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Rīgas pilsētā 2020. gada jūlijā un augustā tika realizēta Tērbatas vasaras ielas ideja, slēdzot 

ielu autosatiksmei. Ielas braucamā daļa tika atvēlēta gājējiem, uzņēmējiem, 

riteņbraucējiem un citu mikromobilitātes veidu lietotājiem, eksperimentu papildinot ar 

kultūras programmu.

Tērbatas vasaras ielas norises laikā, posmā no Elizabetes ielas līdz ieejai Vidzemes tirgū, 

tika izvietoti 430 plastmasas podi, 50 kompozītbetona podi, kā arī 10 ziedu piramīdas1. 

Apzaļumojums tika izvietots gan izklaidus, gan koncentrēts zaļās oāzēs. Izklaidus 

izvietotie podi funkcionēja šķērsielu norobežošanai un ielas gājēju telpas atdalīšanai no 

zaļajām atpūtas oāzēm. Zaļās oāzes tika realizētas, kā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

brīvi pieejamas, dažādām funkcijām izmantojamas zonas. Galvenie principi oāžu 

iekārtošanai bija radīt zaļu, ērtu un no gājēju plūsmas daļēji noslēgtu zonu, veidojot 

daudzlīmeņu ainavu, izmantojot pļavas puķes, zāles, krūmus ar un bez ziediem, kā arī 

augstākus kokus (1.attēls). 

1. attēls. Zaļo oāžu iekārtošanas iespējamie plānojumi. Avots: SIA “Rīgas Meži” Dārzi un parki 
Pārdaugavas iecirknis

_____________________________________________________________
1 SIA “Rīgas Meži” Dārzi un parki Pārdaugavas iecirknis



Tērbatas vasaras ielas laikā tika saskaitīti visas uz ielas atrodamās augu vienības un veikta 

fotofiksācija. Pēc datu apstrādes tika aprēķināts augu vienību absolūtais pieaugums, 

salīdzinot ar Tērbatas ielas ierasto apzaļumojumu, katrā no Tērbatas vasaras ielā 

iekļautajiem ielu posmiem (1. tabula). 

     Posms
Augu 

vienības 
Tērbatas ielā

Augu 
vienības 
Tērbatas 

vasaras ielā

Absolūtais 
pieaugums

Piezīmes

Elizabetes - 
Dzirnavu

         0        56         56 skat. 2., 3. 
attēlu

Dzirnavu - 
Blaumaņa

         1        94         93 skat. 4., 5. 
attēlu

Blaumaņa - 
Lāčplēša

         1        42         41 skat. 6., 7. 
attēlu

Lāčplēša - 
Ģertrūdes

         1        110        109 skat. 8., 9. 
attēlu

Ģertrūdes - 
Stabu

        0         97         97 skat. 10., 11. 
attēlu

Stabu - 
Bruņinieku

        15         33         18 skat. 12., 13. 
attēlu

Bruņinieku - 
Matīsa

       20         37         17 skat. 14., 15. 
attēlu

Matīsa - 
ieeja Vidzemes 
tirgū

        
        0         12        12

skat. 16., 17. 
attēlu

1. tabula. Augu vienības Tērbatas ielā un Tērbatas vasaras ielu ietvaros salīdzinājums



2. attēls. Zaļā oāze pie nama Tērbatas ielā 7 (12.08.2020.) 3. attēls. Skats uz namu Tērbatas ielā 7 (30.09.2020.)

4. attēls. Zaļā oāze pie Rīgas 40. vidusskolas 
(12.08.2020.)

5. attēls. Skats uz Rīgas 40. vidusskolu (30.09.2020.)

6. attēls. Zaļā oāze starp Blaumaņa un 
Lāčplēša ielām  (12.08.2020.)

7. attēls. Skats starp Blaumaņa un Lāčplēša ielām 
(30.09.2020.)



3.attēls. Zaļā oāze pie nama Tērbatas ielā 7

8. attēls. Zaļā oāze pie nama Tērbatas ielā 39 (12.08.2020.) 9. attēls. Skats uz namu Tērbatas ielā 39 (30.09.2020.)

10. attēls. Zaļā oāze pie nama Tērbatas ielā 50 
(12.08.2020.)

11. attēls. Skats uz namu Tērbatas ielā 50 (30.09.2020.)

12. attēls. Zaļā oāze pie Rīgas Natālijas 
Draudziņas vidusskolas  (12.08.2020.)

13. attēls. Skats uz Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolu  
(30.09.2020.)



14. attēls. Apzaļumojums starp Bruņinieku un Matīsa 
ielām (12.08.2020.)

16. attēls. Norobežojošie augi pie ieejas Vidzemes tirgū  
(12.08.2020.)

15. attēls. Apzaļumojums starp Bruņinieku un Matīsa ielām 
(30.09.2020.)

17. attēls. Skats uz ieeju Vidzemes tirgū  (30.09.2020.)


