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Eiropas platforma

Rīcības plāns mobilitātei pilsētās (EK, 2009)
• ierosināti īstermiņa un vidēja termiņa praktiski pasākumi 

saistībā ar pilsētu mobilitāti;

• integrēta pieeja ļauj labāk risināt komplicētas transporta 
sistēmas jautājumus pilsētā;

• 1. darbība — Paātrināt ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu 
īstenošanu

• 17. darbība — Izveidot pilsētu mobilitātes novērotavu 
(virtuālu platformu pilsētu transporta speciālistiem)

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 
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Rīcības plāns mobilitātei pilsētās

Pakalpojumu līgums 2010-2013

• Eltis interneta portāls http://www.eltis.org/

• Semināri un vadlīnijas par ilgtspējīgu pilsētas 
mobilitātes plānošanu (SUMP)
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Kas ir SUMP?

Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāns 

(Sustainable Urban Mobility Plan)

- stratēģisks ilgtermiņa plāns, kura mērķis ir apmierināt 
cilvēku un uzņēmējdarbības mobilitātes vajadzības 
(kvalitatīvas un kvantitatīvas) šodien un nākotnē, 
plānojot un pārvaldot cilvēku un preču kustību 
pilsētas / priekšpilsētas teritorijā.
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Eiropas platforma mobilitātei
Mērķi:

• Atbalstīt turpmāku SUMP koncepcijas attīstību

• Nodrošināt ieinteresētās puses ar ‘vienas pieturas’ 
informācijas avotu (Mobilitātes plānu portāls)

• Veicināt sadarbību un koordināciju starp dažādām ES 
atbalsītām aktivitātēm

• Piedāvāt iespējas apmainīties ar zināšanām un 
pieredzi ikgadējās SUMP konferencēs, semināros un 
sociālos medijos. 
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Projekts ENDURANCE

ES mēroga projekts - ilgstoša nacionāla un Eiropas 
atbalsta tīkla izveidošana mobilitātei pilsētās. 

01.05.2013. - 30.04.2016.

Mērķis: 
• atbalstīt ES politiku mobilitātei pilsētās;

• palīdzēt pilsētām un reģioniem attīstīt ilgtspējīgu pilsētas 
mobilitātes plānu (SUMP), veicinot atbalsta tīklu 
veidošanu, savstarpēju mācīšanos un labākās prakses un 
pieredzes apmaiņu starp valstīm.

http://www.epomm.eu/endurance/index.php
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ENDURANCE: īss raksturojums

• Iesaistītas 25 valstis, kas veido nacionālo tīklu un visaptverošu 
Eiropas tīklu, izmantojot pastāvošās Eiropas platformas 
mobilitātes vadībai struktūru (EPOMM).

• Mērķauditorija ir transporta speciālisti, pašvaldības un 
nacionālās institūcijas. 

• Ieguvums – efektīvas un ilgtspējīgas atbalsta struktūras 
mobilitātes plānošanas procesam pilsētvidē, kas tiks 
saglabātas arī pēc projekta beigām.

EPOMM – Eiropas valstu valdību izveidots nodibinājums kā Eiropas 
platforma mobilitātes vadībā (starptautiska bezpeļņas organizācija). 
Valstis pārstāv ministrijas, kas ir atbildīgas par mobilitātes vadību. 
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ENDURANCE projekta uzdevumi

1. Izveidot nacionālo atbalsta tīklu ilgtspējīgas pilsētas 
mobilitātes plānošanai (SUMP) visās ES valstīs un Norvēģijā.

2. Izveidot ilgtspējīgu Eiropas SUMP, apmācību, audita un 
politikas nodošanas tīklu. 

3. Aktivizēt 250 Eiropas pilsētas iesaistīties SUMP aktivitātēs un 
ieviešanā.

4. Radīt izpratni par SUMP un tā ieguvumiem nacionālās un 
Eiropas līmeņa institūcijās.
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Stratēģiskie mērķi ilgtermiņā (2020)

1. Ieviest ilgspējīgas pilsētas mobilitātes plānu (SUMP) kā 
galveno  politikas dokumentu mobilitātes jautājumos vietējā, 
nacionālā un Eiropas līmenī.

2. Samazināt vieglo automašīnu izmantošanu par vidēji 5% 400 
Eiropas pilsētās, kurās ir vairāk kā 100 000 iedzīvotāju.
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Kāpēc ir nepieciešams nacionālais 
atbalsta tīkls?

• Attīstīt un atbalstīt SUMP nacionālo politiku;

• Organizēt apmācības, gatavot informāciju vietējā valodā; 

• Sekmēt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp pilsētām;

• Ar nacionālā kontaktpunkta palīdzību virzīt zināšanu 

apmaiņu starptautiskā līmenī;

• Sniegt atbalstu pilsētām un novadiem arī nelabvēlīgos 

apstākļos (piemēram, ekonomikas lejupslīde, naidīga 

politiskā vide).

Pēc ENDURANCE projekta beigām, nacionālajam tīklam ir 

jāturpina pastāvēt (piemēram, kā EPOMM dalībnieks).
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Krājumi – SUMP projekti un iniciatīvas

• Saprātīga Enerģija Eiropai 
(Intelligent Energy Europe)

– Eltis: pilsētas mobilitātes portāls 
www.eltis.org

– Mobilitātes plānu portāls, vadlīnijas, 
brošūras, semināri www.mobilityplans.eu

– ENDURANCE: nacionālo un Eiropas 
atbalsta tīklu izturība

– BUMP: apmācības un jaudas palielināšana

– POLY-SUMP: SUMP in polycentric regions 
http://www.poly-sump.eu

– ADVANCE: SUMP audits http://eu-
advance.eu

– QUEST: politikas dokumentu audits
http://www.quest-project.eu

– EcoMobility SHIFT 
http://www.ecomobility-shift.org

– Transport Learning 
http://transportlearning.net

– CH4LLENGE http://sump-challenges.eu

• CIVITAS
– DYN@MO

– 2-MOVE-2

– CAPITALS

– SOLUTIONS

• INTERREG, ERA-NET, UNDP…
– PUMAS – SUMP in the Alpine Space Region

– SHAPE-IT (ERA-NET Stepping Stones 
Programme)

– SUTP atbalsts izvēlētajām Austrmpeiropas 
valstu galvaspilsētām
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Pilsētu iesaistīšana
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Nacionālie krājumi

(kas ir pieejams)

Nacionālā atbalsta tīkla 
izveide

SUMP tīkli

WP3

Pilsētu krājumi                  
(kas ir pieejams)

Pilsētu iesaistīšana

SUMP pilsētas



Ko iegūst pilsēta, veidojot SUMP?

• Labāka pieejamība dažādiem transporta veidiem;

• Uzlabota satiksmes drošība un drošība kopumā;

• Samazinās piesārņojums un energoresursu patēriņš;

• Transporta pārvadājumi kļūst efektīvāki, palielinās 
izmaksu efektivitāte;

• Uzlabojas pilsētas pievilcība un pilsētvides kvalitāte.
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Ko iegūst transporta plānotāji no
SUMP?

• Dokumentu, kas atbalsta veicamās darbības;

• Ietvaru (struktūru), lai procesā iesaistītu ieinteresētās 
puses un tādējādi plānošanas process kļūtu 
efektīvāks un patīkamāks;

• Spēcīgu mandātu turpmākajām darbībām, kurām visi 
ir piekrituši;

• Veidojas labāks dialogs ar lēmumu pieņēmējiem.
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Paldies par uzmanību!
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