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Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.)

“Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, 
sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās 

saglabāšanu un uzlabošanu. (06.11.1998.)

Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un 
sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret 

citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu .” 
(22.07.2014.)

Latvijas satversmei 100 gadi – 2022 
Dizains: h2e, 2017



Eiropas ainavu konvencija (2000; Latvijā 2007) 
definē ainavu kā kultūras konceptu –

“ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies 
dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā.

... ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, 
gan degradētos, gan augstvērtīgos apvidos, gan apvidos, kas atzīti par izcili 

skaistiem, un ikdienišķās teritorijās

... ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to 
aizsardzība, pārvaldība un plānošana ikvienam piešķir tiesības un atbildību

… vēloties izpildīt sabiedrības vēlmi baudīt augstas kvalitātes ainavas un aktīvi 
piedalīties ainavu attīstībā

… Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir jāsadarbojas, lai 
tās aizsargātu un pārvaldītu, kā arī veiktu plānošanu



“Ainavu arhitekti plāno, projektē un pārvalda dabas, lauku un būvēto vidi, 
pielietojot estētiskus un zinātniskus principus risina ainavu ilgtspēju, 

kvalitāti un veselību, kolektīvo atmiņu, mantojumu un kultūru, un 
teritoriālo taisnīgumu. Vadot un koordinējot citas nozares, ainavu arhitekti 
risina mijiedarbības starp dabas un kultūras ekosistēmām , tādas kā klimata

pārmaiņu novēršana un pielāgošanās klimata pārmaiņām, ekosistēmu 
stabilitāte, sociālekonomiski uzlabojumi, un kopienu veselība un labklājība, 

lai radītu vietas, kurās būtu sociāla un ekonomiska labklājība.”

2020. gadā IFLA aktualizēja profesijas definīciju Starptautiskajā darba organizācijā
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Rīgas plāns 

1862

Irēna Bākule, Arnis Siksna. 
Rīga ārpus
nocietinājumiem: pilsētas
plānotā izbūve un pārbūve
no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam.
2009.

Francs Edvards Todlēbens

Dzelzceļa līnija 
Rīga-Daugavpils

1861



Rīgas dzelzceļa mezgla 
pārbūves projekts

1902

Aleksandrs Verhovskojs

Toms Altbergs, Rīga bez sastrēgumiem 
šodien jeb Rīgas dzelzceļa mezgla 1902. 
gada pārbūves projekts. 25.00.2012. 
http://dzelzcelamuzejs.blogspot.com/2
012/09/rigas-dzelzcela-mezgla-
parbuves_25.html



Rīgas dzelzceļa tīkla shēma 

1902

ID: LDzM L3949

dzelzceļš + ūdensceļš



Rīga – dzelzceļa loka ieskauta sala

1903

Riga Und Seine Bauten / 
Herausgegeben Vom Rigaschen
Technischen Verein Und Vom 
Rigaschen Architekten-
Verein. Riga: Verlag Des 
"Rigaer Tageblatt", 1903.



Rīgas dzelzceļš

1903

Riga Und Seine Bauten / 
Herausgegeben Vom Rigaschen
Technischen Verein Und Vom Rigaschen
Architekten-Verein. Riga: Verlag Des 
"Rigaer Tageblatt", 1903.

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%AB
gas_Pasa%C5%BEieru_stacija

https://zudusilatvija.lv/objects/object/
27026/



Dizaina plakāts –
stacijas sliežu shēma, atzīmējot 
VAS “Latvijas dzelzceļa” simtgadi, 
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
dizains - Una Grants 

2019 (1938)

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-staciju-tehniskas-
shemas-partapusas-dizaina-plakatu-serija/



Līventāls, Līventāls, Teodors, & 
Rīga . Pilsētas valde. (1924). 
Rīgas pilsēta un agrārreforma : 
Rakstu krājums / T. Līventala
sakopojumā. Rīga: [Rīgas
pilsētas Valde].

Lielrīga - dārzu pilsēta

1924



Modernisma Rīga

Saglabājot lielās pilsētas kā ražošanas un kultūras centrus
un tai pašā laikā nepieļaujot to pārmērīgu augšanu,
jāattīsta un jārada nelielas un vidējas labi iekārtotas
pilsētas. Jāpanāk, lai mūsu apdzīvotās vietas arvien vairāk
atbilstu priekšstatam par «zaļajām pilsētām», «dārzu
pilsētām». Tās apvienos sevi visu labāko, kas raksturīgs
mūsdienu pilsētai — labi iekārtotus dzīvojamos namus,
transporta maģistrāles, komunālo un sadzīves
pakalpojumu, bērnu, kultūras un sporta iestādes — ar visu
labāko, kas raksturīgs laukiem — krāšņu augu valsti, ūdens
baseiniem un svaigu gaisu.

Cīņa, Nr.248 (19.10.1961); 
Slēde, E. (1965). Rīgas sabiedriskā transporta 
rītdiena. Rīga: Liesma.



https://sus.lv/petiju
mi/rigas-ainavu-
kvalitates-merku-
noteiksana

Rīgas ainavu 
kvalitātes 
mērķu 
noteikšana

2013
Vides risinājumu institūts
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noteikšana

2013
Vides risinājumu institūts



1813 - 1879 Priekšpilsētu apstādījumu komiteja
Johans Hermanis Cigra, pilsētas virsdārznieks

1813 Rīgas priekšpilsētu apbūves un atjaunošanas plāns
1879 Rīgas Dārzu un parku direkcija
1880 - 1915 Georgs Kūfalts Rīgas Dārzu un parku direktors
1915 - 1944 Andrejs Zeidaks Rīgas Dārzu un parku direktors
1947 - 1967 Kārlis Barons Rīgas Dārzu un parku direktors
1967 Gundega Lināre 
…
1999 - 2006 Daiga Veinberga Rīgas pilsētas galvenā ainavu arhitekte
2003 Ainavu arhitektu nodaļa
…
2022 Rīgas pilsētas arhitekta dienests

Indra Purs Pilsētas galvenā ainavu arhitekte
Evelīna Ozola Pilsētas galvenā dizainere

1935 Lauksaimniecības kamera Daiļdārzniecības nozare
Alfons Ķišķis, Voldemārs Nesaule instruktori

Ainavu arhitektūras 
un dizaina  kvalitātes 
pārvaldība

Publiskā ārtelpa –
Rīgas prioritāte



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS EIROPAS ATVESEĻOŠANAS UN 
NOTURĪBAS MEHĀNISMA PLĀNA TRANSPORTA SISTĒMAS ZAĻINĀŠANAS 

REFORMĀ IEKĻAUTO INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVES PROJEKTU PRIEKŠIZPĒTE

Mērķis Rīgas metropoles areālā (RMA) - īstenot RMA paradumu maiņu, veicot 
satiksmes plūsmu pārstrukturizāciju (kravu transporta novirzīšana no pilsētas 

centra, alternatīvu maršrutu izveide, pasažieru autotransporta lietotāju 
novirzīšana uz sabiedrisko un sliežu transportu), tādējādi sekmējot transporta 

negatīvās ietekmes uz vidi samazinājumu



SADAĻAS NOSAUKUMS

01 02 03

Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas 
(Metro buss) un ar to saistītās velo

infrastruktūras izbūve - Dzelzavas ielas 
posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas 

ielai (5.3 km)

Un

7.Tramvaja līnijas pagarinājums līdz 
dzelzceļa stacijai «Šķirotava»

Reģionālas un pilsētas nozīmes velo
infrastruktūras izveide – maršrutos 

[1] Rīga-Ulbroka [2] Rīga-Ķekava [3] Rīga-
Babīte-Piņķi [4] Rīga-Carnikava (tikai 

pieslēgšanās punkts) [5] Rīga-Mārupe 
(tikai pieslēgšanās punkts) 

Pilsētas sabiedriskā transporta 15 
savienojuma punkti ar dzelzceļa stacijām 

– Zemitāni, Sarkandaugava, Dauderi, 
Ziemeļblāzma, Šķirotava, Bolderāja, 

Vecāķi, Vecdaugava, Mangaļi, Brasa, Alfa, 
Gaisma, Atgāzene, Turība un Slokas iela.
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Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkti ar dzelzceļa stacijām

RDPAD veic priekšizpēti pilsētas 
sabiedriskā transporta 15 
(piecpadsmit) savienojuma punktiem 
ar dzelzceļa stacijām sekojošā 
sadalījumā:

ANM ietvaros iekļautie 6 (seši) 
sabiedriskā transporta savienojuma 
punkti ar dzelzceļa stacijām 
„Zemitāni”, „Sarkandaugava”, 
„Dauderi”, „Ziemeļblāzma”, 
„Šķirotava”, „Bolderāja”;

Ar pilsētas infrastruktūru saistītie 
sabiedriskā transporta 9 (deviņi) 
savienojuma punkti ar dzelzceļa 
stacijām „Vecāķi”, „Vecdaugava”, 
„Mangaļi”, „Brasa”, „Alfa”, „Gaisma”, 
„Atgāzene”, „Turība” un „Slokas iela”.
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Maršruti – Rīgā 14.5km:

Rīga – Ulbroka (~3km)

Rīga – Ķekava (~5km)

Rīga – Babīte - Piņķi (~6.5km)

Rīga – Carnikava (~11km)

Rīga – Mārupe (~2km)





Dizaina 
koncepcija

Ģenerāļa 
Radziņa 
krastmala 



Dizaina 
koncepcija

Ģenerāļa 
Radziņa 
krastmala 
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