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7. Apļveida krustojums

Priekšizpēte "Gaujas ielas rekonstrukcijai posmā no Rīgas gatves līdz
Gaujas ielai 20, Ādažu novadā"

Gaujas iela, Ādaži

Vieta automašīnai
min 5 m

Noapaļojumi ar
slīpu bortakmeni

Priekšroka
gājējiem

Velo priekšroka, jo
novietots "gājēju
pārejā"

Stabiņi gājēju
trajektorijas
vadīšanai

Satiksmes nomierināšana
pirms konfliktpunkta -
raupja faktūra un pacēlums

Materiālu
kontrasts vides
uztveramībai

Gaujas street, Ādaži, Latvia
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Pilsētas publiskā ārtelpa ir         
fiziskā telpa, kurā mēs eksistējam 
kā sabiedrība. Svētkos, konflik-
tos un ikdienas gaitās
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Labu publisko ārtelpu nevar iz-
veidot vienas šauras nozares 
pārstāvji. To var izdarīt tikai visas 
iesaistītās puses vienojoties par 
kopējām vērtībām
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