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1. Situācijas apraksts
Viens no ilgtspējīgas mobilitātes pamatiem ir sabiedriskais transports, kura stiprināšanai un
mobilitātes problēmu risināšanai projekta SUMBA “Ikdienas mobilitātes attīstības plāna”
ietvaros tika izveidota mobilitātes punktu definīcija un mobilitātes punktu koncepts. 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. Paaugstinot sabiedriskā transporta konkurētspēju un pievilcību, tiktu mazinātas
privātā transporta plūsmas un līdz ar to sagaidāms, ka arī sastrēgumi. 1

Mobilitātes punkti nodrošina mobilitātes pakalpojumu pieejamību vienuviet un
veicina multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību, tādā veidā
samazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. Mobilitātes punkti var
kalpot gan kā ceļojuma/brauciena sākuma punkts ar iespēju izvēlēties dažādus
transporta veidus (sabiedrisko, privāto, koplietošanas) atkarībā no brauciena
mērķa, gan kā pārsēšanās vieta.
Atbilstoši satiksmes līmenim var tik izdalīti:
•
•
•
•

1

starptautiski multimodālie satiksmes mezgli, kas nodrošina starptautisko satiksmi,
reģionālās satiksmes mobilitātes punkti, kuri nodrošina starppilsētu satiksmi,
pilsētas mobilitātes punkti, kas balstās uz pilsētas sabiedriskā transporta tīklu,
mikromobilitātes punkti, kuri nodrošina iespēju nokļūt līdz tuvākajam sabiedriskajam
transportam, t.sk. līdz tuvākajam mobilitātes punktam, kā arī nodrošina atbalsta
infrastruktūru “pirmajam” un "pēdējam” kilometram.
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Mobilitātes punktu gradācijas shematisks atainojums sniegts 1.attēlā.

1.attēls. Mobilitātes punktu gradācijas shematisks attēlojums2
Mobilitātes punktu attīstība visā Latvijas
teritorijā iekļauta Transporta attīstības
pamatnostādnēs 2021 – 2027. gadam, bet
īpaši aktuāli minētie risinājumi ir Rīgas
metropoles areālā (t.sk. Rīgas pilsētā). Pirms
mobilitātes punkta izveides svarīgi veikt
detālu novērtējumu, iekļaujot iespējami
labāko punkta novietojumu, vērtējot
iedzīvotāju un konkrētās pašvaldības
vajadzības, kā arī teritorijas turpmākās
attīstības iespējas3.
Projekta SUMBA+ mobilitātes punktu
iespējamības izpēte ir vērsta uz mobilitātes
punktu attīstīšanu reģionālā līmenī un

mobilitātes punktu koncepcijas integrēšanu
un nostiprināšanu praksē Rīgas Metropoles
areālā (RMA) pašvaldībās. Saskaņā ar
izmaiņām pašvaldību sastāvā RMA pēc
2021.
gadā
veiktās
Administratīvi
teritoriālās, ir 14 pašvaldības, kuras varēja
pieteikties mobilitātes punktu atklātajā
atlasē. No saņemtajiem 10 pašvaldību
pieteikumiem tika izvēlēti 6 mobilitātes
punkti (detalizētāka informācija skatīt 2.
nodaļā “Mobilitātes punktu iespējamības
izpētes veikšanas process un metodika”).
Visi pašvaldību norādītie mobilitātes punkti
atbilda reģionālo mobilitātes punktu
kategorijai.

Izpētes ietvaros tika skatīta pakāpeniska mobilitātes punktu attīstība 6 konkrētās RMA
pašvaldībās, analizējot:
•
•
•

pirmo attīstības fāzi jeb minimālo programmu mobilitātes punkta ieviešanai
tuvākajos 5 gados;
otro attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta papildināšanu nākamajos 10 gados;
trešo attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta pilno attīstību nākotnē.

Arī noteiktais ieviešanas izmaksu sadalījums balstīts uz šiem scenārijiem, pakāpeniski papildinot
un pilnveidojot mobilitātes punkta funkcionalitāti.

2
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2. Mobilitātes punktu iespējamības izpētes veikšanas process
un metodika
Mobilitātes punktu iespējamības izpētes process tika īstenots projekta “Ilgtspējīga mobilitāte
pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti " (SUMBA+; Nr. X024” ietvaros no 2021. gada
aprīļa līdz decembrim. Balstoties uz Ikdienas Mobilitātes attīstības plānu 2021-20274, tika
izvēlētas Rīgas Metropoles areāla pašvaldības. Izpēte īstenota ciešā sadarbībā ar Rīgas
plānošanas reģionu, mobilitātes ekspertiem un RMA pašvaldībām (sniedzot informāciju un
nodrošinot atgriezenisko saiti). Pirmajā SUMBA+ projekta ieinteresēto pušu sanāksmē
pašvaldības tika informētas par mobilitātes punktu iespējamības veikšanu un aicinātas dalīties ar
saviem plāniem mobilitātes infrastruktūras attīstības jomā.
2021. gada maijā tika izsludināta atklātā pašvaldību atlase, kurā RMA pašvaldībām bija iespēja
iesniegt pieteikumus mobilitātes punkta iespējamības izpētes veikšanai. Baltijas Vides Forums
sagatavotā pieteikuma veidlapa un informācija par atlasi tika publicētas Baltijas Vides Foruma
interneta vietnē5, Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē6, kā arī izsūtīta RMA pašvaldībām epastā. Saskaņā ar pašvaldību izmaiņām pēc 2021. gada Administratīvi teritoriālās reformas (ATR),
atklātajā atlasē varēja piedalīties (un tika uzaicinātas) 14 RMA pašvaldības.
1. tabula. RMA pašvaldības, kuras varēja piedalīties mobilitātes punktu izpētes atklātajā atlasē

1

Rīgas pilsēta

Rīgas pilsēta

2

Jūrmalas pilsēta

Jūrmalas pilsēta

3

Tukuma novads

tikai Tukuma pilsēta, Smārdes un Lapmežciema pagasti

4

Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsēta

5

Jelgavas novads

tikai Cenu un Ozolnieku pagasti

6

Mārupes novads

Mārupes un Babītes novadi

7

Olaines novads

Olaines novads

8

Ķekavas novads

Ķekavas un Baldones novadi

9

Salaspils novads

Salaspils novads

10

Ogres novads

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pilsētas, Tīnūžu un Ogresgala pagasti

11

Ropažu novads

Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads (tostarp Vangažu pilsēta)

12

Siguldas novads

Inčukalna pagasts un Siguldas pilsēta

13

Ādažu novads

Ādažu un Carnikavas novadi

14

Saulkrastu novads tikai Saulkrastu pilsēta un pagasts

15

Bauskas novads

tikai Iecavas novads

4
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Vienai pašvaldībai tika dota iespēja iesniegt pieteikumu viena mobilitātes punkta
izveidošanas izpētei kādā no trim mobilitātes punktu kategorijām – reģionāls, pilsētas
vai mikromobilitātes punkts. Atklātās atlases pieteikumā tika pieprasīta šāda
informācija:
•
•
•

par potenciālā mobilitātes punkta ģeogrāfisko novietojumu un attīstības
potenciālu pašvaldības ieskatā,
par pašvaldības līdzdarbošanos izpētes sagatavošanā (jo iespējamības izpēte
galvenokārt ietvēra tehniskos un finanšu aspektus);
pašvaldības tālākās darbības mobilitātes punkta attīstībai.

Atklātās izpētes procesā tika saņemti 10 pašvaldību pieteikumi, un, ņemot vērā punktu atrašanās
vietu, dažādus sabiedriskā transporta veidus un punktu attīstības stāvokli, iespējamības izpētei tika
izvēlēti šie 6 mobilitātes punkti:
1. Ādažu novads. Neapbūvēts zemes gabals
Ādažu centrā Gaujas ielā 3, kas pieguļ
centrālajai Gaujas ielai un atrodas Rīgas
gatves tuvumā, kur atrodas 2 starppilsētu
autobusa pieturas, kas apkalpo gan
starppilsētu, gan vietējos maršrutus.
Neiekļauj dzelzceļa savienojumus.
2. Ķekavas novads. Esošais Rīga - Ķekava
mikroautobusu galapunkts Gaismas ielā
pie Ķekavas kultūras nama. Teritorija
atrodas uz pašvaldības zemes, un
mobilitātes punkta paplašināšanai otrpus
Gaismas ielai (valsts vietējam autoceļam
V6 “Ķekava - Plakanciems”) atrodas vēl
viens pašvaldībai piederošs zemes gabals.
Neiekļauj dzelzceļa savienojumus.
3. Salaspils novads. Mobilitātes punkts
paredzēts pie Salaspils dzelzceļa stacijas,
Miera ielā 2A, Salaspilī. Zeme ir pašvaldības
īpašumā. Teritorija atrodas blakus Salaspils
dzelzceļa stacijai un reģionālās satiksmes
autobusa pieturai. Iekļauj dzelzceļa
savienojumus.

4. Rīga. Zasulauka stacija kā dzelzceļa stacijas
mobilitātes punkts. Šobrīd tiek izstrādāts
“Rail Baltica” lokālplānojums, taču tā
tvērums
neļauj
veikt
padziļinātu
mobilitātes punkta izveides izpēti,
iespējamības izpēte ļautu saprast, kādi
saistītie darbi ir veicami pašvaldības pusē
un kā veikt to realizāciju. Iekļauj dzelzceļa
savienojumu.
5. Jelgava.
Jelgavas
multimodālais
sabiedriskā transporta termināls paredzēts
pašreizējās galvenās dzelzceļa stacijas
vietā, kur paredzēts izvietot autoostu,
autobusu
peronus un citu saistīto
infrastruktūru,
tirdzniecības
un
pakalpojumu objektu, kinoteātri, tirgu,
automašīnu stāvlaukumus - esošais 250
vietām un jauns autostāvlaukums~ 230
vietām, velonovietnes un izveidot
labiekārtotu publisko ārtelpu. Iekļauj
dzelzceļa savienojumu.
6. Ogre. Reģionālā mobilitātes punkta izveide
pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā
Skolas ielā 2B, Ogrē pie Ogres dzelzceļa
stacijas.
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2.1.

Mobilitātes punktu iespējamības izpētes veikšanas metodika

Mobilitātes punktu iespējamības izpētes saturs un apjoms veidots, lai katram no
definētajiem potenciālajiem mobilitātes punktiem veiktu attiecīgos izvērtējumus:
1) Mobilitātes punktu funkciju noteikšana – novērtējot esošās, obligātās un vēlamās
funkcijas;
2) Indikatīvais ekonomiskais aprēķins vēlamo pamatfunkciju (un papildfunkciju)
sasniegšanai;
3) Rekomendācijas mobilitātes punktu praktiskai ieviešanai un attīstībai.
Esošās situācijas novērtējumā tika izskatīti 6
pašvaldību mobilitātes punktu pieteikumi.
Tie vērtēti atbilstoši SUMBA projektā
izstrādātajam
mobilitātes
punktu
izvietošanas un izveidošanas plānam7. Lai
precīzāk vērtētu novietojumu un aktuālās
izmaiņas, visas izpētē iekļautās mobilitātes
punktu vietas tika apsekotas dabā to
atrašanās vietās. Katrā mobilitātes punktā
tika veiktas fotofiksācijas, un sagatavots
punkta sasniedzamības novērtējums, ņemot
vērā arī saistītos projektus tā tuvumā. Tika
veiktas individuālas attālinātās konsultācijas
ar katras projektā iesaistītās pašvaldības
pārstāvjiem
atsevišķi,
pārrunājot
mobilitātes punkta ieceres un attīstību,
saistītos
projektus
un
mobilitātes
infrastruktūras risinājumus ap mobilitātes
punktiem.

Papildus SUMBA+ projekta informatīvajām
sanāksmēm ar katru izpētes pašvaldību tika
organizētas
individuālas
sanāksmes,
pārrunājot katras vietas izpētes specifiskās
nianses, precizējot dažādu elementu
novietojumu,
pieejamos
inženiertopogrāfiskos plānus un citus
jautājumus. Pašvaldību sniegtie punktu
teritorijas inženiertopogrāfiskie plāni ļāva
precīzāk veikt funkciju novērtējumu un
indikatīvo ekonomisko aprēķinu.
Veikta mobilitātes funkciju noteikšana un
precizēšana atbilstoši mobilitātes punktu
izvietošanas un izveidošanas plānam un
izstrādātas
tipveida
un
precizētas
vizualizācijas.

Pēc noteiktajām funkcijām izstrādāti attīstības scenāriji:
4) Pirmā attīstības fāze jeb reģionāla mobilitātes punkta ieviešana;
5) Otrā attīstības fāze jeb reģionāla mobilitātes punkta papildināšana;
6) Trešā attīstības fāze jeb reģionāls mobilitātes punkts nākotnē.
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Tā kā izpētē iesaistīto mobilitātes punktu pašreizējais attīstība līmenis ir visai atšķirīgs, atšķirsies
arī veicamie uzlabojumi. Daži no izpētes mobilitātes punktiem jau ir diezgan attīstīti. Indikatīvais
ekonomiskais aprēķins veikts infrastruktūras pilnveidošanas aktivitātēm, kas nepieciešamas
mobilitātes punkta pakāpeniskai attīstībai. Tajā nav iekļautas aktivitātes, kas saistītas ar
koplietošanas sistēmas attīstību vai sabiedriskā transporta tīkla attīstību, jo pastāv liela
varbūtība, ka šo procesu ietekme pārsniegs vienas pašvaldības robežas.
Līdz ar to šajā izpētē ietverts kopējs mobilitātes punktu novērtējums, noteikta to pakāpeniska
attīstība un indikatīvs nepieciešamais finansējums atbilstoši programmai.

3. Dažādie aspekti mobilitātes punktu ieviešanā
Mobilitātes punkti pēc to būtības ir inženiertehniski elementi ar dažādām funkcijām un
pakalpojumu klāstu. Jebkura veida mobilitātes punkta galvenais uzdevums neatkarīgi no
atrašanās vietas ir nodrošināt ikvienam pieejamu, ērtu un drošu mobilitāti.
Visi šajā mobilitātes punktu izpētē izvēlētie punkti pēc klasifikācijas ir reģionālie mobilitātes
punkti, līdz ar to mobilitātes punktu ieviešanā vēl būtiskāka loma ir sadarbībai starp institūcijām
un pašvaldībām. Vienlaikus mobilitātes punktu ieviešanā ir jāņem vērā dažādi aspekti, kas
attiecas gan uz punkta “iekļaušanos” teritorijas vidē, lietotāju ērtībām un vēlmi šo infrastruktūru
izmantot, gan arī likumdošanas aspektiem un juridisko pamatu, kas nosaka institūciju un
pašvaldību darbību iespējas šīs infrastruktūras veidošanā.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta attīstības koncepcijai 2021.-2030. gadam8 vilcienu satiksme
paredzēta kā sabiedriskā transporta “mugurkauls”, līdz kuram iedzīvotājiem tiek nodrošināta
nokļūšana ar autobusiem. Tādejādi Reģionālo mobilitātes punktu lietotāji ir gan starppilsētu
autobusu un dzelzceļa satiksmes pasažieri, gan privāto auto un velosipēdu lietotāji, gan tā
tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji. Ņemot vērā dzelzceļa kā “mugurkaula” pozīciju sabiedriskā
transporta sistēmā, papildus šajā izpētē iekļautajiem aspektiem būtiski izvērtēt arī citu
transportlīdzekļu un veidu efektivitāti un degvielu ilgtspējību.
Detalizēti Ādažu, Ķekavas, Salaspils, Ogres, Jelgavas un Rīgas (Zasulauka) mobilitātes punktu
tehniskie aspekti un indikatīvais ekonomiskais aprēķins atrodams šīs izpētes 4. nodaļā.

3.1.

Likumdošanas aspekti un juridiskie pamati sadarbībai starp
iesaistītajām pusēm

Ir dažādi juridiskie aspekti, tai skaitā attiecīgā likumdošana, kas nosaka dažādu institūciju
kompetenci un privātā sektora darbības sfēras, kas jāņem vērā, izveidojot mobilitātes punktus.
Atkarībā no mobilitātes punktu attīstības fāzes, t.i.: (i) mobilitātes novietojuma (atrašanās vietas)
izvēle, (ii) ierīkošana, iekļaujot dažādus papildu pakalpojumus, kā arī (iii) uzturēšana, noslēgto
līgumu ietvaros ir svarīgi apzināt, definēt un fiksēt gan dažādu iesaistīto pušu, piemēram, valsts
un pašvaldības institūciju, komersantu, privātpersonu atbildību, pienākumus, tiesības, kā arī
potenciālo finanšu plūsmu (sākotnējās un regulārās investīcijas, peļņa, utt.).

8

Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2021.-2030. gadam. VSIA “Autotransporta direkcija”, 2019.
Pieejams: http://www.atd.lv/sites/default/files/Prezentacija_ATD_29052017_0.pdf
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Tabulā apkopoti juridisko aspektu piemēri un dažādu institūciju iesaistes un sadarbības iespējas,
kas ir svarīgi, ierīkojot un uzturot mobilitātes punktus, ievērojot šo punktu lielumu (mikro-,
pilsētas, reģionālais mobilitātes punkts) un piedāvāto pakalpojumu klāstu.
2. tabula. Juridisko aspektu piemēri un potenciāli iesaistītās puses mobilitātes punktu ierīkošanā
un uzturēšana.
Aspekti

Potenciāli iesaistītās
puses (piemēri)
Mobilitātes punktu ierīkošana
Īpašumtiesības uz
Pašvaldība
zemi mobilitātes
punkta ierīkošanai
Valsts akciju
sabiedrība "Valsts
nekustamie
īpašumi" (VNĪ)
Valsts akciju
sabiedrība “Latvijas
dzelzceļš” (LDz)
Privātpersonas
Sabiedriskais
transports,
pieturvietas,
pakalpojumi,
infrastruktūra

Valsts SIA
“Autotransporta
direkcija” (ATD)
Valstspilsētas
pašvaldības

Piezīmes

Pašvaldībai var būt piederošas, piekrītošas,
vai valdījumā uz likuma pamata esošas
zemes9, kuras varētu tikt atvēlētas
mobilitātes punkta ierīkošanai
VNĪ atbild par valstij piederošo īpašumu
uzturēšanu kārtībā, pielāgo tos publiskā
sektora iestāžu vajadzībām, tos iznomā,
apsaimnieko, kā arī piesaista
nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus.10
LDz valdījumā ir publiskās lietošanas
dzelzceļa zemes nodalījuma josla ar kopējo
platību 15 055 ha.11
Mobilitātes punkta izveidei var apsvērt
iespēju atpirkt zemes vienību vai nomāt to
ATD veic sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas un maršrutu
tīkla pārzināšanas funkciju reģionālās
nozīmes maršrutos.12
Valstspilsētas pašvaldības kompetencē cita
starpā ir pārzināt maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutus savā teritorijā;
organizēt sabiedriskā transporta
pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos; nodrošināt savā
administratīvajā teritorijā sabiedriskā
transporta pieturu izbūvi un
infrastruktūras uzturēšanu.13
Transportlīdzekļu novietne klasificējama kā
1. vai 2. grupas inženierbūve, un attiecīgā
būvniecības iecere ir jāsaskaņo ar būvvaldi
(nepieciešams, piemēram, būvprojekts,
būvatļauja)14

Transportlīdzekļu
Būvvalde
novietnes autotransporta,
velotransporta
stāvvietas
Servisa un tirdzniecības pakalpojumi
Auto/velo/skrejriteņu, Auto/velo/skrejriteņu Latvijā koplietošanas auto, elektrisko
motorolleru
koplietošanas
skrejriteņu jeb skūteru un motorolleru
pakalpojumus sniedz vairāki operatori,
9

Likums “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (1995),
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
10 VAS "Valsts nekustamie īpašumi", https://www.vni.lv/par-mums/par-uznemumu
11 VAS Latvijas dzelzceļš, https://www.ldz.lv/lv/nekustama-ipasuma-parvaldiba
12 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums (2007), https://likumi.lv/ta/id/159858-sabiedriska-transporta-pakalpojumu-likums
13
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums (2007), https://likumi.lv/ta/id/159858-sabiedriska-transporta-pakalpojumu-likums
14 Ministru kabineta noteikumi Nr.500 (2014), Vispārīgie būvnoteikumi, https://likumi.lv/ta/id/269069#p4
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koplietošanas
pakalpojumi

pakalpojumu
operatori

Velo remonts un
apkope

Veloservisa
pakalpojumu
sniedzēji

Elektrisko
transportlīdzekļu
uzlāde

VAS "Ceļu satiksmes
drošības direkcija"
(CSDD)

Uzlādes punktu
operatori

Pasta sūtījumi
IT pakalpojumi
E-mobi portāls un emobi aplikācija

Reāllaika informācija
par satiksmi navigācijas dati, kas
nodrošina reāllaika
informāciju,
piemēram, par
satiksmes apstākļiem,

piedāvājot dažādas transportlīdzekļu
nomas iespējas. 15 Mobilitātes punktos
būtu lietderīgi iekļaut šo transportlīdzekļu
novietnes un nepieciešamo infrastruktūru.
Nepieciešama sadarbība ar koplietošanas
transportlīdzekļu operatoriem, kā arī
tiesiskais regulējums un atbalsta
mehānismi.
Vienojoties ar veloservisa pakalpojumu
sniedzējiem, mobilitātes punktu
pakalpojumu klāstā ietverami veloremonts,
apkope, iespēja iegādāties nepieciešamās
rezerves detaļas.
Elektrotransportlīdzekļu uzlādei Latvijā tiek
ieviesta divu līmeņu (nacionālā un lokālā)
uzlādes infrastruktūra.16 Uzlādes staciju
tīklu (141 ātrās uzlādes stacija) Latvijā
uztur CSDD.17
Uzlādes punktu operatoriem ir tiesības
sniegt patērētājiem
elektrotransportlīdzekļu uzlādes
pakalpojumus uz līgumiska pamata,
tostarp citu uzlādes pakalpojumu sniedzēju
vārdā. Uzlādes punktu operatoriem ir
tiesības iepirkt elektroenerģiju no jebkura
elektroenerģijas tirgotāja, ja tirgotājs tam
piekrīt.18

Pasta sūtījumu
operatori
VAS "Ceļu satiksmes
drošības direkcija"
(CSDD)

VAS "Latvijas Valsts
ceļi" satiksmes
informācijas centrs
(SIC)

CSDD ir izveidojusi e-mobi portālu un emobi aplikāciju kur elektromobiļu īpašnieki
var atrast uzlādes punktus un to atrašanās
vietas, uzzināt uzlādes punktu statusu,
kontaktdakšas veidu un uzlādes jaudu.19
SIC pilda diennakts informatīvā dienesta
funkcijas par situāciju uz valsts autoceļiem,
apkalpojot informatīvo tālruņa līniju un
nodrošinot informatīvus materiālus par
satiksmi publicitātei. SIC kompetence
ietver: sekošanu līdzi situācijai uz valsts
autoceļiem, informācijas sniegšanu par

15

Zalāne L. (2021), Pieprasījums pēc koplietošanas automašīnām pārsniedz piedāvājumu,
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pieprasijums-pec-koplietosanas-automasinam-parsniedz-piedavajumu.a424927
16 Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam, http://polsis.mk.gov.lv/documents/4659
17 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", E-mobi uzlādes tīkla staciju karte, http://www.e-transports.org/index.php/featuresmainmenu-47/team
18

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 (06.02.2018) “Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža
uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām, https://likumi.lv/ta/id/297090-prasibas-elektrotransportlidzeklu-uzlades-dabasgazesuzpildes-udenraza-uzpildes-un-krasta-elektropadeves-iekartam
19
Konceptuālais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem
transporta veidiem", http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
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traucējumiem, kā arī
iespēju atrast ātrāko
maršrutu.

Sabiedriskā transporta Valsts SIA
maršruta plānošanas
“Autotransporta
lietotnes
direkcija” (ATD)

Bezvadu interneta WiFi pieejamība

Datu ieguve
Sensori datu
fiksēšanai

Mobilo sakaru
operatori

Mobilo sakaru
operatori,
Elektronikas un
Datorzinātņu
institūts (EDI)

Mobilitātes punktu uzturēšana
Apsardze,
Servisa pakalpojuma
videonovērošana,
sniedzēji
uzkopšana, remonts

situāciju uz ceļiem tā lietotājiem un
pārvaldītājiem, ceļu sensoru rādījumu
novērošanu, pastāvīgu sakaru uzturēšanu
un datu sniegšanu valsts operatīvajiem
dienestiem, meteorologiem un ceļu darbu
veicējiem. SIC gatavo situācijas pārskatus
par braukšanas apstākļiem un paziņojumus
plašsaziņas līdzekļiem par satiksmes
ierobežojumiem, traucējumiem un
apdraudējumiem.20
ATD ir izstrādājusi starppilsētu un vietējās
nozīmes kustības sarakstu, tarifa tabulu un
maršrutu vektorgrafikas datu sniegšanai
integrāciju ar 1188 uzziņu dienestu ar
SOAP XML integrācijas saslēgumu, kā arī
sniedz šos datus Google maps tīmekļa
karšu servisam GTFS formātā. Kā arī ATD
atvērto datu portālā ir publicējusi
starppilsētu un vietējās nozīmes
sabiedriskā transporta kustības sarakstus
GTFS formātā un sabiedriskā transporta
reģionālās nozīmes maršrutu (autobusu)
pieturvietu datus.21
Mobilo sakaru operatori Latvijā var
nodrošināt mobilitātes punktos WiFi
pieslēgumus, kā arī, piemēram, 4G
(perspektīvā arī 5G), LTE-M un NB-IoT
sakaru pieejamību.22
Mobilo sakaru operatori un EDI var ierīkot
sensorus un datu reģistrēšanas ierīces, kas
apkopo datus par dažādiem rādītājiem,
piemēram, par gaisa temperatūru,
mitrumu, kā arī fotosintētiski aktīvo un
kopējo solāro radiāciju, gaisa
piesārņojumu, skaņas līmeni un kustību
(piemēram, gājēju un velosipēdistu
skaitītājus).
Mobilitātes punktu ekspluatācijas periodā
nepieciešama mobilitātes punkta ierīkotāju
sadarbība ar atbilstošo pakalpojumu
sniedzējiem drošas, ērtas un
funkcionējošas infrastruktūras
nodrošināšanai tās lietotājiem.

20

Konceptuālais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem
transporta veidiem", http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
21 Konceptuālais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem
transporta veidiem", http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
22
Satiksmes ministrija, PricewaterhouseCoopers SIA (2020), Analītiskais materiāls elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 20212027. gadam izstrādei

11

Kā minēts, mobilitātes punktu kā jebkuras mobilitātes infrastruktūras, izveidei un uzturēšanai
nepieciešama dažādu iesaistīto pušu līdzdarbība. Savukārt sadarbības sekmīgai īstenošanai, jau
sākotnēji visus nosacījumus nepieciešams atrunāt dažādas formas vienošanās un sadarbības
līgumos.
Sadarbības memorands par viedas pilsētas risinājumu pilotteritoriju.
Rīgas dome, Ekonomikas ministrija un “VEFRESH” ir parakstījuši sadarbības memorandu par VEF
apkaimes veidošanu kā viedās pilsētas risinājumu pilotteritoriju, paredzot publiskā un privātā
sektora sadarbību inovācijām draudzīgas vides un infrastruktūras radīšanā. Sadarbība starp RPA
“Rīgas enerģētikas aģentūra”, koplietošanas servisiem un VEF apkaimes tehnoloģiju
uzņēmumiem mobilitātes punkta veidošanā ir viens no memorandā plānotās sadarbības
piemēriem. “VEFRESH” kustības dalībnieki un atbalstītāji ir tehnoloģiju uzņēmumi LMT,
“Accenture”, “New Hanza Capital”, “Jaunā Teika”, kā arī VEF Kultūras pils.23
Publiskā un privātā sektora sadarbība (līdz 30 gadiem vai ilgāk), lai nodrošinātu, piemēram,
sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā, var tikt atrunāta publiskās
un privātās partnerības līgumā. Šādā gadījumā publiskais un privātais partneris apvieno un
izmanto tam pieejamos resursus, piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi,
bet atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri. Publiskā un privātā sektora
sadarbības un saistību izpildes nodrošināšanai, prasības noteiktas “Publiskās un privātās
partnerības likumā (2009).24

3.2. Ekonomiskais aprēķins, finanšu aspekti un uzturēšana
Mobilitātes punkti kā infrastruktūras objekti
ir salīdzinoši jauna infrastruktūra – pirmais
mobilitātes punkts Latvijā (un Baltijā) tika
atklāts 2020. gada 1. jūlijā VEF apkaimē,
Rīgā. VEF mobilitātes punkts savieno
dažādus sabiedriskā transporta veidus
(tramvajs, trolejbusi, autobusi), un piedāvā
ērtu
piekļuvi
mikromobilitātes
un
koplietošanas transporta iespējām25. Līdz ar
to relatīvi jauna pieredze ir arī mobilitātes
punktu
infrastruktūras
izmaksu
novērtējums un tam sekojošā investīciju
plānošana un finanšu avotu apzināšana vai
piesaiste.
Kā viens no mobilitātes punktu iespējamības
izpētes mērķiem tika izvirzīts noskaidrot
indikatīvos
ekonomiskos
aprēķinus
mobilitātes punktu izveidošanai vai esošo
teritoriju funkciju paplašināšanai līdz
līmenim, kad tās atbilstu mobilitātes
punktam. Izpētes rezultāti arī citām

pašvaldībām, domājot par mobilitātes
punktu attīstību, palīdzēs
novērtēt
nepieciešamā finansējuma apjomu un
plānot finanšu resursus (piemēram, to, vai
būs vajadzīgs ārējais finansējums vai šādus
darbus iespējams veikt pašvaldības esošā
budžeta ietvaros).
Lai
reģionālos
mobilitātes
punktos
nodrošinātu visas nepieciešamās funkcijas,
kā arī tās pēc iespējas labāk savietotu,
nepieciešama sadarbība starp sabiedriskā
transporta operatoriem un plānotājiem,
pašvaldību,
zemes
īpašnieku
un
koplietošanas transporta attīstītājiem. Līdz
ar to arī nepieciešamās investīcijas var būt
no dažādiem avotiem. Finansējums
nepieciešams
mobilitātes
punkta
infrastruktūras izbūvei un nepieciešamo
elementu
uzstādīšanai,
sabiedriskā
transporta
savietošanai
(piemēram,
izveidojot pieturvietas, nojumes), lai

23

Rīgas Dome (2020), Atklāts pirmais mobilitātes punkts Latvijā, https://lvportals.lv/dienaskartiba/317678-atklats-pirmaismobilitates-punkts-latvija-2020
24

Publiskās un privātās partnerības likums (spēkā no 01.10.2009.) https://likumi.lv/ta/id/194597-publiskas-un-privatas-partneribaslikums
25

Atklāts pirmais mobilitātes punkts Latvijā, [22.12.2021.]
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uzlabotu lietotāju pārsēšanos starp
transporta
veidiem,
koplietošanas
transporta
infrastruktūras
attīstībai
(novietošanas un uzlādes vietām, ja tas
nepieciešams), kā arī mobilitātes punkta
ikdienas
uzturēšanai
(t.sk.
funkciju
atjaunošanai pēc, piemēram, vandāļu
uzbrukumiem).
Izpētes ietvaros indikatīvais ekonomiskais
aprēķins veikts infrastruktūras apjomiem,
kas nepieciešami mobilitātes punkta

pakāpeniskai attīstībai. Tajā nav iekļauti
apjomi, kas saistīti ar koplietošanas
transporta
sistēmas
attīstību,
vai
sabiedriskā transporta tīkla attīstību un
mobilitātes punkta uzturēšanu, jo šo
procesu attīstība visticamāk, pārsniegts
vienas pašvaldības administratīvās robežas
un paredzēs plašāku iesaistīto pušu un
institūciju sadarbību. Mobilitātes punktu
ieviešana jāveic saskaņā ar vietējās
ekonomikas un attīstības konkurētspējas
veicināšanu.

Orientējošās būvniecības izmaksas (3.tabula)
noteiktas atbilstoši pozīciju izmaksām (bez

PVN) 2021. gada rudenī, kas bija pieejamas
IE.LA inženieri ekspertiem.

3. tabula. Indikatīvās mobilitātes punktu elementu ierīkošanas izmaksas (2021. g. rudens)

3

Apjom
s
4

Vienības
cena, EUR
5

Kopējās izmaksas,
EUR
6

Velonovietnes

gab.

20

100

2 000

Npk.

Darba nosaukums

Mērv.

2

1
1.1
1.1.
1
1.1.
2

Mikromobilitāte

Remontstacija

gab.

1

8 000

8 000

1.1.
3

Slēgtas velonovietnes un mantu glabātuves
(velostacijas) ieviešana

gab.

1

100 000

100 000

1.1.
4

Skrejriteņu novietne

gab.

1

1 000

1 000

1.1.
5

Uzlādes infrastruktūra elektriskajiem
mikromobilitātes rīkiem

gab.

1

7 000

7 000

1.2

Autotransports

1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.3

Satiksmes organizācijas izmaiņas un stāvvietu
konfigurācijas maiņa

kompl
.

1

5 000

5 000

Lēnās elektrouzlādes stacijas automašīnām

gab.

4

7 000

28 000

Stāvvietas koplietošanas automašīnām

gab.

5

700

3 500

Ātrās elektrouzlādes stacijas automašīnām

gab.

2

20 000

40 000

Norādes uz tuvākajiem piesaistes objektiem

gab.

2

700

1 400

1.3.
2
1.3.
3
1.3.
4
1.3.
5

Tablo par autobusu pienākšanas un atiešanas
laikiem

gab.

1

500

500

Mobilitātes punkta informācijas stends

gab.

1

500

500

Pieturvietas labiekārtojums, nojumes pārbūve

gab.

1

10 000

10 000

Citas mazas arhitektūras formas (soliņi,
atkritumu tvertnes u.c.)

gab.

5

700

3 500

1.4
1.4.
1
1.4.
2

Drošības sistēmas
1

5 000

5 000

1

5 000

5 000

1.3.
1

Labiekārtojuma elementi

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana
Apsardzes sistēmas velostacijai

kompl
.
kompl
.
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Izmaksas ir indikatīvas, paredzētas, lai
attīstot mobilitātes punktu varētu plānot
nepieciešamās investīcijas. Indikatīvie
ekonomiskie novērtējumi nav gatavi
investīciju pieteikumi. Plašākas katra
mobilitātes punkta indikatīvais
ekonomiskais aprēķins iekļauts katra punkta
izvērstajā apskatā 4. nodaļā.
Izveidojot
jaunu
infrastruktūru
vai
pilnveidojot jau esošo, jāņem vērā, ka
mobilitātes punktu funkciju nodrošināšana
ietvers arī uzturēšanas izmaksas, kurās
iekļaujas
gan
ikdienas
uzturēšana
(piemēram, infrastruktūras sakopšana,
atkritumu urnu izvietošana un atkritumu
apsaimniekošana, lapu vai citu veģetācijas
daļu savākšana), gan arī vandālisma seku

3.3.

Sociālie aspekti

Ar sociālajiem aspektiem šajā materiālā
saprotami tādi aspekti kā, dažādu
pakalpojumu pieejamība mobilitātes punktu
atrašanās tuvumā, iedzīvotāju pārvietošanās
paradumi, iedzīvotāju nodarbinātība un no
tās izrietošās pārvietošanās vajadzības,
drošības aspekti.
Pirms mobilitātes punktu infrastruktūras
izveides, jānoskaidro, kāda ir pašvaldības
iedzīvotāju nodarbinātība – cik darbspējas
vecuma iedzīvotāju ir pašvaldībā, cik ir darba
ņēmēju, cik daudzi kaimiņu pašvaldību
iedzīvotāji strādā konkrētajā pašvaldībā.
Iedzīvotāju skaits (2020.g) Rīgas metropoles
areāla teritorijā ir aptuveni 1,2 miljoni,
savukārt galvaspilsētā Rīgā dzīvo 32 % no
Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita. Rīgas
lielums un ekonomiski dominējošā loma tieši
un pastarpināti ir ietekmējusi un ietekmē
citu pakārtotu apdzīvojuma centru attīstību,
iedzīvotāju izvietojumu, to pārvietošanos, kā
arī
citas
saimnieciski
funkcionālās
mijiedarbības. Ap Rīgu ir izveidojies pilsētas

26

novēršana, kad rodas vajadzība atjaunot vai
nomainīt bojātu mobilitātes punkta
infrastruktūru. Uz vandālisma problēmu VEF
mobilitātes punktā vairākkārt ir norādījis
VEFRESH inovāciju kustības vadītājs Viesturs
Celmiņš26. Līdz šim vienīgais mobilitātes
punkts Rīgā atrodas Rīgas valstpilsētas
pārvaldībā, tad pašvaldība rūpējas gan par
mobilitātes punkta ikdienas uzturēšanu, gan
mobilitātes punkta elementu atjaunošanas
pēc vandālisma. Viens no variantiem, kā
uzlabot mobilitātes punktu drošību un
mazināt
vandālisma
riskus,
ir
videonovērošanas uzstādīšana. Drošības un
sociālie aspekti plašāk apskatīti 3.3. nodaļā.
Šajā izpētē nav apskatīts privātās-publiskās
partnerības modelis, kurā kā mobilitātes
punkta
pārvaldītājs
iespējams
arī
komersants.

Rīga – viedpilsēta, 2022,
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.01.2022-rigaviedpilseta.id250211

ietekmes areāls – Pierīga. Tieši pēdējās
desmitgadēs lielās un vislielākās apdzīvotās
vietas straujāk veidojušās Rīgas apkaimē.
Rīga, Jūrmala un Pierīga veido reģiona
kodolu ar visaugstāko iedzīvotāju, ražošanas
un pakalpojumu un arī attīstības problēmu
koncentrāciju. Darba iespējas RMA centrā
rada magnētam līdzīgu efektu iedzīvotāju
piesaistei, kas ir galvenais iedzīvotāju skaita
pieauguma nodrošinātājs Rīgā un tās
apkārtnē. To papildina izteiktas ikdienas
iedzīvotāju svārstveida migrācijas, veidojot
Rīgas aglomerāciju, kas sniedzas pat ārpus
Rīgas plānošanas reģiona robežām.27
Vienlaikus mobilitātes iespējas svarīgas ir ne
tikai darba ņēmējiem, bet arī citu reģionālas
nozīmes
pakalpojumu
nodrošināšanai
(veselības, kultūras, tūrisma, u.c.), tāpēc
jāidentificē arī izglītības, veselības un
kultūras iestāžu sasniedzamība no konkrētā
mobilitātes punkta, vērtējot, kā jaunā vai
uzlabotā infrastruktūra var palielināt šo
objektu sasniedzamību.

27

Apdzīvojuma struktūra Rīgas metropoles areālā
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Iedzīvotāju pārvietošanās paradumi ir būtisks aspekts mobilitātes infrastruktūras plānošanā,
nereti pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji norāda uz to, ka iedzīvotājiem jāmaina savi
pārvietošanās paradumi, vēršoties ilgtspējīgas mobilitātes virzienā, tāpēc ir svarīgi pārzināt
iedzīvotāju pārvietošanās paradumi. Paradumus iespējams noskaidrot dažādos veidos:
•

•
•
•

Veicot iedzīvotāju aptauju lokālā28, reģionālā29 vai nacionālā līmenī30 (piesaistot ārējos
statistikas ekspertus vai veicot iedzīvotāju aptauju, izmantojot pašvaldības informācijas
kanālus31);
Analizējot datus par ar sabiedrisko transportu pārvadātajiem pasažieriem;
Analizējot datus par pašvaldībā reģistrēto privāto automašīnu skaitu;
Pašvaldībā uzstādot inteliģentās transporta sistēmas32, piemēram, mobilitātes plūsmu
skaitītājus; gājēju un velosipēdu skaitītājus (piemēram, kombinēto gājēju un velosipēdistu
skaitītāju VEF apkaimē33 vai gājēju skaitītāju Carnikavas promenādē34 (uzstādīts TIC
vajadzībām)).

Lai gan mobilitātes punkti primāti kalpo tieši
pārvietošanās funkciju nodrošināšanai,
papildu
izmantošanas
veidi
īpaši
nepieciešami reģionālās un pilsētas
satiksmes
mobilitātes
punktos.
Tas
nepieciešams, lai veicinātu paradumu maiņu
un aicinātu uzkavēties šajās vietās ne tikai
mobilitātes vajadzībām. Patīkama gājēju
infrastruktūra, drošība un labiekārtojums ir
aspekti, kas aicina cilvēkus uzkavēties kādā
publiskā vietā. Bērniem, vecāka gada gājuma
cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību
traucējumiem jābūt vienlīdz ērtai iespējai
nokļūt un uzkavēties mobilitātes punktos,
t.sk. izmantot ar tiem saistīto publisko
ārtelpu un pakalpojumus. Palielinot lietotāju
komforta līmeni ar soliņiem, nojumēm,
nodrošinot apgaismojumu un piekļuvi, kā arī
drošību un pietiekamu informētību par to,
kas ir mobilitātes punktā un tā tuvumā,
mobilitātes punktu ikdienas lietošana
ilgtermiņā ir garantēta.

Visos mobilitātes punktos ir jānodrošina
redzamība un apgaismojums, kā arī
pašvaldības videonovērošana. Šie nosaukti
kā svarīgākie faktori, kurus vērtē mobilitātes
punktu apmeklētāji. Montserrat (2019)
izpētē tika veikta aptauja, kurā secināts: ja
mobilitātes
punkti
atradīsies
nepārredzamās, vāji apgaismotās, nomaļās
vietās bez videonovērošanas, sievietes
mobilitātes punktus izvēlēsies neapmeklēt,
lai gan pilsēta var būt statistiski ir droša35. Tas
ir pamatots ar to, ka iepriekš minētie faktori
neradīs drošības sajūtu konkrētajā vietā. Un
tas savukārt nozīmē to, ka potenciālo
mobilitātes punktu apmeklētāju skaits
kopumā samazinās par aptuveni 50 %.
Drošība un apsardze ir transporta
infrastruktūras objektu iekšējās drošības
sistēmas neatņemama sastāvdaļa, taču arī
šajos objektos ir jānodrošina, piemēram,
velosipēdu novietņu videonovērošanas
kameras.

28

Pētījums “Aptauja par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā”
Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāk mājsaimniecību aptauju par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem
30 Aptauja “Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2021. gadā”
31 Piemēram, izmantojot projekta SUMBA mobilitātes punktu izmaksu un ieguvumu analīzes kritērijus un to izvērtēšanas metodiku
32
Izpēte par inteliģento transporta sistēmu (ITS) ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta
veidiem – gala ziņojums
33 VEF mobilitātes punkta dati: Velosipēdistu skaits pielīdzināms gājēju skaitam
34 Carnikavas TIC par aizvadīto 2021. gadu un prognozēm jaunajā 2022. gadā
35
Montserrat Miramontes Villarreal, 2019. Assessment of mobility stations Success factors and contributions to sustainable urban
mobility. Pieejams:
29
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4. Detalizēti tehniskie aspekti un indikatīvie ekonomiskie
aprēķini mobilitātes punktos
Mobilitātes punktu iespējamības izpētes
tehnisko aspektu analīze un indikatīvie
ekonomiskie aprēķini ietver 6 konkrēto
mobilitātes punktu izvērtējumu atbilstoši
pašvaldību atklātās atlases pieteikumiem.
Mobilitātes punktu pamatfunkcijas un
papildfunkcijas noteiktas pēc SUMBA
projekta Mobilitātes punktu izvietošanas un
izveidošanas plāna36. Atbilstoši funkcijām
noteikti potenciālie mobilitātes punktu
attīstības scenāriji un ieviešanas indikatīvais
ekonomiskais aprēķins.

mobilitātes punktus izveido arī tāpēc, lai
veicinātu un popularizētu arī koplietošanas
pārvietošanās iespējas.

Mobilitātes punktu iespējamība vērtēta
atbilstoši vietām, kur jau eksistē
koplietošanas automašīnu, velosipēdu un
mikromobilitātes rīku izmantošanas kultūra,
kā arī tuvākajā rādiusā sasniedzamā
attālumā ir pieejami sabiedriskā transporta
pakalpojumi. Vienlaikus jāatceras, ka

Izpētē izskatītie mobilitātes punkti izvēlēti,
lai tie var kalpot gan kā ceļojuma vai
brauciena sākuma punkts ar iespēju
izvēlēties dažādus transporta veidus atkarībā
no brauciena mērķa, gan kā pārsēšanās
vieta.

Kā svarīgs faktors mobilitātes punkta vietas
izvēlē šajā izpētē ir pašvaldības gruntsgabalu
pieejamība vai iespējamība atpirkt zemes
vienību/-as, kas atrodas stratēģiski labā vietā
mobilitātes punkta izveidei. Šajā izpētē
apskatītie mobilitātes punkti izvietoti
pašvaldības zemes gabalos, vai arī Valstij
piederošos zemes gabalos dzelzceļa
nodalījuma joslā.

Visi izpētē izvēlētie 6 mobilitātes punkti atrodas Rīgas metropoles areālā – gan labajā, gan
kreisajā Daugavas krastā šādās pašvaldībās:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ādažu novadā;
Ķekavas novadā;
Salaspils novadā;
Ogres novadā;
Jelgavā;
Rīgā.

36

SUMBA Mobilitātes punktu indikatīvais
izvietošanas un izveidošanas plāns
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X. attēls Izpētē iekļautie reģionālie mobilitātes punkti

Tāpat ar mobilitātes punkta jēdzienu tiek saprasts gan koplietošanas automašīnām rezervētas
stāvvietas kopā ar mobilitātes punkta identitātes pīlāru (galvenais vizuālais objekts, kas no
attāluma ļauj atpazīt mobilitātes punktu pilsētvidē vai ārpus tās) un kopēju, vienotu mobilitātes
punkta dizainu, gan multimodāli transporta mezgli, kuros apvienoti dažādi sabiedriskā un
koplietošanas transporta veidi (autobuss, tramvajs, koplietošanas velosipēdi, automašīnas,
taksometrs u.c.).
Izpētē izvirzītajiem mobilitātes punktiem iespēju robežās ir nodrošināta:
•
•
•
•
•
•

vietas laba pārredzamība;
vietas ērta pieejamība – ar kājām, ar velosipēdu, ar sabiedrisko transportu, ar
personīgo auto u.c.;
sabiedriskā transporta pieejamība;
pakalpojumu pieejamība un esošas infrastruktūras esamība;
pietiekami liela vieta, lai nodrošinātu visus plānotos (īstermiņā un arī ilgtermiņā)
pakalpojumus un funkcijas;
vieta, kas rada pietiekamu drošības sajūtu (piemēram, tā ir pārredzama, bez
izteiktiem vizuāliem šķēršļiem, kas varētu apdraudēt drošību vai likt justies
nedroši).

Plašāks ieskats mobilitātes punktu iespējamības izpētes metodikas gaitā pieejams 2. nodaļā
“Mobilitātes punktu iespējamības izpētes veikšanas process un metodika”.
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4.1. Ādažu reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti
4.1. 1. Teritorijas raksturojums un esošā situācija
Ādažu novada dome reģionālā mobilitātes
punkta izveidei tika izvirzījusi zemes vienību
Gaujas ielā 3, Ādažos, Ādažu nov., kad. nr.
80440070328. Zemes vienības platība –
0.4164 ha.
Perspektīvajam
mobilitātes
punktam
paredzētā teritorija atrodas Ādažu pilsētas
rietumu daļā, kvartālā starp Gaujas ielu,
Rīgas gatvi un Pasta ielu. Gaujas iela ir viena
centrālajām ielām Ādažos un objekta
tuvumā tā rotācijas aplī pieslēdzas Rīgas
gatvei (valsts vietējam autoceļam V30
Baltezers-Ādaži). Aptuveni 200 m uz
rietumiem atrodas Valsts galvenais autoceļš
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža
(Ainaži). Teritorija šobrīd aug zāliens,
atsevišķi koki un krūmi. Reljefs ir samērā

līdzens, vidēji ap 4.90 m v.j.l. Apbūves gabals
ir labi pārredzams, tam blakus atrodas
neapbūvēts privāts zemesgabals. Blakus
teritorijai (Gaujas ielā 7) atrodas
tirdzniecības laukums, kā arī tuvumā ir
vairākas tirdzniecības vietas (Maxima, Rimi),
pasts, pakomāti un vairāki ēdināšanas
pakalpojumu sniedzēji. Teritoriju pa
perimetru šķērso betona plākšņu seguma
ietve, savienojot Gaujas ielu ar Pasta ielu un
ar īpašumu Pasta ielā 1. Gar teritorijas
rietumu malu (īpašumā Gaujas ielā 1) arī ved
esoša betona plākšņu seguma ietve, kas
savieno iepriekš minētās ielas. Teritorijas
vidusdaļā rietumu – austrumu virzienā
izbūvēts aptuveni 0.4 m plats un 0.5 m augsts
betonēts laukakmeņu mūris.

Transporta un gājēju infrastruktūra
Gaujas ielā ir divvirzienu brauktuve ar vienu
joslu katrā virzienā. Gar brauktuves kreiso
malu izbūvētas vieglo automašīnu stāvvietu
“kabatas”, kas savā starpā atdalītas ar zaļām
stādījumu zonām. Ielas labajā pusē pretī
objekta teritorijai izbūvēta autobusu
stāvvieta, kā arī sabiedriskā transporta
pieturvieta. Gaujas ielas abās pusēs ir

izveidoti gājēju un velosipēdu ceļi.
Velosipēdu kustība tajos atļauta abos
virzienos. Gaujas ielas posmā gar plānoto
mobilitātes punktu atļautais braukšanas
ātrums ir 30 km/h. Gājējiem ir nodrošinātas
drošas, paceltas gājēju pārejas gan vienā,
gan otrā pusē plānotajam mobilitātes
punktam.

Sabiedriskais transports un auto koplietošana
Ādažos kursē sabiedriskais transports autobuss, nodrošinot vairākus maršrutus,
kas savieno pilsētu ar galvaspilsētu Rīgu un
ciemiem – Garkalni, Carnikavu, Kadagu,
Atariem, Stapriņiem.
Tāpat arī tiek nodrošināti starppilsētu
maršruti ar citām pilsētām - Saulkrastiem,
Limbažiem, Ainažiem.
Objekta tiešā tuvumā – Rīgas gatvē ir
izvietotas
sabiedriskā
transporta
pieturvietas, to novietojums ir abās pusēs
Gaujas ielas un Rīgas gatves rotācijas aplim.
Kā nākamās tuvākās autobusu pieturvietas

izvietotas Gaujas ielā, apm. 300 m virzienā uz
austrumiem. Minētajās pieturvietās kursē
autobusi ar maršruta numuriem 5721, 6821,
6822, 6842 un 6855. Kā arī apmēram 300 m
virzienā uz rietumiem, otrpus autoceļam A1
ir izvietota pieturvieta, kuru apkalpo
maršruts nr. 5721. Šo autobusu maršrutu
nodrošina SIA “Latvijas Sabiedriskais
autobuss”.
Ādažu pilsētā ir nodrošināta koplietošanas
automašīnu noma. To nodrošina tādi
operatori kā CityBee un Carguru.
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Sabiedriskā transporta nodrošinājums

Ādažu mobilitātes punkta gājēju un
velosipēdistu areāli
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4.1.2. Plānotā situācija
Atbilstoši dokumentam “Atklātās atlases pieteikums pašvaldībām SUMBA+ mobilitātes punktu
izveidošanas izpētei” Ādažu novada domes viedoklis ir, ka potenciālais mobilitātes punkts Gaujas
ielā 3 varētu kalpot kā atbalsta infrastruktūra “pirmajam” un "pēdējam” kilometram, jo tas
atrodas ērti sasniedzamā attālumā gan ar velosipēdu, gan ar kājām no vairākām blīvi apdzīvotām
teritorijām (Ādažu centrs, Stapriņi, “Podnieki”, “Dailas”, Kadaga, Atari), kur sabiedriskā transporta
pārklājums un kustības intensitāte nav pietiekoša.
Mobilitātes punktu attīstīšanai ir piemērojams pakāpeniskuma princips. Tādējādi dokuments
paredz tā attīstību 3 fāzēs – sākotnējā mobilitātes punkta ieviešanas fāzē, mobilitātes punkta
programmas attīstības fāzē un nākotnes fāzē.

Ādažu mobilitātes punkta pilnās attīstības
makets
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Pirmā attīstības fāze
Pirmajā reģionālā mobilitātes punkta
ieviešanas fāzē paredzēts nodrošināt
minimālo nepieciešamo funkciju un
pakalpojumu kopumu.
Veidojot pieslēgumu Gaujas ielai, atvēlētajā
zemesgabalā paredzēts izbūvēt labiekārtotu
laukumu, kas nodrošina vietu vieglo
automašīnu
stāvvietām,
velosipēdu
novietnei, velo remontstacijai, īstermiņa
autostāvvietas pasažieru uzņemšanai un
izlaišanai un zonu elektrisko automašīnu
uzlādei.
Velosipēdu novietošanai un pieslēgšanai ir
jāparedz vismaz 20 vietas. Laukumā ir
jāparedz velosipēdu remontstacija, kas
aprīkota ar velosipēdu statīvu, rokas sūkni un
remonta darbarīkiem, kas paredzēti dažāda
tipa velosipēdu labošanai. Jāparedz brīva
telpa personīgo mikromobilitātes rīku
novietošanai, bet, tā kā nav paredzama to
izmantošanas intensitāte, kā arī to lietošanā
ir izteikta sezonalitāte, vietu skaits var būt
pielāgojams atkarībā no situācijas. Papildus
tam, neskatoties uz videonovērošanas
klātbūtni, šādiem rīkiem būtu jānodrošina
specifiski un droši pieslēgšanas veidi.
Atbilstoši
Ādažu
novada
domes
novērotajam: “autobraucēji, kas dzīvo 5-6
km attālumā un ikdienā dodas uz darbu Rīgā,
būtu
gatavi
atbilstošas
un
ērtas
infrastruktūras pieejamības gadījumā aizstāt
sava privātā autotransporta izmantošanu ar
velosipēdu un sabiedrisko transportu”.
Tāpēc šajā mobilitātes punkta attīstības fāzē
ir paredzēts stāvlaukums 20 vieglo
automašīnu novietošanai, kā arī vairākas
īstermiņa autostāvvietas, kas paredzētas
pasažieru uzņemšanai un izlaišanai. Ņemot
vērā, ka valstī aizvien pieaug elektroauto
lietotāju skaits, ir paredzamas 2-4

elektroauto uzlādes vietas. Šajā attīstības
fāzē tā būtu lēnā uzlāde.
Šajā attīstības fāzē netiek paredzētas
sabiedriskā transporta pieturvietas izbūve
mobilitātes punktā, taču tiek nodrošināta
informācija tablo vai kartes veidā par tuvāko
sabiedriskā transporta pieturvietu atrašanās
vietām, kā arī to pienākšanas un atiešanas
laikiem. Pasažieriem, kuri uz mobilitātes
punktu būs ieradušies ar savu personīgo
automašīnu, velosipēdu vai kādu citu
mikromobilitātes rīku, varēs droši to atstāt
tam paredzētajā novietnē un tālāk izvēlēties
kādu no tuvākajiem sabiedriskā transporta
veidiem, lai dotos uz vēlamo galamērķi.
Tuvākajā apkārtnē ap mobilitātes punktu
jābūt izvietotām norādēm par punkta
atrašanās vietu. Lai mobilitātes punkts
vieglāk būtu pamanāms, teritorijā jāuzstāda
identitātes pīlārs (punkta norāde). Pīlāra
atrašanās vieta jāizvēlas tāda, lai pēc iespējas
no dažādākajiem punktiem tas būtu
pamanāms. Teritorijā ir jāizvieto norādes uz
tuvākajiem piesaistes objektiem, piemēram,
pastu, tirdzniecības laukumu vai iepirkšanās
vietām.
Mobilitātes punktam paredzētajā teritorijā
jāveido pievilcīga publiskā ārtelpa. Ap
autostāvvietām un velostatīviem jāizvieto
labiekārtojuma elementi – soliņi, galdiņi,
puķupodi un dažādi apstādījumi.
Videonovērošanas kameras jāuzstāda tā, lai
tās aptvertu visu mobilitātes punktu.
Veidojot lietus ūdens novades risinājumus,
paredzēt to ilgtspējību, piemēram, uzkrājot
lietus ūdeni zaļo zonu ievalkās, kas lēnām
infiltrējas gruntī. Tāpat arī iespējams
izmantot saules enerģiju, kas uzlādē
baterijas, no kurām, piemēram, tiek
izgaismots velo remontstacijas punkts vai
informācijas tablo.
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Otrā attīstības fāze
Reģionālā mobilitātes punkta ieviešanas
otrajā fāzē paredzēts papildināt jau esošo
funkciju un pakalpojumu kopumu. Kā
galvenais papildinājums – sabiedriskā
transporta pieturvietu izveide projekta
teritorijā, kas var kalpot kā autobusu
maršrutu galapunkts.
Šajā attīstības fāzē jāparedz slēgta un
apsargāta velonovietne un mantu glabātava
(velostacija). Novadam jāveicina velosipēdu
koplietošanas tīkla ieviešana, paredzot
papildus novietnes velosipēdu novietošanai.
Mobilitātes punkta teritorijā jāparedz fiksēta
vieta gan personīgo, gan arī koplietošanas
elektroskrejriteņu (ja šajā fāzē tāds
operators būs ienācis) vieta. Tiem
jānodrošina droši pieslēgšanas veidi.
Papildus jau pirmajā fāzē pieejamām 20 auto
stāvvietām ir jārezervē vieta stāvvietas
koplietošanas automašīnu novietošanai.
Sabiedriskā
transporta
pieejamības
uzlabošanai paredzēts izveidot autobusu
maršrutu galapunktu, kas komplektēts ar
pieturvietas
nojumēm.
Paredzamais
stāvvietu skaits – līdz 3 autobusu vietām. Lai
pašvaldības atvēlēto mobilitātes punkta
platību izmantotu efektīvi, kā vēlamais
scenārijs būtu piebraukšanu veidot pa
vienvirziena
brauktuvi,
iebraukšanu

galapunktā veidojot no Gaujas ielas puses un
izbraukšanu veidojot Pasta ielā. Lai šo ideju
realizētu, pašvaldībai jāizskata iespēja izpirkt
(vai iemainīt pret citu) zemes vienību Pasta
ielā 1 ( kad. nr. 80440070330 (platība 0.11
ha)). Lai veidotu sasaisti ar pasažieru
dzelzceļa tīklu, jāievieš autobusu satiksme ar
Carnikavas vai Garkalnes dzelzceļa stacijām.
Tādējādi iedzīvotājiem tiktu diferencēts un
papildināts vēlamo galamērķu skaits.
Atbilstoši palielinātajam autobusu maršrutu
skaitam uz dažādiem galamērķiem, ir
izvietojamas kartes vai norādes par
pārsēšanās iespējām uz citiem transporta
veidiem. Ir izvietojams digitāls reāllaika
satiksmes informācijas ekrāns par autobusu
pienākšanas un atiešanas laikiem, kā arī
vilcienu kursēšanas laikiem Carnikavas vai
Garkalnes dzelzceļa stacijās.
Teritorijā kā papildus funkcija ir ieviešami
pakomāti ērtai un ātrai pasta sūtījumu
nosūtīšana un izsniegšanai. Papildus jau
esošajiem
pirmajā
attīstības
fāzē
ieviestajiem labiekārtojuma elementiem,
jāveic
labiekārtošana
ap
autobusu
pieturvietām un nojumēm.
Velonovietnēs jānodrošina droša velosipēdu
novietošanas iespēja.
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Trešā attīstības fāze
Mobilitātes punkta trešā attīstības fāze
paredz papildināt jau ieviestās funkcijas. Kā
galvenais
papildinājums
–
papildus
koplietošanas transporta veidu parādīšanās
mobilitātes punktā, kā arī dažādo transporta
veidu elektrouzlādes iespēju nodrošināšana
tajā.

uzlādes
iespējas
novietnē.
Papildu
remontstacijas nodrošinātajām iespējām,
ieviešama velosipēdu vai citu rīku apkopei
nepieciešamo lietu iegādes vieta (piem.,
automāts, kur ar norēķinu karti samaksājot,
var nopirkt velosipēda kameru, ielāpu,
bremžu klučus u.c.).

Papildinot esošo velosipēdu koplietošanas
iespēju šajā attīstības fāzē, papildus
ieviešama elektrisko
velosipēdu
un
elektrisko kravas velosipēdu koplietošana.
To var ieviest Ādažu pašvaldība pati vai kopā
ar kaimiņu pašvaldībām un Satiksmes
ministriju veidojot, piemēram, vienotu
koplietošanas tīklu kopā ar Rīgu. Gan
velosipēdiem, gan mikromobilitātes rīkiem
(piem., elektroskrejriteņiem) ir jāparedz to

Personīgo elektroauto lēno uzlādes iespējas
jaāizvieto vai jāpapildina ar ātrājām
elektrouzlādes
iespējām.
Elektroauto
koplietošanas stāvvietās jānodrošina uzlādes
iespējas.
Atbilstoši mobilitātes punkta attīstības
tendencēm pilnveidot un papildināt
sabiedriskā transporta infrastruktūru, arvien
vairāk izmantot digitālās informācijas
tehnoloģiju dotās iespējas.
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4.1.3. Ādažu mobilitātes punkta punktu funkciju analīze

Obligāts - ●;
Ieteicams - ○;
Neobligāts - ◊

Velosipēdi u.c.
mikromobilitātes
rīki

Automašīna

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

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)

-

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI

●

Nav

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.

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU
INFRASTRUKTŪRA

●

Nav

Lēnās elektrouzlādes

-

PRIVĀTĀ AUTO
STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS

●

Nav

20 Autostāvvietu izbūve

-

-

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU
GALAPUNKTI

○
◊
●

Nav

-

Autobusu galapunka
izveide

-

Nav

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS

Sabedriskais
transports

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk.
mikroautobusi

Elektrouzlādes, kas
paredzētas
autokoplietošanai
Ātrās elektrouzlādes,
autostāvvietu izbūve
pašvaldības zemesgabalos

-

-

-

Plānotā mobilitātes punkta
tiešā tuvumā

-

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

Tabula par autobusu
pienākšanas un attiešanas
laikiem

Ekrāns par autobusu
pienākšanas un
attiešanas laikiem, kā
arī vilcienu kursēšanas
laikiem Carnikavas vai
Garkalnes dzelzceļa
stacijā

IDENTITĀTES PĪLĀRS

●
○

Nav

Mobilitātes punkta
informācija

-

-

Nav

Nav

Nav

Nav

●
●

Nav

-

Pakomāti

-

Nav

-

Pieturvietu nojumes

-

●

Nav

Labiekārtojums ap
velostatīviem un
stāvvietām.

Labiekārtojums ap
autobusu pieturvietām

-

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

●

Nav

Videonovērošana

Apsargājamas
velonovietnes

-

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

●

Nav

Ilgtspējīga lietus ūdens
novade/ saules bateriju
uzlādes

-

-

Informācija

ATBALSTA PERSONĀLS

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI
Papildus
izmantošanas veidi

UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai
nojume)
LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa)
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4.2. Ķekavas reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti un ekonomiskais aprēķins
4.2.1. Teritorijas raksturojums un esošā situācija
Ķekavas novada dome reģionālā mobilitātes
punkta izveidei tika izvirzīti divi pašvaldībai
piederoši zemes gabali Gaismas ielā pie
Ķekavas kultūras nama (esošais Rīga - Ķekava
mikroautobusu galapunkts) un otrpus
Gaismas ielai (valsts vietējam autoceļam V6
“Ķekava - Plakanciems”). Zemes vienību
platība – 2.09 ha (kad. apz. 80700081231) un
0.42 ha (kad. apz. 80700082642).
Perspektīvajam
mobilitātes
punktam
paredzētā teritorija atrodas Ķekavas ciema
dienvidu daļā. Gaismas iela ir viena no
centrālajām ielām Ķekavā. Valsts vietējais
autoceļš V6 jeb Gaismas iela kalpo kā
savienojums starp paralēli novietotajiem
valsts galvenajiem autoceļiem A7 (Rīga –
Bauska) un A5 (Salaspils – Babīte).
Mobilitātes punktam paredzētā zemes
vienība pašlaik jau tiek izmantota kā
sabiedriskā transporta galapunkts. Teritorijā
atrodas esoša sabiedriskā transporta
platforma ar nojumi. Apbūvi papildina esošs
apgaismojuma tīkls. Citi labiekārtojuma
elementi apsekošanas laikā nav fiksēti.

Sabiedriskā transporta galapunktā ir plašs
asfaltēts laukums, kas daļēji tiek izmantots
privātā autotransporta novietošanai. Papildu
satiksmes organizācijas līdzekļi stāvvietu
apzīmēšanai vai stāvēšanas ierobežojumiem
nav paredzēti. Gaismas ielas pretējā pusē arī
ir izbūvēts automašīnu stāvlaukums ar
iespēju nākotnē to paplašināt. Stāvlaukums
šobrīd tiek intensīvi izmantots, un tajā
novērojams brīvu autostāvvietu trūkums.
Gan sabiedriskā transporta galapunktā, gan
blakus esošajās stāvvietās ir manāmas
asfaltbetona seguma novecošanas pazīmes.
It īpaši stāvlaukumā, Gaismas ielas otrā pusē,
segumā veidojas plaisas un vietām pat
bedres.
Reljefs ir samērā līdzens. Zemes gabals ir labi
pārredzams, tam blakus atrodas vairākas
neapbūvēti privāti zemesgabali. Perspektīvā
mobilitātes punkta tuvumā atrodas Ķekavas
kultūras nams, pirmskolas izglītības iestāde
“Ieviņa”, Ķekavas vidusskola u.c. piesaistes
objekti. Pasts un Ķekavas ambulance arī
atrodas tiešā mobilitātes punkta tuvumā.

Transporta un gājēju infrastruktūra
Gaismas ielā ir divvirzienu brauktuve ar
vienu joslu katrā virzienā. Gaismas ielas
posmā gar plānoto mobilitātes punktu
atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h.
Pašlaik sabiedriskā transporta galapunkta
zonā
nav
veidots
gājējiem
un
velosipēdistiem draudzīgs braucamās daļas
šķērsojums. Esošajā situācijā veidots ietves
pārtraukums bez papildu satiksmes
organizācijas līdzekļiem. Gar Gaismas ielu
izbūvēta ietve vidēji 1.5 m platumā, kas

savieno apkārtējo apbūvi ar sabiedriskā
transporta galapunktu. Gājēju drošībā pie
Ķekavas kultūras nama ir paredzēta
neregulējama gājēju pāreja, kas savieno
Gaismas ielai paralēlo ietvi ar stāvlaukumu
ielas pretējā pusē. Papildu stāvlaukums
veidots ar vienvirziena transportlīdzekļu
kustību, bet iebraukšana un izbraukšana
iespējama gan ar labā, gan kreisā pagrieziena
iespējamību.
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Sabiedriskais transports un auto koplietošana
Caur Ķekavu kursē vairāki autobusu
maršruti, nodrošinot gan paša ciema, gan
citu starppilsētu autobusu (piemēram,
Iecava, Bauska un Vecumnieki) savienojumu
ar galvaspilsētu Rīgu. Starppilsētu autobusi
Ķekavas teritorijā pašlaik pietur tikai
noteiktās pieturās, kas izbūvētas tieši pie
valsts galvenā autoceļa A7 (Rīga – Bauska).

transports arī pietur noteiktās pieturās, pie
valsts galvenā autoceļa A7. Gaismas ielā
esošajās sabiedriskā transporta pieturās un
galapunktā pietur tikai maršruta Rīga –
Ķekava
mikroautobusi.
Sabiedriskā
transporta
pakalpojumus
Ķekavā
galvenokārt nodrošina AS “Liepājas
autobusu parks” un AS “Nordeka”.

Ķekavas novada robežās kursē arī
sabiedriskā transporta maršruti līdz tādām
apdzīvotām vietām kā Daugmale, Baldone
un Dzērumi. Šajos maršrutos sabiedriskais

Ķekavā ir pieejama arī koplietošanas
automašīnu noma. To pašlaik nodrošina tikai
viens operators - “CityBee”.

Ķekavas mobilitātes punkta gājēju un velosipēdistu areāli
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Fotofiksācijas

Skats uz mikroautobusu galapunktu Gaismas ielā

Esošā pieturvietas infrastruktūra

Esošā autostāvvieta Gaismas ielas pretējā pusē
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4.2.2. Plānotā situācija
Atbilstoši dokumentam “Atklātās atlases pieteikums pašvaldībām SUMBA+ mobilitātes punktu
izveidošanas izpētei” Ķekavas novada domes viedoklis ir, ka potenciālais mobilitātes punkts
Gaismas ielā varētu kalpot kā atbalsta infrastruktūra “pirmajam” un "pēdējam” kilometram, jo tas
atrodas ērti sasniedzamā attālumā gan ar velosipēdu, gan ar kājām. Kā arī perspektīvi paredzot
automašīnu stāvlaukuma paplašinājumu, ir iespēja attīstīt “Park & Ride” iespējas Ķekavā, mazinot
privātā transporta īpatsvaru galvaspilsētā un samazinot kopējo izmešu apjomu.
Mobilitātes punktu attīstīšanai ir piemērojams pakāpeniskuma princips. Tādējādi dokuments
paredz tā attīstību 3 fāzēs – sākotnējā mobilitātes punkta ieviešanas fāzē, mobilitātes punkta
programmas attīstības fāzē un nākotnes fāzē.

Ķekavas mobilitātes punkta pilnās attīstības makets

Pirmā attīstības fāze
Pirmajā reģionālā mobilitātes punkta
ieviešanas fāzē paredzēts nodrošināt
minimālo nepieciešamo funkciju un
pakalpojumu kopumu.

izlaišanai un vairākas stacijas elektrisko
automašīnu uzlādei. Drošības nolūku dēļ
vēlams
paredzēt
videonovērošanas
sistēmas.

Paredzēts sakārtot galapunkta zonu,
pilnveidojot
satiksmes
organizācijas
risinājumus un stāvvietu regulējumu.
Veidojot mobilitātes punkta risinājumu
paredzēts
nodrošināt
vietu
vieglo
automašīnu
stāvvietām,
velosipēdu
novietnei, velo remontstacijai, īstermiņa
autostāvvietas pasažieru uzņemšanai un

Velosipēdu novietošanai un pieslēgšanai ir
jāparedz kā minimums 20 vietas. Punktā ir
jāparedz velosipēdu remontstacija, kas
aprīkota ar velosipēdu statīvu, rokas sūkni un
remonta darbarīkiem, kas paredzēti dažāda
tipa velosipēdu labošanai. Šādiem rīkiem ir
jānodrošina specifiski un droši pieslēgšanas
veidi.
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Personīgajiem mikromobilitātes rīkiem
jāparedz novietne, bet, tā kā nav paredzama
to izmantošanas intensitāte, kā arī to
lietošanā ir izteikta sezonalitāte, vietu skaits
var būt pielāgojams atkarībā no situācijas.
Esošā galapunkta laukuma ietvaros jāparedz
konstants un sakārtots stāvvietu izvietojums

arī privātajiem transportlīdzekļiem. Veidojot
stāvvietu konfigurāciju, jāņem vērā
sabiedriskā
transporta
kustībai
nepieciešamā brīvtelpa.
Mobilitātes punktā nepieciešamas reāllaika
satiksmes kustības informācija vilcienam un
norādes uz tuvākajiem piesaistes objektiem.

Otrā attīstības fāze
Otrā fāze ietver jau esošu iespēju
papildināšanu vai uzlabošanu. Ķekavas
novadam nepieciešams veicināt velosipēdu
koplietošanas tīklu, kas tiek papildināts
slēgtu un apsargāta velo novietne jeb
velostaciju, ar iespējām glabāt arī mantas.
Nepieciešams papildināt remontstacijas rīku
klāstu, ja tas ir iespējams. Jāierīko
koplietošanas
mikromobilitātes
rīku
elektrouzlāde un jāparedz atsevišķas
stāvvietas koplietošanas automašīnām.

Jāuzlabo maršrutu savienošanas efektivitātē
starp
pieejamiem
sabiedriskajiem
transportiem. Jāpapildina norādes ar
pārsēšanās
iespējām,
lai
uzlabotu
pārvietošanās iespējas. Nepieciešama gan
pieturvietas platformas, gan nojumes
atjaunošana.
Iedzīvotāju ērtībām, mobilitātes punkta zonā
var paredzēt jaunu pakomātu staciju

Trešā attīstības fāze
Trešā fāze paredz mobilitātes punkta
infrastruktūras labiekārtojuma un cieto
segumu pārbūvi, paredzot arī Gaismas ielai
pretējā pusē esošās stāvvietas pārbūvi.
Jāizvērtē
iespējas
paplašināt
vieglo
automašīnu novietošanas iespējas. Saistībā
ar pārbūves darbiem nepieciešama arī jauna,
ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācija. Attīstot
mobilitātes punktu, pieturas nojumi aizvieto
labiekārtota uzgaidāmā telpa.

Nākotnē jānodrošina plašāks koplietošanas
mikromobilitātes rīku klāsts, to papildinot,
piemēram, ar kravas velosipēdiem, kā arī
elektriskajiem velosipēdiem. Pašvaldības
zemes gabalos jāizbūvē papildus ātrās
elektrouzlādes stacijas.
Perspektīvē jānodrošina arī sabiedriskā
transporta maršruts savienojumam ar
Ķekavas reģionālo Rail Baltica staciju,
palielinot sabiedriskā transporta maršrutu
pārklājuma efektivitāti.

Darba daudzumu kopsavilkums ar orientējošām būvniecības izmaksām 2021. gada rudenī.
Npk.

Darba nosaukums

Kopējās izmaksas, EUR

1
1.1

2
Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana
Reģionāla
mobilitātes
punkta
papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē
Kopā:

3
€

78,751.94

€

185,994.85

€
€

501,148.73
765,895.52

1.2
1.3

programmas
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4.2.3.

Ķekavas mobilitātes punkta funkciju analīze
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4.2.4. Ķekavas mobilitātes punkta indikatīvais ekonomiskais aprēķins
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4.3. Salaspils reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti un ekonomiskais aprēķins
4.3.1

Teritorijas raksturojums un esošā situācija

Salaspils novada pašvaldībā reģionālā mobilitātes punkta veidošanai tika izvirzīts viens zemes
gabals. Teritorija ir pašvaldības piederoša, tā atrodas zemes vienībā Miera ielā 2A, Salaspilī,
Salaspils nov., kadastra apzīmējums 80110030145 (0.71 ha). Turpat atrodas Salaspils dzelzceļa
stacija un reģionālās satiksmes autobusa pietura. Blakus ierosinātajam mobilitātes punkta zemes
gabalam ir izveidota “Park & Ride” infrastruktūra ar 26 stāvvietām, no kurām 2 ir paredzētas
personām ar invaliditāti. Savukārt mobilitātes punkta zemes gabalā ir izveidots jauns stāvlaukums
ar ietilpību 76 automobiļiem. Segums izbūvēts no nesaistīta materiāla.

Sabiedriskā transporta nodrošinājums
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Salaspils mobilitātes punkta gājēju un velosipēdistu areāli

Fotofiksācijas

Esošā autostāvvieta Miera ielā 2A
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Skats uz Salaspils pašvaldības piedāvāto zemesgabalu mobilitātes punkta attīstībai
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4.3.2. Plānotā situācija
Lai attīstītu mobilitātes punktu līdz pilnvērtīgam, ieviešanas process ir sadalīts trīs fāzēs.
Mikromobilitāti nepieciešams centrēt ap dzelzceļa staciju. Jāņem vēra, ka Salaspils mobilitātes
punktā ir izbūvētas pie stacijas atklātas velosipēdu novietnes. Blakus atrodas divi stāvlaukumi, kur
ir pieejama auto koplietošanas iespējas. Tiešā tuvumā atrodas dzelzceļa stacija un sabiedriskais
transports. Ir pieejams tūrisma centrs, kā arī apkārtne ir labiekārtota ar izbūvētu uzgaidāmo zonu
gan iekštelpās, gan nojumē.

Salaspils mobilitātes punkta pilnās attīstības makets
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Pirmā attīstības fāzē paredz izveidot papildus velo novietnes, atbilstoši lietotāju apjomam un
izveidot remontstaciju. Nepieciešams piesaistīt skrejriteņu koplietošanas operatorus.
Park&Ride stāvvietas jāizbūvē dzelzceļa stacijas tiešā tuvumā, kā arī stāvlaukumos jārezervē
stāvvietas koplietošanas automobiļiem. Jāieplāno vismaz 4 lēnās elektrouzlādes stacijas.
Vajadzīga papildu plānošana maršrutu savietošanai gan dzelzceļam, gan sabiedriskajam
transportam. Mobilitātes punktā nepieciešamas reāllaika satiksmes kustības informācija
vilcienam un norādes uz tuvākajiem piesaistes objektiem, uzlabojot labiekārtojumu.

Otrā attīstības fāzē jāiekļauj pilsētas veicināts velosipēdu koplietošanas tīkls, jāpapildina velo
novietņu skaits, atbilstoši lietotāju apjomam un nepieciešams papildināt remontstacijas rīku
klāstu, ja tas ir iespējams. Jāierīko fiksētas vietas skrejriteņu novietošanai – mikromobilitātes
koplietošanas. Jāturpina labiekārtot stāvlaukumu. Jāveicina maršruta savietošanas
efektivitāte. Jāuzstāda norādes par pārsēšanās iespējām, lai nokļūtu citur pilsētā. Lai papildus
veicinātu mobilitātes punkta izmantošanas veidus, nepieciešams uzstādīt pakomātus. Jāuzlabo
uzgaidāmas telpas labiekārtojums un jāpaplašina esošais labiekārtojums.

Trešā attīstības fāze paredz mobilitātes punktā ieviest vienoto biļeti starp vilcieniem, velo
koplietošanas, kravas velosipēdu koplietošanas un elektrisko velosipēdu koplietošanas
sistēmām. Papildināt pēc pierasējuma apsargātas velo novietnes un velostacijas, kā arī iespēja
iegādāties velosipēdu apkopei visu nepieciešamo. Jāizbūvē elektrouzlādes stacijas, kas
paredzētas auto koplietošanai un ātrās elektrouzlādes stacijas, nepieciešamas izbūvēt
pašvaldības zemesgabalos. Jāturpina palielināt maršrutu savietošanas efektivitāti. Jāveicina
iespēja, ka starppilsētu autobusi iebrauc Salaspilī, nepieciešama autobusu satiksme ar Rail
Baltica reģionālo staciju.
Darba daudzumu kopsavilkums ar orientējošām būvniecības izmaksām 2021. gada rudenī.
Npk.

Darba nosaukums

1
1.1
1.2
1.3

2
Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana
Reģionāla mobilitātes punkta programmas papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē
Kopā:

Kopējās izmaksas,
EUR
3
€
82842.95
€
228950.45
€
470466.15
€
782259.55
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4.3.3. Salaspils reģionālā mobilitātes punkta funkciju analīze
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4.3.4. Salaspils reģionālā mobilitātes punkta indikatīvais ekonomiskais aprēķins
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4.4. Ogres reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti un ekonomiskais aprēķins
4.4.1. Teritorijas raksturojums un esošā situācija
Ogres
novada
pašvaldībā
reģionālā
mobilitātes punkta veidošanai tika izvirzīti
divi zemes gabali. Abas teritorijas ir
pašvaldības piederošas un atrodas zemes
vienībā Skolas ielā 2B, Ogrē, Ogres nov.,
kadastra apzīmējums 74010010420 (0.35 ha)
un Skolas ielā 2C, Ogrē, Ogres nov., kadastra
apzīmējums 74010010629 (0.21 ha). Sakarā
ar 2020. gada projektu “Uzņēmējdarbības
attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot
uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu
Ogrē ”, tika pārbūvēta Skolas iela un Ogres
dzelzceļā stacijas stāvlaukums, iekļaujot
gājēju un veloceliņa izbūvi. No mobilitātes
punkta aspekta esošajā situācijā tiek
nodrošināta ērta piekļuve no pilsētas
maģistrālajām ielām.

Ir attīstīta transporta infrastruktūra, kas ir
sasaistīta ar Ogres pilsētu, Ogresgala
pagastu, Ķegumu un Ikšķiles pilsētu.
Stāvlaukums
nodrošina
123
vietas
automobiļiem un 24 velosipēdu statīvus.
Ierosinātais mobilitātes punkts atrodas tuvu
autoostai,
kas
nodrošina
vairākus
strappilsētu maršrutus, savukārt tiešā
tuvumā ir iekļauts sabiedriskais transports,
100 metru attāluma ir sasniedzamas 5
sabiedriskas pieturvietas. Ir attīstīta gājēju
un veloinfrastruktūra, kas nodrošina ērtu un
drošu piekļuvi mobilitātes punktam.
Mobilitātes punkta tiešajā tuvumā apmēram
par 200 m attālumā atrodas darījumu un
dzīvojamā (augsts iedzīvotāju blīvums –
daudzdzīvokļu ēkas) teritorija.

Sabiedriskā transporta nodrošinājums
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Ogres mobilitātes punkta gājēju un velosipēdistu areāli
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Fotofiksācijas

Esošās velosipēdu novietnes kopā ar koplietošanas rīkiem Skolas ielā 2C

Izbūvētais gājēju un velosipēdu ceļš blakus perspektīvajam mobilitātēs punktam Skolas ielā 2C
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4.4.2. Plānotā situācija
Lai attīstītu mobilitātes punktu līdz pilnvērtīgam, ieviešanas process ir sadalīts trīs fāzēs. Jāņem
vēra, ka Ogres mobilitātes punktā ir jau pieejamas 24 jaunas velosipēdu novietnes un
mikromobilitātes koplietošanas rīki, kā, piemēram, “Bolt” un “Fiqsy” elektriskie skrejriteņi. Ir
daļēja pieejama pasažieru izlaišana vai uzņemšana. Tās tiešā tuvumā atrodas Ogres autoosta un
sabiedriskais autobuss, kā arī atbalsta personāls ir pieejams. Ap stāvlaukumu atrodas tirdzniecības
vietas, pakomāti, uzgaidāmā zona, un projekta ietvaros ir veikts labiekārtojums, nodrošinot arī
drošības aspektus.

Ogres mobilitātes punkta pilnās attīstības makets

Pirmā attīstības fāzē paredz izveidot papildus velo novietnes atbilstoši lietotāju apjomam un
izveidot remontstaciju. Lai veicinātu mikromobilitātes koplietošanas ērtības, nepieciešama
fiksēta vieta skrejriteņu novietošanai. Tieša dzelzceļa stacijas tuvumā jāizbūvē “Kiss & Ride”
stāvvietas. Stāvlaukumā ir jāparedz koplietošanas auto vietas, pēc iespējas tuvāk dzelzceļa
stacijai un jāuzstāda vismaz 4 lēnās elektouzlādes stacijas. Vajadzīga papildus plānošana
maršrutu savietošanai gan dzelzceļam, gan autoostai. Mobilitātes punktā nepieciešamas
reāllaika satiksmes kustības informācija vilcienam un norādes uz tuvākajiem piesaistes
objektiem.

Otrā attīstības fāzē jāiekļauj pilsētas veicināts velosipēdu koplietošanas tīkls, slēgta un
apsargāta velo novietne, ar iespējām noglabāt mantas (velostacija). Nepieciešams papildināt
remontstacijas rīku klāstu, ja tas ir iespējams. Jāierīko mikromobilitātes koplietošanas
elektrouzlāde. Jāuzlabo maršrutu savienošanas efektivitātē starp pieejamiem sabiedriskajiem
transportiem. Jāpapildina norādes ar pārsēšanās iespējām, lai nokļūtu citur pilsētā un
visbeidzot nepieciešama uzgaidāmas telpas labiekārtošana.
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Trešā fāze paredz mobilitātes punktā ieviest vienoto biļeti starp vilcieniem, velo koplietošanas,
kravas velosipēdu koplietošanas un elektrisko velosipēdu koplietošanas sistēmām. Papildināt
pēc pierasējuma apsargātas velonovietnes un velostacijas, kā arī iespēja iegādāties velosipēdu
apkopei visu nepieciešamo. Jāizbūvē elektrouzlādes stacijas, kas paredzētas auto koplietošanai
un ātrās elektrouzlādes stacijas, nepieciešamas izbūvēt pašvaldības zemesgabalos. Jāturpina
palielināt maršrutu savietošanas efektivitāti.

Darba daudzumu kopsavilkums ar orientējošām būvniecības izmaksām 2021. gada rudenī.
Npk.

Darba nosaukums

1
1.1
1.2
1.3

2
Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana
Reģionāla mobilitātes punkta programmas papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē
Kopā:

Kopējās izmaksas,
EUR
3
€
356063.98
€
83631.93
€
59904.08
€
499599.99
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novada punkta
pašvaldības
mobilitātes
4.4.3. OgresOgres
mobilitātes
funkciju
analīze punkta iespējamības izvērtējums
Obligāts - ●;
Ieteicams - ○;
Neobligāts - ◊

Velosipēdi u.c.
mikromobilitātes
rīki

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

Vienota biļete vilcienam un
velokoplietošanas
sistēmai, kravas
velosipēdu koplietošana,
elektrisko velosipēdu
koplietošana

VELOSIPĒDU KOPLIETOŠANA

●

Nav

-

Pilsētas veicināts
velosipēdu koplietošanas
tīkls ,

VELOSIPĒDU NOVIETNES

●

24 jaunajā stāvlaukumā

Jāpapildina velonovietņu
skaits atbilstoši lietotāju
apjomam

Slēgta apsargāta
velonovietne un mantu
glabātava (velostacija)

-

VELOSIPĒDU PAPILDUS PAKALPOJUMI

●

Nav

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
Dzelzceļa stacijas
tuvumā jārezervē
stāvvietas koplietošanas

-

Elektrouzlādes, kas
paredzētas
autokoplietošanai
Ātrās elektrouzlādes,
autostāvvietu izbūve
pašvaldības zemesgabalos

AUTO KOPLIETOŠANA

●

Nav norādītas speciālas vietas

ELEKTRISKO AUTOMAŠĪNU
INFRASTRUKTŪRA

●

Nav

Tiek plānotas 4 lēnās
elektrouzlādes

-

PRIVĀTĀ AUTO STĀVVIETAS/STĀVLAUKUMS

●

2021 gadā izbūvēts stāvlaukums
tiešā stacijas tuvumā.

-

-

-

AUTOOSTAS, STARPPILSĒTU AUTOBUSU
GALAPUNKTI

○

Maršrutu savietošana

Maršrutu savietošana

Maršrutu savietošana

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTS

○

Ogres autoosta ir tiešā dzelzceļa
stacijas tuvumā
Galapunkts vilcienam Rīga-Ogre.
Starppilsētu nozīmes autobusu
maršrutu galapunkts:
Nr.7010 “Rīga-Jēkabpils”;
Nr.7227 “Rīga-Tīnūži-Ogre”;
Nr.7228 “Ogre-Suntaži-Sigulda”;
Nr.7788 “Rīga-Ogre”;
Nr.7964 “Rīga-Suntaži-Ērgļi”.

Pieturvietu
labiekārtošana

Pieturvietu
labiekārtošana

-

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA, t.sk.
mikroautobusi

●
○
○

Skolas ielā

-

-

-

Ogres stacija

Maršrutu savietošana

Maršrutu savietošana

Maršrutu savietošana

Nav Rail Baltica trases

Nav Rail Baltica trases

Nav Rail Baltica trases

Nav Rail Baltica trases

Automašīna

Sabedriskais
transports

DZELZCEĻA STACIJA (1520 mm)
DZELZCEĻA STACIJA (1435 mm)

-

Norādes par pārsēšanās
Norādes uz tuvākajiem
iespējām lai nokļūtu citur
piesaistes objektiem
pilsētā
Vilcienu kustības
informācija, tramvaja
kustības informācija

CEĻA ATRAŠANA / NORĀDES

●

Nav

REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA, WIFI

●

Nav

IDENTITĀTES PĪLĀRS

●

Nav

-

-

Informācija

-

-

ATBALSTA PERSONĀLS

○

Ir

Dzelzceļa stacijas
personāls, tirdzniecības
vietas personāls

TIRDZNIECĪBAS VIETAS, PAKOMĀTI

●
●
●

Ir

-

-

-

Ir

-

Uzgaidāmās telpas
labiekārtošana

-

Ir 2021 gada projekts

-

-

-

Papildus
UZGAIDĀMĀ ZONA (iekštelpas vai nojume)
izmantošanas veidi
LABIEKĀRTOJUMS (publiskā ārtelpa)

DROŠĪBA, APSARDZE, VIDEONOVĒROŠANA

●

Ir

-

-

-

ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI

●

Nav

-

-

-
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4.4.4. Ogres mobilitātes punkta indikatīvais ekonomiskais aprēķins
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4.5. Jelgavas reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti un ekonomiskais aprēķins
4.5.1. Teritorijas raksturojums un esošā situācija
Jelgavas pilsētas pašvaldībā kā lokācija
reģionālā mobilitātes punkta izveidei tika
izvirzīta Jelgavas centrālā dzelzceļa stacija.
Mobilitātes punkta izvietošana paredzēta
zemes vienībās ar kad. apz 09000060172 un
09000060196, kuru platības ir – 2.74 ha un
0.35 ha.
Perspektīvajam
mobilitātes
punktam
paredzētā teritorija atrodas Jelgavas pilsētas
dienvidu daļā, Zemgales prospekta un
Stacijas ielas krustojumā. Blakus atrodas
valsts reģionālais autoceļš P97 (Jelgava –
Dobele), kā arī citas pilsētas centrālās ielas.
Pie mobilitātes punkta atrodas jau esošs
Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta
galapunkts. Uz sabiedriskā transporta
platforma
novietota
nojume
ar
nepieciešamo informāciju par autobusu
kustības grafikiem. Virzienā uz rotācijas apli,
Pasta un Stacijas ielu krustojumā, ir pieejama
arī autobusu stāvvieta 1-2 autobusiem

atkarībā no to garuma. Paralēli autobusu
pieturai ir izbūvēta arī speciāla apstāšanās
vieta taksometriem. Apbūvi papildina dažādi
labiekārtojuma
elementi,
esošs
apgaismojuma tīkls. Pie stacijas izvietotas
aptuveni 50 velonovietnes.
Pēc salīdzinoši nesen veiktajiem pārbūves
darbiem gan brauktuves, gan gājēju telpas
segumi ir labā stāvoklī. Laukumā pie
dzelzceļa stacijas ir sliktas kvalitātes grants
segums, kas pašlaik pieejams darbinieku
automašīnu novietošanai, bet pārējo zemes
vienības daļā norisinās būvdarbi. “Park &
Ride”
vajadzībām
netālu
paredzēts
stāvlaukums ar vismaz 200 autostāvvietām.
Reljefs stacijas apkārtnē ir līdzens, labi
pārredzams. Perspektīvā mobilitātes punkta
tiešā tuvumā nav lielu piesaistes objektu.
Mobilitātes punkts atrodas vidēji 1.5 km
attālumā no pilsētas centrālās daļas.

Transporta un gājēju infrastruktūra
Stacijai pieguļošajā ielu tīklā ir divvirzienu satiksme ar vienu joslu katrā virzienā. Gar plānoto
mobilitātes punktu atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Lai mazinātu iespējamo
konfliktpunktu skaitu, pie stacijas izbūvēts rotācijas aplis.
Ietves un gājēju pārejas realizētas atbilstoši Latvijas valsts standartiem un vides pieejamības
vadlīnijām.
Sabiedriskais transports un auto koplietošana
Jelgavas pilsētas robežās kursē arī lokālais sabiedriskais transports, kura pakalpojumus pie
perspektīvā mobilitātes punkta un citviet Jelgavā nodrošina SIA “Jelgava autobusu parks”.
Jelgavā pašlaik nav pieejama koplietošanas automašīnu noma, bet mikromobilitātes rīku
koplietošanu nodrošina operatori “Fiqsy” un “Bolt”.
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Jelgavas mobilitātes punkta gājēju un velosipēdistu areāli

Fotofiksācijas

Esoša autostāvvieta dzelzceļa stacijas tuvumā
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Sabiedriskā transporta pieturvieta pie Jelgavas dzelzceļa stacijas

Skats uz Jelgavas centrālās dzelzceļa stacijas peronu
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4.5.2. Plānotā situācija
Atbilstoši dokumentam “Atklātās atlases pieteikums pašvaldībām SUMBA+ mobilitātes punktu
izveidošanas izpētei” Jelgavas pilsētas pašvaldības viedoklis ir, ka potenciālais mobilitātes punkts
pie Jelgavas centrālās dzelzceļa stacijas varētu kalpot kā atbalsta infrastruktūra “pirmajam” un
"pēdējam” kilometram, jo tas atrodas ērti sasniedzamā attālumā gan ar velosipēdu, gan ar kājām
no pilsētas centra un tuvējām apkaimēm. Attīstot mobilitātes punktu un tā “Park & Ride” iespējas,
iespējams mazināt privātā transporta īpatsvaru un samazināt kopējo izmešu apjomu.
Mobilitātes punktu attīstīšanai ir piemērojams pakāpeniskuma princips. Tādējādi dokuments
paredz tā attīstību 3 fāzēs – sākotnējā mobilitātes punkta ieviešanas fāzē, mobilitātes punkta
programmas attīstības fāzē un nākotnes fāzē.

Jelgavas mobilitātes punkta pilnās attīstības makets
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Pirmā attīstības fāze
Pirmajā reģionālā mobilitātes punkta
ieviešanas fāzē paredzēts nodrošināt
minimālo nepieciešamo funkciju un
pakalpojumu kopumu.
Sākotnēji nepieciešams sakārtot mobilitātes
punkta zonu, izbūvējot un papildinot
teritorijas
labiekārtojumu.
Pēc
labiekārtojuma
izbūves
nepieciešams
aktualizēt
satiksmes
organizācijas
risinājumus un stāvvietu izvietojumu.
Veidojot mobilitātes punkta risinājumus,
paredzēts
nodrošināt
vietu
vieglo
automašīnu
stāvvietām,
velosipēdu
novietnei, velo remontstacijai, īstermiņa
autostāvvietas pasažieru uzņemšanai un
izlaišanai, kā arī vairākas stacijas elektrisko

automašīnu uzlādei. Remontstacija jāaprīko
ar velosipēdu statīvu, rokas sūkni un
remonta darbarīkiem, kas paredzēti dažāda
tipa velosipēdu labošanai. Šādiem rīkiem ir
jānodrošina specifiski un droši pieslēgšanas
veidi. Papildus tam, neskatoties uz
videonovērošanas klātbūtni, šādiem rīkiem ir
jānodrošina specifiski un droši pieslēgšanas
veidi.
Personīgajiem mikromobilitātes rīkiem
jāparedz papildus velo novietnes atbilstoši
prognozētajam lietotāju apjomam.
Mobilitātes punktā nepieciešamas reāllaika
satiksmes kustības informācija vilcienam un
norādes uz tuvākajiem piesaistes objektiem

Otrā attīstības fāze
Otrā fāze ietver jau esošu iespēju papildināšanu vai uzlabošanu. Pilsētā nepieciešams attīstīt
koplietošanas transporta pārklājumu un pieejamo apjomu.
Mobilitātes punktā jāierīko koplietošanas mikromobilitātes rīku elektrouzlāde un jāparedz
atsevišķas stāvvietas koplietošanas automašīnām.
Jāuzlabo maršrutu savienošanas efektivitātē starp pieejamiem sabiedriskajiem transportiem.
Trešā attīstības fāze
Jāpapildina norādes ar pārsēšanās iespējām, lai uzlabotu pārvietošanās iespējas.
Iedzīvotāju ērtībām, mobilitātes punktu var papildināt ar jaunu pakomātu staciju.
Trešā fāze paredz mobilitātes punktā ieviest vienoto biļeti starp vilcieniem, velokoplietošanas,
kravas velosipēdu koplietošanas un elektrisko velosipēdu koplietošanas sistēmām. Pēc
pieprasījuma nepieciešamas apsargātas velonovietnes un velostacijas. Jāizbūvē elektrouzlādes
stacijas, kas paredzētas autokoplietošanai un ātrās elektrouzlādes stacijas. Jāturpina uzlabot
maršrutu savietošanas efektivitāti.
Darba daudzumu kopsavilkums ar orientējošām būvniecības izmaksām 2021. gada rudenī.
Npk.

Darba nosaukums

Kopējās izmaksas, EUR

1
1.1
1.2
1.3

2
Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana
Reģionāla mobilitātes punkta programmas papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē
Kopā:

3
€
€
€
€

95,554.31
49,092.12
264,454.58
409,101.01
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4.5.3. Jelgavas mobilitātes punkta funkciju analīze
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4.5.4. Jelgavas mobilitātes punkta indikatīvais ekonomiskais aprēķins
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4.6. Rīgas reģionālā mobilitātes punkta iespējamības izpētes tehniskie
aspekti un ekonomiskais aprēķins
4.6.1. Teritorijas raksturojums un esošā situācija
Rīgas dome reģionālā mobilitātes punkta
izveidei ir izvirzījusi Zasulauka dzelzceļa
stacijai piegulušo zemes vienību Tapešu ielā
1 (kad. nr. 01000600364) un tai tuvumā
esošās pašvaldībai piederošās zemes
vienības ar kad. nr. 01000602107 un
01000609000, kā arī zemes vienības Kuldīgas
ielā 58 ar kad. nr. 01000602089 un Kuldīgas
ielā 60 ar kad. nr. 01000600175. Tāpat arī
fiziskai personai piederošā zemes vienībai
Mazā Kuldīgas ielā 3 ar kad. nr. 01000600003
iespējama
atsavināšana
pilnvērtīgai
reģionālā mobilitātes punkta izbūvei.
Papildus minētajām zemes vienībām,
atsevišķi novietots pašvaldībai piederošs
zemesgabals Valentīna ielā 25 ir atvēlēts
mobilitātes punkta autostāvvietu izbūvei. Tā
atrašanās vieta ir apm. 100 m uz dienvidiem
no esošās dzelzceļa stacijas. Zemesgabala
novietojums ir pateicīgs, lai tam piekļūtu gan
no Valentīna ielas, gan Tapešu ielas.
Zemesgabalā atrodas Zasulauka stacijas
ēka, kurai piekļaujas Tapešu ielas brauktuve
un ietve. Esošā brauktuve un ietve
apskatāmajā teritorijā ir nolietojusies.
Brauktuves iesegums ir veidots gan no
apaļakmens bruģa, gan asfaltbetona. Vietām

asfaltbetons ir uzklāts tieši virsū
vēsturiskajam bruģim. Zasulauka teritorijā
Tapešu ielai pieslēdzas Kuldīgas iela un Mazā
Kuldīgas iela. Arī šo ielu seguma stāvoklis
apskatāmās
teritorijas
tuvumā
nav
apmierinošs un šobrīd neizpilda vides
pieejamības normas. Tāpat arī ielas un ietves
betona apmales ir sadrupušas, izcilātas, un
vairs nepilda savu funkciju.
Atbilstoši dokumentam “Atklātās atlases
pieteikums
pašvaldībām
SUMBA+
mobilitātes punktu izveidošanas izpētei”
Rīgas
domes
Pilsētas
attīstības
departamenta viedoklis ir:
“…šobrīd
Zasulauka
stacijā
nav
nodrošināti pilnvērtīgi savienojumi ar
pilsētas transporta iespējām, kas to ļautu
izveidot par pilnvērtīgu reģionālās nozīmes
mobilitātes punktu”; “Šī teritorija atbilstoši
Rīgas apstādījumu struktūras un publisko
ārtelpu
tematiskajam
plānojumam
veidojama kā apkaimes centrs. Cita starpā
saņemti Šampētera un Zasulauka apkaimju
iedzīvotāju jautājumi par pašvaldības
plānotajām
aktivitātēm
šī
mērķa
veicināšanai.”

Laukums pie Tapešu un Kuldīgas ielu krustojuma. Tramvaju pietura “Zasulauka stacija”.
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Tapešu un Mazās Kuldīgas ielu krustojums pie dzelzceļa stacijas

Transporta un gājēju infrastruktūra
Tapešu un Kuldīgas ielas brauktuves platums
nodrošina divvirzienu auto kustību. Gar
Tapešu ielu stacijas tuvumā izbūvēti vairāki
brauktuves
paplašinājumi
automašīnu
novietošanai. Mazās Kuldīgas ielas esošā
satiksmes organizācija paredz, ka tā nav
paredzēta
caurbraukšanai,
izņemot
iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajā zonā.
Ņemot vērā, apkārt esošo ielu seguma
stāvokli, mikromobilitātes kustība teritorijā
ir apgrūtināta, lai gan Rīgā ir pieejami vairāki
operatori - Bolt, Fiqsy, Skok, Ride.

Otrpus dzelzceļam esošā Smārdes iela, kas
ved tam paralēli, ir ar divvirzienu brauktuvi.
Tā savieno Šampētera un Pleskodāles
apkaimes, šķērsojot Lielirbes ielas pārvadu
pa apakšu.
Rīgā pieejamie auto koplietošanas operatori
Citybee, Fiqsy, Carguru. Šo auto novietošana
iespējama brīvajās stāvvietās stacijas
tuvumā.
Rīgā iespējams izmantot operatora Next bike
koplietošanas velosipēdus, taču stacijas
tuvumā nav nodrošināta vieta to
izvietošanai.

Sabiedriskais transports un auto koplietošana
Kā galvenais sabiedriskais transporta veids
perspektīvā mobilitātes punkta tuvumā ir
vilciens, kas kursē pa dzelzceļa līnija
Torņakalns—Tukums II ar pieturvietu
“Zasulauks”. Teritorijā nozīmīgu lomu
mobilitātē spēlē arī 2. tramvaja līnija, kuras
maršruts ved pa Kuldīgas ielu, Mazo Kuldīgas
ielu un Tapešu ielu, veidojot ciešu saikni ar
vilcienu satiksmi. Pieturvietas “Zasulauka

stacija” atrodas vien 60 m attālumā no
dzelzceļa stacijas.
Tuvākās autobusu satiksmes pieturvietas
(56. maršruts) atrodas apm. 500 m rādiusā
no perspektīvā mobilitātes punkta.
Esošajā situācijā tuvākais trolejbusa
maršruts atrodas apm. 500 m attālumā. Tas
ir 12. trolejbusa maršruta galapunkts netālu
no Āgenskalna un Dreiliņu ielu krustojuma.
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Sabiedriskā transporta nodrošinājums

Zasulauka mobilitātes punkta gājēju un velosipēdistu areāli

4.6.2. Plānotā situācija
Atbilstoši dokumentam “Atklātās atlases pieteikums pašvaldībām SUMBA+ mobilitātes
punktu izveidošanas izpētei” Rīgas domes Attīstības departaments ziņo sekojošo: “Zasulauka
dzelzceļa stacijas attīstībā drīzumā sagaidāmas vērienīgas pārmaiņas. Dzelzceļa pārbūves projektu
ietvaros, izbūvējot “Rail Baltica” reģionālo dzelzceļa staciju un modernizējot "Latvijas dzelzceļa"
infrastruktūru, tostarp kļūstot par mezgla staciju jaunizveidotai pilsētas dzelzceļa līnijai uz
Bolderāju, kurā tiks izveidots reģionālas nozīmes dzelzceļa pietura. Pilnā attīstības scenārijā
Zasulauka stacijā vilcieni pieturētu aptuveni ik pēc 10 minūšu intervāla.“
Jau minētie dzelzceļa attīstības scenāriji dod labas perspektīvas reģionālā mobilitātes punkta
ieviešanai, garantējot, ka tas labi pildīs tam paredzētās funkcijas.
Mobilitātes punktu attīstīšanai ir piemērojams pakāpeniskuma princips. Tādējādi dokuments
paredz tā attīstību 3 fāzēs – sākotnējā mobilitātes punkta ieviešanas fāzē, mobilitātes punkta
programmas attīstības fāzē un nākotnes fāzē.

Zasulauka mobilitātes punkta pilnās attīstības makets
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Pirmā attīstības fāze
Pirmajā reģionālā mobilitātes punkta
ieviešanas fāzē paredzēts nodrošināt
minimālo nepieciešamo funkciju un
pakalpojumu kopumu.
Velosipēdu novietošanai un pieslēgšanai ir
jāparedz vismaz 50 vietas. Papildus jāparedz
labiekārtots
laukums
koplietošanas
velosipēdu
novietnei
potenciālajiem
velonomas operatoriem.
Šajā mobilitātes punkta attīstības fāzē ir
paredzēts sakārtot esošo satiksmes telpu
Tapešu ielā, kā arī Kuldīgas un Mazās
Kuldīgas ielu pievienojumos Tapešu ielai. Ar
ceļa apzīmējumiem, ceļa zīmēm un
stabiņiem ir iespējams esošo telpu pārkārtot,
lai izveidotu vietas gan standarta, gan
īslaicīgai automašīnu novietošanai. Papildus
tam tiktu sakārtota gājējiem paredzētā telpa,
lai droši varētu nokļūt uz perspektīvo
mobilitātes punktu un dzelzceļa staciju.
Šajā attīstības fāzē netiek paredzētas
sabiedriskā transporta pieturvietas izbūve
mobilitātes punktā, taču tiek nodrošināta
informācija tablo vai kartes veidā par tuvāko
sabiedriskā transporta pieturvietu (vilciens
un tramvajs) atrašanās vietām, kā arī to

pienākšanas
un
atiešanas
laikiem.
Pasažieriem, kuri uz mobilitātes punktu būs
ieradušies ar savu personīgo automašīnu,
velosipēdu vai kādu citu mikromobilitātes
rīku, varēs droši to atstāt tam paredzētajā
novietnē un tālāk izvēlēties kādu no
tuvākajiem sabiedriskā transporta veidiem,
lai dotos uz vēlamo galamērķi.
Mobilitātes punktā jābūt izvietotām
norādēm
uz
tuvākajiem
piesaistes
objektiem, piemērām vilciena staciju,
tramvaja,
autobusu
un
trolejbusa
pieturvietām u.c. Objektā jābūt izvietotiem
vilcienu un tramvaju kustības sarakstiem
un/vai reāllaika informācija, wifi.
Mobilitātes punktam paredzētajā teritorijā
jāveido pievilcīga publiskā ārtelpa. Ap
autostāvvietām un velostatīviem jāizvieto
labiekārtojuma elementi – soliņi, galdiņi,
puķupodi,
atkritumu
urnas
u.c.
labiekārtojuma elementi. Esošajā stacijas
ēkā jāparedz uzgaidāmās telpas remonts ar
labiekārtojumu.
Videonovērošanas kameras jāuzstāda tā, lai
tās aptvertu visu mobilitātes punktu.

Otrā attīstības fāze

Reģionālā mobilitātes punkta ieviešanas
otrajā fāzē paredzēts papildināt jau esošo
funkciju un pakalpojumu kopumu. Šajā fāzē
atkarībā no pieprasījuma tiek papildināts
velonovietņu skaits un vieglo automašīnu
īslaicīgo stāvvietu skaits tiešā dzelzceļa
stacijas tuvumā. Paralēli tam tiek attīstīta
vilcienu kustība uz Bolderāju, izbūvējot
pasažieru platformas.
Atkarībā no pieprasījuma tiek papildināts
velonovietņu skaits laukumā. Papildus tam
pilsētai ir jāveicina velosipēdu koplietošanas
tīkla izveide un ienākšana mobilitātes
punktā. Laukumā ir jāparedz velosipēdu
remontstacija, kas aprīkota ar velosipēdu
statīvu, rokas sūkni un remonta darbarīkiem,
kas paredzēti dažāda tipa velosipēdu

labošanai. Mobilitātes punkta teritorijā
jāparedz fiksēta vieta gan personīgo, gan arī
koplietošanas elektroskrejriteņu vieta. Tiem
jānodrošina droši pieslēgšanas veidi.
Papildus jau pirmajā fāzē paredzētajām auto
stāvvietām tiešā dzelzceļa stacijas tuvumā ir
jārezervē
stāvvietas
koplietošanas
automašīnu novietošanai, kā arī jānodrošina
īslaicīgās autostāvvietas, kas paredzētas
pasažieru izlaišanai un uzņemšanai.
Šajā fāzē galvenās izmaiņas saistāmas ar Rīga
– Bolderāja vilciena līnijas izveidi, kas paredz
pasažieru platformu izbūvi un līdz ar to
paplašina iedzīvotāju mobilitāti šajā
apkaimē. Tāpat ir paredzama 2. tramvaja
līnijas pieturvietu pārbūve, uzlabojot
piekļuvi tām. No jauna izbūvējama viena
tramvaja pieturvietas nojume.

Papildus jau iepriekš izvietotajām norādēm,
ir jānodrošina informācija par pārsēšanās
iespējām starp dažādiem transporta
veidiem, lai nokļūtu uz vēlamajiem
galamērķiem pilsētā.
Teritorijā kā papildus funcija ir ieviešami
pakomāti ērtai un ātrai pasta sūtījumu
nosūtīšana
un
izsniegšanai.
To
nodrošināšanai jāpiesaista tā brīža aktuālie
pasta sūtīšanas uzņēmumi.
Papildus jau esošajiem pirmajā attīstības
fāzē
ieviestajiem
labiekārtojuma

elementiem, jāveic labiekārtošana
autobusu pieturvietām un nojumēm.
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Kā papildus funkcija velonovietnēm ir to
apsardzes nodrošināšana. Veidojot lietus
ūdens novades risinājumus, paredzēt to
ilgtspējību, piemēram, uzkrājot lietus ūdeni,
zaļo zonu ievalkās, kas lēnām infiltrējas
gruntī. Tāpat arī iespējams izmantot saules
enerģiju, kas uzlādē baterijas, no kurām,
piemēram,
tiek
izgaismots
velo
remontstacijas punkts vai informācijas tablo.

Trešā attīstības fāze
Mobilitātes punkta trešā attīstības fāze
paredz papildināt dažādas jau ieviestās
funkcijas un infrastruktūru. Galvenās
izmaiņas šajā stadijā ir saistītas ar Rail Baltica
reģionālās stacijas izbūvi, kas būtiski
palielina mobilitātes iespējas gan Rīgas, gan
visas Latvijas un starptautiskā mērogā. 12.
trolejbusa galapunkta izveide blakus
mobilitātes punktam veicinās sasaisti starp
dažādiem transporta veidiem.
Ņemot
vērā
sabiedriskā
transporta
paplašinātās mobilitātes iespējas, pieaugs arī
vēlme ar personīgajiem auto nokļūt
mobilitātes punktā un attiecīgi palielināsies
autostāvvietu pieprasījums. Tas risināms ar
jauna labiekārtota stāvlaukuma izveidi
Valentīna ielā.
Papildinot esošo velosipēdu koplietošanas
iespēju šajā attīstības fāzē, jāievieš arī kravas
velosipēdu un elektrisko velosipēdu
koplietošana. Papildus tam ir jāievieš vienota
biļete vilcienam un velo koplietošanas
sistēmai. Šajā attīstības fāzē jāparedz slēgtas
un apsargātas velonovietnes un mantu
glabātavas (velostacija) izbūve tiešā stacijas
tuvumā.
Gan
velosipēdiem,
gan
mikromobilitātes
rīkiem
(piemēram,
elektroskrejriteņiem) ir jāparedz to uzlādes
iespējas novietnē.
Papildu remontstacijas nodrošinātajām
iespējām, ieviešama velosipēdu vai citu rīku

apkopei nepieciešamo lietu iegādes vieta
(piem., automāts, kur ar norēķinu karti
samaksājot, var nopirkt velosipēda kameru,
ielāpu, bremžu klučus u.c.).
Attiecībā uz auto infrastruktūru šajā stadijā
līdz ar Tapešu un Smārdes ielu pārbūvi
papildināms privāto autostāvvietu skaits
mobilitātes punkta tuvumā. Salīdzinoši
nelielā attālumā no mobilitātes punkta uz
pašvaldībai
piederošā
zemesgabala
Valentīna ielā 25 izbūvējams jauns
automašīnu stāvlaukums. Stāvlaukumā
jānodrošina
elektrouzlādes
iespējas
atbilstoši
tā
laika
elektroauto
pieprasījumam, tai skaitā jāparedz ātrās
elektrouzlādes. Elektroauto koplietošanas
stāvvietās jānodrošina uzlādes iespējas.
Rail Baltica reģionālās stacijas izbūve būtiski
palielinās mobilitātes iespējas Rīgas, Latvijas
un starptautiskā mērogā. Līdz ar šīs stacijas
atvēršanu, daudz nozīmīgāka kļūs tās
sasaiste ar citiem Rīgas sabiedriskā
transporta veidiem. Tādēļ šajā attīstības
stadijā nozīmīga kļūst 12. trolejbusa
maršruta galapunkta izveide stacijas
tuvumā. Trolejbusa maršruta pagarinājums
veidojams pa Āgenskalna ielu un Kuldīgas
ielu, veidojot apgriešanās loku pie Tapešu
ielas. Kā otra trolejbusa maršruta
apgriešanas versija izskatāma veidojot to pa
esošo tramvaja līniju Mazā Kuldīgas ielā. Lai
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arī šis, iespējams, ir tehniski dārgāks
risinājums, tomēr tas ļautu esošā laukuma
Kuldīgas un Tapešu ielu krustojumā
atbrīvošanu dažādām citām mobilitātei
nepieciešamām funkcijām.
Līdz ar Tapešu un Smārdes ielu izbūvi, kā arī
Kuldīgas un Mazās Kuldīgas ielas
rekonstrukciju ir jāveido kvalitatīva publiskā

ārtelpa šajās ielās. Izbūvējot jauno
stāvlaukumu Valentīna ielā 25, kā arī
izbūvējot iepriekš minētās ielas, paredzēt
tādus lietus ūdens novades risinājumus, kas
nodrošina to ilgtspējību, piemēram, uzkrājot
lietus ūdeni, zaļo zonu ievalkās, kas lēnām
infiltrējas gruntī vai tiek novadīts drenāžas
tīklā.

Darba daudzumu kopsavilkums ar orientējošām būvniecības izmaksām 2021. gada rudenī.
Npk.

Darba nosaukums

1
1.1
1.2
1.3

2
Reģionāla mobilitātes punkta ieviešana
Reģionāla mobilitātes punkta programmas papildināšana
Reģionāls mobilitātes punkts nākotnē
Kopā:

Kopējās izmaksas,
EUR
3
€
60342.40
€
263431.82
€
713004.60
€
1036778.82
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4.6.3. Rīgas Zasulauka mobilitātes punkta funkciju analīze

4.6.4.

Rīgas Zasulauka mobilitātes punkta indikatīvais ekonomiskais aprēķins
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5. Rekomendācijas turpmākai mobilitātes punktu praktiskai
ieviešanai un attīstībai
Izpētes ietvaros, praktiski analizējot 6
mobilitātes punktu izveidošanas un
papildināšanas iespējas, plānotā attīstība
rekomendēta pakāpeniska. 3 nodefinētajos
scenārijos ietilpa minimāla programma
reģionāla mobilitātes punkta ieviešanai
tuvākajos 5 gados, reģionāla mobilitātes
punkta papildināšana nākošajos 10 gados un
reģionāla mobilitātes punkta pilnā attīstība
nākotnē. Arī noteiktais ieviešanas izmaksu
sadalījums balstīts uz šiem pakāpeniskajiem
scenārijiem, papildinot mobilitātes punkta
programmas.
Reģionālu mobilitātes punktu funkciju
nodrošināšanai pašvaldības var attīstīt
saistīto
infrastruktūru
pašvaldībai
piederošos zemes gabalos, bet, lai
mobilitātes punkts funkcionētu pilnvērtīgi,
nepieciešama sadarbība starp pašvaldībām,
Satiksmes ministriju, VSIA Autotransporta
direkciju, VAS Latvijas dzelzceļu, AS
Pasažieru vilcienu un koplietošanas
transporta attīstītājiem vai operatoriem.
Minētās institūcijas jau strādā pie
sabiedriskā
transporta
sistēmas
modernizācijas un optimizācijas, kā arī
vienotās biļetes ieviešanas. Līdz ar autobusu
pakalpojumu uzlabojumiem un jaunajiem
vilcieniem mobilitātes punktos jāpanāk ērta
pārsēšanās starp transporta veidiem.
Jāveido skaidra navigācija, koplietošanas

transporta piedāvājums un droša privāto
velosipēdu novietošana. Ņemot vērā dažādo
transporta veidu satikšanos mobilitātes
punktos, bez efektīvas sadarbības nav
iespējams nodrošināt visas nepieciešamās
reģionālā mobilitātes punkta funkcijas.
4 mobilitātes punktos pie dzelzceļa stacijām
mikromobilitātes elementi jāizvieto pēc
iespējas kompaktāk, tuvāk peroniem, līdz ar
to nepieciešama infrastruktūras attīstīšana
dzelzceļa nodalījuma joslā.
Koplietošanas transporta pieejamība pašlaik
ir haotiskā brīvas novietošanas režīmā un
nav tieši sasaistāma ar mobilitātes punktiem,
sniedzot iedzīvotājiem pēc iespējas plašākas
transporta izvēles iespējas. Līdz ar to
nepieciešams
veicināt
koplietošanas
velosipēdu piedāvājumu Rīgas reģionā, kā arī
sadarbībā ar esošajiem koplietošanas
transporta operatoriem diskutēt, kā labāk
nodrošināt
transporta
pieejamību
mobilitātes punktos.
Tālākā
mobilitātes
punktu
attīstībā
nepieciešams arī paredzēt finansējumu
uzturēšanai un regulārai mobilitātes punktā
sniegtās informācijas atjaunošanai, ņemot
vērā transporta piedāvājuma izmaiņu
iespējamību, pieprasījuma izmaiņas, kā arī
vandālisma riskus.
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Katram reģionālam mobilitātes punktam attīstība ir specifiska, bet šīs izpētes ietvaros,
balstoties uz 6 mobilitātes punktu attīstību, izveidota blokshēma ar soļiem mobilitātes punkta
pakāpeniskai attīstībai.
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