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Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas (COTER) 
rīkotās konferences  

PROGRAMMA 
 

“Integrēti mobilitātes un pilsētattīstības risinājumi 
funkcionālās pilsētu teritorijās” 

 
Rīgā trešdien, 2015. gada 13. maijā 

 
 
Eiropas Savienībai ir unikāla policentriska struktūra, kas izveidojusies ap mazām, vidējām un lielām 
pilsētām, kurās dzīvo aptuveni 68% tās iedzīvotāju. Šo pilsētu iedzīvotāji un uzņēmumi ir atkarīgi no 
efektīvas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pieejamības. Tomēr mobilitātes vajadzības nebeidzas pie 
pilsētu administratīvās robežas. Pilsētas un tautsaimniecības centri ir funkcionāli saistīti un iekļaujas 
attiecīgajā konurbācijā un tiem piegulošajā teritorijā. 
 
Plānojot pilsētas transporta sistēmas, šīs funkcionālās saiknes integrēti un vispusīgi ir jāņem vērā, 
uzmanību pievēršot visiem transporta veidiem un līdzekļiem visā pilsētas vai pilsētu aglomerācijas 
funkcionālajā zonā, lai nodrošinātu, ka tiek apmierinātas iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības 
mobilitātes jomā. Tādēļ, pilsētās meklējot ilgtspējīgus mobilitātes risinājumus, mazo un lielo pilsētu 
sadarbība ar tām blakus esošajiem pagastiem ir ļoti svarīga, arī tāpēc, ka mobilitāte ir jāintegrē 
plašākā telpiskās plānošanas un pilsētattīstības koncepcijā, lai ne tikai uzlabotu pilsētu transportu un 
infrastruktūru, bet arī ierobežotu pilsētu izplešanos un pārskatītu pilsētu un to tuvākās apkārtnes 
(pilsētas un lauku) attiecības. 
 
Sadarbība funkcionālās pilsētu teritorijās ir arī vajadzīga citās pilsētattīstības jomās, lai rastu 
integrētus un rentablus risinājumus, kas paaugstinātu pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
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8.30 Dalībnieku reģistrācija  
 
9.00 Konferences atklāšana 
 
Rīgas mērs Nils Ušakova kgs 
 
COTER komisijas priekšsēdētājs un Lombardijas reģionālās padomes priekšsēdētājs Raffaele 
Cattaneo kgs (IT/PPE) 
 
Eiropas Komisijas transporta komisāre Violeta Bulc kdze (video vēstījums) 
 
9.15  1. daļa: Integrēta mobilitātes plānošana funkcionālās pilsētu teritorijās 
 
Pirmajā daļā tiks apspriesta integrēta pieeja mobilitātes plānošanai pilsētās, lai izveidotu tajās 
ilgtspējīgas transporta sistēmas, aptverot visus pilsētu funkcionālajās teritorijās vai pilsētu 
aglomerācijās izmantotos transporta veidus un līdzekļus un integrējot mobilitātes plānus plašākā 
telpiskās plānošanas un pilsētattīstības koncepcijā. 
 
Pirmās daļas vadītājs: COTER komisijas priekšsēdētājs un Lombardijas reģionālās padomes 
priekšsēdētājs Raffaele Cattaneo kgs (IT/PPE) 
 
RK ziņotājs atzinumam par tematu “Tiesību aktu kopums par mobilitāti pilsētās” sers Albert Bore 
(UK/PSE) (vēl jāapstiprina) 
 
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pārstāvis (vēl jāapstiprina) 
 
Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta nodaļas “Eiropas tīkls” pārstāvis 
Helmut Morsi kgs 
 
Debates 
 
10.20 Kafijas pauze 
 
10.50 2. daļa: Novatoriski sabiedriskā transporta risinājumi funkcionālās pilsētu teritorijās 
 
Otrajā daļā tiks apspriesti labas prakses piemēri, kas liecina par novatoriskiem un rentabliem 
sabiedriskā transporta risinājumiem, tostarp par alternatīvu un videi nekaitīgu degvielu izmantošanu 
funkcionālās pilsētu teritorijās. 
 
Otrās daļas vadītājs: COTER komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un RK ziņotājs atzinumam 
par tematu “Informācijas, plānošanas un biļešu iegādes pakalpojumi multimodāliem ceļojumiem” Petr 
Osvald kgs (CS/PSE) 



 

COR-2015-01928-00-01-TCD-TRA (EN) 3/3 

 
“Rīgas satiksmes” pārstāvis, kas atbildīgs par Eiropas Komisijas atbalstītiem starptautiskiem 
projektiem Aivars Starikova kgs  
 
Eiropas pilsētu un reģionu tīkla sadarbībai ilgtspējīgas mobilitātes jomā (POLIS) direktora vietnieks 
Ivo Cré kgs 
 
Eiropas kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” izpilddirektors Bert de Colvenaer kgs 
 
Debates 
 
11.55  3. daļa: Integrēti pilsētattīstības risinājumi 
 
Trešās daļas tēma būs plašāka un tajā netiks apspriesti transporta jautājumi, bet gan integrēti 
pilsētattīstības risinājumi, kuru mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, īpaši tajās pilsētu 
teritorijās, kuras skar gan migrācija prom no pilsētām, gan arī iedzīvotāju skaita samazināšanās un 
sabiedrības novecošana. 
 
Trešās daļas vadītājs: Eiropas Reģionu komitejas loceklis, Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlā kgs (LV/ALDE) 
 
RK ziņotāja atzinumam par tematu “Nākotnes pilsētas — ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas pilsētasˮ 
Hella Dunger-Löper kdze (DE/PSE) 
 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis Bremšmita kgs 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs, pārvaldes 
vadītāja vietnieks Guntars Ruskula kgs, un SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis Krišjānis 
Krūmiņa kgs 
 
Debates 
 
12.55 Secinājumi 
 
13.00 Konferences noslēgums 
 
Norises vieta 
Omega Room — Radisson Blu Hotel, Rīga (Latvija) 
 
Mutiskā tulkošana (vēl jāapstiprina) 
9: CS/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/PL (valodas, kurās dalībnieki var uzstāties) 
8: CS/DE/EN/FR/IT/LV/LT/PL (valodas, kurās nodrošina tulkojumu) 

_____________ 


