... daudz veidu, kå padarît satiksmi
videi draudzîgåku ...

Sabiedriskais transports
Sabiedriskajam transportam ir jābūt galvenajam
transporta veidam pilsētās. Lai tas kļūtu par ērtu
pārvietošanās līdzekli, tam jābūt kvalitatīvam.

Riteñbraukšana
Velosipēds ietaupa vietu un enerģiju, jo tas nerada ne
troksni, ne gaisa piesārņojumu. Riteņbraukšana veicina
ilgtspējīgu mobilitāti un sabiedrības labklājību. Tas arī
ir efektīvs pārvietošanās veids, kas labvēlīgi ietekmē
veselību.

Iešana kåjåm!
Iešana kājām rada pietiekamu ﬁzisko slodzi, ļauj izvairīties
no sēdēšanas automašīnā un pozitīvi ietekmē cilvēku
veselību.

Atbildîga auto izmantošana
Pārvietojoties ar auto, tas ir jādara droši un
atbildīgi, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu
tos, kuri nebrauc ar automašīnām,
samazinātu automašīnu satiksmes
radītās izplūdes gāzes, palielināt vienā
automašīnā braucošo cilvēku skaitu.

Eiropas Mobilitåtes nedé¬a
Eiropas Mobilitātes nedēļas pirmsākumi ir meklējami
2000.gadā, kad pēc Eiropas Komisijas Vides komisāres
iniciatīvas “Diena bez auto” tika izvērsts par Eiropas mēroga
pasākumu. Šis pasākums dalībpilsētām bija un joprojām
ir lieliska iespēja parādīt savu nostāju vides jautājumos.
Vienā dienā – vēlams 22. septembrī – pašvaldības var
pārvērst savas pilsētas un ieviest vispārējus pasākumus, lai
ierobežotu motorizēto satiksmi noteiktās vietās, veicinot
ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanu un informējot
iedzīvotājus par viņu izvēlēto transportlīdzekļu ietekmi
uz vidi. Sākot no 2002. gada šī iniciatīva tika pārvērsta par
pasākumu sērija nedēļas garumā, kas tiek organizēta laika
posmā no 16. līdz 22.septembrim.
Eiropas Mobilitātes nedēļas mērķis ir ikviena iedzīvotāja
iesaistīšanās transporta negatīvās ietekmes samazināšanā
uz gaisa kvalitāti un globālo klimatu. Vienlaikus tiek gūts
labums, pavadot mazāk laika satiksmes sastrēgumos,
elpojot tīrāku gaisu un izbaudot drošākas ielas.
Informāciju par iepriekšējos gados organizētajiem
pasākumiem Latvijā un Eiropā šīs iniciatīvas ietvaros
Jūs varat iegūt Eiropas Mobilitātes nedēļas mājas lapā
www.mobilityweek.eu
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Brîvais laiks
Iedzīvotāji tiek aicināti atklāt savu pilsētu arī no cita redzes
viedokļa, nevis tikai skatoties caur auto vējstiklu, it īpaši
dodoties uz iepirkšanās vai atpūtas vietām.

2007. gada téma: “Cilvéki ielås”

Za¬ie ce¬i
Apdzīvotajās vietās ir jāveido „zaļie ceļi”, kas ir savstarpēji
savienotu ceļu un taku tīkls, kurā atļauta tikai nemotorizēta pārvietošanās. Šāda iniciatīva uzlabo gan
vides, gan dzīves kvalitāti tuvumā esošajā teritorijā.
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Rüpéjoties par vidi un veselîbu

PAŠVALDÈBAS

UZˆ‰MUMI

Eiropas Mobilitātes nedēļas mērķis ir veicināt sabiedrības
informētību par automašīnu satiksmes negatīvo ietekmi uz
vidi un dzīves kvalitāti pilsētās, kā arī veidot izpratni par
ilgtspējīgiem transporta veidiem.

Pašvaldības, kas piedalās Eiropas Mobilitātes nedēļā, tiek
aicinātas ieviest vienu vai vairākus praktiskus pasākumus,
kas veicina ilgtspējīgu transporta sistēmu, piemēram,
personīgo automašīnu vietā izmantot videi draudzīgus
transporta veidus. Lai gan redzamākās aktivitātes bieži
norisinās tieši Mobilitātes nedēļas ietvaros, tomēr
pašvaldībām ir jāstrādā, lai ieviestu ilgtermiņa pasākumus,
kas ļauj sniegt īstenu ieguldījumu ilgtspējīga transporta
attīstībā. Iedzīvotāji vēlēsies mainīt savu rīcību, ja redzēs,
ka viņu pilsēta sniedz atbalstu automašīnām alternatīvu
transportu veidiem.

Uzņēmumiem jābūt atbildīgiem par savas ietekmes uz
vidi samazināšanu. To var darīt, veicot izpēti un izstrādājot
stratēģiju, kurā pievērsta uzmanība ar transportu
saistītajām problēmām un mudinot savus darbiniekus
izvēlēties videi draudzīgus pārvietošanās veidus. Šādi
pasākumi pozitīvi ietekmē uzņēmumu publisko tēlu,
turklāt veicina darbinieku veselības uzlabošanos. Pētījumi
ir pierādījuši, ka darbinieki, kuriem ir pietiekama ﬁziskā
slodze, piemēram, ejot kājām vai braucot ar velosipēdu,
ir veselīgāki, strādā labāk un mazāk kavē darbu slimību
dēļ.

Troksnis un gaisa kvalitāte ir divas galvenās vides problēmas
pilsētās. Transports rada 40% no CO2 piesārņojuma Eiropā,
turklāt lielāko daļu rada motorizētais transports. Transporta
radītais izplūdes gāzu apjoms joprojām pieaug ātrāk nekā
jebkurā citā sektorā.
Transporta kaitīgo ietekmi uz veselību izjūt lielākā daļa
cilvēces, sevišķi sabiedrības neaizsargātās daļas, kā bērni
un vecāki cilvēki. Transporta sistēmas ietekme uz veselību ir
plaši zināma, sākot no satiksmes radītā trokšņa un beidzot
ar sirds un asinsvadu slimībām.

Darît savådåk, darît labåk
Mobilitātes organizēšanas mērķis ir mainīt cilvēku izvēli par
labu ilgtspējīgiem pārvietošanās veidiem kā riteņbraukšana,
automašīnu kopīga izmantošana, sabiedriskais transports,
kopīga braukšana ar taksometru, kopīga braukšana
automašīnās, “noliec auto stāvvietā un brauc ar velosipēdu”
iespējas utt.

• Iedzîvotåji
Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju vēlas veicināt videi
draudzīgāku transporta veidu izmantošanu. Daudzi
iedzīvotāji uztraucas par gaisa kvalitāti, ko elpo,
un gaisa piesārņojumu uzskata par svarīgāko vides
tematu.

• Drošîba
Ātruma samazināšanas pasākums dod ieguldījumu
ne tikai drošībā, bet arī satiksmes uzlabošanā, jo tā
rada labvēlīgus apstākļus cilvēkiem, lai izmēģinātu
iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdiem. „Cilvēki
ielās” nozīmē cilvēkiem draudzīgu ātrumu – ne vairāk
kā 30 km/h vai pat mazāk, kas ir ideāls vairumam ielu
pilsētās, kur cilvēki dzīvo, strādā, iepērkas un iet uz
skolu.

Ieteicamås aktivitåtes:
• Iepazīstiniet ar jau veiktajiem

un plānotajiem
pasākumiem, kas uzlabo gājēju vai riteņbraucēju
situāciju (ātruma ierobežojumi, gājēju zonas, ceļu tīkli
riteņbraucējiem un gājējiem, utt.).

Ieteicamås aktivitåtes:
• Izveidojiet jaunas velosipēdu novietnes, vēlams zem

•

Sadarbībā ar iedzīvotāju grupām un uzņēmumiem
izstrādājiet mobilitātes stratēģiju pilsētai;

•

•

Organizēt tuvējās apkārtnes sapulces, lai pārrunātu
pilsētas mobilitāti;

Izveidojiet riteņbraukšanai veltītu informatīvu stendu
vietā, kas ir pieejama gan uzņēmuma personālam, gan
sabiedrībai;

•

•

Veiciet pasākumus, lai pielāgotu ielas nemotorizētai
satiksmei;

Organizējiet dienu „Uz darbu ar velosipēdu”, piedāvājot
dažāda veida prēmijas tiem, kuri savās dienas gaitās
dosies ar velosipēdu.

•

Izveidojiet jaunas stāvvietas vai vietas, kur aizliegts
atstāt automašīnas, kā arī daudz stingrāk vērsieties pret
automašīnu stāvvietu noteikumu pārkāpumiem.

•

Veidojiet riteņbraucēju apģērba modes skati,
izstrādājiet īpašu uzņēmuma riteņbraucēju apģērbu
(lietusmētelis ar uzņēmuma logo, utt.);

•

Nodrošiniet pietiekamu un pieejamu informāciju par
sabiedriskā transporta kustību un citiem ilgtspējīgiem
transporta veidiem.

•

Veikalu īpašnieki var organizēt loteriju, kuras balvas
būtu saistītas ar Mobilitātes nedēļas tēmu, piemēram,
velosipēdi, skrituļslidas, utt.

•

Izveidojiet jaunas velosipēdu novietnes pie pašvaldības
ēkām un skolām.

•

Ieviesiet elastīgu darba laiku, lai samazinātu satiksmes
sastrēgumus.

jumta;

