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Ziemeļjūras - Baltijas jūras 
transporta koridorā (NSB coRe)

Rīgas metropoles areāla 
mobilitātes telpiskā vīzija



Dzelzceļš

Taupa laiku

◦ Precīzs

◦ Ātrs

Dabai draudzīgāks 

Drošāks

vienā braukšanas reizē var pārvadāt lielu cilvēku daudzumu

salīdzinājumā ar autotransportu



EIROPA 2020 pāreja uz ekonomiku ar zemu CO2 izmešu saturu

atjaunojamu enerģijas resursu izmantošana

moderna un energoefektīva transporta nozare

2030 - uz pusi samazināta “tradicionālās degvielas” automobiļu 
izmantošana pilsētas transportā, 

2050 - pakāpeniski pārtraukt “tradicionālās degvielas” automobiļu 
izmantošanu pilsētās

pārveidot sadrumstaloto Eiropas autoceļu, dzelzceļu, ūdensceļu, 
lidostu, iekšzemes un jūras ostu un ceļu/dzelzceļa termināļu tīklu

2030 – TEN-T pamattīkls

2050 – TEN-T visaptverošais tīkls

jūras transports Zilā izaugsme (Blue growth)

BALTĀ GRĀMATA

TEN-T POLITIKA

ES2020 JŪRLIETU 
DIMENSIJA



Rail Baltica projekts
•Jauna Eiropas sliežu platuma (1435 mm) 
dzelzceļa infrastruktūra Polijas/Lietuvas 
robeža, Latvija un Igaunija

•Eiropas kopējo interešu TEN-T prioritārais 
projekts

•Lielākais investīciju projekts Baltijā
• 5,8 miljardi eiro (Baltija līdz šim 

824 milj.)

•Kopā 824 km 



Latvijas integrācija Eiropas dzelzceļa tīklā 
– Rail Baltica

2030 –
◦ ātrgaitas dzelzceļa tīkla garums trīskāršots

2050 –
◦ pabeigts Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls

◦ lielākajai daļai vidēja attāluma pasažieru braucieniem 
jānotiek pa dzelzceļu

◦ visas pamattīkla lidostas ir savienotas ar dzelzceļu, vēlams ar 
ātrgaitas dzelzceļu 

◦ visas galvenās jūras ostas ir pietiekami savienotas ar dzelzceļa 
kravu pārvadājumu sistēmu un, kur iespējams, ar iekšzemes 
ūdensceļu sistēmu



Rail Baltica = spēles lauka mainītājs



Rail Baltica = spēles lauka mainītājs
jauna mobilitātes 
situācija Baltijas 
valstīs

•vienota telpa biznesam, 
dzīvošanai, atpūtai

•transporta koridorā ar 
Skandināvijas tirgu

•milzīgas sadarbības iespējas



Rīga – centrālais Baltijas 
transporta mezgls



Rail Baltica = spēles lauka mainītājs Rīgā

lidosta – dzelzceļš – centrālā stacija (visi transporta 
veidi)



RIX
pasažieri









dzelzceļš šodien

1520 mm

VAS Latvijas Dzelzceļš



Moderns vilciens
32 jauni elektrovilcieni 2020.-2023.gados

Pasažieru pieaugums  no 17 līdz 25 miljoniem gadā

Aizkraukles, Skultes, Tukuma un Jelgavas virzieni

darba dienu rītos un vakaros ik pēc 15 – 20 minūtēm 
(Ogres, Carnikavas virziens)

Nosacījumi:
◦ Pielāgotas platformas

◦ Palielināts ātrums

◦ “Park&Ride” sistēma

◦ vienotās biļetes

wifi

kondicionēšanas un klimata kontroles sistēma

iespējas uzlādēt viedierīces

labierīcības

ērti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

moderns interjers



Rīgas centrālā 
dzelzceļa stacija



Rīgas centrālā dzelzceļa stacija un apkārtne –
centrālais Baltijas transporta mezgls
multimodāls mezgls ar savienotām gājēju un 
transporta plūsmām

vietējais, reģionālais un starptautiskais pasažieru 
transports

ātrs Rīgas centra savienojums ar starptautisko 
lidostu “Rīga”

moderna pilsētvide, publiskā ārtelpa - ērta un ātra 
pārvietošanās 

velo un gājēju savienojums starp Rīgas centru un  
Daugavas kreiso krastu, tostarp LU Dabaszinātņu 
akadēmisko centru un nākotnes kampusu

Impulss aiz-stacijas teritoriju atjaunotnei 







Rail Baltica Pierīgā

Pasažieru reģionālā vilcienu satiksme
◦ Acone, Mārupe, Jaunmārupe, Baldone, 

Ķekava 



Rail Baltica = noteikumu izmaiņas ilgtermiņā

+ Rail Baltica



Mobilitātes punkti
nolūks 

◦ atvieglot pāreju no viena transporta veida uz otru, 

◦ nodrošināt ērtu savienojumu starp galamērķiem 

◦ nodrošināt daudzveidīgu atbalsta infrastruktūru (norādes, 
pārvietošanos atbalstoši pakalpojumi, aplikācijas utt.) 
“pēdējam kilometram”

vilciens / autotransports 

auto stāvlaukumi

velonoma un velonovietnes

skrejriteņu u.c. nomas/novietnes

mobilā tālruņa lietotne (maršruti, transporta 
veidi, apkārtnē pieejamie objekti, pakalpojumi)



Rail Baltica kravu līnija

Sākotnēji plānota sasaistē ar autoceļu, 
esošā dzelzceļa un ostu tīklu

Potenciāls jauniem reģionāliem loģistikas 
centriem



Intermodālais kravu 
terminālis Salaspils novadā

1520 mm dzelzceļš
Rīgas apvedceļš
Daugavpils autoceļš
Maskavas autoceļš (un 
perspektīvais ievads Rīgā)

Rail Baltica dzelzceļš

Pārkraušanas tehnoloģijas

Biznesa attīstības 
teritorijas

«sausā osta»



Rīgas metropoles 
areāls 



Rīgas metropoles 
areāls 2030 


