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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Teritorijas saistība ar apkārtējo ceļu tīklu: 

- Ceļš uz Jūrmalas pilsētas teritoriju rietumu pusē; 

- Piebrauktuve zemes gabalam „Slēperi”, no a/c A5 nobrauktuves uz a/c 

A10, teritorijas dienvidaustrumu pusē; 

- Ziemeļu pusē teritoriju norobežo dzelzceļš Rīga – Jūrmala; 

Teritorijas iekšējais ceļu tīkls neeksistē. 

 

Gājēji un velobraucēji: 

- Esošs lopu tunelis zem a/c A10 savieno teritoriju ar Priedaines ielu, 

dienvidu pusē, kura gabarīti atbilst gājēju un velosipēdistu prasībām, 

bet nav pietiekami autotransportam. 

 

 

Plānotā satiksmes infrastruktūra 

Iekšējo ceļu tīkls: 

- Teritorijas iekšējo ceļu tīklu pamats tiek veidots kā bulvāra tipa loks 

paaugstinātai satiksmes intensitātei. Bulvāra lokam tiek pieslēgts 

vietējo ielu tīkls, kas nodrošina piekļuvi sabiedriskajām ēkām, 

stāvlaukumiem un piegādes zonām. 

- Bulvāra loks veidots ar divām braukšanas joslām katrā virzienā, kuras 

atdala sadalošā josla (3.0m). Ietves, iespēju robežās, izvietotas gar 

abām ielas pusēm un nodalītas no brauktuves ar 3.0m platu zaļo zonu. 

Vietējās ielas veidotas ar vienu braukšanas joslu abos virzienos un 

atdalītām ietvēm no brauktuves ar 3.0m platu zaļo zonu. Sarkano līniju 



SIA “E.Daniševska birojs”           „Detālplānojums Babītes pag. teritorijai 

starp a/c A10, Jūrmalu un dzelzceļu” 
 

 
 

  

un servitūta robežu attālumi variē atkarībā no pazemes komunikāciju 

daudzuma. 

- Bulvāra lokā ietvertie krustojumi veidoti kā rotācijas apļi. Pieslēgumi 

veidoti kā „T” veida krustojumi, pieļaujot vien labo nobraukšanu vai 

uzbraukšanu uz bulvāri. Ārpus bulvāra loka esošie krustojumi – 

rotācijas apļi un krustojumi. 

- Autostāvvietas projektējamā teritorijā tiek izvietotas ārpus ielu 

sarkanām līnijām un servitūta robežām. Stāvvietu skaits un ģeometrija 

precizējami to projektēšanas gaitā. 

 

Pieslēgumi valsts autoceļiem un blakus teritorijām: 

- Teritorijas pieslēgums a/c A10 tiek plānots caur nodalītām 

savācējsadalītājjoslām, kas savukārt pieslēdzas autoceļa A10 

pamatbrauktuvei; 

- Mezgls A10-Saliena tiek plānots kā divi atsevišķi satiksmes pārvadi, 

viens no tiem rotācijas apļa veidā, nodrošina Salienas savienojamību 

ar Piņķiem un A10 Rīgas un Jūrmalas virzienā , bet otrs – perspektīvās 

satiksmes plūsmas no Salienas tirdzniecības parka virzienā uz Rīgu 

nodrošināšanai; 

- Rietumu pusē – iekšējais ielu tīkls pieslēdzas Jūrmalas pilsētas 

teritorijas ceļam; 

- Ziemeļu daļā tiek plānots perspektīvais pieslēgums (satiksmes pārvads 

vai tunelis) Ziemeļu maģistrālei. 

- Austrumos – ceļš uz Babīti, kas šķērso a/c A5 uzbērumu zemes  

līmenī. 

 

Sabiedriskais transports: 

- Teritorijas plānojumā paredzēts veidot jaunu dzelzceļa staciju, kas 

atradīsies apmēram vidū starp esošām tuvākajām stacijām Priedaine 
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un Imanta. Paredzēta iela gar dzelzceļa staciju un pieslēgumu tās 

teritorijai ar apstāšanās vietām. 

- Sabiedriskā transporta pieturvietu “kabatas” projektējamā teritorijā 

iespējams izvietot zaļā zona starp brauktuvi un ietvi (3.0m)  

 

Gājēji un velobraucēji: 

- Ietves teritorijā veidotas blīvi, pārsvarā abpus ielai, turklāt veidotas 

atstatus no ielas - 3.0m attālumā. Veloceliņi organizēti vienā ielu pusē, 

savietojot ar ietvēm. Ziemeļu daļā ietves tiek savienotas ar veloceliņu 

Rīga-Jūrmala, dienvidu daļā tās savienotas ar Priedaines ielu caur 

rekonstruējamu tuneli, kas tiks pielāgots gājēju un velobraucēju 

vajadzībām, rietumu pusē ar Jūrmalas pilsētas teritoriju, austrumu 

pusē – zem a/c A5 ar Babīti. 

 

 

 

  


