5. tabula
Rīgas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma. 2019. - 2025. (pasākumu un objektu saraksts)

4. Publiskā ārtelpa ikdienai
N.p.k.

Uzdevumu
kods (U)

Uzdevumi, aktivitātes

Aktivitātes apraksts. Rezultāts

Veicamās darbības

Atbildīgie

Uzsākšanas

Izpildes

Aptuvenās

izpildītāji

gads

gads

Izmaksas (EUR)

RD, RDPAD

2021.

2025.

40 000

RD

2020.

2025.

RDPAD

2019

2025

2019.

2025.

Finanšu avoti

A. Plānošanas līmenis
1.Satiksmes infrastruktūras attīstības vadlīnijas ar diferencētu
pieeju dažādiem pilsētas funkcionāliem rajoniem un

A.1.

U1.3.3.

Satiksmes infrastruktūras un pilsētvides
attīstības vadlīniju izstrāde

struktūrām - maģistrāles, dzīvojamie rajoni, vienģimeņu māju
apbūves rajoni, RVC AZ, rūpniecības teritorijas u.tml.; 2. Ielu
projektēšanas vadlīniju (vai saistošo noteikumu) izstrāde

1.Projektēšanas vadlīniju izstrāde pilsētas ielām
un publiskai ārtelpai

Rīgas budžeta
līdzekļi

(pašlaik Latvijā neeksistē C, D un E kategoriju ielu
projektēšanas standarts)

A.2.

U1.3.4.

Ūdensmalu attīstības un izmantošanas

1. Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde ūdensmalu

1.Projektēšanas vadlīniju un regulējuma izstrāde

attīstības vadlīnijas

attīstībai, piestātņu izbūvei.

pilsētas ūdensmalām un piestātnēm.

Departamentu Rīgas budžeta
budžetu ietvaros līdzekļi

Vienotu vadlīniju izstrāde, definējot labiekārtojuma,
apzaļumošanas un vides elementu (velostatīvu, atpūtas vietu, 1. Jāizstrādā labiekārtojuma vadlīnijas. 2. Prasības

A.3.

U4.2.1.1.

Publisko ārtelpu labiekārtojuma vadlīnijas atkritumu urnu, pergolu, stādījumi u.tml.) dizaina un

iekļaujamas projektēšanas uzdevumos,

un labiekārtošana

uzstādīšana Pie RVC AZ ielu pārbūves. Prasību definēšana

tehniskajos noteikumos, būvprojektu TN un

būvprojektiem, kas saistīti ar publiskās ārtelpas jaunbūvi vai

būvatļaujās.

Rīgas budžeta

50 000

līdzekļi

pārbūvi.

A.4.

U3.1.4.

Vides pieejamība

Vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām

1. Vides pieejamības prasību izstrāde apbūves

Rīgas būvvalde,

vajadzībām

noteikumu ietvaros

RDPAD, RDSD

Iekškvartāla ielu, ārpus sarkanajām līnijām, autostāvvietu
atjaunošana un izbūve, labiekārtošanas programma -

A.5.

U4.2.2.

Daudzdzīvokļu mikrorajoni

pašvaldības sadarbība ar apkaimju iedzīvotājiem un
īpašniekiem, daļēji (piemēram, 70-100% apmērā)
līdzfinansējot publiski pieejamu teritoriju būvprojektus.

1. Pilsētas daudzīvokļu iekškvartālu attīstības
programmas izstrāde. 2. Apkaimju iedzīvotāju
(biedrību) iniciatīva. 3.Būvprojektēšana. 4.

Departamentu Rīgas budžeta
budžetu ietvaros līdzekļi

Rīgas budžeta
RDPAD
Izpilddirekcijas

2019

2025

Būvniecības darbi.

ietvaros
(ieteicams

3

000 000 gadā)

Rīgas budžeta
līdzekļi kopā ar
attīstītāju vai
iedzīvotāju
līdzekļiem

Apkaimju publiskās ārtelpas labiekārtošana - grantēto ielu
asfaltēšana, ST pieturvietu un galapunktu labiekārtošana,
atpūtas vietu iekārtošana, apzaļumošana - pašvaldības

A.6.

U4.2.3.

Savrupmāju dzīvojamie rajoni

sadarbības programma ar iedzīvotājiem (biedrībām) un
īpašniekiem, daļēji (piemēram, 70-100% apmērā)

1. Pilsētas savrupmāju apkaimju attīstības

Rīgas budžeta

programmas izstrāde. 2. Apkaimju iedzīvotāju

RDPAD, RDSD,

(biedrību) iniciatīva, 3.Būvprojektēšana. 4.

Izpilddirekcijas

2019

2025

ietvaros
(ieteicams

4

Būvniecības darbi

000 000 gadā)

asfaltēšana, ST pieturvietu un galapunktu labiekārtošana,

1. Pilsētas ražošanas teritoriju attīstības

Rīgas budžeta

atpūtas vietu iekārtošana, apzaļumošana - pašvaldības

programmas izstrāde.

līdzfinansējot teritoriju projektus publiski pieejamos

Rīgas budžeta
līdzekļi kopā ar
attīstītāju vai
iedzīvotāju
līdzekļiem

zemesgabalos un pašvaldības zemesgabalos .
Apkaimju publiskās ārtelpas labiekārtošana - grantēto ielu

A.7.

U4.2.4.

Ražošanas teritorijas

2. Uzņēmumu vai to

sadarbības programma ar attīstītājiem un īpašniekiem, daļēji apvienību iniciatīv. 3.Būvprojektēšana. 4.
(piemēram, 30-70% apmērā) līdzfinansējot projektus

Būvniecības darbi

pašvaldības zemesgabalos.

1

RDPAD, RDSD,
Izpilddirekcijas

2019

2025

ietvaros
(ieteicams

3

000 000 gadā)

Rīgas budžeta
līdzekļi kopā ar
attīstītāju vai
iedzīvotāju
līdzekļiem

B. Satiksmes drošības uzlabojumi
1. Ātruma režīmu maiņa RVC AZ:
30 km/h zonu ieviešana centrā ietverot autosatiksmi

B.1.

U2.2.1.

Īstenot satiksmes mierināšanas

lēninošus pasākumus; nodalītas gājēju un veloinfrastruktūras

pasākumus pilsētas centrā un apkaimēs

attīstība. 2. Ātruma režīmu maiņa intensīvas un ekstensīvas
dzīvojamās apbūves rajonos- dzīvojamās zonas režīma
izveide, ātrumvaļņi, "dalītās" telpas teritorijas.

B.2.

U2.2.3.

Drošības pasākumi pie izglītības
iestādēm

Satiksmes drošības uzlabošana

B.3.

U2.2.5.

savrupmāju apbūves un daudzdzīvokļu
apbūves teritorijās

1. Pakāpeniska 30 km/h zonu pilsētas centrā un
apkaimju centros ieviešana.

2.Izbūves

un pārbūves projektos dzīvojamās un citās

Rīgas budžeta
RDPAD, RDSD

2019.

2025.

200 000

samazināta ātruma zonās ieviest ātruma

līdzekļi, attīstītāju
līzdekļi

mierinošus risinājumus.

Aprīkotas apstāšanās un izkāpšanas vietas pie izglītības

1. Drošības situācijas izpēte pie izglītības

iestādēm, ietvju un gājēju pāreju aprīkojums,

iestādēm . 2. Uzlabošanas pasākumu plāna

veloinfrastruktūra, apgaismojums.

izstrāde. 3. Plāna ieviešana.

Rīgas budžeta
RDSD

2019.

2025.

izbūvi vai atjaunošanu, satiksmes mierināšanas

organizācijas izmaiņas.

pasākumus, stāvvietu attīstību, labiekārtošanu.

līdzekļi, attīstītāju
līzdekļi

Finsējums

1 Būvprojektu izstrāde, ietverot cietā seguma
Būvprojektu izstrāde, ātrumvaļņu ierīkošana, satiksmes

500 000

programmu
RDSD

2019.

2025.

ietvaros
(sk.U4.2.2.2 un

2.Būvprojektu realizācija.

U4.2.2.3)

Rīgas budžeta
līdzekļi, attīstītāju
un zemju
īpašnieku līzdekļi

C. Infrastruktūras izbūve
Rīgas budžeta

C.1.

U4.2.1.3.

Tirgus apkārtne

Centrāltirgus ielas revitalizācija

1. Būvprojektēšana; 2. Būvniecības darbi

RDPAD

2018

2020

6 000 000

līdzekļi, Eiropas
fondu līdzekļi

C.2.

U4.2.1.4.

Skanstes teritorijas attīstība

Pieturvietu aprīkojums - nojumes,

C.3.

U4.5.2.1.

soliņi, pieturvietu platformas, atkritumu
urnas.

C.4.

U4.6.1.

Gājēju ielas

C.5.

U4.6.2.

Ielas ar gājēju prioritāti

C.6.

U4.2.3.3.

C.7.

U4.10.1.

Kāpu prospekts (Pludmales iela - Selgu
iela)

1. Lapeņu ielas pārbūve ar ilgtspējīgas ūdens novades
sistēmu (teces un dīķis)

Rīgas budžeta
1. Būvprojektēšana; 2. Būvniecības darbi

iela, Šķūņu iela, Tirgoņu iela un Vecpilsētas iela.

Plānotās ielas ar gājēju prioritāti Kr.Barona ielā kur patstāvīgi 1.Tranzīta satiksmes ierobežošana ar satiksmes
organiozācijas tehniskajiem līdzekļiem.

Kāpu prospekta (Pludmales iela - Selgu iela) un piegulošās
1.Būvprojektēšana; 2. Būvniecības darbi
kāpu joslas labiekārtošana, autobusu gala pieturas
vasaras sezonai, ietves, brauktuves paplašināšana

kolektora izbūvi Čiekurkalnā.

ūdeņu savākšanu un atvadi Čiekurkalna apkaimē

10 000 000

līdzekļi, Eiropas

2019

2025

līdzekļi, privātie
līdzekļi

Galvenās plānotās gājēju ielas ir Audēju iela (daļēji), Skārņu

Maģistrālā lietus kolektora izbūve, kas nodrošinās lietus

2020

Rīgas budžeta
RDSD,

pilsētā

Projekts SIRIUSS, kas paredz maģistrālā

2018

fondu līdzekļi

Pieturvietu aprīkojuma un pieejamības uzlabošana visā

vai sezonāli tiek ierobežota tranzīta satiksme

RDPAD

RDSD, RDPAD

2019

2025

30 000

RDSD, RDPAD

2019

2025

50 000

RDPAD

2019

2020

250 000

RDSD

2020

2022

500 000

Rīgas budžeta
līdzekļi

Rīgas budžeta
līdzekļi

Rīgas budžeta
līdzekļi

Rīgas budžeta
1. Finanšu līdzekļu piesaiste. 2. Būvprojektēšana.

līdzekļi, Eiropas
fondi

2

