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Domājot par nākotni
andrejs Požarnovs, rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs

satiksmes jomu Rīgā tāpat kā latvijas ekonomiku kopumā 2008. gada nogalē skāris stingrās taupības režīms. 
līdz ar to īpaši nozīmīgs ir fakts, ka iepriekšējos gados pieejamie līdzekļi, tajā skaitā no es fondiem, ir racionāli 
ieguldīti satiksmes infrastruktūras attīstībā. Ja tas nebūtu darīts, par Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu 
satiksmes mezglu vai sabiedriskā transporta modernizēšanu mēs šobrīd varētu tikai sapņot. 

2008. gadā Rīgā uzbūvēts vairāk un lielāka mēroga jauni satiksmes infra-
struktūras objekti kā jebkad iepriekš pēc latvijas valsts neatkarības atjau-
nošanas. šeit ļoti liela nozīme ir Rīgas domes satiksmes departamenta 
profesionālajam darbam, jo departaments ir viena no retajām iestādēm 
visā valstī, kas kvalitatīvi un noteiktajos termiņos ir spējis realizēt eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfi nansētos projektus.

Raugoties nākotnē, cerības vieš, ka iepriekšējos gados esam investējuši 
arī vairāku jaunu satiksmes infrastruktūras objektu realizācijas uzsākša-
nai- austrumu maģistrāles būvniecībai, dienvidu tilta maģistrālo pie-
vedceļu projektēšanai, jaunu tramvaju iegādei. šie projekti tiks pabeigti 
tuvāko gadu laikā, un to nestos augļus Rīgas iedzīvotāji iegūs arī valsts 
ekonomiskās pieticības laikā. te var runāt par divu veidu ieguvumiem: 
pašvaldības ieguldījumu darba vietu un iztikas nodrošināšanā daudziem 
tūkstošiem ģimeņu un infrastruktūras sakārtošanā uz to brīdi, kad saim-
nieciskā rosība valstī atkal palielināsies. 
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Attīstība atbilstoši prioritātēm
Edgars Strods, rīgas domes Satiksmes departamenta direktors

2008. gads Rīgas vēsturē ierakstīts ar lielu, ilgtermiņā pilsētai vitāli svarīgu satiksmes infrastruktūras objektu 
izbūvi. ekspluatācijā nodots Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums, izbūvēts jauns augusta 
deglava ielas turpinājums ar rotācijas apli kaivas un lubānas ielu krustojumā, turpināta austrumu maģistrāles 
būvniecība, iesākta dienvidu tilta maģistrālo pievedceļu būvniecība, uzsākta gājēju pārvada būvniecība kārļa 

Ulmaņa gatvē pie pilsētas robežas, būtiski pavirzījusies uz priekšu arī ve-
loinfrastruktūras attīstīšana.

mūsu prioritātes satiksmes jomā ir un arī turpmāk būs satiksmes drošī-
ba, sabiedriskā transporta plūsmas uzlabošana, pilsētas maģistrālo ielu 
tīkla pilnveidošana un veloinfrastruktūras attīstība. pilnveidot satiksmes 
infrastruktūru - uzlabot gājēju pārejas, izbūvēt jaunas ielas, centra apved-
ceļus, pārvadus un vairāklīmeņu satiksmes mezglus - tas ir būtiski gan 
Rīgas iedzīvotāju drošībai, gan pārvietošanās apstākļu uzlabošanai. Uz-
labot sabiedriskā transporta kustību un attīstīt veloceliņu tīklu Rīgā - tas 
ir būtiski, lai pilsēta piedāvātu iedzīvotājiem automašīnām alternatīvas 
pārvietošanās iespējas. atslogot Rīgas centru no tranzīta satiksmes, vei-
cināt automašīnām alternatīvu, videi draudzīgu pārvietošanās veidu at-
tīstību Rīgā - tas ir būtiski mūsu visu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
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Satiksme Rīgā. Skaitļi un fakti
Rīgas domes satiksmes departaments (Rdsd) izveidots 1997. gadā un ir Rīgas domes vadošā iestāde satik-
smes un transporta nozarē. tas ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, kontroli pār satiksmes departa-
menta darbību realizē Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komiteja. 

rīgas domes vārdā rdSd veic pasūtītāja funkcijas satiksmes jomā:

 � organizē satiksmes infrastruktūras (ielu, tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto krast-
malu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, luksoforu u.c.) projektēšanu, būvniecību un uzturēšanu,

 � izstrādā satiksmes infrastruktūras un pilsētas sabiedriskā transporta attīstības un uzturēšanas kon-
cepcijas, 

 � pārrauga, koordinē un kontrolē sabiedriskā transporta pakalpojumus, ko nodrošina sia “Rīgas sa-
tiksme” (tramvaji, trolejbusi un autobusi) un komercpārvadātāji (maršruta autobusi, vieglie takso-
metri), 

 � piesaista investīcijas satiksmes infrastruktūras un sabiedriskā transporta modernizācijas projektiem.

automašīnu satiksmes intensitātes tendences

saskaņā ar Csdd apkopotiem datiem valstī kopumā uz 2008. gada 1. janvāri bija reģistrēti 1 168 756 transport-
līdzekļi, kas ir par 9,05 procentiem vairāk, nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Rīgā uz 2008. gada 1.janvāri bija 
reģistrēti 366 880 transportlīdzekļi, kas ir 31,39 procenti no valstī reģistrēto kopskaita. Rīgas rajonā uz 2008. 
gada 1.janvāri bija reģistrēti 97 580 transportlīdzekļi, kas ir 8,35 procenti no valstī reģistrēto kopskaita. 

tas nozīmē, ka Rīgas ielas noslogo vairāk kā trešdaļa visu valstī reģistrēto transporta līdzekļu.

tabulā attēlots satiksmes intensitātes pieaugums uz trim Rīgas tiltiem pār daugavu. salu, akmens un Vanšu 
tiltus 2005. gadā šķērsoja 193 177 transportlīdzekļi vidēji diennaktī, 2006. gadā – 199 684 transportlīdzekļi, 
2007. gadā – 209 004 transportlīdzekļi, bet 2008. gadā - 225 783 transportlīdzekļi.

satiksmes intensitāte UZ tiltiem. Rdsd dati.
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samazinoties ekonomiskajai aktivitātei, pēdējā gada laikā mazāk intensīva kļuvusi Rīgā iebraucošā un izbrau-
cošā transporta plūsma.

kā redzams attēlotajā grafikā, 2005. gadā vidējā satiksmes intensitāte no valsts pirmās šķiras autoceļiem uz 
maģistrālajām ielām Rīgā, tātad pilsētā iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu skaits, bija 125 560 trans-
portlīdzekļi diennaktī, 2006. gadā – 138 070 transportlīdzekļi diennaktī, 2007. gadā – 150 580 transportlīdzekļi 
diennaktī, bet 2008. gadā – 118 967 transportlīdzekļi diennaktī. intensitātes kritums atstāj tiešu ietekmi uz ielu 
noslodzi, mazinās sastrēgumi.

rīgas pašvaldības budžets rdSd projektu realizācijai

2005. gads (Ls) 2006. gads (Ls) 2007.gads (Ls) 2008.gads (Ls)
Rdsd 22,31 milj. 30,8 milj. 53,83 milj. 70,78 milj.

Rīgas satiksme 30,91 milj. 34,93 milj. 44,38 milj. 55,25 milj.

Rīgas gaisma 4,82 milj. 3,78 ,milj. 5,31 milj. 5,29 milj.

kopā satiksmes jomai: 58,04 milj. 69,51 milj. 103,52 milj. 131,32 milj.

Rīgā ieBRaUCošā Un iZBRaUCošā tRanspoRta plūsma. Vas latViJas Valsts Ceļi dati
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Jaunu satiksmes infrastruktūras objektu izbūve

kā redzams grafikos attēlotajās līknēs, laikā kopš 2005. gada strauji audzis gan ielu skaits Rīgā, gan to kopga-
rums un platība. 2008. gadā Rīgā pabeigta un uzsākta vairāku jaunu satiksmes infrastruktūras objektu būvnie-
cība, kas ir būtiski pilsētas maģistrālo ielu tīkla pilnveidošanai un centra apvedceļu loka izveidei, lai pilsētas 
centru varētu atslogot no tranzīta satiksmes.

Jaunbūves nosaukums: piedrujas iela no slāvu rotācijas apļa līdz pildas ielai

atklāšanas gads: 1998

Būvobjekta kvadratūra: 40 258 m2

Jaunbūves nosaukums: tilts pār Buļļupi

atklāšanas gads: 2002

Būvobjekta kvadratūra: 6 557 m2

Jaunbūves nosaukums: Ulbrokas iela no augusta deglava ielas līdz dzelzavas ielai

atklāšanas gads: 2003

Būvobjekta kvadratūra: 36 042 m2

Jaunbūves nosaukums: Biķernieku ielas turpinājums posmā no Hipokrāta ielas līdz kaivas ielai

atklāšanas gads: 2006

Būvobjekta kvadratūra: 28 553 m2

Jaunbūves nosaukums: Jāņa dikmaņa iela

atklāšanas gads: 2006

Būvobjekta kvadratūra: 10 086 m2

Jaunbūves nosaukums: Jāņa daliņa iela

atklāšanas gads: 2007

Būvobjekta kvadratūra: 11 573 m2

Jaunbūves nosaukums: grostonas iela no mālpils ielas līdz Jāņa daliņa ielai

atklāšanas gads: 2007

Būvobjekta kvadratūra: 15 929 m2

Jaunbūves nosaukums: austrumu maģistrāles turpinājums posmā no gaujas ielas līdz meža prospektam

atklāšanas gads: 2008

Būvobjekta kvadratūra: 68 580 m2

Jaunbūves nosaukums: augusta deglava ielas turpinājums posmā no andreja saharova ielas līdz lubānas ielai

atklāšanas gads: 2008

Būvobjekta kvadratūra: 100 511 m2

Jaunbūves nosaukums: Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums

atklāšanas gads: 2008

Būvobjekta kvadratūra: 103 006 m2

kopš 1991. gada no JaUna iZBūVētie satiksmes infRastRUktūRas oBJekti
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atklāts Brīvības gatves un Juglas ielas šķērsojums

ilgus gadus, iebraucot Rīgā no Vidzemes puses, Juglā vei-
dojās garas automašīnu rindas. straujās satiksmes inten-
sitātes paaugstināšanās apstākļos Rīgā līdzšinējā viena 
līmeņa Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma caur-
laides spējas bija praktiski izsmeltas. satiksmes drošības 
paaugstināšanai un satiksmes plūsmas uzlabošanai Rdsd 
pieņēma lēmumu izbūvēt šo satiksmes mezglu divos lī-
meņos, lai transportlīdzekļu plūsma, kas brauc taisni pa 
Brīvības gatvi un kas veic kreiso pagriezienu uz Juglas ielu, 
viena otru nekavētu.

kopš 2008. gada vasaras, kad pabeigti divu līmeņu šķērso-
juma ar rotācijas apli izbūves darbi, sastrēgumi satiksmes 
plūsmu Juglā vairs nekavē. kreiso pagriezienu uz Juglas 

ielu, braucot centra virzienā, iespējams veikt, šķērsojot Brīvības gatvi caur jaunizbūvēto tuneli.

Rekonstrukcijas laikā izbūvēts satiksmes tunelis zem Brīvības 
gatves, paaugstināts Brīvības gatves līmenis, izbūvēts pilnībā 
jauns Juglas ielas posms ar rotācijas apli pa jaunu trasi no pā-
les ielas līdz Brīvības gatvei, jaunas nobrauktuves un uzbrauk-
tuves Brīvības gatvei, papildus sabiedriskā transporta kabata 
no silciema ielas līdz Juglas ielai ar sabiedriskā transporta pie-
turvietu, gājēju ietves un gājēju tuneļi brauktuvju šķērsošanai. 

līdz ar krustojuma pārbūvi izveidots arī no autotransporta 
plūsmas nodalīts veloceliņa posms, kas nākotnē būs daļa no 
maģistrālā veloceliņa Centrs - Berģi. 

projekts realizēts ar eRaf līdzfi nansējumu.

satiksmes Un tRanspoRta lietU komiteJas pRiekšsēdētāJs
andReJs poŽaRnoVs, atklāJot šĶēRsoJUmU

ielu, braucot centra virzienā, iespējams veikt, šķērsojot Brīvības gatvi caur jaunizbūvēto tuneli.

Rīgas mēRs Jānis BiRks Un satiksmes Un tRanspoRta lietU 
komiteJas pRiekšsēdētāJs andReJs poŽaRnoVs sVeiC
piRmos aUtoBRaUCēJUs JaUniZBūVētaJā šĶēRsoJUmā
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atklāts jauns augusta deglava ielas posms ar rotācijas apli

satiksmes intensitātei pieaugot, pēdējos gados autovadītā-
jiem aizvien grūtāk izbraucams un bīstamāks kļuva kreisā 
pagrieziena manevrs no augusta deglava ielas uz lubānas 
ielu un no lubānas ielas uz kaivas ielu. Rēķinoties ar trans-
porta līdzekļu skaita pieaugumu un plānojot nākotnē maģis-
trālā savienojuma izbūvi starp Juglas ielu un lubānas ielu, 
tika realizēts pilnīgi jauna augusta deglava, lubānas un kai-
vas ielu savienojuma izbūves projekts. 

2008. gadā ekspluatācijā tika nodots no jauna izbūvētais au-
gusta deglava ielas turpinājums no Baltinavas ielas gar drei-
liņu mikromasīvu līdz kaivas un lubānas ielas krustojumam, 
kur satiksme tagad tiek organizēta ar rotācijas apļa palīdzību.

tādējādi augusta deglava ielā no tallinas ielas līdz pat Rīgas robežai 
transportlīdzekļu satiksmei ir nodrošinātas četras braukšanas joslas. 
paplašināta lubānas iela no rotācijas apļa līdz pilsētas robežai, izbūvēta 
lietus ūdens kanalizācijas sistēma, jauns ielas apgaismojums, ierīkotas 
četras jaunas labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī 
augusta deglava ielā ir izbūvēts no gājēju ietves un brauktuves atdalīts 
veloceliņš.

projekts realizēts ar eRaf līdzfi nansējumu. 

2009. gadā pie Baltinavas ielas tiks izbūvēta regulējama gājēju pāreja, 
tādējādi nodrošinot drošu piekļuvi sabiedriskā transporta pieturvie-
tām.

tuvāko gadu laikā ir paredzēts izbūvēt arī jaunu Juglas ielas turpināju-
mu. tā rezultātā Juglas iela būs izbūvēta par maģistrālu ielu, kas savie-
nos jauno rotācijas apli ar Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu 

šķērsojumu.

šĶēRsoJUma iZBūVes gaita

JaUnais a.deglaVa ielas posms

 JaUnā a.deglaVa ielas asfaltBetona
segUma paRaUgs
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Uzsāk būvēt dienvidu tilta maģistrālos pievedceļus

2008. gadā tika nodots ekspluatācijā pēc Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma izbūvētais 
dienvidu tilts. Rdsd pārziņā ir tā maģistrālo pievedceļu izbūves organizēšana. tiltam abos daugavas krastos 
ir paredzēts izbūvēt maģistrālos pievedceļus: slāvu maģistrālo transporta mezglu daugavas labajā krastā un 
Zemgales virziena maģistrālo transporta mezglu daugavas kreisajā krastā. dienvidu tilts ar maģistrālajiem 
pievedceļiem nākotnē uzņems galvenās tranzīta plūsmas, sniedzot iespēju atslogot pilsētas centru no tranzīta 
satiksmes. 

Jau pirmā mēneša laikā pēc tilta atklāšanas- no 17. novembra līdz 15. decembrim- vidējā diennakts satiksmes 
intensitāte pār salu tiltu bija samazinājusies par 16,7%, savukārt pār akmens tiltu- par 3,7%. paredzams, ka pēc 
maģistrālo pievedceļu izbūves jaunā dienvidu maģistrāle uzņems daudzkārt lielāku transportlīdzekļu plūsmu, 
kā rezultātā daudz ievērojamāk atslogosies satiksme pār pārējiem daugavas tiltiem. 

dienVidU maģistRāle
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Slāvu maģistrālais transporta mezgls
-  trīslīmeņu šķērsojums Slāvu rotācijas apļa vietā

2008.gadā pabeigta slāvu maģistrālā transporta mezgla izbūves tehniskā projekta izstrāde un uzsākta trīs lī-
meņu satiksmes mezgla būvniecība. 2011. gadā vietā, kur šobrīd vēl veidojas automašīnu sablīvējumi, visos 
virzienos transporta plūsma būs iespējama praktiski bez apstāšanās. 

topošajiem dienvidu tilta labā krasta maģistrālajiem pievedceļiem pēc dažiem gadiem pieslēgsies arī austru-
mu maģistrāle.

Fakti:
 � estakāžu skaits — 8 

 � Balsti no monolīta dzelzsbetona uz urbpāļu pamata 

 � kopējais estakāžu garums — 3 465 m 

 � kopējais estakāžu brauktuves laukums — 32 356 m2 

 � estakāžu konstrukcijas laukums — 36 514 m2 

 � estakādes projektētas kā iepriekš saspriegtas monolīta dzelzsbetona konstrukcijas

pilnībā tiks pārbūvēts slāvu dzelzceļa pārvads, izveidojot 8 braukšanas joslas. lai būvniecības laikā nepār-
trauktu autotransporta un dzelzceļa satiksmi, sākotnēji tiks uzbūvēts jauns  četru braukšanas joslu pārvads. to 
pabeidzot un sākot ekspluatāciju, esošo (veco) pārvadu demontēs, lai varētu būvēt otro jaunā pārvada kārtu. 
pēc pārbūves slāvu dzelzceļa pārvads būs 197 metrus garš un 31 metru plats ar 8 braukšanas joslām, t.i., vairāk 
kā divas reizes platāks nekā šobrīd. Uz pārvada paredzēta arī gājēju ietve un veloceliņš katrā virzienā, kā arī 4 
lifti gājēju un invalīdu ērtībai.

-  trīslīmeņu šķērsojums Slāvu rotācijas apļa vietā

slāVU RotāCiJas aplis 2008. gadā slāVU RotāCiJas aplis 2011. gadā

tRīslīmeņU šĶēRsoJUma BūVnieCīBa slāVU RotāCiJas apļa Vietā. 2008. gada deCemBRis.
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-  divreiz platāks Slāvu dzelzceļa pārvads

Fakti:
 � pēc pārbūves slāvu dzelzceļa pārvads būs vairāk kā divas reizes platāks nekā šobrīd. 

 � ielu, dzelzceļa pārvada, trīslīmeņu šķērsojuma estakāžu, gājēju un velosipēdistu ceļu kopplatība būs vis-
maz 117 000 m2. tā ir aptuveni 29 futbola laukumu platība. 

 � Būvniecības gaitā paredzēti rekonstrukcijas darbi inženierkomunikācijām kopumā 50 km garumā. tāds ir 
attālums no Rīgas līdz siguldai. 

 � Būvniecības procesā plānots izmantot aptuveni 46 000 m3 betona. Ja šādu betona daudzumu pārvestu 
vienlaicīgi, būtu nepieciešamas apmēram 11 270 desmittonnu kravas automašīnas. 

 � Būvniecības gaitā paredzēts izmantot aptuveni 8 800 t tērauda. 

 � Būvniecībā paredzēts izmantot 46 000 t dažādu veidu asfaltbetona. Ja pārvestu šādu asfaltbetona dau-
dzumu vienlaicīgi ar trīsdesmittonnu kravas mašīnām, tad rinda no apmēram 1500 automašīnām veidotu 
vairāk kā 25 km.

Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls

2008. gadā satiksmes departaments izsludinājis atklā-
tu konkursu par kreisā krasta maģistrālo pievedceļu 
jeb Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla 
būvniecību no tilta līdz Ziepniekkalna ielai, kas ietver 
Jāņa Čakstes gatves un Bauskas ielas divu līmeņu satik-
smes mezgla izbūvi (attēlā), jaunu automaģistrāli līdz 
Ziepniekkalna ielai, kā arī divu līmeņu Jāņa Čakstes 
gatves un Ziepniekkalna ielas satiksmes mezgla izbūvi. 

J.Čakstes gatvi nākotnē paredzēts turpināt līdz pat Vie-
nības gatvei, izbūvējot vairāku līmeņu šķērsojumu arī 
tās pieslēgumā pie Vienības gatves.

Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls

slāVU dZelZCeļa pāRVads 2008. gadā slāVU dZelZCeļa pāRVads 2011. gadā

BaUskas ielas Un Jāņa Čakstes gatVes šĶēRsoJUms

Ziepniekkalna iela 2008.gadā Ziepniekkalna ielas Un Jāņa Čakstes
gatVes kRUstoJUms 2011.gadā

Ziepniekkalna ielas Un Jāņa Čakstes gatVes 
kRUstoJUms pēC tURpināJUma iZBūVes līdZ 

VienīBas gatVei
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turpina būvēt austrumu maģistrāli
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saskaņā ar Rīgas attīstības plānu 2006.-2018. gadam viens no būtiskākajiem satiksmes infrastruktūras objek-
tiem ir austrumu maģistrāle. 

tās izbūve ļaus atslogot pilsētas centru no tranzīta plūsmas virzienā starp Viestura prospektu un slāvu maģis-
trālo transporta mezglu.

ar eRaf līdzfi nansējumu 2008. gadā tika pabeigta austrumu maģistrāles posma būvniecība no gaujas ielas 
līdz meža prospektam. tas ir pilnīgi jauns maģistrāles posms ar četru joslu brauktuvi.

2008. gadā uzsākta arī divu līmeņu Vairoga ielas un gaujas ielas satiksmes mezgla būvniecība. divu līmeņu 
satiksmes mezgls paredzēts arī Viestura prospekta un meža prospekta krustojumā, tā izbūve plānota turpmā-
kajos gados atkarībā no fi nansiālajām iespējām. 2008. gadā tika izsludināts konkurss arī par maģistrāles posma 
no ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvprojekta izstrādi.

Jau iepriekš bija izbūvēti vairāki austrumu maģistrāles posmi: Vairoga ielas satiksmes pārvads, Vairoga iela līdz 
ieriķu ielai, piedrujas ielas posms no slāvu rotācijas apļa līdz Vietalvas ielai.

plānots, ka visas austrumu maģistrāles izbūve pilnībā varētu būt pabeigta līdz 2012.gadam.

Uzsākta veloceliņa būvniecība no mežaparka uz Vecmīlgrāvi

2008. gadā uzsākta maģistrālā veloceliņa 
būvniecība no mežaparka līdz Vecmīlgrāvim, 
kas ir 2007.gadā izbūvētā veloceliņa Centrs - 
mežaparks turpinājums. to paredzēts pabeigt 
2009. gada maijā. Veloceliņš būs 5 kilometrus 
garš un tiks izbūvēts atdalīti no ielu brauktu-
ves. pēc tam, kad būs atrisināti zemes piederī-
bas jautājumi, šo veloceliņu ar kopīgo garumu 
9,5 km plānots izbūvēt līdz pat Vecāķiem, sa-
vienojot mežaparka teritoriju ar aplokciemu 
un Vecmīlgrāvi un sniedzot iespēju Rīgas ie-
dzīvotājiem un viesiem ar velosipēdiem no-
kļūt līdz jūrai. 

gājēju un veloceliņu posmi 2008. gadā izbū-
vēti arī, rekonstruējot ielas vai izbūvējot jau-
nus satiksmes infrastruktūras objektus. Brīvī-

bas gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojuma būvniecības laikā ir ierīkots gājēju un velosipēdistu celiņš 
Brīvības gatvē no silciema ielas līdz tiltam pār Juglas ezera kanālu, bet augusta deglava ielas rekonstrukcijas 
laikā - augusta deglava ielā no Baltinavas ielas līdz lubānas ielai. tāpat veloceliņa būvniecība 2008. gadā ir 
uzsākta šmerļa ielā, veicot tās rekonstrukciju.

VeloCeliņa meŽapaRks - VeCmīlgRāVis BūVnieCīBas gaita

inVestīCiJU apJomi Rīgas maģistRālaJiem VeloCeliņiem
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Būvē gājēju pārvadu pār maģistrāli 

straujā ekonomikas attīstība valstī ie-
priekšējos gados veicināja mājokļu tir-
gus attīstību ne tikai pilsētā, bet arī ap 
to. līdz ar to strauji pieauga to cilvēku 
skaits, kas dzīvo privātmāju ciematos 
Rīgas tuvumā un ikdienā ar automašī-
nām pārvietojas uz darbu galvaspilsē-
tā. palielinoties satiksmes intensitātei 
uz maģistrālajām ielām, kas ved no 
Rīgas robežas uz pilsētas centru, un 
gājēju intensitātei jaunbūvju rajonos 
Rīgas pievārtē, aizvien aktuālāks kļūst 
jautājums par to, kā nodrošināt to dro-
šu šķērsošanu gājējiem un velosipēdis-
tiem, vienlaikus neapturot maģistrālo 
satiksmes plūsmu. 

Rdsd ir apzinājis vietas galvaspilsētā, kur pār intensīvas satiksmes maģistrālajām ielām visaktuālāk būtu ne-
pieciešams izbūvēt gājēju pārvadus. 

2008. gadā tika uzsākts un 2009. gadā tiks nodots ekspluatācijā gājēju pārvads kārļa Ulmaņa gatvē pie Beber-
beķu ielas. turpmākajos gados  ieplānots izbūvēt gājēju pārvadus kārļa Ulmaņa gatvē pie kalnciema ielas un 
kārļa Ulmaņa gatvē pie gaviezes ielas. 

gājēju pārvads pār kārļa Ulmaņa gatvi pie Beberbeķu ielas tiek veidots kā tērauda laiduma konstrukcijas tilts 
ar kāpnēm un rampām abās gājēju pārvada pusēs, kas ļaus šķērsot kārļa Ulmaņa gatvi kājāmgājējiem, velo-
sipēdistiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. lai nodrošinātu satiksmes 
dalībnieku drošību, pretējās braukšanas joslas uz kārļa Ulmaņa gatves gājēju pārvada tuvumā būs atdalītas ar 
drošības sietu 210 metru garumā.

gāJēJU pāRVada pāR kāRļa Ulmaņa gatVi pie BeBeRBeĶU ielas BūVnieCīBa. 
2008. gada deCemBRis
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Satiksmes drošība
satiksmes drošība ir atkarīga no diviem pamatfaktoriem: braukšanas kultūras un satiksmes infrastruktūras, kas 
ietver satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu aprīkojumu, ielu apgaismojumu, tehnisko stāvokli un citus 
elementus.

saskaņā ar Rdsd izdoto stratēģisko dokumentu „Rīgas pilsētas satiksmes drošības Baltā grāmata 2005-2009. g.”, 
mērķis gājēju drošības uzlabošanai laika posmā līdz 2009.gadam, salīdzinot ar 1999.-2004. gada vidējiem rā-
dītājiem, ir: 

 � samazināt ceļu satiksmes negadījumos kopējo bojā gājušo skaitu par 20%;

 � cietušo un bojā gājušo bērnu-gājēju skaitu – par 20%;

 � cietušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos – par 5%.

lai sasniegtu šo mērķi, pēc Rd satiksmes departamenta pasūtījuma Rīgā tiek uzlabotas gājēju pārejas, uz-
stādītas drošības barjeras, noteiktas dzīvojamās zonas, būvēti ātrumvaļņi, pārbūvēti krustojumi un mainīta 
satiksmes organizācija.

analizējot statistikas rādītājus, var secināt, ka kopumā situācija ceļu satiksmes drošības jomā ir ar pozitīvu 
tendenci. Csng bojā gājušo skaits ar katru gadu samazinās. Bojāgājušo skaits, salīdzinot ar 1999. - 2004. gada 
vidējiem rādītājiem, ir par 24%, bet ievainoto – par 9% mazāks, tātad rezultāti ir labāki,  nekā bija prognozēts 
Baltajā grāmatā.

Uzlabo gājēju pārejas

šobrīd galvaspilsētā ir 371 gājēju pāreja, no tām 45 regulējamas gājēju pārejas. 

lai nodrošinātu iespēju autovadītājiem savlaicīgi pamanīt neregulējamu gājēju pāreju, to apzīmējošai ceļazī-
mei redzamības uzlabošanai tiek uzstādīts citrondzeltens fons. 2008. gadā tas uzstādīts 3 vietās: Braslas ielā 
pie Rīgas tehniskās koledžas, daugavgrīvas ielā pie Bezdelīgu ielas un Valdeķu ielā pie Rīgas 94. vidusskolas.

2008. gadā izveidota jauna regulējama gājēju pāreja  ilūkstes ielā pie detlava Brantkalna ielas.

ar papildus apgaismojumu 2008. gadā aprīkotas gājēju pārejas 7 vietās:

 � Bērzaunes ielā pie nama nr. 6;

 � prūšu ielā pie Rīgas lietuviešu vidusskolas;

 � salaspils ielā pie nama nr. 6;

 � Valdeķu ielā pie Rīgas 94. vidusskolas;

 � Zolitūdes ielā pie Rikšotāju ielas;

 � duntes ielā pie lielveikala “sky”;

 � Vecāķu prospektā pie Vecmīlgrāvja 6. līnijas.

2007. gadā stājās spēkā jauns latvijas valsts standarts “gājēju pāreju pro-
jektēšanas noteikumi”, kas stingrāk reglamentē gājēju pāreju ierīkošanas 

CeļU satiksmes negadīJUmU skaits Rīgā samaZinās
CeļU satiksmes negadīJUmos BoJāgāJUšo skaits 

Rīgā samaZinās
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kārtību. šādi neregulējamu gājēju pāreju drīkst ierīkot tikai uz ielas ar ne vairāk par vienu braukšanas jos-
lu katrā virzienā. iepriekš varēja būt vairāk par vienu 
braukšanas joslu katrā virzienā. arīdzan maksimālajam 
atļautajam braukšanas ātrumam pie neregulējamām 
gājēju pārejām jābūt 50 kilometri stundā, iepriekš ne-
regulējamas gājēju pārejas noteiktos gadījumos varēja 
paredzēt arī pie 70 kilometriem stundā. 

2008. gada maijā satiksmes departaments izvērtēja 
esošo gājēju pāreju atbilstību jaunajiem valsts standar-
ta kritērijiem, secinot, ka nepieciešami uzlabojumi 123 
gājēju pārejām. plānots, ka visi nepieciešamie gājēju 
pāreju pilnveidošanas darbi atbilstoši jaunajam latvi-
jas valsts standartam tiks veikti tuvāko trīs gadu laikā.

drošība pie skolām

daudzi no objektiem, kur 2008. gadā uzlabota satiksmes drošība, atrodas pie mācību iestādēm. kopumā ar 
mērķi paaugstināt mācību iestāžu audzēkņu drošību ceļā uz skolu un mājup 2008. gadā veikti satiksmes in-
frastruktūras uzlabojumi divdesmit mācību iestāžu tuvumā. izbūvēti ātrumvaļņi astoņu mācību iestāžu tuvu-
mā. sešu mācību iestāžu tuvumā gājēju pārejas ir aprīkotas ar papildus apgaismojumu. sešu mācību iestāžu 
tuvumā satiksmes drošības paaugstināšanai pabeigti rekonstrukcijas darbi tuvējiem krustojumiem vai ielu 
posmiem, tostarp uzstādot gājēju drošības barjeras kopumā 351 metra garumā. trīs mācību iestāžu tuvumā 
izbūvēti jauni luksofori. 

2008. gadā iesākta un 2009. gadā tiks pabeigta laimdotas un tālivalža ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvē-
jot drošības saliņu gājējiem, kas ir būtiska tuvumā  esošās Rīgas teikas vidusskolas skolēniem.

aR papildUs apgaismoJUmU apRīkotā gāJēJU pāReJa BēRZaUnes ielā

aR papildUs apgaismoJUmU apRīkotā gāJēJU pāReJa pRūšU ielā aR papildUs apgaismoJUmU apRīkotā gāJēJU pāReJa ValdeĶU ielā

UZstādītās dRošīBas BaRJeRas Rīgā (attieCīgaJā gadā UZstādīto BaRJeRU
 kopgaRUms metRos)
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Izbūvē ātrumvaļņus

Pārbūvē krustojumus 

pilnveidojot infrastruktūru un izmainot satiksmes organizāciju, pastiprinātu uzmanību Rdsd pievērš krusto-
jumiem, kuros pēc Ceļu policijas datiem notikuši 30 un vairāk ceļu satiksmes negadījumu. šādu krustojumu 
skaits ir mainīgs, jo situācija ielās tieši atkarīga no satiksmes intensitātes izmaiņām.

2008. gada augustā noslēdzās kurzemes prospekta un Zentenes ielas krustojuma rekonstrukcija, kuras ietva-
ros šis krustojums aprīkots ar luksoforiem gan gājēju, gan transportlīdzekļu satiksmes drošības paaugstināša-
nai. Rekonstrukcijas rezultātā krustojuma teritorijā ierīkotas vairākas jaunas regulējamas gājēju pārejas vietās, 
kur gājēju plūsma ir intensīvāka. luksoforu izbūves rezultātā nodrošināta ritmiska satiksmes plūsma no visiem 
krustojuma virzieniem, samazinot transportlīdzekļu sadursmju iespējamību to vadītāju nesaprašanās dēļ. tas 
ir īpaši svarīgi pilsētas sabiedriskajam transportam - garā sastāva autobusiem iepriekš bija sarežģījumi droši un 
ērti šķērsot kurzemes prospektu. krustojumā ir uzklāts jauns asfaltbetona segums, kā arī izbūvēts jauns ielas 
apgaismojums un lietus ūdens kanalizācijas sistēma. netālu no krustojuma kurzemes prospektā pasažieru 
ērtībām ir izveidota jauna sabiedriskā transporta pieturvieta. kurzemes prospekta pretējo braukšanas virzienu 
sadalošajā joslā ir uzstādītas aizsargbarjeras. 

līdz ar dienvidu tilta atklāšanu un satiksmes intensitātes paaugstināšanos Bukaišu ielā, satiksmes drošībai 
Bauskas un Bukaišu ielas krustojums aprīkots ar luksoforiem, lai transportlīdzekļiem būtu iespēja droši veikt 
kreiso pagriezienu no Bauskas ielas uz Bukaišu ielu, kā arī gājējiem būtu nodrošināta iespēja droši šķērsot 
krustojumu nokļūšanai sabiedriskā transporta pieturvietā.

VietU skaits, kUR iZBūVēti lUksofoRi Rīgā (sUmmāRi attieCīgaJā gadā)

ātRUmVaļņU skaits Rīgā (sUmmāRi attieCīgaJā gadā)
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Vājredzīgo drošībai
Rīgas domes satiksmes departaments īpašu uzmanību pievērš arī to cilvēku drošībai uz ielas, kuriem ir īpašas 
vajadzības. ar neredzīgajiem gājējiem domātajiem skaņas signāliem 2008. gadā aprīkoti luksofori desmit krus-
tojumos: 

 � tallinas un kr.Barona ielu krustojumā (signalizācija pāri tallinas ielai);

 � matīsa un kr.Barona ielu krustojumā (signalizācija pāri abām ielām);

 � merķeļa un kr.Barona ielu krustojumā (signalizācija pāri kr.Barona ielai);

 � marijas un satekles ielu krustojumā (signalizācija pāri satekles ielai);

 � marijas un merķeļa ielu krustojumā (signalizācija pāri marijas ielai);

 � dzelzavas un nīcgales ielu krustojumā (signalizācija pāri dzelzavas ielai);

 � aleksanda Čaka un matīsa ielas krustojumā;

 � gogoļa un lāčplēša ielu krustojumā;

 � gājēju pāreja pie dzirciema 33;

 � tilta – patversmes – sarkandaugavas ielu krustojumā.

ar skaņas signalizāciju Rīgā tiek aprīkoti luksofori, ņemot vērā invalīdu biedrību ierosinājumus. īpaši aktīva 
sadarbība Rīgas domes satiksmes departamentam ir ar latvijas neredzīgo biedrību. kopumā Rīgā luksofori ar 
skaņas signalizāciju ir aprīkoti 17 vietās. 

Pilnveido satiksmes organizāciju

lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu satiksmes plūsmu, altonavas ielas brauktuve pirms pieslēgu-
ma ojāra Vācieša ielai paplašināta ar jaunu papildus braukšanas joslu.

tā kā pilsētas centrālajās ielās paaugstināta satiksmes intensitāte vērojama ne tikai darba dienās, bet arī nedē-
ļas nogalēs, satiksmes drošības paaugstināšanai pērnavas un Brīvības ielu krustojumā 2008. gadā tika aizliegts 
kreisais pagrieziens gan darba dienās, gan brīvdienās no plkst. 7.00 līdz 22.00. 

lai paaugstinātu satiksmes drošību un vienlaikus uzlabotu krustojuma caurlaides spēju, no 2008. gada jūnija 
slēgts kreisais pagrieziens no miera ielas uz aristida Briāna ielu virzienā no pilsētas centra.
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Mobilitāte
ar jēdzienu „mobilitāte” tiek raksturots minimālais laiks, kas jāpavada ceļā satiksmes dalībniekiem, lai nokļūtu 
no mājām uz darbu un atpakaļ vai pārvietotos citos maršrutos. mobilitāte ir tieši atkarīga no transporta līdzek-
ļu daudzuma, to veida un ielu caurlaides spējas. instrumenti mobilitātes uzlabošanai ir sekojoši:

 � centra ielu atbrīvošana no tranzīta satiksmes, novirzot to pa maģistrāliem apvedceļiem,

 � sabiedriskā transporta prioritātes noteikšana attiecībā pret privāto transportu pasažieru pārvadāju-
mos, tādējādi mazinot transporta vienību skaitu ielās,

 � citu automašīnām alternatīvu transporta līdzekļu, piemēram, velosipēdu, īpatsvara palielināšana pil-
sētā,

 � ielu seguma kvalitātes nodrošināšana, novēršot šķēršļus satiksmes plūsmai.

starptautiskā pieredze rāda, ka efektīvi var būt vienīgi kompleksi risinājumi. piemēram, stokholmā, londonā 
un milānā ir radīti būtiski ierobežojumi privātā transporta iebraukšanai vai stāvēšanai pilsētas centrālās daļas 
ielās, vienlaikus nodrošinot pieejamu un ērti lietojamu sabiedriskā transporta infrastruktūru, centra apbrauk-
šanas iespējas, kā arī popularizējot velotransportu un individuālo elektrotransportu.

līdzīgi procesi norisinās arī Rīgā. plānojot nepieciešamos darbus pilsētas satiksmes infrastruktūras sabalansē-
tai attīstībai, Rdsd īpašu uzsvaru liek uz centra maģistrālo apvedceļu izbūvi, sabiedriskā transporta prioritātes 
noteikšanu un veloceliņu tīkla pilnveidošanu.

Palielina ielu caurlaides spēju

lai palielinātu tilta pār Juglas kanālu satiksmes caurlaides 
spēju, 2008. gadā tika uzsākti tā paplašināšanas darbi. to 
rezultātā līdzšinējo divu braukšanas joslu vietā tiek ierīko-
tas trīs braukšanas joslas katrā virzienā. 

tilta pār Juglas kanālu paplašināšana veikta Brīvības gatves 
pilnveidošanas darbu ietvaros, lai novērstu tā sauktā „pude-
les kakla” veidošanos. Rekonstrukcijas laikā tiks paplašināta 
tilta brauktuves konstrukcija, izbūvēta jauna brauktuves 
hidroizolācija, izveidotas jaunas tilta deformācijas šuves, 
uzklāts jauns asfaltbetona segums, paplašinātas gājēju iet-
ves, kā arī uzstādītas jaunas margas un drošības barjeras.

plānots, ka tilta remontdarbi tiks pabeigti 2009. gada jū-
nijā.

satiksmes plūsmas uzlabošanai 2008. gadā izveidotas jau-
nas apgriešanās vietas kurzemes prospektā, posmā starp 
Jūrmalas gatvi un airītes ielu. lai manevra veicēji neaizka-
vētu pa kurzemes prospektu braucošos transportlīdzekļus, 
kas vēlas turpināt ceļu taisni, pirms abām apgriešanās vie-
tām izbūvētas speciālas bremzēšanas joslas. 

2008. gadā iesākta un 2009. gadā noslēgsies apgriešanās 
vietas izbūve mīlgrāvja ielā pie ostas prospekta.

lai atvieglotu satiksmes plūsmu, brauktuves atbrīvošanai no stāvošajām automašīnām ierobežota transport-
līdzekļu apstāšanās un stāvēšana uz ielas labās malējās brauktuves maskavas ielā posmā no Ķengaraga ielas 
līdz glūdas ielai virzienā uz pilsētas robežu.

tilta paplašināšanas daRBi
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Projektē divu līmeņu šķērsojumus

2008. gadā pabeigta priekšizpēte tramvaja tunelim zem gaisa tilta, uzsākta tuneļa zem dzelzceļa projektēšana 
ģertrūdes ielas un daugavpils ielas savienošanai, Vienības gatves un Raņķa dambja savienojošā tuneļa projek-
tēšana. tāpat turpinās daugavgrīvas ielas paplašināšanas projekta izstrāde ar divu līmeņu satiksmes mezglu 
daugavgrīvas ielas un krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā.

Prioritāte sabiedriskajam transportam

lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību pa Zemi-
tānu pārvadu virzienā uz pilsētas centru, 2008. gadā 
ierīkota sabiedriskā transporta josla 850 metru garu-
mā no izbrauktuves pie lielveikala “domina shopping” 
līdz pārvadam pieguļošajai izbrauktuvei no Zemitānu 
stacijas. sabiedriskajam transportam apbraucot sastrē-
gumus uz pārvada, samazinās maršruta veikšanas laiks. 
Uzstādītas arī ceļa zīmes, kas aizliedz transportlīdzekļu 
apstāšanos aleksandra Čaka ielā posmā no pērnavas 
ielas līdz ērgļu ielai virzienā uz centru, atvieglojot pā-
rējo transportlīdzekļu kustību, nobraucot no pārvada 
un sniedzot iespēju automašīnu satiksmei turpināt ceļu 
taisni pa divām braukšanas joslām.

turpinās darbs pie sabiedriskā transporta joslas izveides Raiņa bulvārī, kur sadarbībā ar latvijas republikas 
ārlietu ministriju tiek risināts jautājums par brauktuves atbrīvošanu no ārvalstu vēstniecību stāvvietām ielas 
malā, kā arī tiek izskatīts jautājums par alternatīvu stāvvietu iespējām diplomātiskajam transportam. 

Integrē dzelzceļu pilsētas satiksmē

2008. gadā iedzīvotāji izjuta pirmos Rīgas domes un 
lR satiksmes ministrijas sadarbības rezultātus dzelzce-
ļa integrācijai pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā. 
2008. gada maijā sāka kursēt pirmie Rīgas domes fi -
nansētie vilcienu reisi, kas apkalpo tieši galvaspilsētas 
iedzīvotājus. no 1. jūnija ieviesta vienota abonementa 
biļete braukšanai vilcienā un Rīgas pašvaldības sabied-
riskajā transportā. tā derīga braukšanai iekšzemes vil-
cienos un „Rīgas satiksmes” autobusos, trolejbusos un 
tramvajos, un ir pieejamas visām mēneša dienām un 
visām mēneša darba dienām. abonementa varianti: 
biļete vilcienam un vienam Rīgas sabiedriskā transpor-
ta veidam vienā maršrutā, vilcienam un vienam Rīgas 
sabiedriskā transporta veidam, vilcienam un diviem 
Rīgas sabiedriskā transporta veidiem vai arī vilcienam 
un trijiem Rīgas sabiedriskā transporta veidiem.

Veicina velosipēdu izmantošanu ikdienā

satiksmes plūsma pilsētā ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kādu transporta līdzekli cilvēki izvēlas ikdienā pārvie-
tojoties no mājām uz darbu un atpakaļ, kā arī brīvajā laikā. Jau pirms vairākiem gadiem eiropas mobilitātes 
nedēļas ietvaros rīkotā akcijā Rdsd uzskatāmi nodemonstrēja, ka 60 cilvēki, braucot pilsētas autobusā vai 
vairākos mikroautobusos, aizņem pat vairāk kā desmit reizes mazāku ielas platību, nekā katram lietojot savu 

saBiedRiskā tRanspoRta Josla UZ ZemitānU tilta.
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privāto automašīnu. 2008. gada eiropas mobilitātes nedēļā un sabiedrības informēšanas kampaņā, kas ilga 
visu vasaru, uzsvars tika likts uz vēl vienu privātā autotransporta alternatīvu – velosipēdiem. 

no JūliJa līdZ septemBRim Rīgas ielās tika iZVietoti soCiālās 

Reklāmas plakāti. popUlāRie mūZiĶi māRtiņš fReimanis Un Rūta 

Reinika mUdināJa satiksmes dalīBniekUs ikdienā pāRVietoties aR 

VelosipēdU. pRoJektU Rdsd RealiZēJa sadaRBīBā aR VeikalU tīklU 

fans, Reklāmas iZVietošanas UZņēmUmU JC deCaUX  Un Velosipē-

distU VoRtālU VeloRiga.lV.

septemBRī eiRopas moBilitātes nedēļas pasākUma ietVaRos sadaRBī-

Bā aR Rīgas domes Vides depaRtamentU tika Rīkotas atVēRto dURVJU 

stUndas gaisa piesāRņoJUma monitoRinga staCiJā. 

lai aktUaliZētU VeloinfRastRUktūRas attīstīBU, VeloRiga.lV sadaR-

BīBā aR Rdsd apZināJa tās Vietas Rīgā, kUR VisBieŽāk Velosipēdi tiek 

pieslēgti pie staBiem, Ceļa Zīmēm, ieŽogoJUmiem Un kokiem, mUdinot 

attieCīgo ēkU īpašniekUs Un apsaimniekotāJUs Rūpēties paR saViem 

klientiem, daRBiniekiem Un VelokURJeRiem Un UZstādīt ieeJas tUVUmā 

dRošas konstRUkCiJas VelostatīVUs. 

lai VeiCinātU dRošas konstRUkCiJas VelostatīVU UZstādīšanU, aR 

atZinīBas Zīmi „dRaUdZīgs Velosipēdistam” apBalVotas iestādes Un 

UZņēmUmi, kas klientU Un daRBiniekU ēRtīBām saVā pāRRaUdZīBā 

esošaJās teRitoRiJās ieRīkoJUši aUgstā tipa VelostatīVUs.

Rīgas mēRs Jānis BiRks pasniedZ UZņēmēJiem atZinīBas RakstU paR 

dRaUdZīgU attieksmi pRet Velosipēdistiem.

Rīgas mēRs Jānis BiRks pasniedZ UZņēmēJiem atZinīBas RakstU paR eiRopas moBilitātes nedēļas noslēgUma pasākUmā „diena BeZ aUto” 

pie kongResU nama Un meŽapaRkā noRisināJās Velosatiksmi popU-

laRiZēJošas aktiVitātes:  VelooRientēšanās saCensīBas, ZīmēJUmU 

konkURsi, dalīBniekiem BiJa iespēJa BRaUkt aR pašBūVētiem nepaRasta 

diZaina Velosipēdiem Un elektRiski daRBināmiem Velosipēdiem, skUte-

Riem Un mopēdiem. ZīmēJUmā tiek popUlaRiZēta VeloĶiVeRU lietošana.
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Būvē veloceliņus 

pieaugot dzīves dārdzībai un sabiedrības izpratnei par motorizētā transporta radīta vides piesārņojuma kaitē-
jumu, kā arī mobilitātes iespējām, ko sniedz velosipēds,  aizvien vairāk rīdzinieku par ikdienas pārvietošanās 
līdzekli izvēlas velosipēdu. savukārt vasaras sezonā Rīgā ar katru gadu pieaug velotūristu skaits. lai gan velo-
transporta izmantošanai ir sezonāls raksturs, tomēr Rīgas klimats ir maigāks un reljefs līdzenāks nekā daudzās 
Zviedrijas un somijas pilsētās, kur velotransporta izmantošana vidēji ir 11 % no kopējā braucienu apjoma. 
Rīgas pilsēta pēc sava lieluma ir piemērota velosatiksmes attīstībai, jo lielākā daļa pilsētas vietējo centru ie-
kļaujas 8 km rādiusā no pilsētas centra. 

VeloCeliņa meŽapaRks-VeCmīlgRāVis BūVnieCīBa
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līdz ar to šim transporta veidam Rīgā ir plašas attīstības perspektīvas. domājot par velosatiksmi kā automa-
šīnām alternatīvu transporta veidu, Rīgas domes satiksmes departamenta vadībā jau kopš 1999. gada ir iz-
strādāta Velotransporta attīstības programma Rīgas pilsētai. tajā paredzēti maģistrālie veloceliņi uz imantu,  
mežaparku, Vecmīlgrāvi, Vecāķiem, Berģiem un dārziņiem. tādējādi cilvēki varētu ar velosipēdu nokļūt no cen-
tra uz visiem pilsētas mikrorajoniem. šī attīstības programma ir mugurkauls arī iespējamā velomaršrutu tīkla 
izveidei starp mikrorajoniem, kā arī centra robežās. Veloceliņš uz imantu tika izbūvēts 2001. gadā. pēdējo četru 
gadu laikā veloinfrastruktūras attīstība ir bijusi arī Rīgas domes politiska prioritāte. Rezultātā pēc vairāku gadu 
pārtraukuma veloceliņu attīstībai kopš 2005. gada tika piešķirts finansējums, lai departaments varētu organi-
zēt programmā paredzēto veloceliņu projektēšanu un būvniecību. šobrīd Rīgā izbūvēto veloceliņu kopējais 
garums ir 25 km.

Uzlabo tiltu tehnisko stāvokli

satiksmes pārvadam pār dzelzceļu augusta deglava ielā veikts bojāto brauktuves deformācijas šuvju remonts. 

atjaunotas tilta pār Baltezera kanālu Jaunciema gatvē betona konstrukcijas un deformācijas šuves, nomainīta 
hidroizolācija, uzklāts jauns asfaltbetona segums, izbūvētas plašākas gājēju ietves, uzstādītas jaunas margas 
un drošības barjeras. 

atjaunotas tilta pār mīlgrāvi deformācijas šuves virs tilta balstiem un nomainīts asfaltbetona segumu blakus 
šuvēm. 

inVestīCiJU apJomi Rīgas maģistRālaJiem VeloCeliņiem
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rekonstruē ielas un atjauno segumu

2008. gadā pēc departamenta pasūtījuma būtiski ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi veikti 39 galvaspil-
sētas vietās, no tām 26 vietās - seguma periodiskā atjaunošana, 13 vietās - ielas rekonstrukcija. 

aR ZaļU atZīmētas Vietas, kUR 2008. gadā Veikta ielU RekonstRUkCiJa, 
aR saRkanU – ielas, kURām 2008. gadā UZklāts JaUns asfaltBetona segUms
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remontē lietus ūdens kanalizācijas sistēmas

intensīva lietus gadījumos transporta plūsmu kavē lēnā ūdens noplūde no ielām.

esošā lietus ūdens kanalizācijas sistēma Rīgas pilsētā ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, daudzviet tā izbūvēta pirms-
kara laikā. iedzīvotāji problēmas sekas izjūt ikreiz, kad pat neliela lietus laikā uz ielām uzkrājas ūdens. tas ievē-
rojami apgrūtina un rada neērtības gan gājējiem, gan arī transportlīdzekļu satiksmei. izstrādājot lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas sakārtošanas stratēģiju, Rīgas domes satiksmes departaments ir apzinājis, ka kopumā 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un jaunu sistēmu izbūve Rīgā ir nepieciešama 116 kilometru 
apjomā. šāda apjoma darbu veikšanai ir nepieciešamas apjomīgas un stabilas investīcijas šai jomai. pēc 2005. 
gada cenām stratēģijā ir apzināts, ka lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīstīšanai, neskaitot uzturēšanu, laika 
posmā līdz 2020.gadam nepieciešamas investīcijas vismaz 175,3 milj. ls apjomā.

diemžēl no Rīgas pilsētas budžeta piešķirtie fi nanšu 
līdzekļi nav pietiekami nedz šīs sistēmas uzturēšanas 
darbu veikšanai pietiekošā apjomā, nedz tās attīstīša-
nai. satiksmes departaments mēģināja piesaistīt šai 
jomai arī eiropas savienības fondu līdzfi nansējumu, 
lai nepieciešamos darbus varētu realizēt lielākā apjo-
mā. diemžēl valsts neatbalstīja fi nansējuma piesais-
tīšanu no eiropas savienības fondiem laikā no 2007. 
līdz 2013.gadam, norādot, ka šī joma nav prioritāte. 
tajā pašā laikā ir palielinājies ar uzņēmējdarbību vai 
teritoriju apsaimniekošanu saistītu pieslēgumu skaits 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmai, tādējādi radot vēl 
lielāku sistēmas noslodzi.

2008. gadā tika UZsākta Un 2009. gada VasaRā plānots paBeigt šmeRļa ielas RekonstRUkCiJU. tās gaitā ielā ieRīkota lietUs ūdens kanaliZā-
CiJas sistēma, paplašināta BRaUktUVe, iZBūVētas JaUnas saBiedRiskā tRanspoRta pietURVietU kaBatas,  JaUns ielas apgaismoJUms, gāJēJU 

ietVe, Visā ielas gaRUmā iZBūVēts no BRaUktUVes atdalīts VeloCeliņš. 2009. gada paVasaRī plānots ieklāt asfaltBetona segUma ViRskāRtU.

sūkņU staCiJa kRasta ielā
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atbilstoši pašvaldības budžetā piešķirtam fi nansējumam situācijas uzlabošanai pēc satiksmes departamenta 
pasūtījuma Rīgā tiek izbūvētas jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ielu rekonstrukciju gaitā, kā arī tiek 
veikti sūkņu staciju un kolektoru remonti.

2008. gadā ielu rekonstrukcijas ietvaros jaunas 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas 
vai rekonstruētas esošās 7 ielās un ielu posmos, 
savukārt 2007. gadā- 18 ielās un ielu posmos.  

sūkņu staciju, kolektoru remontam un rekons-
trukcijas projektu izstrādei 2008. gada pašval-
dības budžetā bija piešķirts fi nansējums 560 
tūkstošu latu apjomā. par šo fi nansējumu 2008. 
gadā tika pabeigti kolektoru remontdarbi divās 
vietās: kārļa Ulmaņa gatvē netālu no liepājas 
ielas un kārļa Ulmaņa gatves posmā no Bauskas 
ielas pārvada līdz telts ielai būvdarbi.

tālākos rekonstrukcijas darbus kavē fi nansējuma trūkums. tomēr, lai savlaicīgi brīdinātu autovadītājus par bīs-
tamām vietām, kā pagaidu risinājums ir pilsētā uzstādītās astoņas informatīvas ceļa zīmes “Uzmanību! stipra 
lietus laikā brauktuve applūdināta” krasta ielā aiz toma ielas un pirms puškina ielas, uz salu tilta pirms mūku-
salas ielas rotācijas apļa, kārļa Ulmaņa gatvē pirms Valdeķu ielas, Vienības gatvē pirms kārļa Ulmaņa gatves un 
pirms torņakalna ielas, Jelgavas ielā pirms Vienības gatves un  telts ielā pirms Vienības gatves.

sūkņU staCiJa kRasta ielā




