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MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Izvērtēt Rīgas sabiedriskā transporta tīkla struktūru no

apkaimju sasniedzamības viedokļa .

 raksturot mūsdienu pilsētu sabiedriskā transporta attīstības

izpētes jautājumus un pamatot pieeju Rīgas izpētei

 raksturot Rīgas apdzīvojuma, Rīgas apkaimju un sabiedriskā

transporta struktūru

 izvērtēt sabiedriskā transporta tīkla trūkumus un to ietekmi

uz pilsētas sasniedzamību

 analizēt Rīgas apkaimju pieturu pieejamību un pilsētas

sasniedzamību



 Transports ir modernas pilsētas galvenās saiknes, kas savieno

pilsētas daļas un dod iespēju pilsētai darboties kā veselumam

 Sasniedzamība ir svarīga urbānas teritorijas raksturīpašība un

nozīmīga saikne starp transportu un zemes lietojumu

 pāriešana no „uz mobilitāti orientētu attīstību”, kas

koncentrējās tikai uz fiziskas pārvietošanās kvantitāti un

kvalitāti, uz „sasniedzamību orientētu attīstību”, kas ietver

mobilitāti

TRANSPORTS UN SASNIEDZAMĪBA



(izstrādājusi autore, izmantojot 

RD PAD datus, 2014)



ESOŠĀ SITUĀCIJA

 Lielāko daļu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas
veido radiālie maršruti

 Esošā Rīgas ielu tīkla struktūra nav orientēta uz privāto
transportu

 Sabiedriskajam transportam Rīgas plānojumos ir prioritārs
statuss, taču reālajā dzīvē tas izpaužas ļoti vāji

 Novērojama aglomerācijas izplešanās un iedzīvotāju blīvuma
palielinājums tuvējās piepilsētas teritorijās

 Rīgas dome ir noteikusi Rīgas pilsētas nozīmes maršrutu tīklu
l īdz 2026.gada 31.decembrim



SASNIEDZMĪBA

 Sasniedzamību jeb cilvēka spēju sasniegt galamērķi,

izmantojot sabiedrisko transportu, būtiski ietekmē 3

komponentes: pieturvietu pieejamība, transporta

pārvietošanās intensitāte un transporta pārvietošanās ātrums



PIETURVIETU PIEEJAMĪBA

(izstrādājusi autore, izmantojot 

RD PAD un SIA «Rīgas Satiksme» 

datus, 2015)



PILSĒTAS SASNIEDZMĪBA
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(izstrādājusi autore, izmantojot 

RD PAD un SIA «Rīgas Satiksme» 

datus, 2015)



 Rīgas sabiedriskā transporta tīkls ir fragmentārs, galvenokārt

radiāls, un tas veido plašu pārklājumu centra apkaimēs un

nevienmērīgu pārklājumu - perifērajās apkaimēs

 Pilsētas daļu sasniedzamības uzlabošanas nolūkos ir jāveic

uzlabojumi un pārstukturēšana dažādu transporta veidu

savienojumos un jāveido decentralizētāks transporta tīkls ar

vairākiem transporta mezgliem pilsētā

 Visās no padomju laika „mantotajās” apkaimēs būtu jāveido

iedzīvotājiem pievilcīga, atvērta telpa, kurā būtu pietiekami

daudz iekšējie pārvietošanās starpsavienojumi

SECINĀJUMI



 Transporta un sabiedriskā transporta sistēmas attīstības

risinājumi nav meklējami tikai satiksmes infrastruktūras

uzlabošanā, attīstīšanā vai pat rekonstrukcijā

 Transporta plānošana lielā mērā ir kompleksa pilsētas

attīstības plānošanas joma, kur savstarpēji papildinoši

risinājumi rodami pilsētas funkcionālās struktūras izmaiņu

veicināšanā

 Ir pamats uzskatīt, ka Rīgas sabiedriskā transporta attīstības

stagnācija lielā mērā ir arī sektoriālas pārvaldības plānošanas

risinājumu rezultāts

DISKUSIJA


