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UNIKĀLĀS AINAVAS 

1. UE1 

Vecpilsētas ainava Kultūrvēsturiski un estētiski augstvērtīga 
funkcionējoša pilsētas telpa, kurā dominē 
vēsturiskās vērtības un aura, kas piesaista 
viesus no visas pasaules. Ainavas 
kvalitātes primārais mērķis ir 
kultūrvēsturiskās vides saglabāšana 

 K Dz  RVC 

2. UE2 

Centrāltirgus paviljonu ainava Kultūrvēsturiski nozīmīga un sakopta 
ainavu telpa. Ainavas kvalitātes 
primārais mērķis ir ainavas estētiskās 
kvalitātes paaugstināšana, saglabājot 
ainavas vēsturiskos objektus 

 K   RVC 

3. UE3 

Jūgendstila arhitektūras ainava 
(Alberta ielas ainava)  

Kultūrvēsturiski un estētiski augstvērtīga 
apdzīvota pilsētas telpa, kura ir 
interesanta rīdziniekiem un pilsētas 
viesiem. Ainavas kvalitātes primārais 
mērķis ir kultūrvēsturiskās vides 
atjaunošana un estētiskās kvalitātes 
paaugstināšana 

 K Dz  RVC 

4. UE4 

Balasta dambja apbūves 
ainava  

Kultūrvēsturiski un estētiski augstvērtīga 
funkcionējoša pilsētas telpa. Ainavas 
kultūrvēsturiskās vides, ar to saprotot arī 
skatu panorāmu uz Rīgas vecpilsētu, 
saglabāšana 

 K Dz  RVC 

5. UE5 

Brāļu kapu ainava  

 

Kultūrvēsturiski un estētiski augstvērtīga 
memoriāla kapu ainava. Ainavas 
kvalitātes mērķis ir kultūrvēsturisko 
ainavas elementu atjaunošana un 
memoriālā ansambļa estētiskās kvalitātes 
paaugstināšana 

E K    

6. UE6 Etnogrāfijas brīvdabas muzeja 
ainava 

Kultūrvēsturiski, estētiski un ekoloģiski 
augstvērtīga etnogrāfiskā muzeja ainava 

E K    

7. UB1 

Kanālmalas apstādījumu 
ainava 

Ekoloģiski, kultūrvēsturiski un estētiski 
augstvērtīga parku ainava, kas demonstrē 
Rīgas dārzu mākslas labākās tradīcijas. 
Ainava plaši izmantojama iedzīvotāju un 
Rīgas viesu izglītošanā un informēšanā 

E K   RVC 

8. 
UB2 

 

18.-19.gs. koka apbūves 
ainava Kalnciema ielā 

Kultūrvēsturiski un estētiski augstvērtīga 
koka apbūves ainava, kas varētu piesaistīt 
tūristus no Latvijas un Eiropas 

 K Dz   

9. 
UB3 

 

Daugavgrīvas cietokšņa 
ainava  
 

Ainavas kultūrvēsturiskās vērtības 
saglabāšana un paaugstināšana un tās  
lomas palielināšana tūrisma attīstībai 
Rīgā 

 K  B  

PIELIKUMS NR.2 

RĪGAS TIPISKĀS UN UNIKĀLĀS AINAVAS 



10. UB4 

Sarkano Spīķeru ainava Ainavas kultūrvēsturiskās un estētiskās 
vērtības paaugstināšana, veidojot to kā 
laikmetīgu un modernu pilsētas vidi, kā 
arī tās lomas palielināšana tūrisma 
attīstībai Rīgā 

 K   RVC 

11. UB6 
Mežaparka dzīvojamās 
apbūves priežu meža ainava 

Estētiski, ekoloģiski un kultūrvēsturiski 
augstvērtīga ainavu telpa 

 K Dz   

12. UB7 
Rīgas 1.slimnīcas  apbūves 
ainava 

Estētiski, ekoloģiski un kultūrvēsturiski 
augstvērtīga ainavu telpa, kas tiek 
izmantota ārstniecības vajadzībām 

 K Dz  RVC 

13. 
UB8 

 

Rīgas Mežu kapu ainava (1. 
un 2. meža kapi, Raiņa kapi) 

Estētiski, ekoloģiski un kultūrvēsturiski 
augstvērtīga ainavu telpa, kas tiek 
izmantota kā funkcionējoša kapsēta un 
publiskā ārtelpa tūrisma attīstībai 

E K    

TIPISKĀS AINAVAS 

Rīgai raksturīgās un tipiskās (izcilākās) dabas ainavas 

14. 
TD1 

 

Apmežotā kāpu ainava 
(Buļlupes, Bolderājas, 
Jaunciema un Mangaļsalas 
kāpas) 

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava ar pilsētas un valsts mēroga 
nozīmīgu bioloģisko daudzveidību un 
lielu nozīmi pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanā un iedzīvotāju atpūtā 

E     

15. TD2 

Mārupītes ainava (applūstošās 
Mārupītes palienes ainava ar 
melnalkšņiem)  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava ar pilsētas mēroga nozīmīgu 
bioloģisko daudzveidību un lielu nozīmi 
pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanā un 
perspektīvā iedzīvotāju atpūtā 

E     

16. TD3 

Daugavas piekrastes 
melnalkšņu audzes ainava 
(starp Maskavas ielu un 
Daugavu)  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava ar pilsētas mēroga nozīmīgu 
bioloģisko daudzveidību. Apkārtnē 
attīstoties dzīvojamai apbūvei, vēlams 
melnalkšņu audzi saglabāt kā parku. 

  Dz   

17. TD4 
Daugavas piekrastes pļavu 
ainava (pļavas starp Maskavas 
ielu un Daugavu) 

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
dabiska parka ainava ar pilsētas mērogam 
nozīmīgu bioloģisko daudzveidību 

  Dz   

18. TD5 

Jaunciema pļavu ainava 
(dabas liegumā „Jaunciems”)  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
dabiska un pusdabiska pļavu ainava ar 
valsts un pilsētas mērogā nozīmīgu 
bioloģisko daudzveidību 

E     

19. TD6 Mazās Juglas applūstošo 
pļavu ainava  

Ekoloģiski augstvērtīga dabiska pļavu 
ainava E     

20. TD7 Lielupes un Buļļupes palienu 
pļavu ainava  E     

21. TD8 Ķīšezera ainava Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
lagūnu tipa ezera ainava, ar 
daudzfunkcionālām izmantošanas 
iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E     

22.  TD9 Juglas ezera ainava 
E     

Parku un meža parku ainavas 

23. TP1 

Dzegužkalna parka ainava 

 

Kultūrvēsturiski, ekoloģiski un estētiski 
augstvērtīga pilsētas mēroga parka 
ainava, ar daudzfunkcionālām 
izmantošanas iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E K    

24. TP2 

Viestura dārza ainava Kultūrvēsturiski, ekoloģiski un estētiski 
augstvērtīga apkaimes mēroga parka 
ainava, ar relatīvi plašām izmantošanas 
iespējām iedzīvotāju atpūtā (pastaigas, 
bērnu rotaļu laukumi) 

E K   RVC 

lelde.veide
Highlight

lelde.veide
Sticky Note
Lielo burtu - Meža kapi



25. TP3 

Arkādijas parka ainava  
 

Kultūrvēsturiski, ekoloģiski un estētiski 
augstvērtīga pilsētas mēroga parka 
ainava, ar daudzfunkcionālām 
izmantošanas iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E K    

26. TP4 

Māras dīķa apstādījumu 
ainava  
 

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
pilsētas mēroga parka ainava, ar relatīvi 
plašām izmantošanas iespējām 
iedzīvotāju atpūtā 

E K    

27. TP5 

Uzvaras parka ainava 
 

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
pilsētas mēroga parka ainava ar 
daudzfunkcionālām izmantošanas 
iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E     

28. TP6 
Ziedoņdārza ainava Kultūrvēsturiski, ekoloģiski un estētiski 

augstvērtīga apkaimes mēroga parka 
ainava, ar relatīvi plašām izmantošanas 
iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E K   RVC 

29. TP7 
Grīziņkalna parka ainava 

E K   RVC 

30. TP8 Mežaparka (kultūras un 
atpūtas parka) ainava)  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
pilsētas mēroga parka ainava, ar relatīvi 
plašām izmantošanas iespējām 
iedzīvotāju atpūtā 

E K    

31. TP9 Šmerļa meža parka ainava  
E     

32. TP10 Juglas meža parka ainava  Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
pilsētas mēroga dabiska meža parka 
ainava, ar daudzfunkcionālām 
izmantošanas iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E     

33. TP11 Biķernieku meža parka ainava  
E     

34. TP12 Anniņmuižas meža parka 
ainava  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
apkaimes mēroga dabiska meža parka 
ainava ar daudzfunkcionālām 
izmantošanas iespējām iedzīvotāju atpūtā 

E     

35. TP13 
Imantas meža parka ainava  

E     

36. TP14 
Bābelītes ezera un priežu 
meža ainava  

Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga ezera 
ainava ar augstu rekreācijas vajadzībām 
labiekārtošanas līmeni. 

E     

Kapsētu ainavas 

37. TK1 Matīsa kapsētas ainava Ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
kultūrvēsturiska kapsētu ainava E K    

38. TK2 Miķeļa kapsētas ainava 
E K    

39. TK3 Lāčupes kapsētas ainava 
E K    

40. TK4 Mārtiņa kapsētas ainava 
E K    

Muižu ainavas 

41. TM1 Bišu muižas parka ainava  Sociāla, estētiska un kultūrvēsturiska 
pilsētvides kvalitāte un daudzveidība E K    

42. TM2 Nordeķu muižas ar parku 
ainava  E K    

43. TM3 Strazdmuižas ar parku ainava  
E K    

44. TM4 Zēlustes muižas ainava 
E K    

45. TM5 Bellevue muižas ainava  
 K    

46. TM6 Bloka muižiņa ar parku ainava 
 K    

47. TM7 
Vāgnera muižas ar parku 
ainava   K   RVC 



48. TM8 Borherta muižas ar parku 
ainava  E K    

49. TM9 Hartmaņa muižiņas ainava 
(Kalnciema iela 28 un 30)   K Dz   

50. TM10 Švarcmuižiņas ainava 
 K Dz   

Industriālās apbūves ainavas 

51. TI1 Gāzes rezervuāra ainava 
Matīsa ielā 

Sociāli, estētiski un kultūrvēsturiski 
augsta pilsētvides kvalitāte, kas būtiski 
paaugstina pilsētas ainavu daudzveidību 

 K   RVC 

52. TI2 Ūdenstorņu ainava Matīsa ielā 
 K    

53. TI3 Ūdenstorņu ainava Alīses ielā  
 K Dz   

54. TI4 Ūdenstorņu ainava 
Čiekurkalnā   K    

55. TI5 Rūpnīcas „Latvijas balzāma” 
ainava   K   

RVC 

56. TI6 Tramvaja depo ainavas 
Fridriha ielā 2a   K   

 

 TI6 Tramvaja depo ainava 
Tipogrāfijas ielā 1 

 K   
 

 TI6 Tramvaja depo ainava 
Brīvības ielā 191   K   

RVC 

57. TI7 

Bruņinieku un K.Valdemāra 
ielas krustojumā bijusī 
„Kymmel” alus darītavas 
ainava 

 K Dz  

RVC 

58. TI8 Bijušās Rauga fabrikas ainava 
 K Dz  

RVC 

59. TI9 Valmieras ielas industriālā 
ainava 

 K Dz  
RVC 

60.  TI10 Lienas un Bruņinieku ielu 
industriālā ainava  K   

RVC 

Ielu ainavas 

61.  TB1 
Slokas ielas ainava – posmā 
no Aleksandra Grīna bulvāra 
līdz Dzirciema ielai 

Estētiski, ekoloģiski un kultūrvēsturiski 
augsta pilsētvides kvalitāte, kas būtiski 
paaugstina pilsētas daudzveidību 

 K Dz  
 

62. TB2 
Vienības gatves ainava – 
posmā no Fr.Brīvzemnieka 
ielas līdz Ozolciema ielai 

E K   
 

63. TB3 Matīsa ielas ainava no A.Čaka 
ielas līdz Matīsa kapiem  

Estētiski un kultūrvēsturiski augsta 
pilsētvides kvalitāte, kas būtiski 
paaugstina pilsētas ainavu daudzveidību 

 K Dz  
RVC 

64. TB4 Miera ielas ainava no Krišjāņa 
Barona ielas līdz Gaujas ielai   K Dz  

RVC 

65. TB5 Brīvības gatves ainava 
E K Dz  

 

66. 
TB6 
 

Maskavas ielas ainava posmā 
no 13.janvāra ielas līdz Slāvu 
ielai 

 K Dz  
 

67. TB7 
Āgenskalna ielas ainava 

 K Dz  
 

68. TB8 
Baložu ielas ainava – posmā 
no Āgenskalna ielas līdz 
Kalnciema ielai 

 K Dz  
 



69. TB9 
Mazā Nometņu ielas ainava 

 K Dz  
 

Publisko būvju un telpu ainavas 

70. TT1 

Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza  ainava 
 

Publiski pieejama ekoloģiski, 
kultūrvēsturiski, sociālekonomiski un 
estētiski augstvērtīga ainava, kas veidota 
atbilstoši labākajiem Eiropas pilsētas 
esošajiem botāniskajiem dārziem 

E K   

 

71. TT2 

Evaņģēliski Luteriskā luterāņu 
(Torņkalna) baznīcas ainava 

Publiski pieejama ekoloģiski, 
kultūrvēsturiski, sociālekonomiski un 
estētiski augstvērtīga ainava, kur 
baznīcas torni veido vertikālo dominanci 
apkārtējā ainavu telpā 

E K   

 

72. TT3 

Evaņģēliski Luteriskā jaunās 
svētās Ģertrūdes baznīcas 
ainava  

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
sociālekonomiski un estētiski 
augstvērtīga ainava, kur baznīca veido 
vertikālo dominanci apkārtējā ainavu 
telpā 

 K   

RVC 

73. TT4 

Svētās Trijādības pareizticīgās 
katedrāles ainava  

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
sociālekonomiski un estētiski 
augstvērtīga ainava, kur baznīcas kupoli 
veido vertikālo dominanci apkārtējā 
ainavu telpā 

 K Dz  

RVC 

74. TT5 

Svētā Alberta katoļu baznīcas 
ainava  

 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski sociālekonomiski un estētiski 
augstvērtīga ainava, kas telpiski iekļaujas 
zaļajā pilsētas apkaimē 

 K Dz  

 

75.  TT6 
Svētā Franciska katoļu 
baznīcas ainava 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski, sociālekonomiski un estētiski 
augstvērtīga ainava 

 K Dz  
 

76. TT7 Rīgas Svētās Trīsvienības 
luterāņu baznīca  

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava 

E K   
 

77.  TT8 Svētā Pāvila luterāņu baznīcas 
ainava  K Dz  

RVC 

78.  TT9 

Bolderājas Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīcas ainava 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava, kā dominante Bolderājas 
mazstāvu dzīvojamās apbūves ainavā 

 K Dz  

 

79. TT10 
Debesbraukšanas pareizticīgo 
baznīcas ainava 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava, ka konkrēta laikmeta liecība 

 K Dz  
RVC 

80. TT11 
Svētā Jāņa Priekšteča 
pareizticīgo baznīcas un Ivana 
kapu ainava  

E K   
 

81. TT12 
Kristus karaļa katoļu baznīcas 
un Sarkandaugavas kapsētas 
ainava 

E K   
 

82. TT13 Mārtiņa luterāņu baznīcas un 
Mārtiņa kapsētas ainava 

 K Dz  
 

83.  TT14 

Vissvētās Dievmātes 
Patvēruma pareizticīgo 
baznīcas un Pokrova kapsētas 
ainava 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski sociālekonomiski un estētiski 
augstvērtīga ainava, kas telpiski iekļaujas 
zaļajā pilsētas apkaimē 

E K   

RVC 

84. TT15 Daugavgrīvas Baltās luterāņu 
baznīcas ainava  K Dz  

 

85. TT16 
Krusta baznīcas ainava 
 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava 

 K Dz  
 



86.  TT17 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 
augstceltnes ainava 

Publiski pieejama kultūrvēsturiski, 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīga 
ainava, kā konkrēta laikmeta liecība 

 K Dz  
RVC 

87. TT18 Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas ainava 

Estētiski, ekoloģiski un kultūrvēsturiski 
augstvērtīga ainavu telpa, kas tiek 
izmantota ārstniecības vajadzībām 

 K   
 

88. TT19 Rīgas 2.slimīcas ainava 
 K   

 

89. TT20 Rīgas Psihoneiroloģiskās 
slimnīcas ainava  K   

 

90.  TT21 Traumatoloģijas institūta 
apbūves un parka ainava 

 K   
 

91. TT22 Bērnu klīniskās slimnīcas 
apbūves ainava  K   

 

92. TT23 
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 
ainava 

Estētiski, sociālekonomiski un 
kultūrvēsturiski augstvērtīga ainavu 
telpa, kas būtiski palielina Rīgas ainavu 
daudzveidību 

 K Dz  
 

93. TT24 
Rīgas Kristīgās vidusskolas 
ainava  K   

RVC 

94.  TT25 
Rīgas 3.speciālās pamatskolas 
ainava 

 K   
 

95. TT26 Valdorfa skolas ainava 
  Dz  

 

96. TT27 Friča Brīvzemnieka 
pamatskolas ainava  K Dz  

 

97. TT28 
Jāņa Poruka vidusskolas 
ainava  K   

 

98.  TT29 
Šampētera vidusskolas ainava 

 K   
 

99. TT30 
Rīgas Sarkandaugavas 
vidusskolas ainava  K   

 

100. TT31 
Rīgas 41.vidusskolas ainava 

 K   
 

101. TT32 
Dailes teātra ainava 

 K Dz  
RVC 

102. TT33 
VEF kultūras pils ainava 

 K   
 

103. TT34 Ziemeļblāzmas kultūras nama 
ainava 

 K   
 

Vēsturiskās dzīvojamās apbūves ainavas 

104. TV1 
Bulvāru loka apbūves ainava 
 

Estētiski kvalitatīva kultūrvēsturiska 
pilsētas ainavas, kuras attīstības prioritāte 
ir kultūrvēsturiskās vides un auras 
saglabāšana. 

 K Dz  
RVC 

105. TV2 
Centra blīvās apbūves ainava 

 K Dz  
RVC 

106. TV3 
Torņakalna dzīvojamās 
apbūves ainava  K Dz  

 

107. TV4 
Āgenskalna dzīvojamās 
apbūves ainava 

 K Dz  
 

108. TV5 Iļģuciema dzīvojamās apbūves 
ainava  K Dz  

 

109. TV6 
Grīziņkalna dzīvojamās 
apbūves ainava  

 K Dz  
RVC 

110.  TV7 
Ķīpsalas dzīvojamās apbūves 
ainava   K Dz  

RVC 



111. TV8 
Kundziņsalas dzīvojamās 
apbūves ainava   Dz B 

 

112. TV9 
Bolderājas dzīvojamās 
apbūves ainava  K Dz  

 

113. TV10 
Maskavas priekšpilsētas 
dzīvojamās apbūves ainava  K Dz  

 

114. TV11 
Teikas dzīvojamās apbūves 
ainava  K Dz  

 

115.  TV12 
Ziemeļblāzmas jauktas 
apbūves ainava  K Dz  

 

116. TV13 
Jaunmīlgrāvja jauktas apbūves 
ainava  

 K Dz  
 

117. TV14 
Čiekurkalna jauktas apbūves 
ainava   K Dz  

 

118. TV15 
VEF un apkārtnes jauktas 
apbūves ainava  K   

 

119. TV16 
Pārdaugavas jauktas apbūves 
ainava  K Dz  

 

120. TV17 
Pleskodāles jauktas apbūves 
ainava   K Dz  

 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves ainavas 

121. TA1 Āgenskalna priežu dzīvojamās 
apbūves ainava 

Ekoloģiski un estētiski kvalitatīva 
pilsētas ainavas, kuras attīstības prioritāte 
ir pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvas 
dzīves telpas izveidošana 

 K Dz  
 

122. TA2 
Imantas daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves ainava  

  Dz  
 

123. TA3 
Mežciema dzīvojamās 
apbūves ainava   Dz  

 

124. TA4 Pļavnieku dzīvojamās 
apbūves ainava   Dz  

 

125.  TA5 Dzirciema dzīvojamās 
apbūves ainava   Dz  

 

126. TA6 
Zolitūdes daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija   Dz  

 

127. TA7 
Ķengaraga daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves ainava 

  Dz  
 

128. TA8 
Purvciema daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves ainava   Dz  

 

129. TA9 
Grīvas masīva daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves ainava   Dz  

 

130. TA10 
Duntes ielas dzīvojamās 
apbūves  ainava   Dz  

 

131. TA11 
Sarkandaugavas dzīvojamās 
apbūves ainava   Dz  

 

132. TA12 Vecmīlgrāvja daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves ainava  K Dz  

 

133. TA13 
Sarkandaugavas 
daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves aizsardzības ainava  

 K Dz  
 

134. 
TA14 

 

Dzegužkalna – Nordeķu 
daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves ainava 

  Dz  
 

Ģimenes māju un mazstāvu dzīvojamās apbūves ainava 

135 TG1 Bieriņu ģimenes  māju 
dzīvojamās apbūves ainava 

Ekoloģiski un estētiski kvalitatīvas 
pilsētas ainavas, kuras attīstības   Dz  

 



 

136. TG2 Imantas ģimenes māju 
dzīvojamās apbūves ainava 

prioritātes ir pilsētas iedzīvotājiem 
kvalitatīvas dzīves telpas izveidošana   Dz  

 

137. TG3 
Berģu ģimenes māju 
dzīvojamās apbūves ainava   Dz  

 

138. TG4 
Dārzciema ģimenes māju 
apbūves ainava   Dz  

 

139. TG5 
Lielvārdes ielas ainava  

 K Dz  
 

140. TG5 
Murjāņu ielas ainava 
   Dz  

 

141. TG6 Mangaļu ģimenes māju 
apbūves ainava  

  Dz  
 

142. TG7 
Vecāķu ģimenes māju 
apbūves ainava  K Dz  

 

143. TG8 
Vecdaugavas ģimenes un 
mazstāvu dzīvojamā apbūves 
ainava  

 K Dz  
 


