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Par sabiedriskās infrastruktūras uzlabojumiem Sarkandaugavas apkaimē 
 

Lielie infrastruktūas investīciju projekti. Rīgas pilsētas attīstība, kas ietekmē apkaimes 
publisko ārtelpu vai ir sasaitē ar pārējām Rīgas apkaimēm 

N.p.
k. 

Teritorija/vieta Apraksts Info 

1. Aldara parka 
rekonstrukcija 

Paredzēt iekļaut parka 
pārbūves izmaksas 
Rīgas pilsētas 2019. 
gada budžetā. Pēc 
pieejamās informācijas 
2018. gadā ir iekļauta 
velo parka izveide pie 
parka. Parka pārbūves 
projekta izstrādei 
jābeidzas 2018. gada 
maijā. 

http://www.rdpad.lv/portfolio/aldara-park
a-parbuve/ 

2. Dzelzceļa telpas 
attīstība Sliežu ielā, 
gājēju un velo ceļš 
“Mangaļi - 
Sarkandaugava - 
Brasa” 

Teritorija Sliežu ielā, gar 
dzelzceļa sliedēm dalās 
pašvalības teritorijā un 
dzelzceļa aizsargjoslā. 
Pašvaldības teritorija var 
tikt izmantota, lai 
rekonstruētu Sliežu ielas 
gājēju ceļu, un lai 
izveidotu 
veloinfrastruktūru 
(rekreācijas velo ceļš). 
Vairāk par projekta ieceri, 
kas uzlabotu mobilitāti 
starp vairākām Rīgas 
apkaimēm: 
http://www.sarkandaugav
ai.lv/velocels/ 
 

 

3. Sarkandaugavas 
apkaimes centra 
izveide 

Risināt pievilcīgas, 
vienotas, ērtas gājēju un 
sabiedriskā transporta 
izmantošanas un 
publiskās ārtelpas izveidi 
Sarkandaugavas un Tilta 
ielu krustojumā.  
1. Krustojuma šķēršošana 
visos virzienos 
2. Viena līmeņa telpas 
izveide (tramvaja sliedes, 
gājēju pārvietošanās, 
auto) 

http://www.sarkandaugavai.lv/velocels/
http://www.sarkandaugavai.lv/velocels/


3. Arī perspektīvā 
saglabāt pašvaldības 
īpašumā zemes vienību 
ar kad.nr. 01000160048 
(neizsolīt to), veidojot 
laukumu un ērtu 
šķērsojumu uz Aptiekas 
ielu 

 
Atsevišķi infrastrukrūras risinājumi apkaimē (gājēju ietves, pārejas, laukumi) 

4. Sliežu ielas gājēju 
ietve (posmā no 
Ceļinieku līdz 
Zāģeru ielai) 

Rūpīgāka teritorjas 
kopšana it sevišķi ziemā 
(gājēju ceļa attīrīšana no 
ledus un sniega).  

 
 
 

5. Gājēju ietves 
izbūve gar tramvaja 
sliedēm 

Ir nepieciešama gājēju 
ietves izbūve no 
Sarkandaugavas ielas 
līdz pārejai pār dzelzceļu 
(uz Viestura prospektu) 
pēc Zāģeru ielas, gandrīz 
pretī Aldara parkam. 
Pašlaik taciņa ir gar 
tramvaja sliedēm.  



6. Uzlabot gājēju 
mobilitāte un pieeja 
pie poliklīnikas 
(“VCA” AS 
medicīnas centrs 
“Vesels” Sliežu iela 
19)  

Sakārtota tramvaja sliežu 
šķērsošana no Sliežu 
ielas pāri tramvaja 
sliedēm, bez gājēju ietvju 
bortakmeņiem, bez 
barjerām, pa taisnāko 
ceļu. Auto norobežojošos 
stabiņus var pārcelt tālāk 
Zāģeru ielā. Intensīva 
gājēju plūsma (skolas, 
tramvajs, poliklīnika, 
dzelzceļa šķērsošana). Ir 
jāatjauno trotuāra segums 
gar poliklīniku virzienā uz 
Aldara parku. 
 

http://ej.uz/qdso 
 
Komentārs no iedzīvotāja: Nereāli ar 
ratiem tikt uz turieni. Īpaši ziemā! Man ar 
diviem maziem bērniem (lidz 2 gadu 
vecumam abi), ļoti sarežgīti tikt pāri tiem 
dubļiem! Protams, pensionārus arī esmu 
redzējis tur klūpam un krītam. 
Neaizmirsīsim, ka pa to ceļu daudzi 
skolēni dodas uz/no skolas (28.vsk un 
Puškina licejs). Un protams, poliklīnika ir 
sabiedrībai nepieciešama un tur 
janokļūst pēc iespējas ērtāk, lai kādā 
stāvoklī esi (proti - slims, klibu kāju, 
vājredzīgs utt)! 

http://ej.uz/qdso


7. Neesošas 
sabiedriskā 
transporta nojumes 

3.trolejbusa maršrutā 
pieturā "Tilta iela", "Vītolu 
iela" un “Ozolaine” 
(virzienā 
Centrs-Sarkandaugava), 
kā arī 3.trolejbusa 
galapunktā Tilta ielā 11 
nav nojumes; 
Nojumes nav arī 5. 
tramvaja maršrutā 
Mīlgrāvis - Iļģuciems 
pieturā “Tilta iela” kā arī 
“Sarkandaugavas iela” 
(pie zemes vienības ar 
kad.nr. 01000169999)  

 

8. Neapmierinošs 
laukuma segums 
un labiekārtojums 
Sarkandaugavas 
apkaimes centrā 
(Sarkandaugavas 
iela 2) 
 

Zemes vienībās 
(01000160131 un 
01000160140), kurā ir 2 
sabiedriskā transporta 
pieturas, ar intensīvu 
pasažieru, kājāmgājēju 
plūsmu, un intensīva 
krustojuma 
(Tilta/Sarkandaugavas 
iela) galamērķi, daļa 
laukuma seguma ir zem 
katras kritikas.  
Ir jāpanāk šo zemju 
kompensēšanu tās 
īpašniekiem, jo šī ir 
publiska telpa un tā ir 
jāierīko atbilstoši 
apkaimes centra 
prasībām. Šajā sakarā ir 
jāpārskata dzīvojamās 
mājas Sarkandaugavas 
ielā 2 piesaistāmo zemju 
platības.  



9. Apgaismojums 
Sarkandaugavas 
parkā 

Sarkandaugavas parkā 
(kas atrodas pie Ceļinieku 
un Sarkandaugavas ielas 
krustojumā) nav 
apgaismojuma, kas 
ierobežo parka 
izmantošanas iespējas 
diennakts tumšajā laikā 
visa gada garumā un it 
īpaši gada ziemas 
mēnešos! 

 

10. Gājēju pārejas 
ierīkošana 
Sarkandaugavas/C
eļinieku ielā  

Gājēju pārejas ierīkošana 
pāri Sarkandaugavas 
ielai. Ņemot vērā to, ka 
starp parku un tramvaja 
sliedēm vēl nav gājēju 
ietves (tas būs aktuāli arī 
tad, kad ietve tiks 
izbūvēta), kā arī to, ka pie 
veikala "Mego" trotuārs 
no ceļa ir nodalīts ar 
barjeru, krustojums tiek 
regulāri šķērsots šajā 
vietā, lai turpinātu ceļu pa 
otrā pusē esošo gājēju 
ietvi, tai skaitā no otras 
puses, lai nokļūtu parkā 



11. Bedre uz gājēju 
ceļa, bij.koka vietā 
(Sarkandaugavas 
iela 6a) 

Bedre gājēju ietves 
asfaltā Sarkandaugavas 
ielā, pie Ceļinieku ielas. 
Ļoti apgrūtinoša 
pārvietošanās jau 
vairākus gadus, kopš šeit 
koka vairs nav. Lūdzu 
bedri aiztaisīt pirms gājēju 
ietves realizēšanas. 

12. Gājēju ceļa izbūve 
Ceļinieku ielā  

Nepieciešama gājēju 
ietves izbūve gar parku 
no Sarkandaugavas ielas 
līdz Sliežu ielai. Pašlaik 
pa šo zonu dažkārt brauc 
autotransports. 
 

13. Suņu pastaigu 
laukuma ierīkošana 
Sliežu ielā gar 
dzelzceļu 

Sliežu ielas posmu gar 
dzelzceļu, no Ceļinieku 
ielas līdz Zāģeru ielai 
iedzīvotāji izmanto kā 
suņu pastaigas laukumu, 
līdz ar to pamatoti varētu 
tikt izvērtēta iespēja šo 
teritoriju labiekārtot 
atbilstoši minētajam 
mērķim, izvietojot 
attiecīgas brīdinājuma 
zīmes, atkritumu tvertnes, 
ierīkojot nožogojumu gar 
pašām dzezceļa sliedēm  

 

14. Dzelzceļa sliežu 
šķērsojuma 
ierīkošana no 
Sliežu ielas uz 
Viestura prospektu 

Ceļinieku un Sliežu ielas 
krustojuma tuvumā 
iedzīvotāji regulāri šķērso 
dzelzceļa sliedes vietā, 
kas tam nav piemērota. 
Iespējams, konkrētais 
sliežu posms varētu tikt 
pielāgots pārejai (līdzīgi 
kā tas ir pie Veselības 
centra pārejai uz Viestura 
prospektu) izveidojot 
pārejas segumu un pāreju 
izgaismojot 



15.  Gājēju tuneļa uz 
Viestura prospektu 
remonts vai 
likvidācija 

Savu laiku nokalpojis un 
nepatīkams tunelis. 
Perspektīvā jāizskata 
jauna tuneļa vai pārejas 
ierīkošana. Ikdienā 
redzams, ka puse, no 
gājējiem šķērsošanai 
izvēlas iet pa sliedēm, 
nevis šo tuneli! 

 

16. Nelegāla brauktuve 
starp Viestura 
prospekta mājām 
33 k1 un 25 

Kopš veco sliežu ceļu 
demontāžas, kas ir zaļā 
zona, autobraucēji to 
regulāri tagad izmanto, lai 
saīsinātu ceļu uz Viestura 
prospektu. Rezultātā zaļā 
zona ir pārvērsta par 
izbraukātu dubļu placi. 
 

 

17. Gājēju šķērsošanas 
risinājums pie 
veikala Maxima, 
Sarkandaugavas 
ielā 

Problēmzona starp 
tramvaja sliedēm un 
veikalu Maxima, šeit tiek 
patstāvīgi ignorēta zīme 
30km/h. Ir liels iedzīvotāju 
sūdzību skaits par šo 
vietu. Ierosinājums ir krasi 
samazināt (fiziski, nevis 
ar zīmēm) auto ātrumu no 
viekala Maxima līdz 
Allažu ielai: 
https://goo.gl/maps/tFirm
BCzVkw 
 
1)ierīkot vēl vienu “guļošo 
policistu” pirms gājēju 
pārejas Sarkandaugavas 
ielā vai paaugstināt ielas 
līmeni, ierīkojot vizuālii 
kontrastaināku segumu 
visam laukumam, ar 
norobežojošiem stabiem 
(nevis barjerām), ar platu 
gājēju pāreju 
2) samazināts auto 
ātrums uz 30 jau no 
Allažu līdz Limbažu ielai. 
3) paplašināt tramvaja 
pieturvietu “Allažu iela” 
virzienā uz centru, jo 
šobrīd pieturvietas 
platums nav pietiekams, 

https://goo.gl/maps/tFirmBCzVkw
https://goo.gl/maps/tFirmBCzVkw


lai nodrošinātu pasažieru 
drošību, jo īpaši 
skolnieku, kuri ne vienmēr 
stāv līnijā! 
4) likvidēt barjeras pie 
Sarkandaugavas ielas 12 
(Maxima veikals), jo 
gājēju ietve ir 
nepietiekošā platumā, lai 
tur izmainītos 2 cilvēki, 
regulāri tiek iets pa zaļo 
zonu. 

Piemēri: 

18. Iedzīvotāju atpūtas 
vietas izveide starp 
Hāpsalas ielu 4 un 
6 

Zemes vienība ar 
kad.apz. 01000162027 
(pašvaldības zeme). Vieta 
šķērsošanai un atpūtai 
(ping-pong galds, soliņi, 
āra trenažieri u.tml.) 
Laba iespēja, kā blakus 
esošās daudzdzīvokļu 
mājas var iesaistīties 
plānošanā, dēļ blakus 
zemju robežām 
 



19. Atpūtas un sporta 
vietas ierīkošana 
Viestura prospektā 
b/n (pretī ēkai 
Viestura prospekts 
39) 

Šis laukums, zemes 
vienība ar kadastra nr. 
010000952046 
(pašvaldība) piemērota 
basketbola laukuma 
izveidei (streetball), āra 
trennažieriem vai tml. 
sporta aktivitātēm 

20. Skvēra 
labiekārtošana pie 
ēkām 
Sarkandaugavas 
iela 26, k-2, k-4, k-9 

Atrodas trīs 
daudzdzīvokļu māju 
zemesgabalu robežās. 
Mainot šo māju 
funkcionāli 
nepieciešamās zemes 
daudzumu, jo šis skvērs ir 
publiski pieejams, šeit 
būtu iespējams izveidot 
labiekārtotu skvēru/dārzu  



21. Apstādījumu 
izveidošana 
Aptiekas ielā 14 

Reljefa gar 
Sarkandaugavas 
bibliotēkas kāpnēm 
sakārtošana, 
apstādījumu/zālāja 
izveidošana. Pieejas 
izveidošana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. 
Pašlaik vieta zem katras 
kritikas! 
https://goo.gl/maps/eDc72
cXRxY82 

22. Rīgas Satiksme 
biļešu automāts 
pieturā 
“Ozolaine/Jūras 
medicīnas centrs”  

Tāpat šajā pieturā 
virzienā uz 
Sarkandaugavu nav 
uzstādīta pietura 
 

 



23. Nepārredzams 
krustojums 
Sīmaņa/Patversme
s ielā 

Spoguļa izvietošana, lai 
varētu pārredzēt 
krustojumu 
https://goo.gl/maps/Sepej
e4YCU22 

24. Gājēju pāreju 
ierīkošana  

1)Dambja ielā pirms 
Duntes ielas pagrieziena; 
2) Pāri Bukultu ielai un 
Laktas ielai 

 
 


