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Ievads  
Vēsturiski cilvēki apmetās uz dzīvi pie ceļiem un upēm (ūdens ceļiem). Pie ceļiem veidojās krogi, izauga ciemi un pilsētas. Tiem, kuri 

ceļoja, šādas apmetnes ļāva atpūsties ceļā, paēst, apkopt zirgus, uzzināt jaunumus un apmainīties ar precēm. 

Tagad no jauna atklājam, ka ikdienas dzīvē publiskās telpas kvalitātei un tieši ielas telpai ir liela nozīme. Cilvēki vēlas, lai iešana vai ielu 

šķērsošana ir droša, tajās būtu, kur satikties un atpūsties, tās savienotu apkaimes un piedāvātu daudzveidīgas aktivitātes. Arvien vairāk 

ir cilvēku, kas novērtē tirdziņus, ielu festivālus un pulcēšanās vietas. Pieaug to cilvēku skaits, kas vēlas pilsētā pastaigāties, izskriet rīta 

skrējienu vai braukt ar velosipēdu.  

Arvien lielāks skaits pilsētu vēlas mainīt vai uzlabot savas ielas, taču nezina, kā to panākt, vai tam nepietiek resursu. Šis katalogs un  

interneta vietne www.streetscape.lv sniedz iedvesmu radīt drošas, dzīvīgas un interesantas ielas, izmantojot atsevišķu ielas telpas 

elementu dizainu.  

Katalogs izstrādāts projekta „Inovatīvs ielu vides dizains - ilgtspējīga transporta un publiskās telpas attīstība pierobežas pilsētās 

Igaunijā, Latvijā un Krievijā” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ELRI-109 „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros. 

Kāpēc ir svarīgi domāt un runāt par ielas dizainu?  

Pēdējos gados pilsētās tiek veikta virkne ielu rekonstrukcijas projektu, un mazpilsētu vide mainās. Kopumā, protams, ieguvumi 

vērtējami pozitīvi – uzlabojas ielu seguma kvalitāte, satiksmes drošība, tiek ierīkoti apstādījumi, tiek veidota velo infrastruktūra, uzlabots 

apgaismojums u. c. Tomēr straujajā projektu ieviešanas procesā nereti pilsētas sāk zaudēt savu savdabīgo izskatu un „kļūst aizvien 

līdzīgākas”, pārņemot standarta risinājumus. Tas nav tikai sentiments pēc „vecajiem laikiem”, bet signalizē, ka pilsētām jānovērtē 

savas īpašās vērtības, jāatrod identitāte un jāmācās sevi „pasniegt”, veidojot pilsētai raksturīgos dizaina, tūrisma, kultūras u. tml. 

produktus, publiskās telpas, t. sk. ielu, labiekārtojuma risinājumus un mērķtiecīgi jāveido pilsētas tēls. 

Iela ir publisko teritoriju sistēmas galvenais elements, tās mugurkauls. Atšķirības un rakstura veidošanā nozīmīga loma ir atsevišķu ielas 

elementu dizainam un to saspēlei, to spējai ietekmēt ielas vidi. Ir svarīgi ielas telpā izveidot unikālu, bet vienlaikus universālu dizainu, 

kas ir ērti izmantojams dažādām sabiedrības grupām un satiksmes dalībniekiem. 

Pilsētām un īpaši jau mazpilsētām pārdomāts, interesants un tikai „šai pilsētai” raksturīgs dizains sniedz iespēju paaugstināt vietējo 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus radot konkurētspējīgu produktu, īpašo vietu tūrisma tirgū. Mazpilsētām ir iespēja kļūt ja ne par 

tūrisma galamērķiem, tad par nozīmīgiem tūrisma punktiem – must be and must see. 

 

It viss, kas šajā katalogā ietverts, ir vērsts uz faktu, ka CILVĒKS ir ideālas ielas telpas galvenais elements. 
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I Cilvēks un iela 

 

Tradicionāli ielu un to ģeometriskajā dizainā galvenā uzmanība pievērsta mehānisko transportlīdzekļu kustībai, taču ielām ir jābūt 

piemērotām visiem ielu lietotājiem, ieskaitot gājējus, velosipēdistus, sabiedriskā transporta lietotājus, vieglos un kravas automobiļus. 

Labi izstrādāts ielas dizains sniedz pietiekami daudz vietas, lai visi ielu lietotāji var komfortabli līdzās pastāvēt. 

 

Jebkuras ielas dizainā visu ielu lietotāju drošībai, jo īpaši visneaizsargātāko lietotāju (bērnu, vecu cilvēku, invalīdu) un veidu (gājēju un 

riteņbraucēju) drošībai būtu jāpievērš uzmanība. Ielu drošību var ievērojami uzlabot, izmantojot piemērotu ielu telpas elementu 

dizainu. 

 

 

sites.kittelson.com 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

6 | SIA "Grupa93" 

1.1. Autotransports  

Gadsimta garumā kopš automobiļu izgudrošanas automobilizācijas līmenis pastāvīgi pieaug. Ielu un krustojumu ģeometriskais dizains 

visbiežāk ir veidots tā, lai satiksmes kustība būtu ātra. Visbiežāk konflikti starp ielu lietotājiem notiek krustojumos. 

Apļveida krustojums, iespējams, ir vislētākais, drošākais un estētiskākais satiksmes kontroles veids. Apļveida kustība samazina 

transportlīdzekļa–transportlīdzekļa un transportlīdzekļa–gājēju konfliktu, un ievērojami samazināts transportlīdzekļu ātrums samazina 

visu veidu avāriju un sadursmju spēcīgumu un biežumu. 

Gājēju komforta līmenis ievērojami pieaug, samazinoties autotransporta kustības ātrumam uz ielas. Nosakot piemērotāko satiksmes 

kustības ātrumu, jāņem vērā konkrētās ielas loma un apkārtējās zemes izmantošana un veids, vēlamās aktivitātes uz gājēju celiņa, 

piemēram, vai ir paredzēts āra restorāns. Transportlīdzekļu ātrums ietekmē visus ielas lietotājus un ielas apkārtējās vides 

apdzīvojamību. Lēnāks ātrums samazina negadījumu un traumu skaitu. 

Vislielākais ieguvums no satiksmes mierināšanas pasākumiem ir DROŠĪBAS SAJŪTA. Satiksmes nomierināšanas pasākumi noteikti ir 

apsverami ielās, kurās ir prioritizējama gājēju plūsma – tirdzniecības ielās, ielās gar ūdens objektiem, ielās, kurās galvenā ir dzīvojamā 

funkcija. 

Automobilizācijas līmeņa pieaugums pilsētās palielina ne tikai konfliktsituāciju skaitu starp satiksmes dalībniekiem, bet rada arī vienu 

no nozīmīgākajām pilsētvides problēmām – automobiļu novietošanu. Problemātiska ir situācija gan ar autostāvvietām nepieciešamo 

teritoriju plašumu, gan to vizuālo izskatu, kas tiešā veidā ietekmē ielas telpas koptēlu. Pasaulē ir daudz un dažādu piemēru problēmu 

risinājumam, no kuriem galvenais ir stāvvietu vizuālā izskata uzlabošana, izmantojot apzaļumošanu. Asfalta vai monolīta betona 

seguma vietā izvēloties ekobruģi, tiek rasts veiksmīgs risinājums gan ilgtspējīgai lietus ūdeņu apsaimniekošanai, gan estētiski pievilcīgs 

risinājums ielas telpai. Dienās, kad stāvlaukumi nav aizpildīti, tos iespējams izmantot citām funkcijām, piemēram, ielu kafejnīcām, 

sporta spēlēm vai kā tirgus laukumus. 
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AUTOSTĀVVIETU IZVIETOŠANA IELAS TELPĀ 

             

 

http://www.sfbetterstreets.org

/ 
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AUTOSTĀVVIETA - PILSĒTAS ZAĻĀ ZONA 

  

     

 

Sporta spēlēm un rotaļām 
http://buildabetterburb.org 

www.eau-loire-bretagne.fr 

http://www.landezine.com http://www.landezine.com http://www.landezine.com 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

9 | SIA "Grupa93" 

1.2. Sabiedriskais transports 

Sabiedriskais transports ir svarīgs pārvietošanās līdzeklis lielai daļai cilvēku. Tā ir viņu piekļuve darbam, skolai, veikaliem, atpūtai un 

citām ikdienišķām vajadzībām. Izņemot metro un vilcienus, kuriem ir atsevišķa infrastruktūra, lielākā daļa pilsētas transporta izmanto 

ielas. 

Ielas telpā sabiedriskā transporta pieejamību galvenokārt nosaka pieturu esamība un sasniedzamība. Sabiedriskā transporta pieturu 

izvietojumu vajadzētu plānot pēc šādiem principiem: 

 uz ielas sabiedriskajam transportam ir augstāka prioritāte pret privāto transportu; 

 pie pieturām ir jābūt drošām un ērtām ielu šķērsošanas iespējām; 

 ielām, kas savieno apkaimes ar sabiedriskā transporta pieslēgumiem, jābūt īpaši drošām un pielāgotām gājējiem un 

velosipēdistiem; 

 pie pieturām vēlams izveidot drošas velonovietnes; 

 pieturas nedrīkst bloķēt gājēju plūsmu uz ietves; 

 tās izvietojamas, neapgrūtinot kustību pietura–ietve–transporta līdzeklis; 

 pieturvietas īpaši iezīmējamas ne tikai ar zīmi, bet arī uz ielas braucamās un ietves daļas; 

 plānojot pieturvietu izvēli, to vēlams sasaistīt ar inženierkomunikāciju izvietojumu, lai tās varētu tikt apgādātas ar 

elektroenerģiju, nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus. 

Nozīmīga loma transporta izvēlē ir tā kvalitātei, sākot no iekāpšanas līdz pat izkāpšanas brīdim. Sabiedriskā transporta „sākums” un 

„beigas” ir pieturas, kuru dizainam ir ārkārtīgi liela loma ne tikai cilvēku labsajūtas nodrošināšanai, bet arī kā pilsētas vizītkartei. (Skat. 

2.3.2. nodaļu „Pieturas”). 
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1.3. Velotransports 

Velosipēdu kā ērtu pārvietošanās līdzekli ir atzinuši un atzīst arvien vairāk cilvēku. Velosipēds ir nozīmīgs instruments ceļā uz ātrākām, 

„zaļākām” un veselīgākām pilsētām. Velosipēdisti ir likumīgi ceļu satiksmes dalībnieki, kuri izmanto transporta līdzekli, bet viņi ir lēnāki, 

mazāk saredzami un mazāk aizsargāti saskarē ar autotransportu. 

Velosipēdistiem ir nepieciešama īpaša infrastruktūra sarežģītos krustojumos un noslogotās ielās, kur transportlīdzekļi pārvietojas lielā 

ātrumā. Savukārt nelielās mazpilsētu ielās pilnīgi pietiekamas būs informatīvas atzīmes uz ielu braucamās daļas, nosacīto velojoslu 

dalot ar autotransportu. Svarīgi ir atcerēties principu, ka katra iela ir velosipēdistu iela neatkarīgi no veloceliņu apzīmējumiem. 

Nebūtu ieteicams apvienot ietvēs gājēju un velobraucēju kustību, ja nav iespējams skaidri un nepārprotami nodalīt kustību joslas, jo 

ātruma atšķirības starp gājēju un velosipēdistu ir ievērojami lielākas nekā starp velosipēdistu un autobraucēju un var radīt negadījumus 

ar nopietnām sekām gan velobraucējam, gan kājāmgājējam. Apvienotajos gājēju/velo celiņos gājēju daļā ir vēlama vadlīnija – 

palīgs neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem, lai tie nenonāktu velobraucēju zonā. 

Drošības un komforta sajūtu velosipēdistiem var nodrošināt spēja orientēties un saprast apkaimi. Tas palīdz noteikt labākos un ērtākos 

maršrutus, mazinot spriedzi un nedrošību. To iespējams panākt gan ar zīmēm, gan vizuāliem norādījumiem, kurus veido nozīmīgas 

vietas, dabiski veidojumi, zīmes un citi vizuāli norādījumi, tostarp uz braucamās daļas. Īpaši tas palīdz „svētdienas” velobraucējiem. 

Braucamās daļas uzturēšana labā tehniskā kvalitātē īpaši svarīga ir tieši velobraucējiem. Svarīgākie aspekti, kuriem jāpievērš īpaša 

uzmanība ir segums un kanalizācijas akas. Raupjas virsmas, bedres, un nepilnības, piemēram, savienojumu vietas, var izraisīt braucēja 

kontroles zudumu un kritienu. Jānodrošina, lai kanalizācijas režģi ir droši velosipēdistiem. Pretējā gadījumā velosipēda ritenis var nonākt 

režģa spraugās un izraisīt kritienu. 

Velosipēdu drošas novietošanas un atstāšanas vietu trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vilcinās izmantot šo transporta līdzekli. 

Lai pasargātu velosipēdu, nepietiek tikai ar labu slēdzeni, ir nepieciešama arī droša vieta, kur velosipēdu pieslēgt. Pilsētā nereti ir 

redzamas situācijas, kad velosipēds ir pieslēgts pie kāda koka, staba vai notekcaurules, bet šāds risinājums ne vienmēr var pasargāt 

no velosipēdu zagļiem. Tāpēc ir svarīgi uzstādīt drošas velonovietnes. (Skat. 2.3.6. nodaļu „Velonovietnes”). 
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VELOTRANSPORTA UN GĀJĒJU PLŪSMAS 

 

   

 

 

 

http://©Grupa93 
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1.4. Iela gājējiem 

Gājējiem draudzīga ielas vide nodrošina patīkamu, ērtu un efektīvu galamērķu sasniegšanu. Ietves pilsētas vidē veido nozīmīgu 

publiskās ārtelpas daļu, kurā satikties, komunicēt, spēlēties, izrādīties, priecāties, brīnīties un mācīties. 

Apbūvētā vidē pastaigām ir nepieciešamas divas svarīgas iezīmes: iespēja iet gar ielu un iespēja šķērsot ielu. Ielas šķērsošanai jābūt 

vieglai, drošai un ērtai.  

Nekur citur jēdzienam „universālais dizains” nav tik liela nozīme kā gājēju ielu/ietvju vides dizainā. Gājēju videi vajadzētu būt drošai, 

pievilcīgai un pieejamai visu vecumu un fizisko spēju cilvēkiem. Gājēju videi jābūt viegli saprotamai un lietojamai, tai vajadzētu būt 

nepārtrauktai un nemanot aizvadīt cilvēkus līdz galamērķim. Ietvēm un gājēju celiņu segumiem jābūt no neslīdošiem un gludiem 

materiāliem. Novietojot šķēršļus gājēju ietves malā, piemēram, zīmes, soliņus, apstādījumus vai velonovietnes, tie izvietojami „ielu 

mēbeļu zonā”, t. i., vietās, kur tas netraucē gājēju plūsmu. Vienlaikus ielu mēbeles un citi ielu elementi var tikt izmantoti kā instruments 

plūsmas organizēšanai un vadīšanai. 

Universālais dizains Latvijā ir jauns jēdziens, kas tikai pamazām iegūst popularitāti. Visplašāko atsaucību tas ir ieguvis Norvēģijā, kur tas 

ir iekļauts politikas dokumentos, statūtos un tehniska rakstura vadlīnijās.  

Universālais dizains pēc būtības ir jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka pati galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks, un tikai cilvēka 

ērtības un drošība ir galvenie humānas vides veidošanas kritēriji. Universālais dizains nenosaka īpašas prasības kādai konkrētai sociālai 

grupai, bet padara ikvienu pakalpojumu, ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim. 

Universālā dizaina principu piemērošanas mērķi pilsētplānošanā ir pieejamas, drošas un humānas vides veidošana, kurā komfortabli 

jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām. 

Universālā dizaina principi: 

 ērta lietošana ikvienam: jāizvairās no situācijām, kad kaut viena cilvēku grupa nevarētu izmantot kādus elementu, veidojot 

dizainu pievilcīgu un atbilstošu visiem lietotājiem; 

 daudzveidīga izmantošana/multifunkcionalitāte: lietotājs var izvēlēties pielietojuma veidu; 

 viegli izprotams pielietojums:  izvairoties no nevajadzīgas sarežģītības un ir saprotams no  pirmajiem iespaidiem; 

 viegli uztverama informācija: pasniegta dažādos veidos, izvietota pēc svarīguma principa; 
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 samazināta iespēja kļūdīties: brīdinājumi par šķēršļiem, atbilstošs ielu segums, brīdinājumi; 

 minimāla fiziskā piepūle: lietotājs var saglabāt neitrālu ķermeņa pozīciju, izmantot saprātīgu darbošanās spēku, samazināta 

ilgstošas fiziskas piepūles nepieciešamība. 

 kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa: atklāta redzamība bez šķēršļiem uz/pie svarīgiem ielas elementiem gan 

sēdošam, gan stāvošam lietotājam, pietiekami plaša telpa visiem lietotājiem; 

Labās prakses piemēri “universālā dizaina” principu ievērošanai ielas telpas plānošanai: 

- ārējām uzbrauktuvēm slīpums nevar pārsniegt 1:12 vai 8%;   

- brīvajam augstumam virs uzbrauktuves jābūt ne mazākam par 2,4 m;  

- uzbrauktuves minimālais platums ir 1,20 m, tai jābūt aprīkotai ar apmalēm visā to garumā;  

- divvirzienu kustības uzbrauktuves platumam jābūt vismaz 1,80 m; 

- uzbrauktuves platums jāveido 1,30 – 1,40 m, ja ar ratiņkrēsliem izmanto vienu kustības joslu, bet otra josla nepieciešama kustībai 

bez ratiņkrēsla.  

- minimālais apmales augstums ir 150 mm.  

- uzbrauktuves sākumā un beigās ir jānodrošina manevrēšanas laukums 1500 mm diametrā.  

 

Īpašās apkaimēs vai centra ielās gājēju celiņiem var tikt izmantots īpaša dizaina segums, piemēram, iekrāsots betons, bruģis vai citu 

tipu materiāli, bet tiem jābūt gludiem un viegli uzturamiem. 

Lai arī ielas telpas dizains ir svarīgs visiem satiksmes dalībniekiem, gājēji ir prioritārā mērķauditorija, kas novērtēs ielas telpas dizaina 

elementu funkcionalitāti un estētisko kvalitāti. (Skat. 2.3. nodaļu „Ielas dizains”.) 
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UNIVESRSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI  
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UNIVESRSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI  
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UNIVESRSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI JELGAVAS PILSĒTAS IELU SEGUMOS 

   

  

Vadlīnija un brīdinājuma segumi pirms šķērsojuma 

©Grupa93 

©Grupa93 ©Grupa93 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

17 | SIA "Grupa93" 

II Ielu vide 

Iela ir nozīmīga pilsētas dzīves norises telpa. Iela ir sistēma, kas savā veidā līdzinās procesiem, kuri norisinās ekosistēmā. Ielā pastāvīgi 

norisinās enerģijas, emociju un informācijas aprite un mijiedarbība, ko veido satiksmes dalībnieki, ielu un ietvju segumi, ielu mēbeles, 

aktivitātes uz ielām u. c. Ielu vides ekosistēmai ir jādarbojas tikpat harmoniski, kā tas notiek dabā. 

Ielas vidi veidojot saskaņā ar kopējo pilsētas attīstības redzējumu, tiek iegūti papildu ekoloģiskie, ekonomiskie un sociālie labumi. 

Veicot ielu rekonstrukciju, to nevar plānot atrauti no apkārtējās vides – ielas esošās un plānotās funkcijas un nozīmes. Ielas ir jāveido kā 

daļa no kopējā, lielā redzējuma par vietas vēlamo attīstību. 

Ikvienam kvadrātmetram ielas telpā ir jābūt ar savu nozīmi un funkciju. Ielu saliņas, apļus, ietves paplašinājumus un citus ceļa 

elementus var veidot ne tikai kā drošus infrastruktūras objektus, bet plānot kā vizuāli un funkcionāli patīkamu ārtelpu. Šīs vietas rada 

iespēju izveidot apstādījumus, izmantot lietusūdeņu novadīšanas sistēmas un izvietot citus ielu vides elementus – soliņus, velonovietnes, 

ielu kafejnīcas u. c. 

Ielas telpā var izveidot konkrētās vietas izjūtu, izmantojot dažādus ielu vides elementus, izvēlēties tos, kas atspoguļo vietas kontekstu 

un unikālo raksturu, kā arī blakus esošās zemes izmantošanu. Tādējādi iela varēs līdzināties dzīvojamai istabai un priekštelpai, kas 

papildina ēkas.  

2.1. Ielu raksturs  

Iela ir pilsētas struktūra, kas papildus galvenajai pamatfunkcija – iespējai pārvietoties – vienlaikus spēj paplašināt mūsu dzīves telpu un 

būt kā dzīvojamā istaba sarunām ar kaimiņiem, iepirkšanās vieta izklaidei ar draudzenēm, ēdamistaba vakariņām ar ģimeni vai ballīte 

kopā ar draugiem. 

Katras konkrētās ielas tips un raksturs ir atkarīgs no tās novietojuma pilsētā un apkārt pieejamajām funkcijām. Ielas var klasificēt pēc 

daudziem un dažādiem parametriem, piemēram, ielas, kur apkārtējās ēkas galvenokārt tiek izmantotas dzīvojamai funkcijai, un ielas, 

kur galvenā funkcija ir darījumu objekti. Tomēr šāda funkciju nodalīšanās ielas telpā ne vienmēr ir iespējama. Iela ir publiskā ārtelpa, 

kurai raksturīga funkciju maiņa, pārvēršanās un sajaukšanās pat vairākas reizes dienā, tāpēc jo īpaši svarīgi ir padomāt par 

risinājumiem, kas var būt noderīgi, ērti un funkcionāli dažādās situācijās. 

Ielas telpā tomēr ir iespējams nodalīt trīs galvenās aktivitātes – dzīvošanu, biznesu un pasākumus. 
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 2.1.1. Biznesa aktivitātes uz ielām 

Ielas, īpaši ielas pilsētu centros un citās sabiedriski nozīmīgās pilsētas daļās, var kļūt par nozīmīgu katalizatoru tirdzniecībai un 

darījumiem. Izdzirdot vārdu iela un tirdzniecība kombināciju, acu priekšā tiek vizualizētas dažādas tūristu iecienītas un slavenas 

iepirkšanās ielas. Tomēr šādas ielas nav tikai tūristu vajadzību nodrošināšanai. Arī pilsētas ikdienas dzīvē ir izveidojušās ielas, ap kurām 

koncentrējušās viena veida un funkcijas darījumu objekti – biroji, veikali, kafejnīcas, restorāni. Līdz šim tas galvenokārt ir noticis dabīgā 

ceļā, sekojot „pudura” principam un tā sniegtajiem pozitīvajiem efektiem un ietekmi. 

 

Plānojot ielas, pilsētai ir iespējams caur ielas telpu ne tikai radīt ērtu vidi satiksmes dalībniekiem, bet arī sniegt atbalstu uzņēmējiem, 

piedāvājot savu biznesu „iznest uz ielas” tuvāk potenciālajiem klientiem. Īpaši tas ir attiecināms uz kafejnīcām, restorāniem, veikaliem. 

Uzņēmēji var būt nozīmīgi sadarbības partneri ielas telpas veidošanas procesā. Āra kafejnīcas un restorāni atdzīvina ielu vidi un 

veicina pilsētas ekonomisko attīstību, izveido vietas spontānām aktivitātēm. Tirdzniecības vietas, izvietojot savu produkciju ārpus 

veikala telpām, spēj radīt pat sava veida mākslas objektu, kas piesaista interesi. Ielās, kur ir gana daudz aktīvu un radošu uzņēmēju, 

pilsētai reizēm pat nav nepieciešams īpaši iesaistīties ielas telpas labiekārtošanā, tomēr būtu svarīgi to nepalaist pašplūsmā, lai 

neradītu haotisku un vizuāli nebaudāmu rezultātu, kas varētu kaitēt pilsētas kopējam tēlam. 

 

Šāda veida ielām ir svarīgi veidot pēc iespējas plašākas ietves zonas, paredzēt ērtas autotransporta apstāšanās vietas un 

velonovietnes. Krēsliem un galdiem ir jābūt izvietotiem uz trotuāra tieši pie restorāna, un tie ir izvietojami fasādes zonā. Āra kafejnīcām 

nepieciešami arī šķēršļi sēdvietu zonas galos, lai gājēji tiktu novadīti prom no ēdamzonas. Tā kā mērķis ir ļaut restorāniem palielināt 

aktivitāti un dzīvīgumu ielās, pašvaldībām nevajadzētu atļaut restorānu vai āra kafejnīcu ēdamzonu pilnīgu nožogošanu. 

 

Bizness ielas telpai var piešķirt vēl divas nozīmīgas dimensijas – smellscape and soundscape.  
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2.1.2. Dzīvojamo rajonu ielas 

Dažādu pilsētu dzīvojamie rajoni ir krasi atšķirīgi un tomēr tik līdzīgi. Tie visi ir vai tiem būtu jābūt veidotiem, lai nodrošinātu patīkamu vidi 

dzīvošanai – naktsmieram, pusdienām, bērnu audzināšanai, dārza darbiem, pastaigām ar suni, velobraukšanai. 

Dzīvojamo rajonu ielās ir izteikts funkciju un satiksmes dalībnieku sajaukums. Tām ir jābūt piemērotām autotransporta lēnai kustībai, 

velobraucējiem un gājējiem, tostarp bērniem, kuri uz ielas var izskriet pēc bumbas. Šāda veida ielās vairāk kā citur ir nozīmīgi satiksmes 

mierināšanas pasākumi, piemēram, apstādījumi gar ielu malām, apļveida kustība, pēc iespējas šaurāka ielas braucamā daļa – it viss, 

kas braucējam varētu atgādināt par prioritāro ielas funkciju.  

2.1.3. Ielas mainīgais raksturs 

Cilvēku koncentrācija ir viens no galvenajiem pilsētvides attīstības katalizatoriem. Labākais veids, kā koncentrēt iedzīvotāju resursus, ir 

dažādu veidu pasākumu rīkošana. Var izšķirt triju veidu ielu pasākumus:  

 ekskluzīvus un nebijušus; 

 īpašus konkrētai pilsētai, citur nesastopamus; 

 ikdienas, plašāk nepamanāmus, bet pilsētas dzīvei svarīgus. 

Iela pilsētas vidē ir kā rezerves plāns un vieta dažādām situācijām un notikumiem. Ne vienmēr ir iespējams un ne vienmēr ir 

nepieciešams veidot īpašu vietu pasākumiem. Ielas telpa ir lieliski izmantojama pilsētai nozīmīgu aktivitāšu norisei. Ielas pasākumi ir 

viens no veidiem, kā pilsēta var radīt tikai sev vien raksturīgu produktu. 

It visas ielas ir piemērotas pasākumu organizēšanai, ja tiek izvēlēts pareizais formāts un apjoms. Nelielas dzīvojamo rajonu ielas ik 

svētdienu var kļūt par tirgus laukumu, bet ik sestdienu – par vietu zaļumballei. Centrālā pilsētas iela ir vieta ikgadējiem un īpašajiem 

tikai šīs pilsētas svētkiem un piedāvājumam. It visas pilsētas ielas un laukumi reizēm kļūst par svētku norises vietu, kad saplānots kas 

nebijis, neredzēts un grandiozs. Nākošajā dienā vai pat pēc divām stundām iela atkal nodrošina satiksmi.   
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2.2. Labās   prakses principi ielu vides plānošanā un veidošanā 

Ielu telpas plānošanas un attīstības gaitā ievērojot samērā jaunus, bet tik saprotamus principus, t.i.,  kopīgās ielas telpas (shared 

space), staigājamības (walkability) un trešās mājas (third places) principus, procesa rezultātā tiks rasts risinājums, kas nodrošinās vitālu 

un pievilcīgu ielas telpu.  

2.2.1.Kopīgā ielas telpa (shared space) 

Kopīgā (dalītā) ielas telpa ir pilsētplānošanas princips, kura mērķis ir kompleksa publiskās ārtelpas izmantošana, pielāgojoties dienas, 

nedēļas un mēnešu ritmiem. Kopīgās ielas telpas pieeja likvidē tradicionālo mototransporta, gājēju un citu satiksmes dalībnieku 

segregāciju. Ierastās satiksmes vadības sistēmas un ierīces (ietvju apmales, līnijas, luksofori un ceļazīmes) tiek aizstātas ar integrētu, uz 

cilvēku orientētu izpratni par kopīgo publisko telpu − iešana kājām, braukšana ar velosipēdu, iepirkšanās un automašīnas vadīšana 

kļūst par vienlīdzīgām aktivitātēm, bez izteiktām prioritātēm kādai no tām. Pretēji līdz šim ierastajai drošu ielu plānošanas praksei, 

minētais princips dīvainā kārtā uzlabo ielas telpas drošību, kura līdz šim ir bijusi ar nodalītām satiksmes dalībnieku plūsmām. Šāda 

principa izmantošana ļauj dažādot ārtelpas izmantošanas veidus (piemēram, dienā transports − vakarā gājēji, ielu teritorijas 

tirdzniecībai svētku laikā u.c.) un rada lieliskas iespējas nestandarta risinājumiem.  

    
http://www.gruene-havelland.de knowledge.allianz.com 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

21 | SIA "Grupa93" 

  LAWEPLEIN KRUSTOJUMS, 

Nīderlande  

Nīderlandes pilsēta Drachten (44 tūkstoši iedzīvotāju) bija 

vien no pirmajām, kura savā plānošanas praksē pieņēma 

kopīgās telpas (shared space) principu. Līdz 2003. gadam, 

attēlā redzamais Laweplein krustojums, kurš ir viens no 

intensīvākajiem krustojumiem pilsētā,  bija ar dalītām 

satiksmes dalībnieku plūsmām. Savs luksafora signāls bija pat 

velobraucējiem, bet tas, protams, nenodrošināja absolūti 

drošu satiksmes kustību bez sadursmēm, jo daudzie signāli un 

joslas neveicināja satiksmes dalībnieku uzmanību, gluži 

pretēji, tas to degradēja, pārlieku paļaujoties uz signāliem un 

citiem satiksmes dalībniekiem. 

 

 

2003. gadā krustojums tika pārveidots, radot krustojumu kā 

vietu pilsētā, kur ir patīkami būt, izveidojot apļveida kustību, 

zālāju, kokaugu stādījumus un strūklakas.  

Strūklakas ir izveidotas kā interaktīvs pilsētvides elements. To 

augstums pieaug līdz ar transporta kustības intensitāti laukumā.  

Apļveida kustības centrs ir izveidots kā neliels uzkalniņš ar tādu 

paaugstinājumu, lai, iebraucot krustojumā, satiksmes dalībnieki 

redzētu tikai daļu no visa krustojuma, tādejādi intuitīvi 

samazinot braukšanas ātrumu. 

Dalītā ielas telpa pirms rekonstrukcijas 

Kopīgā ielas telpa pēc rekonstrukcijas 

knowledge.allianz.com 

knowledge.allianz.com 
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2.2.2. Staigājamība (walkability) 

 

Pilsētplānotāju vidū atbalstu guvusi pieeja veidot gājējiem labvēlīgas pilsētas zonas un ielas, ļaujot ikdienas pārvietošanos, piemēram, 

uz veikalu vai parku, veikt kājām.  

Staigājamības jēdziens radies kā pilsēttelpas struktūras un pārvaramo attālumu mēraukla, lai novērtētu, cik pilsēta ir staigāšanai 

(gājējiem) labvēlīga. 

Ielas staigājamības nodrošināšanai, jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem, kuriem ir ļoti liela nozīme, lai cilvēki gribētu atrasties uz 

ielas un izvēlēties kājāmiešanu:  

 satiksmes drošība- autotransporta ātrums ielā un tā mierināšanas pasākumi; 

 ielas šķērsošanas iespējas- negaidīt pārāk ilgi, pietiekami biežas iespējas drošai šķērsošanai, palēnināta autotransporta plūsma, 

neliels šķērsojamais attālums; 

 ietves un to segums- pietiekami plata, gluda, ērta, pārredzama, nepārblīvēta; 

 orientēšanās iespējas- pietiekami daudz informācijas zīmju, samazināta iespēja apmaldīties, kartogrāfiskās informācijas 

pieejamība;  

 estētiskā kvalitāte un pārdomāti risinājumi- pietiekamā daudzumā un iztukšotas atkritumu urnas, koki un citi zaļumi, tīrība un 

kārtība, mākslas objekti, ielas elementu dizains, inovatīvi risinājumi, interaktivitāte; 

 apdraudētības sajūta – pietiekams apgaismojums, novērsti nekvalitatīvi un nekoordinēti grafiti, nav pieļaujamas salauztas ielu 

mēbeles vai citi elementi, kas var radīt apdraudētības sajūtu pat nekriminogēnā vietā; 

 atraktivitāte un atpūta- vieta, kur apsēsties un būt, pavadīt laiku ar bērniem, ielu kafejnīcas, veikali, nelieli koncerti vai citas 

aktivitātes. 

Iešana kājām uzskatāma par ilgtspējīgāko pārvietošanās veidu, kas jo īpaši piemērots pilsētas videi un nelielu distanču pārvarēšanai. 

Uzlabojot dažādu nemotorizētu pārvietošanās veidu− gan kājām iešanas, gan braukšanas ar velosipēdu, skeitbordu, skrituļslidām, 

skrejriteni, gan ratiņkrēsla vai bērnu ratiņu izmantošanas apstākļus, tiek radīts pamats videi draudzīga pilsētas transporta attīstībai. 
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2.2.3. Trešās mājas (third places) 

 

Trešās vietas ir tās, kurās notiek regulāras, brīvprātīgas, neformālas, nejaušas un gaidītas cilvēku tikšanās ārpus diviem cietokšņiem − 

darba un mājām.  

Trešo vietu terminu pirmais sācis lietot Rejs Oldenburgs (Ray Oldenburg) − pilsētu sociologs no Floridas, kas pētījis cilvēku neformālo 

pulcēšanās vietu nozīmi. Savā grāmatā „Lieliskā labā vieta” (The Great Good Place) R. Oldenburgs pierāda, kāpēc kopienai un tās 

sabiedriskajai dzīvei šīs pulcēšanās vietas ir tik būtiskas. Zigmunds Freids uzskatīja, ka cilvēka emocionālā labsajūta atkarīga no tā, vai 

viņam ir kāds, ko mīlēt un darbs, ko darīt. R. Oldenburgs piebilst, ka bez otrās pusītes un darba cilvēkam nepieciešams arī drošs 

patvērums − vieta, kur kaut dažas minūtes dienā var aizbēgt no ģimenes un priekšniecības prasībām. R. Oldenburgs identificē trešās 

vietas kā sabiedriskas vietas neitrālā teritorijā, kur cilvēki var pulcēties, komunicēt un mijiedarboties. 

Galvenās ielas, kafejnīcas, alus dārzi, restorāni, tirdziņi, pasta kantori un citas sabiedriskās vietas ir kā apkaimju sirds. Kafejnīcām, 

bāriem, bibliotēkām, universālveikaliem un citām trešajām vietām, pretstatā pirmajām (mājas) un otrajām (darba vieta), ir centrālā 

loma kopienas dzīvotspējas uzturēšanā un tās ir funkcionējošas sabiedrības iekšējās demokrātijas pamats.  

Trešās vietas veicina sociālo vienlīdzību, nodrošina vidi demokrātiskai politikai un sabiedrisko organizāciju izveidei, kā arī piedāvā 

psiholoģisku atbalstu kā indivīdam, tā sabiedrībai. 

Ielu telpai  ir milzīga nozīme un potenciāls “trešo vietu radīšanā”. Ideāla “trešā vieta” rada iespēju savstarpēji mijiedarboties un 

apvienoties cilvēkiem, kas vienā vietā (apkaimē, pilsētas daļā) strādā, dzīvo vai atpūšas.  
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2.3. Ielas dizains  

Pārdomāta ielu vides elementu izmantošana var palīdzēt izveido lieliskas publiskās ārtelpas vietas, kuras sekmē kopienu izveidi. Tas var 

palīdzēt piesaistīt gājējus uz ielām, tādējādi padarot tās drošākas, dinamiskākas un ekonomiski plaukstošākas. Veidot publiskas vietas, 

kas sekmē kopējo labklājību, ir grūts uzdevums. 

Laba dizaina priekšrocības ir viegla ielu vides elementu lietošana un pievienotā vērtība, ko šie elementi var sniegt. Tie var palīdzēt 

līdzsvarot dažādo ielas lietotāju intereses. Labi izstrādātas publiskās telpas palīdz uzlabot mūsu dzīvi, sniedzot līdzsvaru un harmoniju 

ikdienas dzīvē. 

Ielu mēbeles piešķir ielu videi dzīvīgumu un norāda uz to, cik gājējam ir svarīga loma dinamiskajā pilsētvidē. Ielu mēbeles veicina 

gājējus izmantot ielas un nodrošina ērtu vidi, lai nemotorizēti pārvietotos. Ielu mēbeles ir soliņi, sabiedriskā transporta pieturas, 

apgaismojuma elementi, atkritumu tvertnes, velonovietnes, zīmes un citi elementi. 

Ielu mēbeles panāk dzīvīgumu ielās vairākos veidos: 

 tās padara pastaigas, riteņbraukšanu un sabiedriskā transporta izmantošanu pievilcīgāku, ērtāku un interesantāku; 

 tās veicina uzņēmējdarbības attīstību un kopējo pilsētas labklājību; 

 tās uzlabo publisko telpu un rada vietu sociālai mijiedarbībai. 

Ielu mēbeļu izvietošana ir nepieciešama: 

 vietās ar lielu gājēju kustības intensitāti un vietās, kur viņi pulcējas (krustojumi, pieturas, mākslas objekti); 

 ielās ar gājēju vidū populāriem galamērķiem. 

Domājot par ielas telpas elementiem, ir svarīgi atcerēties, ka jebkura ielas elementa izvietošanai vajadzētu balstīties uz principu, ka 

ielu mēbelēm ir otršķirīga nozīme attiecībā pret ielas pamatfunkcijas un drošības nodrošināšanas pamatelementiem un infrastruktūras 

objektiem. Neviens no ielas elementiem nedrīkst apdraudēt satiksmes drošību, gājēju vai velo kustību.   

Ielas pamatfunkcija ir un paliek nodrošināt ētu un drošu nokļūšanu no punkta A līdz punktam B, bet ar labu dizainu mēs šo ceļu varam 

padarīt patīkamāku 
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2.3.1. Soliņi 

Soliņi ir ielas elements, kas piesaista cilvēkus un liek tiem apstāties. Atpūtas vietas ar soliņiem ielu telpā nodrošina ērtu vidi, kur cilvēki 

var atpūsties, socializēties, novērot vai lasīt. Pareiza soliņa izvietošana ir vienkāršs, bet nozīmīgs žests, kas rada vietas izjūtu tuvējā 

apkārtnē. Soliņu uzdevums ir dot iespēju izjust vietu, nodrošinot mierīgu atpūtu, interesantu tikšanos un sarunu, aizraujošu lasītprieku vai 

vienkārši ļaujot novērot ielas dzīvi. 

Ir principi, kurus ievērojot, soliņi vienmēr būs aizņemti: 

 soliņi ir jānovieto vietās, kur tie ir redzami un ērti pieejami; 

 tie jānovieto dažādiem laikapstākļiem un situācijām piemērotās vietās. Noēnotās vietās zem kokiem – vasarā, saulainās 

vietās – pavasara, rudens un ziemas sezonā; 

 soliņš, kas novietots pret skatienu piesaistošu objektu, noteikti tiks izmantots biežāk, un sēdētājs uz tā jutīsies komfortablāk. Tā 

var būt blakus esoša ēka, bērnu spēļu laukums, mākslas objekts vai dinamiska ielas dzīve. Ja trotuārs to pieļauj, soliņi var būt 

izvietoti arī perpendikulāri apmalei, lai izveidotu gājēju „kabatiņas”; 

 izvietojot soliņus, tos vēlams kombinēt ar citiem ielas elementiem, piemēram, apstādījumiem, atkritumu urnām un 

apgaismojuma elementiem, tādejādi radot telpu ar noteiktu funkciju un robežām; 

 soliņus kombinējot ar citiem ielas elementiem, var izveidot patīkamas un komfortablas īsas atpūtas telpas ielas vidē. 

Soliņu dizainam ir liela loma gan ielas koptēla veidošanā, gan sēdētāja komforta nodrošināšanā. 

Soliņi var būt gatavoti no dažādu veidu materiāliem – koka, metāla, betona, dažādiem kompozītmateriāliem, bet tiem jābūt augstas 

kvalitātes materiāliem gan funkcionālā, gan vizuālā izpratnē. 

Soliņu dizains var piemēroties un iekļauties esošajā ielas dizainā vai, gluži pretēji, izcelties un piešķirt ielai jaunu raksturu, identitāti un 

kvalitāti. 

Gan  superērti soliņi, gan šķietami sēdēšanai nepiemēroti – tie visi ir paredzēti, lai pulcētu cilvēkus negaidītos veidos un ļautu viņiem 

labāk iepazīt apkārtni. 
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KLASISKS 
 

 Pacelt kājas gaisā ne tikai mājās! 

Tradicionāli un saskanīgi 

www.archiexpo.es https://twitter.com/kinasts 

www.marshalls.co.uk 

www.archiexpo.es 

www.dwell.com www.dwell.com 
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PRIEKAM 
 

Liegai un nesteidzīgai atpūtai pilsētā - izturīga 

materiāla šūpuļtīkli 

Soliņš, kā flīģeļa vāks, kas šūpojas vien 

mazliet 

www.archiexpo.es www.publimetro.co 

www.citylab.com 

www.thecityreview.com 

ny.curbed.com/ 
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KOPĀ BŪŠANAI 

Soliņš, uz kura salabt. Ir grūti nosēsties attālu. 

Soliņš, kas ideāli iederas mazpilsētas centrālajā laukumā vai 

daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kur sanākt svētkos un ikdienā, lai iekurtu 

uguni, padziedātu, parunātu, atcerētos un paklausītos. 

 

Uzticības aplis 

http://www.archiexpo.com www.2krota.ru 

www.marshalls.co.uk 

http://www.shareable.net 
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ĪSAI PAUZEI 

Ne vienmēr mēs gribam, lai esam rokas stiepiena attālumā, 

bet acu kontakts un smaida iespēja rada komfortu un 

vienmēr noder. Parādām sevi un apskatām citus. 

 

Neilgai gaidīšanai 

 

www.miljo-sikkerhet.no www.sloper.es 

www.archiexpo.com www.marshalls.co.uk 
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ZIEMAS UN RUDENS VAKARIEM 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 
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ZIEMAS UN RUDENS VAKARIEM 

www.keha3.ee 

www.celfwaith.co.uk www.calzolariarredourbano.it 

www.calzolariarredourbano.it 
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DAŽĀDĪBAI UN IDENTITĀTEI 
 

Izglītojoši 

www.thisiscolossal.com www.2krota.ru 

www.hyperallergic.com www.neatorama.com 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

33 | SIA "Grupa93" 

DAŽĀDĪBAI UN IDENTITĀTEI 
 

ilgtspējīgi un uzlādējoši – saules baterija 

 

Piemērots riteņbraucējiem Ar mānīgu mērogu 

www.popupcity.net 

www.pinterest.com www.archiexpo.com 

www.designboom.com 
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DAŽĀDĪBAI UN IDENTITĀTEI

Kā gaismas un dizaina elements 

http://2krota.ru 

www.lucile.be  

http://www.archiexpo.com www.inspirowaninatura.pl 

www.trinixy.ru 
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2.3.2. Pieturas 

Pieturas ir nozīmīgs pilsētas dzīves krustpunkts. Punkts, no kura nokļūt mums svarīgās vietās – uz darbu, skolu, veikalu, parku, ciemos, 

kino vai restorānu. Tās ir dienas sākums un beigas, svētki un Ikdiena. Pieturas ir pilsētas vizītkarte, pirmais, ko ieraugām, atbraucot ar 

sabiedrisko transportu. 

Pieturas ir jāveido un jāizvieto tā, lai tās padarītu ērtāku un patīkamāku mūsu ikdienu: 

 viegli sasniedzamas un pieejamas gājējiem un velobraucējiem; 

 izvietotas nozīmīgu objektu tuvumā – pie tirdzniecības objektiem, pašvaldības iestādēm, parkiem, skvēriem; 

 nepārprotami nodefinēta kā pieturvieta; 

 pieturvietu ir vēlams izgaismot, tādējādi nodrošinot gan tās redzamību, gan drošības sajūtu, gaidot transportu. 

Pilsētas ietvaros būtu ieteicams radīt vienota dizaina pieturas, bet to labiekārtojuma līmenis var būt atšķirīgs, ņemot vērā pieturas 

funkciju un novietojumu: 

 pietura ar dinamisku kustību dzīvā ielā – tikai kā vietzīme; 

 pietura, kurā jāgaida vairāk nekā 5 minūtes – ar soliņu; 

 pietura ar iespēju droši novietot velosipēdus, lai tālāk dotos ar sabiedrisko transportu; 

 pilsētas centrālā pietura – kā satikšanās vieta, ziņojumu dēlis, grāmatu apmaiņas punkts, kafejnīca, puķu veikals. 

Būtiskākie ielu vides elementi transporta pieturām ir zīmes, nojumes un soliņi. Pieturas teritorijas īpašākai atzīmēšanai var izmantot no 

ietvju un braucamās daļas atšķirīgu segumu – krāsu, faktūru, ieklājumu. 

Pieturās, kur gaidīšanas ilgums ir mazāks par 5 minūtēm, var neizvietot soliņus vai nojumes, bet obligāta nepieciešamība ir zīme. 

Transporta pietura zīmes norāda, kur cilvēkiem ir jāuzgaida un jāiekāpj transportlīdzeklī. Zīmēm ir skaidri jānorāda tranzīta operators, 

maršruta numurs un grafiks. Pēc iespējas būtu jānodrošina arī kartes, kas attēlo sabiedriskā transporta maršrutus, kuri apkalpo pieturu 

un vietējos galamērķus. Informētība rada drošības sajūtu. 

Pieturās, kurās ir jāgaida ilgāk nekā 10 minūtes, būtu nepieciešams izveidot nojumes. Nojumes pasargā pasažierus no lietus un saules 

un nodrošina komfortu. Nojumēm ir dažādi izmēri un dizaini, tās vienlaicīgi ir izmantojamas arī kā informācijas paneļi. 

Pieturu dizains var sasaukties ar apkārtējo ielu vidi, bet tas var būt arī kā centrālais elements, kas nosaka vietas un pilsētas raksturu.
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DAŽĀDA LĪMEŅA UN NOZĪMES 

       

     

 

 

http://translink.com.au 

www.newurbanroswell.com www.boutique-homes.com archidose.blogspot.com 

Kā pilsētas centrālā satikšanās vieta-  

ar kafejnīcu, avīžu kiosku un riteņu novietni 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

37 | SIA "Grupa93" 

ROTAĻĀM 

     

  

coop.partizaning.org 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 
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PRIEKAM, ATPŪTAI UN KOPĪBAI 

     

    

          

www.etatrust.org.uk www.okclips.com 

Lasītpriekam 

blog.xuite.net 

www.recyclart.org www.eyeofthefish.org 

www.kids-bookreview.com 

www.okclips.com www.ilyke.net 

architecturelover.net www.woostercollective.com www.kink.se 
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SULĪGUMAM 

 

       

 

 

www.elistmania.com www.elistmania.com www.designadv.ru www.okclips.com 

sandboxworld.com 
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ILGTSPĒJĪGUMAM  

 

 

Pietura, kur gaisma iedegas, ja tajā ir cilvēks 

Pietura no otrreiz pārstrādātām pudelēm + LED gaismas 

www.creativecriminals.com 

http://www.skyscrapercity.com 
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INTERAKTĪVAS 

  

   

 

Pietura - svari 

www.notcot.org www.behance.net 

http://www.creativeguerrillamarketing.com 
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WI-FI PIEKĻUVE, TELEFONA UZLĀDE, SKĀRIENJŪTĪGS EKRĀNS 

    

  
www.huffingtonpost.com 

www.geek.com 

sophiemr.blogspot.com 

www.mainova.de feldmanarchitecture.com 
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PIETURA GARE DE LYON, PARĪZĒ  

   

 
 

www. projets-architecte-urbanisme.fr www.projets-architecte-urbanisme.fr 

www. projets-architecte-urbanisme.fr 

Mūsdienīga un ērta- ideāla mazpilsētas centrālajai pieturai 
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2.3.3. Apgaismojums 

Apgaismojums ir galvenais elements, kas diennakts tumšajā laikā ielas telpā rada drošības un komforta sajūtu gan kājāmgājējiem, 

gan velo un auto braucējiem. 

Pareizi izvēlēti gaismas ķermeņi nodrošina ne tikai apgaismojuma pamatfunkciju, bet veido arī ielas telpas dizainu un oriģinalitāti, 

tāpēc ir svarīgi izvēlēties apgaismes ķermeņus, kas izskatās labi arī dienā. 

Ielas izgaismošanai izmantojot laternu stabus, ir vērts apdomāt to izvietošanu vietās, kur tie var tikt izmantoti arī citām funkcijām, 

piemēram, luksoforu vai zīmju izvietošanai, tādējādi uzlabojot kopējo ielas vizuālo tēlu. Līdzīgi ielas telpas izskatu var ietekmēt, gājēju 

zonas izgaismošanai izmantojot pie ēku sienām stiprināmas laternas, tādējādi nakts laikā novēršot gaismas piesārņojumu iekštelpās. 

Vietās, kur tas ir iespējams, vēlams apvienot ielas braucamās daļas un gājēju zonas apgaismojuma risinājumus. 

Pilsētas ielu apgaismojumu rada un veido ne tikai īpaši izvietoti apgaismes ķermeņi. Interesantu un atšķirīgu auru var veidot ēku 

apgaismojums, kas nakts laikā var izmainīt ne tikai ielas, bet arī pilsētas raksturu kopumā. Izvērtējot jaunu apgaismes risinājumu 

ieviešanu vai to rekonstrukciju, ir nepieciešams veikt nelielu pilsētas apsekojumu vakara un nakts laikā, lai izvērtētu, kā plānotie 

apgaismes risinājumi iekļausies ielas telpā, kontekstā ar gaismas avotiem pie ēkām vai pat ēku logiem. 

Nozīmīga loma pilsētvides veidošanā nakts laikā ir gaismas avota krāsai, kas vēlama silti balta vai dzeltena, radot mierīgu un 

patīkamu atmosfēru, kurā ir vēlme uzturēties. Par nepiemērotu pilsētvides izgaismošanai tiek uzskatīta zilā gaisma, kas rada vēsu un 

nepatīkamu asociāciju, tomēr ir pilsētas, kurās ielu pagaismojums ir zilā krāsā, īpaši vietās, kurās raksturīgs augsts kriminālnoziegumu 

skaits, jo pētījumi liecinot, ka zilās gaismas ietekmē noziegumu skaits samazinoties pat par 10%. Viens no skaidrojumiem – gaismas 

krāsa ir nesen radīta un neierasta, tādēļ cilvēki uzvedas uzmanīgāk. 

Apgaismojuma esamība diennakts tumšajā laikā ir vitāli nepieciešama ik dienu, tāpēc ir svarīgi padomāt par enerģiju taupošiem 

apgaismojuma risinājumiem, piemēram, LED vai saules enerģiju. Svarīgs ir arī apgaismes ķermeņu dizains, kas nodrošina maksimālu 

gaismas izmantošanas efektivitāti, neveidojot gaismas piesārņojumu naksnīgajās debesīs vai dzīvojamo ēku logos. 

Ielu telpas apgaismojuma risinājumi ievērojami var mainīties līdz ar dažādiem zinātnes atklājumiem par enerģijas efektīvāku 

izmantošanu vai pat iztiekot bez līdz šim tradicionālajiem enerģijas avotiem. Interesants atklājums ir viela, ar kuru apstrādājot ielu un 

ietvju segumu, tiek nodrošināts apgaismojums nakts laikā, balstoties uz dienas laikā uzkrāto saules enerģiju, vai risinājums, kur 

apgaismojumu nodrošina ķīmiska reakcija. 

Apgaismojums nodrošina nepieciešamo izgaismojumu tumšajā dienas laikā, uzturot gājēju aktivitāti un drošību, kā arī transportlīdzekļu 

drošību. Labi izveidots ielas apgaismojums uzlabo publisko vidi, vienlaikus nodrošinot drošību uz ceļiem, veloceliņiem, kā arī gājēju 

celiņiem – ietvēm, alejām un kāpnēm. Apgaismojums ir nozīmīgākais ielu vides dizaina elements diennakts tumšajā laikā. 
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LED APGAISMOJUMS 

       

    

Izcelt atšķirību 

jaxstumpes.blogspot.com 

www.landscapeonline.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

sustainablecitiescollective.com 

landscapeonline.com 

Minimāls gaismas piesārņojums 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

46 | SIA "Grupa93" 

IZCELT  

   

    
lv.wikipedia.org 

www.photoriga.com www.citariga.lv 

©Grupa93 
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MĀKSLAS IZPAUSME 

    

    

http://designyoutrust.com www.citylab.com 

blog.shiftboston.org travelbetweenthepages.com magazine.saatchiart.com 
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IELAS RAKSTURU PAPILDINOŠS 

       

     
www.keha3.eeenlightingrotermanni-quarter.png http://www.thesavagefiles.com 

www.notcot.org 

www.curiocitybird.com www.citylab.com-

quarter.png 

www.facade-lighting.com 
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CITU IELAS ELEMENTU IZGAISMOJUMS 

     

   

www.visitkraslava.com/ www.voru.ee careersinfinance.mfsa.com 

www.spoki.tvnet.lv www.enlightermagazine.com 
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2.3.4. Atkritumu tvertnes 

Iespējams, ka atkritumu tvertnes ir viens no noderīgākajiem elementiem ielas telpā, kas padara uzturēšanos ārtelpā patīkamu. Pareizi 

izvietotas atkritumu tvertnes ievērojami atvieglo teritoriju sakopšanu un uzturēšanu, saglabājot tās tīras un pievilcīgas. 

Atkritumu tvertnes ir jāizvieto atbilstoši cilvēku plūsmai un koncentrācijai, bet ne attālāk kā 200 m vienu no otras ielās ar intensīvu 

gājēju kustību. Vēlams izvietot tās uz katra ielas stūra un vietās, kur periodiski pulcējas cilvēki, piemēram, pieturās vai skvēros. Atkritumu 

urnas izvietojamas tiešā gājēju plūsmas tuvumā, bet netraucējot to un neradot ielas telpas vizuālu piesārņojumu. 

Atkritumu urnām jābūt pieejamām un ieraugāmām, bet neuzkrītošām. To izvietojumam jābūt pietiekami biežam, lai nerastos vēlme 

atkritumus nomest uz ielas, tomēr nav nepieciešams tās izvietot biežāk kā ik pa 200 metriem, t. i., redzamības attālumā. Protams, tas 

neattiecas uz krustojumiem. Uz katra ielas stūra ir jābūt atkritumu urnai. 

Nozīmīgu ieguldījumu atkritumu apsaimniekošanā var sniegt sadarbība ar uzņēmējiem, kuri pie savu ēku ieejas durvīm parasti izvieto 

atkritumu konteinerus. Iespējams, ir vērts apdomāt iespēju to noteikt kā obligātu prasību, piemēram, tirdzniecības objektiem. 

Atkritumu urnu dizainam ir nozīmīga loma ne tikai ielas koptēla veidošanā, bet arī funkcionalitātē. Tām vēlams nebūt atklātām un 

nenosegtām, lai to saturu neizsvaidītu putni. Vietās, kur novērojams vandālisms, jāpadomā par atkritumu tvertņu imobilitāti un izturību. 

Metāla urnas ir izturīgas, tomēr to tīrības uzturēšana nav ērta, savukārt kompozītmateriāla urnas ir vieglas un ērtas no uzturēšanas 

viedokļa, bet nav drošas cigarešu izsmēķu izraisītas degšanas situācijās. Atkritumu urnu dizainu vēlams veidot tādu, lai tajā nebūtu 

iespējams izmest nepiemērotus atkritumus, piemēram, sadzīves atkritumu maisus, kuru savākšanai ir paredzēti atkritumu konteineri. 

Atkritumu urnas ir viens no tiem ielu elementiem, kuru dizaina izvēle ir īpaši nozīmīga. Atkritumu urnas pilsētvidē īpaši netiek izceltas. 

Atkritumu urnu dizainā ir jājūt smalkā robeža starp iespēju tās īpaši neizcelt, bet vienlaikus padarīt pamanāmas. Atkritumu urnu 

pamanīšanu un izmantošanu var veicināt to izvietošana prognozējamās vietās. Vietās, kur ierasts tās ieraudzīt un atrast – pie soliņiem, 

veikaliem, ielu stūros. Ir jāņem vērā, ka kājāmgājēji neizvēlēsies izmantot atkritumu urnas, ja tās nebūs „pa ceļam”. Neizvēlēsies pat 

tad, ja no ierastā maršruta būs jāpaiet nost vien daži soļi. 

Teritorijās, kurās ir liela cilvēku plūsma un līdz ar to arī radīto atkritumu daudzums, ir svarīgi padomāt arī par atkritumu tvertnēm 

dažādiem atkritumu veidiem to šķirošanai un pārstrādei. 

Ēst uz ielas ir nepieklājīgi, un smēķēšana nodara ļaunumu veselībai, bet diezin vai tuvākajā nākotnē cilvēka dabu būs iespējams 

mainīt, tāpēc atkritumu urnas ir viens no būtiskākajiem ielu vides objektiem, kas pilsētu un ielas telpu spēj veidot sakārtotu un 

patīkamu.
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AR IESPĒJU ŠĶIROT 

     

   

jaxstumpes.blogspot.com http://www.zerowastesg.com www.inhabitat.com 

www.inhabitat.com http://www.urbanff.com.au 
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IEDERĪGI VIDĒ 

     

     

 

nclurbandesign.wordpress.com 
www.falco.co.uk 

Piešķirot akcentu 

S 

Kirot akcentu 

www.escofet.com 

www.streetfurniture.com www.wyopass.org www.streetscape.co.nz 
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2.3.5. Mākslinieciskie akcenti 

Angliski termins public art, precīzi ataino tā būtību, t. i., māksla, kas, iespējams, nemaz nav māksla, bet drīzāk sabiedrības izpausmes 

veids publiskajā telpā, šajā gadījumā – ārtelpā. 

Mākslinieciskie akcenti piešķir ielas telpai īpašu dimensiju. Tie var veidot apkaimes tēlu un izveidot vietas identitāti, radīt piederības 

sajūtu un lepnumu, atainot saikni vai noteikt robežu. Tie padara ielas vizuāli interesantākas, piesaista apmeklētāju interesi publiskajai 

telpai, piešķir pastaigai akcentu.  

Mākslinieciskie akcenti var atrasties dažādās vietās, tai skaitā ielās ar lielu gājēju intensitāti un arī vietās ar mazu gājēju plūsmu, lai 

izveidotu unikālu vietu, kuru atklāt. 

Mākslas objekti var būt gan profesionāļu, gan vienkārši iedzīvotāju veidoti un radīti – skulptūras, sienu un ielu zīmējumi, brandmūru 

gleznojumi, unikālas zīmes un norādes, pat reklāmas, ielu un celiņu segumi, ēku arhitektūras elementi. Tie var būt gan statiski un 

pastāvīgi, gan mobili un impulsīvi. 

Tukšās ēku sienas iespējams izmantot, lai ielu vidi padarītu mājīgāku un mazinātu pamestības un tukšuma sajūtu. Tukšo sienu 

apdzīvošanai iespējams izmantot augstas kvalitātes publisko mākslu, mozaīku, izmantot materiālu faktūras (piemēram, ķieģeļu 

rakstus), kā arī vertikālās apzaļumošanas struktūras u. c. 

Mākslinieciskie akcenti var būt jebkur un parādīties visnegaidītākajās vietās, tomēr tos galvenokārt pamanīs un novērtēs gājēji un 

velobraucēji. 

Mākslas izpausmes veiksmīgi ir iespējams apvienot ar ierastajiem ielu telpas elementiem, piemēram, soliņiem, apstādījumiem, 

strūklakām vai pat ielu segumu, tādējādi padarot interesantākas vietas un lietas, reizēm sniedzot jaunu dzīvi jau savu laiku it kā 

nokalpojušām lietām. 

Daudzslāņainā un kolorītā sabiedrībā nevar gaidīt, ka visiem patiks viss. Tas attiecas arī uz mākslas izpausmēm ielas telpā, bet tas ir 

veids, kā uzrunāt, izglītot un/vai apvienot sabiedrības viedokli. Šie objekti ataino konkrētās vietas šodienu un kolektīvo atmiņu, sniedz 

impulsu vietas nākotnes izpausmēm. Dažādie viedokļi par mākslas izpausmēm publiskajā ārtelpā ir pozitīvs un veselīgs signāls par 

sabiedrības attieksmi attiecībā uz tās dzīves vidi un liecina par ieinteresētību tās veidošanā. 

Public art uzdevums ir piesaistīt uzmanību – lietām, vietām, notikumiem, personībām, kustībai, domām un idejām. 
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UGUNSMŪRI UN CITI MŪRI 

     

  
www.parkulturu.lv www.kasjauns.lv 

Aigars Sloģis riga2014.org www.avsite.gr 
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GĀJĒJU PĀREJAS  

  

     

Ar 3-D efektu 

http://cdn.images.express.co.uk www.hqwallbase.com 

tegalcyber.org warszawa.gazeta.pl www.mtc.ca.gov 
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SKULPTŪRAS 

Pilsētas identitātei 

Deju soļi 

hellaheaven-ana.blogspot.com tourism2.ventspils.lv 

www.seattle.gov lookingaroundlondon.blogspot.com 
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UN DAUDZ, UN DAŽĀDI 

 

       

     

www.demilked.com tweets.seraph.me www.flicr.com 

www.streetartutopia.com www.opticalspy.com 

www.theartjunkie.wordpress.com 

©Grupa93 
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www.demilked.com www.demilked.com www.demilked.com 

www.kasjauns.lv 
www.arterritory.com 
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2.3.6. Velo novietnes 

Velosipēdu kā ērtu pārvietošanās līdzekli ir atzinuši un atzīst arvien vairāk cilvēku. Velosipēds ir nozīmīgs instruments ceļā uz ātrākām, 

„zaļākām” un veselīgākām pilsētām. 

 

Velosipēdu drošas novietošanas un atstāšanas vietu trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vilcinās izmantot šo transporta līdzekli. 

Lai pasargātu savu velosipēdu no garnadžiem, nepietiek tikai ar labu slēdzeni, ir nepieciešama arī droša vieta, kur velosipēdu 

pieslēgt. Pilsētā nereti ir redzamas situācijas, kad velosipēds ir pieslēgts pie kāda koka, staba vai notekcaurules, bet šāds risinājums ne 

vienmēr var pasargāt no velosipēdu zagļiem. Tāpēc svarīgi ir uzstādīt drošas velonovietnes. 

 

Velonovietne ir īpaši iekārtota vieta velosipēdu novietošanai, piemēram, ar velostatīviem vai veloskapjiem. Tās jānovieto: 

 tiešā velosipēdistu maršrutu galamērķu (biroju ēkas, stacijas, izglītības, atpūtas iestādes, sporta un tirdzniecības 

centri, servisa uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes u. c.) tuvumā; 

 tā, lai vieta un konstrukcija netraucētu gājējus un ielu uzkopšanas tehniku; 

 labi pamanāmā vietā un jābūt atpazīstamām kā velonovietnēm, piemēram, virs tām izveidojot jumtu, kas ne tikai 

pasargās no nokrišņiem, bet būs arī labi pamanāmas no attāluma; 

 tā, lai netraucētu citu ceļa lietotāju redzamību, it īpaši krustojumos un gājēju pāreju vietās, un netraucētu piekļuvi 

publiskiem un privātiem objektiem. 

 

Lai velostatīvu varētu uzskatīt par drošu, pie tā jāvar pieslēgt rāmi un vismaz vienu no riteņiem. Tam jābūt stabili nostiprinātam un 

izturīgam pret mehāniskiem bojājumiem. Tā novietnei jābūt labi pārredzamā, publiskā, un ideāli, ja apsardzes pieskatītā vietā. Par 

piemērotāko un drošāko tiek uzskatīts U veida statīvs. 

Jāatceras, ka pat visdrošākā slēdzene un visstabilākais velostatīvs negarantē 100% drošību, ja velosipēds tiek atstāts uz ilgu laiku, 

tostarp arī pa nakti. Velostatīvi primāri ir domāti īslaicīgai velosipēdu novietošanai. 

 

Ilglaicīgai velosipēdu novietošanai, t. sk. pie autobusu pieturām, ir jānovieto aizslēdzami veloskapji vai jāizveido slēdzama 

telpa/nožogojums to novietošanai 
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 “U” VEIDA  

     

     
www.securabike.com en.wikipedia.org 

_parking_rack 

chucks-fun.blogspot.com www.divritenis.lv www.veloriga.lv 

urbanplacesandspaces.blogspot.com 
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DROŠAS UN ATRAKTĪVAS 

      

    

www.onlyinoldtown.com 

chucks-fun.blogspot.com http://assets.inhabitat.com 

chucks-fun.blogspot.com chucks-fun.blogspot.com 

architectureartdesigns.com 
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DAUDZFUNKCIONĀLAS 

     

   

Vieta, kur riteņbraucējiem palasīt un iedzert kafiju 

www.toxel.com http://assets.inhabitat.com 

http://assets.inhabitat.com 

www.landscapeonline.co

m 

www.ideasinmotionsouthend.co.uk 

Barjera, apstādījumi un velo stāvvieta  ©Grupa93 
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PAMANĀMAS NO ATTĀLUMA 

          

  
untappedcities.com 

www.publimetro.co 

www.hbdesigns.co.uk 

dreamstime.com 

©Grupa93 
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VĒL DROŠĀKAS 

   

  

www.bakfiets-en-meer.nl 

www.patentauction.com 

www.evworld.com 

Droši un ilgtspējīgi  

www.thecityfix.com 

Dārgi, bet Ietilpīgi un droši 
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B&R (BIKE AND RIDE) 

     

   

www. railzone.nl 
www.kansascyclist.com www.pedals.org.uk 

www.winnipegtransit.com www.transport.act.gov.au 
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2.3.7. Zīmes un reklāmas 

Ielu vidē zīmes sniedz specifisku informāciju par virzienu, galamērķi vai atrašanās vietu. Zīmēm ir ļoti liela nozīme telpas uztveramībai un 

saprotamībai. Tās var būt norādošas, aizliedzošas, paskaidrojošas, iedvesmojošas, mudinošas, ieteicošas. 

Zīmēm jābūt novietotām pārdomātās un labi pārredzamās vietās. To saturam ir jābūt vienkāršam un nepārsātinātam, uztveramam un 

saprotamam jau no attāluma. 

Zīmes īpaši nozīmīgas ir pilsētas viesiem, kuri nepārzina īsākos un drošākos ceļus cauri pilsētai, līdz veikalam vai pašvaldībai. Ir svarīgi ar 

zīmēm norādīt precīzu un saprotamu virzienu nokļūšanai līdz nozīmīgākajiem pilsētas objektiem vai arī vietām, kuras vēlamies parādīt. 

Norādes zīmēs sniegtajai informācijai ir jābūt uzticamai un patiesai. 

Ielu norādes zīmēm ir jāpalīdz orientēties pilsētā un atrast nepieciešamo. Laba ielu marķēšanas sistēma (ielu nosaukumu zīmes) var 

aizstāt norādes uz dažādām pilsētas vietām, piemēram, skolām, baznīcām, iepirkšanās laukumiem utt. Ielu nosaukumiem jābūt 

norādītiem katrā krustojumā, tiem jābūt viegli salasāmiem ar lielu tonālu kontrastu. Zīmes ir iespējams izvietot visdažādākajos veidos, 

bet būtu ieteicams viena satura zīmes izvietot vienā noteiktā vietā, lai palielinātu informācijas uztveramību un saprotamību. 

Piemēram, ielu nosaukumus izvietot vai nu tikai pie māju sienām vai tikai uz ielu stūriem pie staba. 

Reizēm kā informācijas nesējus un/vai kustības organizētājus var izmantot arī citus ielas telpas elementus, piemēram, mākslas objektus 

vai apzaļumojumu, kas var samazināt nepieciešamību pēc zīmēm, tomēr iztikt bez tām pilsētvidē nav iespējams. 

Arī reklāmas un afišu stabi var būt informācijas avots par konkrēto vietu, vietas atmosfēras veidotājs. Afišu stabi ir veiksmīgs risinājums 

kopienas ziņojumu dēļa un paziņojumu izvietošanai, vienlaicīgi ar iespēju izveidot to kā vietzīmi. Afišu stabus vēlams izvietot vietās, kur 

periodiski pulcējas cilvēki: 

 pieturu tuvumā, bet ne pieturās; 

 uz ielu stūriem, bet neaizsedzot ielas redzamību; 

 skvēros, bet neaizsedzot ainavu. 

Reklāmas un veikalu uzraksti var izcelt ielu vides raksturu, savukārt nepārdomāta reklāmas izvietošana var radīt juceklīgu un 

nepatīkamu atmosfēru. Ne vienmēr ir nepieciešams un nav pat vēlams noteikt stingrus standartus reklāmu veidošanai un izvietošanai, 

tomēr būtu labi, ja tām tiktu rasts kaut viens kopīgs elements vai iezīme (novietojums, ierāmējums vai forma), kas ļautu saglabāt katras 

reklāmas individualitāti, vienlaikus nodrošinot ielas telpas koptēla izveidošanu un saglabāšanu.  
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AFIŠU STABI  UN INFORMĀCIJA PANEĻI 

       

      
www.poga.lv www.building.lv 

www.zz.diena.lv 

www.toxel.com dimensions-studio.co.uk 

www.visualizenashua.com www.new.pentagram.com digitalscreenmedia.org www.visualizenashua.com 
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REKLĀMAS  

   

        

www.boredpanda.com 

blogs.ubc.ca stuff4restaurants.com 

www.pelfind.com 

www.g.cz 

www.taringa.net 
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INTERAKTĪVAS UN NODERĪGAS  

   

  
www. nicolawood-design.blogspot.com 

www.taringa.ne www. architizer.com 

www.architizer.com 
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PILSĒTAS ZĪME 

     

     

       

www.vieglicelot.lv 

www. radionewz.net 

www.vieglicelot.lv 

glasgowmerchantcity.net 
www.rezekne.l v 

anythingispossibletravel.com www.edp24.co.uk 

www.deepwhite.lv 

www.ficsum.com 
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2.3.8. Apstādījumi 

Ielu apstādījumi ir nozīmīga daļa no pilsētas kopējās zaļumu struktūras. Tie uzlabo ielu vides kvalitāti un komfortu. Apstādījumi pilsētas 

vidē ir arī kā ilgtspējīgs lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājums. 

Ielu telpas apstādījumus veido zaļās joslas gar ielām, skvēriņi ielu krustojumos un pārvietojamie apstādījumi puķu podos un kastēs. 

Ielas, kuras ieskauj koki, rada drošības sajūtu ne tikai mentāli. Drošību rada satiksmes palēninājums, kuru veido šaurākas ielas sajūta. 

Apstādījumi gar ielas malām palīdz skaidri nodalīt ielas un ietves zonu, gājējiem radot komfortablāku sajūtu. Koki nodrošina fizisko un 

psiholoģisko barjeru starp gājējiem un motorizēto satiksmi, paaugstinot drošību, kā arī padara pastaigas patīkamākas. 

Ielu telpas veģetācijai ir ne tikai mentāla funkcija, nodrošinot patīkamāku ielu vidi, bet ir liela loma pilsētas lietus ūdeņu 

apsaimniekošanā. Jo plašākas ir zaļās zonas un nenobetonētas, nenobruģētas teritorijas, jo ilgtspējīgāka ir pilsētas lietus ūdeņu 

apsaimniekošana. 

Nozīmīga loma ielas telpas veidošanā ir pārvietojamiem apstādījumiem dažādos puķu podos un podiņos, kastēs un kastītēs. Izvietojot 

šāda veida apstādījumus, ātri tiek panākts zaļās zonas efekts maksimāli īsā laikā un ar salīdzinoši zemiem finansiālajiem ieguldījumiem. 

Tādā veidā ir iespējams radīt zaļumu klātbūtni arī vietās, kur pastāvīgu apzaļumojumu nav iespējams ieviest. Nozīmīgu ieguldījumu 

šāda veida apzaļumošanā var sniegt un sniedz privāti uzņēmumi un iestādes, piemēram, ielu kafejnīcas un veikali. 

Kā lielu un finansiāli ietilpīgu parku alternatīva var būt „mini parki” ielu skvēros vai zonā ap soliņiem, veidojot nelielus, bet intensīvus un 

efektīvus stādījumus, kas sniedz īsu atpūtas iespēju un patvērumu ikdienas steigā. 

Zaļās fasādes kļūst arvien populārāks risinājums pilsētvides apzaļumošanā, tomēr tas nav vitāli nepieciešams un aktuāls risinājums 

nelielām pilsētām, kurās ir salīdzinoši plašas no apbūves brīvas teritorijas. Fasāžu apzaļumošana varētu tikt izmantota kā interesants 

akcents un pievienotā vērtība pilsētas konkurētspējas palielināšanai. Vienlaikus jāatzīst, ka lielai daļai padomju laikos būvēto māju ir 

zaļā fasāde, ko izveidojuši dažādi vīteņaugi, kas ne tikai paaugstina ārtelpas vizuāli estētisko kvalitāti, bet arī uzlabo ēkas 

energoefektivitātes rādītājus. Apzaļumotām fasādēm ir arī augstāka skaņas absorbēšanas spēja, kas ļauj samazināt trokšņa radīto 

ietekmi. 

Katras pilsētas apzaļumojumu veido konkrētās vietas un cilvēku raksturs un līdzšinējā pieredze. Ir pilsētas, kurās apzaļumojumam ir 

pievērsta īpašāka nozīme tikai pilsētas centrālajā daļā, ir pilsētas, kur apzaļumojuma elementi pamanāmi, jau iebraucot tajās. Pilsētās 

ar augstu savrupmāju apbūves intensitāti bieži vien pat nav nepieciešami kādi papildu apzaļumošanas darbi. Konkrētās pilsētas 

iedzīvotāji var sniegt nozīmīgu un neatsveramu ieguldījumu pilsētas apzaļumošanā gan veidojot priekšdārziņus, gan apzaļumojot 

daudzstāvu ēku balkonus. Kā liecina Latvijas pilsētu pieredze, tad nozīmīgu pacēlumu šāda veida aktivitātēm var sniegt pilsētas 

organizēts konkurss par skaistāko dārzu, balkonu, priekšdārziņu vai pat mazdārziņu.  
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ZAĻĀS JOSLAS GAR IELĀM UN IELĀS 

     

  

www.venstpils.lv www.scan-plast.lv 

www.westsideaction.com www.lebomag.com 
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KĀ MĀKSLAS OBJEKTI 

      

         www.delfi.lv www.liepajnieks.lv 

www.venstpils.lv www.innovateholyoke.com 

www.pinterest.com 
Strangereverysunday. 

blogspot.com 

www.kaylinfitzpatrick.com 

 

Garšvielas un salāti  
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“MINI” PARKI 
NELIELI, BET INTENSĪVI- MINIMĀLAS IZMAKSAS, MAKSIMĀLA IETEKME. 

      

     

 

 

planningnews.blogspot.com 

www.amantesdaferrovia.com www.improvesf.com 

brooklynheightspress.wordpress.com blog.lpainc.com 

www.greenspiration.pl 
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APSTĀDĪJUMI DROŠĪBAI 

       

        
www.panoramio.com 

www.venstpils.lv www.blogto.com 

©Grupa93 

©Grupa93 
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VIENKĀRŠI ZAĻUMAM 

     

    
www.csmonitor.com www.skyscrapercity.com 

www.kkp.lv 

www.mcsagroup.com 

©Grupa93 ©Grupa93 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

77 | SIA "Grupa93" 

NEORDINĀRI RISINĀJUMI PĀRSTEIGUMAM 

     

    

www.greenpacks.org dugchicago.blogspot.com www.enteresan.com 

witness.theguardian.com http://www.dreamhamar.org 
beautifuldecay. 

com 
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2.3.9. Ūdens elementi 

Ūdenim un īpaši tekošam ūdenim ir nomierinoša ietekme uz cilvēka psihi. Dekoratīvie baseini, strauti un strūklakas padara ielas telpu 

dzīvu un atraktīvu, pozitīvi ietekmē cilvēku garastāvokli. Īpaša nozīme ūdens esamībai ielas telpā ir karstajās vasaras dienās. 

Ūdens elementi var būt ne tikai kā atsevišķa un monumentāla būve, bet arī integrēti ielas telpā kā spēle un pārsteigums. Papildu 

efekts tiek panākts, kombinējot to ar citiem ielas telpas elementiem – apgaismojumu, apzaļumojumu, kā māksliniecisku akcentu vai 

pat ar soliņa funkciju. Ūdens elementa multifunkcionalitāte un integritāte citos ielas telpas elementos ir pat ļoti vēlama, ņemot vērā 

mūsu klimatiskās joslas dažādību un garos ziemas mēnešus. 

Atsevišķs, plašs un īpašs stāsts ir par dabīgo ūdensteču izmantošanu ielas telpas veidošanā. Pilsētām, kurās ir dabīgās ūdensteces vai 

pat tikai ūdenstilpes, ir lieliska iespēja izveidot vidi, kas ir patīkama un ērta ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet pārdodama arī pilsētas 

viesiem. Bieži vien ir situācijas, ka pilsētas vēsturiskās attīstības gaitā transporta ziņā dzīvākā pilsētas iela ir tieši ūdenstilpes vai 

ūdensteces krastā. Ne reti ir situācijas, kad, gluži pretēji, krastmala ir atstāta pilsētas sētas pusē. Gan vienā, gan otrā gadījumā netiek 

izmantots ūdens sniegtais potenciāls pilsētvides veidošanā. Izveidot promenādi nav vienkāršs uzdevums ne situācijā, kad tā šobrīd ir 

iela ar intensīvu transporta kustību, ne situācijā, kad tā ir zaļa pļava, bet tas ir uzdevums, kas ir paveicams. Lai arī kāda būtu 

promenāde, tā vienmēr piesaistīs cilvēkus, kas ir sākums un pamats labas vietas izveidošanai. 

Promenādes ir vienas no iecienītākajām pastaigu vietām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem, īpaši situācijās, kad tās ir gar 

ūdeni. Promenādes labiekārtojuma līmenis un plašums ir atkarīgs no gājēju kustības intensitātes, tomēr ikvienā promenādē ir 

nepieciešami soliņi un atkritumu urnas. Promenādes var tikt papildinātas ne vien ar tradicionāliem ielas telpas elementiem 

(velonovietnēm, apgaismojumu), bet tur būs iederīgi jebkāda veida objekti, kas var papildināt promenādes rekreatīvo funkciju. 

Ielas telpā ūdens elementiem ir ne tikai dekoratīva, bet arī funkcionāla nozīme. Aktīvā pilsētā absolūti nepieciešams elements ir 

dzeramā ūdens uzpildīšanas vietas, ko izmantot tūristiem pilsētas apskates laikā vai pilsētniekiem sava ikrīta skrējiena ceļā. Tas var būt 

kā neliels, bet nozīmīgs žests no pilsētas puses, rūpējoties ne tikai par saviem iedzīvotājiem un viesiem, bet arī kontekstā ar globāliem 

vides un resursu taupīšanas jautājumiem. Izvietojot dzeramā ūdens strūklakas, jāņem vērā gājēju kustības intensitāte ikdienā, izvietojot 

tos vietās, kur periodiski sanāk apstāties, pie tūrisma galamērķiem, pašvaldības iestādēm. Tie jānovieto redzamās vietās un 

nepārprotamā formā, lai ūdens strūklakas izmantotājs netraucēti varētu remdēt slāpes, vienlaikus netraucējot pārējo ielas dzīvi un 

neapdraudot sevi. 
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STRŪKLAKAS 

     

   

www.visitkraslava.lv pixeltopia.buzznet.com www.kcfountains.wordpress.com 

en.academic.ru www.tourism.jurmala.lv 
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INTEGRĒTI IELAS TELPĀ- ESTĒTISKAM BAUDĪJUMAM UN ROTAĻĀM 

   

  

 

www.skyscrapercity.com 

www.skyscrapercity.com rotalskapis.blogspot.com 

www.lafoundation.org 

www.lafoundation.org 

www.carstenburmeister.com 

mainstreetsquarerc.com 
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DZERAMAIS ŪDENS  

       

   

Strūklaka “AKA”, kas arī dzeramā ūdens ņemšanas vieta 

www.bustersimpson.net www.latarh.lv 

www.bikexprt.com www.pinterest.com www.pinterest.com www.murdockmfg.com 
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PROMENĀDES RISINĀJUMI 

 

©Grupa93 
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2.3.10. Citi ielas elementi 

 

 

 

 

 

Ielas telpas dažādība nosaka vajadzību pēc daudz un dažādiem elementiem, kas 

nodrošina tās drošību un multifunkcionalitāti. Mūsu vajadzības ir tās, kas nosaka to formu 

un saturu, kvalitāti un kvantitāti. 

Ielu telpas veidotāji ir barjeras, ielu kafejnīcas, ēku fasādes un žogi, ielu un ietvju 

iesegums, ūdens trauciņš suņiem, putnu barošanas vieta, pulksteņi, stāvvietu maksas 

automāti un ugunsdzēsības hidranti, pat elektrības un gāzes skapji. Lietām, kurām ir 

noteikta funkcionāla nozīme vai arī tikai dekoratīvs elements – tām visām ir kopīgi 

jāveido harmoniska, uztverama un ērti lietojama ielas telpa gan gājējiem, gan 

velosipēdistiem, autobraucējiem un sabiedriskā transporta vadītājiem. 

Iespējams, ka lietas, ko līdz šim neesam raduši redzēt ikdienā uz ielas, jau tuvākajā 

nākotnē kļūs par neatņemamu ielas telpas sastāvdaļu ar sev raksturīgu dizainu, 

noformējumu un pilntiesīgu vietu kopējā „bildē”. 

Reizēm par nozīmīgu un raksturīgu ielas telpas elementu un veidotāju var kļūt lietas un 

vietas, kas veidojušās dabīgi un līdz ar to tik iederīgi un paliekoši.  
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PULKSTEŅI 

  

            

Vietas identitātes radītājs 

Vietas identitāti un nozīmi izceļošs  

(Pulkstenis Rēzeknē, Atbrīvošanas alejas un 18. Novembra ielas 

krustojumā) 

www.rezekne.lv 

www.citadariga.lv 

www.laikastils.lv www.tourism.sigulda.lv 

www.irlaiks.lv 
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ŽOGOS PASLĒPTI ZĪMĒJUMI 

www.demilced.com 

www.demilced.com www.demilced.com 

www.demilced.com 
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ATJAUTĪGAS BARJERAS

Skulptūra kā barjera jeb barjera kā skulptūra 

www.openyourpage.ru popupcity.net 

twicsy.com www.dezeen.com www.pinterest.com popupcity.net 
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KOMUNIKĀCIJU KASTES

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www. castrobiscuit.com www.thesun.co.uk 

Uzmanību piesaistošas 

Nemanāmas  
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ELEKTROMOBĪĻU UZLĀDES VIETAS 

     

      
greentothescene.wordpress.com 

www.treehugger.com 

www. cltampa.com 

blogs.shell.com www.treehugger.com 

http://www.greencarreports.com 



Ielu vides dizaina katalogs 

 

89 | SIA "Grupa93" 

SEGUMS 

     

     

www.dailytonic.com landscapearchitecturedaily.com 

landscapeonline.com landscapeonline.com blogs.sweden.se 

Vadlīnija 

Rezervējot/norādot 

©Grupa93 

©Grupa93 
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2.4. Ielas telpas kā satikšanās vietas radīšanas principi 

Ne vienmēr  ir skaidri saprotams, kas  ir darāms konkrētajā vietā, lai tā patiktu cilvēkiem. Atzītais amerikāņu urbānists Viljams H. Vaits 

(William Holly Whyte) ir teicis,  ka ir grūti radīt vietu, kas nepiesaistītu cilvēkus, jautājums ir, cik bieži tas notiks?  

Sabiedrība kopumā ir eksperts 

Viens no principiem, kas ir ievērojams vietas radīšanas procesā ir, ka sabiedrība ir eksperts. Tas nozīmē, ka lietas, ko nevar atrisināts 

katrs indivīds individuāli, kopīgi ir atrisināmas, tāpēc, ielas telpas, kā pievilcīgas publiskās ārtelpas veidošanā, liela nozīme ir sabiedrības 

iesaistes procesam. Kopienā ir cilvēki, kas pārzina vietas vēsturi, citi tajā dzīvo vai strādā, citi ik dienu šķērso to. Katram esot ar savu 

redzējumu, bet  sanākot kopā, tiek izveidots pamats ideju radīšanai un attīstīšanai.  

Latvijā aprobēta un par labu atzīta ir  Britu padomes situācijas analīzes un ideju radīšanas metode “Nākotnes pilsētu spēle”, kas sniedz 

iespēju dažādu jomu, pieredžu, interešu un vecuma grupu pārstāvjiem sadarboties, radīt inovatīvas idejas un risināt ar kādu noteiktu 

teritoriju (pilsēta, novads, apkaime) saistītus jautājumus. 

Galvenais ieguvums no minētā procesa ir cilvēku iesaiste konkrētās vietas veidošanā, kas, savukārt, ir pamats ik katra indivīda 

personīgākai attieksmei pret konkrēto vietu un piederības sajūtas radīšanai. 

Radīt vietu, nevis dizainu 

Dzīvīgu un atraktīvu ielu nav iespējams izveidot tikai ar ielas telpas dizaina elementu palīdzību. Mēs varam radīt skaistu vietu, bet tajā 

nebūs cilvēku. Vietas vitalitāti ietekmē ne tikai dizains, bet arī tā pareizs pasniegšanas veids un savstarpējā mijiedarbība, piemēram, 

soliņš ērtākajā un patīkamākajā vietā, apkārtējo mazumtirdzniecības objektu sadarbība, atsevišķos gadījumos, pat gājēju plūsmu 

virziena izmaiņas, bet atceroties, ka ieradumus ir grūti izmainīt, tāpēc primāri censties  tiem pakārtoties un tos ievērot. 

Novērot  un ievērot 

Ir vērojama negatīva prakse, kad ir centieni radīt risinājumus ielas videi, ne reizi tajā neesot. Neiespējami ir radīt lielisku vietu un telpu, 

ja ne reizi tur neesi bijis. Esot uz vietas un pavērojot dzīvi u kustību ielā kaut tikai 10-15 minūtes dažādos dienas laikos, piemēram, no 

rīta, pusdienas laikā un vakarā, tiks pamanīts, kas cilvēkiem patīk, kas nē, kur viņi  uzturas vai kurām vietām iet ar līkumu.  Ir svarīgi 

darba procesa ietvaros iziet ielās un vērot, vērot arī pēc tam, kad projekts jau pabeigts un vieta it kā radīta, lai gūtu pieredzi un 

atziņas nākamajiem darbiem.  
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Savienot 

Netverama, bet nozīmīga ir ne tikai mijiedarbība, kas veidojas starp cilvēkiem, bet arī starp lietā un objektiem. Ne velti pilsētās ir ielas, 

kurās izveidojušies noteikta rakstura objektu puduri, piemēram, iela, kur ir liels skaits kāzu kleitu veikalu vai tirdzniecības vietas, kurās 

piedāvā ziedus. Bērnu bibliotēkai, spēļu laukumam un saldējuma kafejnīcai atrodoties līdzās, vietas apmeklējums būs daudz lielāks kā 

gadījumā, ja tie atradīsies katrs savā pilsētas galā.  Līdzīgi ir ar ielas telpas elementiem. To izvietojumam ir vēlams būt savstarpēji 

integrējošam un papildinošam-  soliņš pie puķudobes ar skatu pret ielu vai strūklaku, blakus avīžu kioskam uz ielas stūra.  

Ieguldīšana nav iztērēšana 

 Ielas telpas sakārtošana un rekonstrukcija prasa lielus kapitālieguldījumus. Papildus izdevumus, protams, veido arī tās labiekārtošana. 

Saprotams ir kārdinājums ietaupīt finanšu līdzekļus, izvēloties mazāk kvalitatīvus un nepārdomātus labiekārtojuma risinājumus, bieži 

vien, lai tikai skaitītos, ka ir, kā rezultātā nākas sastapties  gan ar problēmām ekspluatācijas laikā, gan ar sabiedrības neizpratni par 

līdzekļu izmantošanas lietderību. Pretējs efekts tiek panākts ieguldoties pārdomātos, pārbaudītos, kvalitatīvos un ilgtspējīgos 

risinājumos, kas ilgtermiņā atmaksājas ne tikai finansiālajā aspektā, bet arī sabiedrības attieksmē, saņemot savā lietošanā ērtu un 

patīkamu vidi.  

Process nekad nebeidzas 

Ik dienu, mēnesi un gadu mainās sabiedrība, tās vajadzības un redzējums. Ielu vides ilgtspējas nodrošināšanai ir jāveic pastāvīgs tās 

monitorings, efektīvi, operatīvi un elastīgi reaģējot uz pamanītajām nepilnībām un vajadzībām vai ieviešot jaunas idejas.  

 

      

www.diena.lv www.voru.ee 

KRĀSLAVA VÕRU ПЕЧОРЫ 
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Atsauces 

 

PUBLIKĀCIJAS 

- Penn Avenue Corridor. Urban catalogue & streetscape program/ LOYSEN + KREUTHMEIER ARCHITECTS/2009. 

- Neighborhood Beautification and Safety Plan/ Castro Upper Market Community Benefit District/2008. 

- Business District Design Guidelines. Des Plaines, Illinois/The Lakota Group Laurie Marston, AICP/2005. 

- City Of Cheyenne Streetscape. Urban Design Elements/ Otak, Inc/2013. 

- Better Streets Plan (Sanfrancisko). Guide: Streetscape Elements/  San Francisco Planning Department/2011. 

- Model Design Manual for Living Streets/Los Angeles County/2011/www.modelstreetdesignmanual.com  

- Street Design Manual/New York City Department of Transportation/2013 

- Streetscape Manual/English Heritage, Bath Preservation Trust and Bath and North East Somerset Council Streetscape Manual 

Working Group/2005. 

- Vadlīnijas velosipēdu novietņu izvietošanai/Rīgas Domes Satiksmes departaments/2012. 

 

INTERNETA RESURSI 

- http://streetmix.net  

- http://www.pps.org  

- http://vancouver.ca  

- http://knowledge.allianz.com  

- http://walkonomics.com  

http://streetmix.net/
http://www.pps.org/
http://vancouver.ca/
http://knowledge.allianz.com/
http://walkonomics.com/
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- http://www.pps.org  

- http://www.rudi.net/ 

- http://www.theatlanticcities.com/  

- http://www.rotermann.eu/en/  

- http://designyoutrust.com/  

- http://www.igreenspot.com/; 

-  http://www.ecofriend.com/  

- http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/  

- http://www.pinterest.com/ketelsen/green-spaces/  

- http://www.nyc.gov/html/dot/html/about/streetdesignmanual.shtml  

- http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/307126/0096540.pdf  

- http://phillymotu.files.wordpress.com/2012/08/complete-cs-handbook_final_lowres1.pdf  

- http://www.oregon.gov/LCD/docs/publications/neighstreet.pdf  

- http://www.shareable.net/  

- http://www.veloriga.lv/ 

- www.likumi.lv  

CITI 

- Streetscape For Creation Of Place Identity/Results of Workshops- Kraslava, Võru, Pechory/Project ELRI-109 “ESTLATRUS 

TRAFFIC”/2013-2014.  

- Pašvaldības/valsts institūciju darbinieku un dažādu nozaru ekspertu intervijas un aptaujas.  

http://www.pps.org/
http://www.rudi.net/
http://www.theatlanticcities.com/
http://www.rotermann.eu/en/
http://designyoutrust.com/
http://www.igreenspot.com/
http://www.ecofriend.com/
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
http://www.pinterest.com/ketelsen/green-spaces/
http://www.nyc.gov/html/dot/html/about/streetdesignmanual.shtml
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/307126/0096540.pdf
http://phillymotu.files.wordpress.com/2012/08/complete-cs-handbook_final_lowres1.pdf
http://www.oregon.gov/LCD/docs/publications/neighstreet.pdf
http://www.shareable.net/
http://www.veloriga.lv/
http://www.likumi.lv/

