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Sazinieties ar mums 

 

Move       

  on  

Green 
 

Ilgtspējīgas transporta 

sistēmas uzlabošana 

lauku apvidos  

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 

INTERREG IVC programma. 

Meklē mūs tīmeklī! 

www.moveongreen.eu 

www.facebook.com/MoveOnGreen 

Gaujas upes tramvajs  Vidzemes reģionā, 
Latvija 

Autobusa braukšanas josla 
Slovēnijā 

1 Teruelas 
province, ES  

2  SODEBUR -  
Burgosas provinces 
attīstības biedrība, ES 

3 Tesālijas reģiona 
attīstības fonds, GR 

4 Epīras reģiona 
pārvalde, GR 

5 Šetlandu salu 
padome, UK 

6 Euromontana,         
Eiropas kalnu apgabalu 
asociācija, BE 

7 Centrālā 
Transdonavas reģiona 
inovāciju aģentūra - 
KDRIU, HU 

Projekta koordinatore 
Vidzemē 
Lelde Gavare 

Projektu vadītāja 
Vidzemes plānošanas reģions 

Jāņa Poruka iela 8, 108 kabinets 
Cēsis, Cēsu novads 

T: 29266757 
e-pasts: lelde.gavare@vidzeme.lv 

Vidzemes plānošanas reģiona mājas 
lapa www.vidzeme.lv 

Map source: San Jose, Wikipedia 

Mācoties satiksmes 

noteikumus Brandenbburgā 

8 Burgenlandes   
reģiona pārvalde, AT 

 
9 Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs, SI 

10 West-Pannon 
reģiona bezpeļņas 
attīstības       
uzņēmums, HU  

11 Vidzemes 
plānošanas  
reģions, LV 

12 Piekarpatijas 
reģions, PL 

13 Infrastruktūras un 
lauksaimniecības 
ministrija, DE 



 

Sākumpunkts. Ilgtspējīga transporta sistēma ir ļoti svarīga:  

lauku apvidu ekonomiskas un vides aizsardzības saglabāšanai; 

nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai reģiona iedzīvotājiem un viesiem. 

 

Politikas loma Ilgtspējīgas transporta 

sistēmas trūkums ietekmē jebkuras attīstības 

stratēģijas ieviešanu lauku apvidos. Nav nozīmes, 

cik daudz resursu ieguldīts izglītības un tūrisma 

jomas veicināšanai, jaunu ekonomikas iniciatīvu attīstībai u.c.: ilgtspējīga 

transporta sistēma ir viena no attīstības iniciatīvu panākumu atslēgām. 

Lēmumu pieņēmēji no lauku apvidiem apzinās, kāda loma viņiem uzticēta, 

un ir gatavi rīkoties!  

 

Projekta mērķis. Move on Green uzlabos ilgtspējīgas transporta 

sistēmas plānojumu un efektivitāti lauku apvidos. Lai to paveiktu, projekta 

partneri dalīsies pieredzē ilgtspējīga transporta nozarē. 

 

 

Informatīvi biļeteni: reģistrējies, lai 

saņemtu MOG jaunākās ziņas (skatīt 

tālāk) 

Labās prakses paraugs: inovatīviem 

transporta risinājumiem, kurus izstrādājuši 

MOG partneri. Citu reģionu pārstāvji var 

gūt iedvesmu un īstenot risinājumus 

savās valstīs.  
Politikas vadlīnijas ilgtspējīga 

transporta sistēmas izveidei Eiropas 

Savienības lauku apvidos  
Lokāli plāni kā uzlabot ilgtspējīgu 

transporta sistēmu 12 partneru reģionos 

MOG izveidos...  

Cr: Burgenland Tourismus 

       Seminārs Tesālijā, GR 2013. gada maijā  
      Seminārs Brandenburgā, DE 2014. gada janvārī 

Noslēguma konference Briselē, BE 2014. gada septembrī  

Šīs brošūras saturs atspoguļo autora viedokli. Izdevējs neuzņemas atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu. 

 
1. posms 

Transporta sistēmas 
izvērtējums 12 partneru 
reģionos 

Labās prakses 
piemēru apkopošana  

Pieredzes apmaiņas 
braucieni un tematiski 
semināri  

3.posms 

Rīcības plāna sagatavošana 
ilgtspējīga transporta 
nodrošināšanai 12 partneru 
reģionos 

2. posms 

Ilgtspējīga transporta politikas 
pamatnostādņu ieskicēšana lauku 
apvidos  

Partneru sanāksmes pieredzes 
apmaiņai 

Pieredzes apmaiņas braucieni un 

tematiski semināri  

Ko mēs darīsim? 

MOG aktivitātes 

Laika posms:             3 gadi (2012. gada janvāris - 2014. gada decembris 

Piedalies mūsu sanāksmēs: 
   Ievada sanāksme Teruelā, ES 2012. gada martā 

Seminārs Šetlendu salās, UK 2012. gada augustā 

Seminārs Piekarpatijā, PL 2012. gada novembrī  

Vēlies reģistrēties informatīvajā 
lapā vai piedalīties mūsu 

Apmeklē mūsu vietnes   
www.moveongreen.eu  

Un  

www.facebook.com/MoveOnGreen 

          Vēlies uzzināt vairāk?  

Ko nozīmē Move on Green 

 (Pārvietoties zaļi)? 

Demandas zaļā taka Burgosas 
reģionā, ES 


