
Vairāk riteņbraukšanas mazajās 
un vidēja izmēra pilsētās 

Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs līdz 2020. gadam

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu 
apmeklējiet 
www.mobile2020.eu 
vai sazināties ar mums 

Baltijas Vides Forums Vācija
Osterstraße 58 | 20259 Hamburga|
Vācija
E-pasts: matthias.graetz@bef-de.org
Tel.: +49 (40) 53 30 70 76

projekts mobile2020 tiek īstenots 
sekojošās valstīs:

Bulgārija | Horvātija | Čehijas Republika
Igaunija | Horvātija | Latvija | Lietuva
Polija | Rumānija | Slovākija | Slovēnija

Kontaktpersona Latvijā
Irina Aļeksejeva
Baltijas Vides Forums Latvija
irina.aleksejeva@bef.lv
Tel.: +371 67357557

Kas ir mobile2020?

Velosipēdu izmantošana ikdienā, 
dodoties uz darbu vai veikalu, ir plaši 
izplatīta Vācijā un citās Rietumeiropas 
valstīs. Centrālajā un Austrumeiropā, 
galvenokārt, riteņbraukšana joprojām tiek 
uzskatīta par atpūtas pavadīšanas veidu 
nedēļas nogalēs, un tai netiek piešķirta 
nozīme kā ikdienas transportēšanas 
veidam. 

Kopš 20.gs 90-iem gadiem ceļa 
stāvokļa uzlabošana motorizētiem 
transportlīdzekļiem bija galvenā 
transporta likumdošanas prioritāte. 
Riteņbraukšanas infrastruktūras 
trūkums ar atsevišķiem un piemērotiem 
veloceliņiem rosina cilvēkus izmantot 
ikdienā personīgās automašīnas. 

Īstenojot mobile2020 projektu, vēlamies 
mainīt pieeju plānošanas procesam maza 
un vidēja izmēra pilsētās 11 Centrālās un 
Austrumeiropas valstīs. Vēlamies pārnest 
labas prakses piemērus no Vācijas, 
Nīderlandes, Itālijas, Zviedrijas, Dānijas 
un citām valstīm, lai veicinātu ikdienas 
riteņbraukšanas popularitāti.



Pievienojies

Lai uzlabotu riteņbraukšanas apstākļus 
iedzīvotājiem  ir nepieciešams, lai šis 
jautājums ir sakārtots augstākā - politiskā 
līmenī. 

Mūsu mērķis ir izveidot nacionālo 
riteņbraukšanas ekspertu grupu, pieaicinot 
riteņbraukšanas profesionāļus, kas atbalsta   
ikdienas riteņbraukšanu kā pārvietošanās 
veidu uz darbu, veikalu, vai došanos ciemos, 
satikt ģimeni vai draugus. 

Nacionālās darba grupas ir izveidotas projekta 
mobile2020 ietvaros, un tiek paredzēts, ka tās 
darbosies arī pēc projekta ieviešanas.

Sazinaties ar projekta kontaktpersonu jūsu 
valstī, lai uzzinātu vairāk par nacionālo 
ekspertu grupu, par iespējām, kā varat 
iesaistīties un piedalīties. 

Uzzini

mobile2020 projekta mērķis ir paaugstināt 
pilsētu plānotāju un citu pašvaldības 
ekspertu  zināšanu un prasmju līmeni maza 
un vidēja izmēra pašvaldībās 11 Eiropas 
Savienības valstīs. Apmācību semināru 
laikā pašvaldību speciālistus iepazīstinās 
ar labas prakses piemēriem, kā paaugstināt 
ikdienas velobraucēju skaitu, uzlabojot 
veloinfrastruktūras plānošanu, pakalpojumu 
nodrošināšanu un labāku komunikāciju. 
Dažām pašvaldībām būs iespēja piedalīties 
apmācības braucienā uz Eiropas pilsētām, 
kuras ir līderes ikdienas braukšanā.

Apmācību seminārus paredzēts rīkot 
2013.gadā. Vairāk informācijas par projekta 
aktivitātēm Latvijā būs pieejama projekta 
mājaslapā
www.mobile2020.eu

Piedalies

Mēs vēlamies ne tikai atbalstīt ikdienas 
riteņbraukšanu politiskajā un plānošanas 
līmenī, bet arī padarīt to redzamāku. Ir 
svarīgi iesaistīt iedzīvotājus, lai mainītu 
to pārvietošanās ieradumus. Tāpēc 
projekta mobile2020 ietvaros tiks rīkoti 
dažādi pasākumi un sacensības 11 
Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kuros 
pašvaldības varētu demonstrēt, cik pilsēta 
ir velobraukšanas draudzīga, kā arī iesaistīt 
iedzīvotājus projekta aktivitātēs

• „Velodraudzīga pilsēta“ sacensību 
laikā pašvaldības informēs par saviem 
sasniegumiem riteņbraukšanas 
jomā, plāniem un vīzijām, kā padarīt 
ikdienas riteņbraukšanu pievilcīgāku 
iedzīvotājiem.

• Videoklipu konkursa laikā iedzīvotājiem 
būs iespēja dalīties ar radošām idejām, 
kā  popularizēt ikdienas riteņbraukšanu 
sabiedrībā.

• Tiks organizētas velotūres katrā projekta 
dalībvalstī, lai parādītu, ka mēs ne tikai 
runājam par ikdienas velobraukšanas 
popularizēšanu, bet to arī darām!  

• Informācija par visiem šiem pasākumiem 
būs pieejama mājaslapā  
www.mobile2020.eu
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