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MĒRĶIS

Eiropas Mobilitātes nedēļas mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti 
un “zaļo” dzīvesveido mūsdienīgā “smart cities” jeb viedo pilsētu 
formā.

Mudināsim vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdu, vēršot uzmanību 
ieguvumiem – dabas resursu saudzēšana, CO2 izmešu mazināšana un 
veselības stiprināšana.

Šī gada sauklis #GudrāksSolis

EMN2019 Nacionālais kontaktpunkts ir Vides aisardzības un 
reģionālās attīstības ministrija



PAR EIROPAS MOBILITĀTES
NEDĒĻU

Eiropas Mobilitātes nedēļa (EMN) tiek rīkota kopš 2002. gada;

Nacionāls un Eiropas līmeņa konkurss – European Mobility 

Week Award;

Piedalīties var pašvaldības, uzņēmumi, skolas, nevalstiskās

organizācijas.

2019. gada tēma Eiropā – droša pārvietošanas ar kājām un 

velosipēdu



IEGUVUMI

Dabas

resursu

saudzēšana

CO2 izmešu

samazināšana

Veselības

stiprināšana



VIEDĀS PILSĒTAS

Gudrāki risinājumi ilgtspējīgai ikdienai

Veicina pilsētnieku paradumu maiņu

Videi draudzīgu pārvietošanās līdzekļu izmantošanas
sekmēšana



EMN2019 pieteikušās jau vairāk kā:

1300 pilsētas visā Eiropā

1700 NVO, uzņēmumu, skolu aktivitātes



DALĪBA EMN

PAŠVALDĪBĀM NVO, UZŅĒMUMIEM, 

SKOLĀM
1) EMN pasākums

2) Diena bez auto

3) Pasākums/risinājums, kas

mazina auto lietošanu un/vai

veicina “zaļo” dzīvesveidu, 

kas īstenots līdz š.g. 10.09.

Videi draudzīgas pārvietošanās

jomā vektās aktivitātes, kas

īstenotas līdz š.g. 10.09.



PROCESS

Pieteikšanās

www.mobilityweek.eu
Pārskatīšana

Nacionālā konkursa

dalībnieku apbalvošana;

Izvirzīšana dalībai

Eiropas konkursā



PROCESS

Pieteikšanās

www.mobilityweek.lv
Pārskatīšana

Nacionālā konkursa

dalībnieku apbalvošana;

Izvirzīšana dalībai

Eiropas konkursā

Līdz 15. septembrim Provizoriski 19. septembris



IDEJAS AKTIVITĀTĒM

EMN pasākums no 16.-22.septembrim

Iedzīvotāju

informēšana

risinājums

Pasākums –

orientēšanās

pārgājiens u.c.

Konkurss

vai 

sacensības

Izglītojošs

vai iesaistošs

pasākums skolā

Infrastruktūras

u.c. objektu

atklāšana

Elektro-

transporta

popularizēšana

Aktivitātes

sabiedriskajā

transportā

Sabiedriskā

apspriešana



IDEJAS AKTIVITĀTĒM



“DIENA BEZ AUTO” VAI 
“AR VELO UZ DARBU” DIENA

“AR VELO UZ

DARBU VAI

SKOLU”

“DIENA BEZ 

AUTO”



KĀ REALIZĒT?

Atklāšanas pasākums

Atsevišķu ielu/posmu satiksmes slēgšana automašīnām

Velobraucēju un kājāmgājēju sveikšana

Īpašā “kontrolpunkta” izveide

Sabiedrībā pazīstamu cilvēku iesaiste

Fotokonkurss – pievienojot mirkļbirkas #arvelouzdarbu un 
#GudrāksSolis

Publicitāte pirms un pēc pasākuma

u.c.



IDEJAS AKTIVITĀTĒM

Laika periodā no 2018.gada oktobra līdz 2019. gada 10. 
septembrim jābūt realizētam vismaz vienam pastāvīgam 
risinājumam/pasākumam, kas mazina privāto automašīnu 
izmantošanu un veicina iedzīvotāju paradumu maiņu par 
labu videi draudzīgam pārvietošanās/transporta veidam 

Elektro-

transporta

popularizēšana



IDEJAS AKTIVITĀTĒM

Elektro-

transporta

popularizēšana

JAUNA

GĀJĒJU

PĀREJA

JAUNA

VELONOVIETNE



KĀ IESNIEGT?

PAŠVALDĪBĀM
NVO, UZŅĒMUMIEM, 
SKOLĀM

http://mobility-action.mobilityweek.euhttp://registration.mobilityweek.eu

http://mobility-action.mobilityweek.eu
http://registration.mobilityweek.eu






KĀ IESNIEGT?

Pārstāvja reģistrēšanās www.mobilityweek.eu

Jānorāda aktivitātes nosaukums, jāsniedz tās apraksts

Jānorāda aktivitātes vieta un laiks

Var iesniegt publicitātes informāciju – sociālo mediju aktivitātes, 
mājaslapu u.c.

Var norādīt detalizētu stratēģisko informāciju – mērķgrupu, mērķus, 
sasniegtos rezultātus

Palīdzība pieteikuma aizpildīšanā: sanita@grizzlyriga.lv, +371 29387463

http://www.mobilityweek.eu
mailto:sanita@grizzlyriga.lv


“EUROPEAN MOBILITY WEEK AWARD”

Lai kandidētu uz Eiropas līmeņa balvu, nepieciešams izpildīt visas trīs aktivitātes:

EMN2019 pasākums Diena bez auto
Risinājumi/pasākumi

līdz š.g. 

15. septembrim

Pašvaldības, NVO, uzņēmumi un skolas var pretendēt uz nacionāla līmeņa atzinību arī

ar vienu vai divām kategorijām.



2018. GADA UZVARĒTĀJI

• Riteņu pārvešana vilcienā bez maksas

• Velotūres pa muzejiem

• Bezmaksas velodarbnīcas

• Velo infrastruktūras papildinājumi

• Balvas organizācijām, kas veicina velo

izmantošanu

LIELĀ PAŠVALDĪBA –

LISABONA, PORTUGĀLE

• Informācijas punkti uz ielas par 

viedās pilsētas mobilitātes iespējām

• Bezmaksas hibrīdautobuss un 

ūdens taksis Dienā bez auto

• Bezmaksas carsharing piekļuve

• Brokastis kājāmgājējiem un 

velobraucējiem

• Papildinājumi velo infrastruktūrai

MAZĀ PAŠVALDĪBA –

LINDAU, VĀCIJA



PIEEJAMIE RESURSI

Rokasgrāmata un idejas aktivitātēm www.mobilityweek.eu

Gudrais Pilsētnieks Facebook konts
www.facebook.com/GudraisPilsētnieks

Kampaņas video u.c materiāli www.mobilityweek.eu un sazinoties e-
pastā ar sanita@grizzlyriga.lv. Nākamās info-pakas nosūtīšana 19.08.

Suvenīri

http://www.mobilityweek.eu
http://www.facebook.com/GudraisPils%C4%93tnieks
http://www.mobilityweek.eu
mailto:sanita@grizzlyriga.lv


SUVENĪRI

Uzlīmes pasākumu dalībnieku uzskaitei

Balvām un popularizēšanai: konfektes, 

auduma maisiņi, ūdens pudeles, atstarotāji.

Provizoriskais skaits uz pašvaldību:

3 gab

5 gab

3 kg

Tiks

precizēts
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Jautājumiem un palīdzībai:

Sanita Kacuba

Eiropas Mobilitātes nedēļas 2019 projekta izpilditāja

sanita@grizzlyriga.lv

+371 29387463

mailto:sanita@grizzlyriga.lv

