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KOPSAVILKUMS

Rīcības un atbalsta politika aktīvas vides veidošanā (SPAcE) bija projekts trīs gadu 
garumā, kurš tika daļēji finansēts no programmas: “Sports: iesaistoša partnerība”, kas ir 
Erasmus+ programmas (2015.-2017.) ietvaros.

Projektā tika vienkopus iesaistīti desmit projekta partneri no astoņām dažādām ES 
valstīm, ar mērķi izveidot ilgtspējīgu pilsētvidi ES pilsētās un ciemos visā ES.

SPAcE projekta galvenais mērķis ir rosināt sabiedrību izdarīt izvēli par labu veselīgam 
dzīvesveidam, motivējot to ar veselīgas pilsētvides izveidošanu. 
Gala rezultātā SPAcE ir orientēts uz: 
• atbalstu rīcības plānu izstrādei, kas veicina fiziskās aktivitātes līmeni projektā

iesaistītajai kopienai, un
• sabiedrības iesaistes veicināšanu, pateicoties aktīvai līdzdalībai.

Šis dokuments apraksta aktīvu pilsētvidi un parāda veidu kā sastādīt rīcības plānu, kurā 
paredzēts atbalstīt veselību veicinošas pilsētvides izveidi. Tāpat tajā ir iekļauti pieci 
izpētes datu rezultāti, kas tika iegūti SPAcE projekta ietvaros.

Pārējie divi dokumenti satur kopsavilkumu par iegūtajiem rezultātiem un labo praksi 
astoņās partnervalstīs, (Cavill, 2016) un vadlīnijas Pasaules Veselības organizācijas 
(WHO) izstrādātajam kājāmgājēju un velobraucēju veselības ekonomisko ieguvumu 
novērtējuma rīkam (Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling (HEAT)) 
katrā no piecām SPAcE projekta realizācijas vietām. Kopā šie trīs dokumenti veido SPAcE 
projekta rezultātu kopumu. 

Visi trīs dokumenti ir pieejami šeit: 
http://activeenvironments.eu/download/ 
Informāciju par WHO HEAT rīku var atrast: 
www.walkingandcycling.org
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IEVADS 

Iepazīšanās ar SPAcE projektu 
Rīcības un atbalsta politika aktīvas vides veidošanā (SPAcE)  bija projekts trīs 
gadu garumā, kurš tika daļēji finansēts no Erasmus+ programmas: “Sports: iesaistošā 
partnerība”.

Projektā tika vienkopus apvienoti desmit projekta partneri no astoņām dažādām ES 
valstīm, ar mērķi izveidot ilgtspējīgu pilsētvidi ES pilsētās un ciemos visā ES. Iesaistīto 
partneru saraksts ar iekavās norādītu projekta atbildības sfēru:  

• Glosteršīras Universitāte, AK (koordinators/projekta vadītājs)
• Oksfordas Universitāte, AK (tēmas eksperts/recenzents)
• Tesālijas Universitāte, Grieķija (iesaistīto vietu atbalsts/produktu izstrāde)
• Cīrihes Universitāte, Šveice (tēmas eksperts/recenzents)
• Programma “Fit for Life”, Somija (rīcības plāna atbalsts)
• Brašovas galvaspilsētas aģentūra, Rumānija (ieviešanas vieta)
• Kastīlijas-Lamančas reģiona izglītības pārvalde, Spānija (ieviešanas vieta)
• CESIE, Itālija (ieviešanas vieta)
• Tukuma pašvaldība, Latvija (ieviešanas vieta)
• Trikalas pašvaldība, Grieķija (ieviešanas vieta)

SPAcE projekta galvenais mērķis ir rosināt sabiedrību izdarīt izvēli par labu veselīgam 
dzīvesveidam, motivējot to ar veselīgas pilsētvides izveidošanu partnervalstīs. Ieviešanas 
vietas bija: Brašova, Rumānija; Kastīlija-Lamanča, Spānija; Palermo, Itālija; Tukums, 
Latvija; Trikala, Grieķija. SPAcE projekts tika realizēts, pateicoties rīcības plānu izstrādei, 
kas veicināja iesaistīto kopienu fizisko aktivitāti, radot fizisko aktivitāti veicinošu 
pilsētvidi. Tādējādi, radot veselīgu pilsētvidi, tika plānots palielināt fiziskās aktivitātes 
līmeni, atbalstīt un iedrošināt sabiedrību, panākot aktīvāku līdzdalību un veicinot 
ilgtspējīgu pārvietošanos pilsētvidē.

Kas ir aktīva pilsētvide? 
Projekta ietvaros tika izstrādāta sekojoša aktīvas pilsētvides definīcija (Cavill, 2016):

“Fiziska vai sociāla vide, kas sniedz pozitīvu iedrošinājumu cilvēkiem būt fiziski 
aktīviem un dot priekšroku aktīvam dzīvesveidam.”  [9. lpp.].
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Fiziskas pilsētvides piemēri var būt: 
• automašīnu plūsmas samazināšana vai pilnīga aizliegšana pilsētas centros un/vai

pilsētu centru pārveidošana par gājēju zonu;
• parki un zaļās zonas, kas veicina pastaigas un sniedz rotaļu iespējas;
• āra trenažieru zonu izveide;
• tādu upju vai kanālu malu maršrutu izstrāde, kas veicina pastaigas;
• veloinfrastruktūras izveide, piemēram, riteņbraucēju celiņi un ceļu apzīmējumi;
• tāds soliņu un kafejnīcu izvietojums pilsētvidē, lai veicinātu cilvēku aktivitāti;
• kopienas dārzu izveidei;
• skolu rotaļlaukumu uzlabošana aktivitātes veicināšanai.

Sociālas pilsētvides piemēri var būt:  
• pašvaldības vai valsts līmeņa politikas, kas prioritizē fizisko aktivitāti, ieskaitot

pastaigas un riteņbraukšanu;
• pilsētplānošanas politikas, kas prioritizē gājēju un riteņbraucēju tiesības vairāk kā

autotransportu;
• tūrisma politikas, kas veicina pārvietošanos ar kājām, velosipēdu vai citas aktivitātes

(piem., tūrisma takas, velosipēdu nomas vai subsidētu sabiedrisko transportu);
• dienas bez auto vai pastaigu/riteņbraukšanas pasākumi, kas veicina plašu

sabiedrības iesaisti;
• plaši iesaistošu sacensību vai pasākumu organizēšana;
• kampaņas, kas veicina iedzīvotāju fizisko aktivitāti;
• zīmes, kas parāda laiku galamērķa sasniegšanai, ejot kājām vai braucot ar

velosipēdu;
• kājāmgājēju vai riteņbraucēju “autobusi” (risinājumi, kuru ietvaros bērni grupā

dodas uz skolu kājām vai brauc ar velosipēdu);
• klubi un sociālās grupas sporta un fiziskām aktivitātēm;
• izklaides aktivitāšu veicināšana vai subsidēšana;
• sociālie mediji, kas aktīvi atbalsta fizisko aktivitāti.
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Lai saņemtu vairāk informācijas par sasniegumiem un praktiskiem piemēriem, kā aktīvas 
pilsētvides izveide ir ietekmējusi iedzīvotājus, lūdzam apmeklēt rezultātu un labās 
prakses piemēru dokumentu (1. dokuments šajā projektā), kuru pieejams lejupielādei: 
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

Šī dokumenta mērķis 
Šī dokumenta mērķis ir sniegt skaidrojumu par to, kā izstrādāt aktīvas pilsētvides (UActivE) 
rīcības plānu. Tas ietver vadlīnijas rīcības plāna izstrādei, nepieciešamās iekļaujamās 
sadaļas, personas, kuru iesaiste ir nepieciešama izstrādes procesā, un izpētes rezultātus. 
Lai sniegtu piemēru par to, kādam jābūt rīcības plānam, ir parādīti pieci rīcības plānu 
piemēri no SPAcE ieviešanas programmām Rumānijā, Spānijā, Itālijā, Latvijā un Grieķijā. 
Tāpat ir dotas saites uz noderīgiem dokumentiem, kas izstrādāti, lai atbalstītu rīcības 
plāna kopējo izstrādes procesu, ieskaitot veidnes, kas izmantotas katrā ieviešanas vietā.
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2 AKTĪVAS PILSĒTVIDES (URBAN ACTIVE ENVIRONMENT (UACTIVE) RĪCĪBAS 
PLĀNS

Kas ir aktīvas pilsētvides (UActivE) rīcības plāns? 
Aktīvas pilsētvides (UActivE) rīcības plāns ir kopīgi sagatavots, visaptverošs plāns, kas 
iezīmē vīziju nākotnei. Tas precizē darbības un specifiskos mērķus, lai sasniegtu šo vīziju. 
Atkarībā no tā, kādi ir specifiskie mērķi, tas fokusējas uz šādām jomām:  
• sabiedrība un/vai iedzīvotāju grupas, piemēram, bērni/skolas, pilsētas centrs/

kopiena;
• pilsētvide, piem., pilsētas centrs, kurā samazināta automašīnu iebraukšana,

velosipēdistu/kājāmgājēju infrastruktūra, parki un zaļās zonas, bezmaksas brīvdabas
vingrošanas aprīkojums, skolu rotaļu laukumi utt.;

• sociālā vide, piem., atbalsta politika, kampaņas, klubi un grupas, sociālo mediju pieejas
utt.

Kāpēc izveidot rīcības plānu?
UActivE rīcības plāna izveide palīdzēs organizācijām stratēģiski plānot gan individuālo, 
gan kopienas fizisko aktivitāšu pieaugumu. Tas arī palīdzēs atbalstīt un veicināt sociālo 
integrāciju, vairāk iesaistoties vietējā sabiedrībā. Viens no tā uzdevumiem ir mainīt 
kultūru, kur fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids kļūst par vieglāk īstenojamu izvēli. 

Kā sagatavot UActivE rīcības plānu, mācoties no SPAcE projekta 
SPAcE projektā piecas ieviešanas puses izveidoja UActivE rīcības plānus. Viņi izmantoja 
šādus sešus soļus:

1. informēšana ar pierādījumiem;
2. konsultācijas un sadarbība;
3. šablona izmantošana;
4. pārskatīšana un precizējumi;
5. ieteikumi;
6. īstenošana un novērtējums.

Šis UActivE rīcības plānu izveides process, izmantojot šos sešus soļus, ilga 12 līdz 18 
mēnešus. Īstenošana sekoja to izveidei.
Soļi ir paskaidroti 1. grafikā un pavaddokumentos no projekta, kas izveidoti, lai palīdzētu 
rīcības plānu apstrādāt. Tie ir pieejami: www.activeenvironments.eu. 

Pieejamie dokumenti ietver:
• SPAcE EU projekta UActivE rīcības plāna veidni (kas ietver turpmākas detaļas katrā

no sešiem soļiem);
• paņēmienus radošai domāšanai kopdarbībā ;
• rekomendācijas, strādājot darba grupās;
• idejas, kas atbalsta rīcības plāna īstenošanu;
• SPAcE rīcības plāna pārskatīšanas veidni.
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Informēšana ar pierādījumiem 
1. Audits, balstoties uz:

a. informāciju par veselību,
fizisko aktivitāti, transportu,
riteņbraukšanu un staigāšanu,
utt.,
b. atbilstošajiem saistošajiem
noteikumiem.

Konsultācijas un kopdarbība:
1. Galveno ieinteresēto personu

identificēšana (izglītība,
plānošana, veselība u.c.)

2. Darba grupas izveide, kurā
iesaistītas dažas (vai visas)
ieinteresētās personas

3. Kopīga rīcības plāna izstrāde.

Vadlīniju izmantošana:
1. Jāietver galvenie punkti –

ievads, pamata informācija,
saistošie noteikumi, SVID
analīze, rīcības plāns,
novērtējums, secinājumi.

Pārskatīšana un precizēšana:
1. Konsultācijas – ieinteresētās

personas (plašāks loks nekā
darba grupā).

2. Sabiedrības aptaujas
3. Līdzdalībnieku pārskats –

identificēt galvenos darbu
veicējus.

Apstiprinājums:
1. Vietējās pašvaldības vai

pašpārvaldes formāli
apstiprina plānu.

2. Ricerca di supporto da parte
di rappresentanti eletti dalla
comunità locale.

Ieviešana un novērtējums:
1. Kopīga ieviešana ar visām

ieinteresētajām grupām.
2. Novērtēt progresu/ieviešanu.
3. Izstrādāt un izplatīt progresa

ziņojumus.

lai izstrādātu UActivE rīcības plānu
6 SOĻI

1. attēls:
Veicamie soļi, lai izveidotu UActivE rīcības plānu.
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Piecu SPAcE UActivE rīcības plānu piemēru iezīmes
Rīcības plāna 4. nodaļā ir pieci izpētes gadījumu piemēri. Tur ir īss katra 
SPAcE projekta UActivE rīcības plāna kopsavilkums. Katrs no tiem ir atšķirīgs, 
balstīts uz konsultācijām, pierādījumiem, vajadzībām, ar mērķi koncentrēt 
uzmanību uz lielpilsētu, pilsētu vai pašvaldību, kurā tas atrodas. Katra 
gadījumu izpētes iezīmju kopsavilkums ir norādīts zemāk esošajā tabulā.  

1. Tabula. Katra SPAcE UActivE rīcības plāna iezīmes.

Gadījuma 
izpēte

Vīzija Iezīmes 

Brašova, 
Rumānija

Brašova – pilsēta, kur 
riteņbraukšana ir dzīves-
veids.

• Mobilitātes infrastruktūras attīstīšana,
ieskaitot veloceliņu un riteņbraukšanas parku
infrastruktūru.

• Sabiedriskās uzmanības kampaņa, ieskaitot
reklāmas aktivitātes riteņbraukšanas un
staigāšanas reklamēšanai 8-80 gadus veciem
cilvēkiem.

Kastīlija-
Lamanča, 
Spānija

Aktīva mobilitāte kļūs 
par vieglu, ilgtspējīgu 
un populāru alternatīvu 
Toledo, efektīvai, drošai 
un veselīgai ikdienas 
satiksmei.

• Infrastruktūras attīstība, savienojot Toledo
pilsētu ar blakus esošām pilsētām aktīvai
mobilitātei.

• Reklamēt:
o jaunas infrastruktūras attīstīšanu;
o aktīvu pārvietošanos.

Palermo, 
Itālija

Palermo – mājas aktīvām 
un veselīgām skolu 
kopienām.

• Skolas vide, vairākas programmas, ieskaitot:
o pieaugošu aktivitāti skolā vai ārpus tās;
o atbalstu skolotājiem, lai veicinātu fiziskās

aktivitātes;
o skolas dārzniecību;
o drošu maršrutu izveidi uz skolu un atpūtas

vietām.

Tukums, 
Latvija

Tukums kustībā!
 Pilsēta, kur jebkurā 
vietā var nokļūt kājām 
vai ar velosipēdu.

• Mobilitātes infrastruktūras attīstība (ātruma
samazināšana, veloceliņu izveide apkaimēs un
starp tām).

• Atpūtas zonu izveide (reklāma, aprīkojums, jauni
tūrisma piedāvājumi).
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Trikala, 
Grieķija

Pilsēta, kas ierobežoja 
visu transportlīdzekļu 
izmantošanu no 
paplašinātā pilsētas 
centra. 

• Savienojumi divās specifiskās zonās:
o pilsētas savienošana ar brīvā laika un atpūtas

vietām, ierīkojot veloceliņus un gājēju
celiņus.

o kājāmgājēju maršrutu vispārējo savienojumu
un veloceliņu uzlabošana pilsētā.

• Staigāšanas un riteņbraukšanas reklamēšana.

Rīcības plānu kopsavilkums ir 4. nodaļā. 

UActivE rīcības plānu izveides laikā gūtās mācības

SPAcE projekts ietver novērtējumu, lai mācītos no rīcības plānu attīstīšanas procesa. 
Novērtējums ietver vairākas intervijas ar projekta partneriem, kuri piedalījās UActivE 
rīcības plāna attīstīšanā piecās īstenošanas valstīs. Galvenā mācīšanās notiek no viņu 
pieredzes, kas ietverta intervijās, tiek apkopota, lai nodrošinātu ieskatu un ieteikumus 
organizācijām, vēloties attīstīt pašu UActivE rīcības plānus. Tiek sniegti arī uz pieredzi 
balstīti ieteikumi.

Process
• Dalībnieki atzina par noderīgu gadījumu izpēti kā pamatu gan rīcības plāna izveidei,

gan izveidoto plānu kritiskai pārskatīšanai.

Rīcības plāna kopdarbs
• SPAcE ieteica izveidot darba grupu no vietējām ieinteresētajām pusēm, kas piedāvātu

darbības UActivE rīcības plānam, un, kuras varētulīdzdarboties plāna izveidē.
• Vadības grupas secinājumi: daudzos jautājumos bija viegli atrast ieinteresētās puses

(piemēram, riteņbraucēju grupas), taču grūtāk bija pārliecināt iesaistīties ietekmīgus
politiķus vai lēmumu pieņēmējus.

Labas prakses-pieredzes izmantošana
• Labās prakses-pieredzes dokumenti (1. produkts) iedvesmoja projekta partnerus

jaunām idejām.
• Atzinīgi vērtējami atbilstīgas pieredze/prakse labie piemēri.
• Visu projekta dalībnieku pienesums pierādījumu vākšanā un gadījuma izpētē

pārvērtās no zinātnes praksē un otrādi.

Rīcības plāna saturs   
• Visi rīcības plāni ietvēra sociālās un fiziskās vides darbību kopumu, pielāgotu vietējām

vajadzībām un kontekstam.
• Riteņbraukšana, salīdzinājumā ar staigāšanu, šķita sasniedzamāks mērķis, iespējams,

tāpēc, ka infrastruktūra ir vairāk attīstīta, un aizstāvības grupas ir redzamākas.
• Nauda bija nozīmīgs šķērslis: kamēr daži dalībnieki kala ambiciozus plānus, viņi

uztraucās, ka, iespējams, negūs finansējumu.
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Ekonomiskā izvērtējuma integrēšana  
• Ekonomiskā izvērtējuma jēdziens dalībniekiem nebija svešs, taču rīks WHO HEAT bija

nepazīstams. Tā praktiskā izmantošana vairākiem dalībniekiem izrādījās izaicinājums.
• Datu nepietiekamība par staigāšanu un/vai riteņbraukšanu bija šķērslis HEAT rīka

izmantošanai.

Ieteikumi UActivE rīcības plāna izveidei
Tie norādīti turpmākajās sadaļās, kas attiecas uz rīcības plāna izveides procesu. 

Process  
• Noteiktas veidnes izmantošana, lai izveidotu rīcības plānu; izmantot vai modificēt

SPAcE UActivE rīcības plāna veidnes.
• Apsveriet sešus soļus tās attīstībai un rūpīgi plānojiet izstrādi un ieviešanu, ievērojot

noteiktos termiņus.
• Meklējiet, savāciet informāciju par pašreizējiem staigāšanas/riteņbraukšanas

rādītājiem vietējā un nacionālajā līmenī, ko var izmantot WHO HEAT rīkā.
• Salīdziniet nacionālo, reģionālo un vietējo politiku saistībā ar kopienas demogrāfisko

profilu, veselības stāvokļa informāciju, telpisko vidi, fizisko aktivitāšu rādītājus
sabiedrībā, transporta uzvedību utt. Tos var izmantot, lai palīdzētu identificēt iespējas
un nodrošināt pierādījumus, lai sagatavotu rīcības plāna saturu un īstenošanu.

Ieinteresētās puses, salīdzinoša izvērtēšana un kopienas konsultācijas 
• Galveno iesaistīto pušu identifikācija un iesaistīšana. Tās meklējamas plānošanā,

izglītībā, veselībā, transportā, vietējās kopienas grupās, pakalpojumu sniedzējos utt.
Mēģiniet ieklausīties gan kritiskos viedokļos, gan atbalstītājos. Galvenās ieinteresētās
puses varētu noteikt ar šādiem jautājumiem:
o Ko vislabāk uzaicināt uz sākotnējo diskusiju-tikšanos?
o Kurš ir nepieciešams darba grupā, lai līdzdarbotos pie UActivE rīcības plāna

izveides?
o Kuru būtu svarīgi un būtiski iesaistīt procesā agrāk, lai novērstu problēmas-

traucēkļus un atbalstītu īstenošanu?
o Kurš jums būtu nepieciešams, lai nodrošinātu rīcības plāna īstenošanu?

• Kad ir noteiktas galvenās ieinteresētās puses, izveidojiet sarakstu un izvēlieties,
kuras ieinteresētās puses vislabāk iesaistīt:
o sākotnējā diskusiju sanāksmē,
o darba grupā,
o ieinteresētās puses darbotos kā padomdevēji plāna izveides procesā,
o ieinteresētā puse/puses, kas var pārskatīt līdzīgu rīcības plānu ar kritisku, bet

zinošu aci,
o īstenošanā ieinteresētās puses.

• Kad ir izlemts darba grupas sastāvs, ir skaidra loma grupā un īpašā katras ieinteresētās
puses loma un funkcija šajā grupā. Tāpat jāpārliecinās, vai visiem ir skaidrs, kāda loma
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tiem ir pārējo ieinteresēto pušu lomu pārskatīšanā/padomu došanā rīcības plāna 
izveidē, tā tālākajā īstenošanā utt.

• Plānot un organizēt tikšanās grafiku darba grupai, un komunikāciju (veidu un biežumu)
ar citām galvenajām ieinteresētajām pusēm.

• Nodrošināt agrīnu saikni ar galvenajiem īstenošanas partneriem (kas varētu būt arī
ieinteresētās puses).

• Līdzīgs pārskats: laicīgi identificēt procesam piemērotu personu/personas, lai veiktu
līdzīgu dokumentu analīzi. Rīcības plāna uzmetuma pārskatīšana un ekspertu atbalsts
ir svarīgs, lai nodrošinātu skaidra un uz pierādījumiem balstīta rīcības plāna izveidi.
Izmantot vai pielāgot SPAcE rīcības plāna pārskatīšanas veidni.

• Kopienas konsultācijas ir būtiskas līdzdarbībai UActivE rīcības plānā, lai nodrošinātu,
ka tas darbojas kopienas labā un ir tai radīts. Izveidojiet sarakstu ar indivīdiem un
organizācijām, kas ir rīcības plāna centrā, ieskaitot cilvēkus no grūti sasniedzamām
grupām – cilvēki ar īpašām vajadzībām, gados veci cilvēki utt. Apsveriet inovatīvus
un piemērotus veidus, lai konsultētu un iesaistītu viņus, piemēram, ar sociālajiem
medijiem, mērķa grupām ar bērniem un jauniem cilvēkiem, vizītes pie kopienas
grupām, ideju darbnīcas utt. Dokuments ar idejām par to, kā to paveikt ir atbalsta
dokumentācijas sadaļā.

Līdzdalība pie rīcības plāna 
• Plānojiet attīstības fāzes un darba grupas sanāksmju grafiku.
• Iesaistiet galvenās ieinteresētās puses – izlemiet kā un kad tās iesaistīt procesā.

Iesaistīšanās veidi var atšķirties, piem., klātienes tikšanās, elektroniski, grupā,
individuāli; apsveriet, kurš veids ir labākais katrai ieinteresētajai pusei.

• Izskaidrojiet līdzdalības procesu visiem iesaistītajiem, lai nodrošinātu, ka viņi to
saprot no sākuma un visa procesa laikā.

• Ieplānojiet kopienas konsultācijas procesa laikā, lai nodrošinātu, ka rīcības plāns ir
izmantojams un strādās kopienas labā, kurai tas ir radīts. Dokuments ar idejām par to,
kā to paveikt ir atbalsta dokumentācijas sadaļā.

• Līdzdalība rīcības plānā ir izaicinājumiem pilns un laikietilpīgs process, taču svarīgs,
lai attīstītu un veiksmīgi īstenotu rīcības plānu. Paredziet savos plānotājos laiku šim
procesam.

• Lemjot par darbībām plānā, izmantojiet SMART (specifisks, mērāms, sasniedzams,
reāls un temperēts) mērķus. Katrai darbībai paredziet laiku tās veiksmes izvērtēšanai,
mērīšanai, izmantojot piemērotus indikatorus.

Pierādījumu un labas prakses izmantošana 
• Gadījumu izpēte un piemēri, kas sniegti SPAcE pierādījumu un labas prakses piemēru

dokumentā, var būt lietderīgs iedvesmas, ideju avots, lai nodrošinātu uz pierādījumiem
balstītu politiku un darbību.

• Nejauši izvēlēti pierādījumi ir svarīgi sabiedrības daļai, kurai paredzēts rīcības plāns.
• Iesaistiet ieinteresētās puses ar pierādījumiem, lai nodrošinātu līdzdalības procesu.
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Rīcības plāna saturs
• Izmantojiet veidni, lai vadītu katras sadaļas saturu.
• Ietveriet gan sociālās, gan fiziskās vides darbības un pasākumus.
• Izmantojiet vietējos piemērus un politiku, un pielāgojiet rīcības plānu vietējām

vajadzībām un specifiskajam kontekstam, balstoties uz ieinteresēto pušu devumu
līdzdalības procesā.

• Nodrošiniet, ka piemērotie resursi (personālu, laiku, finanses) ir iekļautas rīcības
plāna saturā. Iespējamie avoti varētu būt lokāli, reģionāli, nacionāli (valstī) un/vai
ārēji (Eiropā, starptautiski).

Ekonomiskā izvērtējuma integrēšana 
• WHO HEAT rīka izmantošana ir ieteicama:

– prognozēšanai, lai novērtētu pašreizējo lietojumu, un/vai novērtētu
paredzamā nākotnē prognozētā lietojuma ekonomisko iespaidu, un/vai

– potenciāli spēcīgu aizstāvības rīku ieinteresēto pušu pārliecināšanai un
izvērtētu rīcības plāna vērtību

• Pārskatiet SPAcE dokumenta piemērus, kā tika izmantots WHO HEAT rīks SPAcE
projekta rīcības plānos un kā to varētu ieviest un izmantot rīcības plāna izveidē.
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3
UACTIVE RĪCĪBAS 
PLĀNU PIEMĒRS
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3
Rumānija 
UActivE rīcības plāna vadības kopsavilkums: Brašova, Rumānija

1. Iepazīšanās ar UActivE rīcības plānu
• Brašova

o Rumānijas centrālās daļas lielākā pilsēta ar aptuveni 300 000 iedzīvotājiem.
o Dzīves ilgums šeit ir aptuveni 73 gadi vīriešiem un 80 gadi sievietēm.
o Tā atrodas dabiskā vidē, aptuveni 28,9% pilsētas teritorijas ir veltīta zaļajām

zonām, sporta un brīvā laika pavadīšanas objektiem, lauku reģions, laba
piekļuve lauku teritorijām un tuvumā esošajiem kalniem.

o Ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāna (2014.–2015.) rezultāti parādīja, ka
lielākā daļa iedzīvotāju, galvenokārt, pārvietojās ar auto (32,8%), autobusu
(34,1%) vai kā pasažieri (18,6%), ļoti neliels skaits cilvēku pārvietojās ar
velosipēdiem (0,2%).

• Veselība un labklājība:
o Secondo un’indagine condotta da Eurobarometro (2013), il 78% dei rumeni si

allena poco o per nulla, solo il 6% della popolazione dichiara di fare sport più
di una volta a settimana. Per quanto concerne gli spostamenti a piedi, il 39%
dice di camminare meno di 30 minuti al giorno e solo il 15% cammina più di
60 minuti al giorno.

o Stando ai dati del Ministero della Sanità, l’obesità è in aumento, + 33,5% nel
biennio (2013 - 2015), così come le malattie cardiovascolari (+9,2%).

o Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale, Brasov è la città col più
alto tasso di persone affette da ipertensione, cardiopatia ischemica e malattie
cerebrovascolari.
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2. UActivE rīcības plāna attīstības process

Saskaņā ar 2. sadaļā aprakstīto attīstības procesu, ieinteresēto pušu grupa, ko vada Brasov 
Metropolitan Agency, noteica savu intervences prioritāti un iedzīvotāju grupas šādi:

• vispārīga stratēģiskā intervence: koncentrēšanās uz sporta un fizisko aktivitāšu
infrastruktūras uzlabošanu, lai radītu iespējami nozīmīgāku ietekmi Brašovas
iedzīvotājiem vidējā un ilgtermiņā, it īpaši attiecībā uz riteņbraukšanas
infrastruktūru;

• mērķa grupa: 8-80 gadus veci, t.i. visi, kas var izmantot velosipēdus un pieder
jebkurai sociālekonomiskajai kategorijai.

UActivE rīcības plāns, Brašova

Vīzija: Brašova – pilsēta, kur riteņbraukšana ir dzīvesveids.

Mērķis: veicināt aktīvu dzīvesveidu, radot tādu pilsētvidi, kas sekmē velosipēdu 
izmantošanu pārvietošanās un atpūtas nolūkiem. 

Īpaši mērķi 
1. Pilsētplānošanas tīkla izveide, kas ietvertu veloceliņus, kas savieno saistītos

objektus kopienas ietvaros.
2. Līdz 2023. gadam paplašināt veloceliņu (un saistītās infrastruktūras) tīklu līdz

25 km.
3. Izveidot vienu atpūtas objektu (velosipēdu parku) velosipēdu lietotājiem.
4. Veicināt riteņbraukšanu kā pārvietošanās un atpūtas aktivitāti iedzīvotāju vidū.

Aktivitātes 
Katram no iepriekš minētajiem mērķiem rīcības plānā ir detalizēti aprakstītas 
vairākas aktivitātes, kas veicinās konkrētā mērķa vai uzdevuma sasniegšanu. 
UActivE ietvaros izstrādāto mērķu un aktivitāšu kopsavilkums ir sniegts 1. tabulā.
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2. Tabula. Brašovas UActivE rīcības plāna mērķi/uzdevumi un aktivitātes.

Mērķis/
uzdevums

Aktivitātes

1. Izveidot pilsētas
plānojumu ar
veloceliņu līnijām
un saistītajiem
objektiem

2. Līdz 2023.
gadam paplašināt
veloceliņu
(un saistītās
infrastruktūras)
tīklu līdz 25 km

3. Vienu atpūtas
objektu
(velosipēdu
parku) izveide
velosipēdu
lietotājiem

4. Veicināt
riteņbraukšanu
kā pārvietošanās
un atpūtas
aktivitāti
iedzīvotāju vidū

1. Pašreizējo veloceliņu tīkla un saistīto objektu audits.
2. Veikt pētījumu, lai noteiktu riteņbraucēju skaitu.
3. Veikt finanšu un tehnisko analīzi, lai izpētītu pašreizējā

veloceliņa tīkla paplašināšanas iespējas. Izmantot PVO Veselības
ekonomikas novērtēšanas rīku staigāšanai un riteņbraukšanai
(HEAT), lai izvēlētos vietas ar lielākās ietekmes potenciālu.

4. Balstoties uz 1.-3. punktu, izvēlēties vietas veloceliņu
pagarināšanai un uzlabošanai.

1. 1.4. punktā minēto izvēlēto vietu priekšizpēte.
2. Iepirkuma dokumentu izstrāde un izdošana infrastruktūras

izmaiņu īstenošanai.
3. 2.2. punktā minēto iepirkuma piedāvājumu izskatīšana

4. Organizāciju piesaiste infrastruktūras izmaiņu īstenošanai.

5. Veloceliņu tīkla paplašināšanas darbu īstenošana.

1. Velosipēdu parka izveides priekšizpēte.

2. Iepirkuma dokumentu izstrāde un izdošana infrastruktūras
izmaiņu īstenošanai.

3. 3.2. punktā minēto iepirkuma piedāvājumu izskatīšana.
4. Organizāciju piesaiste infrastruktūras izmaiņu īstenošanai.

5. Objekta izbūves īstenošana.

1. Veicināt valsts iestāžu un sabiedrības informētību ar dažādu
veicinošo aktivitāšu sērijas “Brašova – riteņbraukšanai
draudzīga pilsēta” īstenošanu visā pilsētā.

2. Sabiedriskās informētības kampaņa – informēšanas un
komunikācijas aktivitātes, ieskaitot sociālos medijus,
tradicionālos medijus, preses relīzes, radio intervijas, ārpustelpu
komunikācija, u.c.

3. Sabiedriskās līdzdalības aktivitātes – masu līdzdalības
pasākumu sērija, lai veicinātu informētību un mudinātu rīcību
un pārmaiņas.

Visa informācija par šo rīcības plānu ir pieejama šeit: Brašovas UActivE rīcības plāns.
Lai iegūtu specifisku papildus informāciju par procesu un UActivE, lūdzu, sazinieties 
ar kontaktpersonu: Radu Colt, Brasov Metropolitan Agency, B-dul. Eroilor no. 8, cam. 
200, 500007, Brašova, e-pasts: office@metropolabrasov.ro, tīmekļa vietne: www.
metropolabrasov.ro

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-brasov-romania.pdf
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Spānija
UActivE kopsavilkums: Kastīlija-Lamanča (Toledo), Spānija

1. Iepazīšanās ar UActivE rīcības plānu
• Kastīlija-Lamanča (Toledo):

o Toledo ir pašvaldība un pilsēta, kas atrodas 71 km uz dienvidiem no Madrides.
Tā ir Kastīlijas-Lamančas autonomās kopienas galvaspilsēta un 2015. gadā
tajā bija 83 000 iedzīvotāju.

o Ģeogrāfiskajā ziņā pilsēta ir izkaisīta, ar pilsētas rajoniem līdz pat 8 km attālumā
no centra, kas atrodas 100 m augsta pakalna galā. Ap pilsētu vijas upe.

o Rīcības plāns ir koncentrēts uz divām apkaimēm, Santa María de Benquerencia
un Santa Bárbara. Šajās apkaimēs koncentrējas 35% no kopējā iedzīvotāju
skaita, kuru vidējais vecums Santa María de Benquerencia ir 38 gadi, bet Santa
Barbara – 35 gadi. Tādējādi šajās apkaimēs ir liela jauno ģimeņu proporcija,
tādēļ ir arī liels skolu skaits.
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2. UActivE rīcības plāna attīstības process

Saskaņā ar 2. sadaļā aprakstīto attīstības procesu, Kastīlija-Lamanča (Toledo) noteica 
savu intervences prioritāti un iedzīvotāju grupas šādi: 

• stratēģiskā intervence: sociālā vide un apbūves teritorija – aktīva pārvietošanās
starp Toledo un Santa María de Benquerencia un Santa Bárbara apkaimēm. Šīs
apkaimes tika izvēlētas pēc šādiem kritērijiem:
o apdzīvotas apkaimes pilsētā/pašvaldībā;
o viegla piekļuve pilsētai ar auto, tādējādi augsts automašīnu izmantošanas

īpatsvars;
o vides dažādība, kas sekmē darba, brīvā laika un sporta aktivitātes;
o Toledo pilsētas centrs un vilcienu stacija ir ērti sasniedzamas ar velosipēdu.

• iedzīvotāju grupa: visi iedzīvotāji, ieskaitot ģimenes, skolēnus, strādājošus
pieaugušos, kā arī saistītās organizācijas, piemēram, darba devēji, valdības
aģentūras un veselības aprūpes institūcijas.

UActivE rīcības plāns, Kastīlija-Lamanča (Toledo)

Vīzija: aktīva mobilitāte kļūs par vieglu, ilgtspējīgu un populāru alternatīvu Toledo, 
efektīvai, drošai un veselīgai ikdienas satiksmei.

Mērķis: veicināt aktīvu dzīvesveidu Toledo iedzīvotāju vidū, balstoties uz aktīvu ikdienas 
pārvietošanos.

Īpaši mērķi:
1. Izstrādāt infrastruktūru pilsētas rajonu savienošanai aktīvas mobilitātes

veicināšanai.

2. Veicināt ikdienas ieradumu maiņu, priekšroku dodod videi draudzīgam transportam.

3. Nodrošināt katras apkaimes sociālos pārstāvjus ar rīkiem aktīva dzīvesveida
veicināšanai iedzīvotāju vidū, it īpaši aktīvas pārvietošanās/transporta ziņā.

4. Nodrošināt lēmumu pieņēmējus ar rīkiem un nepieciešamo pieredzi aktīvu
pilsētvides projektu, piemēram, sabiedrības līdzdalības programmu, ieviešanai

5. Izstrādāt intervences modeli, ko nākotnē varētu izmantot citās vietās šajā
autonomajā kopienā.

Aktivitātes 
Katram no iepriekš minētajiem mērķiem rīcības plānā ir detalizēti aprakstītas vairākas 
aktivitātes, kas veicinās konkrētā mērķa vai uzdevuma sasniegšanu. UActivE ietvaros 
izstrādāto mērķu un aktivitāšu kopsavilkums ir norādīts tabulā.  
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3. Tabula. Kastīlijas-Lamančas UActivE rīcības plāna mērķi/uzdevumi un aktivitātes.

Mērķis/uzdevums Aktivitātes
1. Lai saņemtu politisko un

organizatorisko atbalstu
projektam no visām
saistītajām institūcijām.

2. Uzlabot objektus un
infrastruktūru, kas
nepieciešams, lai ar
veloceliņiem un gājēju
celiņiem savienotu Santa
Mª de Benquerencia
apkaimi ar pilsētas
centru cauri Santa
Bárbara apkaimei.

3. Ieviest aktīvās
mobilitātes projektu –
kājām uz skolu, visās
skolās un abās apkaimēs.

4. Ieviest aktīvās
mobilitātes projektu –
kājām uz skolu, visās
skolās un abās apkaimēs.

5. Palielināt informētību
un izglītot iedzīvotājus,
sociālos pārstāvjus,
iestādes un
uzņēmumus par aktīvas
mobilitātes sniegtajām
priekšrocībām.

1. Identificēt visas saistītās institūcijas.
2. Prezentēt iniciatīvu šīm organizācijām.
3. Līdzdarboties un izveidot īstenošanas pasākumus kopā

ar šīm organizācijām.
4. Prezentēt projektu sabiedrībai, ieskaitot arī plānotās

aktivitātes.
1. Uzlabot esošo gājēju celiņu un taku tīklu, veicot

infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, celiņu
paplašināšanu, tīkla pagarināšanu, u.c.

2. Velonovietņu identifikācija galveno aktivitāšu centru,
piem., veselības aprūpes centru, iepirkšanās centru,
skolu, u.c., tuvumā vai pie tiem.

3. Mobilitātes plāna izveide Santa María de Benquerencia
industriālajai zonai.

1. Reklamēt un ekonomiski stimulēt skolas, kas atbalsta
aktīvās mobilitātes projektu – kājām uz skolu.

2. Sadarbojoties ar vietējo policiju, uzlabot satiksmes
drošību pie skolām un radīt izpratni par drošību.

3. Izveidot maršrutus ar attiecīgajiem apzīmējumiem, lai
veidotu drošu ceļu uz skolu.

1. Pārskatīt rīcības plāna un dizaina izplatīšanu un
mārketinga kampaņu tā popularizēšanai.

2. Iesaistīt sporta klubus aktīvas pārvietošanās veicināšanai.

3. Iesaistīt apkaimes/kopienu organizācijas aktīvas
pārvietošanās veicināšanai.

1. Izstrādāt un ieviest komunikācijas kampaņu, kas
popularizē tīklu un aktīvu pārvietošanos.

2. “Iesācēja” kursu vadīšana, lai veicinātu to kopienas
iedzīvotāju grupu iesaistīšanu staigāšanas un
riteņbraukšanas izmantošanā pārvietošanās nolūkiem,
kas mazāk izmanto aktīvo pārvietošanos.

3. SPAcE UActivE rīcības plāna izplatīšana citām pašvaldībām,
lai stimulētu un atbalstītu citus izmantot UActivE rīcības
plānus.
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Visa informācija par šo rīcības plānu ir pieejama šeit: Kastīlijas-Lamančas (Toledo) 
UActivE rīcības plāns.
Lai saņemtu plašāku informāciju par konkrētu procesu un UActivE rīcības plānu, lūdzam 
sazināties ar kontaktpersonu: Aurora Sánchez-Garcia, Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, Castilla-La Mancha, Bulevar Río Alberche, s/n – Toledo, e-pasts: aurorasg@
jccm.es, tīmekļa vietne: ww.castillaamancha.es 

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-castilla-la-mancha-toledo-spain.pdf
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Itālija
UActivE kopsavilkums: Palermo, Itālija

1. Iepazīšanās ar UActivE rīcības plānu
• Palermo:

o Palermo atrodas Sicīlijas ziemeļrietumu krastā, un tā ir viena no siltākajām
Eiropas pilsētām, kur vidējā gada temperatūra ir 18,5 °C.

o Tā ir Sicīlijas reģiona un Palermo provinces galvaspilsēta.
o Tā ir piektā lielākā pilsēta Itālijā pēc iedzīvotāju skaita, un 2016. gadā tajā bija

1 270 000 iedzīvotāju. Pilsētas centrā dzīvo aptuveni 680 000 cilvēku. Pēdējos
gados iedzīvotāju skaits ir palielinājies, galvenokārt, imigrācijas dēļ.

o Tā ir ceturtā pārblīvētākā pilsēta Eiropā (balstoties uz visiem raksturlielumiem).
Pārblīvētības līmenis Palermo pilsētā 2014. gadā tika reģistrēts 42% līmenī, ar
rīta pīķa līmeni 66% un vakara pīķa līmeni 68%. Vietējās vides izaicinājumus
rada ceļu infrastruktūra, vēsturiskā centra īpašības (šauras ielas, ar nelielu
stāvvietu skaitu), zaļo zonu trūkums un sabiedriskā transporta tīkls.

• Veselība un labklājība:
o 2014.-2015. gadā Sicīlijā bija augstāks iedzīvotāju aptaukošanās līmenis

nekā pārējā Itālijas daļā, piemēram, 23,2% bērniem ir liekais svars, 10,2% ir
korpulenti un 3,7% – ļoti korpulenti.

o Salīdzinājumā ar citām valstīm, Itālijā ir zemāks fizisko aktivitāšu līmenis.
o 2014. gada nacionālā pētījuma rezultāti parādīja, ka tikai 60% skolu ir sporta

zāle vai līdzīga sporta būve skolas ēkā.
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2. UActivE rīcības plāna attīstības process

Saskaņā ar 2. sadaļā aprakstīto attīstības procesu, Palermo noteica savu intervences 
prioritāti un iedzīvotāju grupas šādi:

• stratēģiskā intervence: infrastruktūra un politika aktīvas vides veicināšanai,
koncentrējoties uz bērniem un jauniešiem, kur UActivE rīcības plāna galvenā
intervences prioritāte Palermo pilsētai ir skolu vidē.

• iedzīvotāju grupa: bērni un jaunieši (skolas vecuma) un viņu ģimenes, skolu
izglītības sektors un plašāka skolu kopiena, ieskaitot sabiedrību kopumāe) e le
loro famiglie, il settore dell’istruzione  e la comunità scolastica in senso lato.

UActivE rīcības plāns, Palermo

Vīzija: Palermo – mājas aktīvām un veselīgām skolu kopienām.

Mērķis: izveidot skolu kultūru, kas veicina aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, un 
atbalstītu tādas skolu vides izveidi, kas veicinātu un palielinātu regulāru fizisko aktivitāšu 
veikšanu, samazinātu bezdarbību un novērstu bērnu aptaukošanās un korpulences 
problēmu.

Īpaši mērķi:
1. Izglītot bērnus un jauniešus par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi un sekmēt bērnu

aptaukošanās un korpulences ierobežošanu, un sniegt tiem iespēju piedalīties
fizisko aktivitāšu plānošanā un lēmumu pieņemšanā viņu skolas vidē.

2. Bagātināt skolu vidi ar fiziskajām aktivitātēm, kas palīdzētu veicināt akadēmiskos
sasniegumus un radītu pozitīvu ietekmi uz bērnu, jauniešu un plašākas skolu
kopienas labklājību.

3. promuovere l’attività fisica nelle scuole contribuire al miglioramento dei risultati
accademici e avrà un impatto positivo sul benessere dei bambini, dei giovani e della
comunità;
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4. Atbalstīt tādu politiku, kas ieviesīs efektīvu stratēģiju un infrastruktūru, lai
paplašinātu piekļuvi sporta aktivitātēm visiem skolēniem un iedrošinātu tos.

Aktivitātes  
Katram no iepriekš minētajiem mērķiem rīcības plānā ir detalizēti aprakstītas 
vairākas aktivitātes, kas veicinās konkrētā mērķa vai uzdevuma sasniegšanu. 
UActivE ietvaros izstrādāto mērķu un aktivitāšu kopsavilkums ir norādīts tabulā.  

4. Tabula. Palermo UActivE rīcības plāna mērķi/uzdevumi un aktivitātes.

Mērķis/
uzdevums

Aktivitātes

1. Pilsētas takas –
pilsētas pastaiga
no mājām
uz skolu un
spēļlaukumu

2. Aktīvie skolu
rajoni

1. Informācija par esošajiem un nākotnes gājēju celiņiem Palermo
pilsētvides attīstībā.

2. Informācija par kultūras pieminekļiem un pasaules
kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem gājēju celiņu tuvumā.

3. Izpētīt iespējamos gājēju celiņus uz skolu, ieskaitot vēsturiskos
objektus un pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma objektus,
nosakot attālumu no mājām uz skolu.

4. Izstrādāt skolu pilsētas taku programmu a) ieplānojot līdz 3 km
liela attāluma maršrutus uz skolu un atpakaļ, drošākos maršrutus
un veicamo laiku.

5. Izstrādāt skolu pilsētas taku programmu b) aktivitātes klasē
starp skolotājiem un skolēniem.

6. Identificēt nākamo skolu pilsētas taku programmas projekta
aktivitāšu fāzi – riteņbraukšanu no mājām uz skolu.

1. Informācija par esošajiem skolu sporta objektiem Palermo, kas
pieejami vai nav pieejami pēc skolas darba laika.

2. Veikt priekšizpēti, lai noteiktu skolas, kas var ieviest aktīvo skolu
rajonu programmu savos pašreizējos sporta objektos.

3. Attīstīt aktīvo rajonu programmu kopā ar noteiktajām skolām.

4. Izstrādāt specifisku aktivitāšu programmu, lai atbalstītu aktīvo
rajonu programmu.

Visa informācija par šo rīcības plānu ir pieejama šeit: Palermo UActivE rīcības plāns.

Lai saņemtu plašāku informāciju par konkrētu procesu un UActivE rīcības plānu, 
lūdzam sazināties ar kontaktpersonu: Rosina Ndukwe, CESIE, Via Roma, 94, 90133 – 
Palermo, Itālija, e-pasts: rosina.ndukwe@cesie.org, tīmekļa vietne: www.cesie.org

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-palermo-italy-cesie.pdf
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Latvija
UActivE kopsavilkums: Tukums, Latvija 

1. Iepazīšanās ar UActivE rīcības plānu
• Tukums

o 2014. gadā Tukuma pašvaldība pievienojās Latvijas veselīgo pilsētu tīklam. Tā
rezultātā tika izveidota Tukuma rajona sabiedriskās veselības stratēģija 2016.-
2023., kas identificēja veselīgas pilsētvides plānošanas attīstības iespējas
Tukumā un šis UActivE rīcības plāns bija nozīmīgs ieguldījums infrastruktūras
politikas izveidē.

o 2015. gada 1. janvārī Tukuma novada iedzīvotāju skaits bija 31 666; lielākais
iedzīvotāju skaits Tukuma novadā ir Tukuma pilsētā – 19 000, vismazākais
iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 530.

o Kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā un Tukuma novadā turpina samazināties.

• Veselība un labklājība:
o Galvenais saslimstības un mirstības iemesls gan Latvijā, gan Tukuma novadā ir

asinsrites sistēmu problēmas.
o Iedzīvotāju aktivitātes līmeņa aptauja parādīja, ka 2016. gadā 42,1% iedzīvotāju

norādīja, ka aktīva laika pavadīšana ir nozīmīga viņu dzīvē – ar pastaigām,
riteņbraukšanu un citām fiziskām aktivitātēm tie nodarbojas vismaz 4 stundas
nedēļā. 33,6% respondentu norādīja, ka brīvo laiku pavada pasīvi – lasa, skatās
TV, lieto datoru vai veic citas mazkustīgas darbības.
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o 69,9% no iedzīvotājiem katru dienu pārvietojās ar kājām, 13% to dara vismaz
reizi nedēļā. 43,7% izmanto automašīnu katru dienu un tikai 23,4% pēdējā
gada laikā nebija izmantojuši automašīnu vispār.

2. UActivE rīcības plāna izstrādes process

Atbilstoši 2. sadaļā sniegtajam izstrādes procesam, Tukums noteica savu intervences 
prioritāti un iedzīvotāju grupas šādi: 

• vispārēja stratēģiskā intervence: veselīgas un drošas sabiedrības izveide drošā un
kvalitatīvā pilsētvidē;

• iedzīvotāju grupa: visi iedzīvotāji, ieskaitot visus pašvaldības indivīdus, pievēršot
lielāku uzmanību bērniem, jauniešiem, un sabiedrībai kopumā.

UActivE rīcības plāns, Tukums

Vīzija: Tukums kustībā! Pilsēta, kur jebkurā vietā var nokļūt kājām vai ar velosipēdu.

Mērķis: radīt Tukuma pilsētā labvēlīgu vidi, kas rosinātu iedzīvotājus dzīvot veselīgi un 
aktīvi. 

Īpaši mērķi
1. Sekmēt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes ikdienā.
2. Sekmēt aktivitāti brīvajā laikā.

Aktivitātes
Katram no iepriekš minētajiem mērķiem rīcības plānā ir noteiktas aktivitātes, kas 
sniegs ieguldījumu šo specifisko vai vispārējo mērķu sasniegšanai. Darbības, kas 
ietvertas UActivE rīcības plānā ir apkopotas tabulā zemāk.  
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5. Tabula. Tukuma UActivE rīcības plāna mērķu kopsavilkums/mērķi un darbības.

Mērķis/
uzdevums

Aktivitātes

1. Sekmēt
iedzīvotāju
fizisko
aktivitāti
ikdienā.

1. Izveidot drošu infrastruktūru gājēju plūsmai pilsētā.
• Identificēt gājēju plūsmu pilsētā.
• Izstrādāt drošas gājēju plūsmas infrastruktūras plānu.
• Infrastruktūras izveidošana drošas gājēju plūsmas nodrošināšanai.

2. Izveidot drošu infrastruktūru riteņbraucēju plūsmai pilsētā
• Iedzīvotāju iesaiste riteņbraukšanas maršrutu izstrādē.
• Maršrutu izstrāde, kas papildina vai veidojas no jau esošajiem

riteņbraukšanas maršrutiem.
• Izmantot HEAT rīku riteņbraukšanas infrastruktūras izveides

atbalstam.
• Radīt riteņbraukšanas infrastruktūru, ieskaitot velonovietnes.

2. Sekmēt
aktivitāti
brīvajā laikā

1. Atpūtas zonu attīstība
• Iedzīvotāju iesaiste atpūtas vietu un sporta un atpūtas maršrutu

projektēšanāMaršrutu izstrāde rekreācijas teritoriju savienošanai
(nūjošanai, skriešanai, velobraukšanai)

• Izstrādāto maršrutu iezīmēšana.
2. Pieejamās sporta un atpūtas infrastruktūras informācijas pieejamības

uzlabošana
• Uzlabot piekļuvi informācijai par sporta infrastruktūru.
• Atpūtas zonās izvietot stendus ar informāciju skrējējiem un nūjotājiem

par iesildīšanos, vingrinājumiem, atsildīšanos u.c.
3. Veselību uzlabojošu aktivitāšu veicināšana
• Organizēt un veicināt vietējās kopienas iniciatīvas.
• Organizēt un veicināt sporta sacensības.
• Veicināt un izstrādāt tradicionālus fiziskās aktivitātes veicinošus

pasākumus, piemēram, ģimenes dienu, veselības un sporta festivālu,
mobilitātes nedēļu

• Veicināt un ieviest dažādus sporta aktivitāšu iespējas jauniem
cilvēkiem skolās, ieskaitot riteņbraukšanu, slidošanu u.tml.

• Organizēt aktivitāti veicinošas nometnes bērniem.

Visa informācija par šo rīcības plānu ir pieejama šeit: Tukuma UActivE rīcības plāns.

Lai saņemtu plašāku informāciju par konkrētu procesu un UActivE rīcības plānu, lūdzam 
sazināties ar kontaktpersonu: Dace Liepiņa-Zusāne, Tukuma novada Domes, Kultūras, 
sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i., mob. tālr. +371 29165505. 
e-pasts: dace.liepina-zusane@tukums.lv, tīmekļa vietne: www.tukums.lv

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-tukums-latvia.pdf
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Grieķija
UActivE rīcības plāna vadības kopsavilkums: Trikala, Grieķija

1. Iepazīšanās ar UActivE rīcības plānu
• Trikala:

o Trikala ir pilsēta Grieķijas vidienē un Trikalas prefektūras galvaspilsēta.
o 2016. gadā Trikalā bija aptuveni 75 000 iedzīvotāju.
o Gan prefektūrā, gan pilsētā tiek novērots vispārējs iedzīvotāju vidējā vecuma

pieaugums.
• Veselība un labklājība:

o Eurobarometra pētījums (2014.) norāda, ka Grieķijā 69% iedzīvotāju
nenodarbojas ar sportu un 67% iedzīvotāju reti vai nekad nenodarbojas ar
fiziskām aktivitātēm.

o Trikalā ir izteiktas riteņbraukšanas tradīcijas. Atbilstoši 2010. gada
nacionālajam pētījumam par riteņbraukšanas paradumiem, 15% no Trikalas
iedzīvotājiem ikdienā pārvietojas ar velosipēdu (vidējais rādītājs Grieķijā
kopumā ir 2,5%).

o Tomēr 2016. gada aptauja Trikalā atklāja, ka 32% no respondentiem uzskata
riteņbraukšanas maršrutus par nepilnīgiem un 19% uzskata tos par bīstamiem.
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2. UActivE rīcības plāna attīstības process

Atbilstoši 2. sadaļā sniegtajam izstrādes procesam, Trikala noteica savu intervences 
prioritāti un iedzīvotāju grupas šādi:

• stratēģiskā intervence: fokusēties uz velojoslu un maršrutu uzlabošanu,
pagarināšanu un savienošanu;

• iedzīvotāju grupa: visi, kas var izmantot velosipēdus un pieder jebkurai
sociālekonomiskajai kategorijai.

UActivE rīcības plāns, Trikala

Vīzija: Trikala – pilsēta, kas ierobežoja visu transportlīdzekļu izmantošanu no paplašinātā 
pilsētas centra.

Mērķis: izveidot pilsētas centru par gājēju zonu un savienot to ar izklaides un atpūtas 
infrastruktūru, izmantojot gājēju ceļus un veloceliņus.

Īpaši mērķi 
1. Līdz 2021. gadam paplašināt veloceliņu tīklu no šī brīža 5,2 km līdz 9,3 km.
2. Līdz 2021. gadam paplašināt gājēju ielu tīklu no šī brīža 2,5 km līdz 3,3 km.
3. Veicināt riteņbraukšanu un iešanu kājām kā pārvietošanās un atpūtas aktivitāti

iedzīvotāju vidū.

Aktivitātes: 
Katram no iepriekš minētajiem mērķiem rīcības plānā ir noteiktas aktivitātes, kas 
sniegs ieguldījumu šo specifisko vai vispārējo mērķu sasniegšanai. Darbības, kas 
ietvertas UActivE rīcības plānā ir apkopotas tabulā zemāk. 

6. Tabula. Trikalas UActivE rīcības plāna mērķu kopsavilkums/mērķi un darbības.

Mērķis/uzdevums Aktivitātes

1. Līdz 2021. gadam
paplašināt veloceliņu tīklu
no šī brīža 5,2 km līdz 9,3
km.

1. Riteņbraucēju aptauja (ietverot WHO HEAT saistītos da-
tus).

2. Pieteikties Grieķijas Zaļā fonda projektam par veloceliņu
pagarināšanas tehnisko izpēti.

3. Tehniskā izpēte par esošo veloceliņu uzlabošanu un pa-
garināšanu.

4. Konsultācijas ar iedzīvotājiem un to iesaiste tehniskās
izpētes izskatīšanā.

5. Jaunu veloceliņu ieviešana.



34

2. Līdz 2021. gadam
paplašināt gājēju ielu tīklu
no šī brīža 2,5 km līdz 3,3
km.

1. Pieteikties Grieķijas Zaļā fonda projektam par gājēju ielu
pagarināšanas tehnisko izpēti.

2. Tehniskā izpēte par esošo gājēju ielu uzlabošanu un pa-
garināšanu.

3. Konsultācijas ar iedzīvotājiem un to iesaiste tehniskās
izpētes izskatīšanā.

4. Gājēju ielu tīkla paplašināšanas darbu īstenošana.

3. Veicināt riteņbraukšanu
un iešanu kājām kā
pārvietošanās un atpūtas
aktivitāti iedzīvotāju vidū.

1. 1. Veicināt sabiedrisko iestāžu uzmanību, izmantojot da-
tus par fizisko aktivitāšu veselības rādītājiem, ieskaitot
HEAT rezultātus Trikalā.

2. Izstrādāt un veicināt reklāmas video par riteņbraukšanu
un iešanu kājām. Saistītās masu mediju kampaņas.

3. Sabiedriskās iesaistes aktivitātes – masu pasākumi sadar-
bībā ar interešu grupām (piem., riteņbraucējiem), kas
palielinātu vispārējo sabiedrisko izpratni.

Visa informācija par šo rīcības plānu ir pieejama šeit: Trikalas UActivE rīcības plāns.

Lai iegūtu specifisku papildus informāciju par procesu un UActivE, lūdzu, sazinieties ar 
kontaktpersonu: Vasilena Mitsiadi, e-pasts: m_vasilena@yahoo.gr 

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-trikala-greece.pdf
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