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Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam 

Transporta infrastruktūras 
attīstības vadlīnijas: 

• Centra loks 

• Pilsētas loks 

• Apvedceļa loka 

• Radiālie savienojumi  

• Dzelzceļš 

• Sabiedriskais transports, 
stāvparki 

• Osta 

• Lidosta 



Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam. Pilsētas centra kodols: Urbānā dzīves 
stila piekritējiem 

• Samazināta tranzīta un kravu 
transporta kustība, lai 
samazinātu gaisa un trokšņa 
piesārņojumu 

• Blīva vietējā transporta, 
sabiedriskā, gājēju un velo 
kustība 

• Blīvs preču un pakalpojumu 
piedāvājums 

• Centra revitalizācija 
• Jaunu mājokļu attīstība  

• Zaļie koridori 

• Kultūrvēsturiskā vide 



Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.gadam. 
Transporta infrastruktūras attīstības shēma. 

• Krišjāņa Barona iela izvietojums, pilsētas 
loka iekšpusē, starp divām maģistrālām 
ielām – Brīvības ielu un A.Čaka ielu 

• RVC un tā AZ plāns paredz attīstīt 
Krišjāņa Barona ielu ar  prioritāti, 
gājējiem, velobraucējiem, tramvajam. 
Iela ērtai un drošai kustībai, 
tirdzniecībai, aktīvai pilsētvides 
izmantošanai 

• Krišjāņa Barona ielas  enkurobjekti: 
-Vecrīga, stacijas un autoostas 
multimodālais mezgls 
- Parku zona 
-LU futbola stadions 
-Vidzemes tirgus 
-Teika, Jugla 

• Aktuālo maģistrālo apvedceļu 
projektēšana un izbūve 2014.-
2020.gadam  ES fondu ietvaros 

 



Rīgas vēsturiskā centra velosatiksmes attīstības 
koncepcija  2014.-2030. gadam  

• K.Barona iela –centra 
maģistrālais velo 
savienojums ar Brīvības ielu 
un Dzelzavas ielu  

 

APZĪMĒJUMI: 
Maģistrālie veloceļi un to 
savienojumi ar apkaimēm 



Rīgas vēsturiskā centra velosatiksmes attīstības 
koncepcija  2014.-2030. gadam  



Esošā situācija 

 



Raksturīgie šķērsgriezumi 



Raksturīgie šķērsgriezumi 



Raksturīgie šķērsgriezumi 



Kāpēc rekomendējošās velojoslas? 

• Blīva apbūve 

• Nepietiekams esošās 
brauktuves platums 

• Liela gājēju intensitāte 

• Sabiedriskais 
transports, gājēji un 
velobraucēji kā 
prioritāte 

 



Kas ir rekomendējošā velojosla? 

LVS 190-9:2015 

Vieta uz ielas (autoceļa) brauktuves, kur ar secīgi 
izvietotiem brauktuves apzīmējumiem 
autovadītājiem tiek atgādināts par velosipēdistu 
līdzdalību ceļu satiksmēs 

Rekomendējošās velojoslas lietošanas nosacījumi: 

• Var izmantot gan velosipēdi, gan mehāniskie 
transporta līdzekļi; 

• Satiksme notiek vienā virzienā; 

• Tā nedod priekšrocību velobraucējiem. 

 

 



Piemēri, Toronto (Kanāda) 

VIDEO: https://youtu.be/u8e6ZReHLKM  

https://youtu.be/u8e6ZReHLKM
https://youtu.be/u8e6ZReHLKM
https://youtu.be/u8e6ZReHLKM


Piemēri, Budapešata (Ungārija) 

Pilsētas nozīmes, 
divvirzienu iela 

Vietējas nozīmes, 
vienvirzienu iela 



Plānotie segumi 



Plānotie risinājumi 

Aspazijas bulvāris – Raiņa bulvāris 

Matīsa ielas tramvaja platforma 



Galvenās izmaiņas satiksmes organizācijā 

• Tiek ieviestas rekomendējošās velojoslas 

• Ātruma ierobežojums 30km/h 

• Slēgta tranzīta satiksme 

• Stāvvietu korekcijas 



Paldies par uzmanību! 
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