
Prezentācija sagatavota Mobilitātes semināram
”Jauni mobilitātes risinājumi: idejas, iespējas, izaicinājumi”

(Līgatne, 2019. gada 16.oktobris)

Seminārs rīkots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. 
gadam MARA projekta (,,Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas 

pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos reģionos”; Nr.R100) ietvaros, 
sadarbībā ar projektu “Baltijas transporta loks” jeb “BALTIC LOOP” 

(Interreg Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam).
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SIA «Reģionālie projekti»
Uzņēmums dibināts 1998.gada 4. augustā – pirms 21 gada

Uzņēmuma profils: teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde:

- teritorijas plānojumi, lokālplānojumi, detālplānojumi,

- attīstības programmas, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

- tematiskie plānojumi,

- vides projekti - dabas aizsardzības plāni, Stratēģiskie IVN

- metodiskie materiāli, 

- konsultācijas

10 darbinieku komanda + sadarbības partneri (transportplānotāji, arhitekti, 
inženieri, vides eksperti, ainavu arhitekti u.c.)

INTEGRĒTS skatījums un pieeja



Mobilitātes tematiskie plānojumi – Valmieras 
piemērs
• Metodika

• Izstrādes mērķis

• Izstrādes process

• Izaicinājumi un atziņas







Tematiskā plānojuma izstrādes metodes
• Darba grupas. Darba grupā tika noskaidroti uzaicināto darba grupu dalībnieku viedokļi par esošo situāciju un 

nepieciešamiem uzlabojumiem gājēju, velotransporta, autotransporta infrastruktūrā, autostāvvietu 
nodrošinājumā, kā arī satiksmes organizācijas un drošības jomā. Secīgi tika organizētas vairākas vadības 
darba grupas

• Apsekošana. Pilsētas ielu apsekojumi tika veikti 2018. gada maijā un jūnijā. Apsekošanas laikā tika pievērsta 
uzmanība ielu tehniskajam stāvoklim, velosatiksmes infrastruktūrai, gājēju celiņiem, satiksmes organizācijai, 
stāvvietām (ielās un daudzdzīvokļu māju pagalmos). Tika izpētīta satiksmes organizācija pilsētas centrālajā 
daļā, novērtētas autotransporta novietošanas iespējas, tai skaitā lielākie publiski pieejamie stāvlaukumi 
pilsētas centrā, tika mērīta satiksmes intensitāte uz pilsētas apvedceļa un pilsētas centrā.

• Dokumentu analīze. Tika veikta spēkā esošo vietējo, reģionālo un nacionālo plānošanas dokumentu analīze, 
lai veidotu koncepcijas sasaisti ar šiem dokumentiem. Tika pārskatīta publiski pieejamā informācija par 
plānotajiem investīciju projektiem Valmieras pilsētā. Tika izpētīti iepriekšējo periodu pieejamie plānošanas 
dokumenti, lai iegūtu redzējumu par attīstības virzienu un tendencēm ilgstošā laika periodā.

• Satura analīzes metode. Tika izpētīts elektronisko mediju saturs par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju 
mobilitāti, transporta veidu izmantošanu, satiksmes negadījumiem un transporta infrastruktūru Valmieras 
pilsētā.

• ĢIS rīki – tika apkopoti un analizēti dažādi dati – nodarbinātība, skolēnu skaits izglītības iestādēs, CSN 
skaits, izvietojums, gadījumu veids, iedzīvotāju blīvums un nākotnē paredzamais iedzīvotāju skaits



Tematiskā plānojuma saturs – pašreizējās situācijas izvērtējums

Ietvara izvērtējums
•Izpētes metodikas apraksts

•Normatīvo aktu analīze un skaidrojumi

•Plānošanas dokumenti

Vispārīgā informācija •Iedzīvotāji, ekonomika, infrastruktūra, objektu izvietojums utml.

Satiksme

•Satiksmes dalībnieki

•Autosatiksmes intensitāte

•Velosatiksmes intensitāte

•Sabiedriskais transports

•Satiksmes drošība

•Satiksmes vadība un ātruma režīmi

Autotransporta 
infrastruktūra

•Ielu tīkls

•Autostāvvietas

Gājēju un velosatiksmes 
infrastruktūra

•Velosatiksmes infrastruktūra, 

•Velonovietnes, 

•Gājēju infrastruktūra.

SABIEDRISKAIS 
TRANSPORTS

•Nav iekļauts Darba uzdevumā











Galvenās problēmas velosatiksmes infrastruktūrā

• Veloinfrastruktūras tīklam nav ievērots nepārtrauktības princips, kas ir visbūtiskākais, lai 
velosipēdists sasniegtu savu vēlamo galamērķi;

• neatbilstošs velosatiksmei un/vai gājējiem paredzētās telpas platums;

• nav izvēlēts atbilstošs veloinfrastruktūras tips esošajai apbūvei;

• nav ievēroti vienādi risinājumi veloinfrastruktūras plānošanai un projektēšanai pēc būtības 
vienādās situācijās;

• iztrūkstoši posmi (galvenokārt ielu krustojumi), lai savienoto veloinfrastruktūras objektus;

• maldinošas krāsas segumu izvēle kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem;

• ceļa zīmju nelietošana vai neatbilstošu ceļa zīmju izvēle konkrētajam veloinfrastruktūras 
tipam;

• vietās, kur velosipēdistu brauktuve šķērso nobrauktuves uz blakus teritorijām, brauktuve nav 
saglabāta tādā pašā līmenī kā pirms nobrauktuves;

• nav uzsvērta velosipēdistu klātbūtne pie iebrauktuvēm uz blakus teritorijām, izmantojot 
horizontālos apzīmējumus un atšķirīgas krāsas, faktūras un/vai līmeņa brauktuves; 

• Velonovietņu un velostatīvu trūkums, daļēja esošo neatbilstība vajadzībām, nav vienots 
dizains





Ielu kategorijas
• Ceļu projektēšanas noteikumi
LVS 190-2 (Latvijas Valsts
standarts)

B2 kategorija – Neapbūvēts apdzīvotas vietas

ceļš (iela), kalpo starpreģionālo un reģionālo

autoceļu tranzītsatiksmei un iekšējo centru

savienošanai;

C3 kategorija – Iekšējos vidējos centrus

savienojoša iela;

C4 kategorija – Iekšējos mazos centrus

savienojoša iela;

D4 kategorija – Savācoša piekļūšanas iela;

D5 kategorija – Piekļūšanas iela;

E5 kategorija – Piekļūšanas un uzturēšanās iela.

savienojošā funkcija – A, B, C;

piekļūšanas funkcija – D;

uzturēšanās funkcija – E.

• MK noteikumi Nr.240 «Vispārīgie
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi

Kategoriju izvēlei jābalstās uz satiksmes dalībnieku vēlamajām prioritātēm konkrētajā ielā



Transporta plāns - dimensijas

• NĀKOTNE – izveidot transporta sistēmu, kas atbalsta un veicina izaugsmi, 
vienlaicīgi nodrošinot ieguvumus pilsētai, un ņem vērā ietekmi, ko radīs 
nākotnes izaugsme.

• SABIEDRĪBA – ar transporta sistēmas palīdzību saglabāt un izveidot drošu, 
veiksmīgu, spēcīgu, integrētu un ilgtspējīgu sabiedrību, kurā iedzīvotāji aktīvi 
iesaistās savas dzīvesvietas veidošanā.

• IZVĒLE – nodrošināt cilvēkus ar informāciju par visām transporta iespējām, lai 
tie katrai pārvietošanās reizei var izvēlēties labāko alternatīvu.

• EKONOMISKA IZAUGSME – izveidot transporta sistēmu, kas veicina 
ekonomisko izaugsmi, reģenerāciju un  plaukstošu vietējo ekonomiku, kā arī 
veiksmīgi nodrošina sabiedrības un uzņēmējdarbības izaugsmi.

• VIDE – izveidot transporta sistēmu, kas samazina pārvietošanās ietekmi uz 
infrastruktūru, dabu un vēsturisko apbūvi.

• VĒRTĪBA – būt pārliecinātiem par investīciju prioritātēm un fokusēties uz 
naudas vērtību, prioritizējot izdevumus, ņemot vērā cik labvēlīgi tie ietekmē 
pilsētu kopumā, kā arī meklēt alternatīvus finanšu avotus.



Rīcības plāns



Izaicinājumi un atziņas

• Sākotnējā šķietamā problēma ne vienmēr ir 
būtiskākā 

• Plāna mērķis, darba uzdevuma interpretācija 
un izstrādātāju (ekspertu) redzējums un 
metodes

• Politiskie lēmumi un viedokļi

• Domāšanas maiņa – «Pilsētas cilvēkiem»

• Pretestība pārmaiņām

• Institūciju viedoklis un atzinumi

• Datos balstīta analīze un secinājumi

• Plāna integrēšana turpmākajos plānošanas 
dokumentos – IAS, TP, AP u.c.



Velosatiksmes infrastruktūras kartēšana

2018. gada 14.augustā - Ministru kabineta rīkojums Nr. 389 «atbalstīt Velosatiksmes 
attīstības plānu 2018.-2020. gadam»

• Secināts - Latvijā nav pieejama apkopota un visaptveroša informācija par 
velosatiksmes infrastruktūras esamību un izvietojumu nacionālā, reģionālā un 
vietējo pašvaldību līmenī.

• Visaptveroša pētījuma izstrāde par velosatiksmi valstī, šobrīd izstrādā SIA 
«Enviroprojekts»,

• SIA «Reģionālie projekti» organizē vietējo pašvaldību anketēšanu un rezultātu 
apkopošanu



Vietējo pašvaldību iesaiste plāna izstrādē



Informācija kartēšanai 
CSN statistika (negadījumi, kur iesaistīti velosipēdisti, bojāgājušie u.c. info, ko sagatavo CSDD 
(dalījumā pa novadiem un pilsētām))

Velosatiksmes ceļu / joslu, apvienoto gājēju un veloceļu km/1000iedz.

Dažāda veloinfrastruktūra (BMX trases, MTB trases, velosatiksmes apmācību laukumi)



Mobilitātes punkti un to pieejamība



• Sadarbības saites ar citiem novadiem un pilsētām

• Tūrisma velomaršruti, velotūrisma objekti

• Investīciju projekti (īstenotie un plānotie)

Informācija no vietējām pašvaldībām



Mobilitātes tematiskie plānojumi, metodika, 
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Paldies! 

Jautājumi!


