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Prezentācija sagatavota Mobilitātes semināram
(Cēsīs, 2019. gada 14.martā)

Seminārs tika rīkots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas TENTacle 
(TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) 

projekta ietvaros



Mobilitāte. Tehniskie risinājumi. 
Plānošanas un izbūves etaps.

Viesturs Laurs











Mobilitātes princips pilsētas 

kodolā paredz to, ka pilsētas kodola robežās 
pārvietoties ar kājām vai kombinēt gājēju 
pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, vai 

braukt ar velosipēdu ir ievērojami ātrāk

un ērtāk, nekā pārvietoties ar privāto 

autotransportu

Rīgas centrālajā daļā pēc iespējas jāierobežo 
autotransporta novietošana un satiksme, 

dodot priekšroku 
velosipēdiem un 
tramvajiem. 

Velojoslas un veloceļus prioritāri jāierīko vietās, kur 

riteņbraucēji ir visvairāk apdraudēti: Rīgas centrā, uz tiltiem, satiksmes 

pārvadiem un maģistrālajās ielās. Veloinfrastruktūrai
jāsavieno Rīgas apkaimes savā starpā, īpaši ar pilsētas centru, un, 

sadarbojoties ar citām pašvaldībām, ar Rīgas tuvumā esošajām apdzīvotām 
vietām

Ceļu satiksmes drošības jomā būs jāturpina 

intensīvi realizēt pasākumi, kas fiziski 

atdala dažādas ceļu satiksmes 

dalībnieku grupas, piemēram, tālāk 

attīstot velosipēdistu/gājēju celiņu tīklu u.c., kā arī 

jāveic satiksmes organizācijas un satiksmes drošības 

uzlabošanas pasākumi – jārada droša un mobila vide 

visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Ilgstoši un regulāri ir jāveicina iedzīvotāju 

izpratne, kā arī jāpopularizē

velobraukšana, lai panāktu 

pārmaiņas pēc iespējas plašākas sabiedrības 

ikdienas pārvietošanās paradumos.

Jāpievērš uzmanība arī, lai mazāk 

aizsargāto satiksmes dalībnieku 

plūsmas (gājēju, velosipēdistu) 

pēc iespējas mazāk būtu saistītas ar 

pārējo satiksmes plūsmu.

Jāturpina attīstīt velosipēdu ceļu un joslu tīklu.

Līdz 2021. gadam jāsasniedz velosipēdu ceļu 

kopgarums valstī un pašvaldībās jāsaniedz 700 km, 

līdzšinējo 624 km vietā.

Gājēju ielas, veloceliņi un zaļie koridori. Lielo pilsētu centros 

jānosaka zemu emisiju zonas gaisa kvalitātes normatīvu sasniegšanai. 

Jāīsteno pilotprojekti par daļēju vai pilnīgu autotransporta kustības ierobežošanu 
pilsētas daļās, par gājēju ielu veidošanu un integrētu veloceliņu tīklu. Ja 

pilotprojekts saņem sabiedrības atzinību, konkrētas pilsētas 

teritorijas var pilnībā atvēlēt gājēju un velosipēdistu vajadzībām, slēdzot tās 
autotransporta kustībai. 



• Nacionālās attīstības plāns 2014. -2020. gadam

• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam

• Transporta attīstības pamatnostādnes

• Alternatīvo degvielu attīstības plāns

• Velosatiksmes attīstības plāns 2018. -2020. gadam.

Plānošanas dokumenti:



• Latvijas Valsts standarts LVS- 190-9:2015 Velosatiksme.

• Velosatiksmes attīstības plāns 2018. -2020. gadam.

• Pilsētu teritorijas plānojumi

• Citu valstu pieredze

Kas palīdz plānot veloinfrastruktūru?



• Velosatiksmes attīstības plāns 2018. -2020. gadam.

• Pilsētu teritorijas plānojumi

• Transporta infrastruktūras tematiskie plānojumi

• Veloinfrastruktūras koncepcijas

• Attīstības programmas

• Lokālplānojumi

• Detālplānojumi

• Teritorijas attīstības priekšizpētes

Veloinfrastruktūras plānošana!





Telpas pietiek visiem!















«Attīstāms» ātrums 30km/h

































Multimodāla pārvietošanās









Origin to destination approach









































Multimodāla pārvietošanās





Paldies par uzmanību!


