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Ko m un istiskā m asu 
tero ra upuru piem iņas 
vieta un  kapi

Daugava

BUĻĻ
UPE

DAUGAVA
Jugla

Ve
cd
au
ga
va

ĶĪŠEZ ERS

JUGLAS

EZ ERS

Mēra kapi Kaln ciem a
ielas 160 apkārtn ē -
līdz K.Ulm aņa gatvei

Cilvēku kaulu
atradum i

Slo kas ielā 52
Mēra kapi An n iņm uižā
starp Jūrm alas
gatvi 91 un  92

Sen a kapsēta
Dzegužkaln ā

Sen kapi
Maskavas
ielā 315

Cilvēku kaulu
atradum i

Balo žu viduslaiku
kapsēta Brīvības
gatvē 439

Cilvēka galvaskausa
atradum i Rīgas Krusta
bazn īcas tuvum ā

Ziem eļu kara
apbedījum i
Lucavsalā

Sen kapi Bišum uižas,
Bauskas ielas
180 apkārtn ē

Sen kapi
Ebreju kapi

II Pasaules karā
kritušo  pado m ju
karavīru apbedījum i

Lielajā Tēvijas karā
kritušo  pado m ju
karavīru apbedījum i

Nacism a upuru
piem iņas vieta

II Pasaules
kara upuru
kapi

II Pasaules
kara upuru
kapi

Miera dārzs
Klusais dārzs

Ebreju upuru
piem iņas vieta

Kapsila kapi

Ziepn iekkaln a
kapi

To rņakaln a
kapi

Plesko dāles
kapi

Matīsa kapi

Mārtiņa kapi

Pļavn ieku
kapi

Biķeru kapi

Lāčupes kapi
Juglas kapiMiķeļa kapi

Raiņa kapi II Meža kapi

Jaun ie
ebreju kapi

I Meža kapi

Sarkan daugavas kapi
Sarkan daugavas
Kaln a kapi

Bo lderājas
kapi (jaun ie)

Bo lderājas
kapi (vecie)

Jaun ciem a
kapi

To rņakaln a
pareizticīgo
kapi

Po kro va kapi

V ecm īlgrāvja
kapi

Ivan a kapi

Rīgas Brāļu kapi

Latvijas Atbrīvo šan as
kara kaujas
piem iņas vieta pie
bij. V īķu kro ga

Bum bu kaln iņš -
Latvijas Atbrīvo šan as
cīņu vieta

Daugavgrīvas klo steris
- viduslaiku
n o cietin ājum s

Bazn īcas kaln s
- viduslaiku
kapsēta

Sudrabkaln s
(Sudrabsala)
- pilskaln s

Ķīšezera
(Bulduru)
pilskaln s

Pulksteņkaln iņš
- viduslaiku
n o cietin ājum s
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Datu sagatavošanā izm antots:
-Topogrāfiskā karte m ērogā 1:10 000
(Autors: © Latvijas Ģ eotelpiskās inform ācijas aģentūra, 2008-2017)
Latvijas koordinātu sistēm a LKS-92 TM

Apzīm ējum i
_̀ Valsts aizsargājam s kultūras piem ineklis - arheoloģijas piem ineklis
_̀ Valsts aizsargājam s kultūras piem ineklis - vēsturiska notikum u vieta
k Potenciālās arheoloģisko atradņu vietas

Potenciālo arh eoloģisko atradņu teritorijas
Kapsētas
Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona

RĪGAS JŪRAS
LĪCIS

1:85 000

Rīgas kultūrvēsturisko 
teritoriju tematiskais plānojums

Esošās un potenciālās
arheoloģisko atradņu vietas

4. pielikums


