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Amjēna (Amiens), Francija
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 133 tūkstoši iedzīvotāju

 Teritorija 310 km2

 Iedzīvotāju blīvums 577 iedzīvotāji/km2

 Pirmais SUMP 2002.gadā – pilsētas mobilitātes plāns



Amjēna, Francija

SUMP pasākumu izvēle

Kas ir galvenie ieteikumu avoti?
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Amjēna, Francija
Iedzīvotāju līdzdalība

2011.g. – semināri iedzīvotājiem

 6 semināri

 Kādas ir Jūsu domas par mobilitāti? Kā to uzlabot?

 Kā mainīt mūsu uzvedību – privāto automašīnu vietā izvēlēties 
alternatīvus transporta veidus?

 Sagatavots iedzīvotāju ziņojums. Tika ņemti vērā šādi ieteikumi:

Paaugstināt gājēju drošību;

Uzlabot velobraucēju mobilitāti;

Atrast risinājumus, kā veicināt sabiedriskā transporta 
lietošanu.
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Sabiedrība



Amjēna, Francija

Tematiskās darba grupas

 Tehniskie speciālisti no Amjēnas, reģiona, valsts, tirdzniecības un 
rūpniecības kameras, nozares uzņēmumiem

 Dalījās ar zināšanām un savu redzējumu par mobilitāti

Sabiedriskā transporta piedāvājums Pilsētas attīstība un transporta 
sistēmas

Sabiedriskās telpas izmantošana Jaunu mobilitātes pakalpojumu 
parādīšanās

 Darbības virzieni: 
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Tehniskie speciālisti / partneri

 autobusa joslu izveidošana  uzņēmumu mobilitātes plāns

 mobilitātes centrs  automašīnu koplietošana



Amjēna, Francija

Vadības komiteja

• Vadošā loma plānošanas procesā

• Ap 60-70 iesaistīto pušu

 dažādu plānošanas starpposmu apstiprināšana

 rīcības plāna apstiprināšana
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Politiķi



Amjēna, Francija
SUMP 2013-2023 galvenās tēmas:

Rīcības plāns ar 38 veicamiem uzdevumiem
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1 Vide
• Vides kvalitāte un veselības stāvoklis

2 Iedzīvotāji
• Iedzīvotāju pārvietošanās paradumi

3 Ekonomika un sociālā sfēra

• Mobilitāte visiem un ekonomikas attīstībai



Amjēna, Francija
SUMP 2 galvenie virzieni:
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1 no 2 braucieniem notiek bez privātās 
automašīnas pēc 10 gadiem

Labāka sabiedriskās telpas 
izmantošana

 Izvērtēt visus pārvietošanās veidus

 Nodrošināt nepārtrauktību plānoto 
pasākumu īstenošanā



Amjēna, Francija

Piemērs. Žila Barnī (Jules Barni) ielas plānošana.

Novērtējums
• Pārāk šaura brauktuve 

• Nav veloceliņa

• Daudz autostāvvietu ielas malā

• Nepietiekama vieta 

sabiedriskajam transportam

Mērķis: līdzsvarot sabiedrisko telpu starp dažādiem transporta 
veidiem



Amjēna, Francija

Paplašināta brauktuve
Izveidoti veloceliņi
Izveidota sab.tp. josla

 Likvidētas 100 autostāvvietas
 Izveidotas autostāvvietas 

apkārtnes iedzīvotājiem

Piemērs. Žila Barnī (Jules Barni) ielas plānošana.

Rezultāts



Sansebastjana, Spānija
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 186 tūkstoši iedzīvotāju

 Teritorija 61 km2

 Iedzīvotāju blīvums 3057 iedzīvotāji/km2

 Nav pilsētas mobilitātes plāna



Sansebastjana, Spānija

Satiksmes drošības plāns

Mērķi:
• Uzlabot satiksmes drošību pilsētā 

– samazinot kustības ātrumu,

– samazinot satiksmes negadījumu skaitu

• Panākt vienošanos politiķu vidū

• Attīstīt infrastruktūru

• Gūt iedzīvotāju atbalstu plānotajiem pasākumiem
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Sansebastjana, Spānija

Izveidota Mobilitātes konsultatīvā padome

• 29 dažādas iesaistītās puses

(velosipēdisti, autobraucēji, autostāvvietu īpašnieki, tirgotāji, 
uzņēmēji, sab.tp. pārstāvji, pašvaldības policija, politiķi, dažādas 
iedzīvotāju grupas) 

• Pieņemts Satiksmes drošības pakts

(izklāstīti principi, kurus visas puses piekrīt ievērot, veidojot un 
īstenojot satiksmes drošības politiku pilsētā)
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Sansebastjana, Spānija
30 km/h zonas

Pirms
• Nav īpašu ierobežojumu

• Nav novērots liels vidējais ātrums

• Nedroša vide gājējiem un velosipēdistiem

Pēc
• Fiziski ierobežojumi, ierobežojošas zīmes 

• Ievērojams ātruma samazinājums 

• Vairāk velosipēdistu

14



Sansebastjana, Spānija

30 km/h zonas

Pirms Pēc
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Sansebastjana, Spānija

30 km/h zonas

Informēšana
(plakāti, brošūras, ziņu lapas pastkastītēs)
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Sansebastjana, Spānija
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30 km/h zonas             Vidējais ātrums

http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&city=79


Sansebastjana, Spānija
Ierobežojumi
Pirms:

• Nav īpašu ierobežojumu

• Liels vidējais ātrums

• 2 bojā gājuši gājēji 2007.g.

Pēc:

• Fiziski un informatīvi ierobežojumi, fotoradari

• Ievērojams ātruma samazinājums 

• Lielāka drošība gājējiem 
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Sansebastjana, Spānija

Fotoradari

Agrāk

• 1 fotoradars pilsētā

• Iezīmējās problēmteritorijas

• Apkārtējie iedzīvotāji lūdza veikt pasākumus

• Pārējie pilsētas iedzīvotāji pret izmaiņām

Šodien

• 6 kastes un 3 fotoradari pilsētā

• Ātruma samazinājums vietās, kur novietotas kastes

• Iedzīvotāji joprojām ir pret ierobežojošiem pasākumiem
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Ļutomera, Slovēnija

 3450 iedzīvotāju, aglomerācijā 12 tūkstoši

 Teritorija 107 km2

 Iedzīvotāju blīvums 109 iedzīvotāji/km2
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Ļutomera, Slovēnija
• Ilgtspējīgas mobilitātes plānošana kopš 2011.g.

• Maza administrācija

• Ir izstrādāts SUMP
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Ļutomera, Slovēnija
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KĀJĀM 5 km/h AR VELOSIPĒDU 17 km/h

5 min. attāluma
10 min. attālumā
15 min. attālumā

Dzelzceļa stacija

Autoosta

Ārstniecības iestāde

ceļš
dzelzceļš



Ļutomera, Slovēnija

Pirmie soļi
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Ļutomera, Slovēnija
Ilgtspējīga mobilitātes vadlīnijas

Integrēta transporta stratēģija
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Ļutomera, Slovēnija
SUMP galvenie izaicinājumi:

• Formālā ietvara un sistēmas izveidošana igtspējīgas 
mobilitātes plānošanai un vadībai 

• Dažādu transporta veidu izmantošanas līdzsvarošana

• Sabiedriskā transporta sistēmas reformēšana

• Iešanas un velobraukšanas potenciāla izmantošana

• Autotransporta (kravas un vieglo a/m) satiksmes 
optimizēšana
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Ļutomera, Slovēnija
SUMP mērķi
• Kļūt par vadošo pašvaldību ilgtspējīgas mobilitātes 

jautājumos starp mazajām pilsētām Slovēnijā līdz 
2016.gadam

• Apstādināt iedzīvotāju skaita samazināšanos līdz 
2020.gadam

• Līdzsvarot dažādus pārvietošanās veidus līdz 2020.gadam

• Nodrošināt kvalitatīvu pieejamību visām mājsaimniecībām, 
izmantojot sabiedrisko transportu un velosipēdu

• Samazināt satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu līdz 0

• Samazināt uz pusi satiksmes negadījumos cietušo skaitu līdz 
2020.gadam
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi:

• Uzlabota skolēnu drošība
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi: - Uzlabojumi dzīvojamās zonās
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi: - velo infrastruktūras vadlīnijas
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi: - Jauns veloceliņš 2015.g.
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi: - reklāmas kampaņa dažādiem transporta 
veidiem
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Ļutomera, Slovēnija
Pasākumi Eiropas mobilitātes nedēļā
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Ļutomera, Slovēnija
Sasniegumi

• Eiropas SUMP apbalvojums (2012)

• Nacionālais apbalvojums Zelta akmens (uzvarētājs reģionā 2015)
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Ļutomera, Slovēnija
Gūtās mācības:

• Komplekss un produktīvs process

• Svarīgs pašvaldības vadītāja atbalsts

• Ieinteresēto pušu iesaistīšana

• Svarīgs ārējais atbalsts, ja pašvaldības iespējas 
ierobežotas

• Sadarbība ar augstāka līmeņa institūcijām 
(piemēram, autoceļu un dzelzceļa administrācijas)
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Ļutomera, Slovēnija
Mazas pilsētas priekšrocības:

• Neliels lēmuma pieņēmēju skaits               vieglāk 
vienoties

• Elastīgums - īsāks lēmumu pieņemšanas process, 
ātrāk redzami rezultāti

• Īstenotajiem pasākumiem ir lielāks efekts

• Saliedēta iedzīvotāju kopiena               spēcīgs 
sabiedrības atbalsts
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Ļutomera, Slovēnija

Izaicinājumi:

• Finansējums

• Tradicionāla transporta plānošana un projektēšana 
nacionālā līmenī
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Paldies par uzmanību!
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