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Projekta dati 
Darbības programmas  
2007.–2013.gadam nosaukums: 

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība 

Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana 

Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana 

Aktivitātes numurs un 
nosaukums: 

1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana 

Apakšaktivitātes numurs un 
nosaukums: 

1.5.2.2.2. Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 
stiprināšana 

Projekta darbības laiks 01.12.2011 – 30.11.2012 



Projekta dati 
 

Kopējās izmaksas 

 

24397.45 Ls 

 

Eiropas Sociālā fonda 
finansējums 

22445.66 Ls 

 

Privātais līdzfinansējums 

 

1951.79 Ls 



 Celt LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju 

 

 Izveidot virtuālo bibliotēku ar izglītojošiem 
materiāliem par satiksmes drošību 

 

 Iesniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību 
iestādēm par satiksmes drošības uzlabojumiem 

Projekta mērķi 



Kvalifikācijas celšana 



Ārvalstu prakse 



Ārvalstu prakse 

ADAC Plus biedri 

ADAC biedri 



Satiksmes dalībnieku aptauja 

Aptaujāti  
194 satiksmes  
dalībnieki 



Virtuālā bibliotēka 



Virtuālā bibliotēka 



Forums 



Preses konference par projekta uzsākšanu  



Konsultācijas 



Biežāk uzdotie jautājumi 

 Dažādi jautājumi par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma 28% 

 Kā fiksēt notikuma vietu? 

 Vai varu atbrīvot brauktuvi? 

 Vai noteikti jāizsauc ceļu policija? 

 Automašīnā ietriecās žogā, ko darīt? 

 Iebraucis bedrē, bojāta riepa, ko darīt? 

 Notriekts meža dzīvnieks, kā jārīkojas? 

 Bojāta automašīna lielveikala autostāvvietā, kā rīkoties? 

 Kā noformēt OCTA polisi internetā? 10% 

 Kā pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu? 9% 

 Kāds ir OCTA polises derīguma termiņš? 9% 

 Kā noņemt automašīnu no uzskaites? 

 Citi 



Iesniegti šādi priekšlikumi valsts un pašvaldību iestādēs: 

 Atļaut labo pagriezienu pie sarkanās gaismas 

 Veicināt autotūristiem atbilstošas infrastruktūras izveidi 

 Ieteikums turpināt fotoradaru projektu valsts un privātās partnerības 

ietvaros 

 Atcelt ikgadējo automašīnas ekpluatācijas nodokli, to pievienojot 

degvielas akcīzes nodoklim un paredzēt kompensācijas mehānismu 

pašvaldībām ceļu uzturēšanai 

 Novērst nepilnības invalīdu karšu izmantošanā 

 Aicinājums veikt papildinājumus «Rīgas kartes» pakalpojumu klāstā 

Iesaistīšanās lēmumu 
pieņemšanas procesā 



Publicitāte 

Vai autovadītāji ir negudri? Par auto īpašnieka atbildību 

Autovadītāju izdoma un pašvaldības kūtrums 

Lats ir pārkāpts, lai dzīvo lats! 

Vai „cilvēciskās kļūdas” ir tikai sodu piemērotājiem? 

„Melnais caurums” Latvijas ceļos 

Autovadītājs nav „slaucama govs”! 

Pilsētas vilciens kā Rīgas sabiedriskā transporta elements 

Vai Rīga ir neizmantoto iespēju zeme? 

Fiksētus ieņēmumus fotoradaru ieviesējiem! 

Griežam pa labi! 

Kā vairot Latvijas konkurētspēju? 

Kā nomierināt „rekordistus”? 

Bezatbildības sērga uz Latvijas ceļiem 

Ar bumbu, pelddvieli un auto padusē 

Latvijas sabrūkošie ceļi un pensiju fonds 

Iznīdēsim „kampējus” autovadītāju vidū! 

Šīs bīstamās luksofora gaismas! 

 

 
Jāmaina seriāla „Fotoradars” scenārijs! 

Vai ceļu sabrukšana tiks apturēta? 

Uzlabosim satiksmes asinsriti Rīgā! 

Autovadītāja zaļā mobilitāte 

Vai izmantojam "Rīgas kartes" iespējas? 



Projekta reklāma 



Projekta reklāma 



Projekta ilgtspēja 
 Tiks saglabāta telefona līnija turpmākai 

konsultāciju sniegšanai 

 Apmācītajiem darbiniekiem – konsultantiem tiks 
saglabātas darba līgumiskās attiecības 

 Vācijas autokluba ADAC pieredze tiks izmantota 
turpmākajā darbā sabiedriskās domas veidošanā 

 Konsultāciju līgums par juridiskajiem 
jautājumiem 

 Virtuālā bibliotēka un interaktīvais forums 



Drošu ceļu! 


