


Kā panākt, lai cilvēki privāto automobiļu 
vietā izvēlas videi draudzīgākus 

pārvietošanās veidus?

Ekoskolu Ziemas foruma 2023 
hakatona izaicinājums

Valmieras novada pašvaldība



Mērķis - veicināt videi 
draudzīgāku 
pārvietošanās veidu 
izvēli Valmieras 
pilsētvidē



Tēmas aktualitāte ilgtspējas aspektā
• Transporta sektors rada ~30% no kopējām SEG emisijām jeb ap 3330 tūkst.tonnu CO2 

ekvivalenta gadā (2020. un 2021. gadā), viens no trim sektoriem, kas Latvijā ik gadu patērē 
visvairāk energoresursu;

• 2017. gada CSP aptaujas rezultāti par iedzīvotāju mobilitāti liecina: vislielāko attālumu, jeb 
77% - ikdienas braucienos iedzīvotāji mēro ar automašīnu, 16% - ar sabiedrisko transportu, 
5% - ar kājām un 2% - ar velosipēdu;

• CSP pētījuma “Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2021.gadā” dati rāda, ka vidējais iedzīvotāju 
skaits, kas pārvietojas vienā auto ir 1,7 cilvēki, tajā skaitā pilsētās 1,5 cilvēki vienā auto;

• Lielākā daļa no transporta sektora SEG emisijām tiek radītas no autoceļa transporta 
(95,0 %), savukārt, no tā lielākais SEG emisiju radītājs ir pasažieru automašīnas, kam seko 
kravas transportlīdzekļi un autobusi. Dzelzceļš rada vien 4,6 % no kopējām transporta 
sektora SEG emisijām, aviācija - 0,05 % -, bet jūras transports - 0,3 %.



Mobilitāte pilsētvidē

Pilsētu atkarība no automašīnām ir viena no 

lielākajām problēmām gandrīz ikvienā augošā 

pilsēta.

Pēdējos aptuveni simts gadus pilsētas ir 

projektētas fokusējoties uz autotransportu, citus 

pārvietošanās veidus, īpaši velobraucējus un 

dažkārt arī gājējus atstājot otrajā plānā.

Ar katru desmitgadi visā pasaulē joprojām 

palielinās automašīnu pārdošanas apjomi.



Mobilitāti ietekmējošie aspekti  
Valmieras pilsētvidē
• Privāto auto īpatsvars

• Sabiedriskā transporta potenciāls

• Dzelzceļa stacija ārpus pilsētas centra –
ietekmē starppilsētu pārvietošanās iespējas

• Autoosta starppilsētu autobusiem pilsētas 
centrā

• Velo infrastruktūra, tās pieejamība, kvalitāte

• Kājāmgājējiem ērta pilsētvide (soliņi, 
apstādījumi, apgaismojums, drošības aspekti)



Kādi būtu ilgtspējas mērķi

• Samazināt transporta radīto gaisa piesārņojumu un fosilo 
resursu patēriņu;

• Radīt patīkamu, cilvēcīgu pilsētvidi;

• Uzlabot infrastruktūru, lai veicinātu velo izmantošanu visām 
iedzīvotāju grupām (veloceliņi, drošas novietnes, attieksme);

• Veicināt pārvietošanos ar kājām vai sabiedrisko transportu;

• Veicināt uzskatu: neizmantot privāto auto= videi draudzīgi, 
veselībai pozitīvi, stilīgi



Kāpēc aktuāli?

• Gaisa kvalitāti Valmierā ietekmē ražošanas uzņēmumi, transports, 

privātie apkures risinājumi

• Transports rada troksni

• Lielu daļu pilsētvides aizņem asfaltētas ielas un stāvlaukumi, arvien 

mazāk % paliek zaļās zonas apstādījumu un parku teritorijām

• Pielāgošanās klimata pārmaiņām - plašas teritorijas ar cieto segumu 

(ielas, stāvlaukumi) veicina pārkaršanu

• Veselības aspekts – izmantojot privāto auto, būtiski samazinās ikdienā 

veikto fizisko aktivitāšu apjoms, noieto soļu skaits



Iedzīvotāju grupas, kuru mobilitātes 
paradumi jāuzlabo

• Ģimenes ar bērniem

• Sākumskolēni

• Pamatskolēni

• Vidusskolēni

• Studenti

• Pensionāri

• Strādājošie
• Standarta darba laiks

• Maiņu darba laiks rašošanas 
uzņēmumos (Valmieras stikla šķiedra, 
Valmieras piens, Vidzemes slimnīca 
u.c.)



Kā?

- Plānošana (piemēram, 15min pilsētas koncepts)

- Atbilstoša infrastruktūra

- Atsaucīga sabiedrība

- Atvērtība, eksperimenti



Fakti



Iedzīvotāji, teritorija un 
apdzīvotības blīvums

Apdzīvotības blīvums

Valmiera 1 309

Rūjienas apvienība 14

Kocēnu apvienība 12

Burtnieku apvienība 11

Brenguļu, Kauguru un 

Trikātas apvienība 10

Strenču apvienība 9

Mazsalacas apvienība 7

Naukšēnu apvienība 6

19



Izglītības iestādes

48 +

2 - IZM pakļautībā

2 - privātās izglītības iestādes

Valmieras novada pašvaldības dibinātas:

9212 izglītojamie 
2022./2023. m.g.

pirmsskolās - 2903

skolās - 6309

vispārizglītojošās izglītības iestādes, tai 

skaitā 2 Valsts ģimnāzijas20

pirmsskolas izglītības iestādes16

profesionālās ievirzes izglītības iestādes8

profesionālā vidējā izglītības iestāde1

speciālās izglītības iestādes2

interešu izglītības iestāde1

Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības pilsētu 

sadarbības tīkla (UNESCO Global Network of 

Learning Cities) dalībniece. Visaptveroša izglītības 

sistēma ir Valmieras novada inovāciju un 

uzņēmējdarbības pamatā.

Pieaugums par 1,24%

5 jauniešu centri



Valmierā
76,46%

Procenti no konkrētās 

pašvaldības iedzīvotāju 

skaita darbspējas vecumā, 

kuri strādā Valmierā

%
Mobilitāte pirms 
administratīvi teritoriālās 
reformas



Autoceļu garums

Kopējais 

pašvaldības ceļu 

tīkls, km

Iedzīvotāji uz 

1km

Valsts autoceļu 

fonda līdzekļi, EUR

VAF līdzekļi uz 

1km, EUR

Valmiera 120 207 572 430 4 654

Burtnieku apvienība 223 34 218 755 900

Kocēnu apvienība 171 36 169 188 1 070

Rūjienas apvienība 190 26 134 388 707

Strenču apvienība 102 32 96 460 946

Mazsalacas apvienība 105 29 91 693 873

Brenguļu, Kauguru un 

Trikātas apvienība
126 24 124 615 989

Naukšēnu apvienība 107 17 89 600 664

1 144 48 1 497 129 1 267

197 milj. EUR = valsts autoceļiem

54 milj. EUR = pašvaldības autoceļiem



• Pašvaldības  tiltu un ceļu atjaunošana un 

jaunu pašvaldības ceļu izbūve
• Ielas izbūve Mūrmuižas ielas turpinājumā Valmierā

• Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā

• Novada ceļu tīkla pārskatīšana

(valsts autoceļi – 940 km, pašvaldības ceļu tīkls – 1 183 km)

• Pieejams sabiedriskais transports

• Mikromobilitātes maršrutu attīstība 

(velosipēdu infrastruktūras attīstība, 

«Zaļais dzelzceļš», transportmijas punktu 

infrastruktūras izbūves plāns)

• Jauna Gaujas šķērsojuma izbūve un 

Valmieras apvedceļa noslēgšana



Potenciālie maršruti veloinfrastruktūras attīstībai no 
tuvākās apkārtnes uz Valmieru




