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EIROPASMOBIL ITĀTESNEDĒĻA 
norit katra gada 16.–22. septembrī, 
sniedzot kā mazām, tā lielām pilsētām 
iespēju izmēģināt ilgtspējīgas transporta 
alternatīvas. Mudinot iedzīvotājus 
izvēlēties ilgtspējīgus transporta 
veidus, piemēram, iešanu kājām un 

riteņbraukšanu, mēs varam mazināt 
oglekļa dioksīda emisijas, uzlabot 
gaisa kvalitāti un padarīt savu pilsētvidi 
patīkamāku dzīvei un darbam. 2017. 
gadā noritēja līdz šim vissekmīgākā 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA, 
piedaloties vairāk nekā 2500 pilsētām.

Reģistrējiet savas aktivitātes un pasākumus tiešsaistē www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Par EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻU



#walkwithus

Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu

Mūsu ķermeņi ir radīti kustībai, taču 
daudziem no mums ir grūti atrast laiku 
ikdienā būt aktīviem. Liela daļa mūsu 
laika tiek pavadīta sēdus: mašīnā, pie 
galda vai ekrāna priekšā. Bet varbūt ir 
iespējams mūsu ikdienu padarīt aktīvāku 
un vienlaikus ietaupīt naudu?

Šajā EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻĀ 
uzmanības centrā ir drošas 
pārvietošanās ar kājām un velosipēda 
ieguvumi, ko tie dod mūsu veselībai, 
mūsu videi un mūsu bankas kontam!

Aktīvi pārvietošanās veidi, tādi 
piemēram, iešana ar kājām vai 
braukšana ar velosipēdu, nerada 
emisijas un palīdz uzturēt mūsu sirds un 
ķermeņa veselību. Pilsētas, kuras dod 

priekšroku iešanai un riteņbraukšanai, 
nevis privātajām automašīnām, arī tiek 
atzītas par pievilcīgākām, tajās ir mazāk 
sastrēgumu un augstāka dzīves kvalitāte. 
Tāpēc šajā septembrī pastaigājieties ar 
mums un novērtējiet ieguvumus paši!

Plašāka informācija atrodama vietnē
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITĀTESPASĀKUMI

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Aicinām piedalīties EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS kampaņā ne tikai no 16.-
22.septembrim, bet arī īstenojot MOBILITĀTESPASĀKUMUS visa gada garumā!

Plašāku informāciju skatiet vietnē
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Mudinām uzņēmumus, NVO, 
skolas un citus reģistrēt savu 
MOBILITĀTESPASĀKUMU tiešsaistē.

Dariet pasaulei zināmu, kādus soļus jūs 
sperat, lai veicinātu gudrāku nokļūšanu 
no punkta A līdz punktam B!



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Ilgtspējīgas mobilitātes balvas

EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS balvas 
piešķir pašvaldībām, kuras organizējušas 
visiespaidīgāko pasākumu kopumu laikā no 
16. līdz 22. septembrim. Balvas tiek piešķirtas 
divās kategorijās: pašvaldība, kurā ir vairāk 
nekā 50 000 iedzīvotāju, kā arī balva mazākām 
pašvaldībām. SUMP balva ir atzinība vietējām un 
reģionālām pašvaldībām par izcilību ilgtspējīgas 
pilsētvides mobilitātes plānošanā.

LISABONA 
PORTUGĀLE

UZVARĒTĀJA  
Lielākas pašvaldības

Apmeklējiet mūsu YouTube lapu, lai noskatītos balvu video:

2018. gada 
Ilgtspējīgas 
mobilitātes balvu 
ieguvēji ir:

LIELĀ 
MANČESTRA 
APVIENOTĀ 
KARALISTE

7. SUMP balva

LINDAU 
VĀCIJA

UZVARĒTĀJA 
Mazākas pašvaldības



Plašāka informācija

www.mobilityweek.eu

Eiropas Sekretariāts
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BEĻĢIJA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publikācijas un rīkus, kas palīdzēs jums organizēt savus vietējos 
EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻAS pasākumus, varat lejupielādēt mūsu mājaslapā: 
www.mobilityweek.eu

Vēlaties sazināties ar mums? Vērsieties Eiropas Sekretariātā vai pie savas valsts 
koordinatora: www.mobilityweek.eu/contact

Politisko un finansiālo atbalstu sniedz:
EIROPAS KOMISIJA
Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts
B-1049 Brussels – BEĻĢIJA
www.ec.europa.eu/transport
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