
6.pielikums 
Rīgas domes 2006.gada 7.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.38 
(Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija  

saistošo noteikumu Nr.220 redakcijā) 
 

 
Teritorijas fragmentu izvērtēšanas secība 

 
 

1. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Blaumaņa un Krišjāņa Barona ielā 
(numurs plānā – 1) 

2. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Emiļa Melngaiļa un Krišjāņa 
Valdemāra ielā (numurs plānā – 5) 

3. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Dzirnavu un Strēlnieku ielā (numurs 
plānā – 3) 

4. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Baznīcas, Lāčplēša un 
Brīvības ielā (numurs plānā – 6) 

5. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Bruņinieku ielā (numurs plānā – 23) 
6. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Tērbatas, Akas un Stabu ielā (numurs 

plānā – 24) 
7. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Avotu, Bruņinieku un Matīsa ielā 

(numurs plānā – 29) 
8. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Elizabetes ielā (numurs plānā – 2) 
9. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Krišjāņa Valdemāra un Dzirnavu ielā 

(numurs plānā – 4) 
10. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Bruņinieku un Brīvības ielā (numurs 

plānā – 7) 
11. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Skolas, Bruņinieku un Stabu ielā 

(numurs plānā – 8) 
12. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Tērbatas un Matīsa ielā (numurs 

plānā – 25) 
13. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Matīsa ielā (numurs plānā – 28) 
14. Mazstāvu koka apbūves fragments Krāsotāju un Sparģeļu ielā (numurs  

plānā – 47) 
15. Retinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Avotu un 

Ģertrūdes ielā (numurs plānā – 18) 
16. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Avotu un Lāčplēša ielā 

(numurs plānā – 17) 
17. Autentiska pilsētas perifērijas 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma rūpniecības un 

strādnieku mājokļu apbūves teritorija (numurs plānā – 48) 
18. Retinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Miera ielā 

(numurs plānā – 13) 
19. Mazstāvu dzīvojamās un industriālās apbūves fragments Cēsu, Brīvības un 

Mēness ielā (numurs plānā – 44) 
20. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Miera, Palīdzības un Annas 

ielā (numurs plānā – 12) 
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21. Retinātas un brīvstāvošas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Aristida 
Briāna un Miera ielā (numurs plānā – 11) 

22. Retinātas un brīvstāvošas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Aristida 
Briāna un Šarlotes ielā (numurs plānā – 15) 

23. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Artilērijas ielā (numurs 
plānā – 19) 

24. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Ģertrūdes un Aleksandra 
Čaka ielā (numurs plānā – 21) 

25. Retinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Ģertrūdes ielā (numurs 
plānā – 22) 

26. Retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Turgeņeva un Maskavas ielā 
(numurs plānā – 30) 

27. Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas apkārtne (numurs plānā – 37) 
28. Retinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Marijas, 

Elizabetes un Dzirnavu ielā (numurs plānā – 16) 
29. Iekškvartāla mazstāvu apbūves fragments starp Miera, Hospitāļu un Kazarmu 

ielu (numurs plānā – 41) 
30. Perimetrālas industriālās mūra apbūves komplekss Bruņinieku un Valmieras ielā 

(numurs plānā – 49) 
31. Apbūve ap Jēzus luterāņu baznīcas laukumu (numurs plānā – 51) 
32. Mazstāvu mūra ēku apbūves fragments Ganību dambī (numurs plānā – 40) 
33. Mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves fragments Lakstīgalu un Klijānu ielā (numurs 

plānā – 42) 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                N.Ušakovs 


