
                                          

                                                                                                                           

Avots: Rokasgrāmata par riteņbraukšanas infrastruktūru un veicināšanu 

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 

2020.g  

STRATĒĢISKA UN INTEGRĒTA PILSĒTVIDES UN TRANSPORTA PLĀNOŠANA 

 

Stratēģiskā plānošana uzskatāma kā noderīgs 

paņēmiens pasākumu ieviešanai un mēķu sasniegšanai 

efektīvā veidā, lai veicinātu riteņbraukšanu. Plānošana 

palīdz sistematizēt un organizēt darba ieguldījumu, kā 

arī tā var palīdzēt risināt dažkārt pretējas interešu 

vēlmes.  

Integrēta transporta politika  

Veiksmīga riteņbraukšnas politika ir integrētas 

transporta politikas sastāvdaļa, kura vienlīdz ietver 

dažādus transporta veidus un to aizņemto pilsētas 

telpu, atvēlot katram veidam tam raksturīgas 

specifiskas funkcijas pilsētvides transporta sistēmā.  

IPMP  

Mūsdienām raksturīga darba vietas, mācību iestādes, 

piegādes (piem., pārtika, pakalpojumi) arvien lielāka 

ģeogrāfiska attālinātība, un tāpēc iedzīvotājiem nākas 

vairāk pārvietoties, lai aptvertu šīs vajadzības. Tādējādi 

transports kļūst par apdzīvotas vietas attīstības svarīgu 

komponenti. Eiropas Savienība iesaka ieviesst 

Ilgtspējīgas Pilsētvides Mobilitātes Plānus (IPMP), lai 

risinātu ar transportu saistītās problēmas. IPMP 

izstrāde nav obligāta, tomēr šie plāni noder 

pašvaldībām, palīdzot lietderīgi izmantot visas 

transporta infrastruktūras iespējas, atrodot līdzsvaru 

strap dažādiem transporta veidiem, un, veicinot mazāk 

piesārņojošo transporta veidu attīstību.  
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Riteņbraukšanas sistēmas plānošana 

Viena no svarīgākajām sadaļām stratēģiskajā līmenī, 

plānojot riteņbraukšanas infrastruktūras attīstību, ir 

savienota tīklojuma plānojums. Labs tīklojuma 

plānojums samazina apkārtceļu izmantošanu un 

nodrošina ērtu savienojumu starp svarīgiem interešu 

objektiem (piem., pilsētas centrs, stacija). Ir svarīgi 

nodrošināt atbilstošu riteņbraukšanas celiņu un joslu 

kvalitāti, kā arī ieviest papildu pakalpojumu iespējas.  



ABOUT THE PROJECT: Project mobile2020 was launched in May 2011 with the aim of creating a bike-friendly climate and greater mobility at the local level. The 

project is primarily intended for small and medium-sized cities across 11 countries in Central and Eastern Europe (up to 350,000 inhabitants) and will massively 

promote cycling in 11 countries, making a change not only in selected cities but nation-wide, saving up to 90,000 t CO2 per year until 2020. The 

project was developed with the support of the IEE - Intelligent Energy Europe. 
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Reģionālie un valsts nozīmes riteņbraukšanas ceļi 

Riteņbraukšanas infrastruktūras tīklojums galvenokārt 

tiek piemērots vietējo vajadzību risināšanai katrā 

pašvaldībā atsevišķi. Reģionālie un valsts nozīmes 

riteņbraukšanas ceļi vairāk paredzēti atpūtas 

braucieniem, taču tos izmanto arī tālāku savienojumu 

veikšanai. Vietējie, reģionālie un nacionālās nozīmes 

riteņbraukšanas ceļi bieži vien pārklājas to tīklojumā.   

Riteņbraukšanas plānošanas institucionalizācija 

un veicināšana pašvaldībās 

Lai veicinātu riteņbraukšanu kā integrētu transporta 

plānošanas sastāvdaļu pašvaldībās, ir pieejamas 

dažādas iespējas, piem., apstiprināt riteņbraukšanas 

koordinatoru, izveidot darba grupu, izvirzīt pārstāvi 

viedokļa paušanai, u.c. Šīs institucionālās formas var 

attiekties uz riteņbraukšanas plānošanu un 

infrastruktūru, velosipēda izmantošanas veicināšanu, 

pakalpojumu pieejamības veicināšanu, u.c. Tie var 

kalpot arī labākai sziņai ar iedzīvotājiem.  

 

BYPAD un citas riteņbraukšanas politikas 

izvērtēšanas metodes 

 

BYPAD attiecas uz riteņbraukšanas politikas auditu (no 

angl., BicYcle policy AuDit). Tas ir instruments, kas 

iestādēm dod iespēju izvērtēt un uzlabot to 

riteņbraukšanas politikas kvalitāti. Piemērojot šo 

instrumentu riteņbraukšanas politikas kvalitātes 

izvērtējumam un uzlabošanai vietējā līmenī, ir 

izstrādātas etalonu un indikatoru sistēmas, un tās 

pielietotas pasākumu un programmu novērtējumam  

(vairāk informācijas: www.bypad.org).  
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