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SĒJUMA SATURS
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Nr.p.k.
1
2
3
4

Nosaukums
Rīgas domes Satiksmes departamenta darba uzdevums Nr.1
Būvprakses sertifikāts
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība
Paskaidrojuma raksts

Lapa
3
4
5
6

RASĒJUMU SARAKSTS
Nr.p.k.
1
Satiksmes organizācijas plāns
2
Satiksmes organizācijas plāns

Nosaukums

Lapa
SO-1
SO-2

PIELIKUMS
Nr.p.k.
1
Audita atzinums Nr. 06-AD/16-41
2
Atbildes uz audita atzinumu

Nosaukums

Lapas
10
2
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Projekts izstrādāts pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma, saskaņā ar darba
uzdevumu. Atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta darba uzdevumam, jāveic situācijas
izpēte un jāizstrādā satiksmes organizācijas risinājumus satiksmes intensitātes samazināšanai
Krišjāņa Barona ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai, ierobežojot transportlīdzekļu
caurbraukšanas iespēju.
Projekta mērķis ir:
•

samazināt transportlīdzekļu satiksmes intensitāti un tranzīta kustību Krišjāņa Barona
ielā, ja nepieciešams, paredzot atsevišķu posmu slēgšanu autotransportam, bet
nodrošinot iespēju piebraukt visiem īpašumiem;

•

uzlabot velobraucēju pārvietošanās drošību un komfortu;

•

nodrošināt

sabiedriskā

transporta

prioritāti

attiecībā

pret

pārējiem

transportlīdzekļiem;
•

samazināt konfliktpunktus starp autovadītājiem, velosipēdistiem un sabiedrisko
transportu.

Attēls Nr. 1. Fotoattēls no Krišjāņa Barona ielas Dzirnavu ielas krustojuma
Projekta izstrādes laikā Krišjāņa Barona ielā tika apskatīti un projekta sapulcēs apspriesti
vairāki sekojoši satiksmes organizācijas varianti, kas sekmētu projektā izvirzītā mērķa īstenošanu:

LAPA:6

•

norādījuma zīmju izvietošana Krišjāņa Barona ielas posmā no Elizabetes iela līdz
Matīsa ielai, atļaujot tikai kreiso un labo pagriezienu uz šķērsielām,

•

norādījuma un rīkojuma zīmju izvietošana Krišjāņa Barona ielas posmā no
Elizabetes iela līdz Matīsa ielai, atsevišķos krustojumos norīkojot autovadītāju
nogriezties no Krišjāņa Barona ielas,

•

aizlieguma zīmju izvietošana tieši pirms krustojuma Krišjāņa Barona ielas posmā no
Elizabetes iela līdz Matīsa ielai, liekot transportlīdzekļiem apgriezties pretējā
braukšanas virzienā;

•

aizlieguma zīmju izvietošana tieši pirms krustojuma atsevišķos krustojumos uz
Krišjāņa Barona ielas, liekot transportlīdzekļiem apgriezties pretējā braukšanas
virzienā.

Par autovadītājiem un pieguļošo ēku īpašniekiem vēlamāko variantu tika izvēlēts tālāk projektā
aprakstītais variants.
Projekta risinājumi izvēlēti atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts
standartiem un ceļu satiksmes noteikumiem.

PROJEKTA RISINĀJUMI
Projekta izstrādes gaitā tika veikta SIA "Projekts EAE" Krišjāņa Barona ielas seguma
atjaunošanas projekta izpēte un izbūvējamo risinājumu apsekošana dabā. Pēc Rīgas pilsētas
velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015.-2030.gadam Krišjāņa Barona iela iekļauta maģistrālo velo
ceļu tīklā. Realizējamais projekts paredz lielākas privilēģijas mazaizsargātajiem satiksmes
dalībniekiem, it sevišķi liekot uzsvaru uz velosatiksmi. Lielākās izmaiņas Krišjāņa Barona ielā būs
rekomendējošās velojoslas izveidē. Pēc Latvijas Valsts standarta LVS 190-9 „Ceļu projektēšanas
noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme” „rekomendējošā velojosla” ir izveidota vieta, kas ar brauktuves
apzīmējumiem autovadītājiem atgādina par velosipēdistu līdzdalību ceļu satiksmē. Rekomendējošo
velojoslu var izmantot gan velosipēdi, gan mehāniskie transportlīdzekļi. Velosatiksme pa
rekomendējošo velojoslu notiek tikai vienā virzienā. Rekomendējošai velojoslai nepieciešamo
šķērsprofila telpas platumu veido velosatiksmei nepieciešamās telpas platums. Krišjāņa Barona ielā
rekomendējošās velojoslas novietojums paredzēts atbilstoši standartam LVS 190-9 "Ceļu
projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme" (skatīt attēls Nr.2).

Attēls Nr. 2. Rekomendējošās velojoslas izvietojuma shēma Krišjāņa Barona ielā
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LVS 190-9 paredz, ka rekomendējošā josla jāveido vismaz 1.25m platumā blakus augstajai apmalei
(skatīt attēls Nr.3.).

Attēls Nr. 3. Rekomendējošās velojoslas šķērsprofila piemērs atbilstoši LVS 190-9
Atbilstoši SIA "Projekts EAE" projekta "Krišjāņa Barona ielas posmā no Aspazijas bulvāra
līdz Brīvības ielai atjaunošanas dokumentu izstrāde" risinājumam velosipēdistiem tiek paredzētas
atsevišķas rekomendējošās velojoslas katrā braukšanas virzienā 1.60 m platumā katrā brauktuves
pusē, projektētais ātrums Krišjāņa Barona ielā paredzēts 30km/h.
Ņemot vērā, ka projektā "Krišjāņa Barona ielas posmā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības
ielai atjaunošanas dokumentu izstrāde" rekomendējošo velojoslu izveide tika realizēta uz brauktuves
rēķina, pastāv risks, ka satiksmes dalībnieki būs spiesti dalīt satiksmes telpu respektējot viens otru.
Pie šāda satiksmes organizācijas risinājuma pastāv liela varbūtība konfliktsituācijām starp
mazaizsargāto satiksmes dalībniekiem un autovadītājiem. Uz šādu varbūtību norāda arī CSDD
audita grupa savā atzinumā Nr. 06AD/15-59, kas veikts tehniskajam projekta "Krišjāņa Barona ielas
posmā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai atjaunošanas dokumentu izstrāde". Audita grupa
akcentē, ka Krišjāņa Barona ielas lielākajā rekonstruējamā posmā autotransporta satiksmes
pamattelpa nepārsniedz 2.0m platumu, turpretī rekomendējošā josla izveidota 1.6m platumā, līdz ar
to autotransports jebkurā gadījumā izmantos vai nu rekomendējošo velojoslu vai tramvajam
paredzēto

telpu.

Tādēļ šī projekta

ietvaros

plānots

samazināt

satiksmes

intensitāti

no

tranzītsatiksmes, kas uzlabos velobraucēju pārvietošanās komfortu un drošību, kā arī, nodrošinās
tramvaju satiksmi bez aizkavēšanās.
Projekta izstrādes laikā tika apsekota Krišjāņa Barona iela un secināts, ka ielas malās
izvietoti dažādi veikali un sabiedriskās ēdināšanas vietas, kā arī vairāki sabiedriski objekti (Latvijas
Dabas muzejs, Latvijas Leļļu teātris, u.c.) līdz ar to nebūtu vēlams ierobežot satiksmi visā Krišjāņa
Barona ielā, bet tikai tās daļā, kas apgrūtinātu autotransporta tranzītsatiksmi pa Krišjāņa Barona ielu.
Projektā izvēlēts veikt satiksmes organizācijas izmaiņas Krišjāņa Barona ielas posmā no Stabu ielas
līdz Lielgabala ielai, jo, šajā posmā atrodas Krišjāņa Barona ielas un Matīsa ielas krustojums (skatīt
attēls Nr.4), kurā veidojas konfliktpunkts ar 3 iesaistītajiem satiksmes dalībniekiem - tramvaju,
autovadītāju un velobraucēju. Satiksmes telpa krustojumā ir nepietiekami plata, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu caurlaidspēju, uz šo aspektu norāda arī CSDD audita grupa savā atzinumā Nr. 06AD/1559: "SIA "Projekts EAE" izstrādātajā tehniskajā projektā nav atrisināta ilggadējā problēma, kas
samazina šī krustojuma caurlaidspēju".
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Attēls Nr.4 Fotoattēls no Krišjāņa Barona ielas un Matīsa ielas krustojuma
Posms izvēlēts arī tādēļ, ka autovadītājiem ir pieejamas plašas apbraukšanas iespējas pa
šķērsielām un paralēlajām ielām, jo tās neierobežo veloceliņi vai kādi citi slēgtie posmi. Būtiski, ka
izvēlētais posms ir vairāku simtu metru attālumā no Vecrīgas, jo ap Vecrīgu apbraucamās ielas ir ļoti
noslogotas un jau šobrīd pilda tranzīta ielu funkciju, tādēļ bez apbraucamo ielu normālprofilu maiņas
nebūtu vēlams uz šīm ielām novirzīt arī Krišjāņa Barona ielas tranzīta satiksmi.
Lai sasniegtu projekta mērķi un tajā pat laikā respektētu visu satiksmes dalībnieku,
iedzīvotāju, uzņēmēju intereses, ierosinām satiksmes organizācijas izmaiņas Krišjāņa Barona ielā
realizēt pa ieceres kārtām, vispirms realizējot 1. kārtu un pēc laika realizējot arī 2. kārtu, kas ir
izveidota kā 1. kārtas turpinājums. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var realizēt arī tikai 1. kārtu vai
uzreiz realizēt 2. kārtu.
Piedāvājam veikt sekojošus satiksmes organizācijas ieviešanas pasākumus:

1. kārta
Posms Kr. Barona iela no 78a nama līdz Lielgabalu ielai
Kā viens no galvenajiem argumentiem šī posma slēgšanai ir trīs satiksmes grupu dalībnieku
satikšanās vienā konfliktpunktā – sabiedriskais transports, autovadītājs un velosipēdists. Šāda
situācija ir Krišjāņa Barona ielas un Matīsa ielas krustojumā, kur 50 metrus pirms un pēc Matīsa
ielas tramvaja sliedes

maina trajektoriju pa autovadītājam paredzēto joslu un pirms krustojuma

apstājas vien 0.87 m no velojoslas (skatīt attēlu Nr.5).
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Attēls Nr.5 Krišjāņa Barona ielas un Matīsa ielas krustojums
Pie šāda brauktuves izkārtojuma autovadītājs faktiski tiek "saspiests" starp sabiedrisko
transportu un velobraucējiem, lai gan reālais cietējs šajā situācijā visticamāk būs velobraucējs, jo
autovadītājs centīsies izvairīties no sadursmes un izmantos visu rekomendējošo velojoslu (skatīt
attēlu Nr.6).

Attēls Nr.6 Fotoattēls no Krišjāņa Barona ielas un Matīsa ielas krustojums
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Attēls.Nr.7. Satiksmi ierobežojošais posms
Lai izvairītos no konfliktpunkta, kurā iesaistīti sabiedriskais transports, autovadītājs un
velosipēdists, ierosinām veikt posma slēgšanu Brīvības ielas virzienā:
•

posms no Kr. Barona ielas 78a nama līdz Matīsa ielai

•

no Matīsa ielas līdz Lielgabala ielai. (skatīt attēlu Nr.7).

Šāda

satiksmes

organizācijas

izveide

ievērojami

samazinās

satiksmes

intensitāti

ierobežotajā posmā, taču tajā pašā laikā neierobežos piebraukšanu dzīvojamām mājām vai kravas
piegādi veikaliem. Ierobežoto posmu darbības princips galvenokārt paredz, ka autovadītājiem pirms
ierobežotajiem posmiem jānogriežas pa labi vai kreisi un jāapbrauc posms pa paralēlām ielām.
Autobraucējiem uzreiz pēc posma slēgšanas ieteicams iepazīties ar projektā piedāvātajiem
apbraucamajiem ceļiem, tāpat svarīgi šī projekta Pasūtītājam (Rīgas domes Satiksmes
departamentam) pirms izmaiņu ieviešanas informēt autovadītājus par plānotajām izmaiņām un
piedāvātajiem apbraucamajiem ceļiem (skatīt attēlu Nr.8).
Detalizētu satiksmes organizāciju Krišjāņa Barona ielas posmam skatīt Rasējumā SO-1.
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Attēls.Nr.8. Alternatīvie apbraucamie maršruti

2. kārta
Posms Krišjāņa Barona iela no Matīsa ielas līdz Stabu ielai.
Papildus no 1. kārtas paredzētajiem satiksmes organizācijas izmaiņām, 2. kārtā tiek paredzēts
papildus ierobežot caurbraukšanas iespējas arī Aspazijas bulvāra virzienā, skatīt attēlu Nr.9.

Attēls.Nr.9. Satiksmi ierobežojošais posms (2.kārta)
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Lai saglabātu piebraukšanas iespējas zemes īpašniekiem un piegādes transportam satiksme
posmā no Stabu ielas līdz Blaumaņa ielai Brīvības ielas virzienā un posmā no Matīsa ielas līdz
Blaumaņa ielai Aspazijas bulvāra virzienā, plānots uzstādīt aizlieguma zīmes Nr. 302 „Braukt
aizliegts”. Posmā no Blaumaņa ielas līdz Stabu ielai virzienā uz centru paredzēts aizliegt
caurbraukšanas iespēju, posma galā uzstādot ceļa zīmi Nr. 301 "Iebraukt aizliegts".
Šajā posmu slēgšanas scenārijā ir apbraucamo ceļu nodrošināšanas iespējas,
piemēram, izmantojot Matīsa ielu, Tērbatas ielu, vai, ja gala mērķis atrodas Brīvības ielas virzienā,
tad Stabu iela, Aleksandra Čaka iela, skatīt attēlu Nr.10. Apbraucamā ceļa maršrutā Krišjāņa Barona
un Stabu ielas, Krišjāņa Barona un Bruņinieku ielas, Stabu un Aleksandra Čaka ielas, Aleksandra
Čaka un Matīsa ielas, Bruņinieku un Tērbatas ielas, Tērbatas un Matīsa ielas, Krišjāņa Barona un
Matīsa ielas, Krišjāņa Barona un Elizabetes ielas, Tērbatas un Matīsa ielas, Tērbatas un Bruņinieku
ielas, Tērbatas un Stabu ielas, Tērbatas un Ģertrūdes ielas, Tērbatas un Lāčplēša ielas, Tērbatas un
Blaumaņa ielas, Tērbatas un Elizabetes ielas krustojumos, ieteicams koriģēt luksoforu signālplānus
atbilstoši jaunajām satiksmes plūsmām un intensitātēm, nodrošinot ilgāku zaļās gaismas signālu
plūsmām uz apbraucamo ceļu.

Attēls.Nr.10. Alternatīvie apbraucamie maršruti
Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas samazinās vieglo un kravas transportlīdzekļu
satiksmes intensitāti un tranzīta kustību Krišjāņa Barona ielā, kā arī uzlabos velobraucēju
pārvietošanās komfortu, bet galvenokārt nepieļaus konfliktpunkta veidošanos Matīsa un Krišjāņa
Barona ielas krustojumā.
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Pirms satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešanas, ieteicams pirms slēdzamajiem posmiem
uzstādīt informācijas plakātus ar skaidrojumu par satiksmes ierobežojumiem.
Ņemot vērā, ka Rīgas dome 2016. un 2017 gadā plāno veikt ielas seguma atjaunošanas
darbus Brīvības ielā, Lāčplēša ielā, kas pēc savas funkcijas ir maģistrālās ielas, tad satiksmes
organizācijas izmaiņas Krišjāņa Barona ielā ieteicams ieviest pēc augstāk minēto ielu rekonstrukcijas
darbu pabeigšanas, t.i. ne ātrāk kā 2017.gadā.
Detalizētu satiksmes organizācijas risinājumus skatīt pielikumā pievienotos rasējumos.

Sastādīja:

Pārbaudīja:

J.Vasaraudzis

O.Koemecs

LAPA:14

