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Multimodāla pilsēta «cities.multimodal»  
Projekta mērķi

▪ Veicināt viedas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību 

pilsētvidē 

▪ Samazināt autotransporta radītos CO2 izmešus Rīgas 

pilsētas centrā, mudinot pilsētas iedzīvotājus ikdienā 

izvēlēties videi draudzīgākus pārvietošanās veidus
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Multimodāla pilsēta «cities.multimodal»  
Projekta aktivitātes

▪ Rīgas pilsētas transporta infrastruktūrai un transporta 

plānošanas specifikai pielāgota Mobilitātes punkta 

attīstības koncepta izstrāde 

▪ Viena Mobilitātes punkta pilotprojekta izveide nozīmīga 

Rīgas pilsētas transporta mezgla krustpunktā



Kas ir Mobilitātes punkts?
Koncepts:
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Kas ir Mobilitātes punkts?
Koncepts:

▪ Ērts dažādu transporta veidu savienojums – tādējādi 

atbalstot multimobilitāti un vienlaikus piedāvājot plašāku 

pakalpojumu klāstu

▪ Veicina iekšdedzes dzinēju transportlīdzekļiem 

alternatīvus, ilgtspējīgākus pārvietošanās veidus 

pilsētvidē – piemēram, videi draudzīgāka sabiedriskā 

transporta un koplietošanas transportlīdzekļu 

izmantošanu, riteņbraukšanu, kājāmiešanu, u.tml. 
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Izpētes teritorija
VEF teritorija un 
tās apkārtne

▪ Platība: 134 ha

▪ Iedzīvotāji: 1 700

▪ Teritorijas ikdienas lietotāji:

17 000 (strādājošie,

skolēni, studenti)
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Pilotprojekta teritorija
VEF Mobilitātes 
punkts

▪ Pirmo Mobilitātes punkta

pilotprojektu Rīgas pilsētā

plānots izbūvēt Gustava

Zemgala gatves un Brīvības

gatves krustojumā
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Priekšizpētes:

▪ Starptautiskā labā prakse – sekmīgi īstenotie “Mobilitātes 

punktu” pilotprojekti un tajos integrētie mobilitātes 

pārvaldības risinājumi Brēmenē (Vācijā), Bergenā 

(Norvēģijā), Gentē, Deinzē un Šķētenē (Beļģijā)

▪ Mobilitātes pārvaldības risinājumu izvirzīšanas 

priekšnoteikumi un kritēriji Rīgas pilsētā

▪ Priekšlikumi par “Mobilitātes punkta” konceptuāla 

risinājuma (modeļa) funkcionalitāti
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Priekšizpētes rezultāti un secinājumi:

▪ Mobilitātes punktu potenciālie lietotāji Rīgas pilsētā:

✓ Pašreizējie privātā auto lietotāji

✓ Ārpus pilsētas strādājošie

✓ Pilsētā dzīvojošie un strādājošie

✓Neregulāri lietotāji (publiskas iestādes vai veikala 

apmeklējums, draugu vai vecāku apciemošana, 

atpūta pilsētas centrā, u.c.)
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Priekšizpētes rezultāti un secinājumi:

▪ Mobilitātes punktu izveides priekšnoteikumi un kritēriji 
Rīgas pilsētā (nosacījumi, kas jāievēro, izstrādājot mobilitātes punktus, 
norādot minimālos, apmierinošos un vislabākos kritērijus mobilitātes punktu 
atrašanās vietai, funkcijām un atveidojumam)

✓Multimodalitāte un atrašanās vieta

✓ Funkcionalitāte

✓ Kvalitāte un elementi

✓ Ekonomiskais novērtējums un sadarbība ar 
ieinteresētajām pusēm

Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
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Priekšnoteikumi un kritēriji:

▪ Multimodalitāte un atrašanās vieta:
✓ Savienojums ar dzīvojamajām un darījumu teritorijām

✓ Savienojums ar sabiedrisko transportu

✓ Atrašanās vieta zonās, kuras neietilpst sabiedriskā transporta 
tīklā

✓ Savienojums ar ceļu un ielu tīklu

✓ Savienojums ar velotransporta infrastruktūru

✓ Nodrošināta piekļuve gājējiem

✓ Savienojums ar privātā autotransporta autostāvvietām, t.sk., 
Park&Ride

Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
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Priekšnoteikumi un kritēriji:

▪ Funkcionalitāte:

✓ Mobilitātes punkta funkcijas un ērtība (velonovietnes, 
koplietošanas auto pieejamība, velotransporta remonta 
stacija, sabiedriskā transporta e-talona (biļešu) automāti, 
interaktīvs ekrāns ar sabiedriskā transporta ierašanās laiku, 
u.c.)

✓ Ar mobilitāti nesaistītas funkcijas (pasta stacijas, kioski,  
parki/zaļā zona, soliņi, nojumes, u.c. labiekārtojums, WC 
u.tml.) 

Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai



13

Priekšnoteikumi un kritēriji:
Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai

▪ Kvalitāte un elementi: 

✓ Vizuālā identitāte un pieejamība, apzīmējumi

✓ Nojumes un publiskā telpa

✓ Energoefektivitāte (LED apgaismojums, atjaunojamās enerģijas 

tehnoloģijas)

✓ Drošība un lietošanas monitorings (videonovērošanas kameras, 

veloskaitītāji u.tml.)

✓ Atkritumu apsaimniekošana
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Priekšnoteikumi un kritēriji:
Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai

▪ Ekonomiskais novērtējums un sadarbība ar 

ieinteresētajām pusēm: 

✓ Izmaksas

✓ Privātais līdzfinansējums

✓Mobilitātes pakalpojumu sniedzēju iesaiste

✓ Vietējo uzņēmumu iesaiste
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Vēlamā funkcionalitāte:

▪ Pamatfunkcijas:
✓ Velosipēdu novietnes

✓ Koplietošanas autotransporta stāvvietas

✓ Sabiedriskā transporta pieturu tuvums

✓ Sabiedriskā transporta e-talona (biļešu) automāts

✓ Nodrošināta pieejama apstāšanās vieta cilvēkiem ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām

✓ Kvalitatīvs LED apgaismojums
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Vēlamā funkcionalitāte:

▪ Papildus mobilitātes funkcijas:
✓ Koplietošanas stāvvietas arī e-velosipēdiem un e-skūteriem

✓ Elektrotransporta uzlāde: autotransportam (privātajam un 
koplietošanas) un/vai e-skūteriem un e-velosipēdiem (E-wall)

✓ Kiss & Ride zona un/vai josla taksometram un koplietošanas 
auto (viegla, pieejama autostāvvieta)

✓ «Reālā laika» transporta informācijas publiskošana

✓ Informatīvās zīmes

✓ Droša vieta, kur novietot un uzglabāt dārgus velosipēdus;

✓ Visiem pieejama velosipēda riepu uzpumpēšanas vieta un 
instrumentu komplekts velosipēdu labošanai
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Vēlamā funkcionalitāte:

▪ Papildus komforta funkcijas:
✓ Soliņi un galdiņi

✓ Atkritumu tvertnes un vietējie atkritumu šķirošanas punkti

✓ Nojume koplietošanas autotransporta, velotransporta un 
sabiedriskā transporta izmantotājiem

✓ Dzeramā ūdens, kafijas automātu pieejamība

✓ Sabiedriskās tualetes ar bērnu pārtinamiem galdiņiem

✓ Speciālas joslas/citi ceļu drošības pasākumi vājredzīgiem 
un neredzīgiem cilvēkiem

✓ Tīkla piekļuve (Wi-Fi)
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Mobilitātes punkta koncepts Rīgas pilsētai
Vēlamā funkcionalitāte:

▪ Luksusa funkcijas:
✓ Koplietošanas atslēgas (skapīši ar digitālu piekļuves kodu 

tiešsaistes darījumiem, koplietošanas bērnu sēdeklīšiem, 
uzglabāšanas vietām velosipēdistu ķiverēm, atslēgu nodošanu 
Airbnb pakalpojumu ietvaros vai auto nomu koplietošanā)

✓ Digitālais paziņojumu dēlis apkaimes aktivitāšu publiskošanai

✓ Uzlādes vietas mobilajiem telefoniem

✓ Zaļo tehnoloģiju integrācija nojumēs un mobilitātes punktos

✓ Pastkastes, bezmaksas laikrakstu un žurnālu izplatīšana

✓ Plaukti grāmatu un citu lietu ziedojumiem
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Mobilitātes punkti Rīgā
Mobilitātes punktu iespējamie veidi:

▪ Apkaimes mobilitātes punkti

▪ Stāvparku mobilitātes punkti

▪ Dzelzceļa staciju mobilitātes punkti

▪ Mobilitātes punkti multimodālajos satiksmes mezglos 

(MSM)
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Mobilitātes 
punkti Rīgas 
pilsētā

Mobilitātes 
punktu 
indikatīvs 
novietojums
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Mobilitātes punkti Rīgā
Mobilitātes punktu iespējamie veidi/skaits:

▪ Kopumā priekšizpēte rekomendē Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā izveidot 63 mobilitātes punktus:

✓ 3 Multimodālā mezgla mobilitātes punkti

✓ 5 stāvparkā izvietojami mobilitātes punkti (1.prioritāte) 

✓ 13 stāvparkā izvietojami mobilitātes punkti (2.prioritāte) 

✓ 7 stāvparkā izvietojami mobilitātes punkti (3.prioritāte) 

✓ 12 dzelzceļa stacijas mobilitātes punkti

✓ 23 apkaimes mobilitātes punkti
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Mobilitātes 
punktu 
apkalpes 
zonas 300m 
un 500m 
radiusā
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
VEF mobilitātes punkta izveides mērķis:

▪ Radīt iespēju autobraucējiem virzienā uz centru (vai citu 

Rīgas pilsētas apkaimi) turpināt ceļu ar velosipēdu vai 

sabiedrisko transportu 

▪ Izveidot ērtu pārsēšanās punktu starp dažādiem 

sabiedriskā  transporta veidiem/maršrutiem

▪ Izveidot velosipēdu novietošanas un drošas uzglabāšanas 

punktu



24

Mobilitātes 
punkta 
pilotprojekta 
konceptuāls 
risinājums
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Atvērta tipa 

velo 

novietņu 

uzstādīšana
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Slēgta tipa 

velo 

novietņu 

uzstādīšana
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

“Zaļie” risinājumi 

– elektroapgāde, 

apgaismojums, 

saules bateriju-

akumulatoru 

sistēma
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Mobilitātes punkta 
labiekārtojums 
(soliņš, atkritumu 
urnas, 
velonovietnes, 
velopumpis, 
veloremonta
piederumi, 
informatīvās zīmes 
u.c.)
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Veloskaitītāja ar 

informatīvo displeju 

uzstādīšana Brīvības 

gatvē pie veloceliņa 

“Centrs-Berģi”
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Veloskaitītāja iespējamais novietojums:
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Mobilitātes punkta pilotprojekts
Risinājumi:

Koplietošanas 

velosipēdu 

nomas punkts



Labās prakses piemērs:

Vīne, 
Austrija



Kontakti:
RPA «Rīgas enerģētikas aģentūra»
Mazā Jauniela 5, Rīga, LV – 1050

Nika Kotoviča, projekta koordinators, t. 29226404, 
nika.kotovica@riga.lv

Jānis Andiņš, transporta un mobilitātes plānošanas eksperts, 
t. 29827580, janis.andins@riga.lv

Projekta mājas lapa: www.cities-multimodal.eu
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