A
2012.gads
Antenas iela (Mūkusalas iela – Bauskas iela), ietves pa posmiem, brauktuve
Amulas iela (Imulas iela – Amulas ielai 5), brauktuve
Apuzes iela (Anniņmuižas iela – Zalves iela), ietves, brauktuve
Austrumu iela, ietves, brauktuve
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela (Ulbrokas iela – Lubānas iela), ietves, brauktuve
Augusta Dombrovska iela (Skuju iela – Kāvu iela), ietve pāra Nr.pusē
2013.gads
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela (Ilūkstes iela – Anderja Saharova iela), ietves,
brauktuve
Augusta Deglava satiksmes pārvads (centra virz.), brauktuve
Aviācijas iela (Rasas iela – Ikšķiles iela), ietves, brauktuve
Aptiekas iela Nr.4 – Nr.6, ietve pretējā pusē
Amulas iela, brauktuve
Akmeņu iela (Mūkusalas iela – Valguma iela), ietves, brauktuve
2014.gads
Aleksandra Bieziņa iela, brauktuve pāra Nr.pusē
Anniņmuižas iela (Gramzdas iela - gar RIMI, ietve pāra Nr.pusē)
2015.gads
Artilērijas iela (Tērbatas iela – Krišjāna Barona iela), ietve nepāra Nr.pusē, brauktuve
Alfrēda Kalniņa iela, ietves, brauktuve
Avotu iela (Lienes iela – Marijas iela), ietves, brauktuve
2016.gads
Anniņmuižas bulvāris (Nr.85 – Zentenes iela), veloceļš parka pusē
Aspazijas bulvāris (Krrišjāņa Barona iela – 13.janvāra iela tramv.sliedes), brauktuve
abos virz.
2018.gads
Augšiela, ietve (asfalts), brauktuve
Ata iela, ietve (asfalts), brauktuve
Ausekļa iela Nr.22, ietve (bruģis)

Ā
2014.gads
Ādama iela (Mežrozīšu iela – Gundegas iela), brauktuve
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B
2012.gads
Blaumaņa iela (Krišjāņa Barona iela – Tērbatas iela), ietves
2013.gads
Baltāsbaznīcas iela (Augusta Dombrovska iela – Ziemeļblāzmas iela), brauktuve
Balasta dambis (Jaunā Daugavgrīvas – Zunda kanāls),ietves,brauktuve
Bauskas iela (J.Čakstes gatve - gar Rīgas piena kombinātu),ietves, brauktuve
Bauskas iela (J.Čakstes gatve – Nr.173), ietve nepāra Nr.pusē
Brūkleņu iela (Drustu iela – Dikļu iela), brauktuve
Brūkleņu iela (Kantora iela – Slampes iela), brauktuve
Bezdelīgu iela, brauktuve
Brīvības gatve (paralēlā) (Raiskuma iela – Baltezera iela),ietve nepāra
Nr.pusē,brauktuve
2014.gads
Bauskas iela (Bukaišu iela – J.Čakstes gatve), brauktuve, ietves pa posmiem
Braslas iela (Ieriķu iela – Vestienas iela), brauktuve, ietves pa posmiem
Brūžu iela (Miglas iela – Jomas iela), brauktuve
Brūžu iela (Kaņepju iela – Ādama iela), brauktuve
Brūkleņu iela (Cēres iela – Penkules iela), brauktuve
Brīvības bulvāris (Kalpaka bulvāris – Elizabetes iela), ietve gar katedrāli
2016.gads
Brīvības gatve ( Gaisa tilts- Baltezera iela) , brauktuve, ietves
Brīvības bulvāris (Raiņa bulvāris – Elizabetes iela), brauktuve, ietves
Brīvības iela (Elizabetes iela – Lāčplēša iela), brauktuve, ietves
2017.gads
Brīvības iela (Lāčplēša iela-Bruņinieku iela), ietves, brauktuve
Burtnieku iela (Nr.37-Nr.33), brauktuve
Burtnieku iela un Raunas iela (krustojums) , ietves, brauktuve
Bērzpils iela (Lēdmanes iela- Starta iela Nr.30), ietve
2018.gads
Brīvības iela (Bruņinieku iela – Gaisa tilts), ietves (bruģis), brauktuve
Biķernieku pie Juglas ielas rot.apļa, ietves, brauktuve
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C
2012.gads
Caunes iela, ietves, brauktuve
2014.gads
Cēsu iela Nr.33-Nr.37, ietve
2019.gads
Cēres iela (Dzelzceļa iela – Kabiles iela), brauktuve
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D
2012.gads
Dārzciema iela (Rēzeknes iela – rotācijas aplis), ietves, brauktuve
Dravnieku iela gar A.Saharova 30, ietve
2013.gads
Daugavas krastmala (dz/c tilts – Salu tilts), ietve – veloceliņš
Daugavas krastmala (Salu tilts – Krasta iela Nr.5), ietve – veloceliņš
Dauguļu iela (Mežotnes iela – Kantora iela), brauktuve
Dāliju iela, brauktuve
Daibes iela (Nr.1 – Upesgrīvas iela) , brauktuve
Drustu iela, brauktuve
Dikļu iela (Liepājas iela – Upesgrīvas iela), brauktuve
Dikļu iela (Nr.4 – Līves iela), brauktuve
Daugavgrīvas iela (Raņķa dambis – Nr.45), ietves, brauktuve
Daugavgrīvas iela (vecā) (Bezdelīgu – Nr.34), brauktuve, ietve nepāra Nr.pusē
Durbes iela (Kuldīgas iela – Daugavgrīvas iela – Nameja krastmala),ietves, brauktuve
Druvas iela (Upesgrīvas iela – Brūkleņu iela), brauktuve
2014.gads
Dolomīta iela, ietves pa posmiem, brauktuve
Dignājas iela gar Nr.7, brauktuve visa garumā
Džūkstes iela (Ceraukstes iela – Nr.2), brauktuve
Dauguļu iela (Cēres iela – Dauguļu iela 95), brauktuve
2015.gads
Dārziņu iela (Taisnā – Dārziņu 27.līnija), brauktuve
Dārziņu iela (Jāņogu – Dārziņu 41.līnija), brauktuve
Dzirnavu iela 39/41, ietve
Daugavgrīvas šoseja no Zilās ielas 100m uz katru pusi, ietves, brauktuve
2016.gads
Dūņu iela (Vecāķu prospekts - Dūņu iela 3), brauktuve

2017.gads
Dzirnavu iela (Gogoļa iela –Tērbatas iela), ietves, brauktuve
Duntes iela (Skanstes iela-Laktas iela), ietves, brauktuve
Dārza iela (Slokas iela-Ķiršu iela), brauktuve
Daugavgrīvas iela (Buļļu iela-Viļņas iela), brauktuve
2019.gads
Daugavgrīvas iela (Pulka iela– Mazā Ūdens iela), brauktuve
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E
2013.gads
Elejas iela (Daibes iela – Elejas iela 3), brauktuve
Emmas iela (Augusta Dombrovska iela – Rūpnīcas iela), ietves, brauktuve
2015.gads
Ernesta Birznieka Upīša iela 13, ietve
2016.gads
Etnas iela Nr.1-Nr.5, ietve
2017.gads
Elizabetes iela (Eksporta iela- Ernesta Birznieka Upīša iela), ietves, brauktuve
2018.gads
Elijas iela (Turgeņeva iela – Jēzusbaznīcas iela), brauktuve
2019.gads
Eiženijas iela (Dzirciema iela – Ķiršu iela), ietves, brauktuve

Ē
2017.gads
Ērgļu iela (Krišjāņa Barona iela-Aleksandra Čaka iela) ietves, brauktuve
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F
2013.gads
Frīdriha Candera iela (Kalnciema iela – Smārdes iela), ietves, brauktuve
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G
2012.gads
Graudu iela (Putnu iela – Stērstu iela), ietves, brauktuve
Gunāra Astras iela (Augusta Deglava iela – Dzelzavas iela), ietves, brauktuve
Gaiļezera iela (Hipokrāta iela – pirmā iebr.pāra Nr.pusē), ietve
Grostonas iela Nr.1, ietve, stāvlaukums
2014.gads
Gundegas iela (Kastaņu iela – Kaņepju iela), brauktuve
Gundegas iela (Ādama iela – Ievas iela), brauktuve
Gramzdas iela (Imantas 15.līnija - Anniņmuižas iela),ietve nepāra Nr.pusē gar RIMI.
2017.gads
Ganu iela (visa garumā), ietves, brauktuve

Ģ
2016.gads
Ģerāniju iela Nr.5-Nr.11, brauktuve
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H
2013.gads
Hipokrāta iela Nr.25 – Nr.27, ietve
2018.gads
Hanzas iela pie Ausekļa Nr.22, ietve (bruģis)
Hanzas iela, pāra Nr.pusē (Pulkveža Brieža iela – Mihaila Tāla iela), ietve (bruģis)
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I
2012.gads
Imulas iela (Amulas iela – Kantora iela), brauktuve
Imantas 16.līnija (Gramzdas iela – Ruses iela), ietves, brauktuve
Ieriķu iela gar Zemitāna pārvadu līdz Dzelzavas ielas sākumam, brauktuve
Ieriķu iela (Braslas iela – Dzelzavas ielas līkumā), ietve nepāra Nr.pusē
Ilūkstes iela (Preiļu iela – Kameņu iela), ietves pa posmiem, brauktuve
Indrupes iela (Maskavas iela – Salacas iela), ietve pāra Nr.pusē
2013.gads
Imulas iela, brauktuve
2014.gads
Imantas 13.līnija (Paula Lejiņa iela – Anniņmuižas iela), brauktuve
Ievas iela (Stūrmaņu iela – Gundegas iela), brauktuve
Imantas 15.līnija (Gramzdas iela – Nr.5), gar RIMI, ietve
2015.gads
Ierēdņu iela pie Hospitāļu ielas 35/37, ietve, brauktuve
2017.gads
Imantas 2.līnija (Jūrmalas gatve-Zārdu iela), brauktuve
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J
2012.gads
Jēkabpils iela (Firsa Sadovņikova iela – Katoļu iela), ietves, brauktuve
Jāņavārtu iela gar Nr.8; 8c, brauktuve
2013.gads
Jāņa Čakstes gatve, ietves, brauktuve
2014.gads
Jūrmalas gatve – zem tilta (dz.c – Nr.30), ietve pāra Nr.pusē
Jāņa Endzelīna iela (Rostokas iela – Priedaines iela), brauktuve, ietves pa posmiem
Jūrmals gatve (Kurzemes pr.- Kurzemes pr.), brauktuve, ietves pa posmiem
Jomas iela (Nr.14 – Gobas iela), brauktuve
Jomas iela (Nr.8 – Brūžu iela), brauktuve
Jauniela (Doma laukums – Krāmu iela), brauktuve
2015.gads
Jēzusbaznīcas iela (Dzirnavu iela – Gogoļa iela), ietve parka pusē (pāra Nr.)
Jēzusbaznīcas iela (Elijas iela– Gogoļa iela), ietves abās pusēs
Jāņa Asara iela (Pērnavas iela – Lienes iela), ietve pāra Nr.pusē
Jura Alunāna iela pie Elizabetes ielas 12, ietve
13.janvāra iela (Vecpilsētas iela – 11.novembra krastmala), ietve nepāra Nr.pusē starp
tramv.sliedēm un brauktuvi
2016.gads
Juglas iela ( Ūdeļu iela - Pāles iela), brauktuve
Jūrmalas gatve (Dzirciema iela – Jūrmalas gatves sat.pārvads), brauktuve
Jāņa iela (Skārņu iela – Kalēju iela), brauktuve
2017.gads
Jaunmoku iela (Remtes iela-Mazirbes iela), brauktuve
Jūrkalnes iela (Apūzes iela-Irlavas ielai), brauktuve
Jaunciema gatve (Nr.23- STP “Klipiņas”), brauktuve
2018.gads
Juglas iela (Kaivas iela 31 k-3 – Biķernieku ielas rot.aplis), ietves, veloceļš, brauktuve
Jūrmalas gatve (3A – Slokas iela), brauktuve
Jaunpils iela (Mazirbes iela – Paltmales iela), ietves (bruģis), brauktuve
2019.gads
Juglas iela (Biķernieku iela – Malienas iela), brauktuve
Jaunciema gatve (Suži – Ozolkalnu iela /1000m pirms Ozolkalnu ielas/), brauktuve
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K
2012.gads
Kalēju iela (Audēju iela – Vecpilsētas iela), ietve pāra Nr. pusē
Kalēju iela (Vecpilsētas iela – Kalēju iela 33), ietve nepāra Nr.pusē
Kuršu iela Nr.4 – Nr.10, ietve
Kuršu iela (Nr.20 – Dzērbenes iela), ietve
Kalnciema iela (Margrietas iela – Nr.71/73,zem tilta), ietves, brauktuve
Kalnciema iela (Lielirbes iela – Ventspils iela), ietves, brauktuve
Krišjāņa Valdemāra iela (Citadeles iela – Z.A.Meierovica bulvāris),ietves pa posmiem,
brauktuve
Klijānu iela pie Brīvības ielas 191, ietve
Klusā iela (Nr. 5 – Klijānu iela), ietve parka pusē
Katlakalna iela (Nr.4 – Krustpils iela), ietves, brauktuve
Krustpils iela (Nr.6 – Nr.53 (dzelzceļam)), ietves, brauktuve
2013.gads
Krasta iela (Turgeņeva iela – Centrāltirgus iela), ietve gar Spīķeriem
Krasta iela (Nr.5 – Salu tilts), ietve – veloceļš (Spīķeri)
Krāmu iela (Rozena iela – Jauniela), ietves, brauktuve
Kurmju iela (Stirnu iela – Gunāra Astras iela), ietves, brauktuve
Krustabaznīcas iela (Brīvības gatve – Ropažu iela), ietve pāra Nr.pusē
Klijānu iela, ietve nepāra Nr.pusē
Klusā iela (Klijānu iela – Laktas iela), ietve nepāra Nr.pusē
Krūtes iela (Mazā Kandavas iela – Jūrmalas gatve), brauktuve
Krišjāņa Valdemāra ielas pieslēg.(Daugavgrīvas - Preses nams),ietves,brauktuve
Krišjāņa Valdemāra ielas uzbrauktuve no Daugavgrīvas, ietves,brauktuve
2014.gads
Kārļa Ulmaņa gatve (Mūkusalas rotācijas aplis - Vienības gatve), brauktuve
Kārļa Ulmaņa gatves nobrauktuve līdz Mūkusalas ielai, brauktuve
Kuldīgas iela (Kliņģeru iela– Vīlipa iela), ietves, brauktuve
Kalnciema iela (Jūrkalnes iela – Kārļa Ulmaņa gatve), brauktuve
Kaņepju iela (Gundegas iela – Gobas iela), brauktuve
Kalsnavas iela Nr.2 – Nr.4, ietve
Kalsnavas iela (Purvciema iela – Nr.4), ietve
2015.gads
Krāsotāju iela (Tallinas iela – Matīsa iela), ietve nepāra Nr.pusē
Kalupes iela gar Miera dārzu, ietve
Katoļu iela gar Miera dārzu, ietve
Kokles iela, ietve nepāra Nr.pusē
Krasta iela (Grebenšķikova iela – Varšavas iela), ietve pāra Nr.pusē
Kalēju iela (Teātra iela – Vecpilsētas iela), ietves, brauktuve
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2016.gads
Kvēles iela (no Nr.15k1 līdz Juglas ielai), ietve nep. Nr. Pusē
Kroņu iela (50m no Turaidas ielas), ietve, brauktuve
Krogus iela (Krišjāņa Valdemāra iela – gar viesnīcu), ietves, brauktuve
Kaktu iela, ietves, brauktuve
Kalnciema ielas sat.pārvads (Dreiliņu – Baseina), brauktuve
Krišjāņa Barona iela, ietves, brauktuve
Katrīnas dambis Nr.20, ietve
2017.gads
Krišjāņa Valdemāra iela (Kronvalda bulvāris-Skanstes iela) ietve, brauktuve
Kleisatu iela (Buļļu iela-Hapaka grāvis) brauktuve
2018.gads
Kupriču iela (120m posms no Lubānas ielas), brauktuve
Kalpaka bulvāris (Brīvības bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela), ietves (bruģis),
brauktuve
Kleistu iela (Buļļu iela – Kurzemes prospekts), brauktuve
2019.gads
Krasta iela (Salu tilts – Ogres iela), brauktuve, ietves pāra Nr.pusē (bruģis)

Ķ
2014.gads
Ķēniņu iela (Mazā Smilšu iela – Zirgu iela), ietve, brauktuve
2015.gads
Ķīšezera iela (Rusova iela – DUS Lukoil), ietve VID pusē

12

L
2012.gads
Līvciema iela (Graudu iela – Čakstes gatve), ietve nepāra Nr.pusē
Līvānu iela (Lubānas iela – Rēzeknes iela), ietves, brauktuve
Lubānas iela ( Nr.45 – Rēzeknes iela), ietves, brauktuve
Lubānas iela Nr.131, ietve un 50m gar mežu nepāra pusē
Launkalnes iela pie Struktoru 13, ietve
2013.gads
Līves iela (Lutriņu iela – Liepājas iela), brauktuve
Lauteres iela, brauktuve
Lutriņu iela, brauktuve
Līdaku iela, brauktuve
Lībagu iela (Liepājas iela – Lauteres iela), brauktuve
Laipu iela (Šķūņu iela – Meistaru iela), ietves, brauktuve
2014.gads
Lapotnes iela (Ceraukstes iela – Taures iela), brauktuve
Lilijas iela (Buļļu iela – Dagmāras iela), brauktuve, ietves pa posmiem
Liepājas iela (Mazā Nometņu iela – Mārupes iela), brauktuve, ietves pa posmiem
Lemešu iela (Nr.2A – Lielupes iela), brauktuve
2015.gads
Lienes iela (Krāsotāju iela – Avotu iela), ietves, brauktuve
Lielvārdes iela (Biķernieku iela – Aizkraukles iela), ietves pa posmiem pāra Nr.pus
Lāču iela Nr.3/5, ietve
2016.gads
Lielvārdes iela (Dzelzavas iela – ielas beigām (Augusta Deglavas ielas virzienā)), ietves,
brauktuve
Liepājas iela (dzelzceļa pārbrauktuve – Kārļa Ulmaņa gatve), ietves, brauktuve
Lāčplēša iela, ietves,
Lāčplēša iela (Salu tilts – Tērbatas iela), brauktuve
Lubānas iela (Nr.70 – Katlakalna iela), ietve pāra Nr.pusē
Lubānas iela (Nr.70 – Katlakalna iela), brauktuve virzienā no centa
2017.gads
Lenču iela (visa garumā), ietves, brauktuve
Lāčplēša iela (Tērbatas iela – Krišjāņa Valdemāra iela), brauktuves
2018.gads
Lucavsalas iela (DUS NESTE – Salu tilts), šajā posmā arī Laivu iela, ietve, brauktuve
2019.gads
Lubānas ielas rotācijas aplis, ietves pa posmiem
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M
2012.gads
Mazā Stērstu iela (Stērstu iela – Bauskas iela), ietves, brauktuve
Mazā Krasta iela (Toma iela – Maskavas iela), ietves, brauktuve
Mazā Matīsa iela (Vietalvas iela – dz/st Vagonu parks), ietve
Mazā Muzeja iela (Bīskapa gāte – Mūku iela), brauktuve
2013.gads
Maskavas iela (Nr.4 – Turgeņeva iela), ietve pāra Nr.pusē
Meistaru iela (Mazā Smilšu iela – Vaļņu iela), ietves, brauktuve
Mazā Smilšu iela (Meistaru iela – Vaļņu iela), ietves, brauktuve
Mazā Monētu iela (Mazā Jaunavu iela – Šķūņu iela), ietves, brauktuve
Mārstaļu iela (Kungu iela – Alksnāja iela), ietve nepāra Nr.pusē
Marijas iela (Merķeļa iela – Alfrēda Kalniņa iela), ietve nepāra Nr.pusē
Mazā Kandavas iela (Kandavas iela – Jūrmalas gatve), brauktuve
Mūkusalas iela (Nr.5 – Akmens tilts), ietve nepāra Nr.pusē
Meža iela (Vecā Daugavgrīvas iela – Balasta dambis), ietves,brauktuve
Mežotnes iela (Raudas iela – Upesgrīvas iela), brauktuve
Meldru iela 1A, ietve, iebrauktuve
2014.gads
Misas iela (Nr.30 – Misas iela 3), brauktuve
Mazā Krūmu iela, ietves pa posmiem, brauktuve
Mazā Nometņu iela (Bāriņu iela – Ojāra Vācieša iela), ietves pa posmiem, brauktuve
Maltas iela (Bultu iela – Maltas iela Nr.40), brauktuve
Mēmeles iela, brauktuve
Miglas iela (Lielā iela – Brūžu iela), brauktuve
Meistaru iela (Mazā Smilšu iela – Vaļņu iela), brauktuve
Mazā Miesnieku iela (Pils iela – Mazā Pils iela), brauktuve
Mēness iela (Nr.7/9 – Cēsu iela), ietve
2015.gads
Maltas iela (Nr.40 – Malnavas iela), brauktuve
Miera iela (Nr.20 – Palīdzības iela), ietve
2016.gads
Mazā Bolderājas iela, ietves,brauktuve
Mārstaļu iela Nr.19-Nr.23, ietve
2018.gads
Merķeļa iela, ietves (bruģis), brauktuve
Mazirbes iela (Jaunpils iela – iebr. uz Komforts), ietves (bruģis), brauktuve
2019.gads
Mūkusalas ielas rotācijas aplis, brauktuve
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N
2013.gads
Nameja krastmala (Daugavgrīvas iela – Durbes iela), ietves, brauktuve
2016.gads
11.novembra krastmala (Kaļķu iela – Jauniela), ietve gar RTU
2019.gads
Nīcgales iela (Augusta Deglava iela – Purvciema iela), brauktuve
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O
2013.gads
Ozolnieku iela (Nr.6 – Krūzes iela), brauktuve
Ozolciema iela (Valdeķu iela – Mežkalna iela), brauktuve
2017.gads
Ostas prospekts (Mīlgrāvja iela –Mores iela Nr.22), brauktuve
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P
2012.gads
Peitavas iela (Mārstaļu iela – Nr.5), brauktuve
Pērnavas iela (Aleksandra Čaka iela – Rūdolfa iela), ietves, brauktuve
2013.gads
Pavasara gatve (Ilūkstes iela – Andreja Saharova iela), ietves, brauktuve
Pērses iela (Aleksandra Čaka iela – Krišjāņa Barona iela), ietve nepāra Nr.pusē
Pērses iela (Nr.8 – Krišjāņa Barona iela), ietve pāra Nr.pusē
Paula Lejiņa iela (Anniņmuižas bulvāris – Rostokas iela), ietves,brauktuve
Paltmales iela (Nr8 – Nr.22), brauktuve (akmens)
Progresa iela Nr.6 – Nr.20, ietves, brauktuve
Pulkveža Brieža iela 28A, ietve, iebrauktuve
Pūces iela (Gunāra Astras iela – Stirnu iela), ietves, brauktuve
2014.gads
Padures iela (Sapņu iela – Medzes iela), brauktuve
Paula Lejiņa iela, brauktuve nepāra Nr.pusē
Penkules iela, brauktuve
Pērses iela Nr.16 – Nr.8, ietve
Prāgas iela Nr.2, ietve
2015.gads
Pērnavas iela gar Grīziņkalna parku, ietve
Pļavas iela, ietve, brauktuve
Purva iela (Jaunsaules iela – Dzirciema iela), ietves, brauktuve
Prāgas iela (Turgeņeva iela – Gaiziņa iela), ietve tirgus pusē
Pludmales iela (Vecāķu prospekts - Kāpu prospekts), ietve pāra Nr.pusē
Pils iela (Torņa iela – Daugavas gāte), ietves, brauktuve
Pededzes iela (Patversmes iela – Duntes iela 2), ietves, brauktuve
2016.gads
Planīcas iela, ietves, brauktuve
Pureņu iela (Zolitūdes iela – pilsētas robeža), veloceļš
2018.gads
Pulkveža Brieža iela, pāra Nr.pusē (Hanzas iela – Nr.33), ietve (bruģis)
2019.gads
Pulka iela (Slokas iela – Daugavgrīvas iela), brauktuve
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R
2012.gads
Rēzeknes iela (Līvānu iela – Lubānas iela), ietves, brauktuve
Rencēnu iela 100m no Katlakalna ielas, ietves, brauktuve
Rūdolfa iela (Nr.1 - Pērnavas iela), ietves, brauktuve
2013.gads
Rūjienas iela (Pērnavas iela – Valmieras iela), ietves, brauktuve
Raudas iela, brauktuve
Raudas iela 3 (Liepājas iela – Raudas iela 3), piebraucamais ceļš (no K.Ulmaņa g)
Raņķa dambis (Trijādības iela – Grīna bulvāris), ietves, brauktuve
2014.gads
Rostokas iela (Zolitūdes iela – Jāņa Endzelīna iela), ietves pa posmiem, brauktuve
Raunas iela Nr.41 -Nr.43, ietve
Rusova iela Nr.5, ietve
Raiņa bulvāris (Krišjāņa Valdemāra iela – Marijas iela), brauktuve
Rīdzenes iela (Audēju iela – 13.janvāra iela), baruktuve
2016.gads
Rudbāržu iela, ietves, brauktuve
Rūpniecības iela no Nr.42 līdz Nr.44, ietves
2017.gads
Ropažu iela no 2 līdz Lēdmanes ielai (paralēlā brauktuve), ietves, brauktuve
2018.gads
Rušonu iela (Aglonas iela – Maskavas iela), ietve (asfalts)
Riharda Vāgnera iela (Teātra iela – Mucenieku iela), ietve (bruģis), brauktuve (bruģis)
Rusova iela Nr.7, ietve (bruģis)
2019.gads
Raiņa bulvāris (Brīvības bulvāris – Inženieru iela), ietve nepāra Nr.pusē (bruģis)
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S
2012.gads
Stērstu iela (Graudu iela – Dignājas iela), ietves, brauktuve
Stirnu iela (Dzelzavas iela – Kurmju iela), ietves pa p., brauktuve
Skuju iela (Vecāķu prospekts – Augusta Dombrovska iela), ietves, brauktuve
Sliežu iela gar Tilta ielu 32, ietve, brauktuve
Senču iela (Nr.6 – Miera,gar lielajiem kapiem), ietve
2013.gads
Slampes iela, brauktuve
Senču iela (Brīvības iela – Miera iela), brauktuve
2014.gads
Slokas iela (Baldones iela – Jūrmalas gatve), ietves pa posmiem, brauktuve
Stūres iela, brauktuve, ietves pa posmiem
Sējas iela (Dauguļu iela – Brūkleņu iela), brauktuve
Sergeja Eizenšteina iela Nr.6, ietve
2015.gads
Sparģeļu iela, ietves, brauktuve
Skuju iela (Meldru iela – Vecmīlgrāvja iela), ietve pāra Nr.pusē
Sporta iela (Skanstes iela – Lapeņu iela), brauktuve
2016.gads
Svīres iela (Pupuķu iela – Svīres iela 22 K.3), brauktuve
Sermuliņu iela (Katrīnas dambis 22-Nr.22c), brauktuve
Salu tilts (Maskavas iela – Zaķusalas krastmala), ietves, brauktuve
2017.gads
Stabu iela (Valmieras iela-Krišjāņa Valdemāra iela), ietves, brauktuve
Skanstes iela (Sporta iela –Hanzas iela), brauktuve
2018.gads
Salaspils iela (Nr.2 – Nr.6 k.1), ietve (bruģis), brauktuve
Saldus iela, ietves (bruģis)
Saldus iela (Nr.13 – Buļļu iela), brauktuve
Slāvu iela (2 - Salaspils iela) – ietve (bruģis)
2019.gads
Salu tilts (Zaķusalas krastmala – Mūkusalas rotācijas aplis), ietves, brauktuve
Struktoru iela, brauktuve
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Š
2015.gads
Šarlotes ielaNr.9, ietve
Šarlotes iela (Palīdzības iela 1 – Aristīda Briāna iela), brauktuve

20

T
2012.gads
Tilta iela, ietves pa p., brauktuve
Teātra iela (Vaļņu iela – Kalēju iela), brauktuve
Tērbatas iela (Matīsa iela – Tallinas iela), ietves (izņemot gar sporta pili), brauktuve
2013.gads
Turgeņeva iela (Maskavas iela – Krasta iela), ietve pāra Nr.pusē
Trijādības iela (Raņķa dambis- Nr.4), ietve nepāra Nr.pusē
2014.gads
Tumes iela (no Misas 90m Saulkalnes ielas virz.), brauktuve
2015.gads
Timoteja iela, ietves, brauktuve
2016,gads
Turaidas iela, ietves, brauktuve
2019.gads
Trokšņu iela (Aldaru iela – Smilšu iela 20), brauktuve (bruģis)
Trauksmes iela (Mārstaļu iela – Mārstaļu iela 26/28), ietve (bruģis), brauktuve (bruģis)
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U
2013.gads
Upesgrīvas iela (Kantora iela – Druvas iela), brauktuve
Uzvaras bulvāris (Valguma iela – Kuģu iela), ietve pāra Nr.pusē
Ungura iela, ietves, brauktuve
2015.gads
Uzvaras bulvāris (Akmens tilts – Valguma iela), ietves pa posm. brauktuve

Ū
2016.gads
Ūnijas iela (Nr.6 – Brīvības gatve 214b), ietve pāra Nr.pusē
2017.gads
Ūnijas iela (Brīvības gatve Nr.214i- Brīvības gatve214) ietve nepāra Nr. Pusē
2019.gads
Ūdensvada iela, ietves (bruģis), brauktuve (bruģis)
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V
2012.gads
Volguntes iela Nr.17 – Nr.25a, ietve nepāra Nr.pusē
Vaļņu iela (Audēju iela – 13.janvāra iela Nr.3), ietve
Vaļņu iela (Audēju iela – Nr.47), ietve
Vāveres iela, ietves, brauktuve
2013.gads
Vecpilsētas iela (Vecpilsētas laukums – Alksnāja iela), ietves, brauktuve
Vienības gatve (Ozolciema iela – Tīraines iela), brauktuve
Valguma iela (Uzvaras bulvāris – Akmeņu iela), ietves, brauktuve
2014.gads
Vestienas iela (Braslas iela – Stopiņu iela), ietves pa posmiem, brauktuve
Velkoņu iela (Ķemmdziju iela – Lielā iela), brauktuve
Volguntes iela, ietves pa posmiem, brauktuve
Vidus iela (Veru iela – Vīlandes iela),ietve nepāra Nr.pusē
Vidus iela Nr.5, ietve abās pusēs
2015.gads
Vārnu iela (Tallinas iela – Alauksta iela), ietve nepāra Nr.pusē
Vestienas iela (Nr.2 – Piedrujas iela), ietve, brauktuve- pāra Nr.pusē
Varšavas iela (Krasta iela – Mazā Krasta iela), ietve
Volguntes iela (Pleskodāles iela – Zolitūdes iela), ietves
Vircavas iela, ietves, brauktuve
Vecāķu prospekts (Paceplīša iela – Pludmales iela), ietve pāra Nr.pusē
Ventspils iela (Pilsoņu iela – Krūzes iela), brauktuve
Vesetas iela (Hanzas iela – Sporta iela), brauktuve
Varavīksnes gatve (Ilūkstes iela– Nr.10), brauktuve
2019.gads
Vietalvas iela (Pērnavas iela – Piedrujas iela), brauktuve
Vējavas iela (Dzelzavas iela – Varžu iela (līdz īpašnieka gruntsgabala robežai)),
brauktuve
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2016.gads
Ventspils iela (Meteora iela– Krūzes iela), brauktuve
Valkas iela Nr.4, ietve
Veru iela pie Valkas iela Nr.4, ietve
Varoņu iela pie Brāļu kapiem /aplis/, ietve
2018.gads
Vagonu iela (Augusta Deglava iela – Pērnavas iela), ietve, brauktuve
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Z
2012.gads
Zasulauka iela (Lieģu iela – Šampētera iela), brauktuve
Zvaigžņu iela (Pērnavas iela – Terēzes iela), ietves, brauktuve
Zvaigžņu iela gar Alauksta Nr.9, ietve
2013.gads
Ziemeļblāzmas iela (Baltāsbaznīcas iela – Kāvu iela), ietves, brauktuve
Ziepniekkalna iela (Ceraukstes iela – Bauskas iela), ietves, brauktuve, pāra Nr.pusē
virz.uz centru
Zirņu iela (Miera iela – Hospitāļu iela), brauktuve
Zaļenieku iela (Graudu iela – Valdeķu iela), ietves, brauktuve
2014.gads
Zirgu iela (Vaļņu iela – Meistaru iela), brauktuve
Zaķu iela, ietves,brauktuve
2015.gads
Zārdu iela (Imantas 2.līnija – Zolitūdes iela), veloceļš
Zilā iela (Daugavgrīvas šoseja – Beķera grāvis), ietves, brauktuve
2017.gads
Zirņu iela (Krišjāņa Valdemāra iela- Hospitāļu iela), ietves, brauktuve
2019.gads
Zaķusalas krastmala pie Salu tilta, nobrauktuve un uzbrauktuve
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