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Nr. 
Nosaukums Atrašanās vieta Nozīme Apraksts Īpašnieks/apsaimniekotājs 

RBO teritorijā esošās teritorijas 

1.  8539 Komētforts Daugavgrīva Vietējās 

nozīmes 

Komētforta dambis - senākā (XVIII gs.) saglabājusies 

hidrotehniskā būve Daugavas straumes regulēšanai. 

Kopā ar Rietumu molu un bāku Rīgas vizuālais simbols 

ieejai Daugavā. 

Komētforts – nocietinājumi ar XIX gs. kazemātiem un 

pulveru noliktavām
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Pieder LR Satiksmes ministrijai, bet 

apsaimnieko RBP. 

Komētforta dambja dienvidu gals daļēji 

demontēts 2013.gadā
2
. Komētforta dambja 

dienvidu daļas demontāžas darbi tika veikti pēc 

detalizētas izpētes, tehnisko noteikumu 

saņemšanas no VKPAI, būvprojekta izstrādes un 

saskaņošanas ar VKPAI atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām un būvatļaujas 

saņemšanas Rīgas Būvvaldē.
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2. 8538 Daugavgrīvas 

krastu 

fortifikācijas 

būvju komplekss 

Daugavgrīvas un 

Mangaļu pussalā 

Valsts 

nozīmes 

Būvju kompleksu veido Mangaļsalā un Daugavgrīvā 

izveidotas baterijas ar kazemātiem un noliktavu telpām. 

Vecākās krasta fortifikācijas būves datētas ar 1874.-

1884.gadu. Brīvvalsts laikā šeit atradās Latvijas armijas 

krasta apsardzes lielgabali, padomju varas gados – trīs 

artilērijas iekārtas. Daugavas grīvas krastu fortifikācijas 

būvju komplekss ir vienīgais šāda veida objekts Baltijas 

jūras krastos.
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Daļēji Rīgas pašvaldības zeme, daļēji Valsts 

zeme, ko RBO teritorijā apsaimnieko RBP. 

3. 7734 Voleru muižas 

dzīvojamā ēka  

Voleri 11 Vietējās 

nozīmes 

Celta XVIII gs. beigās. Voleru vārds minēts jau 

Kurzemes hercogistes dokumentos, ap 1770.g. muižu 

iegādājies latviešu uzņēmējs Jānis Šteinhauers.
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Privātīpašums – atbildīgais par sakopšanu ir 

īpašnieks. 

Robežojas ar RBO 

4.  6606 Daugavgrīvas 

cietokšņa apbūve 

Daugavgrīva Valsts 

nozīmes 

XVII – XX gs. Nozīmīgākā saglabājusies fortifikāciju 

būve Rīgā, platība – vairāk nekā 20ha.
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Pieder Valsts Privatizācijas Aģentūrai, nodota 

apsaimniekošanā nevalstiskajām organizācijām 

“Koalīcija dabas un kultūras mantojuma 

aizsardzībai” un “Bolderājas grupa”. 
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 RD PAD saņemtais 05.01.2017. iesniegums no RBP 
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 http://www.izzini.lv/f/uploads/I_M.pdf 
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