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Eiropas transporta politika attiecībā uz pilsētām

VĒSTURE

Pirmie EK piedāvājumi pilsētu mobilitātes jomā «Citizens' Network» 1995., 1998.gads

…

ES transporta baltās grāmatas vidusposma pārskats 2007.gads

ņemot vērā konstatētās problēmas

Zaļā grāmata «Towards a new culture for urban mobility»

balstoties uz secinājumiem

Pilsētu mobilitātes darbības plāns («Action Plan on urban mobility») 2009.gads

iniciatīvas CIVITAS un ELTIS

ES Transporta Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta

telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta

sistēmu"

2011.gads

balstoties uz BG31., 32., 33.iniciatīvu

Pilsētu mobilitātes pakotne (Urban Mobility Package) 2013.gads

galvenais elements

EK Paziņojums «Kopīgiem spēkiem virzībā uz konkurētspējīgu un

resursu ziņā efektīvu mobilitāti pilsētās»

EK dalībvalstu ekspertu darba grupa par pilsētvides mobilitāti 2014.gads



Eiropas transporta politika attiecībā uz pilsētām

Viens no ES BG mērķiem:

(1) Līdz 2030. gadam uz pusi samazināt "tradicionālās degvielas" 
automobiļu izmantošanu pilsētas transportā; līdz 2050. gadam pakāpeniski 
pārtraukt to izmantošanu pilsētās; līdz 2030. gadam lielākajos apdzīvotajos 
centros panākt pilsētu loģistiku praktiski bez CO2 emisijām

Viena no iniciatīvu sadaļām: Integrēta pilsētu mobilitāte

Pilsētu mobilitātes plāni

Stratēģija 2030. gadam — pilsētu loģistika gandrīz bez emisijām

ES BALTĀ GRĀMATA UN PILSĒTU MOBILITĀTE 



Eiropas transporta politika attiecībā uz pilsētām

Vieni no īpaši uzsvērtiem aspektiem, kas skar arī pilsētu 
mobilitāti:

Aktīvās mobilitātes veicināšana (iešana ar kājām, 
pārvietošanās ar velosipēdu)

Ceļu satiksmes drošība

SEG emisiju samazināšanas mērķis

ES BALTĀ GRĀMATA – 2015. GADA PĀRSKATS



Eiropas transporta politika attiecībā uz pilsētām

Ar pilsētu mobilitātes pakotni, EK pastiprina savus atbalsta pasākumus 
šādās jomās:

dalīšanās pieredzē un labāko piemēru un prakšu demonstrēšana

mērķtiecīga finansiālā atbalsta nodrošināšana

pētniecība un inovācija

dalībvalstu iesaistīšana: 

Pakotnes centrālais elements – EK paziņojums „Kopīgiem spēkiem 
virzībā uz konkurētspējīgu un resursu ziņā efektīvu mobilitāti pilsētās” 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm

ES PILSĒTU MOBILITĀTES PAKOTNE

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm


Eiropas transporta politika attiecībā uz pilsētām

SUMP (sustainable urban mobility plan)

Vadīnijas http://www.eltis.org/mobility-plans

ELTIS (European Local Transport Information Service)

http://www.eltis.org/

Pieejamie ES fondi SUMP īstenošanai

atbalsts ieviešanai (ieskaitot pilotprojektus un priekšizpētes) 

atbalsts pētniecībai un inovācijai (tostarp demonstrācijas).

ATJAUNOTIE ES RĪKI ATTIECĪBĀ UZ PILSĒTVIDES 
PLĀNOŠANU UN IEVIEŠANU 

http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/
http://www.eltis.org/


Pieejamie atbalsta instrumenti 2014.-2020.gads

Eiropas struktūrfondi un investīciju fondi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (The Connecting

Europe Facility - CEF) TEN-T tīklam

Eiropas Investīciju banka (ELENA programma, JASPERS programma, 

Eiropas Energoefektivitātes fonds, EIB finanšu produkti)

INTERREG EUROPE programma

URBACT III programma

Inovatīvas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai (Innovative actions in

sustainable urban development)

LIFE programma

HORIZON2020

PIEEJAMIE ES FONDI SUMP ĪSTENOŠANAI



4.5.1.SAM: ATTĪSTĪT VIDEI DRAUDZĪGU SABIEDRISKĀ 
TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRU

Pieejamie atbalsta instrumenti 2014.-2020.gads

nacionālās nozīmes attīstības centros ar tramvaju maršrutu tīklu –
tramvaju maršrutu tīklu attīstība (esošo līniju pagarināšana, jaunu līniju
izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde), ievērojot pilsētas prioritārās
attīstības teritorijas.

 Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais
garums – 8km

Nacionālās nozīmes attīstības centros, kuros nav tramvaju maršrutu tīkla –
jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu)
iegāde, esošo sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu)
aprīkošana to darbībai ar AER.

 Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu
skaits - 50



Pieejamie atbalsta instrumenti 2014.-2020.gads

indikatīvās atbalstāmās darbības: Rīgas pilsētas transporta 
infrastruktūras pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas 
transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas 
atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu 
fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras 
tehniskos parametrus un satiksmes drošību, sabiedriskā 
transporta pārsēšanās centra izbūve Daugavas kreisajā krastā.

6.1.3.SAM: NODROŠINĀT NEPIECIEŠAMO INFRASTRUKTŪRU UZ RĪGAS MAĢISTRĀLAJIEM 
PĀRVADIEM UN NOVĒRST MAĢISTRĀLO IELU FRAGMENTĀRO RAKSTURU



Pieejamie atbalsta instrumenti 2014.-2020.gads

indikatīvās atbalstāmās darbības: jaunu maģistrālo ielu, 
maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu 
efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas 
komunikāciju tīklu elementiem (alternatīvu kravas ceļu izbūvi, 
rekonstrukciju vai modernizāciju).

6.1.4.SAM: PILSĒTU INFRASTRUKTŪRAS SASAISTE AR TEN-T TĪKLU (NACIONĀLAS NOZĪMES 
ATTĪSTĪBAS CENTRI)



Mobilitātes vadība

ECOMM - European Conference on Mobility Management

http://epomm.eu/ecomm2015/

Seminārs 21.05.2015. Utrehtā, Holandē, lai dotu ieguldījumu Utrehtas
deklarācijā par mobilitātes vadību.

Semināra mērķis – dalīties pieredzē un izstrādāt vīziju par mobilitātes 
vadības lomu nacionālajās un Eiropas līmeņa politikās, stratēģijās un 
plānos. 

Semināra rezultāts – ieguldījums Utrehtas deklarācijā

EPOMM (EUROPEAN PLATFORM ON MOBILITY MANAGEMENT)
ECOMM 2015.GADĀ

http://epomm.eu/ecomm2015/
http://epomm.eu/ecomm2015/


Mobilitātes vadība

Mobilitātes vadība (mobility management – MM) –koncepcija, lai veicinātu 
ilgtspējīgu transportu un pārvaldītu pieprasījumu pēc automašīnu 
izmantošanas, mainot ceļotāja attieksmi un uzvedību. 

pārvadājumu koordinēšana un citas stratēģijas, kas noved pie efektīviem, 
ekonomiski dzīvotspējīgiem, videi draudzīgiem, sociāli taisnīgiem, uz klientu 
orientētiem transporta pakalpojumiem.

 Uz pieprasījumu, nevis piedāvājumu orientēta;

 Galvenokārt «soft» pasākumi; infrastruktūras pasākumi var būt atbalstoši;

 Pasākumiem nav obligāti jābūt ierobežotiem konkrētā vietā;

 SUMP nav MM, bet tiem jāiekļauj MM

 Satiksmes vadības sistēma nav domāta kā daļa no MM

 Informētība, izglītība, mārketings par ilgtspējīgu transportu ir daļa no MM

 MM var iekļaut arī kravu pārvadājumus

http://www.epomm.eu/index.php?id=2590

DEFINĪCIJA

http://www.epomm.eu/index.php?id=2590
http://www.epomm.eu/index.php?id=2590
http://www.epomm.eu/index.php?id=2590
http://www.epomm.eu/index.php?id=2590
http://www.epomm.eu/index.php?id=2590


Mobilitātes vadība

The world is changing more rapidly than ever and policies have to anticipate 
and adapt to these changes.
Mobility Management has to be taken into account in policy preparation 
efforts like forecasts, vision development and back casting.

UTREHTAS DEKLARĀCIJA (1)    
HTTP://EPOMM.EU/DOCS/FILE/EPOMM_DECLARATION_OF_UTRECHT.PDF

http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf


Mobilitātes vadība

Mobility Management affects many other policy areas and vice versa.
We need a European Strategy on Mobility Management as a holistic 
approach that brings it all together; and that includes shared views and 
common actions.

UTREHTAS DEKLARĀCIJA (2)    
HTTP://EPOMM.EU/DOCS/FILE/EPOMM_DECLARATION_OF_UTRECHT.PDF

http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf


Mobilitātes vadība

Evidence on the effects of Mobility Management is needed to support the 
implementation and further development of Mobility Management.
We need to collect the evidence on the impacts of Mobility Management 
policies including showcases. Furthermore, data collection has to be 
improved.

UTREHTAS DEKLARĀCIJA (3)    
HTTP://EPOMM.EU/DOCS/FILE/EPOMM_DECLARATION_OF_UTRECHT.PDF

http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf


Mobilitātes vadība

Mobility Management enables a balanced approach in transport planning.
We need a shared understanding and awareness of how Mobility 
Management can help to meet EU objectives.

UTREHTAS DEKLARĀCIJA (4)       
HTTP://EPOMM.EU/DOCS/FILE/EPOMM_DECLARATION_OF_UTRECHT.PDF

http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf


Mobilitātes vadība

To implement Mobility Management, the cooperation of all relevant actors on 
all institutional levels is needed – for instance – Sustainable Urban Mobility 
Plans (SUMP’s) are an important first step tool for realising cooperation on 
urban level.
The development of a European Master Plan on Mobility Management will 
be an important stepping stone towards sustainable mobility by providing 
and facilitating Mobility Management on local, regional, national and 
European level.

UTREHTAS DEKLARĀCIJA (5)       
HTTP://EPOMM.EU/DOCS/FILE/EPOMM_DECLARATION_OF_UTRECHT.PDF

http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf
http://epomm.eu/docs/file/epomm_declaration_of_utrecht.pdf


A= current status quo, where are we now?

Scope: 1. Passengers  - Freight; 2. Internal – External; 3. Cities –

Rural; 4. Demand – Supply; 5. Soft measures – infrastructure

Policy documents relating to mobility 
problems:
- EU level- EU Transport Policy (White Paper)
- Macro-regional level- Macro-regional Strategies
- National level- National  Development Plan; Transport 

Development Guidelines
- Regional level- Regional development strategies and 

programs (including transport issues)

Key  issues for Latvia
- International networks (TEN-T , Euro-Asian tr. network)
- International connectivity / accessibility within BSR
- Infrastructure quality 
- Mobility / accessibility in rural areas
- Smart mobility in urban areas

B= ambitions, where do we want to go, what 
do we aim for?

The main principle - Customer in the focus 

The main objective - Convenient, fast, 
sustainable, accessible transport = well 
functioning transport system

- Comodality for both freight and passenger 
transport

- Growing multimodality of passenger trips

- A single «instrument» to arrange a 
multimodal trip

C= crucial interest beyond ambition, what accent on MM do we focus on?
Customer in focus!
- Mobility plans for both- urban and rural areas (depends on country)
- Flexible mobility management (to be able to react to changing circumstances, demand, 

supply)
- Innovations
- Use of IT
- Good quality infrastructure and smart use of it (networks) – cooperation

LATVIA



DĀNIJA

Avots: Danish National Travel Survey 2011-2013

81 % ar auto !!!

Mobilitātes vadība

Dāņi pārvietojas 37.2 km dienā



DĀNIJA - tendences

Koplietošanas ekonomika

Autonomi automobiļi

Elektromobiļi

Liela apjoma dati

Auto kā pakalpojums

2050

Mobilitātes vadība



2011 Mērķis 2020

Mobilitātes vadība

ZVIEDRIJA Örebro
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Latvijas transporta politika attiecībā uz pilsētām

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam paredz:

integrēt visus sabiedriskā transporta veidus vienotā sabiedriskā transporta 
maršrutu sistēmā, t.sk. pilsētas transportu;

optimizēt maršrutu kustības sarakstus;

uzlabot informācijas pieejamību;

nodrošināt transportlīdzekļu atbilstību Eiropas tehnisko standartu un vides 
prasībām;

nodrošināt pakalpojuma drošību.

Rīgas – Pierīgas mobilitātes plāns paredz:

maģistrālo ielu tīkla veidošanu;

veidot vienotu sabiedriskā transporta sistēmu Rīgā un Pierīgā, 

attīstīt stāvparku izmantošanu

likt uzsvaru uz videi draudzīgo elektrotransportu

SAIKNE AR ES PILSĒTU MOBILITĀTES POLITIKU (1)



Latvijas transporta politika attiecībā uz pilsētām

Ceļu satiksmes drošība

Sabiedriskā transporta attīstība 

Zaļā transporta attīstība

Elektromobilitātes plāns 2014.-2016.gadam

Alternatīvās degvielas infrastruktūras attīstība

Autosatiksmes infrastruktūras attīstība 

Inteliģentās (viedās) transporta sistēmas

SAIKNE AR ES PILSĒTU MOBILITĀTES POLITIKU (2)



Latvijas transporta politika attiecībā uz pilsētām

SAIKNE AR ES PILSĒTU MOBILITĀTES POLITIKU (3)

CSNg AR CIETUŠAJIEM SKAITA SADALĪJUMS 

PĒC TO NOTIKUMA VIETAS 2014. GADĀ

CSNgsm % Bojā gājuši % Ievainoti %

Ievainoti 

sm %

Rīga 1614 43% 34 16% 1886 41% 52 12%

Pārējās pilsētas 787 21% 29 14% 927 20% 92 21%

Apdzīvota vieta 141 4% 6 3% 162 4% 28 6%

Valsts autoceļi 947 25% 128 60% 1330 29% 229 53%

Cita vieta 239 6% 15 7% 298 6% 33 8%

KOPĀ 3728 100% 212 100% 4603 100% 434 100%



Latvijas transporta politika attiecībā uz pilsētām

SAIKNE AR ES PILSĒTU MOBILITĀTES POLITIKU (4)

Iedzīvotāju blīvums Latvijas novados



Paldies  par uzmanību!

http://www.sam.gov.lv
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

http://www.sam.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

