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Tirdzniecības vietu 
st vvietu problem tika 

LTAB: «Liel k s apdrošin šanas atlīdzības veido daudzi sīki negadījumi lielveikalu 

autost vviet s un atsevišķi smagi negadījumi» 

 

Jau 2012.gadā RDSD norādīja, ka 15% no CSNg ir notikuši lielveikalu autostāvvietās. 

 

 

 

 

Pareiza satiks es orga izā ija + kvalitatīva i frastruktūra + autovadītāju 
kultūra u  so iālā at ildī a + teh oloģijas = Drošas auto stāvvietas  



Statistika 

Avots: www.lsm.lv 



Soci l  atbildība, uzvedība, kultūra 



K da ir situ cija Latvij  

• Teh oloģijas pa azā  ie āk 

 

• T/C «Spi e» autostāvvietu iekārtu testēša a 

 

• Atziņa: papildus ērtī as klie tie  



K da ir situ cija Latvij  

Populārs risi āju s – displeji ar i for ā iju par rīvo vietu skaitu  

T/C «Domina» T/C «Alfa» 



Risin jumi iekštelpu/ pazemes autost vviet m 

Se sori vietu aizņe tības  
oteikša ai + krāsu 

indikators 

LED displeji brīvo vietu 
un to virziena 

orādīša ai 



Piemērs no dzīves, kad noder 
tehnoloģijas 

T/C «Domina» veikala «Maxima» atklāša a 



Pazemes autost vvietas 

IKEA iepirkšanās centrs Dānijā 

 



St vvietu sistēma iepirkšan s 
centr  Skandin vij  

 



Iepirkšan s centrs Tallin  



ra autost vvietu risin jumi 

Bezvadu ag ētiskie 
sensori 

 

Indukcijas cilpas 

 

Brīvo/ aizņe to vietu oteikša as veidi: 

LED displeju izvietoša a: 

Pir s stāvvietas 
«pa eļa »  

Stāvvietās 

 



Montepiljēra, Francija 



Risin jumi nelieliem objektiem 



St vvietu monitoringa sistēmas 
 

 

Brīvo un aizņemto vietu pārskatāmība 

Analīze par stāvvietu aizpildījuma tendencēm 

Vietu rezervācija personālam 

Cita noderīga informācija, atskaites 

 
 

 



Ieguvumi biznesam 

Pētījums Beļģij  Hospital Parking 2016 
 

Maksas autostāvvieta Briseles slimnīcā 

1850 automašīnu novietnes 3 stāvos 

2016.gadā veikta simulācija, lai 
noteiktu, kā mainītos situācija, ieviešot 
viedās sistēmas 

 

 

 

 



Ieguvumi biznesam 

Simul cijas rezult ti: 
 

 Brīvo vietu meklēšanas laiks samazinātos par 14%→ apmeklētāju 
apmierinātības pieaugums, vēlme atgriezties 

CO2 izmešu daudzums samazinātos par apmēram 300kg vienā dienā → 
uzturēšanas (tostarp, ventilācijas sistēmu) izmaksu samazinājums 

Stāvvietu noslodzes pieaugums no 67% uz 84% (∆=17%) 

Maksas autostāvvietas dienas ieņēmumu pieaugums par 42% 

Gājēju drošības sajūtas palielināšanās 

 



Noslēgum  
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