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Kopskats

• Jelgavas pilsētas pašvaldība

• Ķekavas novada pašvaldība

• Salaspils novada pašvaldība

• Ogres novada pašvaldība

• Ādažu novada pašvaldība

• Rīgas pilsētas pašvaldība

Autora veidots attēls



Izpētes struktūra
• Pašvaldību pieteikumu izvērtējums, esošās infrastruktūras apsekošana

• Satiksmes shēmas analīze

• Mobilitātes punkta pamatfunkciju un papildfunkciju noteikšana

• Mobilitātes punkta attīstības novērtējums

• Konsultācijas ar pašvaldībām 

• Ekonomiskais aprēķins vēlamo pamatfunkciju (un papildfunkciju) ieviešanai

• Mobilitātes punktu shematiskas vizualizācijas noteiktajos zemesgabalos

• Rekomendācijas turpmākai mobilitātes punktu praktiskai ieviešanai un attīstībai

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē



Ķekavas reģionālais 
mobilitātes punkts





• Mobilitātes punkta attīstība autobusu 
galapunktā

• Autobusu satiksme, mikromobilitāte, 
koplietošanas auto.

Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē
Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav -
Novada veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls 

Kravas velosipēdu koplietošana, 

elektrisko velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● Nav Jāparedz  20  vietas
Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu 

apkopei nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○ Nav -
Fiksēta vieta skrejriteņu 

novietošanai
Elektrouzlādes iespējas

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ● Ir -

Veidojot labiekārtojumu paredzēt 

īstermiņa stāvvietas pasažieru 

uzņemšanai un izlaišanai

Veidojot labiekārtojumu paredzēt 

īstermiņa stāvvietas pasažieru 

uzņemšanai un izlaišanai

AUTO KOPLIETOŠANAS ● Citybee Citi operatori, kas pieejami Rīgā
Jārezervē stāvvietas koplietošanas 

auto.

Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav Lēnās elektrouzlādes Lēnās elektrouzlādes
Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ●
Ir, 50 autostāvvietu stāvlaukums, 

vēl papildus pie mikroautobusu 

galapunkta.

Satiksmes organizācijas izmaiņas, 

regulējot stāvvietu novietojumu.

Satiksmes organizācijas izmaiņas, 

regulējot stāvvietu novietojumu.

Labiekārtojuma izbūve, stāvvietu 

pārbūve.

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○ Ir, Ķekava - Rīga -
Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Ir -
Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ● Ir -
Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

Autobusu pieturvietu 

labiekārtojums

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Nav Nav Nav Nav

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ 5.0 km attālumā tiek plānota - -
Autobusu satiksme ar Rail  Baltica 

reģionālo staciju

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Nav
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām 

uz citiem transporta veidiem 
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Nav
Tablo par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem

Tablo par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem

Tablo par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav Mobilitates punkta informācija - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Nav Nav Nav Nav

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Nav - Pakomāti Pakomāti

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Ir nojume - Nojumes labiekārtošana Labiekārtota uzgaidāmā telpa

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Nav

Soliņi un cita veida 

labiekārtojums, kas uzstādāms bez 

pilnīgas pārbūves

Labiekārtojuma izbūve Labiekārtojuma izbūve

● Nav 
Videonovērošana Apsargājamas velonovietnes -

● Nav 
- Ilgtspējīga lietus ūdens novade. Ilgtspējīga lietus ūdens novade.

Papildus izmantošanas 

veidi

Ķekavas novada pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI



Ķekavas reģionālais mobilitātes punkts



Ādažu reģionālais 
mobilitātes punkts





Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē
Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav -
Novada veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls 

Kravas velosipēdu koplietošana, 

elektrisko velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● Nav Jāparedz 20 vietas
Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu 

apkopei nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○ Nav -
Fiksēta vieta skrejriteņu 

novietošanai
Elektrouzlādes iespējas

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ● Nav

Veidojot labiekārtojumu paredzēt 

īstermiņa stāvvietas pasažieru 

uzņemšanai un izlaišanai

- -

AUTO KOPLIETOŠANAS ● Citybee, Carguru -
Jārezervē stāvvietas koplietošanas 

auto.

Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav Lēnās elektrouzlādes -
Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ● Nav 20 Autostāvvietu izbūve - -

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○ Nav Autobusu galapunka izveide - -

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Nav - - -

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ●
Plānotā mobilitātes punkta tiešā 

tuvumā 
Autobusu pieturvietu izbūve Autobusu pieturvietu izbūve -

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Nav -
Autobusu satiksme ar Carnikavas  

vai Garkalnes dzelzceļa staciju
-

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ Nav Nav Nav Nav

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Nav
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām 

uz citiem transporta veidiem 
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Nav
Tablo par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem

Ekrāns par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem, kā arī 

vilcienu kursēšanas laikiem 

Carnikavas vai Garkalnes 

dzelzceļa stacijā

Ekrāns par autobusu pienākšanas 

un attiešanas laikiem, kā arī 

vilcienu kursēšanas laikiem 

Carnikavas vai Garkalnes 

dzelzceļa stacijā

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav Mobilitātes punkta informācija - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Nav Nav Nav Nav

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Nav - Pakomāti -

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Nav Pieturvietu nojumes Pieturvietu nojumes Pieturvietu nojumes

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Nav

Labiekārtojums ap autobusu 

pieturvietām, velostatīviem un 

stāvvietām.

Labiekārtojums ap autobusu 

pieturvietām, velostatīviem un 

stāvvietām.

Labiekārtojums ap autobusu 

pieturvietām, velostatīviem un 

stāvvietām.

● Nav Videonovērošana Apsargājamas velonovietnes -

● Nav

Ilgtspējīga lietus ūdens 

novade/ saules bateriju 

uzlādes

- -

Papildus izmantošanas 

veidi

Ādažu novada pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

• Mobilitātes punkta attīstība neapbūvētā 
zemes gabalā

• Mikromobilitātes, autobusu satiksmes, 
koplietošanas auto potenciāls

• Gaujas ielas infrastruktūra



Ādažu reģionālais mobilitātes punkts



Salapils reģionālais 
mobilitātes punkts



Salapils reģionālais 
mobilitātes punkts



Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē
Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav -
Pilsētas veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls ,

Vienota biļete vilcienam un 

velokoplietošanas sistēmai, 

kravas velosipēdu koplietošana, 

elektrisko velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● Ir, atklātas
Jāpapildina velonovietņu skaits 

atbilstoši l ietotāju apjomam

Jāpapildina velonovietņu skaits 

atbilstoši l ietotāju apjomam

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu 

apkopei nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○ Nav
Skrejriteņu koplietošanas 

operatori

Fiksēta vieta skrejriteņu 

novietošanai
Elektrouzlādes iespējas

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ● Autobusu pieturvietās, nav
Dzelzceļa stacijas  tiešā tuvumā  

K&R stāvvietas 
- -

AUTO KOPLIETOŠANAS ● Citybee, Carguru

Dzelzceļa stacijas tuvumā 

jārezervē stāvvietas koplietošanas 

auto.

-
Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav
Tiek plānotas 4 lēnās 

elektrouzlādes
-

Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ● Ir
Esošais stāvlaukums papildināts 

ar stāvlaukumu P&R zonā
Stāvlaukuma labiekārtošana -

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○ Nav
Starppilsētu autobusi neiebrauc 

Salaspilī
-

Starppilsētu autobusi iebrauc 

Salaspilī

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Nav Nav Nav Nav

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ● Ir Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Ir Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ Nav - -
Autobusu satiksme ar Rail  Baltica 

reģionālo staciju

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Nav
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām 

lai nokļūtu citur pilsētā
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Nav
Vilcienu kustības informācija, 

tramvaja kustības informācija

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav - - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Nav zināms
Dzelzceļa stacijas personāls, 

tirdzniecības vietas personāls
-

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Tūrisma centrs - Pakomāti -

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Ir - Uzgaidāmās telpas labiekārtošana -

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Ir papildināms Labiekārtojuma papildināšana Labiekārtojuma papildināšana -

● Nav zināms - - -

● Nav - - -

Papildus izmantošanas 

veidi

Salaspils novada pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

• Funkcionējošs reģionāls mobilitātes 
punkts

• 6 dažādi satiksmes veidi (Dzelzceļš, 
reģionālie autobusi, pilsētas autobusi, 
koplietošanas auto, mikromobilitāte, 
auto)

• Koncentrēšanās uz mikromobilitātes 
risinājumiem



Salapils reģionālais mobilitātes punkts



Ogres reģionālais 
mobilitātes punkts





Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē
Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav -
Pilsētas veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls ,

Vienota biļete vilcienam un 

velokoplietošanas sistēmai, 

kravas velosipēdu koplietošana, 

elektrisko velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● 24 jaunajā stāvlaukumā
Jāpapildina velonovietņu skaits 

atbilstoši l ietotāju apjomam

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu 

apkopei nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○ Bolt, Fiqsy elektriskie skrejriteņi
Fiksēta vieta skrejriteņu 

novietošanai
Elektrouzlādes iespējas -

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ● Daļēji
Dzelzceļa stacijas  tiešā tuvumā  

K&R stāvvietas 
- -

AUTO KOPLIETOŠANA ● Nav norādītas speciālas vietas

Dzelzceļa stacijas tuvumā 

jārezervē stāvvietas koplietošanas 

auto.

-
Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav
Tiek plānotas 4 lēnās 

elektrouzlādes
-

Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ● 2021 gadā izbūvēts stāvlaukums 

tiešā stacijas tuvumā.
- - -

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○
Ogres autoosta ir tiešā dzelzceļa 

stacijas tuvumā
Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Nav Nav Nav Nav 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ● Skolas ielā - - -

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Ogres stacija Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Nav
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām 

lai nokļūtu citur pilsētā
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Nav
Vilcienu kustības informācija, 

tramvaja kustības informācija

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav - - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Ir
Dzelzceļa stacijas personāls, 

tirdzniecības vietas personāls
-

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Ir - - -

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Ir - Uzgaidāmās telpas labiekārtošana -

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Ir 2021 gada projekts - - -

● Ir - - -

● Nav - - -

Papildus izmantošanas 

veidi

Ogres novada pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

• Funkcionējošs reģionāls mobilitātes 
punkts

• 7 dažādi satiksmes veidi (Dzelzceļš, 
reģionālie autobusi, pilsētas autobusi, 
koplietošanas auto, koplietošanas 
mikromobilitāte, mikromobilitāte, auto)

• Koncentrēšanās uz mikromobilitātes 
risinājumiem



Ogres reģionālais mobilitātes punkts



Jelgavas reģionālais 
mobilitātes punkts





Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts 

nākotnē
Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav -
Pilsētas veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls ,

Vienota biļete vilcienam un 

velokoplietošanas sistēmai, 

kravas velosipēdu koplietošana, 

elektrisko velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● Ir, atklātas 100 velonovietnes Jāparedz vismaz 50 vietas
Jāpapildina velonovietņu skaits 

atbilstoši pasažieru apjomam

Slēgta apsargāta velonovietne un 

mantu glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu 

apkopei nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○ Bolt, Fiqsy elektriskie skrejriteņi
Fiksēta vieta skrejriteņu 

novietošanai
Elektrouzlādes iespējas -

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ●
Autobusu pieturvietās, pasažieru 

izlaišana, 5 taksometru stāvvietas

Dzelzceļa stacijas  tiešā tuvumā  

K&R stāvvietas 
- -

AUTO KOPLIETOŠANAS ● Nav

Dzelzceļa stacijas tuvumā 

jārezervē stāvvietas koplietošanas 

auto.

-
Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav Lēnās elektrouzlādes -
Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ●
Ir, pašlaik būvlaukums, 

automašīnas novietojamas adresē 

Sporta iela 2

- - -

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○ Tiek plānota

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Nav 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ● Pietura Jelgavas stacija

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Ir Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana Maršrutu savietošana

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases Nav Rail Baltica trases

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Papildināmas
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām 

lai nokļūtu citur pilsētā
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Stacijas tablo
Vilcienu kustības informācija, 

tramvaja kustības informācija

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav - - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Ir
Dzelzceļa stacijas personāls, 

tirdzniecības vietas personāls
-

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Narvesens Pakomāti -

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Ir - Uzgaidāmās telpas labiekārtošana -

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Ir papildināms Labiekārtojuma papildināšana Labiekārtojuma papildināšana -

● Ir - - -

● Nav - - -

Jelgavas pilsētas pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

Papildus izmantošanas 

veidi

• Lielie attīstības projekti

• 7 dažādi satiksmes veidi (Dzelzceļš, 
reģionālie autobusi, pilsētas autobusi, 
koplietošanas auto, koplietošanas 
mikromobilitāte, mikromobilitāte, auto)

• Lieli pārbūves projekti

• Koncentrēšanās uz mikromobilitātes 
risinājumiem

• Pilsētas mobilitātes punktu funkciju 
novērtējums



Jelgavas reģionālais 
mobilitātes punkts



Rīgas - Zasulauka reģionālais 
mobilitātes punkts





Obligāts - ●; Ieteicams - 

○; Neobligāts - ◊ 

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Projekta SUMBA Pārvietošanās 

Ģenerālplāna sadaļu izstrāde 

(R074) 

«Mobilitātes punktu 

izvietošanas un izveidošanas 

plāns»

Esošs
Reģionāla mobilitātes punkta 

ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta 

programmas papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē Papildinošs

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA ● Nav paredzēta vieta. Next bike 

koplietošanas velosipēdi

Nepieciešama labiekārtota vieta 

next bike

Pilsētas veicināts velosipēdu 

koplietošanas tīkls ,

Vienota biļete vilcienam un 

velokoplietošanas sistēmai, kravas 

velosipēdu koplietošana, elektrisko 

velosipēdu koplietošana

VELOSIPĒDU NOVIETNES ● Nav . Jāparedz vismaz 50 vietas
Jāpapildina velonovietņu skaits 

atbilstoši pasažieru apjomam

Slēgta apsargāta velonovietne un mantu 

glabātava (velostacija)

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI ● Nav. Remontstacija Remontstacija
Iespēja iegādāties velosipēdu apkopei 

nepieciešamo

MIKROMOBILITĀTES KOPLIETOŠANA ○

Ņemot vērā, apkārt esošo ielu 

seguma stāvokli, mikromobilitātes 

kustība apgrūtināta, Rīgā pieejamo 

operatoru iespējamība - Bolt, 

Fiqsy, Skok, Ride

- Fiksēta vieta skrejriteņu novietošanai Elektrouzlādes iespējas

PASAŽIERU IZLAIŠANA / UZŅEMŠANA, T.SK. KOPĀ-

BRAUKŠANA UN TAKSOMETRS ●
Taksometru stāvvietas pie stacijas. 

Neorganizētas apstāšanās vietas 

Tapešu ielā pie stacijas. 

-
Dzelzceļa stacijas  tiešā tuvumā 4  K&R 

stāvvietas 
-

AUTO KOPLIETOŠANAS ●
Nav paredzēta vieta. Koplietošanas 

auto novietoti brīvajās stāvvietās. 

Rīgā pieejamie operatori Citybee, 

Fiqsy, Carguru

-
Dzelzceļa stacijas tuvumā jārezervē 

stāvvietas koplietošanas auto.

Elektrouzlādes, kas paredzētas 

autokoplietošanai

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU INFRASTRUKTŪRA ● Nav elektrouzlādes Lēnās elektrouzlādes -
Ātrās elektrouzlādes, autostāvvietu 

izbūve pašvaldības zemesgabalos

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS ● Autostāvvietas ielu telpā. Ielas 

malā.
-

Ierobežota vieta izvietot autonovietnes. 

Pašvaldības zemesgabali 200 m rādiusā 

ap staciju, kuros iespējams paredzēt 

autostāvvietas.

Autostāvvietu izvietojums sasaistē ar 

Tapešu ielas un Smārdes ielas attīstību

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU GALAPUNKTI ○ Nav Netiek paredzēts - -

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS ◊ Nav - -

25. Trolejbuss, Tapešu un Smārdes ielas 

izbūve, Kuldīgas ielas un Mazās Kuldīgas 

ielas pārbūve

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk. 

mikroautobusi ● 2. tramvajs -
Uzlabojumi tramvaja pieturvietām un 

piekļuvei.
-

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm) ○ Torņklans - Tukums 2 -
Dzelzceļa platformu pārbūve Riga Node 

Bolderājas virzienam.
-

DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm) ○ Nav (tiek plānota) - - Rail Baltica reģionālās stacijas izbūve

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES ● Nav
Norādes uz tuvākajiem piesaistes 

objektiem

Norādes par pārsēšanās iespējām lai 

nokļūtu citur pilsētā
-

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI ● Nav
Vilcienu kustības informācija, 

tramvaja kustības informācija

IDENTITĀTES PĪLĀRS ● Nav - - -

ATBALSTA PERSONĀLS ○ Nav zināms
Dzelzceļa stacijas personāls, 

tirdzniecības vietas personāls
-

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI ● Kafijas tirdzniecības automāts - Pakomāti -

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume) ● Stacijas ēkā/ tramvaja pieturā Labiekārtota uzgaidāmā telpa Nojumes pieturvietās -

LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa) ● Novecojis

Soliņi un cita veida 

labiekārtojums, kas uzstādāms bez 

pilnīgas pārbūves

Pārbūve, kas saistīta ar Bolderājas 

dzelzceļa l īnijas izbūvi

Tapēšu un Smārdes ielas izbūve, Kuldīgas 

ielas un Mazās Kuldīgas ielas pārbūve

● Nav Videonovērošana Apsargājamas velonovietnes
-

● Nav
- Ilgtspējīga lietus ūdens novade. Ilgtspējīga lietus ūdens novade.

Papildus izmantošanas 

veidi

Rīgas pilsētas pašvaldības mobilitātes punkta iespējamības izvērtējums - Zasulauks

Velosipēdi u.c. 

mikromobilitātes rīki

Automašīna

Sabedriskais transports

Informācija

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

• Esoša infrastruktūra sliktā stāvoklī

• 10 dažādi satiksmes veidi ( Reģionālais dzelzceļš, 
Rail Baltica, pilsētas dzelzceļš, tramvajs, trolejbuss, 
autobuss, koplietošanas auto, koplietošanas 
mikromobilitāte, mikromobilitāte, auto)

• Lieli pārbūves projekti

• Šaura ielu telpa

• Potenciāli laba pieejamība no apkaimēm



Rīgas - Zasulauka reģionālais 
mobilitātes punkts



Orientējoši apjomi Orientējošas izmaksas Orientējošas izmaksas kopā

Mobilitātes punktos nepieciešamās funkcijas/ 

pakalpojumi

Ekonomiskais aprēķins 

Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana

Reģionāla mobilitātes punkta programmas 

papildināšana

Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē

Ekonomiskais aprēķins vēlamo pamatfunkciju un papildfunkciju sasniegšanai

Kā plānots veikt 
ekonomisko 
aprēķinu.



Turpmākie izpētes soļi:

• Sagatavotā informācija par katru mobilitātes punktu tiks iesūtīta 
pašvaldībām.

• Sagaidāma iesaiste no pašvaldības sniedzot komentārus un viedokli 
(ekonomisko parēķinu detalizācijai būs nepieciešamas individuālas 
sanāksmes ar pašvaldībām (indikatīvi 14., 15. un 18. oktobrī)

• Izpētes gala nodevuma izstrāde.



Paldies!


