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Dzīvojamā zona, nevis dzīvojamo māju 
zona



Dzīvojamo zonu raksturojoša zīme



Dzīvojamā zona CSN

• Dzīvojamā zona – apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas
vieta) vai tās daļa. Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās;

• Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts
pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā.

• Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka,
taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu
braukšanu.

• Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli
paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas,
transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē
gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.



Dzīvojamās zonas vide

• Laba dzīvojamā zona ir tāda, kurā tad, kad bērniem sagribās
pankūkas, tad mamma aizsūta viņus pāri ielai pie
kaimiņienes pēc miltu pakas;

• Laba dzīvojamā zona ir tā, kur bērni paši var nokļūt no
mājām uz skolu un atpakaļ;

• Laba dzīvojamā zona ir tā, kurā omēm patīk apsēsties ceļa
malā uz soliņa un aprunāt visus, kas iet garām, nevis
saņemt ūdens šalti matos no garām lidojošas mašīnas;

• Dzīvojamā zona ir tā, kurā bērni futbolu spēlē uz ceļa, bet
paiet malā tad, kad kaimiņš brauc mājās no darba;

• Dzīvojamā zonā atrodas ziedi, košumkrūmi, puķu kastes,
skulptūras, mākslas darbi, spēļu laukumi utml.



Vispārējie teritorijas izmantošanas un 
plānošanas noteikumi

93. Apbraucamos ceļus, kas plānoti tranzīta satiksmes plūsmu
novirzīšanai no pilsētas vai ciema centra vai dzīvojamās apbūves
teritorijas, veido bez tiešiem pieslēgumiem dzīvojamās apbūves
teritorijām.



Bērnība uz ielas pirms 100 gadiem



Bērnība uz ielas pirms 50 gadiem



Dzīvojamā zona cilvēkiem



Vieta, kur pārvietoties un atpūsties



Vieta, kur braukt ar velosipēdu



Vieta, kur sēdēt, sauļoties un lasīt 
grāmatu



Dzīvojamā zona var būt visdažādākā



Dzīvojamā zona dzīvojamā zonā



Slēgta dzīvojamā zona



Pārprasta dzīvojamā zona



Bieriņi

Rīgas tranzīta virzieni 
caur Bieriņiem



Tranzīta virzieni caur 
Dzīvojamo zonu



Ātrākie īsceļi caur 
Dzīvojamo zonu



Ceļu satiksmes negadījumi Bieriņos

2018.gada 
1.janvāris 
līdz 
2019.gada 
30. marts.

Kopā 145 
noikumi.



Tranzīta virzieni un negadījumu intensitāte



Sastrēgums Dzīvojamā zonā



Aizliegts iet gājējiem



“Veloceļš” un “atļauja braukt” 



Izcelta maldīga priekšrocība



Kam priekšroka?



Ceļi caurbraucamā Dzīvojamā zonā



Ierobežotas caurbraucamības Dzīvjamā 
zona



Ierobežotas caurbraucamības 
Dzīvojamā zona



Dzīvojamā zona tikai savējiem



Ceļi organiskā Dzīvojamā zonā



Daži satiksmes nomierināšanas veidi

Rotācijas aplis Strupceļš mašīnām Vienvirziens, 
Sašaurinājums

Novirzīta kustība
pa labi

Sala

Strupceļš visiem Diognāla novirzīšana Piepacelts 
krustojums

Ātrumvalnis Ceļa sašaurinājumi



Strupceļš ar apgriešanās iespēju



Strupceļš, tālāk tikai kājām, velo



Ar stabiņiem ierobežota 
autotransporta kustība



Ceļa sašaurinājums



Ceļa sašaurinājums



Krustojuma sadalīšana



Rādiusa samazināšana krustojumā



Gājēju un riteņbraucēju klātesamība



Paaugstināts krustojums



Dzīve visiem vienā līmenī



Atgādinoša zīme



Akmeņi un ātrumvalnis



Iebraukšanai zonā, tāpat kā mājā ejot 
ir jābūt “durvju slieksnim”. 

Auto ir viesis



Sabiedrības viedoklis

Rīdzinieku aptauja par Dzīvojamo zonu
Septembris 2018. – Marts 2019. 

652 respondenti

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12veYlL_qgvkGKTtVi1MEXDIEcc0sZH4kkac3wkenGuU/edit?usp=sharing



Vai ielā, kurā Jūs dzīvojat, ir Dzīvojamās zonas
statuss? (Daudzstāvu māju pagalms, iela, kura

apzīmēta ar ceļa zīmi "Dzīvojamā zona")



Vai Jūs apmierina tas, ka dzīvojat teritorijā, kura
pēc Ceļu satiksmes noteikumiem ir noteikta kā

“Dzīvojamā zona"?



Vai Dzīvojamās zonas teritorijā, kurā Jūs dzīvojat, vai
Jums labi zināmā tuvumā esošā Dzīvojamās zonas

teritorijā (Jūsu apkaimē) satiksme ir organizēta tā, ka
bērni jebkurā vecumā var justies droši?



Vai Jūs apmierina ātrums ar kādu
pārvietojas cilvēki ar automašīnām

Dzīvojamā zonā gar Jūsu māju? 



Kāds ir atļautais ātrums Dzīvojamā
zonā?



Vai Dzīvojamā zonā gājēji un riteņbraucēji
drīkst pārvietoties visā brauktuves platumā

un tiem ir priekšroka? 



Vai Jūs uztrauc tas, ka gājēju pārvietošanos
Dzīvojamā zonā apgrūtina novietotas

automašīnas?



Kādus ātruma ierobežojošus elemetus jūs
vēlētos, lai tiktu izmantoti Dzīvojamā zonā, 

domājot par jūsu dzīvesvietai tuvāko teritoriju? 
(Var atzīmēt vairākus)



Vai vēlaties, ka dēļ tā, ka jūsu Dzīvojamā zonā nav
izveidota piemērota infrastruktūra, kas veicina mērenu

un iedzīvotājiem drošu pārvietošanos ar
transportlīdzekļiem, Dzīvojamās zonas statuss tiku

atcelts, noņemtas “Dzīvojamā zona ceļa zīmes? 



Jautājumi?

Vai Dzīvojamā zona beidzas ar zīmi “Dzīvojamās zonas beigas”, 
vai katrā krustojumā? 

• Vai krustojumā gājējiem ir jāievēro Dodiet ceļu zīme?
• Vai krustojumā skrējējiem ir jāievēro Dodiet ceļu zīme?
• Vai Krustojumā 5, 7, 9 un …. gadīgam ir jāievēro Dodiet ceļu zīme?
• Vai krustojumā skrituļslidotājiem, elektriskā skrejriteņa braucējiem, 

sporta un atpūtas inventāra lietotājiem ir jāievēro Dodiet ceļu zīme? 
• Vai krustojumā riteņbraucējiem ir jāievēro Dodiet ceļu zīme?

Vai tomēr   1mm…. 1 cm…... 1m aiz krustojuma riteņbraucējiem ir 
priekšroka, bet krustojumā, kas vairāk izcelts, pamanāms nav 
priekšroka? 
- Ja krustojums nav dz.z. tad tajā drīkst braukt ar 50 km/h? 



Jautājumi?

Dzīvojamā zonā gājēji un riteņbraucēji drīskt pārvietoties visā 
brauktuves platumā.

• Vai Dzīvojamā zonā drīkst ar kājām vienvirziena ceļā iet pretējā 
virzienā?

• Ar sporta inventāru?

• Ar velosipēdu?



Jautājumi?

• Vai Dzīvojamā zonā ar velosipēdu drīkst braukt
zem zīmes “Iebraukt aizliegts”?

• Vai Dzīvojamā zonā var būt velosipēdu ceļš, ja
pēc CSN pa zonu drīkst pārvietoties ar
velosipēdu jebkur?

• Vai uz brauktuves drīkst likt akmeņus, puķu
kastes?

• Vai uz brauktuves drīkst krāsot informāciju?



Risinājumi

• Dzīvojamā zonā jāizvairās likt zīmes. Apstākļus regulē ar
inženiertehniskajiem un vides risinājumiem.

• Vienīgās zīmes varētu būt “Vienvirziena ceļš”,
“Stāvvieta”, aizlieguma zīmes un ceļa apzīmējumi.

• Ja zīmes liek, tad tās neattiecas uz gājējiem,
riteņbraucējiem, mikromobilitātes rīku lietotājiem
(izņemot ārkārtas situācijas, remonta darbu laikā).

• Uz riteņbraucējiem un/vai mikromobilitātes rīku
lietotājiem attiecas tikai “Ar velosipēdu braukt
aizliegts”, “Gājēju ceļš”.



Priekšlikumi

• Jāizstrādā vadlīnijas par to, kas, kāda ir, kādai 
jābūt, kādi apstākļi, risinājumi, videi jābūt 
Dzīvojamā zonā;

• Jāpapildina Vispārīgie teritorijas plānošanas , 
izmantošanas un apbūves noteikumi;

• Jāgroza, jāpapildina Ceļu satiksmes noteikumi, 
kas attiecas uz Dzīvojamo zonu;

• Jāpapildina projektēšanas standarti;
• Jāizglīto sabiedrība un projektētāji, projektu 

skaņotāji.



Lai veicas!

Viesturs Silenieks
viesturs@silenieks.lv
www.silenieks.lv


