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Sanāksmes darba kārtība:

SUMBA+ projekts. Ietvars un aktivitātes Līga Pakalna, Baltijas Vides Forums

SUMBA+ aktivitātes Rīgas plānošanas reģionā Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas 
reģions

Mobilitātes punktu iespējamības izpēte Rīgas metropoles areālā 
(RMA) (WP 2.3)

Viesturs Laurs, IE.LA Inženieri

Priekšizpēte reģionāla mēroga velo tīkla attīstībai un mobilitātes 
punktu integrācijai RMA (WP 2.2) 

Viesturs Laurs, IE.LA Inženieri

RMA transporta sistēmas CO2 emisiju samazināšanas potenciāls un 
prognozēšana

Jurijs Kondratenko, Grupa 93

Valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstības redzējums  Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija

Veloinfrastruktūras attīstības plāni gar valsts autoceļiem Mārtiņš Prancītis, Latvijas Valsts ceļi



SUMBA +
Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas

mobilitātes praktiskie aspekti



Projekta mērķis: 

• Sekmēt SUMBA projektā izstrādāto mobilitātes risinājuma plānu īstenošanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

• Mobilitātes plānos iekļauto risinājumu īstenošana projekta partneru valstīs;

• Transporta plānošanas un modelēšanas rīku plašākas izmantošanas sekmēšana;

• Pieredzes un zināšanu apmaiņa par sasniegtajiem rezultātiem;

• Politiskā un finansiālā atbalsta veidošana vietējo, reģionālo un nacionālā līmeņa 
rīcību ieviešanai.

SUMBA+ projekta īstenošanas laiks: Aprīlis – Decembris 2021



Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar 
pamatuzdevumu ikvienam tās lietotājam nodrošināt ērtus 

dažādu transporta veidu savienojumus vienkopus, piedāvājot 
alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas 

transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot 
privāto autotransportu. 



Teorētiskais ietvars

Mobilitātes punktu 
koncepts un tam pielāgoto 

vēlamo un obligāto 
funkciju klāsts



No daudziem 
indikatīvajiem RMA 

mobilitātes punktiem

Reģionālie MP

Pilsētas MP

Mikromobilitātes MP



Pie 6 konkrētām un 
padziļinātām praktiskām 
RMA mobilitātes punktu 

izpētēm un 
rekomendācijām punktu 

ieviešanai



Reģionālā & nacionālā sasaiste

• Mobilitātes punktu koncepts iekļauts Transporta attīstības 
pamatnostādnēs 2021 – 2027. gadam

• Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā līdz 
2030. gadam iekļauti SUMBA pētījumu rezultāti un Ikdienas 
Mobilitātes attīstības plāna 2021-2027 sasaiste ar  Rīgas metropoles 
areāla mobilitātes telpisko vīziju

• Mobilitātes punktu koncepts un funkcijas izmantoti ANM un ELENA 
projektu pieteikumu sagatavošanā



«Labās prakses pieredzes mobilitātes jomā», 
30.11. plkst. 11:00-13:00

• “Tartu city on processes, projects, and innovation in mobility”, 
Jaanus Tamm, Tartu city

• ”Cross-border bike sharing in rural areas”, Meeli Kuul, Anija
municipality

• “Bikeep tehnologies”, Aleksei Jeršovski, Bikee

• “MAAS in Tallinn”, Madis Sassiad, GoSwift, 

• “Insights in CO2 emission estimation and European experience”, 
Kay Gade, DLR Institute of Transport Research, 



Paldies par uzmanību!

Līga Pakalna

liga.pakalna@bef.lv

www.bef.lv

www.sumba.eu


