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U.4.7.1.

Dzelzceļa "Rail Baltica” 

posmi Rīgā -- 

Daugavas labais 

krasts 

Pilsētas līdzdalība RB  piegulošās 

teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu 

attīstībā     

1.Izstrādāt Rail Baltic piegulošo 

teritoriju lokālplānojumu; 2. 

Noteikt veicamo aktivitāšu 

sarakstu un prioritātes;  3. Noteikt 

atbildīgos izpildītājus un finanšu 

avotus.  4.Realizēt aktivitātes.

LR SM, RD, 

RDSD, Rīgas 

satiksme, 

Latvijas 

dzelzceļš, 

Pasažieru 

vilciens

2018. 2023.

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

3 U.4.7.1.1.

1. Sarkano līniju 

koridors uz Rīgas un 

Stopiņu novada 

robežas

TRANS TmP plānotais sarkano līniju 

koridors, pa kuru perspektīvē gar Rīgas 

un Stopiņu nov. robežu tiktu 

savienotas Lubānas iela un Maskavas 

ielas.

1. Noteikt RB potenciālos 

ierobežojumus uz ieceres 

realizēšanas iespējām nākotnē (RB 

lokālplānojuma ietvaros).

RDSD, RDPAD 2019 2019

Departame

ntu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

2 U.4.7.1.2. 2. Krustpils iela

RB šķērsos Krustpils ielu 2.līmenī. 

Krustpils ielas šķērsojumu ar dz.c. Rīga-

Ērgļi un RB būs iespējama tikai 

pazemē.

1. Noteikt RB potenciālos 

ierobežojumus uz ieceres 

realizēšanas iespējām nākotnē (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 2. 

Definēt prasības RB projekta 

izstrādei 

RDSD, RDPAD 2019 2019

Departame

ntu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0. - Aktivitāte, kas pilnībā realizējama RB projektā ietvaros.

U4.7. Dzelzceļa "Rail Baltica” posmi Rīgā

U4.7.1.  Dzelzceļa "Rail Baltica” posmi Rīgā -- Daugavas labais krasts

Pasākumi "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas Rīgā integrēšanai mobilitātes sistēmā. 1.redakcija

3. -  Aktivitāte, kuras realizācija ir pieļaujama pēc RB projekta realizācijas 

2. -  Aktivitāte, kuras realizēšanas iespējas jāievērtē RB projekta risinājumos. 

1. -  Aktivitāte, kuras elementi jāizbūvē RB sliežu ceļu klātnes zonā
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2 U.4.7.1.3.
3. Persp. dz.c.stac. 

"Akropole"

Salaspils ielā pie TC "Akropole" 

plānota dz.c. stacija. RB līnija būtiski 

ietekmēs stacijas izbūves iespējas.

1. Izvērtēt stacijas nepieciešamību 

un iespējamību (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 2. 

Definēt prasības RB projekta 

izstrādei 

RDSD, RDPAD 2019 2019

Departame

ntu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U.4.7.1.4.
4. Gājēju pāreja 

Lubānas ielā

Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār 

dz.c. Lubānas ielā

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei par gājēju un 

velosatiksmes tuneļa vai pārvada 

izbūvi . 2. Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2024 1 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

1 U.4.7.1.5.

5. Satiksmes pārvads 

Rēznas ielā  

(Dz.c.pārbrauktuve 

(piebrauc.ceļi LDz 

Vagonu parka 

teritorijai), gājēju 

pāreja un sark.līn. 

korid. Rēznas ielā)

Esošs vienīgais autotransporta 

pieslēgums LDz vagonu parkam, esoša 

vienlīmeņa gājēju pāreja. TRANS TmP 

plānots sarkano līniju koridors, kas 

savieno Krasta ielu ar Austrumu 

maģistrāli un Dārciema ielu - vienīgā 

potenciālā alternatīva dz.c. Rīga-Ogre 

šķērsošanai ārpus centra posmā līdz 

Slāvu tiltam. Pēc Dienvidu maģistrāles 

posma starp A7 un A8 izbūves, kā arī 

TC "Akropole" nodošanas 

ekspluatācijā, Slāvu tilta noslodze 

būtiski pieaugs. 

1. Noteikt RB potenciālos 

ierobežojumus uz ieceres 

realizēšanas iespējām nākotnē (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 2. 

Definēt prasības RB projekta 

izstrādei.  3. Izstrādāt transporta 

plūsmu izpētes projektu par 

Rēznas ielas satiksmes pārvada un 

pievadceļu izbūves tehniskiem 

risinājumiem un potenciālo 

ietekmi uz satiksmes plūsmām. 

3.Būvprojektēšana.  4. Būvdarbi 

RDSD, RDPAD 2019 2024 35 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U.4.7.1.6.

6. Dz.c.stac. "Vagonu 

parks" un gājēju tiltiņš 

tai blakus

RB līnija ietekmē stacijas novietojumu 

un pieejamību. Esošais gājēju tiltiņš 

pāri visai sliežu teritorijai tiks 

pagarināts. Jānovērtē pārējās tiltiņa 

daļas pārbūves nepieciešamība, t.sk., 

novērtējot nepieciešamo vides 

pieejamību

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus. 3. 

Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2024 1 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

2



3 U.4.7.1.7.

7. Sarkano līn. koridors 

starp Pērnavas ielu un 

Lauvas ielu

Telpiski ļoti nepieciešams savienojums 

starp pilsētas centra loku un Maskavas 

forštati. Jāizvērtē RB ietekme uz ieceres 

realizācijas iespējām nākotnē.

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Izstrādāt transporta 

plūsmu izpētes projektu (vai TEP) 

par satiksmes pārvada starp 

Pērnavas ielu un Lauvas ielu 

izbūves tehniskiem risinājumiem 

un potenciālo ietekmi uz 

satiksmes plūsmām. 

RDSD, RDPAD 2019 2019

Departame

ntu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U.4.7.1.8.

8. Gājēju tunelis un 

sark. līn. koridors pāri 

dz.c. starp Gērtrūdes 

ielu un Daugavpils ielu.  

Esošs gājēju tunelis, perspektīvē 

plānots autotransporta tunelis. RB 

paplašina sliežu ceļu zonas platumu, 

nepieciešama gājēju tuneļa 

pagarināšana. Jāizvērtē RB projekta 

ietekme uz tuneļa ieceres realizēšanas 

iespējām nākotnē. 

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Būvprojektēšana ( 

Nodrošināt vides pieejamības 

prasības abos tuneļa galos.) 

3.Būvdarbi.

RDSD, RDPAD 2019 2024 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

U4.7.2.
Dzelzceļa "Rail Baltica” 

posmi Rīgā  - Centrs:

Pilsētas līdzdalība RB  piegulošās 

teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu 

attīstībā:  

1.Izstrādāt Rail Baltic piegulošo 

teritoriju lokālplānojumu; 2. 

Noteikt veicamo aktivitāšu 

sarakstu un prioritātes;  3. Noteikt 

atbildīgos izpildītājus un finanšu 

avotus.  4.Realizēt aktivitātes.

LR SM, RD, 

RDSD, Rīgas 

satiksme, 

Latvijas 

dzelzceļš, 

Pasažieru 

vilciens

2019. 2026

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

attīstītāju 

līdzekļi

0 U.4.7.2.1.

1. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Lāčplēša ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2. Gājēju un 

velo satiksmes organizācija Lāčplēša 

ielas šķērsošanai Abrenes ielas pusē.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 2 000 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi 

U4.7.2.  Dzelzceļa "Rail Baltica” posmi Rīgā - Centrs
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0 U.4.7.2.2.

2. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Dzirnavu ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2. 

Turgeņeva ielas un Dzirnavu ielas 

krustojuma pārbūve.  3. Dzirnavu ielas 

pārveide par vienvirziena ielu.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 2 000 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi 

1 U.4.7.2.3.

3. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Elizabetes ielu

1. Elizabetes ielas un Timoteja ielas (no 

Satekles ielas līdz Turgeņeva ielai) 

pārbūve un pārveide par vienvirziena 

ielām.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 800 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi 

1 U.4.7.2.4.

4. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Gogoļa ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2. Gājēju un 

velo satiksmes organizācija Gogoļa 

ielas šķērsošanai tirgus pusē (pazemes 

tuneļa likvidēšana, virszemes gājēju 

pārejas izbūve).  3. Gogoļa ielas 

pārbūve

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 3 000 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi 

1 U.4.7.2.5.

5. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Prāgas ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2. Prāgas 

ielas (no 13.janvāra ielas līdz 

Turgeņeva ielai) pārbūve - dalītās 

satiksmes telpa (Shared space )

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 1 500 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

Rīgas SAO 

līdzekļi 

1 U.4.7.2.6.

6. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Kungu ielas 

turpinājumu zem dz.c.

1. Gājēju pārejas pār 13.janvāra ielu 

izbūve. 2.Ietvju, veloceļu un 

labiekārtojuma elementu izbūve 

teritorijā starp 13.janvāra ielu un 

autoostu.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 500 000

Rīgas 

budžeta un  

Rīgas SAO 

līdzekļi 

4



1 U.4.7.2.7.

7. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Maskavas ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2. Maskavas 

ielas (no 13.janvāra ielas līdz 

Centrāltirgus ielai) pārbūve - dalītās 

satiksmes telpa (Shared space ), 

saglabājot iebrauktuvi Rīgas SAO

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 500 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

Rīgas SAO 

līdzekļi 

1 U.4.7.2.8.

8. RB un LDz 

šķērsojumi un 

piegulošā 

infrastruktūra -  pār 

Krasta ielu

1. Esošā viadukta remonts. 2.  

11.novembra krastmalas un 13.janvāra 

ielas krustojuma pārbūve (gājēju 

pārejas zemes līmenī, autosatiksmes 

telpas samazināšana)

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2. Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 500 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

3 U.4.7.2.9.
9. Stacijas laukuma 

pārbūve

1. Stacijas laukuma pārbūve atbilstoši 

jaunajai stacijas koncepcijai, spēļu 

nama nojaukšana. 2. Stacijas laukuma 

satiksmes megla pārbūve, nodrošinot 

ST dominēšanu un prioritāti, gājēju 

satiksmi zemes līmenī un pietiekamā 

tīkla blīvumā, kā arī velosatiksmi un 

velonovietnes.

1. Attīstības ieceres noteikšana 

(lokālplānojums). 2. Attīstības 

prioritāšu un būvdarbu kārtu 

noteikšana. 3.Būvprojektēšana.  

4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 3 000 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

attīstītāju 

līdzekļi

3
U.4.7.2.1

0.

10. 13.janvāra ielas 

pārbūve

1. 13.janvāra ielas pārbūve atbilstoši 

jaunajai dzelzceļa un autoostas 

koncepcijai: - nodrošināt ST 

dominēšanu un prioritāti, -gājēju un 

velo satiksme zemes līmenī un 

pietiekamā tīkla blīvumā, nodrošinot 

sasaisti ielas šķērsvirzienā starp 

Vecrīgu no vienas puses un autoostu 

un tirgu pretējā pusē, kā arī 

garenvirziena sasaisti starp Stacijas 

laukumu, autoostu, Daugavas 

krastmalu un jaunā dz.c. tilta 

gājēju/velo ceļu.

1. Attīstības ieceres noteikšana 

(lokālplānojums). 2. Attīstības 

prioritāšu un būvdarbu kārtu 

noteikšana. 3.Būvprojektēšana.  

4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026 3 600 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

attīstītāju 

līdzekļi, 

Rīgas SAO 

līdzekļi

5



3
U.4.7.2.1

1..

11. Teritorija starp RB 

dz.c. un centrāltirgu - 

Pilsētas kanāla malas 

un Centrāltirgus ielas 

revitalizācija

1. Centrāltirgus ielas un kanālmalas 

teritorijas pārbūve no Maskavas ielas 

līdz Prāgas ielai. 

 1.Būvprojekts ir izstrādāts.  

2.Būvdarbi
RDPAD 2019. 2021. 6 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Eiropas 

fondu 

līdzekļi

3
U.4.7.2.1

2.

12. Teritorija starp RB 

dz.c. un centrāltirgu - 

Pilsētas kanāla malas 

un dz.c. piegulošās 

teritorijas attīstība 

posmā no Prāgas ielas 

līdz Gogoļa ielai

1.Pilsētas kanāla malas un dz.c. 

piegulošās teritorijas attīstība posmā 

no Prāgas ielas līdz Gogoļa ielai, kas 

atbrīvosies pēc TC un autostāvvietas 

"Titāniks" nojaukšanas - nodrošinot 

gājēju un velosatiksmes iespēju šķērsot 

kanālu un savienojumu ar 13.janvāra 

ielu gar kanālu, kā arī kvalitatīvu 

publisko ārtelpu.

1. Attīstības ieceres noteikšana 

(lokālplānojums). 2. Attīstības 

prioritāšu un būvdarbu kārtu 

noteikšana. 3.Būvprojektēšana.  

4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2021. 800 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

0
U.4.7.2.1

3.

13. RB gājēju/veloceļa 

pieslēgums Zaķusalā

1. Satiksmes infrastruktūras attīstīšana 

Zaķusalas ziemeļu daļā, nodrošinot 

funkcionāli nepieciešamo salas 

satiksmes infrastruktūras sasaistei ar 

RB dz.c. tilta gājēju/velo ceļu.

1. Attīstības ieceres noteikšana 

(lokālplānojums). 2. Attīstības 

prioritāšu un būvdarbu kārtu 

noteikšana. 3.Būvprojektēšana.  

4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2025 500 000

Rīgas 

budžeta un 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

U.4.7.3.

Dzelzceļa "Rail Baltica” 

posmi Rīgā  - 

Daugavas kreisais 

krasts :

Pilsētas līdzdalība RB  piegulošās 

teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu 

attīstībā:  

1.Izstrādāt Rail Baltic piegulošo 

teritoriju lokālplānojumu; 2. 

Noteikt veicamo aktivitāšu 

sarakstu un prioritātes;  3. Noteikt 

atbildīgos izpildītājus un finanšu 

avotus.  4.Realizēt aktivitātes.

LR SM, RD, 

RDSD, Rīgas 

satiksme, 

Latvijas 

dzelzceļš, 

Pasažieru 

vilciens

2019. 2026.

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, 

attīstītāju 

līdzekļi

U4.7.3.  Dzelzceļa "Rail Baltica” posmi Rīgā - Daugavas kreisais krasts
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0 U4.7.3.1

   1. Mūkusalas ielas 

šķērsojums (t.sk. 

sasaiste ar RB gājēju 

un veloinfrastruktūru )

1. Mūkusalas ielas satiksmes 

infrastruktūras sasaiste ar RB dz.c. tilta 

gājēju/velo ceļu. 2. Mūkusalas krasta 

promenādes projekta sasaiste ar RB 

projektu.  3. Esošā viadukta remonts.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, 

Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026. 200 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

0 U4.7.3.2

2. Jelgavas ielas 

šķērsojums (t.sk. 

sasaiste ar gājēju un 

veloinfrastruktūru

1. Esošā viadukta remonts.  2. Jelgavas 

ielas sasaiste ar RB dz.c. tilta 

gājēju/velo ceļu.  2. Gājēju un velo ceļi 

Jelgavas ielas posmā no LU līdz 

Akmens ielai

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026. 1 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

1 U4.7.3.3

 3. Latvijas 

universitātes 

kompleksa sasaiste ar 

Uzvaras bulvāri 

(gājējiem un 

velosatiksmei)

1. RB projektā jāiestrādā gājēju un velo 

šķērsojums zemes līmenī zem RB dz.c.  

2. Gājēju un velo šķērsojums zemes 

līmenī zem LDz dz.c.  3. Gājēju un 

veloceļš no LU teritorijas līdz Uzvaras 

bulvārim esošā sarkano līniju koridorā.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.  3. Noteikt 

LDz līdzdalību. 4. Apzināt un 

atrisināt zemju atsavināšanas 

jautājumus.  5.Būvprojektēšana.  

6.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2026. 600 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi, LU 

līdzdalība

1 U4.7.3.4

  4. Persp. Raņķa 

dambja un Vienības 

gatves savienojums

1. Noteikt RB projektā iekļaujamās 

darbības, lai nodrošinātu nākotnē 

tuneļa izbūves iespējamību. 

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2020. 1 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi
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0 U4.7.3.5

5. Torņkalna 

dz.c.stacija (tagadējā 

un persp. novietojumā) 

- tās sasaiste ar 

satiksmes 

infrastruktūru abās 

dz.c. pusēs

1. Multimodālā centra (MMC) attīstības 

scenārija noteikšana. 2.RB projektā 

veicamo darbu uzdevuma definēšana. 

3. Ārpus RB projekta ietvariem 

veicamo darbu programmas izstrāde, 

RB projektam paralēli veicamo darbu 

un to finansējuma avotu noteikšana, 

ietverot MMC sastāvdaļu (dz.c. stacijas 

komplekss, ST pieturvietas, kvalitatīva 

publiskā ārtelpa, gājēju un velo 

infrastruktūra, autotransporta īslaicīgās 

stāvvietas, citas funkcijas) attīstību, 

piekļuvi gājējiem, ST un pārējam 

transportam.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei.     2. Multimodālā 

mezgla (MMM) projekta izstrāde, 

attīstības programmas un 

prioritārās secības sagatavošana. 

3.Noteikt papildus par pilsētas 

budžeta līdzekļiem veicamos 

pasākumus.   4.Būvprojektēšana.  

5.Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, 

Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2025. 11 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

0 U4.7.3.6
 6. Fr.Brīvzemnieka 

ielas pārvads; 

1. Fr.Brīvzemnieka ielas pārvada 

pārbūve atbilstoši mūsdienu 

vajadzībām - dimensijas, konstrukcijas, 

tramvaja sliežu ceļi un kontakttīkls, 

gājēju un velo infrastruktūra, ST 

pieturvietas - platformas, nojumes un 

tehniskais aprīkojums.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

LR SM, RD, 

RDSD, Latvijas 

dzelzceļš

2019. 2025. 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi

0 U4.7.3.7
7. Torņkalna ielas 

pārvads;

1. Torņkalna ielas pārvada pārbūve 

atbilstoši mūsdienu vajadzībām - 

dimensijas, konstrukcijas, gājēju un 

velo infrastruktūra.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

RDSD 2019. 2025. 200 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi

0 U4.7.3.8
8. Altonovas ielas 

pārvads; 

1. Altonovas ielas pārvada pārbūve 

atbilstoši mūsdienu vajadzībām - 

dimensijas, konstrukcijas, gājēju un 

velo infrastruktūra.

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

RDSD 2019. 2025. 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi
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0 U4.7.3.9
9. Gājēju pāreja 

O.Vācieša ielā

Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār 

dz.c. O.Vāciešu ielā. RB trase šai posmā 

ir tunelī. Pēc RB izbūves jāatjauno 

vienlīmeņa pāreja ar mūsdienu 

prasībām atbilštošu aprīkojumu.

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei par gājēju un 

velosatiksmes tuneļa vai pārvada 

izbūvi . 2. Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 100 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U4.7.3.10

10. Liepājas ielas un 

Rietumu maģistrāles 

šķērsojums ar dz.c.

Esoša vienlīmeņu pārbrauktuve un 

gājēju pāreja pār dz.c. Liepājas ielā. 1. 

Nepieciešams 2-līmeņu šķērsojums 

Liepājas ielas satiksmes 

nodrošināšanai.  2. Šeit plānota 

Rietumu maģistrāles (RM) pieslēguma 

vieta K.Ulmaņa gatvei (jāpieņem 

lēmums par RM novietojumu).  

 1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei. 2.Noteikt papildus par 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

veicamos pasākumus.   

3.Būvprojektēšana.  4.Būvdarbi

RDSD 2019. 2025. 25 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi

0 U4.7.3.11
11. Gājēju pāreja 

Ventspils ielā

Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār 

dz.c. Ventspils ielā. 1.Jauns gājēju un 

velosatiksmes pārvads (vai tunelis).

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei par gājēju un 

velosatiksmes tuneļa vai pārvada 

izbūvi . 2. Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, LR 

SM, Latvijas 

dzelzceļš

2019 2023 800 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

9



0 U4.7.3.12
12.  Gājēju pāreja 

M.Nometņu ielā

Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār 

dz.c. M.Nometņu ielā  1.Jauns gājēju 

un velosatiksmes pārvads (vai tunelis).

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei par gājēju un 

velosatiksmes tuneļa vai pārvada 

izbūvi . 2. Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 800 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U4.7.3.13

13. Gājēju pāreja 

Kalnciema ielā 

(Kalnciema satiksmes 

pārvads nav piemērot 

gājēju un 

velosatiksmei)

Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār 

dz.c. Kalnciema ielā ielā  1.Jauns gājēju 

un velosatiksmes pārvads (vai tunelis).

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei par gājēju un 

velosatiksmes nodrošināšanu - 

jauns gājēju pārvads (tunelis)  vai 

esošā Kalnciema ielas pārvada 

pārbūve, paplašinot ietves. 2. 

Noteikt pilsētas nepieciešamo 

līdzdalību gājēju un velosatiksmes 

infrastruktūras pieejamībai (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 3. 

Būvprojektēšana.  4. Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 4 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U4.7.3.14

14. Zasulauka stacija 

un tās sasaiste ar 

satiksmes 

infrastruktūru abās 

dz.c. pusēs

1. Esošās stacijas peronu un gājēju 

infrastruktūras pārbūve RB projekta 

radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu 

nodrošināšanai. 2. 2-līmeņu gājēju un 

velo pārvads starp M.Kuldīgas ielu un 

Volguntes ielu. 3.  2-līmeņu gājēju un 

velo pārvads starp Kuldīgas ielu un 

Fr.Candera ielu

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Zasulauka stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 1 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi
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2 U4.7.3.15
15. Gājēju pāreja 

Šampētera ielā

Jāpieņem lēmums: Gājēju šķērsošanas 

vietas likvidēšana, vai 2-līmeņu gājēju 

un velo satiksmes pārvads starp 

Šampētera ielu un Tapešu ielu

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Zasulauka stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 800 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U4.7.3.16

16. Dz.c.stacija "Depo 

Zasulauks" un sasaiste 

ar satiksmes 

infrastruktūru

1. Esošās stacijas peronu un gājēju 

infrastruktūras pārbūve RB projekta 

radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu 

nodrošināšanai. 2. Esošā 2-līmeņu 

gājēju pārvada pārbūve. 3.  Pieeju un 

piebraucamo ceļu stacijai pārbūve.

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Depo Zasulauks stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, LR 

SM, Latvijas 

dzelzceļš

2019 2023 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

2 U4.7.3.17

17. sark.līn. koridors 

Jūrkalnes iela - 

Kurzemes prospekts

Plānotais satiksmes pārvads, kas 

savienos Jūrkalnes ielu un Kurzemes 

prospektu (Rietumu maģistrāles 

alternatīvs maršruts). 

1. Noteikt RB potenciālos 

ierobežojumus uz ieceres 

realizēšanas iespējām nākotnē (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 2. 

Definēt prasības RB projekta 

izstrādei.  3. Izstrādāt transporta 

plūsmu izpētes projektu par 

Jūrkalnes ielas satiksmes pārvada 

un ielas izbūvi līdz Kurzemes pr. 

tehniskiem risinājumiem un 

potenciālo ietekmi uz satiksmes 

plūsmām. 4. Zemju atsavināšana. 

4.Būvprojektēšana.  5. Būvdarbi 

RD, RDSD, 

RDPAD
2019 2024 60 000 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

11



0 U4.7.3.18

18. Dz.c.stacija 

"Zolitūde" un sasaiste 

ar satiksmes 

infrastruktūru

1. Esošās stacijas peronu un gājēju 

infrastruktūras pārbūve RB projekta 

radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu 

nodrošināšanai. 2. 2-līmeņu gājēju un 

velo pārvads starp Rostokas ielu un 

Imantas līnijām. 

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Zolitūdes stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, LR 

SM, Latvijas 

dzelzceļš

2019 2023 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

0 U4.7.3.19

19. Sark. līn. koridors 

Anniņmuižas iela - 

Anniņmuižas bulvāris

Plānotais satiksmes pārvads, kas 

savienos Zolitūdi (Anniņmuižas ielu) un 

Imantu (Anniņmuižas bulv.) - vienīgais 

autosatiksmes savienojums pēc 

Zolitūdes ielas dz.c. pārbrauktuves 

slēgšanas. Plānota arī tramvaju 

satiksme.

1. Noteikt RB potenciālos 

ierobežojumus uz ieceres 

realizēšanas iespējām (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 2. 

Definēt prasības RB projekta 

izstrādei.  3. Izstrādāt transporta 

plūsmu izpētes projektu par 

satiksmes pārvada un ielas izbūvi 

līdz Jūrmalas gatvei tehniskiem 

risinājumiem un potenciālo 

ietekmi uz satiksmes plūsmām. 4. 

Zemju atsavināšana. 

5.Būvprojektēšana.  6. Būvdarbi 

RD, RDSD, 

RDPAD
2019 2024 21 800 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi 

0 U4.7.3.20

20. Dz.c.stacija 

"Imanta" un sasaiste ar 

satiksmes 

infrastruktūru

1. Esošās stacijas peronu un gājēju 

infrastruktūras pārbūve RB projekta 

radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu 

nodrošināšanai. 2. 2-līmeņu gājēju un 

velo pārvads starp Rostokas ielu un 

Akāciju ielu.

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Zolitūdes stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, LR 

SM, Latvijas 

dzelzceļš

2019 2023 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi
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0 U4.7.3.21

21. Zolitūdes ielas 

pārbrauktuves 

slēgšana 

1. Zolitūdes ielas pārbrauktuves 

slēgšana - ar to saistīti satiksmes 

pārkārtojumi - apgriešanās vietas, 

gājēju un velosatiksmes infrastruktūra. 

2. Gājēju un velosatiksmes pārvads 

(tunelis)  Zolitūdes ielas trasē 

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei Zolitūdes stacijas 

teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju 

un velo satiksmes  

savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas 

nepieciešamo līdzdalību gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūras 

pieejamībai (RB lokālplānojuma 

ietvaros). 3. Būvprojektēšana.  4. 

Būvdarbi

RDSD, 

RDPAD, LR 

SM, Latvijas 

dzelzceļš

2019 2023 500 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi, 

Latvijas 

dzelzceļa 

līdzekļi

0 U4.7.3.22

22.  DZ.c. šķērsojums 

ar K.Ulmaņa gatvi, 

Gaviezes ielas 

pieslēgums K.Ulmaņa 

gatvei

1. RB dz.c. pārvads pār K.Ulmaņa gatvi 

(vēlams apvienots ar gājēju un 

velosatiksmi).  2. Gaviezes ielas un 

Ciema ielas pārbūve, nodrošinot to 

pieslēgumus K.Ulmaņa gatvei.

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei šķērsojot K.Ulmaņa 

gatvi), kā arī attiecībā uz gājēju un 

velo satiksmes  savienojumiem. 

2.Noteikt pilsētas nepieciešamo 

līdzdalību satiksmes 

infrastruktūras pieejamībai (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 3. 

Būvprojektēšana.  4. Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 800 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi

3 U4.7.3.23
 23. Dz.c. šķērsojumi 

Mūkupurva apkaimē

1. Ielu tīkla un teritoriju pieejamības 

nodrošināšana pēc RB līnijas izbūves 

(Staipekņu iela, Vilkupurva iela).

1. Definēt prasības RB projekta 

izstrādei attiecībā uz gājēju,velo 

un autosatiksmes  savienojumiem. 

2.Noteikt pilsētas nepieciešamo 

līdzdalību satiksmes 

infrastruktūras attīstībai (RB 

lokālplānojuma ietvaros). 3. 

Būvprojektēšana.  4. Būvdarbi

RDSD, RDPAD 2019 2023 200 000

Rīgas 

budžeta 

līdzekļi
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