Tartu var uzskatīt par vienu no 
progresīvākajām Igaunijas pilsētām velosipēdu lietošanas un 
ilgtspējīga transporta ziņā. 2019. gada vasarā Tartu pilsētā tika 
veiksmīgi ieviesta pilsētas mēroga koplietošanas velosipēdu 
sistēma, kas galvenokārt darbojas ar elektriskajiem velosipēdiem. 
Vienlaikus jāuzver, ka Tartu sabiedriskais transports tika atjaunināts 
un nu darbijas ar 100% atjaunojamo degvielu.
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Baltijas Vides Forums Igaunija  
 (BEF EE) ir nevalstiska organizācija, kas darbojas vides un dabas 
aizsardzības jomā. BEF EE ekspertiem ir liela pieredze ES un valstu 
finansētu projektu īstenošanā par plašu tēmu loku, ieskaitot 
klimata pārmaiņas un ilgtspējīgu mobilitāti. BEF EE darbojas 
dažādos ar mobilitāti un klimatu saistītos projektos. Ilgtspējīgus 
mobilitātes risinājumus var atrast, ņemot vērā individuālās 
teritorijas mobilitātes vajadzības un izturēšanos, kā arī piemērotus 
ekonomiskos un politiskos instrumentus. BEF EE ir Igaunijas Vides 
NVO padomes loceklis, kas palielina organizācijas spēju ietekmēt 
nacionālā un vietējā līmeņa lēmumus un procesus. BEF EE mērķis 
ir saglabāt ilgtspējīgu vidi, veicinot sabiedrības un iesaistīto pušu 
izpratni un uzlabojot zināšanas par vides un dabas aizsardzības 
jomu. 

Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Eksperti riteņbraukšanā Latvijā, ir Eiropas Riteņbraukšanas 
federācijas (ECF) biedrs, tādējādi tai ir tieša pieeja ES mēroga 
riteņbraukšanas tīklam. LCU fokuss ir daudzi (galvenokārt neliela 
mēroga) konsultatīvi projekti attiecībā uz riteņbraukšanu, kas 
ir priekšrocība sadarbībā ar pašvaldībām un nacionālajām varas 
iestādēm, kas saistītas ar velo politiku.

Baltijas Vides Forums Latvija
(BEF LV) Jau vairāk kā 16  gadus BEF LV eksperti strādā ar tādām 
tēmām kā mobilitāte, enerģētika, klimata pārmaiņas, dabas 
aizsardzība un bioloģiskās daudzveidība, ķīmisko vielu pārvaldība 
un ūdens apsaimniekošan. BEF LV ir pieredze riteņbraukšanas 
atbalstīšanā un popularizēšanā mazās un vidējās pilsētās. 
Organizācija ir daļa no BEF grupas, kura pārstāvēta arī Vācijā, 
Igaunijā un Lietuvā. .
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Velika Gorica 
Pilsēta  ar  31 000 iedzīvotāju ietilpst lielākajā Velikas Goricas 
pašvaldībā, kurā kopumā dzīvo 63 000 cilvēku. Velika Gorica atrodas 
tuvu Horvātijas galvaspilsētai – Zagrebas apgabalā. Piedaloties 
Eiropas klimata projektos, pilsēta aktīvi cenšas samazināt CO2 
izmešus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai kļūtu par ilgtspējīgu 
un  klimatam draudzīgu pašvaldību.

Cyclokoalicia
Kopš tās dibināšanas 2010. gadā nevalstiskā organizācija 
Cyclokoalicia atbalsta velosipēdistu un gājēju intereses. 
Organizācijas eksperti ir strādājuši ar tādām Slovākijas pašvaldībām 
kā Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín un Košice, lai uzlabotu 
velosipēdu un gājēju infrastruktūras kvalitāti un drošību. Bratislavā 
Cyklokoalicia pārvalda koplietošanas velosipēdu sistēmu, kravas 
velosipēdu nomas pakalpojumu, ir uzsākuši sabiedrisko velosipēdu 
darbnīcu. Kopš 2017. gada Cyclokoalicia ir Eiropas Riteņbraucēju 
federācijas biedri.

Ilgtspējīgas attīstības dizaina biedrība (DOOR) 
2003. Gadā dibinātā pilsoniskās sabiedrības ekspertu organizācija 
DOOR nodarbojas ar ilgtspējīgas enerģijas attīstības veicināšanu. 
Organizācija darbojas dažādās jomās, veicinot pilsoņu līdzdalību 
klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās aktivitātēs, 
ilgtspējīgas enerģētikas politikas veidošanā, enerģijas trūkuma 
mazināšanā un sabiedrības informēšanā un izglītošanā  par 
ilgtspējīgas enerģētikas jautājumiem. DOOR ir pieredze arī 
Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrādē 
Horvātijas pilsētām un apgabaliem, kas aptver transporta un 
mobilitātes aspektus.
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Vācijas Kosmosa aviācijas centrs (DLR) 
Vieni no Cyclurban ekspertiem pilsētu mobilitātes un 
riteņbraukšanas jomā. Kaut arī šis partneris veic plašus pētījumus 
aviācijas, enerģētikas, drošības un digitalizācijas jomā, tajā ietilpst 
arī Transporta pētniecības institūts. DLR Transporta pētījumu 
institūtam ir pieredze zinātniskajā un lietišķajā transporta analīzē 
nacionālā un starptautiskā līmenī, tas ir piedalījies daudzos ES un 
nacionālā finansējuma projektos, kā arī vadījis tos. Daudzi projekti 
attiecas uz pilsētu un elektrisko mobilitāti, IKT un klimata ietekmes 
novērtējumu.

Idejas enerģētikā
Nevalstiskā organizācija, kas  veicina ilgtspējīgas klimata un vides 
aizsardzības tehnoloģijas, kā arī šīs politikas starptautisku attīstību. 
Enerģētikas eksperti strādā pētniecībā, politikas dokumentu analīzē 
un izstrādē attiecībā uz klimata pārmaiņām  Eiropas Savienībā un 
tās dalībvalstīs.  Papildus projektu īstenošanai organizācuija rīko 
arī starptautiskas konferences un seminārus plašam iesaistīto pušu 
lokam.

Baltijas Vides Forums Vācija
Projekta Cyclurban vadošais partneris. Organizācijai ir liela 
pieredze ilgtspējīgas mobilitātes un klimata pārmaiņu politikas 
ieviešanā, tā ir strādājusi daudzos Eiropas mēroga projektos, kas 
saistīti ar mobilitātes plānošanu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību. BEF 
DE strādā pie zinātnes, pilsoniskās sabiedrības, politikas un valsts 
sektora sadarbības un cieši sadarbojas ar citām vides organizācijām, 
pētniecības institūtiem un universitātēm, kā arī ar daudzu Eiropas 
valstu pilsētām un pašvaldībām.
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VIETĒJO RITEŅBRAUKŠANAS 
STRATĒĢIJU IZSTRĀDE SEŠĀM 
PILSĒTĀM

Viena kopīga transporta stratēģija vai katrai 
pašvaldībai pielāgota?
Cyclurban projekts apvienoja pašvaldības no 
dažādiem Eiropas ģeogrāfiskajiem reģioniem. Kaut arī 
atšķirīgas daudzējādā  ziņā, to mērķis bija palielināt 
riteņbraukšanas īpatsvaru, lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām. Cyclurban ietvaros politiķi, nozares 
eksperti, nevalstiskās organizācijas un zinātnieki 
strādāja kopā, lai pievērstos riteņbraukšanas satiksmes 
galvenajām iezīmēm un trūkumiem savā teritorijā, 
pieņemot lēmumus par konkrētām stratēģijām 
riteņbraukšanas veicināšanai un veicot noteiktas 
darbības projekta laikā.

Visās iesaistītajās pašvaldībās tika sistemātiski izvērtēts 
pašreizējais riteņbraukšanas kā transportlīdzekļa 
statuss, lai pēc tam izstrādātu scenārijus un lemtu par 
stratēģijām tālākai attīstībai. Tāpēc tika sagatavota 
un visām partnervalstu pašvaldībām izplatīta anketa, 
kas tika sadalīta četrās daļās, proti, plānošanā un 
organizēšanā (metodes un laika skalas, finanšu 
instrumenti, vadības/lēmumu struktūra, atbalsta/
virzības esamība), infrastruktūra (velosipēdu satiksmes 
tīkla raksturojums, kvalitāte, lielums, drošība un 
nākotnes perspektīvas), citas darbības (iesaiste, 
informatīvi un reklāmas pasākumi) un nostāja (politiķu 
un plānotāju nostāja, nākotnes plāni). 

Atbildes uz anketas jautājumiem sniedza pašvaldības 
darbinieki, vietējie politiķi, NVO pārstāvji. Atklājās, ka 
pastāv būtiskas komunikācijas plaisas starp galvenajām 
personām, kas ir atbildīgas par riteņbraukšanas 
uzlabošanu un veicināšanu, tostarp pašvaldību vadību, 
atbildīgajiem transporta departamentiem, NVO, 
vietējām pilsoniskajām organizācijām un izglītības 
iestādēm.

Bieži sastopamajam aprakstam atbilstoša ir arī 
situācija Rīgā, kur riteņbraucēju organizācijas ir ļoti 
aktīvas riteņbraukšanas veicināšanā un pilnveidošanā, 
turpretim pašvaldība joprojām bieži ir lēna savās 
darbībās un plānošanā, turklāt ne vienmēr sadarbība 
un komunikācija starp šīm pusēm norit veiksmīgi. Šīs 
aptaujas galvenais rezultāts ir tāds, ka, neatkarīgi no 
riteņbraukšanas attīstības, pašvaldībām ir kopīgas 
iezīmes. 

Plānošanas un organizācijas pasākumi ir visai līdzīgi 
visās projekta pašvaldībās, savukārt reģionālā un valsts 
līmeņa politika nereti samazina plānu īstenošanas 
efektivitāti un ātrumu, nesniedzot nepieciešamo 
finanšu atbalstu. Šķiet, ka riteņbraukšana lielākoties 
tiek uzskatīta par vietēju problēmu, lai gan arī valsts 
politikā ir nepieciešams iekļaut ilgtspējīgas mobilitātes 
veidus.

Infrastruktūras esošais statuss un attīstība atklāj 
līdzības starp pašvaldībām (nepieciešamība attīstīt 
velosipēdu satiksmes tīklu, nepilnīgi saskaņota 
plānošana), bet ne visas pilsētas pārzina velosipēdu 
satiksmes tīklu īpašības un funkcionalitāti vai regulāri 
tos uzrauga, kaut arī riteņbraukšana sastāda 1-6% no 
pārvietošanās veida sadalījuma partnervalstu pilsētās.

Sabiedrības informēšana un iesaistīšana notiek tādu 
pasākumu ietvaros kā Eiropas Mobilitātes nedēļa, bet 
tiem ir jākļūst redzamākiem, biežākiem un uz problēmas 
cēloni orientētiem. Augstāka līmeņa politiķi parasti 
pauž savu atbalstu alternatīviem transporta veidiem, 
tomēr, šķiet, ka tiem trūkst gatavības reāli veicināt 
ilgtspējīgas mobilitātes plānus, kam par iemeslu varētu 
būt ietekmīgas interešu grupas, kas desmitiem gadu 
lobē automašīnas un motorizētos transporta veidus. 

Paredzētā mobilitātes nākotne 2030. un 2050. gadam 
visām pašvaldībām ir diezgan līdzīga, tomēr dažas 
pašvaldības netic, ka tās būs spējīgas realizēt iecerēto, 
tādēļ neiegulda pietiekami daudz, lai īstenotu savas 
vīzijas. Riteņbraukšanas politikas un infrastruktūras 
analīzes un novērtēšanas procesā palīdzēja 
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riteņbraukšanas politikas audits (ang. Bicycle Policy 
Audit (BYPAD, www.bypad.org), kas tika īstenots visās 
projekta partneru pašvaldībās, izņemot Dramā.

Pamatojoties uz BYPAD novērtējuma rezultātiem, tika 
izstrādātas pieejas, kas efektīvi veicina riteņbraukšanu. 
Dažas pašvaldības, piemēram, Tartu jau ilgstoši veic 
regulārus riteņbraukšanas uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus, ar kuru palīdzību tiek izstrādātas nākotnes 
stratēģijas un novērtēts progress. Visas pašvaldības 
pievērsa uzmanību un plānus divām svarīgām iezīmēm: 
infrastruktūrai un izpratnes veicināšanas/izglītības 
pasākumiem.

Neatkarīgi no velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
pašreizējā stāvokļa projekta partneru pilsētās, tika 
ierosināti tādi efektīvi un universāli velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras attīstības pasākumi kā  
velosipēdu tīkla paplašināšana, atsevišķo posmu 
apvienošana, labāku velosipēdu ceļu standartu 
noteikšana un piemērotu ceļa zīmju un apzīmējumu 
izmantošana, lai nodrošinātu drošību gan gājējiem, gan 
riteņbraucējiem. Piemēram, Varšavas pilsēta īstenoja 
pilotprojektu, kurā tika izcelti atsevišķi krustojumi, 
lai uzlabotu gājēju drošību un veicinātu saskaņotu 
gājēju un riteņbraucēju līdzāspastāvēšanu. Tādējādi to 
mērķis ir veicināt ne tikai riteņbraukšanu, bet arī citus 
ilgtspējīgus un klimatam draudzīgus transporta veidus, 
nevienam no tiem negatīvi neietekmējot pārējos.

Darbinieku izglītojošie pasākumi bija daļa no daudzu 
Cyclurban partneru pašvaldību stratēģijas, tāpat kā 
Tartu un Velikas Goricas. Ir būtiski, lai būtu pietiekami 
apmācīts personāls, jo tas nodrošina nepārtrauktu 
velosipēdu satiksmes tīkla uzraudzību un uzturēšanu, 
saskaņotus plānus, labākas zināšanas par pieejamajiem 
finanšu instrumentiem, finanšu atvieglojumiem 
riteņbraukšanai un ilgmūžībai.  

Vispārīgs secinājums, ko var izteikt Cyclurban projekta 
rezultātā, ir, ka attiecīgajās pašvaldību stratēģijās ir 
daudz kopīgu elementu riteņbraukšanas uzlabošanai. 
Uzskatāmākās atšķirības pašvaldību starpā ir saistītas 

ar velosipēdu satiksmes tīkla lielumu un kvalitāti, 
to iedzīvotāju transporta kultūru, administratīvo un 
politisko procesu sarežģītību un publiskā finansējuma 
pieejamību.
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NACIONĀLĀ RITEŅBRAUKŠANAS PO-
LITIKAS ANALĪZE UN NACIONĀLĀS 
POLITIKAS IETEIKUMI
 Viens no Cyclurban projekta galvenajiem uzdevumiem 
bija pilnveidot nacionālā līmeņa politiku riteņbraukšanu 
projekta partner valstīs. Lai arī riteņbraukšanas 
veicināšana galvenokārt ir vietēja līmeņa jautājums, 
nacionālajam līmenim ir galvenā loma politikas un 
finanšu instrument izveidē, kas savukārt nosaka 
ar riteņbraukšanu saistīto investīciju apjomu 
infrastruktūrā un citās aktivitātēs.  

Lai novērtētu trūkumus nozares politikas un finanšu 
sistēmā,  katrā valstī tika veiktas iesaistīto pušu intervijas 
un  politikas analīze. Lai sekmētu riteņbraukšanu 
reģionālā un valsts līmenī, balstoties uz novērtēto 
status quo un ekspertu zināšanām, tika izveidots 
nacionālās politikas ieteikumu (NPR) saraksts Igaunijai, 
Latvijai, Slovākijai, Polijai, Grieķijai un Horvātijai. 
Slovākija projektam pievienojās vēlākā posmā, tāpēc 
nepiedalījās politikas analīzē, kas norisinājās projekta 
sākumā.

Nacionālās politikas ieteikumi katrā valstī tika apspriesti 
nacionālajos semināros vai sanāksmēs un darba grupās 
ar nozares iesaistīto pušu līdzdalību. Kā apliecinājums 
rekomendāciju nostiprināšanai un virzībai bija atbildīgo 
institūciju atzinums par rekomendāciju saturu un 
pielietošanu savā darbā.

POLITIKAS ANALĪZE
Ar mērķi noskaidrot, kuri nacionālā līmeņa dokumenti 
ietekmē riteņbraukšanas veicināšanu vai ietver ar to 
saistītus mērķus un  iniciatīvas, katrā partnervalstī 
tika veikta nacionālās politikas analīze. Nozares, kas 
tika iekļautas politikas apskatā, bija transports, vide, 
teritorijas plānošana, ekonomika, veselība un tūrisms. 
Analīze parādīja, kuri nozaru dokumenti šobrīd 
satur tiešus vai netiešus pasākumus, kas saistīti ar 
riteņbraukšanu.

Projekta valstīts ar riteņbraukšanu saistītie pasākumi 
galvenokārt tika atspoguļoti transporta, vides un 
telpiskās plānošanas dokumentos. Politikas jomas, kas 
vismazāk attiecās uz riteņbraukšanu, bija ekonomika, 
tūrisms un izglītība. Konstatēts, ka lielākajai daļai valstu 
nebija spēkā nacionālā riteņbraukšanas stratēģija - 
analīze tika veikta 2019. gadā.

INTERVIJAS AR VALSTS INSTITŪCIJU 
PĀRSTĀVJIEM
Projekta partneri Igaunijā, Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un 
Slovākijā veica intervijas ar valsts institūciju pārstāvjiem. 
Galvenie secinājumi no šīm intervijām ir šādi --->
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Kopumā velosipēdiem ir maza loma novadu mobilitātē, 
līdz ar to ir potenciāls ievērojami palielināt to īpatsvaru 

šajā  pārvietošanās veidu sadalījumā

Kopumā valsts līmenī nav pasākumu, lai pašvaldībās 

uzlabotu ar velosipēdu saistītas zināšanas un prasmes, 

taču tiek atzīta nepieciešamība pēc šīm zināšanām

Nav indikatoru, lai izmērītu ieguldījumu efektivitāti (ieskaitot ES fondus, kas koordinēti valsts līmenī)

Nacionālā līmenī nav riteņbraukšanas komiteju (izņemot Slovākiju un Horvātiju)

Izplatīta problēma ir riteņbraukšanas 

pamatinfrastruktūras trūkums

ES fondu nozīme un to ietekme ir atšķirīga (ļoti būtiska Igaunijā, Latvijā un Slovākijā. Nav būtiska Horvātijā un nav ietekmējoša Grieķijā)

Starp pašvaldībām ir atšķirībasumentu izmantošanā (Horvātijā un Grieķijā pilsētas neaktīvi piesakās uz fondiem, kas saistīti ar riteņbraukšanas attīstību)
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NACIONĀLĀS POLITIKAS REKO-
MENDĀCIJAS
Slovākija, Latvija, Igaunija, Grieķija un Horvātija 
izstrādāja nacionālās politikas rekomendācijas, savukārt 
Polijas ieteikumi aptvēra Varšavas pašvaldību līmeni. 
Katras valsts komanda izveidoja 5–11 ieteikumus, kas 
tika iesniegti ieinteresētajām personām nacionālajos 
semināros un pieņemti valsts iestādēs. Ieteikumi visām 
valstīm bija vērsti uz 6 prioritārām tēmām: 

1. Likumdošana
Visas 6 valstis saņēma ieteikumus, kas saistīti ar 
likumdošanu (kopā 25 likumdošanas ieteikumi). 
Igaunija, Horvātija, Latvija un Grieķija izstrādāja 
ieteikumus, lai izveidotu vai atjauninātu standartus vai 
plānus, kas ņem vērā riteņbraukšanu. Slovākija, Latvija 
un Horvātija ierosināja īpašus ar drošību saistītus 
pasākumus, piemēram, velosipēdistu ielas, 1,5 m sānsoli 
no apdzenoša transportlīdzekļa no velosipēdistiem un 
30 km / h zonas.

Satiksmes nomierināšanas un drošības ieteikumi tika uzskaitīti 
arī infrastruktūras jomā, īpaši Grieķijā un Latvijā. Igaunijai un 
Polijai bija vispārīgāka pieeja infrastruktūras jautājumiem: 
būvējamās vai modernizējamās infrastruktūras salāgošana. 
Visu infrastruktūras projektu mērķis bija riteņbraukšanas 
apstākļu uzlabošana. Normatīvie ieteikumi bija arī par 
riteņbraukšanas prioritāšu noteikšanu dažādos veidos, 
piemēram, lai atļautu braukšanu ar velosipēdu vienvirziena 
ielās dzīvojamajos rajonos, pienākumu uzstādīt velosipēdu 
novietnes un motivēt uzņēmumus nodrošināt ilgtspējīgu 
pārvietošanos saviem darbiniekiem. 

2. Kapacitātes stiprināšana
Partneri Polijā, Igaunijā, Latvijā, Grieķijā un Slovākijā 
izstrādāja ieteikumus personāla kapacitātes 
stiprināšanai. Ierosināts palielināt ar velosipēdu 
saistītos personālu pašvaldībās, atbalstīt pilsētu 
riteņbraukšanas stratēģijas ar ekspertu zināšanām un 

finansējumu, kā arī sistemātisku riteņbraukšanas datu 
apkopošanu pašvaldības līmenī. Starp ieteikumiem 
bija arī konfliktu novēršana starp gājējiem un 
velosipēdistiem.

3. Infrastruktūra
Igaunija, Slovākija un Polija risināja problēmas, kas 
saistītas ar infrastruktūru, mudinot mainīt likumdošanu. 
Latvija un Grieķija izstrādāja konkrētus ieteikumus 
par infrastruktūru, piemēram, apļveida krustojumus 
ar prioritāti velosipēdistiem, velo joslas bez apmalēm 
(krustojumu vietās), piedāvāja papildu risinājumu četru 
zaru krustojumam, margu novietojuma regulēšanu 
uz tiltiem un estakādēm, obligātu noteikta attāluma 
ievērošanu, apdzenot velosipēdistu.

4. Institucionālas izmaiņas
Horvātija izstrādāja ieteikumus par institucionālajām 
izmaiņām, piemēram, pilsētas departamenta nodaļas 
izveidošanu pilsētas riteņbraukšanas / nemotorizētam 
transporta / ilgtspējīga transporta veicināšana.

5. Finansējums
Igaunija izstrādāja ieteikumu par nacionālās 
finansēšanas programmas izveidi riteņbraukšanas tīklu 
attīstībai pilsētās, savukārt Horvātijā- par koplietošanas 
velosipēdu sistēmas iepirkumu publiskošanu.
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6. Sabiedrības izglītošana un jautājuma aktualizēšana
Šī tēma tika apskatīta 4 valstīs. Slovākija izstrādāja ieteikumus par sabiedriskā transporta vadītāju apmācību mazāk 
aizsargātu satiksmes dalībnieku aizsardzībai un velotransporta jautājumu iekļaušanu sabiedriskās televīzijas 
programmu struktūrā. Igaunija ieteica izstrādāt nacionālo komunikācijas programmu riteņbraukšanas veicināšanai 
un iekļaut papildu komponentus autoskolas programmās. Grieķija izstrādāja ieteikumu ieviest ilgtspējīgāku 
riteņbraukšanas kultūru ar skolu kampaņu palīdzību, Polija ierosināja bērnu izglītošanu par ceļu izmantošanu kā 
kopīgu telpu.

Lai arī nacionālajām politikas rekomendācijām katrā valstī ir atšķirīgs fokuss, tām ir arī daudz kopīga. Atsevišķi 
galvenie pasākumi var uzlabot riteņbraukšanas situāciju visās valstīs, piemēram, vispārējās automašīnu satiksmes 
samazināšana, vairāk 30 km / h zonu izveidošana, riteņbraukšanas infrastruktūras finansēšanas uzlabojumi, 
velosipēdistu, kā arī automašīnu vadītāju izglītošana & papildus apmācības. Katrā valstī ir atšķirīgas pilsētu struktūras, 
prioritātes un konflikti starp iesaistītajām pusēm. Lai iegūtu sīkāku priekšstatu par situāciju un procesiem katrā 
valstī un valstij raksturīgajām nacionālās politikas rekomendācijām, kas tika izstrādātas Cyclurban ietaros, skatiet šīs 
publikācijas nodaļas par valstīm.
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PĒTĪJUMS PAR MARŠRUTA IZVĒLI
Lai veidotu pamatotas vietēja mēroga velostratēģijas, 
svarīgi ir zināt riteņbraucēju vēlmes attiecībā uz 
infrastruktūru un ceļu apkārtni. Ņemot to vērā, 
Cyclurban partneri, sadarbībā ar  Vācijas Kosmosa 
aviācijas centra Transporta izpētes institūtu, veica 
pētījumu par iedzīvotāju velobraucienu maršrutu 
veidošanās paradumiem atkarībā no velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras. Pētījumā tika izmantoti 
riteņbraucēju kā ceļu satiksmes dalībnieku viedokļi. 
Pamatojoties uz rezultātiem, mēs varam sniegt 
ieteikumus valsts riteņbraukšanas stratēģijas 
sastādīšanā. 

Individuālu maršruta izvēli ietekmē vairāki maršruta 
vides parametri. Tajā pašā laikā izvēle par labu noteiktu 
maršrutu īpatnībām ievērojami atšķiras indivīdiem 
starpā, balstoties uz to sociodemogrāfiskajām 
pozīcijām vai izmantotā velosipēda veida. Tādēļ mēs 
izstrādājām aptaujas metodi, kas ļauj atšķirt dažādus 
faktorus. Tiešsaistes aptauja tika izstrādāta kā atsevišķs 
izvēles eksperiments. Šajā metodē atsevišķu maršrutu 
īpašības tika iekļautas alternatīvu maršrutu izstrādē. 
Pretēji klasiskai aptaujāšanai par atsevišķām iezīmēm, 
respondenti novērtēja visu maršrutu alternatīvas, kas 
ietver šo raksturlielumu summu. Tādējādi brauciena 
ilgums, kā arī sešas ceļa un to apkārtnes īpašības 
tika dalītas pēc pazīmēm,  katra ar divām līdz piecām 
iespējamām specifikācijām (1. tabula).

No dažādām iespējamām kombinācijām tika izveidotas 
un grafiski parādītas 24 izvēles situācijas, katrā ar trim 
atšķirīgām maršrutu alternatīvām. Tās tika izstrādātas, 
pamatojoties uz sniegtajām atbildēm pirmspārbaudē 
un izmantojot īpašu programmatūru (ChoiceMetrics 
2012). Situācijas tika matemātiski optimizētas, lai 
izvairītos no atsevišķu raksturlielumu pārklāšanās 
un nodrošinātu maksimālu zināšanu pieaugumu 
katram respondentam (Bliemer, Rose 2006). Katram 
respondentam tika dotas astoņas situācijas. 1. attēlā 
redzams paraugs izvēles situācijai. 

1. tabula: eksperimentā izmantotie raksturlielumi un līmeņi 
(treknrakstā: situācijas atsauce)

Izvēles iespēju modelēšanas metode tika izmantota, 
lai novērtētu lietderības funkcijas, pamatojoties uz 
atsevišķu atbilžu summu (Bielaire, 2003). To darot, tika 
aprēķināts, cik lielā mērā individuālās īpašības ietekmē 
lēmumu par maršruta izvēli. Jauktas varbūtības modeļi 
ņem vērā to, ka katra aptaujātā veiktie astoņi lēmumi ir 
sasvtarpēji radniecīgi, taču starp aptaujātajiem eksistē 
neviendabīgums (McFadden, Train 2000). Šī metode 
ļauj kvantitatīvi noteikt alternatīvo lietderību attiecībā 
pret definēto atsauci. Kā atsauces situācija tika izvēlēts 
galvenais ceļš bez velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
un kokiem ar maksimālo ātruma ierobežojumu 50 
km/h un novietotām automašīnām ceļa malā, tādējādi 
jebkādas izmaiņas maršruta raksturlielumos liecinātu 
par riteņbraukšanas uzlabošanu.
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Tālāk tika aprēķināta vērtība, kas nosaka maršruta 
pievilcību, izmantojot brauciena ilgumu. Tajā tika ņemts 
vērā katram indivīdam pieejamā laika daudzums un 
attiecīgo ceļu raksturlielumu individuālais novērtējums. 
Iegūto vērtību var intepretēt kā eksperimentālu 
gatavību pēc ilgāka ceļā pavadītā laika saistībā ar 
ceļa raksturlielumiem. Izņemot ceļā pavadīto laiku, 
visi raksturlielumi tika attēloti grafiski, kas var izraisīt 
atšķirīgu šī komponenta izvērtēšanu. 

Nacionālie partneri publicēja aptauju galvenokārt 
sociālajos tīklos. Tādējādi izlase ir pašselektīva un nav 
reprezentatīva. Kopumā mēs iekļāvām 2.326 pilnus 
pārskatus no septiņām valstīm (6 īstenošanas valstis 
un Vācija). Tā kā katram dalībniekam tika dotas astoņas 
izvēles situācijas, tika iesniegti 18 608 novērojumi. 

Rezultāti
Iegūtie rezultāti liecina, ka velosipēdu satiksmes 
infrastruktūra pa maģistrālajām ielām ir ļoti izdevīga 
satiksmes dalībniekiem (sk. 2. attēlu). Saskaņā ar 
eksperimenta rezultātiem, dalībnieki bija gatavi 
patērēt vairāk laiku, vidēji no 9,6 minūtēm (atzīmēta 
velojosla) līdz 16,7 minūtēm (velojosla, atdalīta ar 
stabiņiem vai izcilņiem), attiecīgās infrastruktūras 
izmantošanai. Velosipēdu ceļi sānu ielās, kur priekšroka 
ir riteņbraucējiem, tika uztvertas daudz labvēlīgāk nekā 
dzīvojamo zonu ielas, kur noteikts ļoti zems ātruma 
ierobežojums. Gluds ceļa segums bija vērts vidēji 10,3 
mīnūtes apkārtceļa. 

1. attēls: izvēles situācijas paraugs

Maija dienā, labos laikapstākļos, Jūs vēlaties apciemot draugu. Šim braucienam ir vairāki alternatīvi maršruti. Kuru 
maršrutu Jūs izvēlētos?
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Turklāt dati liecina par vairākām būtiskām tendencēm, 
dalot apakšgrupas. Vairākās valstīs, kurās notiek izpēte, 
fiziska nošķiršana no motorizētā transporta ir svarīgāka 
sievietēm un riteņbraucējiem, kuri pārvietojas kopā 
ar bērniem, nekā vīriešiem. Turklāt gados vecāki 
dalībnieki atšķirībā no jauniešiem augstāk vērtē 
maršruta vidi. Pastāvīgiem riteņbraucējiem, sliktāki 
braukšanas apstākļi ir mazāk neērti nekā dalībniekiem, 
kas velosipēdu izmanto reti. 

Kopsavilkums
Apkopotie rezultāti liecina, ka riteņbraucējiem 
maršruta vide ir ļoti svarīga. Tādējādi augstas kvalitātes 
infrastruktūra ir vēl svarīgāka cilvēkiem, kas velosipēdu 
izmanto reti, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
tādiem, kas pārvietojas kopā ar bērniem. . Līdz ar to var 
secināt, ka laba  velosipēdu  satiksmes  infrastruktūra ir 
potenciāls, lai piesaistītu cilvēku ar velosipēdu 

pārvietoties biežāk un vairāk atbalstītu mazāk 
aizsargātos satiksmes dalībniekus.

 

2. tabula: vēlme pārvietoties ilgāk

Atdalītās velojoslas atrodas vienā līmenī ar ielu. No 
braucamās daļas tās atdala stabiņi vai izciļņi. 

Dzīvojamā zona: maksimālais ātruma ierobežojums ir 
20km/h. Gājējiem un bērniem ir atļauts pārvietoties 
pa ietvēm un pa brauktuvi visa tās platumā.  Gājējus 
nedrīkst apdraudēt vai kavēt. Ja ir nepieciešams, 
transportlīdzekļiem jāgaida. Gājējiem jāizvairās no 
nevajadzīga transportlīdzekļa satiksmes traucējuma.

Velosipēdu ceļos priekšroka ir riteņbraucējiem. Ir 
atļauta mehānisko transportlīdzekļu lietotājiem ar 
ātrumu līdz 30 km/h. Riteņbraucējus nedrīkst apdraudēt 
vai traucēt. Ja nepieciešams, transportlīdzekļiem ir 
nepieciešams vēl vairāk samazināt braukšanas ātrumu. 
Riteņbraukšana viens otram blakus ir atļauta.
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TARTU
Tartu ir otra lielākā pilsēta Igaunijā, kas aktīvi cenšas 
uzlabot velosipēda kā transportlīdzekļa izmantošanu. 
Pašvaldība izstrādājusi riteņbraukšanas stratēģiju, un 
2019. gadā veiksmīgi uzsākusi velosipēda koplietošanas 
sistēmu. Tas padara Tartu par vienu no progresīvākajām 
Igaunijas pilsētām riteņbraukšanas izmantošanā. Tomēr 
velosipēdistu īpatsvars transporta sistēmas sadalījumā 
nav palielinājies tik daudz kā privāto automašīnu. 

Tartu ir ļoti kompakta pilsēta. Tajā dzīvo aptuveni 
100 000 iedzīvotāju uz 38,97 km² lielo teritoriju. 
Pilsētas diametrs ir aptuveni 7 km, tādēļ attālumi 
pilsētas robežās parasti nepārsniedz 5 km. Tartu 
ir arī universitātes pilsēta ar vienu no vecākajām 
Ziemeļeiropas universitātēm, vairākām citām 
universitātēm un augstākās izglītības iestādēm. Tartu 
dzīvo un mācas gandrīz 17 000 studentu. Aptuveni 
25% pilsētas iedzīvotāju ir vecumā no 15 līdz 29 
gadiem. Viss iepriekš minētais nodrošina ļoti labus 
priekšnoteikumus, lai Tartu kļūtu par veiksmīgu 
riteņbraukšanas pilsētu.

Lai gan dažādi pētnieki jau ir veikuši pētījumus, pētot 
riteņbraukšanas satiksmes potenciālās iespējas Tartu, 
informācija netika iekļauta integrētā koncepcijā. 
Tādēļ politiķi, lēmumu pieņēmēji un ieinteresētās 
puses, nolēma Cyclurban projekta ietvaros izveidot 
riteņbraukšanas stratēģiju, lai veicinātu riteņbraukšanu 
pilsētā un tās apkārtnē. 

Lai uzzinātu vairāk par iespējām veicināt velosipēdu 
izmantošanu Tartu un attīstītu riteņbraukšanas 

stratēģiju, kas pilsētai ir nepieciešama, tika nolemts 
analizēt astoņu Eiropas pilsētu riteņbraukšanas 
stratēģijas. Visām šīm pilsētām ir vairākas kopīgas 
iezīmes ar Tartu, piemēram, tās ir studentu pilsētas 
un atrodas Ziemeļeiropā, ar līdzīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem. 

TARTU RITEŅBRAUKŠANAS STRATĒĢI-
JAS IZSTRĀDE
Pirmo reizi vēsturē Tartu pilsētai, pateicoties Cyclurban 
projektam, tika izstrādāta riteņbraukšanas stratēģija. 
Tas ir nozīmīgi, jo tik daudzpusīga un koncentrēta 
uzmanība vēl nav tikusi attiecināta uz nevienu citu 
satiksmes veidu pilsētā. 

Tartu riteņbraukšanas stratēģija ir izstrādāta, 

Iepazīsti Tartu!

Atrašanās vieta Igaunija

Iedzīvotāju skaits 97 000

Iedzīvotāju blīvums 2 400 / km²

Platība 39 km²

Pārvietošanās veidu 
sadalījums

46% personīgās 
automašīnas
21,5% sabiedriskais 
transports 
21,5%  gājēji
8%  velosipēdisti,
3% citi (motocikli utt.)

BYPAD rezultāts 2,5 =  izolēta pieeja

Ceļi 400 km pilsētas ceļi; 20 km 
automaģistrāles

Velosipēdu ceļi 114 km

Gada budžets 
velosipēdu 
infrastruktūrai

~ 2 000 000 Euros

Raimond Tamm

Tartu pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Sapņu pilsēta:

Manā sapņu pilsētā visas ielas būtu gājēju un 
riteņbraucēju, draudzīgi dalot publisko telpu.
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izmantojot astoņu Eiropas pilsētu īstenotos 
riteņbraukšanas stratēģiju piemērus. Piemēros ietilpa 
Tallinas, Oulu, Tamperes, Upsalas, Groningenas, 
Odenses, Amsterdamas un Kopenhāgenas 
riteņbraukšanas stratēģijas. Tāpat kā Tartu, universitāšu 
pilsētas ir arī Odense un Groningena. Tampere, Upsala 
un Oulu tika izvēlētas, jo tās atrodas ziemeļos un to 
klimats ir līdzīgs vai pat aukstāks nekā Tartu. Arī šajās 
pilsētās, līdzīgi kā Tartu, ir universitātes. Izvēlētā pieeja 
ļāva izveidot labu pārskatu par to, kā tiek pārvaldīta 
stratēģiskā attīstība dažādās pilsētās, lai visu gadu 
varētu nodrošināt teicamu velosipēdu satiksmi. Tallina 
tika iekļauta kā viens no piemēriem, jo tā ir vienīgā 
pilsēta Igaunijā ar izstrādātu riteņbraukšanas stratēģiju; 
Kopenhāgena un Amsterdama ir lieliskas velosipēdu 
pilsētas, kas iedvesmo ar savu labo praksi.

Izstrādātā stratēģija ir vērienīga, un tai ir skaidrs 
redzējums:

Velosipēdu satiksmes vīzija 2040. gadam:

• Velosipēds ir iecienītākais pārvietošanās līdzeklis 
visu gadu, un pārvietošanās ar kājām ir vēlamākais 
pārvietošanās veids - Tartu iedzīvotāji ikdienā 
pārvietojas ar velosipēdu vai kājām;

• Stratēģijas mērķis ir sasniegt rezultātu, ka līdz 
2040. gadam riteņbraukšanas īpatsvars, transporta 
pārvietošanās veidu sadalījumā, ir pieaudzis līdz 26% 
un privāto motorizēto transportlīdzekļu īpatsvars ir 
samazinājies līdz 13%.

Līdz ar riteņbraukšanas stratēģijas pieņemšanu, Tartu 
pilsētas pārvaldē  tiks izveidots jauns amats 

– velosipēdu satiksmes koordinators. Tā kā līdz šim 
riteņbraukšanas pārvalde ir bijusi ļoti sadrumstalota 
starp departamentiem, koordinatora amata ieviešana 
ievirzīs pilsētu jaunā riteņbraukšanas laikmetā.
Aktivitātes riteņbraukšanas jomā Tartu ir piesaistījušas 
valsts līmeņa uzmanību, un, saistībā ar jauno 
valsts satiksmes un mobilitātes plānu, ir iesniegti 
priekšlikumis, kas pēc būtības ir ilgtermiņa un spēs 
iedzīvināt riteņbraukšanu.

CIK LABA IR RITEŅBRAUKŠANAS 
POLITIKA TARTU UN KĀ TO VAR 
UZLABOT?

No 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam, 
Cyclurban projekta partneri veica otro BYPAD auditu 
Tartu. Pirmais BYPAD audits tika veikts 2006. gadā, un 
kopš tā laika ir izdevies attīstīt draudzīgu riteņbraukšanu 
dažās no Tartu apkaimēm, divkāršojot velosipēdistu 
īpatsvaru pārvietošanās veidu sadalījumā (2009: 
4,5%, 2018: 8-9%). Rezultātā BYPAD rādītājs ir kļuvis 
ievērojami labāks (no 44,1 % līdz 62,2 % vai no 1. uz 
2,5. līmeni no 4). Tomēr jāuzsver, ka iepriekš minētais 
audits tika veikts laikā, kad vēl tika sagatavota Tartu 
riteņbraukšanas stratēģija, bet šis dokuments ir būtisks 
elements 3. līmeņa sasniegšanā, kas ir uz sistēmu 
orientēta riteņbraukšanas politika. 

Diemžēl Tartu riteņbraucēju vajadzības joprojām netiek 
ņemtas vērā lēmumu pieņemšanas laikā. Vairākums 
velosipēdu lietotāju uzskata, ka viņu iesaistīšanās 

Mari Jüssi 

Tallinas SUMP koordinatore, mobilitātes 
eksperte Igaunijas Ceļu pārvaldē

Kādi būtu pirmie soļi jāveic Jūsu pilsētā, lai 
īstenotos Jūsu mobilitātes redzējums?

Būtu jābūt kopīgam redzējumam starp valsti, reģionu un 
pilsētu.
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notiek pārāk vēlu: kad laiks ir beidzies vai lēmumi jau ir 
pieņemti. Lai precīzi ņemtu vērā riteņbraucēju vajadzības 
politikas veidošanā, pilsētas pārvalde ar aptaujas 
palīdzību noskaidros riteņbraucēju apmierinātību ar 
velosipēdu satiksmes infrastruktūru. Šī aptauja tiks 
iekļauta ikgadējā riteņbraukšanas stratēģijas pārskata 
rezultātos par ikgadējo sabiedrības līdzdalību, kā arī 
ikgadējo apmierinātību ar riteņbraukšanas satiksmi.

Lai gan vairāki Tartu nozaru dokumenti attiecas uz 
riteņbraukšanas jautājumiem, velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras izveide ir bijusi gausa. Velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras izveide nav prioritāte, 
attiecībā pret citu transportlīdzekļu infrastruktūras 
būvniecību. Tartu riteņbraukšanas stratēģija palīdzēs 
risināt iepriekš minētās problēmas, tiklīdz tā tiks 
ieviesta.

Lai Tartu iedzīvotāji būtu motivētāki izmantot savus 

velosipēdus, BYPAD iesaka veicināt iedzīvotāju 
zināšanas par velosipēdu lietošanas priekšrocībām. 
Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, uzņēmumiem un 
to darbiniekiem un medijiem, informatīvās kampaņas 
var veicināt riteņbraukšanu Tartu. Savstarpējā 
vienošanās starp pamatskolām un pilsētu, kas iekļauta 
jaunajā riteņbraukšanas stratēģijā, paredz, izstrādājot 
skolu transporta plānu, skolu teritorijās nodrošināt 
riteņbraucējiem arvien draudzīgākas ielas.

Pēdējā gada laikā Tartu pilsētai izdevās sistemātiski 
samazināt satiksmes intensitāti, palielinot tādu vietu 
skaitu, kur maksimālā ātruma ierobežojums ir 30 km/h. 
Šī rīcība palielina riteņbraucēju drošību, tādēļ tiks 
īstenota arī turpmāk. Papildus tam, plānotājiem būs 
pieejama datubāze, kurā tiks apvienota informācija par 
velosipēdu satiksmes negadījumiem un infrastruktūru. 
Izmantojot šādus datus, var izvairīties no atkārtotām 
plānošanas kļūdām, kas izraisa nelaimes gadījumus.

NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMU 
IZSTRĀDE TARTU
Ierosinātie Nacionālās Politikas Ieteikumi (NPI) 
ir pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt turpmāku 
riteņbraukšanas veicināšanu ar salīdzinoši zemām 
realizācijas izmaksām. Ieteikumi ietver pasākumus, 
kurus ir iespējams īstenot nekavējoties un vidējā vai 

Jūsuprāt, kāda ir lielākā problēma Jūsu pilsētā 
attiecībā uz riteņbraukšanas attīstību?

Pilsētas valdības nevēlēšanās pilnībā iesaistīties politikā, 
kas veicina riteņbraukšanu un pārvietošanos ar kājām uz 
automašīnu lietotāju ērtības rēķina. Lai gan visi zina, ka 
vairāk vietas gājējiem un riteņbraucējiem un neizbēgami 

labāks sabiedriskais transports nozīmē mazāk vietas 
automašīnām un mazāk ērtības autobraucējiem, 

politiķiem to ir grūti atzīt, un tas ir klupšanas akmens 
pārmaiņām. Tam ir liela saistība ar automašīnu uztveri 

kā statusa simbolu, jo īpaši vecākās paaudzēs, un 
velosipēds un autobuss tiek uztverts kā mazāk turīgu 

cilvēku izvēle. Pārmaiņu ātrums, bez šaubām, būs saistīts 
ar to, cik ātri šī uztvere mainīsies sabiedrībā kopumā. 

Tomēr lēmumu pieņēmējiem ir jāsaprot, ka arī viņiem var 
būt svarīga loma, lai mainītu šo uztveri.

Ilmar Part

Riteņbraukšanas 
entuziasts – dzīvo Tartu
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īsā termiņā, kas ir vērsti uz dažādām ieinteresētajām 
personām un kas mazina apzinātos šķēršļus un 
koncentrējas uz dažām prioritārām jomām.

Nacionālās politikas ieteikumus ir izstrādājuši 
Igaunijas projekta partneri kopā ar iesaistītajām 
personām, piemēram, pilsētplānotājiem, arhitektiem, 
pašvaldību ekspertiem, policistiem, riteņbraucējiem, 
vietējiem politiķiem u.c. Iesaistītās puses tika aicinātas 
apspriest atbilstošos pasākumus, lai sekmīgi veicinātu 
riteņbraucēju un gājēju vispārējo drošību Igaunijā. 

Tallinn

Tartu

Jūsuprāt, kāda ir lielākā problēma Jūsu pilsētā 
attiecībā uz riteņbraukšanas attīstību?

Riteņbraukšana man nodrošina augstu dzīves kvalitāti: 
ērts veids kā nokļūt uz un no vietām, nepavadot lieku 

laiku satiksmē – un iespēja sarunāties ar saviem bērniem, 
braucot ar mūsu ģimenes kravas velosipēdu. Tie, kas 

ikdienā nepārvadā bērnus, es iesaku ņemt vērā ietekmi 
uz veselību laika gaitā (10-30 fiziskās kustības minūtes 
ikdienā būtu pietiekošas), kā arī laiku, ko var pavadīt, 
neskatoties ekrānā. Ievērojama ir arī katra indivīda 

ietekme uz planētas un vietējās apkārtnes vides veselības 
uzlabošanu, nepiesārņojot un izmantojot mūsu kopīgo 

telpu.

Tomēr ir svarīgi, ka lielākā daļa cilvēku nevar izdarīt šo 
izvēli pat tad, ja viņi to vēlētos. Pilsēta piespiež cilvēkus 

izmantot automašīnas, plānojot pilsētu automašīnu 
lietotājiem.

Ja vien jums tiešām nav paveicies, ka jūsu darbs, pārtikas 
veikals, bērnudārzs vai skola atrodas 15 minūšu attālumā, 

tad jūs darāt to, ko dara vairums cilvēku. Braucat uz 
šīm vietām pilsētā vairākas reizes, it sevišķi, ja pilsētā šīs 

iestādes neatrodas tuvu jūsu mājām.

Pärtel-Peeter Pere

Uzņēmējs, zīmolu speciālists 
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NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMI 
Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

1 Valsts attīstības plāna 
izstrāde kājām iešanai un 
riteņbraukšanai

Šobrīd Igaunijā nav riteņbraukšanas 
politikas vai stratēģiskā plāna, kas 
veicinātu riteņbraukšanu

Attīstības plāns nodrošinātu plašu 
sistēmu, kurā būtu iespējams noteikt 
atsevišķu pasākumu lomu un nozīmi. 
Tas arī noteiktu atsevišķo pasākumu 
hierarhiju un laiku, tādējādi piedāvājot 
konkrētas vadlīnijas ierēdņiem dažādos 
administratīvos līmeņos.

2 Atjaunot un uzlabot tās daļas 
būvnormatīvos par pilsētas 
ielām, kas saistītas ar kājām 
iešanu, riteņbraukšanu un 
mikromobilitāti

Patlaban ilgtspējīgas mobilitātes 
būvniecības standartu pieeja ir nepilnīga. 
Standarti ir izstrādāti galvenokārt 
saskaņā ar automašīnu satiksmes 
vajadzībām.

Standartos būtu jāveic izmaiņas, lai gājēju 
un velosipēdu ceļi tiktu aplūkoti atsevišķi, 
nevis kopā kā “vieglā satiksme” un lai ielu 
pamatīpašības nebūtu definētas tikai no 
automobiļu skatupunkta.

3 Apsvērt riteņbraukšanas 
apstākļu uzlabošanu kā 
mērķi visiem infrastruktūras 
projektiem

Pašlaik infrastruktūras projekti bieži 
vien rada nepievilcīgus apstākļus 
riteņbraukšanai, jo riteņbraukšanas 
apstākļu uzlabošana nav viens no šo 
infrastruktūras projektu mērķiem. 

Pieprasot, ka ikkatra infrastruktūras 
projekta plānošanas procesā jāņem vērā 
un par prioritāti jānosaka riteņbraukšanas 
apstākļi, jaunos infrastruktūras projektos 
netiktu radīti riteņbraukšanai nepievilcīgi 
apstākļi.

4 Pieprasīt, lai reģionālajās 
autobusu līnijās varētu 
pārvadāt vismaz 4 
velosipēdus vienā autobusā

Šobrīd nav iespējams pārvadāt 
velosipēdus ar reģionālajiem autobusiem, 
tādēļ ir apgrūtināta autobusu un 
velosipēdu transporta apvienošana 
ilgtspējīgiem, multimodāliem 
braucieniem.

Ar šo pasākumu ieviešanu, reģionālajiem 
autobusu operatoriem būtu jānodrošina 
cilvēkiem iespēja pārvadāt velosipēdus 
autobusā. Izņēmums būtu īpaši noslogotas 
autobusu līnijas, kurās par prioritāti būtu 
jāizvirza “Bike & Ride” iespējas.

5 Finanšu stimulu izstrāde 
riteņbraukšanas veicināšanai

Pašlaik darba devēji nevar maksāt 
beznodokļu kompensāciju darbiniekiem, 
kas izmanto savu personīgo velosipēdu, 
kā arī neeksistē subsīdijas īpašu 
velosipēdu, piemēram, elektrisko kravas 
velosipēdu, iegādei, lai gan eksistē 
līdzīga veida mēri elektrisko automašīnu 
atbalstam.

Ar šo pasākumu tiktu noteikts, ka 
būtu likumīgi maksāt beznodokļu 
kompensāciju par sava personīgā 
velosipēda izmantošanu, kas būtu 
līdzīga kompensācijai par automašīnas 
izmantošanu, un tiktu izstrādāts subsīdiju 
mehānisms, lai iegādātos elektriskos 
kravas velosipēdus līdzīgi jau spēkā 
esošajiem pasākumiem attiecībā uz 
elektriskajām automašīnām.
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Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

6 Atbalsts pilsētu 
riteņbraukšanas stratēģijām 
(ar fondiem un ieteikumiem)

Pašlaik valdība neatbalsta pilsētu 
riteņbraukšanas stratēģijas. 
Šādas stratēģijas tiek izstrādātas 
lielākajās pilsētās bez valdības atbalsta.

TPasākumi ietvertu informācijas 
nodrošināšanu un finansējumu pilsētu 
riteņbraukšanas stratēģijas sastādīšanā.
Šīs stratēģijas ir nepieciešamas, 
lai paplašinātu nacionālo valsts 
riteņbraukšanas attīstības plānu.

7 Vietējo pašvaldības ekspertu 
spēju un zināšanu veicināšana 
par kājām gājējiem un 
riteņbraucējiem, ieskaitot 
plānošanu un lēmumu 
pieņemšanu

Vietēja līmeņa stratēģiskajai mobilitātei 
un teritoriālajai plānošanai ir spēcīga 
ietekme uz riteņbraukšanas apstākļiem 
pašvaldībā. Kaut arī pašvaldību 
ekspertiem ir atšķirīga zināšanu bāze, 
trūkstošas vai novecojušas zināšanas par 
plānošanu, kas iekļauj riteņbraukšanu, 
var kavēt tās attīstību vietējā līmenī.

Šos pasākumus nodrošinātu valsts mācību 
programmas un atbalsta struktūras, lai 
palielinātu pašvaldības ekspertu spējas 
iekļaut kājām gājēju un riteņbraucēju 
vajadzības plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā.

8 Valsts komunikācijas 
programmas izstrāde 
riteņbraukšanas veicināšanai

Nav spēkā esoša komunikācijas plāna 
riteņbraukšanas veicināšanai.
Komunikācija, kura ir vērsta uz 
velosipēda izmantošanu, galvenokārt 
ir bijusi saistīta ar satiksmes drošību un 
tādēļ bieži ir iekļāvusi no riteņbraukšanas 
atturošus vēstījumus.

Šī pasākuma īstenošana sniegtu vadlīnijas 
komunikācijai par riteņbraukšanas 
veicināšanu vietējās pašvaldībās.

9 Autovadītāju un riteņbraucēju 
prasmju uzlabošana

Pašreizējā autovadītāju spēja būt 
uzmanīgiem pret riteņbraucējiem ir 
vāja lielākoties tādēļ, ka tie nepārzina 
velosipēdistu vajadzības un uzvedību.
Riteņbraucējiem bieži trūkst 
pamatzināšanu un prasmes, lai droši 
iekļautos satiksmē.

Autoskolām mācību programmā būtu 
jāiekļauj modulis, kurā tiktu izskaidrots 
riteņbraucēju viedoklis un riteņbraucēju 
drošībai nepieciešamā autovadītāju 
uzvedība.
Riteņbraukšanas kursu praktiskā daļa 
ievērojami tiktu uzlabota, iekļaujot 
riteņbraukšanas apmācības pa 
koplietošanas ceļiem.

10 Valsts finansējuma 
programmas izveide, lai 
attīstītu galvenos velosipēdu 
tīklus pilsētās

Šobrīd vairākumā Igaunijas pilsētu 
velosipēdu satiksmes infrastruktūra 
nav pietiekami attīstīta. Ir problēmas ar 
infrastruktūras kvantitāti un kvalitāti.

Pasākumi paredzētu nodrošināt 
finansējumu jaunas velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras izveidei pilsētā. Tas 
vecinātu gan velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras kvantitāti, gan kvalitāti 
Igaunijas pilsētās.
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RĪGA
Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un valsts lielākā pilsēta. 
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā ir aptuveni 630 000 
un platība – 324 km². Kaut arī ceļu satiksmes politika 
joprojām ir izteikti orientēta uz automašīnām, un esošā 
velosipēdu satiksmes infrastruktūra nav apmierinoša, 
velosipēdistu skaits satiksmē pēdējos gados ir 
palielinājies. Arvien pieaugošais privāto automašīnu 
skaits veicina sastrēgumu veidošanos un vides 
problēmas. Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, 
politiķiem un plānotājiem ir nepieciešams atbalstīt 
aktīvu pārvietošanos, un nākotnē pilsētplānošanas 
centrā izvirzīt dzīves kvalitāti un klimata aizsardzību. 

Latvijā pilsētas un transporta satiksmes plānošana 
tradicionāli ir bijusi uz automašīnām orientēta. 
Pieaugošās labklājības dēļ daudzi cilvēki ir iegādājušies 
automašīnas, kā rezultātā pēdējo desmitgažu laikā Rīgā 
ir ievērojami pieaudzis ceļu satiksmes noslogojums. Rīgā 
cilvēki pavada relatīvi ilgāku laiku ceļā uz darbavietu, 
kas ir skaidrojams ar salīdzinoši lielāku attālumu starp 
dzīvesvietu un darbu. Katru gadu pieaug cilvēku skaits, 
kuri, pilsētas izplešanās rezultātā, regulāri mēro ceļu 
no priekšpilsētām uz Rīgu un atpakaļ.

Kaut arī pēdējā laikā riteņbraukšanas īpatsvars 
pārvietošanās veidu sadalījumā ir pieaudzis, nekas 
neliecina, ka privāto motorizēto pārvietošanās līdzekļu 
dominance samazināsies, ja vien netiks veikti nopietni 

pasākumi, kas veicina riteņbraukšanu, pārvietošanos 
ar kājām un sabiedriskā transporta izmantošanu. 
Cyclurban projekta mērķis ir tieši šāds: noteikt darbības, 
kas veicina riteņbraukšanu kļūt par populāru un plaši 
ievērotu transporta veidu Rīgā.

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, projekta 
partnerorganizācijas Latvijā  - Latvijas Riteņbraucēju 
apvienība un Baltijas Vides Forums - organizēja  
seminārus, veica riteņbraukšanas politikas auditu (ang. 
Bicycle Policy Audit (BYPAD)), noskaidroja vietējās 
riteņbraukšanas politikas trūkumus un sadarbojās 
ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, nosakot 
īstermiņa un vidēja termiņa pasākumus, kas veicinātu 
riteņbraukšanu. Šie pasākumi – politikas ieteikumi, 
tāpat kā citās partnervalstīs, tika izplatīti lēmumu 
pieņēmējiem.

Iepazīsti Rīgu!

Atrašanās vieta Latvija

Iedzīvotāju skaits 632 614

Iedzīvotāju blīvums 1 952 / km²

Platība 324 km²

Pārvietošanās veidu 
sadalījums

46,9 % personīgo 
automašīnu;
15,2 % sabiedriskais 
transports;  
33,4 % gājēji; 
3,7 %  riteņbraucēji
0,8 % cits

BYPAD rezultāts 1,74 = tiešsaistes audits

Ceļi 1191 km pilsētas ceļu 
(2016)

velosipēdu ceļi ~ 70 km

Gada budžets 
velosipēdu 
infrastruktūrai

~ 250 000 EUR

Kā izskatītos Tava sapņu pilsēta attiecībā uz 
satiksmi/ mobilitāti?

Pilsēta, kurā satiksme tiek organizēta cilvēcīgi un ielas ir 
pielāgotas mazākajiem un vājākajiem; tā, lai bērnu ceļš 

uz skolu būtu drošs; tā, lai seniori nebūtu izolēti dzīvokļos 
un ielās varētu pārvietoties ērti un droši ar kājām un 

velosipēdu.

Oto Ozols

arhitekts, pilsētplānošanas eksperts, 
“Pilsēta cilvēkiem” valdes loceklis 
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PIEDALĪŠANĀS SARUNU FESTIVĀLĀ 
“LAMPA 2019”, CĒSĪS 
Viena no Cyclurban aktivitātēm Latvijā bija piedalīšanās 
sarunu festivālā “LAMPA 2019”, Cēsīs. 2019.  gada

19. un 20. jūnijā festivāls  pulcēja 20 000 apmeklētāju.

Festivāla mērķis ir “neatstāt vienaldzīgu”, radot “divas 
dzīvesprieka pilnas dienas, kurās asināt prātu, paplašināt 
redzesloku un izaicināt savus priekštatus” (www.
festivalslampa.lv/en). Cyclurban partnerorganizācijas - 
Latvijas Riteņbraucēju apvienība (LCU) un Baltijas Vides 
Forums (BEF LV) – dalību sarunu festivālā LAMPA vērtē 
kā veiksmīgu, ko apliecina arī festivāla apmeklētāju 
pozitīvās atsauksmes. Festivāla ietvaros, LCU un BEF 
LV kopīgi vadīja diskusiju “Kāpēc velosipēds attīsta 
tautsaimniecību?”. LCU aizstāv riteņbraucēju tiesības 
politiskajā līmenī un BEF LV sekmē vides aizsardzību 
un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tas ļāva rast daudzus 
interesantus partnerus diskusiju panelim. 

Paneļdiskusijas dalībnieki bija satiksmes ministrs 
Tālis Linkaitis, Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretārs Ēriks Eglītis, Siguldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un transporta 
infrastruktūras plānotājs Viesturs Laurs. Dalībnieku 
atšķirīgās pieredzes sniedza iespēju risināt diskusijas 
jautājumu no dažādām perspektīvām. Diskusiju 

apmeklēja aptuveni 200 dalībnieki, kuri visai aktīvi 
iesaistījās debatēs un, protams, nesamierinājās ar vienu 
vienkāršu atbildi komplicētajiem jautājumiem. Starp 
citiem saistītiem jautājumiem, tika apspriesta arī kravas 
velosipēdu loma pilsētas iekšējā transporta loģistikā.

Pasākuma noslēgumā notika balsošana par labākajiem 
jautājumiem. Balsojuma uzvarētāji saņēma praktisku 
dāvanu: termo ūdens pudeli (kas nesatur BPA), un 
uzlādējamu velosipēda lukturi.

AKTIVITĀTES EIROPAS MOBILITĀTES 
NEDĒĻĀ 2019
2019. gada Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā, 
Facebook lietotājiem tika lūgts dalīties ar attēliem 
no bīstamākajām un patīkamākajām riteņbraukšanas 
vietām Rīgā. Uz Facebook aicinājumu, iesūtīt 
fotoattēlus, atsaucās divdesmit riteņbraucēji. Četri 
no tiem saņēma ūdens pudeli, kas nesatur BPA, un 
atkārtoti uzlādējamu velosipēda lukturi. 

Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, Cyclurban 
piedalījās arī kampaņā “Ar velo uz darbu!”. “Ar velo 
uz darbu!” mērķis ir iedrošināt uz darbu doties 
ar velosipēdu. Pasākuma aktivitātes nodrošināja 
vietējā ilgtspējīgas pārvietošanās kampaņa “Gudrais 
pilsētnieks” un vairāki riteņbraukšanu atbalstoši 
pakalpojumu sniedzēji, kas ražo apģērbu un cita veida 
ekipējumu riteņbraucējiem.

Viena no kampaņas aktivitātēm bija ĢIS aptauju 
par velosipēdu satiksmes infrastruktūru. Aptauja 
tika veikta, lai apkopotu informāciju par velosipēdu 
satiksmes infrastruktūru Rīgā. Pamatojoties uz šo 
aptauju, tika noteikti nedroši/bīstami krustojumi, kā 
arī vietas, kurās iztrūkst velosipēdu savienojumi vai 
infrastruktūra. Tāpat pētījuma laikā tika atrasti arī 
pozitīvi piemēri tam, kā Rīgā vajadzētu izskatīties 
velosipēdu satiksmes infrastruktūrai.
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Apsekojuma rezultāti ir apkopoti sekojošajā kartē:
NACIONĀLAIS IESAISTĪTO PUŠU PASĀ-
KUMS: VELO FORUMS 2020
Sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, 2020. gada janvārī 
notika “Velo Forums 2020”.  Šis pasākums bija lielākā 
ilgtspējīgā transportā un riteņbraukšanas jautājumos 
iesaistīto pušu tikšanās pēdējo gadu laikā. 

Pasākumu atklāja LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un LR Satiksmes ministrijas 
parlamentārie sekretāri. Kopumā klātesoši bija  
aptuveni 130 dalībnieki no dažādām pašvadībām, valsts 
iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Pasākumā 
piedalījās mobilitātes eksperti, satiksmes plānotāji, 
riteņbraukšanas aktīvisti, studenti un tūrisma eksperti. 
Vairāk nekā 300 cilvēku pieslēdzās tiešsaistes video 
pārraidei. 

Pasākuma pirmā daļā bija infromatīvi izglītojoša – ietvēra 
jautājumus gan par nozares aktualitātēm un jaunumus 
par mikromobilitātes un satiksmes regulējumiem.  Pēc 
tam norisinājās interaktīva diskusija. Šīs diskusijas 
laikā dalībnieki nāca klajā ar risinājumiem dažādām 
problēmām, kas saistītas ar riteņbraukšanu. Dalībnieki 

Kādi būtu pirmie soļi jāveic, lai Tavs sapnis 
realizētos?

Maksimālā ātruma samazināšana neprasa investīcijas, 
bet ievērojami uzlabo ceļu satiksmes drošību. Mums 

būtu jāsāk ar to. Šajā teritorijā būtu nepieciešama tāda 
infrastruktūra, kas vienkārši neļauj braukt ātrāk.

Toms Alsbergs

profesionāls riteņbraucējs, pasaules 
rekordists Red Bull Mini Drome 2012
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arī apsprieda, kādus īstermiņa pasākumus pašvaldības 
var veikt, lai veicinātu riteņbraukšanu. Šīs interaktīvās 
grupas darba rezultāti ir apkopoti un iesniegti LR 
Satiksmes ministrijā. Minētajam kopsavilkumam būtu 
jāpalīdz ministrijai sasniegt pašreizējā Velosatiksmes 
attīstības plāna mērķus. Kopsavilkums papildus kalpo 
arī par pamatu nacionālajam Mikromobilitātes plānam, 
kas vēl ir jāizstrādā, un kas ir vērsts uz “pirmās un 
pēdējās jūdzes savienojuma” transporta veidu lomu 
mobilitātē.

Dienu pēc Velo Foruma 2020, projekta eksperte Līga 
Pakalna un Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs 
Viesturs Silenieks, bija daļa no rīta ziņu raidījuma 
populārā privātā TV kanāla 3Play rīta ziņu raidījumā. 

CIK LABA IR RITEŅBRAUKŠANAS POLI-
TIKA RĪGĀ UN KĀ TO VAR UZLABOT?
Pamatojoties uz velosipēdu politikas auditu (BYPAD)

Lai arī Rīgai ir visaptveroša riteņbraukšanas startēģija, 
nepastāv skaidra rīcības programma. BYPAD audita 
laikā, kas tika veikts Cyclurban projekta ietvaros, tika 
konstatēts, ka pašreizējie velosatiksmes infrastruktūras 
attīstības plāni vairāk ir jāpielāgo velosipēdistu 
vajadzībām. Turklāt velosipēdu satiksmes infrastruktūra 
parasti tiek plānota atsevišķi no autoceļu un ielu 
būvniecības projektiem, tādēļ plānošanas procesos reti 
tiek ņemtas vērā velosipēdistu vajadzības. Atsevišķos 
gadījumos un tikai speciāli paredzētos projektos, 
velosipēdisti var tikt iesaistīti riteņbraukšanas 
infrastruktūras plānošanā.

Papildus tam, audita vērtētāji uzsvēra, ka skolu nozīmes 
atkārtota izvērtēšana riteņbraukšanas izglītībā varētu 
palīdzēt veicināt riteņbraukšanu Rīgā.  Auditā tika 
noskaidrots, ka ir nepieciešams uzlabot drošību, 
skolēniem dodoties uz skolu ar velosipēdu. Vairāk 
mācību stundu par ceļu satiksmes noteikumiem un 
drošību uz ceļa veicinātu noteikumu izpratni un varētu 
palīdzēt pārvietošanos ar velosipēdu padarīt drošāku, 
tādējādi arī pievilcīgāku kā skolēnu transporta līdzekli.
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Pēdējo gadu laikā ir piešķirti līdzekļi velosipēdu 
satiksmes attīstībai, bet redzama velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras attīstība notiek lēnām un fragmentēti. 
Arī velosipēdu novietņu izveide ir iekļauta visos jaunajos 
pilsētu attīstības projektos.

BYPAD auditā tika iegūts vēl viens nozīmīgs rezultāts, 
proti, ka šobrīd (2020.gada februārī) Rīgai nav 
sistemātiskas pieejas riteņbraukšanas datu ievākšanā 
un analīzē. Pilsēta izmanto Ceļu satiksmes negadījumu 
un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas 
sistēmu (CAIS) un ikgadējo negadījumu statistiku, kuru 
apkopo polcija. Lai sistemātiski uzlabotu infrastruktūru, 
jāuzlabo datu ieguve un analīze. Kopumā BYPAD audita 
iegūtais rezultāts bija 1,74 (no 0 (nav darbības) līdz 4 
(integrēta pieeja)), kas nozīmē, ka Rīga seko izolētas 
pieejas scenārijam. 

Kā Tava sapņu pilsēta izskatītos attiecībā uz 
satiksmi/ mobilitāti?

“Katram pārvietošanās veidam ir sava vieta. Pilsētai ir labi 
attīstīta velosipēda satiksmes infrastruktūra, kas ir droša 
un norobežota no automašīnu satiksmes un vienmērīgi 

aptver visu pilsētas teritoriju. Pilsētā ir pietiekami daudz 
velosipēdu novietnes un mazāks risks veselībai un 

dzīvībai, braucot ar velosipēdu. Automašīnu satiksme nav 
aizliegta, bet tā ir ievērojami ierobežota, jo alternatīvie 
pārvietošanās veidi ir konkurētspējīgāki, ietaupot gan 

laiku, gan naudu.“.

Alda Ozola

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas valsts sekretāra 

vietniece

Rīga
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NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMI
Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

1 Atļaut riteņbraukšanu abos 
virzienos dzīvojamo zonu 
vienvirziena ielās

Šobrīd, Latvijas Ceļu satiksmes noteikumu 
(CSN) 139. punkts paredz, ka dzīvojamā 
zonā, degvielas uzpildes stacijās un 
stāvvietās gājējiem atļauts pārvietoties 
pa ietvēm un pa braktuvi visos virzienos. 
Punkts neapraksta, vai šāda rīcība ir atļauta 
arī riteņbraucējiem.

Veikt labojumus Latvijas Ceļu satiksmes 
noteikumu 139. punktā: 
’dzīvojamajās zonās, degvielas uzpildes 
stacijās un autostāvvietās gājējiem un 
velosipēdistiem atļauts pārvietoties pa 
ietvēm un brauktuvēm visā to platumā visos 
virzienos. 

2 Veloielu ieviešana Latvijas CSN šobrīd neparedz velosipēdu 
ielas. 

Ceļu zīmju standartā un Ceļu satiksme 
likumā būtu jāiekļauj jauna ceļa zīme. Zīmei 
būtu jānorāda, ka velosipēdiem ir priekšroka 
attiecīgajā ielā un, ka “automašīna tajā ir 
viesis”. 

3 Esošo ceļa zīmju 
papildināšana ar jaunām 
zīmēm un ceļu satiksmes 
noteikumiem

Šobrīd nav zīmes, kas norādītu, ka iela 
beidzas ar strupceļu automašīnām, taču ne 
gājējiem un riteņbraucējiem. 

Tāpat nav zīmes, kas vērstu automašīnu 
vadītāju uzmanību uz faktu, ka 
riteņbraucēji izmanto vienvirziena ielu 
abos virzienos. 

Iekļaut jaunas zīmes ceļu zīmju standartā un 
Ceļu satiksme likumā: “Strupceļš, izņemot 
riteņbraucējiem un gājējiem” un “Tuvojas 
riteņbraucējs”

4 Dzīvojamās zonās, ar 
augstu riteņbraucēju 
satiksmes intensitāti, 
ierīkot velosipēdu ceļus. 

Augsta riteņbraukšanas satiksmes 
intensitāte dzīvojamajās zonās rada 
bīstamas situācijas.

Ierosinājums ir izmantot piktogrammu, lai 
demonstrētu vēlamo velosipēda trajektoriju 
Dzīvojamajā zonā, kur to šķērso velosipēdu 
maršruts vai kur tas ved uz skolu/
bērnudārzu.

5 10 cm plata marķējuma 
ieviešana velosipēda ceļa 
apzīmēšanai; velosipēdu 
ceļu ar svītrotu līniju 
ieviešana

Šobrīd Latvijā esošo velosipēda ceļu 
ierobežojošo līniju platums ir 30 cm. 
Šo līniju virsma kļūst slidena mitros 
un sniegotos apstākļos. Tik platu līniju 
izmantošana ir dārga un neizdevīga, 
salīdzinot ar šaurāku līniju izmantošanu. 

Velosipēdu ceļu marķējumiem jābūt 10 cm 
platiem.

Jāizmanto velosipēdu ceļi, kuriem ir svītrots 
marķējums. 
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Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

6 Vadlīnijas dzīvojamajās 
zonās

Šobrīd nav skaidra definīcija un vadlīnijas 
dzīvojamās zonās, līdz ar to noteikumi 
atšķiras un šīs zonas parasti ir nedrošas 
cilvēku un transportlīdzekļu kustībai. 
Dzīvojamo platību un riteņbraukšanas 
satiksmei pieaugot, ir svarīgi nodrošināt 
satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem. 

Piedāvājums ir izstrādāt standartizētas 
Vadlīnijas dzīvojamajām zonām, kas 
nodrošinās to likumisko izpratni un uzlabos 
šādās zonās dzīvojošo cilvēku labklājību, 
tām iekļaujot: satiksmi ierobežojošus mērus, 
ceļa marķējumus, ceļu satiksmes zīmes, 
ceļu izstrādes dizaina principus u.c. Citu 
lietu starpā, tās arī uzlabotu riteņbraucēju 
un gājēju prioritāti un drošību Dzīvojamās 
zonās. 

7 Luksofora cikla nobīde Riteņbraucēji, gājēji un autovadītāji 
Latvijā parasti saņem zaļo gaismas signālu 
vienlaicīgi.

Luksoforu izmantošanas standarti būtu 
jāattīsta. To jaunajai versijai būtu jāiekļauj 
gaismas signāla cikla nobīdes iespēju. 
Ar aptuveni trīs sekunžu nobīdi gājējiem 
vajadzētu būt pirmajiem, kas saņem zaļo 
gasimas singālu, kam sekotu riteņbraucēji 
un visbeidzot automašīnas.

8 Apļveida krustojumi, kas 
prioritizē riteņbraucēju 
vajadzības

Latvijā esošie apļveida krustojumi parasti 
nenodrošina riteņbraucēju vajadzību 
izpildi.

Latvijas ceļu standartam vajadzētu 
iekļaut apļveida krustojumus, kas padara 
riteņbraukšanu drošāku un ērtāku. Šajos 
krustojumos, riteņbraucējiem nevajadzētu 
pārvietoties pāri uzbrauktuvēm vai citiem 
šķēršļiem.

9 Velosipēdu novietņu 
standartu pārskatīšana

Esošie velosipēdu novietņu standarti 
neatbilst riteņbraucēju vajadzībām.

Esošie velosipēdu novietņu standarti 
ir jāparskata un jāpārveido. Jaunajai 
novietņu standartu versijai jāņem vērā 
dažādu velosipēdu veidu, piemēram, kravas 
velosipēdu, dažādās vajadzības novietņu 
kontekstā.

10 Roku margu izvietojuma 
izmaiņas uz tiltiem un ceļu 
pārvadiem.

Roku margas uz tiltiem un ceļu pārvadiem 
bieži ir pavērstas uz ceļa centru. Tas nav 
droši riteņbraucējiem un iznieko daļu no 
ceļa telpas.

Roku margas būtu jānovieto veidā, kas 
neapdraud riteņbraucējus un neiznieko 
daļu no ceļa telpas, esot pavērstām uz ceļa 
centru.

11 Obligātā laterālā 
distance, kas jāievēro 
transportlīdzekļiem, kas 
apdzen riteņbraucējus

Šobrīd noteikts, ka “vadītājam jāizvēlas 
distance, atkarībā no ceļošanas ātruma, 
kas ļautu, priekšā esošā transportlīdzekļa 
bremzēšanas gadījumā, izvairīties no 
sadursmes, kā arī jāizvēlas intervāls, kas 
nodrošina ceļu satiksmes drošību.” 

Piedāvājums ir papildināt esošo paragrāfu 
ar: “Apdzenot riteņbraucējus un gājējus, kas 
pārvietojas pa ceļu vai tā nomali, jāievēro 
maksimālais iespējamais intervāls. 
Uz asfaltētiem ceļiem ārpus pilsētas 
robežām, laterālajai distancei 
no apdzenošās automašīnas līdz 
riteņbraucējam jābūt ne mazākai kā 1.5 
metriem. Pilsētas robežās, laterālajai 
distancei no apdzenošās automašīnas līdz 
riteņbraucējam jābūt lielākai kā 1 metram.
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VARŠAVA
Pēdējo piecu gadu laikā Polijas galvaspilsētā Varšavā, 
ir notikusi pozitīva pāreja uz velosipēdu satiksmes 
infrastruktūru.  Kaut arī riteņbraukšana vairs netiek 
uzskatīta par izmeklētu aktivitāti noteiktām cilvēku 
grupām vai tikai brīvā laika pavadīšanas aktivitāti, 
ir nepieciešams papildu darbs, lai to nostiprinātu 
kā līdzvērtīgu pārvietošanās veidu. Varšavas ceļu 
satiksmes pārvaldei paveicies ar vairākiem zinošiem 
un kompetentiem ekspertiem, kuri nebaidās izmēģināt 
alternatīvas pieejas un apspriest tās ar sabiedrību. 
Iepriekš minētā ekspertu komanda vada sabiedrības 
līdzdalības procesus, kuru laikā viņi ir pārliecināti 
savos uzskatos, bet arī atvērti uzzināt sabiedrības 
viedokli. Pēdējo piecu gadu laikā ir izveidots velosipēdu 
satiksmes tīkls ar fiksētām velosipēdu joslām un labu 
kopējo infrastruktūras kvalitāti.

Joprojām ir vieta izaugsmei, kad runa ir par 
riteņbraukšanas kā transporta veida pieņemšanu un 
popularitāti. Tas ir iemesls, kādēļ Cyclurban projekts 
izvēlējās veicināt riteņbraukšanu ar Varšavas Ceļu 
pārvaldes un “Earth and People” fonda palīdzību. 
Cyclurban projekta ietvaros tika organizēti vairāki 
pasākumi, kuru mērķis bija veicināt riteņbraukšanu. 
Tika veikts eksperiments par gājēju un riteņbraucēju 
konfliktsituācijām, organizēts nacionāla mēroga 
seminārs ar galvenajām nozarē ieinteresētajām pusēm 

un lēmumu pieņēmējiem. Turklāt Varšavas velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras kvalitāte tika novērtēta ar 
BYPAD audita palīdzību.

PILOTPROJEKTS “GĀJĒJU VS. RI-
TEŅBRAUCĒJU KONFLIKTI” 
Varšavā, ieinteresēto pušu seminārā par riteņbraukšanu, 
Varšavas Ceļu pārvalde risināja jautājumus, kas ir saistīti 
ar gājēju un riteņbraucēju konfliktiem. Šādi konflikti var 
rasties, ja šīm divām pusēm ir ierobežota ceļa platība 
un robeža starp velosipēdu un gājēju ceļu ir neskaidra, 
tādā veidā padarot riteņbraukšanu vai pārvietošanos ar 
kājām nepatīkamu, saspringtu un reizēm pat bīstamu.

Daudzveidīgā ekspertu, riteņbraucēju un ceļu inženieru 
komanda koncentrējās uz konkrētu jautājumu risināšanu, 
nevis vēl viena apjomīga stratēģiskā dokumenta 
sastādīšanu. Agrāk daudzi gājēji un riteņbraucēji izteica 
sūdzības par satiksmes negadījumiem četrās vietās 
pilsētas centrā. Līdz ar to pilotprojekts koncentrējās uz 

Iepazīsti Varšavu

Atrašanās vieta Polija

Iedzīvotāju skaits ~1,8 million

Iedzīvotāju blīvums 3 448 / km²

Platība 517 km²

Pārvietošanās veidu 
sadalījums

32 % personīgās 
automašīnas;
47 % sabiedriskais 
transports;  
18 % gājēji 
3 % riteņbraucēji

BYPAD rezultāts 2 = izolēta pieeja

Ceļa veidi 2 437,4 km pilsētas ceļi; 31 
km automaģistrāles

Velosipēdu ceļi ~600 km

Kas ir visnozīmīgākais, ko velosipēds Jums dod?

Staigāt vai braukt ar velosipēdu ir labākais, ko jūs 
varat darīt pēc birojā pavadītas dienas. Tas maina 
jūsu domāšanas veidu. Jūs ātri atgūstat spēkus. 

Riteņbraukšana ir kā pārejas zona starp manu darba un 
ģimenes dzīvi.

Michał Brennek

 projektu vadītājs, riteņbraucējs
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problēmu risināšanu un risinājumu izstrādi šajās vietās. 
Pirms izmaiņu veikšanas konflikta zonās tika novērtēta 
sākotnējā situācija. “Cik daudz konfliktu rodas starp 
abām pusēm? Vai velosipēdistiem ir nepieciešams 
ievērojami samazināt ātrumu, lai izvairītos no 
sadursmes ar gājēju?”. Līdzīgi jautājumi tika uzdoti, 
lai novērtētu būtiskākās problēmas pētāmajās vietās. 
Pēc tam tika veikti atkārtoti novērojumi, lai novērtētu 
eksperimenta ietvaros veikto izmaiņu ietekmi. Citu 
izmaiņu starpā tika uzstādītas jaunas ceļa zīmes, 
uzklāts strukturālais krāsojums un veikti velosipēdu 
joslu seguma uzlabojumi. 

Pēc ceļa seguma uzlabošanas konflikta vietās, gājēju-
velosipēdu konfliktsituācijas notika retāk. Gan gājēji, 
gan riteņbraucēji tika aptaujāti un norādīja, ka jūtas 
daudz drošāk nekā pirms eksperimenta.  Izmaiņas 

pozitīvi novērtēja arī Varšavas riteņbraukšanas aktīvisti. 
Ar šo eksperimentu Cyclurban projekts veicināja uz 
datiem balstītu lēmumu pieņemšanu infrastruktūras 
plānošanā un izpildē. Eksperimenta panākumus var 
novērtēt ikviens, kas apmeklē Varšavu.

NACIONĀLAIS SEMINĀRS
Nacionālajā seminārā klātesoši bija Polijas Cyclurban 
partneri, riteņbraucēji, politiķi un NVO pārstāvji. 
Semināra galvenā prezentācija bija par velomaršruta 
izvēles apsekojumu, kuru veica Cyclurban projekta 
partneris Vācijas Kosmosa aviācijas institūts 
(DLR). Tāpat tika izrunāti rezultāti pilotprojektam 
“Gājēju vs. riteņbraucēju konflikti”. Tika prezentēts 
izmaiņu salīdzinājums starp situācijām pirms un pēc 
eksperimenta.

PARLAMENTĀRĀS GRUPAS RI-
TEŅBRAUKŠANAS JAUTĀJUMOS AT-
JAUNOŠANA  
Ar parlamentāro grupu riteņbraukšanas jautājumos 
saprotama konsultantu grupa likumu pieņēmējiem. 
Tās pārstāvji ir riteņbraukšanas entuziasti, kas pārstāv 
riteņbraucēju intereses Polijas valsts parlamentā.  
Steidzamā nepieciešamība atjaunot grupas darbību 
tika apspriesta vairākās Cyclurban sanāksmēs, un, 
pateicoties projekta kopienas atbalstam, ideja guva 
impulsu tālākai attīstībai. Pašreizējam politiskajam 
personālam trūkst nepieciešamo zināšanu un 

Veiksmes stāsts: velosipēdu joslas seguma izmaiņas vienā no 
konflikta vietām
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kompetenču, tādēļ tiek meklēti eksperti. Cyclurban 
partneri ir gandarīti, ka parlamentārā grupa tiks 
atjaunota un atbalstīs riteņbraukšanu nacionālā 
mērogā.

CIK LABA IR RITEŅBRAUKŠANAS PO-
LITIKA VARŠAVĀ UN KĀ TO VAR UZLA-
BOT?
Problēmas, kas šobrīd skar riteņbraukšanu Varšavā, 
spēcīgi atšķiras no problēmām, kas eksistēja pirms 
pieciem gadiem. Salīdzinot ar šodienas situāciju, 
riteņbraucēji tolaik saskārās ar vairāk šķēršļiem un 
briesmām, tostarp neattīstītu velosipēdu satiksmes 
infrastruktūru, kas nozīmēja to, ka veloceļi nebija 
savienoti un to kvalitāte bija nepietiekama. Kaut arī 
velosipēdu joslu savstarpējā sasaiste un kvalitāte 
joprojām ir jāuzlabo, pēdējos gados ir bijuši vairāki 
pozitīvi uzlabojumi. BYPAD audits tika veikts, lai 
apzinātu trūkumus, kas joprojām pastāv un lai uzzinātu, 
kurām Varšavas teritorijām būtu jāpievērš papildu 
uzmanība. 

BYPAD audits parādīja, ka ir ļoti dažādas ieinteresētās 
puses, kas piedalās diskusijās par riteņbraukšanu. 
Izmantotās pieejas ietver plašu opciju spektru, no 
ekoloģiskā aktīvisma līdz praktiskam utilitārismam. 
Rezultātā BYPAD norāda, ka ieinteresētajām personām 
ir jāsadarbojas savstarpēji ciešāk, lai rastu veiksmīgākos 

risinājumus attiecībā uz riteņbraukšanas pasākumiem 
Varšavā. Turklāt starp lēmumu pieņēmējiem, 
ekspertiem un riteņbraukšanas aktīvistiem joprojām 
pastāv zināšanu plaisa. Mērķim būtu jābūt līdzīgam 
zināšanu līmenim, lai iesaistītās puses varētu savstarpēji 
labāk sadarboties un meklēt labākos, funkcionēt 
spējīgākos risinājumus. Pat ja BYPAD auditā pilsētas 
riteņbraukšanas politika ir novērtēta ar “izolētu 
pieeju”, šo rezultātu varētu uzlabot, radot sinerģiju un 
saskaņotību. 

NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMI
Ierosinātie Nacionālās Politikas Ieteikumi (NPI) 
ir pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt turpmāku 
riteņbraukšanas veicināšanu ar salīdzinoši zemām 
realizācijas izmaksām. Ieteikumi ietver pasākumus, 
kurus ir iespējams īstenot nekavējoties un vidējā vai 
īsā termiņā, kas ir vērsti uz dažādām ieinteresētajām 
personām un kas mazina apzinātos šķēršļus un 
koncentrējas uz dažām prioritārām jomām.

Nacionālās politikas ieteikumus ir izstrādājuši Polijas 
projekta partneri kopā ar iesaistītajām personām, 
piemēram, pilsētplānotājiem, arhitektiem, pašvaldību 
ekspertiem, policistiem, riteņbraucējiem, vietējiem 
politiķiem u.c. Iesaistītās puses tika aicinātas 
apspriest atbilstošos pasākumus, lai sekmīgi veicinātu 
riteņbraucēju un gājēju vispārējo drošību Polijā.

Kāda būtu Jūsu sapņu pilsēta attiecībā uz 
mobilitāti?

Ņemot vērā Varšavas pilsētas lielumu, svarīgākais 
transporta veids bija, ir un būs sabiedriskais transports. 
Otrkārt, tas būtu velosipēds, treškārt, kājām iešana, un 

tikai pašās beigās - automašīna.

Mikolaj Gierych

arhitekts un Gierych Studio īpašnieks

Kāda būtu Jūsu sapņu pilsēta attiecībā uz 
mobilitāti?

Es ceru uz lielāku sapratni starp satiksmes dalībniekiem 
– autovadītājiem, riteņbraucējiem, gājējiem un 

motorolleriem. Infrastruktūra uzlabojas, bet mums ir 
jāstrādā pie savstarpējām attiecībām, mēs nevaram visu 

nokārtot ar likuma palīdzību.

Zbyszek, pensionārs un iedzīvotājs 
Varšavā
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NATIONAL POLICY RECOMMENDATIONS POLAND
Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu aprakst

1 Politikas saskaņotības 
izvērtējums

Šobrīd esošie valsts noteikumi, kas attiecas 
uz riteņbraukšanu, bieži ir pretrunā ar 
vietējiem noteikumiem

Jaunajos noteikumos ir jānosaka 
prioritāte gājējiem, velosipēdistiem un 
sabiedriskajiem transportiem. Valsts un 
lokāla mēroga likumi nedrīkst būt pretrunā 
viens ar otru. 

2 Parlamentārā grupa 
riteņbraukšanas 
jautājumos

Lai gan daudzu transporta lietotāju grupu 
intereses ir pārstāvētas parlamentā, 
pašlaik parlamentā nav riteņbraucēju 
pārstāvības.

Parlamentārās grupas riteņbraukšanas 
jautājumos darbību būtu nepieciešams 
atjaunot. Tai būtu jābūt aktīvai likumu 
pieņemšanas procesos.

3 Uzdevumu un budžeta 
novirzīšana administratīvā 
līmenī (visos līmeņos)

Pašlaik uzdevumi tiek, vai nu deleģēti 
pašvaldības administratīvajam līmenim, 
bez vajadzīgajiem budžeta uzdevumiem, 
vai arī augstākam administratīvajam 
līmenim “pieder” infrastruktūra zemāka 
administratīvā līmeņa teritorijā, kas rada 
neatbilstību būvniecības standartos un 
modernizācijas/uzturēšanas grafikos. 

Ir jāvienkāršo pienākumu maiņa: ja 
pašvaldībai ir jāveic modernizācijas 
darbi infrastruktūrai, kas pieder citam 
administratīvam līmenim, ir jāvienkāršo 
modernizācija vai īpašumtiesību nodošana. 
Pienākumu maiņai vai jaunu uzdevumu 
veikšanai būtu jābūt saistītai ar atbilstošām 
budžeta pozīcijām.

4 Nodrošināt gaisa kvalitātes 
un ceļu satiksmes drošības 
likumu izpildi

Lai gan pieaug izpratne par gaisa kvalitātes 
un ceļu satiksmes drošības ietekmi uz 
sabiedrības veselību, spēkā esošie likumi 
netiek pietiekami īstenoti. Diemžēl 
riteņbraucējus spēcīgi ietekmē gaisa 
kvalitāte un ceļu satiksmes drošība

Likumi attiecībā uz ceļu satiksmes drošību 
un gaisa kvalitāti būtu pienācīgi jāīsteno. 
Gaisa kvalitātes novērojumiem būtu jākalpo 
par stabilu pamatu likuma izpildei.

5 Jauno velosipēdu 
satiksmes infrastruktūras 
kvalitātes nodrošināšana

Pašlaik velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras kvalitātes ir zema un 
kvalitātes līmeņa nodrošināšanas procesi 
notiek reti.

Jaunas velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
kvalitātes nodrošināšanas procesiem būtu 
jābūt obligātiem. Kvalitātes pārbaudēs būtu 
jāpiedalās pārstāvjiem no riteņbraucēju 
kopienām.

6 Būvējamās un 
modernizējamās 
infrastruktūras 
saskaņotība (lokālā un 
reģionālā mērogā)

Polijas ceļi galvenokārt pieder valstij, 
vojevodistei (1. līmeņa administratīvi 
teritoriālai vienībai Polijā), apriņķim vai 
vietējai pašvaldībai. Katram administratīvi 
teritoriālajam līmenim ir dažādi mērķi, 
standarti, budžets un būvniecības termiņi, 
kas var veicināt savstarpēji nesaskanīgas 
velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
attīstību.

Iesakām saskaņot infrastruktūras 
standartus, grafikus un budžetus. Būtu 
jānodrošina saskaņota līdzdalība un 
daudzlīmeņu plānošanas un izpildes 
process. To varētu īstenot ar reģionālās 
infrastruktūras koordinatoru palīdzību, kuru 
ierosinām ieviest.
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Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu aprakst

7 Ieviest valsts 
riteņbraukšanas 
standartus, pamatojoties 
uz poļu pilsētu labo praksi

Bieži pašvaldības atveido riteņbraukšanas 
standartus, nepielāgojot tos vietējam 
un reģionālam kontekstam, vai izstrādā 
standartus no jauna, kamēr pastāv labas 
prakses piemēri. Tas ir neefektīvs veids, kā 
izstrādāt riteņbraukšanas standartus. 

Valsts labākajiem prakses piemēriem būtu 
jākalpo par pamatu pilsētu riteņbraukšanas 
standartiem. Lai gan tas ietekmē visus 
plānošanas līmeņus, tas būtu jāīsteno, 
izmantojot augšupēju pieeju.

8 Ieinteresēto personu 
informēšana un izglītošana 
par infrastruktūras 
attīstības procesiem, 
tostarp iesaistīšanās 
iespējām. Ciešāka 
sadarbība sabiedrības 
iesaistes procesos.

Esošie sabiedrības līdzdalības procesi 
darbojas un var sniegt labus rezultātus. 
Tomēr projekta semināri parādīja, ka 
riteņbraucēji/infrastruktūras lietotāji 
pilnībā neizprot procesu sarežģītību. Šī 
situācija rada neadekvātas riteņbraukšanas 
kopienas cerības, un infrastruktūras 
attīstītāji jau no paša sākuma ir noskaņoti 
noliedzoši, kas bieži nerezultējas optimālā 
dialogā.

Līdzdalības procesiem būtu jābūt pēc 
iespējas pārredzamākiem, un tiem jābūt 
skaidriem attiecībā uz ieinteresētajām 
personām. Būtu jānosaka visas ieinteresētās 
personas un tiesību sistēmas, lai 
nodrošinātu informētību visās lietotāju 
grupās. 

9 Gājēju un riteņbraucēju 
konfliktsituāciju 
iespējamības samazināšana

Līdz ar velosipēdu satiksmes 
infrastruktūras skaita pieaugumu un 
riteņbraukšanas kā transporta veida 
popularizēšanu veidojas jauni konflikti. 
Dalītas telpas, ar intensīvu gājēju plūsmu 
un šķērsojošiem riteņbraucējiem, nereti 
tiek uztvertas, kā mazāk drošas.

Cyclurban projekta laikā tika veikti efektīvi 
pasākumi: skaidri identificētas un vizuāli 
atspoguļotas riteņbraucēju un gājēju 
konflikta zonas. Ceļa sašaurinājumi pirms 
iespējamām konflikta zonām, lai samazinātu 
riteņbraucēju braukšanas ātrumu. 
Līdzdalības pieeja izstrādāto risinājumu 
izstrādē un īstenošanā.

10 Obligāta pilsētvides 
dizaina standarta ieviešana

Dzīves kvalitāte daudzviet Polijas pilsētās 
cieš, jo pilsētu dizaina standarti netiek 
īstenoti. Pašlaik ļoti daudzas mājas tiek 
būvētas sasteigti, kā rezultātā gājējiem un 
riteņbraucējiem tiek radīta neatbilstoša 
infrastruktūra un trūkst vietējo 
pakalpojumu.

Jāizstrādā un jāīsteno pilsētu projektēšanas 
standarti. Šie standarti ietver atbilstošu 
infrastruktūru gājējiem, riteņbraucējiem un 
vietējiem pakalpojumiem.

11 Obligāta izglītība par 
ceļu izmantošanu kā 
koplietošanas telpu

Izglītība par riteņbraukšanu joprojām ir 
ierobežota. Automašīnu vadītāju apmācība 
ir vērsta uz braukšanas eksāmena 
nokārtošanu un vadītāja apliecības 
iegūšanu, nevis kļūšanu par atbildīgu 
satiksmes dalībnieku. Pašlaik Polijā 
bieži notiek konflikti starp satiksmes 
dalībniekiem. Izglītība par riteņbraukšanu 
joprojām ir retums, un dažkārt tikai 
gājēji tiek izglītoti par drošību uz ceļa. 
Autovadītāju izglītošanā netiek pievērsta 
pietiekama uzmanība godprātīgai un 
atbildīgai braukšanai.

Visos izglītības līmeņos būtu jāievieš 
obligāti semināri par iekļaujošu un saudzīgu 
mobilitāti. Semināros būtu jāizglīto gājēji, 
riteņbraucēji un automašīnu vadītāji.
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BRATISLAVA
Bratislava ir Slovākijas galvaspilsēta un valsts lielākā 
pilsēta. Līdzīgi kā citās Centrālās un Austrumeiropas 
pilsētās, arī Bratislavā riteņbraukšanas satiksmes 
īpatsvars ir salīdzinoši zems un attiecībā pret citiem 
transporta veidiem gandrīz niecīgs. Kaut arī liela daļa 
iedzīvotāju ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, 
privāto automašīnu skaits pilsētā joprojām strauji 
pieaug galvenokārt iedzīvotāju dzīves līmeņa un 
labklājības paaugstināšanās dēļ. 

Laika posmā no 2000. līdz 2018. gadam, reģistrēto 
automašīnu skaits ir pieaudzis par 83%. Tajā pašā 
laikā pieaug arī izpratne par ilgtspējīgu pilsētvides 
attīstību. Pilsētas amatpersonas arvien vairāk apzinās 
riteņbraukšanas potenciālu kā klimatam draudzīgu, 
efektīvu un veselīgu pārvietošanās veidu, kas var 
palīdzēt uzlabot pilsētas dzīves kvalitāti ne tikai 
riteņbraucējiem, bet arī pārējiem. Šīs politikas maiņas 
un arvien pieaugošās sabiedrības spiediena rezultātā, 
mobilitātes nozarē pamazām notiek pārmaiņas, un 
Cyclurban projekts, ar vietējiem sadarbības partneriem 
‘Ideas into Energy’ un ‘Cyklokoalicia’, dažādos 
līmeņos atbalstīja lēmumu pieņēmējus un iesaistītās 
personas, veicinot klimatam draudzīgas mobilitātes 
konceptus. Slovākijas plašsaziņas līdzekļi ir atvērti 
riteņbraukšanas atbalstam un ir pamanāmi pieminējuši 
Cyclurban projektu dažādās publikācijās un pārraidēs, 
tostarp ziņojot par Cyclurban projektu nacionālo ziņu 
populārākajā ētera laikā.

Tomēr riteņbraukšana Bratislavā var būt nogurdinoša 
ne tikai fiziskās slodzes, bet arī nepietiekami attīstītās 
velosipēda satiksmes infrastruktūras dēļ. Uz gājēju 
ceļiem bieži ir novērojamas novietotas automašīnas. 
Velosipēdu ceļi ne vienmēr ir pieejami, un, neraugoties 
uz to, ka pēdējos gados ir panākts ievērojams progress, 
piemēram, 2019. gada decembrī Ceļu satiksmes 
noteikumos tika veikts labojums, kas ierobežo 
transportlīdzekļu novietošanu uz gājēju ceļiem, 
joprojām ir daudz veicamu darbu.

Iepazīsti Bratislavu

Atrašanās vieta Slovākija

Iedzīvotāju skaits ~ 433 000

Iedzīvotāju blīvums 1 200 / km²

Platība 368 km² pilsētas teritorijas

Pārvietošanās veidu 
sadalījums

37.7 % personīgās 
automašīnas
32.6 % sabiedriskais 
transports 
26.7 % gājēji
   1.6 % riteņbraucēji

BYPAD rezultāts 1 =  uz ad-hoc bāzi 
orientēta pieeja

Ceļa veidi 800 km pilsētas ceļi; 50 km 
automaģistrāles

Velosipēdu ceļi 110 km 
(galvenokārt kopīga 
gājēju – velobraucēju 
infrastruktūra)

Gada budžets 
velosipēdu 
infrastruktūrai

~ 500 000 Euros

Kas ir lielākais ieguvums, kuru Jums sniedz Jūsu 
velosipēds?

Īsi un kodolīgi – velosipēds man nozīmē brīvību būt tur, 
kur es vēlos. Doties kaut kur, apstāties mežā, atrasties 

savā ritmā un gaitā.

     Jakub Kuruc 

Sabiedrisko komunikāciju 
departaments, Bratislava-Petržalka
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Saskaņā ar Slovākijas Republikas Satiksmes un 
būvniecības ministrijas (MDV SR) aplēsēm, pašreizējais 
riteņbraucēju īpatsvars transporta sistēmas sadalījumā 
ir 2-3%. Riteņbraukšana ir piedzīvojusi nelielu renesansi, 
bet neadekvātā un bīstamā infrastruktūra neatbilst 
nedz pieaugošajai velosipēdu satiksmei, nedz MDV SR 
noteiktajiem mērķiem. MDV SR noteiktais mērķis bija 
līdz 2020. gadam sasniegt 10 % riteņbraucēju īpatsvaru 
transporta sistēmas sadalījumā, bet tas netika sasniegts 
lēnā progresa un privāto automašīnu skaita pieauguma 
dēļ.

CYCLURBAN NACIONĀLAIS SEMINĀRS 
Ievērojamus panākumus Cyclurban pojektā Slovākijā 
guva Cyclurban Nacionālais seminārs. Tas notika 
Bratislavā, 2019. gada 19. februārī, Primat’s Palace 
Justi zālē. Pasākumā piedalījās arī daudzu pilsētu un 
pašvaldību pārstāvji, Policijas Prezidija pārstāvji, kā 
arī Slovākijas Republikas Satiksmes un būvniecības 
ministrijas (MDV SR) pārstāvji, ieskaitot Valsts 
Riteņbraucēju koordinātoru. 

Visa pasākuma laikā klātesoši bija žurnālisti no 
Slovākijas Nacionālās televīzijas un radio. Cyclurban 
projekts tika pieminēts Slovākijas radio un televīzijas 
(RTVS) galvenajā valsts mēroga ziņu pārraidē ar 

kuras palīdzību Cyclurban projekts sasniedza vairāku 
tūkstošu auditoriju. Starp citiem plašsaziņas līdzekļiem, 
Cyclurban arī tika pieminēts Radio Slovakia un vietējā 
televīzijas kanālā TV Ružinov. 

Lekcijas un fokusa grupas 

Pasākums tika sadalīts divās galvenajās daļās: 

Lekcijas: Ir ierasts izmantot labās prakses piemērus 
no vadošajām pasaules valstīm riteņbraukšanas jomā, 
piemēram, Nīderlandes. Bet pieredzes nodošana 
no vietām ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem 
un postkomunistisko vēsturi, nodrošina reālāku 
pieeju politikas īstenošanai Bratislavā. Tādēļ pēc 
riteņbraukšanas status quo Slovākijā un Bratislavā 
stratēģiskās analīzes prezentācijas, tika parādīti 
labākie riteņbraukšanas politikas piemēri no Varšavas 
(Polija) un Brno (Čehija). Starp minētajiem labākajiem 
piemēriem bija Varšavas kampaņa “Cycling May” jeb 
“Riteņbraukšanas maijs” – mēnesi ilga kampaņa, kuras 
laikā bērni vāca zīmogus par katru dienu, kad viņi ieradās 
skolā ar velosipēdu. Kampaņa “Cycling May” izrādījās 
ļoti efektīva, jo ne tikai bērni, bet arī viņu vecāku tika 
iedrošināti biežāk pārvietoties ar velosipēdu.

Fokusa grupas: Nelielās grupās, Nacionālā semināra 
dalībnieki apmainījās ar savu izpratni par iespējām un 
problēmām, kas ir saistītas ar: 

Kas ir lielākais ieguvums, kuru Jums sniedz Jūsu 
velosipēds?

Man ir paveicies, ka ceļš no manām mājām uz darbu ved 
cauri drošam un gandrīz pilnībā atdalītam maršrutam. 
Mans brauciens uz un no darba sniedz man laiku domāt 

galvenokārt par darba tēmām. Es jūtos brīva uz sava 
velosipēda, es varu apstāties jekurā brīdī, kad savā ceļā 
satieku kādu draugu vai palaižu kādu citu riteņbraucēju.

Tatiana Kratochvílová 

Bratislavas mēra vietniece un 
satiksmes eksperte

Cyclurban national workshop in Slovakia
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• Satiksmes intensitātes samazināšanu

• Riteņbraukšanai draudzīgiem krustojumiem   

• Velosipēdu satiksmes infrastruktūru, kas savienotu 
pašvaldības   

• Velosipēdu novietošanas iespējām 

Pēc dalībnieku domām, fokusa grupas ļāva detalizēti 
atbildēt uz jautājumiem un paplašināt dalībniekiem 
pazīstamo ekspertu tīklu. Fokusgrupu ietvaros 
bija aizraujoši uzzināt, kā savā starpā ir iespējams 
savienot mazas pašvaldības, izmantojot velosipēdu 
ceļus. Velosipēdu satiksmes infrastruktūras izveide, 
kas savieno pašvaldības un padara to par līdzvērtīgu 
alternatīvu citiem satiksmes veidiem, ir sarežģīta un 
tādēļ tika apspriestas dažādas pieejas un veiksmīga 
problēmu risināšana. 

Šis pasākums pierādīja, cik svarīgi ir risināt riteņbraucēju 
vajadzības Bratislavā, kā arī citās Slovākijas daļās. 

Pateicoties Cyclurban projekta panākumiem Slovākijā, 
mūsu partneri ‘Cyclokoalicia’ un ‘Ideas into Energy’ ir 
daļa no projekta turpinājuma Cyclurban+, kas sākās 
2019. gada oktobrī, ar Eiropas Klimata iniciatīvas 
(EUKI) finansējumu. Izmantojot šo sekojošo projektu, 
riteņbraukšanas politikas ieviešana var notikt plašākā 
mērogā, praktiski pielietojot pirmā projekta rezultātus. 

CIK LABA IR RITEŅBRAUKŠANAS POLI-
TIKA BRATISLAVĀ UN KĀ TO VAR UZ-
LABOT?
Pamatojoties uz velosipēdu politikas auditu (BYPAD)
Cyclurban partnerorganizācijas “Cyclokoalicia” 
un “Bratislavas pilsēta” kopīgi uzsāka velosipēdu 
politikas auditu (ang. Bicycle Policy Audit (BYPAD)) 
Bratislavā. Kā viens no pirmajiem BYPAD audita 
soļiem bija ievākt anketas ar ieinteresētajām pusēm, 
piemēram, pašvaldības satiksmes plānotājiem, NVO 
pārstāvjiem, velosipēdu lietotājiem un vietējiem 
politiķiem.  Ieinteresēto pušu atbildes sniedza idejas 
par velosipēdu politikas plānošanu, uzraudzību un 
darbību veikšanu. Anketu rezultāti tika izvērtēti un 
notika BYPAD, kā arī BYPAD rīcības plāna sanāksmes. 
Lai iegūtu kopīgu pirmo pieredzi par riteņbraukšanu 
Bratislavā, ieinteresētās personas devās izbraucienā pa 
pilsētu. 

Audits pierādīja, ka Bratislavā ir politika un stratēģijas, 
kas veicina riteņbraukšanu, bet tās netiek pietiekami 
īstenotas. Turklāt riteņbraukšanas politika Bratislavā 
galvenokārt aprobežojas ar problēmu risināšanu. Līdzīgi 
kā daudzās pilsētās, arī Bratislavā trūkst amatpersonu, 
kas aktīvi iesaistītos jautājumos par riteņbraukšanu. 

BYPAD rīcības plāns ietver labas kvalitātes 
velosipēdu satiksmes infrastruktūras attīstību, kā arī 
riteņbraukšanas veicināšanu. Papildus labas kvalitātes 
velosipēdu satiksmes infrastruktūras attīstībai, 
partnerībai un sadarbībai (piemēram, ar skolām, 
universitātēm, mazumtirgotājiem, darbiniekiem, 
apdrošināšanas kompoānijām), ir lieliski veidi, kā 
veicināt riteņbraukšanu un piedāvāt abpusēji izdevīgu 
situāciju abām pusēm. Šie centieni iekļauj veicinošas 
kampaņas ar vietējā sabiedrībā zināmām personām, 
piemēram, aktieriem vai ar uzņēmumiem, kas 
iedrošina savus darbiniekus un klientus pārvietoties ar 
velosipēdu.

Excursion with media coverage during the workshop
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NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMU 
IZSTRĀDE SLOVĀKIJAI
Ierosinātie Nacionālās Politikas Ieteikumi (NPI) 
ir pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt turpmāku 
riteņbraukšanas veicināšanu ar salīdzinoši zemām 
realizācijas izmaksām. Ieteikumi ietver pasākumus, 
kurus ir iespējams īstenot nekavējoties un vidējā vai 
īsā termiņā, kas ir vērsti uz dažādām ieinteresētajām 
personām un kas mazina apzinātos šķēršļus un 
koncentrējas uz dažām prioritārām jomām.

Nacionālās politikas ieteikumus ir izstrādājuši 
Slovākijas projekta partneri kopā ar iesaistītajām 
personām, piemēram, pilsētplānotājiem, arhitektiem, 
pašvaldību ekspertiem, policistiem, riteņbraucējiem, 
vietējiem politiķiem u.c. Iesaistītās puses tika aicinātas 
apspriest atbilstošos pasākumus, lai sekmīgi veicinātu 
riteņbraucēju un gājēju vispārējo drošību Slovākijā. 

Kā izskatītos Tava sapņu pilsēta attiecībā uz 
satiksmi/ mobilitāti?

Tā ir pilsēta, kas ir paredzēta cilvēkiem, nevis 
automašīnām. Droši un sakārtoti velosipēdu un gājēju 
ceļi, apvienojumā ar uzticamu sabiedrisko transportu. 

Daudzi koki nodrošinātu ēnu, kas ļautu sēdēt un 
sarunāties jaukās publiskās vietās. 

Ján Roháč

Programmas vadītājs, Ekopolis fonds

NATIONAL POLICY RECOMMENDATIONS SLOVAKIA
Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

1 Obligāta velosipēdu 
novietņu izveide jauno 
dzīvojamo māju projektos 

Pašlaik būvuzņēmējiem nav juridiska 
pienākuma izveidot velosipēdu telpas 
&uzglabāšanas vietas vai apsvērt kādas 
citas riteņbraucēju vajadzības. 

IJuridisku un pārbaudāmu pienākumu 
ieviešana par telpu izveidi jaunās dzīvojamās 
ēkās, kas ir paredzētas velosipēdu 
novietošanai un uzglabāšanai.
Ir jānosaka šādu paredzēto telpu platības 
vajadzības, ņemot vērā dzīvojamo vienību 
skaitu un to izmēru, kā arī citas tehniskās 
nianses.

2 Labāks vizuālais marķējums 
pilsētu un pašvaldību 
zonās ar maksimālo ātruma 
ierobežojumu 30 km/h

Zonas ar maksimālo ātruma ierobežojumu 
30 km/h noved pie mazāka riska 
apdraudētākajiem satiksmes dalībniekiem 
un samazina troksni un emisiju daudzumu. 
Viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc autovadītāji neievēro ātruma 
ierobežojumus minētajās ātruma zonās, 
ir vertikālo ceļa zīmju nepietiekamā 
redzamība.

The proposed solution is to prioritise the 
combination of the vertical traffic signs 
with clear and uniformed horizontal ones.
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Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātais politikas izmaiņu apraksts

3 Minimālās obligātās 
laterālās distances 
ieviešana 1,5 m apjomā 
starp apdzenošiem 
transporta līdzekļiem un 
riteņbraucējiem

Pārvietošanās ar velosipēdu ceļa labajā 
malā nav pietiekoši droša. Lai gan 
Slovākijas Republikas policija iesaka 
ievērot drošu laterālo distanci, autovadītāji 
bieži vien to neievēro, apdzenot 
riteņbraucējus.

Minimālās obligātās laterālās distances 
1,5 m apjomā iekļaušana Ceļu Satiksmes 
noteikumā Nr. 8/2009

4 Sertificētu riteņbraukšanas 
treneru amata vietu 
izveide

Nepastāv sistemātiska un efektīva bērnu 
un jauniešu izglītošanas metodika par 
drošu riteņbraukšanu sākumskolās un 
pamatskolās

Sertificētas drošības apmācības izveide 
skolas vecuma bērniem. Sākumskolu un 
pamatskolu skolotāji, riteņbraukšanas 
koordinātori vai interešu grupu locekļi 
var kļūt par sertificētiem treneriem. 
Šīs iniciatīvas sistemātisku ieviešanu 
nodrošinās tās iekļaušana skolas mācību 
programmā. Sertifikāciju veiks Slovākijas 
policija, kuras uzdevums būs nodrošināt 
drošu un vienmērīgu ceļu satiksmes plūsmu, 
kā arī apkopot jaunāko informāciju par 
velosipēdu satiksmes infrastruktūru.

5 Pilsētu un pašvaldību 
riteņbraukšanas datu 
sistemātiska ievākšana

Slovākijā nav sistemātiskas 
riteņbraukšanas datu ievākšanas 
procedūras, kas ļautu labāk plānot 
velosipēdu satiksmes infrastruktūru un 
citus mērus. Piemēram, aprēķinātie 2-3% 
iedzīvotāju, kas pārvietojas ar velosipēdu, 
ir tikai aptuvenas aplēses.

Datu ievākšana riteņbraukšanas gadījumā 
var tikt īstenota izmantojot zemu 
izmaksu pieejas. Vietējām autoritātēm 
un lēmumu pieņēmējiem vajadzētu būt 
labāk informētām par šādām iespējām. 
Īpaši nozīmīgi šajā kontekstā ir punktu 
uzskaites mehānismi vai pārvietošanās 
reprezentācijas aptaujas iedzīvotāju vidū. 

6 Sabiedriskā transporta 
vadītāju apmācība par 
apdraudētāko ceļu 
satiksmes dalībnieku 
vajadzībām

Nepastāv sistemātikas apmācības un 
tālākizglītība sabiedriskā transporta 
vadītājiem, kas būtu vērsta tikai uz 
apdraudētāko ceļu satiksmes dalībnieku 
vajadzībām.

Sabiedrisko transprta vadītāju 
sistemātiska apmācība un tālākizglītība par 
apdraudētāko ceļu satiksmes dalībnieku 
vajadzībām palīdzētu tiem izprast 
riteņbraucēju perspektīvu ceļu satiksmē. 
Šajā procesā vajadzētu būt iesaistītai arī 
Slovākijas Republikas pilsētu aglomerāciju 
Sabiedrisko transportu operatoru 
asociācijai. 

7 Riteņbraukšanas temata 
iestrāde sabiedriskā radio 
un televīzijas programmu 
struktūrā

Nacionālām kampaņām, kas veicina 
velosipēdu satiksmes infrastruktūras 
attīstību, ir ierobežotas ietekmes spējas, 
tādēļ arī minimāla iedarbība.

Tieša sadarbība starp Satiksmes ministriju 
un Kultūras ministriju ar sabiedrisko TV 
un radio stacijām ir nepieciešama, lai 
identificētu iespējas riteņbraukšanas 
iestrādei to programmu struktūrās 
(izglītojošās programmas bērniem, 
programmas plaša spektra auditorijai utt.)
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VELIKA GORICA
Veļika Goricas pilsēta atrodas Zagrebas apgabalā, un 
tās nosaukums tulkojumā nozīmē “lielais kalns”. Pilsētā 
dzīvo 64 000 iedzīvotāju un tās platība ir 328 km². 
Pilsētas ceļu tīkls ir 665 km garš, un par to katru dienu 
pārvietojas apmēram 5000 automašīnu. 

Veļika Gorica pilsēta ir viena no diviem Cyclurban 
Horvātijas pārstāvjiem, un trešā Cyclurban 
partnerpilsēta (pārējās divas pilsētas ir Varšava un 
Tartu). Pilsēta piedalās Eiropas finansētajos projektos, 
kas saistīti ar klimatu un aktīvi cenšas samazināt 
savu CO2 izmešu daudzumu un veic nepieciešamos 
pasākumus, lai kļūtu par ilgtspējīgu, klimatam 
draudzīgu pašvaldību.

Šobrīd aptuveni 80% pašreizējās velo infrastruktūras 
veido jauktie auto-velosipēdu ceļi, un 20% ir atdalītie 
veloceļi. Tiek plānota elektrisko transportlīdzekļu 
(autobusu, automašīnu) iekļaušana satiksmē, elektrības 
uzlādes staciju uzlabošana un integrēšana dažādas 
pārvietošanās sistēmas.

Tomēr vēl ir daudz darāmā. No vienas puses, Velika 
Gorica aktīvi atbalsta riteņbraukšanu, bet tai pašā laikā 
arī plāno videi un pilsētai ne tik draudzīgas aktivitātes, 
piemēram, autostāvvietu paplašināšanu. Projekta laikā 
tika noskaidrots, ka riteņbraukšanas plānošana nav 
pietiekami integrēts pilsētplānošanā. Tāpēc Cyclurban 
projekta darba stratēģiskajā daļā ietilpa vīzijas 
izstrāde 2030. gadam ar konkrētiem pasākumiem 
ilgtspējīgo mērķu sasniegšanai. Šis plāns ietver 
samazinātu enerģijas patēriņu, ekonomiskās ilgtspējas 
palielināšanu un automašīnu satiksmes samazināšanu. 
To novērtēs ar kvantitatīviem rādītājiem, piemēram, 
transporta veida sadalījums un riteņbraukšanas 
tīkla garums. Turpmākie riteņbraukšanas attīstības 
scenāriji un ieteikumi ietver infrastruktūras attīstību, 
mērķtiecīgu finansēšanu, izglītojošas aktivitātes un ar 
riteņbraukšanu saistītus pakalpojumus. 

Iepazīsti Veliku Goricu

Atrodas Horvātijā

Iedzīvotāju skaits ~ 64 000

Apdzīvotības blīvums 190 / km²

Platība 329 km²

Transporta veidu 
aptuvenais sadalījums

  67.3 % individuālais 
autotransports
30.4 % sabiedriskais 
transports                                                         
n/a % kājāmgājēji
2.3 % riteņbraucēji

BYPAD-līmenis 1,5 =  ad-hoc pieeja

Ceļa veidi  598 km starppilsētu ceļi; 
25 km automaģistrālie ceļi

Velosipēdu ceļi 40 km

Gada budžets velo 
infrastruktūrai

nav specifisks 
budžets, 7,500,000 
€  ir ceļa remontiem                                                                              
un uzturēšanai 

Kādas priekšrocības jums dod velosipēds?  

Mainīga perspektīva. Pāriešana no motorizēta uz 
nemotorizētu satiksmi. Bauda braukt ar velosipēdu. 

Bērnības atmiņas. Brīvības sajūta. Uz ikdienas dzīvi var 
paraudzīties no citas perspektīvas. Galu galā mazāk 
automašīnu uz ceļiem, mazāk pārpildītu tramvaju un 

autobusu. Braukt ar velosipēdu arī veselības un sevis dēļ  
- lai uzturētu sevi fiziskajā formā, finansiāls ieguvums, 
jo varu ietaupīt, kā arī ieraudzīt pilsētu no cita skatu 
punkta. CO2 izmešu samazināšana, zemāks troksnis 

pilsētā, planētas saudzēšana, automašīnu samazināšana 
pilsētā un kaitīgās ietekmes mazināšana.

Dajana Marin

Tūrisma ministrija, Lauku un cita veida 
tūrisma nodaļas vadītāja 
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SEMINĀRS: “RITEŅBRAUKŠANA, LAI 
SASNIEGTU MĒRĶI  - LABĀKS KLIMATS 
VISIEM”
2019. gada 26. novembrī Velika Goricas domē notika 
seminārs „Riteņbraukšana, lai sasniegtu mērķi - 
labāks klimats visiem“. Šis seminārs, ko organizēja 
Cyclurban projekta partneris “Sabiedrība ilgtspējīgai 
attīstībai (DOOR)” no Zagrebas, šajā seminārā uzsvēra 
riteņbraukšanas satiksmes attīstības nozīmi Velika 
Goricā.

Seminārs sākās ar ievadrunām, kurās uzstājās Eiropas 
Savienības Uzņēmējdarbības, investīciju un fondu 
administratīvā departamenta vadītājs Domagojs 
Ilečičs, un Matija Majdak no Komunālo un transporta 
lietu pārvaldes departamenta.

Projektu Cyclurban prezentēja Ana Tešija no DOOR. 
Ārējais eksperts Petra Grgasović iepazīstināja ar 
dokumenta „Velika Gorica riteņbraukšanas attīstības 
analīze un ieteikumi“ priekšlikumu. Šajā dokumentā 
apskatīta Velika Goricā esošā riteņbraukšanas 
infrastruktūra, un sniegtas vadlīnijas tās uzlabošanai ar 
mērķi palielināt velosipēdu satiksmi.

„Analīzei bija vispārējs raksturs, lai tā balstītos uz 
esošajiem veloceliem pilsētā. Mēs, galvenokārt 
analizējām, kas būtu jāturpina papildināt 
riteņbraukšanas infrastruktūrā, un kā varētu uzlabot 
izglītības un institucionāli organizatoriskos aspektus. 
Piemēram, tika ierosināta ilgtspējīga transporta 
komanda pilsētas apkārtnē un visu ceļu lietotāju 
izglītība. Ieteikumi tiks iekļauti ilgtspējīga transporta 
plānā Velika Goricā.”, sacīja Daniels Rodiks, DOOR 
vecākais eksperts un Cyclurban projekta vadītājs 
Horvātijā.

Dalībnieki izrādīja lielu interesi par pašreizējās situācijas 
analīzi un riteņbraukšanas tīkla uzlabošanas iespējām 
Velika Goricā. Diskusija sekmēja to, ka pašreizējie 

Komunālo pakalpojumu un transporta departamenta 
pārstāvji saņēma kvalitatīvas vadlīnijas riteņbraukšanas 
satiksmes attīstībai. Tā kā Administratīvā pārvalde 
šobrīd aktīvi strādā ar satiksmes jomu, viņi atzina 
nepieciešamību izveidot Velika Gorica riteņbraukšanas 
vienību, ko var uzskatīt par tiešu Cyclurban aktivitāšu 
rezultātu.

 “Projekts ir paredzēts vietējās transporta politikas 
uzlabošanai, koncentrējoties uz spēcīgāku velosipēdu 
satiksmes iekļaušanu pilsētās. Pēc daudzu Eiropas 
pilsētu pieredzes, riteņbraukšana apvienojumā ar 
efektīvu sabiedrisko transportu pilsētās nodrošina 
vairāk gājēju telpas un tādējādi ievērojami uzlabo 
dzīves kvalitāti, samazina motorizēto transportlīdzekļu 
radītās emisijas un mazina klimata izmaiņas. ”, piebilda 
Rodiks.

Pasākumā tika sagatavoti semināra darba grupu 
rezultāti un diskutēti arī nacionālās politikas ieteikumi. 
Dalībnieki no valsts iestādēm, nevalstiskajām 
organizācijām un biznesa vides komentēja projektu 
un balsoja par konkrētiem ieteikumiem. Sanāksmes 
rezultāti nosūtīti nacionālajai riteņbraukšanas tūrisma 
attīstības koordinācijas iestādei, kas ir atbildīga par 
riteņbraukšanas jomu.
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KĀDA IR VELOSIPĒDU SATIKSMES 
POLITIKA PILSĒTĀ UN KĀ TO VARĒTU 
UZLABOT?
Balstīts uz Velosipēdu politikas auditu (BYPAD)

BYPAD ir Velosipēdu satiksmes politikas audits. Tas 
ir instruments, kas ļauj iestādēm novērtēt un uzlabot 
savas velosipēdu satiksmes politikas kvalitāti. BYPAD 
analizē pašreizējās politikas stiprās un vājās puses un 
sniedz skaidras norādes turpmākiem uzlabojumiem. 
Velosipēdu politikas uzlabošanai nepieciešamos 
pasākumus un darbības jomas nosaka pēc revīzijas 
rezultātiem.

Kopējais BYPAD rādītājs Velika Gorica pilsētā ir 
1,5 (38,1%), kas nozīmē “speciālu pieeju” pilsētas 
velosipēdu politikā. 

Pirmais solis bija noskaidrot, kas būs attiecīgās 
iesaistītās puses no Velika Gorica pilsētas, un, tiklīdz 
pilsētas administrācijas amatpersona ir apstiprinājusi 
sarakstu, revidentam jāsazinās ar šīm personām. 

BYPAD anketu iesaistītās puses saņēma drukātā 
formātā. Situācijas novērtēšana un diskusijas par 
ieviešamajiem pasākumiem noritēja klātienes diskusijā. 
Par katru audita moduļu bloku un  un ar to saistītajiem 
jautājumiem notika detalizēta diskusija, un kopējais 
punktu skaits beidzot tika noteikts 1,5 (t.i., 38,1%).

Tā kā šis rādītājs ir diezgan zems, atspoguļojot “ad-
hoc pieeju”, ieinteresētās personas saprata, ka 
pilsētas pašreizējā velosipēdu satiksmes politikā vēl 
ir daudz darāmā. Mērķu un prioritāšu sarakstā tika 
iekļauti tādi pasākumi kā izpratnes veicināšana un 
politiskās gribas stiprināšana, vismaz vienas personas 
nodarbināšana riteņbraukšanas veicinošo pasākumu 
plānošanā un ieviešanā (iesākumam), pilsētas gada 
budžeta dažādošana ar mērķi piešķirt noteiktu 
summu riteņbraukšanas infrastruktūras nodaļai un tās 
vajadzībām. Paredzamais šo mērķu sasniegšanas laiks ir 

viens līdz divi gadi.

Šis bija pirmais šāda veida audits, kas veikts Horvātijā 
– padarot Velika Gorica pilsētu par pirmo pilsētu, kurā 
veikts velosipēdu satiksmes audits..

NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMI
Ierosinātie nacionālās politikas ieteikumi (NPI) 
ir pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt turpmāku 
riteņbraukšanas pieaugumu ar salīdzinoši zemām 
ieviešanas izmaksām. Ieteikumi raksturo pasākumus 
ar iespēju tos īstenot nekavējoties un vidējā termiņā, 
tie ir vērsti uz dažādām iesaistītajām pusēm un, 
koncentrējoties uz dažādām prioritārajām jomām, 
mazina identificētos šķēršļus.

NPI ir izstrādājuši Horvātijas projekta partneri kopā 
ar tādām iesaistītajām pusēm kā pilsētplānotājiem, 
arhitektiem, pašvaldību ekspertiem, policistiem, 
velosipēdistiem, vietējiem politiķiem un citiem. 
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Kā jums šķiet, kas ir lielākā problēma pilsētā 
saistībā ar velobraukšanas attīstību?

Satiksmes dalībnieku vidū trūkst savstarpējās kultūras 
– īpaši pacietības un iecietības.  Velomaršrutu tīkla 

nesavienotība un neloģiskums - daudzos gadījumos tie 
nekur neaizved. Veloceļu marķēšana uz ietvēm iekšējā 
zonā (kas šķērso kafejnīcu terases – liels apdraudējums 

ikvienam!). Kompetento dienestu neiedziļināšanās 
tajā, lai integrētu riteņbraukšanu pilsētas satiksmē un 

uzlabotu vai pārplānotu pilsētas velosipēdu transversālo 
tīklu (ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu) ar 

lielākām priekšrocībām un atbilstošu infrastruktūru 
šajos maršrutos. Pilsētas ielu rekonstrukcijā joprojām 

tiek samazināts ietvju laukums, kamēr palielinās 
ceļa platība automašīnām (motorizētā satiksme), un 
tajā pašā laikā velomaršruti vai joslas joprojām nav 
plānotas (piemēram, nesen veiktie Jordanovac ielas 
rekonstrukcijas darbi). Bērnu, jauniešu un pieaugušo 

nepietiekama izpratne par dalību satiksmē – to skaitā 
gājēji, autovadītāji un velosipēdisti, trūkst kampaņu par 

velosipēdu priekšrocībām.

Lidija Mišćin

CSO “Ruralni tandem”, Velotūrisma 
koordinācijas struktūras vadītāja 

Horvātijā
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NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMI
Nr. Rekomendācija Status Quo Apraksts Ierosinātās politikas izmaiņas Apraksts

1 Ilgtspējīgas pilsētas 
mobilitātes plāna (SUMP) 
vai ekvivalenta izstrāde 
vietējās pārvaldes (VP) 
līmenī vidējām / lielām 
pilsētām

ES Transporta attīstības stratēģijā 
2017.–2030. gadam, SUMP ir ieviests kā 
ilgtspējīgs transporta plānošanas rīks.
Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 
2021.–2030. gadam SUMP ir minēts kā 
obligāts lielākām pilsētām (35 000) un 
visiem novadiem.

Obligāta SUMP izstrāde vai līdzvērtīgs 
plāns, kas ar likumu ir obligāts novadiem un 
lielajām pilsētām.

2 Minimālais ātruma 
ierobežojums

Likums par drošību uz ceļa 51. pantā 
nosaka, ka atļautais ātrums normālos 
satiksmes apstākļos, nedrīkst būt mazāks 
par 40km/h

Mainīt likuma 51. pantu par drošību uz ceļa 
– kā minimālo 

3 Satiksmes organizācija 
nemotorizētiem 
transportlīdzekļiem gājēju 
zonās

Saskaņā ar likumu par drošību uz ceļa 
“gājēju zona” nosaka, ka šeit drīkst 
pārvietoties tikai gājēji, izņemot 
transportu ar speciālu atļauju. Likums 
nenosaka, kā drīkst pārvietoties 
nemotorizētie transportlīdzekļi. 

IIeviest satiksmes regulēšanas pasākumus 
gājēju zonā, piemēram, velosipēdistu un 
gājēju zonu atsevišķu daļu nodalīšanu, 
kā arī skaidri norādīt, ka velotransports 
(e-velosipēdi) ir izslēgts no mehānisko 
transportlīdzekļu ierobežojumiem. 
Ieteikums ierobežot velosipēdu ātrumu 
gājēju zonās.

4 Valsts koordinējošā 
struktūra Velobraukšanai 
pilsētā / nemotorizētam 
transportam / ilgtspējīgam 
transportam 

Valsts līmenī Tūrisma ministrijas pārvaldībā 
ir velotūrisma attīstība.

Izveidot valsts velobraukšanas koordinācijas 
iestādi vai paplašināt esošās velotūrisma 
koordinācijas iestādes atbildību, norādot 
uz to, ka velosipēds ir svarīgs ikdienas 
transportlīdzeklis.

5 Publiski izsludināti 
velosipēdu koplietošanas 
sistēmu un publiskās 
riteņbraukšanas 
infrastruktūras konkursi

Vides aizsardzības un energoefektivitātes 
fonds (EPEEF) ir atbildīgs par mobilitātes 
projektu finansēšanu pilsētās.

Atļaut publiskos iepirkumus par velosipēdu 
koplietošanas sistēmām un velobraukšanas 
infrastruktūru



56



57

DRAMA
Drama ir pilsēta Grieķijas ziemeļos ar 45 000 
iedzīvotājiem. Pilsētai,  kas celta, sākot ar klasisko 
laikmetu un paplašinoties Osmaņu impērijas laikā, ir 
raksturīgs sarežģīts plānojums ar neregulāras formas 
telpām un ielu ģeometriju, kas nav piemērots šodienas 
automašīnu satiksmei. Neraugoties uz to, Dramā, līdzīgi 
kā citās Grieķijas pilsētās, mobilitāte ir izteikti orientēta 
uz automašīnām. Pilsētas centrā tikai dažas ielas ir 
pārveidotas atbilstoši gājēju vajadzībām, savukārt 
jaunākā politika veicina satiksmes ierobežojumus, 
jaunus piekļuves noteikumus un papildus velosipēdu 
ceļus. 

Sabiedriskā transporta sistēma Dramā pamatā 
tiek organizēta ar autobusu līniju tīklu, kas savieno 
pilsētas centru ar apkārt esošajām apkaimēm. 
Pilsētas velosipēdu satiksmes infrastruktūra, kas tika 
izveidota 2013. gadā, ir ierobežota, tomēr tā sniedz 
velosipēdistiem iespēju samērā droši pārvietoties uz 
noteiktiem galamērķiem. Velosipēdu ceļu tīklu veido, 
piemēram, ceļi, kas savieno izglītības iestādes ar sporta 
centriem un publiskajām vietām.

Pilsētas teritorija nosacīti ir sadalīta trīs daļās, kuras 
savstarpēji atšķiras pēc plānojuma un būtiskākajām 
pazīmēm: a) vēsturiskais centrs ar šaurām ielām, 
mazstāvu apbūvi un patvaļīgām būvkonstrukcijām; b) 
vairākas apkaimes pilsētas centra perifērijā, kas nesen 
tikušas atjaunotas; un c) dienvidaustrumu priekšpilsēta, 

kas attīstīta, vadoties pēc režģa tipa plānojuma ar 
zema blīvuma dzīvojamajām platībām. Pilsētas plāna 
ietvaros, ir vairākas lielas apzaļumotas teritorijas. Dažas 
no tām atrodas pilsētas vēsturiskajā daļā, piemēram, 
St. Barbara‘s Park and the Municipal Garden.  

Cyclurban projekts Dramas pilsētā aizsākās pēc 
Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāna (ang. Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP)) pabeigšanas, ar mērķi 
ieviest paredzētos mērus, lai izveidotu ilgtspējīgāku 
ceļotāju sadalījumu transporta sistēmā. Tādēļ 
galvenais SUMP un Cyclurban projekta mērķis ir 
paplašināt velosipēdu infrastruktūras tīklu, veicināt 
riteņbraukšanu, kā arī pasargāt dzīvojamās teritorijas no 
motorizēto transportlīdzekļu caurbraukšanas. Projekta 
mērķi plaši tika apspriesti ar Dramas iedzīvotājiem un 
iesaistītajām pusēm, saņemot sabiedrības piekrišanu to 

Iepazīsti Dramu!

Atrašanās vieta Grieķija 

Iedzīvotāju skaits ~ 60 000

Apdzīvotība 70 / km²

Platība 840 km²

Transporta lietotāju 
sadalījums, atkarībā no 
to izmantotajiem 
pārvietošanās 
līdzekļiem

65,9% personīgās 
automašīnas;
3,4% sabiedriskais 
transports;   
23,9% gājēju
6,8% riteņbraucēju

Ceļš 265 km pilsētas ceļi; 0 km 
automaģistrāles

Veloceļš 2,45 km

Gada budžets 
velosipēdu 
infrastruktūrai

~50.000 Euro

Kāda, pēc Jūsu domām, ir lielākā problēma Jūsu 
pilsētā attiecībā uz riteņbraukšanas attīstību? 

Pilsētvides plānošanas trūkums, automašīnu 
esamība pilsētas centrā un ceļu drošības trūkums 

riteņbraucējiem. 

Ekaterini Iosifidou

pašvaldības darbiniece
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īstenošanā; tā iemesla dēļ pašvaldība meklē līdzekļus, 
lai īstenotu jau apspriestās darbības un attīstītu 
nepieciešamo infrastruktūru.

Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Grieķijā 
riteņbraukšanas integrācija transporta sistēmā ir 
uzsākta vēlu. Tam par iemeslu galvenokārt ir Grieķijas 
ielu sarežģītais ģeometriskais raksturs, kā arī spēcīgā 
orientācija uz automašīnām un motocikliem. Šis ir 
viens no iemesliem, kāpēc Grieķijas lēmumu pieņēmēju 
zināšanas par aktīvu un ilgtspējīgu pārvietošanos nav 
pilnīgas. Vairums pilsētās gājējiem, kā arī riteņbraucējiem 
ir jāsadzīvo ar nepietiekamo un bieži vien ierobežoto 
telpu, ko tiem atstāj novietotas automašīnas un ceļi. 
Papildus iepriekš minētajam, vairākās Grieķijas pilsētās 
karstums un izteikts tā kāpums padara motociklus 
saistošākus nekā velosipēdus. Kaut arī elektriskie 
velosipēdi, salīdzinājumā ar motocikliem, būtu videi 
draudzīgāki, tie vēl nav kļuvuši par populāru alternatīvu.

Tomēr, pēdējo gadu laikā interese par riteņbraukšanu ir 
pieaugusi. Tas ir saistīts ar to, ka kopš 2018. gada vairāk 
nekā 180 Grieķijas pilsētas ir izstrādājušas un īstenojušas 
Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plānu (SUMP). SUMP ir 
izstrādāts, lai efektīvāk risinātu ar transportu saistītās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju problēmas pilsētās, tāpēc 
svarīgs SUMP mērķis ir riteņbraukšanas veicināšana. 

Cyclurban projekts ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu 
debatēs par riteņbraukšanu Grieķijā, pievēršoties ne 
tikai valsts, bet arī vietējam līmenim, pastāvīgi uzsverot 
ilgtspējīgas mobilitātes nozīmi semināros un apspriedēs 
ar ministrijām, pašvaldībām un vietējām iesaistītajām 
pusēm.. 

PARTNERU SANĀKSME 
Viena no galvenajām organizācijas “Ecocity” atbildības 
jomām bija organizēt 2. Cyclurban partneru sanāksmi, 
kas notika 2018. gada maijā, Atēnu Nacionālajā 
Tehniskajā universitātē. Pēc profesora Tanosa Vlastosa 
(Thanos Vlastos) prezentācijas par riteņbraukšanas 
situāciju Grieķijā, dalībnieki devās lauka apsekojumā, 
lai identificētu un pārrunātu Atēnu morfoloģisko 
raksturojumu, gūstot pirmo pieredzi par gājēju un 
riteņbraucēju ceļu stāvokli Atēnu centrā.

NACIONĀLAIS SEMINĀRS ATĒNĀS
2019. gada 23. oktobrī, Atēnās norisinājās seminārs, 
kuru organizēja Atēnu Nacionālā Tehniskā universitāte 
un Vides un Enerģētikas ministrija. Viens no semināra 
galvenajiem tematiem bija paziņojums par pirmo valsts 
riteņbraukšanas stratēģijas uzsākšanu Grieķijā, kas 
pilnībā tika izstrādāts 2020. gada sākumā, ar Cyclurban 
partnera - Atēnu Nacionālās Tehniskās universitātes 
atbalstu.   

2019. gada 23. oktobrī, Atēnās norisinājās seminārs, 
kuru organizēja Atēnu Nacionālā Tehniskā universitāte 
un Vides un Enerģētikas ministrija. Viens no semināra 
galvenajiem tematiem bija paziņojums par pirmo valsts 
riteņbraukšanas stratēģijas uzsākšanu Grieķijā, kas 
pilnībā tika izstrādāts 2020. gada sākumā, ar Cyclurban 
partnera - Atēnu Nacionālās Tehniskās universitātes 
atbalstu. 

Ecocity, viens no trim Grieķijas Cyclurban partneriem, 
prezentēja projekta partnera DLR iegūtos rezultātus 
par maršruta izvēli, kas tika izplatīts visās partnervalstīs 
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kā daļa no Cyclurban projekta aktivitātēm. Ecocity 
koordinēja arī Grieķijas apsekojumu, un tā mērķis bija 
izpētīt ceļus, kuriem riteņbraucēji dod priekšroku. 
Precīzāk, tika veikta izvirzīto priekšroku analīze ar 312 
dalībniekiem, kurā tika novērtēti dažādi riteņbraucēju 
scenāriji. Pētījumā tika ietverti vairāki parametri, 
piemēram, ceļā pavadītais laiks, ceļa veids, veloceliņu 
esamība, teritorijas veids un jautājums par to, vai 
maksimālā ātruma ierobežojums bija 30 km/h vai 50 
km/h.

Iegūtie rezultāti liecina, ka specializēta velosipēdu 
infrastruktūra līdztekus galvenajiem ceļiem, kā arī 
kvalitatīvs ceļa segums būtiski veicina velobraukšanu. 
Tādējādi, to lietderība palielinās līdz ar nodalījuma (no 
autoceļa) pakāpi. Norobežoti veloceliņi ir vēlamākais 
variants. Turklāt, sociāldemogrāfiskā mijiedarbība, 
kas īstenota ar analīzes palīdzību, liecina par divām 
būtiskām tendencēm. Pirmkārt, zemāki ātruma 
ierobežojumi (dzīvojamā zonā un velosipēdu ceļos) 
ir labvēlīgāki tiem, kas pārvietojas kopā ar bērniem. 
Otrkārt, gluda ceļa seguma lietderība ir daudz zemāka 
cilvēkiem, kuri pauž, ka ar velosipēdu pārvietojas reti 
(mazāk nekā reizi nedēļā). 

APSEKOJUMS (APTAUJA)
Riteņbraukšanas situācijas uzlabojumu ieteikumi 
Grieķijai ir visai izaicinoši, jo nav viegli samazināt 
atkarību no automašīnām un uzlabot publisko ārtelpu. 
Cyclurban mērķis ir palīdzēt pilsētām izplānot un 
rast risinājumus nepieciešamai velosipēdu satiksmes 
infrastruktūrai un velonovietnēm, tādā veidā 
nodrošinot riteņbraucējiem piemērotus braukšanas 
apstākļus. Tas ietver zemākus ātruma ierobežojumus un 
automašīnu ierobežošanas politiku pilsētas centros un 
apkaimēs, kas ļautu velosipēdistiem, gājējiem un citiem 
neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem pārvietoties 
droši un patīkami. Iepriekš minētais ir atspoguļots arī 
Nacionālajā riteņbraukšanas stratēģijā ar vispārējo 
mērķi padarīt pilsētas ilgtspējīgas, pievilcīgas ne tikai 
iedzīvotājiem, bet arī apmeklētājiem un veselīgākas, 
samazinot satiksmes radīto emisiju daudzumu.

Lai uzzinātu, kā sasniegt iepriekš minētos mērķus, 

Kā izskatītos Jūsu sapņu pilsēta attiecībā uz 
satiksmi un pārvietošanos?

Pilsēta, kas ir draudzīgāka un pievilcīgāka 
riteņbraucējiem, ar mazāku vides piesārņojumu, ar plašu 

un savienotu riteņbraukšanas tīklu viscaur pilsētai. Un 
visbeidzot: aizsargāts vēsturiskais centrs, ierobežojot 

satiksmi un uzsverot esošo kulturālo, dabisko un 
arhitektūras mantojumu. 

Kādi pirmie soļi ir jāsper Jūsu pilsētā, lai padarītu Jūsu 
pārvietošanās sapni par realitāti?

Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāna ieviešana Dramas 
pilsētas pašvaldībā ir panākumu atslēga un pakāpeniska 

pašvaldības autoritātes mērķu sasniegšana.

Michael Tassou

 Dramas pilsētas mēra 
vietnieks



60

Cyclurban projekta ietvaros tika izstrādāta aptauja. 
Papildus Dramas pilsētas riteņbraukšanas izvērtējumam, 
tas tika izmantots, lai novērtētu pašreizējo situāciju arī 
vairākās citās Grieķijas pašvaldībās. Aptaujā aplūkoja 
vairākas jomas, piemēram, infrastruktūru, iekšējo 
organizāciju un plānošanu, politiku (esošo un gaidāmo), 
kā arī komunikāciju un informācijas izplatīšanas 
darbības.

Rezultāti uzrāda, ka vairākās Grieķijas pašvaldībās 
infrastruktūrai ir trūkumi, piemēram, veloceliņu 
nepietiekams daudzums, nepabeigti velosatiksmes tīkli 
un trūkstoši luksofori. Turklāt apsekojuma rezultāti 
liecina, ka Grieķijas pašvaldībām trūkst specializētu 
transporta departamentu, ilgtspējīgas mobilitātes 
nodaļu un izglītota personāla. Šie secinājumi, kas 
atsaucās uz vietējo mērogu, skar arī kopējo valsts 
politiku, kas ir gandrīz vienaldzīga riteņbraukšanas 
un urbānās mobilitātes attīstības jomā. Vēl viens 
svarīgs atzinums, ka starptautiska mēroga projektus, 
piemēram, Cyclurban var izmantot kā virzītājspēkus 
politiskām pārmaiņām klimata pārmaiņu mazināšanas 
jomā.  

NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMU 
IZSTRĀDE GRIEĶIJAI 
Ierosinātie Nacionālās Politikas Ieteikumi (NPI) 
ir pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt turpmāku 
riteņbraukšanas veicināšanu ar salīdzinoši zemām 
realizācijas izmaksām. Ieteikumi ietver pasākumus, 
kurus ir iespējams īstenot nekavējoties vidējā vai īsā 
termiņā, kas ir vērsti uz dažādām ieinteresētajām 
personām un kas mazina apzinātos šķēršļu, 
koncentrējoties uz prioritārām jomām.

Valsts politikas ieteikumus ir izstrādājuši Grieķijas 
projekta partneri kopā ar iesaistītajām pusēm, 
piemēram, pilsētplānotājiem, arhitektiem, pašvaldību 
ekspertiem, policistiem, velosipēdistiem, vietējiem 
politiķiem u.c. Iesaistītās puses tika aicinātas apspriest 
atbilstošos pasākumus, kas uzskatāmi kā saprātīgi 

un viegli pārvarami soļi, lai veicinātu riteņbraukšanu 
Grieķijā.
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NACIONĀLĀS POLITIKAS IETEIKUMU IZSTRĀDE GRIEĶIJAI 
Nr. Rekomendācija Status Quo apraksts Proposed Policy Change Description

1 Zemu izmaksu pasākumi, 
lai nodrošinātu, piemēram, 
zīmju, kas norāda 
automašīnu un velosipēdu 
koplietošanas ceļus, 
izvietojumu visā valstī.

Velosipēdu infrastruktūra Grieķijas 
pilsētās bieži ir neadekvāta. Bieži vien, 
svarīgi riteņbraukšanas drošības elementi, 
piemēram, horizontāli marķējumi iztrūkst 
pilsētas ceļos. Riteņbraucējs drīkst 
izmantot ikvienu ceļu, izņemot galvenos 
pilsētas ceļus.

Visas Grieķijas pilsētās ir jāizvieto 
horizontālie marķējumi un ceļu satiksmes 
zīmes uz automašīnu un velosipēdu kopīgi 
lietotajiem ceļiem. Kā arī esošie lauku ceļi 
tiks izmantoti, lai savienotu pilsētas un 
attiecīgi arī ieplānotās satiksmes sistēmas.

2 Ielas ar mierīgu satiksmi, 
kurās ir 30 km/h ātruma 
ierobežojums

Zonas ar mierīgu satiksmi tiek ievērots 
tikai dažās Grieķijas pilsētās. Maksimālais 
ātruma ierobežojums vairākumā Grieķijas 
pilsētu ceļu ir 50 km/h. Ceļi ar maksimālo 
ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h pastāv 
tikai skolu tuvumā un tikai dažās Grieķijas 
pilsētās. 

Ieviest ielas ar mierīgu satiksmi, kurās 
ir maksimālais ātruma ierobežojums 30 
km/h. Ielās ar mierīgu satiksmi, satiksmes 
joslas jāpadara šaurākas; jāpievieno ietves 
paplašinājumi un ceļa sašaurinājumi. Lai 
veicinātu riteņbraukšanu un pārvietošanos 
ar kājām, un samazinātu automašīnu 
satiksmi, nepieciešams samazināt 
automašīnu novietošanai atvēlēto telpu.

3 Uzlabot ietvju stāvokli Vispārējais daudzu Grieķijas ietvju 
stāvoklis, samazina cilvēku vēlmi 
pārvietoties ar kājām. Tikai 20% 
no Grieķijas ietvēm ir minimālais 
nepieciešamais platums, saskaņā ar nesen 
ieviestām vadlīnijām (platums, kas lielāks 
par 2,10 m). Vidējais Grieķijas pilsētu ietvju 
platums ir tikai 1,50 m. Kā arī ietves bieži 
ir pilnas ar šķēršļiem, kas ir apdraudējums 
gājējiem.

Šauras satiksmes joslas, lai sniegtu vairāk 
telpas gājējiem un ierobežota automašīnu 
novietošana uz ietves. Turklāt ir jāizveido 
ietvju apmales un jāatbrīvo ietves no 
šķēršļiem.

4 Sekmēt mērus, kas veicina 
kombinētu sabiedriskā 
transporta un velosipēdu 
izmantošanu.

Braucieni, izmantojot jaukta tipa 
transportu, ieskaitot riteņbraukšanu, veido 
mazāk nekā 1% no kopējiem ikdienas 
braucieniem Grieķijas pilsētās. Vilcienos 
riteņi ir atļauti tikai vienā vagonā, kas 
samazina vēlmi izmantot sabiedriskā 
transporta un velosipēda kombināciju.

Palielinot sadarbību starp vietējām 
institūcijām un transporta operatoriem, 
lai izveidotu holistisku pieeju transporta 
sistēmai. 
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Nr. Rekomendācija Status Quo apraksts Proposed Policy Change Description

5 Izveidot standartus, lai 
veicinātu automašīnu 
un velosipēdu kopīgu 
izmantošanu uz ceļiem. 
Virzīties uz jauniem, 
inovatīviem un attīstītiem 
standartiem, saskaņā ar 
kuriem ielas kopīgi izmanto 
gājēji, velosipēdi un 
automašīnas.

Neeksistē likumdošana kopīgai pilsētvidei 
Grieķijā. Ceļu kopīga lietošana bieži vien 
ir vienīgais risinājums, ņemot vērā, ka 
nepieciešamā telpa riteņbraukšanas 
infrastruktūrai, saskaņā ar grieķu vadlīnijām, 
lielākoties neeksistē. 

Jaunai nacionāla līmeņa riteņbraukšanas politikai 
jāmēģina atraisīt jauns dialogs par vispārējām 
satiksmes vadlīnijām. Daudzi no standartiem ir 
jāpārskata, ņemot vērā tehnoloģiskās izmaiņas un 
Grieķijas pilsētas centru nepietiekamo telpu. 

6 Uzlabota pārvietošanās 
pārvaldība, kas iekļauj mērus, 
lai iedrošinātu ilgtspējīgu 
pārvietošanos.

Valdība un pašvaldības nepiedāvā finansiālu 
atbalstu riteņbraucējiem draudzīgiem 
uzņēmumiem. Tikai daži uzņēmumi Grieķijā 
var piedāvāt saviem darbiniekiem papildus 
iedrošinājumus, lai izmantotu velosipēdu ceļā 
uz darbu.

Jaunai nacionālai līmeņa riteņbraukšanas 
politikai vajadzētu paredzēt noteiktus 
ekonomiskus labumus uzņēmumiem, kas atbalsta 
riteņbraukšanu. 

7 Procedūru izstrāde jaunu 
transportlīdzekļu veidu 
izmantošanai, piemēram, 
elektriskajiem skrejriteņiem. 

Esošā likumdošana nesatur piemērotas 
vadlīnijas un ceļu satiksmes noteikumus tādiem 
jauniem pārvietošanās veidiem, kā elektriskiem 
skrējriteņiem. 

Jauniem pārvietošanās veidiem, kā piemēram, 
elektriskiem skrējriteņiem, vajadzētu spēt 
izmantot ceļus kopā ar motorizēto satiksmi. 
Visiem satiksmes dalībniekiem pienāktos 
zināt satiksmes noteikumus labā līmenī, 
lai droši izmantotu ielas kopā ar citiem 
transportlīdzekļiem.

8 Darbinieku izglītošana 
pašvaldībās un reģionos

Šobrīd, riteņbraukšana netiek uzskatīta par daļu 
no risinājuma satiksmes noslogotības problēmai. 
Neliels cilvēku skaits pašvaldību institūcijās 
ir informēti par ilgtspējīgas pārvietošanās 
potenciālu un ir kvalificēti uzsākt veiksmīgas 
pārmaiņas pārvietošanās jomā. 

Mācībām un semināriem vajadzētu izglītot 
pašvaldību un reģionu darbiniekus par 
ilgtspējīgas pārvietošanās pozitīvajiem efektiem 
un sniegt nepieciešamās zināšanas, lai ieviestu 
ilgtspējīgas pārvietošanās pārmaiņas. 

9 Noteikt atbildību pašvaldībām 
par klimata pārmaiņu negatīvo 
seku mazināšanu un sekot 
līdzi ilgtspējīgas pārvietošanās 
politikas ieviešanas 
progresam.

Šobrīd, Grieķu politiķi un pašvaldību, reģionu 
darbinieki neapzinās klimata pārmaiņu radītos 
izaicinājumus. Nevienam nav noteikta atbildība 
par klimata pārmaiņu negatīvo seku mazināšanu 
un ilgtspējīgas pārvietošanās politikas 
ieviešanas progresa izpēti. 

Izveidot ilgtspējīgas pārvietošanās pārvaldes 
katrā Grieķijas pašvaldībā un reģionā. Šīs 
pārvaldes nodarbosies ar klimata izmaiņu 
negatīvo seku mazināšanas mēriem. Tās arī 
sekos līdzi ilgtspējīgas pārvietošanās politikas 
progresam. 

10 Finansējuma piešķiršana 
riteņbraukšanas u.c. 
ilgtspējīgas pārvietošanās 
risinājumu uzlabošanai.

Reģioni un pašvaldības lielākoties investē 
vairāk līdzekļu pasākumos, kas palielina ceļu 
tīklu ietilpību un automašīnu novietņu skaitu, 
nevis pasākumos, kas saistīti ar ilgtspējīgu 
pārvietošanos. 

Līdzekļu daudzums, ko pašvaldības tērē 
pasākumos, kas uzlabo riteņbraukšanu un 
ilgtspējīgu pārvietošanos, jāpalielina.

11 Skolas kampaņas, lai 
sistemātiski un nepārtraukti 
izglītotu audzēkņus, lai 
kultivētu ilgtspējīgāku 
transporta tendences un 
ilgtspējīgu dzīvesstilu kopumā.

Grieķu audzēkņi tikpat kā nemaz neizmanto 
velosipēdus, lai nokļūtu skolā, ņemot vērā, ka 
vecāki neuzskata riteņbraukšanu par drošu. 
Izglītības programmas skolās par riteņbraukšanu 
un ilgtspējību ir retas. 

Lai iedrošinātu audzēkņus braukt ar riteni, 
nepieciešams ieviest noteiktu priekšmetu skolā. 
Tam būtu jābūt balstītam uz zināšanām par 
ilgtspējību, jo īpaši uz ilgtspējīgu pārvietošanos. 
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