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Viņi

Mēs



Viņi anarhisti pašdarbnieki,
kas neievēro notiekumus

Mēs rūpējamies par
kārtību  un drošibu



Viņi lēni, vecmodīgi,
kas traucē attīstībai

Mēs vienkārši vēlamies tiesības
uz brīvu pārvietošanos



Konfrontācija līdz absurdam!

©klab.lv/aicisiv



neatbilstoša infrastruktūra veido
neatbilstošu uzvedību



atbilstoša infrastruktūra veido
atbilstošu uzvedību



Vasara 2013 - kulminācija



Vasara 2013 - kulminācija



Vasara 2013 - kulminācija



KRĪZE

RĪGĀ
ir



Laikmetu griežos ideoloģiski konflikti
ir neizbēgami



komunikācija un vēlreiz komunikācija



Pavasaris 2013
Pagrieziena punkts

foto: LETA



1) masa sasniedz kristiko robežu
2) saspīlējums sasniedz kritisko robežu

3) dialogs piespiedu kārtā
4) izpratne

5) rīcība



Rīgas velo nedēļa 2013



Rīcība sākas no augšas

Pārmaiņas sākas no apakšas



Mērs ar vīziju, kas dod nepārprotamu signālu rīkoties

Viļņas mērs akcijā pret nelikumīgi
 uz velo joslas 'novietota' auto



Velo nav pašmēŗkis,
tas ir līdzeklis ceļā uz dzīvotspējīgu pilsētu.

Cycling is not a goal in itself but rather
a highly prioritised political tool for
creating a more liveable city.

Ayfer Baykal
Kopenhāgenas plānošanas biroja vadītāja



Viņi

Mēs



Dialogs



Mēs



Rīgas velo
darba grupa



Profesionāļi realizē

Rīcība sākas no augšas

Pārmaiņas sākas no apakšas



iekļaut velotransportu kopējā satiksmes sistēmā, veicināt
tā pieejamību un popularitāti kā efektīvu, ilgtspējīgu un

citiem transporta līdzekļiem
līdzvērtīgu mobilitātes sastāvdaļu

Mērķis



 Programma Infrastruktūra
komunikācija

izglītība
popularizēšana

veselība u.c.

stratēģija
tipveida risinājumi
detālie risinājumi
ieviešanas plāns

Realizācija
saistošo institūciju koordinēšana, normatīvās bāzes izstrāde



kurtuesi.lv



kurtuesi.lv



RVC bīstams dzīvībai
RVC nepieciešams dzīvībai

avots: RDSD
CSNg ar velo



Velo celiņi beidzas līdz ar centra robežu

centrs



Esošā stratēģija:
Savienot velo celiņus ar drošiem koridoriem



Vēlamā stratēģija:
RVC - velo joslu tīkls visos virzienos



Tilti un viadukti



RVC velo ceļu tīkls



RVC velo ceļu tīkls



RDPAD RVC attīstības stratēģija



Apkaimju stratēģija



Rekreatīvie maršruti



Infrastruktūras 3 pamatelementi

glabāšana
mājās

glabāšana
galapunktā

ceļš



Pilsētvides risinājumi nedrīkst reaģēt uz
pieprasījumu pagātnē,

tiem ir jārada pieprasījums nākotnē.

Tagadnē notiek tikai būvdarbi.



Rīga

pilsēta cilvēkam



Baltijas  velo galvaspilsēta

Rīga
Austrumeiropa

s


