
Mednieku  iela

zem esg ab ali Mednieku  ielā 7 u n bez adreses

zem esg ab als Dainas ielā 8 

zem esg ab ali Tallinas ielā 6 u n Tallinas ielā 10 
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APZĪMĒJUMI

Ielu  sarkanās līnijas

Lokalplānoju m a rob eža

Publis kās  ap būves  teritorija (P)

zem esg ab als Skolas ielā 32 

Dabas  un ap s tādījum u teritorija (DA18)

 galvenais izm antošanas v eids: 
- biroju  ēku  apb ūv e;
- tirdzniecīb as u n pakalpoju m u  ob jektu  apb ūve;
- ku ltūras iestāžu  apb ūv e;
- sporta b ūv ju  apb ūv e;
- aizsardzības u n drošības iestāžu  apb ūve;
- izg lītīb as u n zinātnes iestāžu  apb ūv e;
- veselības aizsardzības iestāžu  apb ūv e;
- sociālās aprūpes iestāžu  apb ūv e;
- reliģisko org anizāciju  ēku  apb ūv e.
palīg izm antošana:
- dau dzdzīv okļu  m āju  apb ūv e.

Lokālp lānojum s  Rīgas  p ils ētas  adm inis tratīvās  teritorijas  daļām  - zem es gabaliem
Mednieku ielā 7 (kadas tra Nr.01000180028), bez adres es  (kadas tra Nr.01000180026),
Dainas  ielā 8 (kadas tra Nr.01000330147), Skolas  ielā 32 (kadas tra Nr.01000200017),
Tallinas  ielā 6 (kadas tra Nr.01000230130) un Tallinas  ielā 10 (kadas tra Nr.01000230024)

JC2

JC1 JC4

P

DA18
Jauktas  c entra ap būves  teritorija
(JC1, JC2 un JC4)

Kartogrāfis kā p am atne: Top ogrāfis kais  p lāns  m ērogā 1:2000 Rīgas  p ils ētas  teritorijai, aktualizēts  2009.gadā
LKS-92 TM koordinātu s is tēm a
(Autors : © Latvijas  Ģ eotelp is kās  inform āc ijas  aģentūra, 2000)

7314010105 - aizsarg josla ap vietējās
nozīm es arh itektūras piem inekli

UNESCO  Pasau les m antoju m a vietas Nr.852
"R īg as v ēstu riskais centrs" robeža

7316010105 - aizsarg josla ap ģeodēziskā
tīkla pu nktu

Lokālp lānojum a teritorijas  funkc ionālais  zonējum s

Zem esg ab alu  rob ežas

galvenais izm antošanas v eids: 
- dau dzdzīv okļu  m āju  apb ūv e
- biroju  ēku  apb ūv e;
- tirdzniecīb as u n pakalpoju m u  ob jektu  apb ūve;
- tūrism a u n atpūtas iestāžu  apb ūv e;
- ku ltūras iestāžu  apb ūv e;
- sporta b ūv ju  apb ūv e;
- aizsardzības u n drošības iestāžu  apb ūve;
- izg lītīb as u n zinātnes iestāžu  apb ūv e;
- veselības aizsardzības iestāžu  apb ūv e;
- sociālās aprūpes iestāžu  apb ūv e;
- reliģisko org anizāciju  ēku  apb ūv e.
Dzīv ojam ās fu nkcijas īpatsv ars zem esg ab ala
apb ūv ē:
- JC1 ir vism az 20%;
- JC2 ir vism az 40%;
- JC4 ir vism az 80%.

galvenais izm antošanas v eids: 
- labiekārtota pu b liskā ārtelpa –  
Tallinas u n Miera ielas skv ērs.

Galvenās  aizs argjos las :
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7314010700 - UNESCO  Pasau les
m antoju m a vietas Nr.852 
"R īg as v ēstu riskais centrs" teritorija
visā zem esg ab alu  platīb ā
7314010602 - valsts nozīm es pilsētb ūv niecīb as
piem inekļa"R īg as pilsētas v ēstu riskais centrs"
(valsts aizsardzības Nr.7442) teritorija
visā zem esg ab alu  platīb ā

3.

4.

3.
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Ēku  u n b ūv ju  robežas

R īg as dom es priekšsēdētāja p.i.

                                   A.Am eriks

Sais toš o noteikum u grafis kās  daļas  p lāns Pieliku m s
R īg as dom es 2014.gada 9.septem b ra
saistošajiem  noteiku m iem  Nr.117


