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Top rokasgrāmata mazpilsētu ielu vides uzlabošanai
Iela nav tikai vieta, kur p rvietojas transports un citi satiksmes dalībnieki. Ielas, īpaši ielas
pilsētu centros un cit s sabiedriski nozīmīg s pilsētas daļ s, var veicin t tirdzniecību, kultūru,
sportu un atpūtu. Būtiska nozīme pilsētvidē ir ielu elementiem, to materi lam, izskatam,
energoefektivit tei un daudzveidīgai pielietošanai”, atzinuši SIA „Grupa93” speci listi, kuri
kop
ar Latvijas-Igaunijas-Krievijas p rrobežu sadarbības programmas projekta
„ESTLATRUS TRAFFIC” p rst vjiem piedal s rokasgr matas un e-kataloga "Inovatīvi ielu
telpas dizaina risin jumi - ilgspējīga transporta un sabiedrisk s telpas attīstība Igaunijas,
Latvijas un Krievijas pierobežas pilsēt s" izstr dē.

Projekta gait paredzēti trīs semin ri, kuru laik projekt iesaistītie p rst vji tiksies Latvijas,
Igaunijas un Krievijas pilsēt s, veltot uzmanību konkrēt s pilsētas situ cijai, piemērotiem ielu
vides uzlabošanas risin jumiem. 2013.gada 20. un 21.august projekta dalībnieki tik s
Kr slav , kur dalīj s Rēzeknes, Viļ nu, K rsavas, Preiļu un Kr slavas pilsētu pieredzē.

Pēdējos gados Latvijas pilsēt s tiek veikta virkne ielu rekonstrukcijas projektu, Latvijas
mazpilsētu vide main s. Pamat dalībnieki pozitīvi novērtēja projektu ieguvumus – ielu

kvalit tes uzlabošanos, reizēm pat veselu pilsētas daļu atjaunošanu, satiksmes drošības
uzlabošanos, apst dījumu ierīkošanu, velo infrastruktūras izveidi, apgaismojuma uzlabošanu,
tomēr j atzīmē, ka straujaj projektu ieviešanas proces nereti pilsētas s k zaudēt savu
savdabīgo izskatu un kļūst līdzīgas, p rņemot standarta risin jumus. Tas signalizē, ka pilsēt m
j m c s īstenot katrai pilsētai raksturīgu produktu, vietu un kultūras vērtību m rketingu.

Izstaig jot Kr slavas pilsētas ielas, darba grupa ģenerēja idejas par Kaplavas ielas un tilta p r
Daugavu uzlabošanu, k lab k izmantot pilsētvidē esošo upes krastu un Daugavas loku ainavu.
Tika apskatīts Sienu ielas g jēju posms, kam Kr slavas novada dome gatavo rekonstrukcijas
projektu, lai veidotu to, k iedzīvot jiem ērtu posmu darbam un pakalpojumiem starp m j m
Vienības, Aronsona un Artilērijas iel m līdz pilsētas centram.
Izvērtētas dmiņu, Ausekļa un Daugavas ielas – maz s ieliņas ar priv tm j m vien no
vec kaj m pilsētas daļ m, p rdom jot applūstoš Daugavas st vkrasta uzlabojumus un šauro
ielu labiek rtošanas iespējas. J tzīmē, ka tieši š das ieliņas veido mazpilsētu šarmu!
Rokasgr mata sast vēs no div m daļ m. Pirm daļa ietvers piemērus no mūsdienīgas
starptautisk s prakses un par dīs jaun k s tendences. Energoefektivit te, drošība, praktiskums
un daudzveidīga izmantošana, t.sk. risin jumi biznesa, iedzīvot ju aktivit šu, veselīga dzīves
veida atbalstam.
Otr daļa apkopos lab kos risin jumus projekta partnerpilsēt m. Rokasgr mata būs pieejama
elektroniski, t dēļ lasīt js varēs turpin t izpēti par sev interesējošo tēmu lap s, kas ir veltītas
konkrētiem ielu dizaina elementiem, apst dījumiem, ielu mēbeļu un citiem risin jumiem,
izmantojot pievienot s saites.

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadīt ja Ilze Stabulniece atzīmē: „Šī gada novembrī
paredzēts n košais semin rs, kas notiks Tartu (Igaunija). Viru un Tartu pilsētas r dīs Igaunijas
pilsētvides risin jumus. Savuk rt noslēdzošais semin rs notiks Pleskav 2014.gada febru rī,
kur projekta dalībnieki iepazīsies ar Pleskavas, Pitalovas, Krasnogorodskas un Pečoru
pieredzi. Pleskavas semin r tiks prezentēta arī rokasgr matas un e - kataloga gala versija.
Priec jos, ka rokasgr matas tapšan iesaistīj s SIA „Grupa93”, kas ir viens no Latvij
vadošajiem pilsētpl nošanas uzņēmumiem, kura 20 gadu pl nošanas pieredze labi papildina
rokasgr matas vadlīnijas. Esmu p rliecin ta, ka rokasgr mata būs ļoti noderīga projekta

partneriem, lai katr
uzlabošanu.”

konkrēt

pilsēt

varētu veiksmīgi risin t satiksmes infrastruktūras

Rokasgr mata taps projekta „Transporta sistēmas potenci la pastiprin šana Igaunijas-LatvijasKrievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” (ESTLATRUS Traffic, ELRI – 109)
ietvaros.
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