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3.Pielikums 

PUBLISKĀS ĀRTELPAS VADLĪNIJU PIEMĒRU SATURA UN RISINĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

ATBILSTOŠI RVC PIELĪDZINĀMIEM APSTĀKĻIEM (KLIMATS, RELJEFS, STATUSS U.C.) 

 

Nr. Dokuments Uzbūves principi, uz RVC AZ attiecināmie 
un izmantojamie pincipi. 

1. Prague Public Space Design Manual (2014) Vadlīnijas apskata visus ārtelpas elementus 
(PĀ – visas telpas), sadalot tos tipoloģijā un 
parādot katram ārtelpas elementam tā 
dizaina veidošanas principus. 
Vispiemērotākais modelis Rīgas situācijā 
gan no informācijas atspoguļošanas 
viedokļa, gan kā ģeogrāfiski, 
kultūrvēsturiski līdzvērtīga teritorija. 

2. Boston Complete Streets Design Guidelines  

 

Vadlīnijās sadalīti ielu tipi, dažādu ielu 
elementu raksturojumi un principi, kā arī 
krustojumu principi.  
Apskata tikai PĀ ielu telpu. 
Izmantojami piemēri ielu dizaina un 
elementu veidošanā. 

3. Global Street Design Guide  Izvērtējami dizaina principi, 
rekomendācijas un to piemerojamība RVC 
AZ kontekstā  PĀ elementu veidošanai, kā 
piemēram, šķērsojumu principi, 
komunikācijas PA telpā, 
veloinfrastruktūras elementi un 
labiekārtojuma elementi, kā piemēram, 
pieturvietas utt. 

4. Urban Street Design Guide, National 

Association of City Transportation Officials  

5. Urban Bikeway Design Guide, National 

Association of City Transportation Officials  

6. Transit Street Design Guide, National 

Association of City Transportation Officials . 

7. Dresdner Standard  Izmantot standartā ietverto PĀ elementu 
(ielu, laukumu, parku utt.) segumu 
principu un labiekārtojuma elementu 
atspoguļošanas veidu. 

8. Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 

Hanzas, Skanstes, Zirņu ielas atklātās 

virsūdeņu novadīšanas sistēmas un vienotas 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma principiālā 

risinājuma projekts. 

Lokālplānojuma risinājumi ievērtējami 
Vadlīniju veidošanā, īpašo teritoriju sadaļā.  
Piemēram, lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēma, apstādījumu struktūra, 
labiekārtojuma elementu un segumu 
raksturs utt. 

9. Valetas principi vēsturisko pilsētu un 

apdzīvoto vietu aizsardzībai un pārvaldībai. 

 

Ņemt vērā definējot vietas vērtības 
kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā, 
kuras respektēt veidojot PĀ elementu 
dizaina risinājumus. Kā piemēram, RVC 
vēsturiskās apbūves teritorijās. 
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Risinājumus PĀ dizainam, attīstībai un 
apsaimniekošanai veidot respektējot 
iejaukšanās kritērijus. 
Pārvaldības plāna pamatnostādnes 
izmantojamas Komunikāciju modeļa 
izveidē starp atbildīgajām institūcijām. 

10. Antwerp Draaiboek openbaar domein. 2014. Vadlīniju pamatā ir STOP princips  
(Stappers Trappers Openbaar vervoer 
Privé-vervoer (Nid. val.) ) balstīts uz 
lietotāju mobilitātes hierarhijas. 
1. Gājēji 
2. Lēnie braucēji (t.sk.velosatiksme) 
3. Sabiedriskais transports 
4. Privātais transports  
Šis hierarhijas princips izmantojams 
aplūkojot detalizētus risinājumus katrā PĀ 
elementa sadaļā.  
Katra nodaļa strukturēta kā kombinācija – 
ielu tipi+stratēģijas+labiekārtojuma 
elementi+materiāli. 

11. Urban Street and Road Design Guide. 
Auckland, 2019. 

Vadlīnijās dotas plašas rekomendācijas ielu 
dizaina principiem, lietotāju vajadzībām, 
krustojumu principiem, ielu tipiem, 
satiksmes režīma parametriem. 
Izmantojams kā mūsdienīgs piemērs 
izstrādājot RVC AZ PĀ Vadlīniju sadaļas par  
ielu dizainu un tipoloģiju. 
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI RVC AZ PĀ VADLĪNIJU VEIDOŠANAI. 

1. Pasaules piemēru analīze publiskās ārtelpas vadlīniju principi 

Analizējot citu valstu publiskās ārtelpas vadlīniju dokumentus, var izdalīt trīs galvenās 
informācijas kopas: 

Vadlīnijas 
Principi 
Standarti 

Vadlīniju atspoguļošanai sastopamas divas atšķirīgas pieejas: 
I Tiek analizēta tikai ielu telpa (piemēram Bostona) 
II Tiek atspoguļoti visi publiskās ārtelpas elementi (piemēram  Prāga) 

Principi definē vispārīgus virzienus ārtelpas attīstībai un pārveidošanai dažādos aspektos 
(piemēram telpiskā tranformācija, pārvaldība. Uc. 
Principos netiek rādīti detalizēti ārtelpas dizaina risinājumi. Netiek apskatītas specifiskas 
telpiskas situācijas 
Standarti detalizēti risina ārtelpas organizācijas un labiekārtošanas tehniskos aspektus. To 
detalizācijas līmenis var noteikt specifiskus tehniskus parametrus un atbilst normatīvo 
regulējumu līmenim. 
 

 

 

 

 
  



“Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un 
vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde” 

(Id. Nr. RD PAD 2019/20) 

 

 

4 

 

2. Pasaules ārtelpu dizaina vadlīniju piemēru satura uzbūves principi  

2.1. Publiskā ārtelpa = iela 

Vadlīnijas analizē tikai ielu telpu. Šāda pieeja ir pielietojama, ja atsevišķi dokumenti ir 
paredzēti visiem PĀ elementiem (atsevišķi ielas, zaļās struktūras utt.). 

 

Vadlīniju satura uzbūves kritēriju pamatā ir: 

(a) darbības  

(b) dizains  

(c) lietotājs 

 
 
 
 
 
 
(a) Ielu telpu tipi/ STRATĒĢIJAS/labiekārtojuma elementi (LE)/materiāli  
(Piemēram, Global street design guide) 
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(b)  Materiāli/LE/SISTĒMAS/ielu telpu tipi          
(Piemēram, Leidene, Nīderlande) 
 

 

 

(c) LIETOTĀJI/ielu telpu tipi/LE 

( Piemēram, Antverpene, Beļģija) 

  

STOP princips  (Stappers Trappers 
Openbaar vervoer Privé-vervoer (Nid. 
val.) ) balstīts uz lietotāju mobilitātes 
hierarhijas. 
1 Gājēji 
2 Lēnie braucēji 
3 Sabiedriskais transports 
4 Privātais transports  
 
Katrā nodaļā strukturētā kā 
(a)+(b)kombinācija  
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2.2.  Publiskā ārtelpa = visas telpas 

Vadlīnijas apskata visus ārtelpas elementus, sadalot tos tipoloģijā, attiecīgi parādot katram 
ārtelpas elementam tā dizaina veidošanas principus, materiālu, labiekārtojuma elementu 
rekomendācijas. 

(Piemēram, Prāga, Čehija) 
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3.  RVC un AZ Vadlīniju struktūras princips 

RVC un AZ Vadlīniju struktūra veidojama no divām komponentēm – vadlīnijām un 
principiem, kas apskatīs publiskās ārtelpas veidošanas mērķus, vīziju, izaicinājumus, dažādos 
tipus un tiem atbilstošos risinājumus. 

Standarti un likumdosanas likumdošanas normatīvie akti izstrādājami un papildināmi 
atsevišķā procesā.  RVC un AZ Vadlīnijas definē darba uzdevumu nepieciešamajām izmaiņām 
un regulējumiem. 
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4. RVC un AZ PĀ Vadlīniju satura veidošanas princips. 
 
Sekojot Prāgas publiskās ārtelpas vadlīniju principam, paredzēts RVC un AZ Vadlīniju 
rokasgrāmatā iekļaut visus publiskās ārtelpas elementus, papildinot ar skatījumu caur 
struktūrām (apstādījumu, ūdens, mobilitātes un apakšzemes komunikāciju) un balstoties uz    (c ) 
kritērijiem (lietotāji). Tādā veidā veidojot pilnīgu skatījumu uz visiem aspektiem telpas 
veidošanas, transformācijas un lietošanas procesā.   
Prāgas piemērs izvēlēts kā Rīgai mērogā, kultūrvēsturiski un ģeogrāfiski vistuvākais.   
Izvērtējot spēkā esošos dokmentus, secināts, ka efektīvākā pieeja ir veidot vienu kopīgu Vadlīniju 
dokumentu, kur apskatītas visas publiskās ārtelpas teritorijas. Arī no lietotāja (plānotaji, 
projektētāji, atbildīgās institūcijas un īpašnieki) viedokļa šāds informācijas atspoguļojums ir 
saprotamāks un izmantošanai draudzīgāks, ja visa informācija par katru konkrēto teritoriju 
(mobilitātes risinājumi, apstādījumu risinājumi, labiekārtojuma elementi, materiāli, 
inženierkomunikācijas utt.) atrodama vienuviet.  
 
 
 
 


