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Pie likums 7.3.

Ve loce lini
Izbūvētie, realizētie
R ealiz āc ijas stad ijā
Perspektīvie

zem esg abali pašvald ības funkc iju realizēšanai (pēc R D lēm um um iem )
pašvaldības z g ., kas jāiekļauj lēm um os publiskai funkc ijai

Pe ldvie tas
Esošā ofic iālā peld vieta
Plānotā ofic iālā peld vieta
Ied ibinātā peld vieta, kur jāveic ūd ens m onitoring s

Sabie driskais transports
Sabied riskā transporta pieturvietas
Esošie sabied riskā transporta m aršruti
Perspektīvie sabied riskā transporta m aršruti
Dz elz ceļa līnijas un pieturvietas

piekļuves tauvas joslai no sark.līn un pašvaldības z g .
publisko ūd eņu zem esg abali
ūd ens objekti

piekļuves virz ieni pa ielām  sarkano līniju teritorijās
piekļuves virz ieni cauri zem esg abalu teritorijām

Apzīmējumi

Labie kārtotas krastmalas

pieejam ās ūdensm alas R īg as brīvostas teritorijā

esošs labiekārtojum s
nākotnē labiekārtojam s krastm alas posm s
labiekārtojum s risinām s kopā ar ielas profilu sarkanajās līnijās
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APZĪMĒJUMI:

Krastm ala ar nod rošinātu piekļuvi caur ielu sarkanajām līnijām 
vai pašvald ības funkc iju nod rošināšanai rezervētiem zemesg abaliem

Zem esg abali pašvald ības funkc iju nod rošināšanai

Galvenie piekļuves virz ieni labiekārtotām krastmalām 
caur pašvald ības funkc iju nod rošināšanai rezervētiem zemesg abaliem

Ū d ens objekti

Sausz em es teritorijas, kas atrod as publiskā ūdens teritorijā

Pašvaldības īpašim ā esoši z em esg abali, kas jārezervē 
pašvald ības funkc iju nod rošināšanai

Galvenie piekļuves virz ieni labiekārtotām krastmalām 
pa ielām  sarkano līniju teritorijās

dabas lieg um s, dabas parks
Piekļuve krastm alai no īpaši aizsarg ājamām 
dabas teritorijām

VELOCEĻI:

R ealiz āc ijas stad ijā
Plānotie

Iz būvētie

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS:

Dz elz ceļa līnijas un pieturvietas

Sabied riskā transporta pieturvieta
Esošie sabied riskā transporta m aršruti

PELDVIETAS:
Esoša ofic iāla peld vieta
Plānota ofic iāla peld vieta
Ied ibināta peld vieta, kur jāveic ūd ens m onitoring s

LABIEKĀRTOTAS KRASTMALAS:
Esošs labiekārtots krastm alas posm s
Nākotnē labiekārtojam s krastm alas posm s
pieejam ās ūd ensm alas R īg as brīvostas teritorijā


