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IEVADS
Pielikumā ietverta detalizēta pieejamo vēsturisko tekstuālo un ilustratīvo materiālu (karšu, plānu,
attēlu, projektu) apkopošana un analīze, kas ir nepieciešamā bāze teritorijas būvvēstures (līdz 21. gs.
sākumam) padziļinātai izpratnei. Tā dod iespējas izvēlēties saglabājamos "vēstures nospiedumus".
Darbu veica izpētes un projektēšanas biroja SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” darbinieki Vija
Strupule (materiālu apsekošana) un Māris Benfelds (rasējumi).
Darbam izmantota pieejamā literatūra, interneta vietnes, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Baltijas
centrālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Rīgas vēstures un
kuģniecības muzeja, Latvijas Dzelzsceļa vēstures muzeja materiāli. Veikti izraksti no teritorijā esošo
gruntsgabalu vēsturiskajām arhīva lietām.
Foto fiksētas visas teritorijas ēkas un blakus esošie vērtīgie objekti. Pielikumā iekļauti vienīgi
vēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku fotoattēli.
Veikta vēsturisko karšu savietošana ar šodienas kartogrāfisko situāciju, apbūves datēšana un
vēsturisku arhitektoniski vērtīgu celtņu lokalizācija.
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1. Teritorijas izmantošana līdz 17. gadsimta beigām
1.1. Ziņas rakstītos avotos
13. - 15. gadsimtos apskatāmā teritorija pilnībā atbilda Rīgas lauku novadam raksturīgajai ainavai, kurā
iekļāvās gan smilšu pakalni, gan Daugavas attekas un pietekas, gan citas lielākas un mazākas upītes, ezeri,
salas, purvi, priedulāji, smiltāji un kūdrāji. Pavasaros šīs teritorijas regulāri applūda. Daugavas grīva bija
sekla un pieblīvēta ar gadsimtu gaitā sanesto smilšu sēkļiem, kuru dēļ palu ūdens nespēja savlaicīgi notecēt
jūrā. 1
Jau 13. gadsimta sākumā Latviešu Indriķa hronikā vairākkārt pieminēti pilsētnieku ganāmpulki Rīgas
tuvumā. Tā kā pilsētnieki savas saimes vajadzībām turēja mājlopus un mājputnus, bet transportam izmantoja
zirgus, bija nepieciešamas pilsētas komunālās ganības. Galvenais lopu ceļš uz ganībām veda pa Jēkaba ielu
cauri Jēkaba vārtiem un pāri Jēkaba tiltam. Zirgu ganības atradās vistuvāk Jēkaba vārtiem, aiz tām bija
mājlopu ganības. Tūliņ aiz Jēkaba vārtiem visgarām ceļam uz ganībām sākās rīdzinieku dārzi, kurus rāte
iznomāja namniekiem.
Ganību nozīme bija tik liela, ka izveidojās pat īpaša to pārvalde, kas kopš 15. gadsimta bija pakļauta
Rīgas Lielajai Ģildei. 2
Ganības aizņēma lielu platību starp Vecdaugavu un Daugavas pieteku Sarkandaugavu jeb Soda grāvi
(der Soode (Soodische) Graben), kā to sauca līdz pat 19. gadsimta sākumam. Šis nosaukums saistīts ar
raganu prāvām, jo tieši šeit slīcinot tika pārbaudīta buršanā apsūdzēto vaina. 3 Sarkandaugavai bija
izveidojušās vairākas attekas, pa kurām ūdens no ganību teritorijas satecēja Sarkandaugavā.
1582. gadā gar tag. Kr. Valdemāra ielu uz ganību pusi izraka grāvi jeb kanālu līdz Šmerļa upītei, kas
ietecēja Daugavā. Izrakto kanālu t.s. Smilšu dzirnavu upīti vai grāvi (Sand Műhlen Graben) ievadīja pilsētas
nocietinājumu grāvī iepretim Smilšu bastionam, 4 kur ierīkoja t.s. Smilšu dzirnavas. 5 Kartogrāfiskajos
materiālos šī upīte bieži var kalpot par orientieri.
16. gadsimta beigās vai 17. gadsimta sākumā lai cīnītos pret regulārajiem plūdiem, sāka celt dambjus.
Ar dambjiem no Daugavas galvenā tecējuma it kā "atvienotās" salas, īpaši tās, kas atradās iepretim
Sarkandaugavai un Mīlgrāvim, palielinājās. 6 Atrodamas ziņas, 7 ka Ganību Dambis pastāvējis jau 1550. gadā.
Kartogrāfiskā materiāla analīze šo tēzi neapstiprina.
Kā augsts uzbērums Ganību Dambis stiepās gar Pilsētas ganībām līdz Sarkandaugavai. 17. gadsimtā
gar dambi sāka veidot alejas. 8
1
2
3
4

5
6
7
8

Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 15.lpp.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 495.lpp.
Enciklopēdija Rīga. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 634.lpp.
Pēc pāris gadu desmitiem izraktais kanāls jeb t.s. Smilšu dzirnavu upīte vai grāvis vairs neattaisnoja cerības. To
vairākas reizes iztīrīja un atjaunoja, tomēr 1756. g. Dzirnavas beidza darboties, jo ūdens krājums pamazām
samazinājās.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 430.lpp.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 16.lpp.
Enciklopēdija Rīga. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 294.lpp.
Enciklopēdija Rīga. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 294.lpp.
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1656. gadā krievu-zviedru kara laikā Rīgas aplenkuma dienās pilsētas ganībās bija izvietojies viens
no trijiem armijas grupējumiem kņaza Čerkaska vadībā. 9

1.2. Ilustratīvais materiāls
Par teritorijas attīstības agrīno periodu ziņas rodamas vienīgi vēsturiskajās kartēs un plānos. Izmantotas
kartes no Rīgas vēstures un Kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Akadēmiskās
bibliotēkas fondiem.
1.KARTE. Senākais šobrīd zināmais zīmētais plāns, kurā daļēji ietverta pētāmā teritorija, datēta ar
1621. gadu. Plānā galvenā uzmanība pievērsta Rīgas aizsargvaļniem un zviedru, 1621. gadā aplencot pilsētu,
būvētajiem nocietinājumiem. Shematiski attēlota Dzirnavu upīte jeb grāvis, kas atrodas uz Austrumiem no
apskatāmās teritorijas.
2.KARTE. 1622. gada kartē fiksēts 1621. gada Rīgas aplenkums Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa
vadībā. Kartē gan ar attiecīgu uzrakstu, gan aizkustinoši kustībā zīmētiem lopu un gana atveidiem parādīta
pilsētas ganību teritorija. Nosacīti attainotajā Sarkandaugavā redzami kuģi un laivas, kas norāda, ka šajā
laikā upe bija kuģojama. Ģeogrāfiskie objekti kartē, visticamāk, uzņemti un attēloti pēc acumēra, kas
izskaidro gan pilsētas Ganību platības un orientējuma neadekvāto atainojumu, gan arī Soda grāvja
(Sarkandaugavas), Mīlgrāvja, Daugavas grīvas u.c. objektu kļūdaino lokalizāciju. Tomēr, neraugoties uz
nepilnībām, tieši šajā gravīrā redzamais Rīgas apkārtnes atspoguļojums 1621. gada pilsētas aplenkuma laikā
ir atzīts par senāko zināmo tipogrāfiski iespiesto Rīgas apkārtnes karti.
3.KARTE. 1650. gada Rīgas pilsētas un priekšpilsētas nocietinājumu plāns. Par plāna autoru tiek
uzskatīts Rīgas pilsētas fortifikāciju inženieris Francisks Murers, lai gan atzīmē uz plāna viņš minēts tikai kā
tā iesniedzējs. Tas ir viens no senākajiem zināmajiem Rīgas pilsētas un priekšpilsētas plāniem, kura fonā
iezīmēts Rīgas pilsētas, priekšpilsētas un pils nocietinājumu modernizācijas projekts. Aiz priekšpilsētas
nocietinājuma līnijas uzraksts apzīmē pilsētas ganību lokalizāciju.
4.KARTE. 1652. gada Rīgas priekšpilsētas izbūves projekts. Šis projekts paredzēja ap priekšpilsētu
ierīkoto palisāžu joslu nomainīt ar valni, kura aizsardzību nodrošinātu 13 bastioni, viens pusbastions un vēl
divi mazāki bastioni. Šī projekta realizāciju 1656. gadā pārtrauca maskaviešu karaspēka tuvošanās. Pēc
ienaidnieka padzīšanas Rīgas priekšpilsētas nocietinājumu vaļņu būvi vairs neturpināja atbilstoši 1652. gada
projektam. Priekšpilsētas aizsardzībai atkal tika atjaunota palisāžu josla.
5.KARTE. 1656. gads, Rīga krievu aplenkuma laikā. Rīgas pilsētas un Citadeles nocietinājumi attēloti
atbilstoši tā laika reālajai situācijai, bet priekšpilsētas nocietinājumi – 1652. gada projekta veidolā, norādot
līdz maskaviešu aplenkuma sākumam izveidotos bastionus un Rodenburga grāvi. Redzama pilsētas ganību
daļa ar shematiski attēlotu ūdens atteku.
6.KARTE. 1656. gada Rīgas pilsētas apkārtnes karte. Shematiski attēlota Rīgas nocietinājumu sistēma
un ģeogrāfiskā situācija pilsētas tuvākajai apkārtnei Daugavas abos krastos rajonā no Hapaka grāvja līdz
Ķengaragam. Ganību teritorija nav atsevišķi izdalīta, tomēr attainoti Smilšu Dzirnavu grāvis un
9 Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 204.lpp.
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Sarkandaugavas attekas.
7.KARTE. 1656. gada 22. augusts līdz 5. oktobris. Karaliskās Rīgas pilsētas plāns maskaviešu cara
Alekseja Mihailoviča aplenkuma laikā. Rīgas pilsētas aizsargvaļņi parādīti diezgan atbilstoši 17. gs. vidū
pastāvošajai situācijai. Toties priekšpilsētas nocietinājumi atainoti pēc 1652. gadā apstiprinātā projekta, kas
pilnībā tā arī netika realizēts. Dažas ģeogrāfiska rakstura kļūdas. Piemēram, oriģinālplānā pie Smilšu
dzirnavu kanāla (lat.val. Aquaductis Molaris) norādītā zemiene gravīrā jau ir pārvērtusies par platu strautu
vai pat upi.
Pilsētas ganību (lat.val. Pascua Publica) teritorijā attēlots uzbrucēju karaspēks.
8.KARTE. 1656. gads. Plāns Rīgas priekšpilsētas nocietinājumiem maskaviešu aplenkuma laikā, kā arī
ienaidnieka nometnei, baterijām un tranšejām, kas vērstas pret pilsētu. Laukums aiz priekšpilsētas
nocietinājumiem apzīmēts kā Pilsētas ganības (Stads WeŸde).
9.KARTE. 17.gs. 70.–80. gadi. Rīgas apkārtnes zviedru laikos. Iespējams, sastādīts Rīgas pilsētas un
tās tuvākās apkaimes plāns. Lai gan plāns ir visai shematisks, tajā atzīmēts daudz vietvārdu, piemēram "Sand
Mühlen Graben" – Smilšu dzirnavu grāvis jeb dzirnavu upīte.
10.KARTE. 1700. gads. Rīga ar priekšpilsētām un projektētajiem jaunajiem nocietinājumiem. Kartes
mērķis bija atspoguļot Rīgu Lielā Ziemeļu kara priekšvakarā (1700–1721). Taču tajā redzamais Rīgas
pilsētas un priekšpilsētas attēlojums ir pārņemts no gravīras “Rīgas pilsētas plāns maskaviešu cara Alekseja
Mihailoviča aplenkuma laikā no 1656. gada 22. augusta līdz 5. oktobrim”, tikai bez militārās atribūtikas.
Redzamas pļavas aiz priekšpilsētas nocietinājuma vaļņiem.
11.KARTE. 1677. gads. Dažas salas pie Rīgas. Pēc acumēra zīmēta skice, kurā attēlota Daugavas
lejtece no Rīgas pilsētas līdz Vējzaķsalai ar salām un zvejas lomu vietām. Uzraksts 'Die Stadt Viehweide"
apzīmē pilsētas lopu ganību atrašanās vietu.
12.KARTE. 1692.- 1696. gada karte pilsētas Ganībām ar tajās iedalītajiem gruntsgabaliem un līdzās
esošajai gruntsgabalos sadalītajai Jumpravmuižas zemei. Jau 1692. gadā K. H. Purgolds uzmērīja
gruntsgabalus Rīgas pilsētas Ganību teritorijā. Taču pēc tam Daugavas straume tos vietām appludināja,
vietām izskaloja ganību ceļu. Arī zemes gabali ne vienmēr tika iežogoti, kā bija noteikts, tāpēc 1696. gada
jūnijā mērīšanu atkārtoja. Domājams, to veica Rīgas pilsētas revidents un mērnieks E. Tolkss. Šajā plānā
apkopoti abu mērījumu rezultāti. Pēc 1692. gada mērījumiem sastādītajā eksplikācijā pilsētas Ganību zeme
iedalīta četrās kategorijās – dārza un aramzeme ar dzīvojamo sētu, pļavas, laukumi audumu balināšanai un
ganības vai pļavas. Plānā norādītas arī vietas zvejas tīklu žāvēšanai, ūdens appludinātās teritorijas u.c.
objekti. Vēl īpašā eksplikācijā izcelti 1696. gadā pilsētas Ganību teritorijā no jauna iedalītie gruntsgabali.
Plānā līdzās pilsētas Ganībām apzīmēts arī 31 uz Jumpravmuižas zemes iedalīts gruntsgabals, to platības un
lietotāju vārdi.
Tikai tagad pirmo reizi iezīmēta Ganību dambja trase. Aptuveni līdz pusei tā līnijas ir konkrētas, bet
tālāk apzīmētas ar raustītu līniju. Iespējams, tas parāda reālo situāciju dabā, kad dambis vēl nav pabeigts.
Līdz ar to neapstiprinās tēze par to, ka dambis pastāvējis jau 1550. gadā.
13.KARTE. 1695. gads. Sv. Jura sēta ar hospitāli un piederošajiem gruntsgabaliem, kas atrodas
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priekšpilsētā. Uzraksts "Die Stadts Weÿde..." atzīmē pilsētas ganību lokalizāciju.
14.KARTE. 1699. gada Rīgas un tuvākās apkārtnes karte. Zīmējis E. Tolks. Ganību dambja trase atbilst
12. kartē redzamajai situācijai. Dambja rietumu pusē attēlotas ēkas, kas uzbūvētas 12. kartē parādītajos
gruntsgabalos.
15.KARTE. 1700. gads. Nezināmas izcelsmes gravīra, kurā parādīti poļu un sakšu militārie objekti.
Gravīra visticamāk izgatavota kā kompilācija no vairākiem kartogrāfiskajiem attēliem. Gravīrā Rīgas pilsētas
un tās apkārtnes ģeogrāfiskajā situācijā kļūdaini attēloti un lokalizēti daudzi objekti. Tomēr skaidri redzamas
Pilsētas lopu ganības (Die Stadts Vieh Weide) aiz priekšpilsētas nocietinājumu līnijas.
16.KARTE. Rīga ar apkārtni 1700. gada poļu un sakšu aplenkuma laikā. Gravīrā norādīti priekšpilsētas
kvartāli, kas nopostīti un nodedzināti, gatavojoties pilsētas aizsardzībai. Atzīmēts arī, ka poļi no Pilsētas
ganībām aizdzinuši rīdzinieku lopus ("da haben die Polen das Vieh Weggetriben"). Šis notikums arī
ilustratīvi attēlots. Kartes autors nav pievērsis uzmanību dambja trasei.
17.KARTE. Rīgas apkārtne 1700. gadā poļu – sakšu karaspēka blokādes laikā. J. K. Broces pārzīmēts
fragments no E. Tolksa kartes. Šajā daļā visnotaļ objektīvi ir attēloti Rīgas pilsētas, Citadeles un
priekšpilsētas nocietinājumi, kā arī ģeogrāfiskā situācija Rīgas pilsētas tuvākajā apkaimē. Ganību
"Allgemeine Weide" teritorija redzama daļēji, attēlota zaļganā tonī. Ganību dambja sākums parādīts kā
vītoliem apstādīta aleja – "Weiden Allee". Visticamāk J.K.Broce papildinājis Tolksa karti (kurā vītoli netiek
rādīti), parādot jau 18. gadsimta situāciju.
18.KARTE. Vietas lejpus Rīgas 1700. gadā. Nākamais J. K. Broces pārzīmētais fragments no jau
minētās E. Tolksa kartes. Daugavas labajā krastā atspoguļota ģeogrāfiskā situācija teritorijai no Daugavas
līdz pat Rīgas – Raunas lielceļam. Salīdzinoši precīzi attēlota visa ganību teritorija. Ganību dambja trase
iezīmēta tāpat kā Tolksa kartē (12.karte) – aptuveni līdz ganību pusei un tālāk kā vienkāršs ceļš. Ar kokiem
apstādīts tikai trases sākuma posms.
19.KARTE. "Patiess apraksts, kā viņa karaliskā Polijas majestāte un Saksijas kūrfirsta gaišība ar viņa
vācu armiju 1700. gadā starp 28. un 30. jūliju pārgāja pār Daugavu pie Tomes muižas." Daugavas apkaimes
ģeogrāfiskās stāvokļa atspoguļojums liecina, ka bieži vien autors situāciju dabā fiksējis tikai pēc acumēra,
vai pat nostāstiem. Tas izskaidro kļūdas un neprecizitātes dažādu objektu attēlojumā un lokalizācijā, kā,
piemēram, Juglas ezeram un Ķīšezeram. Ganību dambis netiek rādīts.
20.KARTE. 1700. gada 6. augusta – 25. septembra Rīgas aplenkuma plāns ar bombardēšanas līnijām.
Ganību teritorija attēlota shematiski.
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2. Teritorija izmaiņas 18.gadsimtā
2.1. Ziņas rakstītos avotos
Gar abām Ganību dambja malām jau 18.gs. sākumā tika iestādīti vītoli.10 Ganību dambja
iekšpilsētai tuvākā daļa (tag. Pulkveža Brieža iela) izvērtās par pirmo vasarnīcu rajonu Rīgas apkārtnē. Jau
1700. gadā šī daļa bija apstādīta ar vītoliem un tika saukta par aleju. Līdztekus tai gāja lopu ceļš. 11
Ganību dambis tautā saukts arī “Veižu dambis” pēc vāciskā nosaukuma “Weidendamm”. Dambi
sauca arī par Zaļo ielu, jo abpus ceļam bijušas iestādītas četras vītolu rindas. 12
Svētdienas izbraukumi un pastaigas pa dambi kļuva par augstākās sabiedrības modes lietu un piederēja
pie labā toņa.
“Kas nemīlēja Veižu dambi, tam nebija garšas un tam trūka dabu saprotoša prāta un daiļu jūtu”. 13
“Posms, kas vecu rīdzinieku memuāros dēvēts par Promenādi un kur siltās svētdienās pastaigājās
“fašionablā” sabiedrība, nesniedzās līdz pašai Sarkandaugavai, bet stiepās, cik vērojams, apmēram līdz
Vējzaķsalas līča sākumam un varbūt vēl drusku līdztekus tam.” 14
18.gadsimta pirmajā pusē, pēc Rīgas pievienošanas Krievijai, caram Pēterim I bijis nodoms pārvietot
Rīgas tirdzniecības daļu uz Sarkandaugavu. Šajā laikā pilsētā sāka strauji attīstīties dārzu māksla. Pirmie
ievērojamākie pilsētbūvnieciskie pasākumi bija divu Ķeizardārzu ierīkošana. Pirmais tika ierīkots Gustavsalā
jeb Pētersalā, kas vēlāk ieguva Andrejsalas nosaukumu. 15 Otro Ķeizarisko dārzu 1820. gados sāka ierīkot
bijušās Aleksandra skansts teritorijā. 16 Cars Pēteris I šeit bija nolēmis celt mūra pili. Lai savienotu pilsētu ar
šo vietu, nākošajos gadu desmitos tika pabeigta Ganību dambja izbūve un apstādīšana ar kokiem.
Ganību dambi no I Ķeizardārza atdalīja šaura gruntsgabalu josla. Šajos gruntsgabalos Rīgas turīgākie
namnieki bija uzcēluši vasaras muižiņas un ierīkojuši pie tām košuma dārzus regulārā plānojumā – kā
Ķeizardārza atdarinājumi miniatūrā.
18. gadsimta 2. pusē Ganību dambī atradās ne tikai virkne “vasaras muižiņu”, bet arī krāšņas
dārzniecības un izpriecas vietas, to vidū Krumholca restorāns, kas reizē bijis turīgu ļaužu iecienīta “spēļu
elle”. 17
18.gs. beigās kāds aculiecinieks aprakstījis šo rajonu sekojoši:
"Ceļš no Rīgas uz šo dārzu (IIĶeizardārzu Aleksandra augstumos) ir aleja, ko ieskauj vītoli, kuru sauc
par vītolu dambi. Tā ir vispatīkamākā pilsētas pastaigu vieta, tā nav smilšaina, un tai daudz līdzības ar
Pēterburgas ceļu.” 18
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 414.lpp.
J.K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 154.lpp.
Rīgas ielas. Enciklopēdija. 3. sējums. Rīga: 2009. 87.lpp.
Turpat.
Johansons A. Rīgas svārki mugurā. ASV: 1966. 123.lpp.
Šodien tas ir Viestura dārzs jeb Dziesmu svētku parks.
Šodien Psihiatrijas un narkoloģijas centrs Rīgā, Tvaika ielā 2
Johansons A. Rīgas svārki mugurā. ASV: 1966. 123.lpp.
Вacильев Ю. Kлaccицизм в apхитekтуpe Риги. - Ригa, 1961. - C.304
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Visa gadsimta garumā pilsētas ganības nezaudēja savu aktualitāti. Ganībām bija arī savs uzraugs.
Ganību uzrauga māja atradās Ganību dambja sākumā (skat. 34.-36., 42.,43., 45.,46., 49. karte, 1.att.). Šai
priekšpilsētai raksturīgajā sētā dzīvoja kāds no "trūkumā nonākušajiem amatniekiem", kas parasti pretendēja
uz kādu administratīvu posteni Rīgas sociālās nodrošināšanas iestādēs, baznīcu apkalpē vai citur. Tautas
valodā uzrauga namiņš tika saukts par „Buļļu muižu”. 19
Ganību dambja tuvumā bija arī Rīgas latviešu saimniecības, kuru iedzīvotāji audzēja dārzeņus, turēja
mājlopus un apgādāja Rīgas tirgu ar saviem ražojumiem, zvejoja zivis un arī darbojās tirdzniecības
palīgamatos. 20
1784. gadā visu ārpus pilsētas nocietinājumiem izaugušo priekšpilsētu sadalīja trīs administratīvās
daļās. Pirmā – Pēterburgas priekšpilsēta – skaitījās no Pirts (tag. Kr.Barona) ielas un sniedzās līdz Ganību
dambim. 21
No 1788. jūnija līdz 1790. gada augustam norisinājās krievu – zviedru karš22. Rīga, gatavojoties
iespējamam zviedru uzbrukumam, izbūvēja jaunus nocietinājumus. Nocietinājumu siena ar vairākām
skanstīm un aizsarggrāvi šķērsoja pilsētas ganību teritoriju. Tā sākās pie tag. Duntes ielas. Otrs
nocietinājumu gals šķērsoja Ganību dambi nedaudz uz ziemeļiem no tag. Lugažu ielas un beidzās pie
Katrīnas dambja. 23 Tā kā karadarbība norisinājās uz jūras pie Igaunijas krastiem, nocietinājums netika
izmantots.

2.2. Ilustratīvais materiāls
21.KARTE. Rīgas apkārtne 1701. gadā. J. K. Broces pārzīmētais E. Tolksa kartes fragments, kurā
parādīta ģeogrāfiskā situācija teritorijai Daugavas abos krastos no Rīgas pilsētas līdz Daugavas grīvai, kā arī
ar 1700. – 1701. gada karadarbību saistītie objekti. Pilsētas ganības iekrāsotas zaļā krāsā. Ar brūnganu līniju
atzīmēta Ganību dambja trajektorija, kuras Daugavai tuvākajā pusē parādītas dažas celtnes. Viena no tām
nosaukta par Krēgera sētu vai muižiņu (Krögers Hof).
22.KARTE. Rīgas pilsētas skats no Vidzemes puses 1701. gada Polijas karaļa vadītā aplenkuma
laikā. Skats uz Rīgu no augsta skata punkta. No vienas puses ganības norobežo priekšpilsētas palisādes un
koka žogs, no otras – Ganību dambja vītoli. Rūpīgi izzīmētas lopu grupas. Ganību dambja galā parādīti vārti,
kas ved pilsētā.
23.KARTE attēlo 1701. gada 9. jūlija notikumus, kad Zviedrijas karalis Kārlis XII izveda militāru
akciju pret sakšiem. Arī šeit izmantots augsts skata punkts no Daugavas puses. Labi redzamas pilsētas
ganības, Ganību dambja vītoli, kas vēl nav izauguši un redzami kā kupli krūmi, zirgi un govis ar ganiem,
pilsētas palisādes un apbūve starp Ganību dambi un Daugavu. Karadarbības fonā visnotaļ objektīvi
K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 155.lpp.
K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 146.lpp.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 438.lpp.
Konfliktu izraisīja Zviedrijas karalis Gustavs III. Krievijas ķeizariene Katrīna II bija spiesta sadalīt Krievijas
militāros spēkus, jo šajā pašā laikā dienvidos notika krievu – turku karšs (1787-1792). Lielākā kara darbības daļa
norisinājās jūrā pie tag. Igaunijas krastiem un tag. Latvijas teritoriju nesasniedza.
Skat.: http://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Swedish_War_(1788%E2%80%9390)
23 K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 146.lpp.
19
20
21
22

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

12

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums
atspoguļota ģeogrāfiskā situācija Rīgas pilsētas tuvākajā apkārtnē līdz pat Lucavsalai, kur bija nocietinājušās
krievu karaspēka daļas.
24.KARTE daudz shematiskāk rāda tos pašus Spilves kaujas 1701. gada 9. jūlija notikumus.
Tajā visai aptuveni raksturota ģeogrāfiskā situācija Rīgas apkārtnē, bet galvenā uzmanība pievērsta militāro
notikumu atainojumam. Pilsētas ganības (Stadt Weide) rādītas ūdens steku ieskautas.
25.KARTE - 1702. gada Bernekena muižas situācijas un gruntsgabalu plāna skice. Skicē attēlota
ģeogrāfiskā situācija teritorijai aiz Raunas vārtiem abpus Lielajam Smilšu ceļam, kur pletās Bernekena
muižiņas zeme. Skicē pie Smilšu ceļa atzīmēts kauna stabs, kas bija uzcelts vietā, kur sodīja 1677. gada 14.
jūlija Rīgas ugunsgrēka izraisīšanā vainoto Gabriēlu Franku no Cvikavas, aiz tā – karātavas. Atzīmēti arī
Lielā Ziemeļu kara postījumi – nodegušās ēkas, pamestas sētas.
Teritorija blakus pilsētas ganībām. "Stadtweide" apzīmējums tieši zem plāna virsraksta.
26.KARTE. 1709. gada Rīgas bombardēšanas plāns. Parādīta arī ganību teritorija un Smilšu
dzirnavu upīte. Ar šauru līniju iezīmētas priekšpilsētas palisādes ar kvadrāta formas izbūvi (pa labi no Smilšu
dzirnavu upītes), kas, iespējams, pilda skansts funkciju.
Veicot vēsturisko karšu savietošanu ar šodienas situāciju, šī palisāžu žoga skansts lokalizējas kvartālā
starp Kr.Valdemāra, Sporta, Vesetas un Hanzas ielām. Tā atrodas pietiekami tālu no šodienas Skansts ielas
teritorijas, lai nebūtu saistāma ar tās nosaukumu.
27.KARTE. 1718. gada Rīgas plāna fragments. Šajā kartē priekšpilsētas palisādēs iebūvētā skansts
novietota pa kreisi no Smilšu dzirnavu upītes. Redzams Ganībju dambja alejas sākums.
28.KARTE. 1770. gads. Rīgas un priekšpilsētu kartes fragments. Plānā iekļauta visa pilsētas ganību
teritorija. Ganību dambis apstādīts ar kokiem visā tā garumā līdz pat Sarkandaugavai.
29.KARTE. 1771. gads. Rīgas priekšpilsētu plāna fragments ar plānotiem apbūves kvartāliem.
Atzīmēts Ganību dambja sākums. Atsevišķi kvartāli paredzēti arī ganību teritorijā.
30.KARTE. 1776. gads, Rīgas plāna fragments. Pilsētas ganību Austrumu pusē parādīts
norobežojošs grāvis un tam pieslēgta drenāžas grāvju sistēma.
31.KARTE. 1786. gads. Rīgas plāna fragments, kurā redzama pilsētas ganību daļa pie priekšpilsētas
palisāžu joslas.
32.KARTE. 1792. gads, priekšpilsētu paplašināšanas projekts, kurā atainots arī Ganību dambja un
pļavu sākuma posms.
33.KARTE. 1792. - 1797.gads. Esošās un plānotās situācijas savietotās kartes fragments. Uzskatāmi
redzami pilsētnieku gruntsgabalos izveidotie regulārie dārzi, kas tapuši pēc I Ķeizardārza parauga.
34.KARTE. 1794. gada vasarā uzmērīto Rīgas pilsētas ganību plāns, ko pārzīmējis J.K.Broce. Šajā
kartē pirmo reizi parādīts nocietinājums, ko krievu – zviedru kara laikā (1788. - 1790.) uzcēla pilsētas
aizsardzībai. Pirmo reizi atzīmēta arī ganību pārvaldnieka (Weiden Diener) māja pie Ganību dambja. Tāpat
no ganībām atsevišķi izdalītas siena pļavu (Heuschlag) platības.
35.KARTE. 1795. gada pilsētas plāns J.K.Broces pārzīmējumā. Pilsētas ganības iekrāsotas zaļas un
sniedzas tikai līdz nocietinājuma līnijai. Atzīmēta ganību pārvaldnieka māja.
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36.KARTE. 1798. gads. Rīga kopā ar policijas pārraudzībai pakļautajām priekšpilsētām. Situācija
atbilstoša iepriekšējā kartē redzamajai. Arī šeit aiz nocietinājuma līnijas atstāts balts laukums.
Ļoti vērtīgu vizuālu informāciju par Ganību dambja apkārtni 18. gadsimta beigās dod divi
J.K.Broces zīmējumi.
1.ATTĒLS. Skats uz Ganību dambi pie Rīgas 1795. gadā. Attēlota ganību pārvaldnieka māja. Tā ir
pamatīga koka būve ar dakstiņu jumtu. Galveno ieeju rotā lievenis ar solu pie sānu sienas un izliektu
jumtiņu. Tā stūros un centrā novietotas dekoratīvas vāzes, kas liecina par saimnieka pretenzijām uz zināmu
izsmalcinātību. Teritoriju norobežo dēļu sēta ar grezniem, barokālās formās dekorētiem iebraucamajiem
vārtiem. Lielāko – vidējo ailu ietver pilastri un vainago pārrauts trīsstūra frontons, kura centrā atrodas
skulpturāls veidojums – iespējams, ragaina liellopa galva. Virs abiem zemākajiem sānu vārtiem simetriski
izkārtotas volūtas. Aiz sētas redzama kādas saimniecības ēkas daļa ar dakstiņu jumtu.
Piekšplānā fiksēti Ganību dambja vītoli, kas stādīti gadsimta sākumā un nu jau sasnieguši
ievērojamus izmērus. Par koku vecumu liecina dobumi koku stumbros. Gar dambja braucamo daļu stiepjas
novadgrāvis. Pāri tam izbūvēts tiltiņš, kura margās baroka stilam raksturīgi "vēderaini" balustri. Blakus
tiltiņam pie ceļa novietots koka sols, aicinot atpūtināt pilsētnieku pastaigās nogurušās kājas.
2.ATTĒLS. Ganību dambja skats Ganību vārtu virzienā pie dambja pirmā līkuma, sākot no
šķērsielas, kas iet uz Katrīndambi. Šī šķērsiela atrodas tag. Pētersalas ielas rajonā.
"Ēku komplekss priekšplānā, jādomā, ir dārzniecība, priekšējā ēka atgādina Rīgas apkārtnes turīga
zemnieka sētas ēku; otrā ēka turpretim zemnieku miteklim nav raksturīga (to norāda treliņiem ierobežotā
vaļējā veranda (balkons ar margām V.S.) pie īpatnēji celtās ēkas otrā stāva durvīm).24 Ēkas sānu fasādē
tikai divas ailu asis. Šauro divstāvu namu sedz augsts jumts ar nošļauptiem galiem. Iespējams, ka šī ir
vasarniekiem izīrējama ēka. Zemnieki un citi priekšpilsētas iedzīvotāji savu dzīvojamo ēku jumta izbūvēs
nereti iekārtoja neapkurināmas izīrējamas istabas.25
Teritoriju iekļauj dēļu žogs ar horizontāli kārtotiem dēļiem. Tas atbilst dambja otrā pusē esošās
pārvaldnieka mājas žogam (skat. 1.att.). Zīmējuma labajā malā kokos paslēpusies vēl viena ēka ar vaļēju
mezonīnā iekārtotu verandu.
Pa dambi no pilsētas puses brauc divu zirgu vilkta kariete. Aiz Ganību dambja vītoliem ieskicētas
govju aprises. Fiksēta arī līmeņu starpība starp dambja uzbērumu un zemākajām pļavām.

24 K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 154.lpp.
25 Turpat.

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

14

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

3. Teritorijas attīstība 19. gadsimtā
3.1. Ziņas rakstītos avotos
Katrīnas un Ganību dambja teritorijā bija apmetušies turīgākie Rīgas latvieši -tirdzniecības palīgamatu
locekļi – pārcēlāji, mastu un ozolkoku šķirotāji, loči, kaņepāju kulstītāji.26
Lielie plūdi 1807. gada aprīlī nopostīja lielāko daļu šeit ierīkoto dārziņu, pārējos nopostīja
ugunsgrēks 1812. gadā, kad Napoleona uzbrukuma dēļ tika pavēlēts nodedzināt visas ēkas ārpus pilsētas
vaļņiem.
Svarīgs notikums Rīgas kultūras dzīvē bija 1836. gada vasarā rīkotie mūzikas svētki, pirmie šāda
veida svētki Baltijā. Koncerti notika vairākās vietās, arī Ganību dambī.27
19. gadsimta pirmajā pusē Rīgā rosīgi darbojās mācīts dārzkopis J.Cigra (1775.-1856.), kam
piederēja liels kapitālistisks uzņēmums – plaša dekoratīvo koku, košumkrūmu un puķu dārzniecība GANĪBU
DAMBĪ. No dārzniecības ieguva jaunus dēstus ne vien Rīgas jaunajiem apstādījumiem, bet arī attālākām
vietām Krievijas vidienā, kur pēc tiem bija liels pieprasījums.28
19. gs. pirmajā pusē Rīgas tuvākajā apkārtnē vēl dominēja atklātā ūdens novadīšanas sistēma.
Sevišķi tā bija izvērsta teritorijā starp Daugavu un tag. Duntes ielu, ko dažādos virzienos šķērsoja ar
Daugavu vai Sarkandaugavu saistītas noteces vai gar ielām rakti novadgrāvji. Plūdu laikā noteces un
novadgrāvji bija ūdens pārpilni. Ūdens gāzās Sarkandaugavā no Daugavas kā no ūdenskrituma un tecēja
pretējā virzienā. Turpretī vasarā grāvjos stāvošais ūdens nepatīkami dvakoja. 19.gs. 40. gados rīdzinieki
presē ierosināja mazākos grāvjus aizbērt un pie galvenajām notecēm ierīkot slūžas, lai ūdens plūdumu varētu
regulēt.
Līdz 1846. gadam, kad publiski pieejams kļuva I Ķeizardārzs, pilsētnieku parastā pastaigu vieta bija
Ganību dambis līdz pat Sarkandaugavai.
Tomēr 19. gadsimta 2. pusē no dambja pazuda visa spožā sabiedrība. To daļēji izraisīja zemās,
purvainās apkārtnes neveselīgais gaiss. Vasarnīcas un dārzi tika pārdoti dārzniekiem un sīkgruntniekiem.
1872. gadā izbūvēts Mīlgrāvja dzelzceļš29 (Rīga - Mangaļi), kas ir daļa no vēlākās Rīgas – Rūjienas
dzelzceļa līnijas.30
1881. gadā tag. Sporta un Vesetas ielu stūrī tika dibināts uzņēmums a/s „L. W. Goegginger”, kuras
īpašniece bija Ludmila Gēgingere. Produkcijas klāsts bija ļoti plašs - sākot ar konfektēm, šokolādi un
biskvītiem, beidzot ar augļu, dārzeņu, zivju un gaļas konserviem. Ap gadsimtu miju Gēgingeres fabrikā
ražoja ap 900 dažādu veidu saldumus, tostarp konfektes, šokolādes tāfelītes, šokolādes figūriņas, šokolādes
pulveri, marcipāna izstrādājumus, augļu marmelādes, karameles, ledenes, dražejas, pastilu, tortes.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 388.lpp.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 435.lpp.
Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 436.lpp.
Latvijas teritorijā sliežu ceļu būve un vilcienu transporta kustības strauja attīstība sākās 1860. gados līdz ar Krievijas
Impērijas rūpnieciskās ražošanas apjomu pieaugumu, kas prasīja ērtas preču transportēšanas iespējas no valsts
vidienes uz Baltijas piekrastes ostām. 1860. gadā cauri Rēzeknei un Daugavpilij tika atklāta Pēterburgas – Varšavas
līnija. Tikai gadu vēlāk tika uzbūvēta Rīgas – Daugavpils līnija.
30 Enciklopēdija Rīga. - Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, - 475.lpp.
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Uzņēmuma produkcija tika augstu novērtēta arī ārpus cara Krievijas un vairakkārt ieguva Grand Prix balvu
starptautiskās izstādēs Londonā, Parīzē un Romā. 31
1892. gadā tika atvērta pirmā zivju konservu fabrika “G. Gēgingers”.
1883. gadā tieši gar 1788.-90. gadu nocietinājumu ārējo līniju izbūvēta Skansts iela
"Schanzenstrasse", kas tādējādi šķērsoja visu ganību teritoriju, savienojot tag. Duntes ielu ar Ganību dambi.
1891. gadā atklāja Rīgas Rikšošanas sporta biedrības hipodromu Strēlnieku ielas (šodien Grostonas
iela) galā, kas pastāvēja vairāk kā 60 gadus.
1892. gadā tika izveidots dzelzsceļa atzarojums no Mīlgrāvja līnijas uz Andrejsalas elevatoru.
1893. gadā uzceļ otru Rīgas Jāšanas sporta biedrības hipodromu pie Ganību dambja. Tam bija 1.8 km
garš skrejceļš un tribīnes 800 skatītājiem. 1898. gadā šo hipodromu likvidēja un pārcēla uz Rikšotāju
laukumu Zolitūdē. 32
1890. gados zemi pie II Ganību dambja 33 īrē Dārzkopju biedrība, kurā tiek uzcelta arī neliela 1 stāva
koka dzīvojamā ēka. 1895. gadā arhitekts HEINRIHS ŠĒLS (1829-1909) projektējis puķu verandas izbūvi
pie šīs ēkas (skat. 2.,3.att.).
19.gs. otrajā pusē pakāpeniski tika uzsāka ganību novadgrāvju aizbēršana un sākot ar 1870. gadiem
pamazām sākas arī teritorijas apbūve.

3.2. Gruntsgabalu attīstība
1870. gados gruntsgabalos pie tag. DUNTES IELAS 34 sāk veidoties gan ražošanas vajadzībām domātas
būves, gan īpašnieku un strādnieku dzīvojamās ēkas.
35

24. grupa, 83. gruntsgabals
(pie agrākās Skansts ielas trases, aiz grupas 17 gruntsgabala 59 - tag. Duntes11)

Ieraksti būvvēsturē liecina, ka šeit jau, iespējams, 19. gadsimta vidū pastāvējušas dzīvojamās ēkas.
31
32
33
34

http://www.laikmetazimes.lv/2013/03/04/latvijas-zimolu-legendas-saldumu-razotaji/
Rīgas ielas. Enciklopēdija. 3. sējums. Rīga: 2009. 88.lpp.
19. gadsimta vidū Ganību dambis tiek sadalīts I un II Ganību dambī. I Ganību dambis – tag. Pulkveža Brieža iela.
Ielas trase daļēji atbilst senam ceļam, kas gāja gar Sarkandaugavasatteku un Duntes muižu uz Mīlgrāvi.
Skat.: Rīgas ielas. Enciklopēdija. 2. sējums. Rīga: 2008. 271.lpp.
35 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2721. lieta

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

16

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums
1882. gadā gruntsgabala īpašnieks galdnieks Jans Augusts Šīrs (Schier) pasūtījis koka dzīvojamās
mājas pārbūves projektu. Pārmūrēti tiek skursteņi un ēkas siltummezgli.
Situācijas plāns rāda teritorijai raksturīgu ainu, kur neregulārus sauszemes gabalus ietver grāvji ar
tiltiņiem.

1890. gadā lūgta atļauja nojaukt vecas mājas gruntsgabalā. Atļauja dota.
1898. gadā tiek ziņots, ka P.Antipovs bez atļaujas ceļ 2 stāvu koka māju un šķūni. Jau uzcelta 1 stāva
māja. Antipovs skaidro, ka zemi rentējis ar nodomu celt ēkas. Atļauju šim nodomam nesaņem.
Grupa 17, gruntsgabals 59 36
(Tagad Duntes iela 11)

1873. gadā grunts īpašnieks ir Luis Cītmans (Louis Zietmann), kurš pasūtījis koka dzīvojamās mājas
projektu arhitektam KĀRLIM FELSKO (1844-1918).
Drīz pēc tam Cītmans sācis savas ādas fabrikas ražotnes celtniecību, jo jau 1888. gadā K.Felsko
projektējis mūra piebūvi jau eksistējošai fabrikas ēkai.

36 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1867., 1868., 1869. lietas
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1900. gadā K.Felsko pasūtīts koka sarga namiņa projekts fabrikas teritorijai.
Grupa 17, gruntsgabals 61 37

(Tagad Duntes iela 5/7)
Jau 1876. gadā būvvaldē iesniegts 2 stāvu koka dzīvojamās ēkas projekts. Gruntsgabals pieder
Aļeksejevam. Būves novietne – pret Duntes ielu, gruntsgabala daļā, kas atvirzīts no Skanstes ielas. Arhitekts
AUGUSTS VITE (1876-1969). Celtne ir raksturīga strādnieku daudzdzīvokļu māja. Tā sastāv no diviem
vienādiem blokiem. Katrā stāvā gar pagalma fasādi izvietots gaitenis ar kāpnēm. No gaiteņa var nokļūt divos
dzīvokļos ar nelielu virtuvīti, kurai pret gaiteni ir otrās gaismas logs, un pret ielas fasādi orientētu dzīvojamo
istabu. Kopumā katrā stāvā izvietoti četri šādi dzīvokļi.
Gruntsgabalā – gan pret ielām, gan teritorijas dziļumā atrodas vēl vairākas koka ēkas.
1896. gadā jau notikusi īpašnieku maiņa – jaunais saimnieks ir KristofsTaube.
Būvvaldē iesniegts 2 stāvu koka dzīvojamās mājas projekts. Pārbūvēts tiek pret Skanstes ielu novietots
objekts. Katrā stāvā izvietoti 11 vienistabas dzīvoklīši. Gaitenī atrodas atejas.
1896. gada 12. augustā celtniecība pabeigta.
1897. gadā īpašnieks Johans Taube pasūtījis 2 stāvu koka dzīvojamās mājas piebūvi. Arhitekts
ALFREDS PĪLEMANIS.
Grupa 17, gruntsgabals 63 38
(pašlaik teritorijā Skansts ielas braucamā daļa)

1893. gadā gruntsgabala īpašnieks ir Vilhelms Gelbings.
37 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1871. lieta
38 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1872. lieta
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1897. gada 6. septembrī Lazers Salomons Salomonsons lūdz atļauju turpmāk uzturēt ādas (jēlādas)
fabriku ar tvaika dzinēju. Pie grunts atrodas jaunizveidots koka kanāls. Pēc Salomonsona vārdiem ādas
fabrika darbojas šeit jau no 1859. gada. No 1868. gada rūpnīca ir pašreizējā īpašnieka V.Geldinga rokās.
Salomonsons gatavojas pirkt īpašumu, ja tiks dota atļauja fabrikas darbībai.
Gruntsgabals dalīts divās daļās šķērsvirzienā. Apbūvēta Duntes ielai tuvākā daļa. Pie ielas līnijas (ar
lauzumu) novietotas divas dzīvojamās ēkas. Pagalmā pie nosacītās gruntsgabala dalījuma līnijas novietotas 3
nelielas ēkas.
25. GRUPA, 1. gruntsgabals
(pašlaik teritorijā Skansts ielas
braucamā daļa)

1877. gadā gruntsgabala

39

īpašniece Julija Frederike Terēse Bergergrīna (Bergengrün), kura savā

īpašumā ierīko nespējnieku patversmi. Arhitekts H.GEIGENMILLERS šai funkcijai izstrādājis lielas U veida
plāna koka dzīvojamās mājas projektu.
1900. gadā arhitekts OTO HOFMANIS (1866-1919) projektējis 2. stāva izbūvi uz vienstāva koka
dzīvojamās mājas. Gruntsgabala stūrī paredzēta arī lauztas formas (piemērojoties gruntsgabala
konfigurācijai) staļļa un kučiera dzīvojamā ēka.
Jau 1880. gados pilsētas ganību teritorijā sāk darboties dārzkopības biedrība.
18. GRUPA, 50. gruntsgabals
(pašlaik teritorija gar II Ganību
dambi)

39 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2811. lieta
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1889. gadā paredzēts uzcelt žogu ap Dārzkopju biedrības īrēto zemes gabalu pilsētas ganībās.
1890. gadā pēc arhitekta JĀŅA FRĪDRIHA BAUMAŅA (1834-1891) projekta sākta vienstāva koka
dzīvojamās mājas celtniecība II Ganību dambī.
1893. gadā Dārzkopju biedrība pasūtījusi koka sarga namiņa projektu arhitektam EDMUNDAM
TROMPOVSKIM (1851-1918).
1895. gadā arhitekts HEINRIHS ŠĒLS (1829-1909) projektējis puķu verandu pie esošās koka
dzīvojamās mājas (skat. 2.,3. attēls).
1895. gadā būvvalde devusi atļauju celt nelielas dārza celtnes ar piebildi, ka gadījumā, ja pilsētai zeme
būs nepieciešama, ēkas jānojauc.
1880. gados vairāki gruntsgabali starp tag. Sporta, Vesetas un Hanzas ielām ir Gēgingeru ģimenes
īpašumā. Tie tiek izmantoti gan rūpniecības attīstībai, gan dārzkopībai.
41

19. grupa 2. gruntsgabals
(tag. Sporta iela 2A)

1897. gadā gruntsgabalā atrodas H.Gegingera "dārzu iestāde" ("Садовое заведение") un sēklu
tirgotava.
42

19. grupa 86. gruntsgabals
(tag. Sporta iela 2)
1897. gadā mūra strādnieku mājas projektu izstrādājis arhitekts RŪDOLFS HEINRIHS CIRKVICS
(1857-1926). Pasūtītājs ir dārznieks Henriks Gegingers.
1898. gadā gruntsgabalā atrodas 1. Rīgas konservu fabrika un Gegingera tirdzniecības nams.

40 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1950. lieta
41 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1963. lieta
42 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2061. lieta
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3.3. Ilustratīvais materiāls
37.KARTE. 1805. gads. Sarkandaugava ar dziļuma apzīmējumiem. Fiksēts pilsētas ganību tālākais
gals. Ganību dambja trase līdz pat Sarkandaugavai apstādīta ar kokiem. Parādīts 1788.-90. gadu
nocietinājumu fragments ar skanstīm, kas šķērso Ganību dambi un noslēdzas pie Katrīnas dambja.
38.KARTE. 1803. gada Rīgas kartes fragments. Atzīmēta ganību pārvaldnieka māja ar gruntsgabalu
pie Ganību dambja. Ar melnu krāsu iekrāsoti gan vecpilsētas un Citadeles, gan 1788.-90. gadu nocietinājumi
ganībās. Ganību dambim pretējā pļavu pusē aiz Sarkandaugavas attekas esošo zemes strēli šķērso paralēli
novietotu irigācijas grāvju sistēma, kas parādās pirmo reizi.
39.KARTE. 1813. gada priekšpilsētu pārplānošanas projekta fragments, kurā fiksēta pilsētas ganību
Dienvidu daļa ar ganību pārvaldnieka gruntsgabalu.
40.KARTE. 1813. gads. Priekšpilsētu plāna fragments, kurā parādīta iepriekšējai karte analoģiska
situācija.
41.KARTE. 1815. gads. Rīgas priekšpilsētu attīstības plāna fragments. Attēlotas ganības ar tās
šķērsojošo nocietinājumu izbūvi. Nav iezīmēta ganību pārvaldnieka māja, bet parādīta irigācijas sistēma.
42.KARTE. 1843. gads. Rīgas kartes fragments. 1788.-90. gadu nocietinājumu būve attēlota jau
degradācijas procesā. Ganību pārvaldnieka sētā parādītas trīs ēkas. Gruntsgabala novietne mūsdienu situācijā
lokalizējama Pulkveža Brieža un Hanzas ielu stūra rajonā.
43.KARTE. 1862. gads. Rīgas plāna fragments, kurā daļēji ietverta ganību teritorija ar nelielu
nocietinājumu līnijas fragmentu.
44.KARTE. 1864. gads. Rīgas kartes fragments. Fiksēts Ganību dambja sākums un Ganību Robežu
iela (Weidengrenzstrasse), kas šodien ir Strēlnieku iela.
45.KARTE. 1867. gads. Izgriezums no Rīgas plāna tieši pirms bastionu norakšanas. Pie Ganību
dambja attēlots ganībās iezīmēts gruntsgabals ar apbūvi. Uzraksts vēsta, ka šeit atrodas "ganību ēka" "Weidenhaus". Šis gruntsgabals pirmo reizi parādās 1794. gada kartē (34. karte), kur apzīmēts kā "Ganību
kalpotājs" – "Weiden Diener".
46.KARTE. 1876. gads. Rīgas kartes fragments. 1788.-90. gadu nocietinājumu līniju šeit attēlo tikai
bijušais nocietinājumu grāvis(Ehmaliger ...Graben). Ganību pārvaldnieka māja (Weidenhaus) aiz Dzirnavu
ielas, tag. Pulkveža Brieža un Hanzas ielu stūra rajonā.
47.KARTE. 1880.- 1883. gada kartes fragments. Samērā precīzs topogrāisks uzmērījums.
48.KARTE. 1883. gada Rīgas plāna fragments. Iezīmētas nocietinājumu līnijas aprises. Tieši gar tām
parādīta jauna iela, kas nosaukta par Skansts ielu – "Schanzenstrasse".
49.KARTE. 1885. gads. Rīgas kartes fragments. Arī šeit redzama Skanstes ielas trase.
50.KARTE. 1895. gads. Rīga no putna lidojuma, fragments. Gravīras malā redzams arī pilsētas
ganību laukums ar Sarkandaugavas atteku.
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3. ATTĒLS 43 rāda arhitekta H.Šēla projektētu koka "Puķu verandu" pie agrāk celtas dzīvojamās
mājas Dārzkopju biedrības īrētā zemes gabalā pie II Ganību dambja. Paredzēta tipiska vasarnīcu tipa, ar
dekoru un lieliem logiem bagāta ēka, kas raksturīga šīs vasarnīcu teritorijas arhitektūrai.

Teritorijas transformācija 20.gadsimtā
3.4. Ziņas rakstītos avotos
Plašos apkārtnes paaugstināšanas un izlīdzināšanas darbos agrākais Ganību dambja uzbērums vizuāli
pazuda. 20. gadsimta sākumā beidza pastāvēt arī pilsētas ganības.
1902. gadā atklāja elektriskā tramvaja līniju, kas gāja pa Ganību dambi līdz Sarkandaugavas
44

tiltam.
45

1902. gada maijā Hanzas ielas nosaukumu iegūst jaunizveidota iela.
1903. gadā no dzelzsceļa elevatora atzarojuma 2. kilometrā iekārtoja „GANĪBU POSTENI”, kur
izbūvēja 2 km garu posmu - RĪGAS PREČU STACIJU. Tā sastāvēja no parka vilcienu pieņemšanai un
nosūtīšanai, kā arī vagonu šķirošanai, preču pagalma, iekraušanas un izkraušanas ceļiem, augstām kravas
platformām un plašām noliktavām. No Rīgas Preču dzelzceļa atzari veda arī uz Rīgas tirdzniecības ostu un
46

Eksporta ostu.
Latvijas arhīvos un Dzelzceļa vēstures muzeja materiālos nav pieejami stacijas ēku projekti.
Iespējams, tie būtu atrodami Krievijas arhīvos, jo transporta infrastruktūras būvniecību projektēja un vadīja
Krievijas impērijas varas iestādes.

47

Bijušajās ganību teritorijās aiz preču stacijas izmantotā laukuma sāk attīstīties mazdārziņu kolonijas.
1907. gadā kāds Ernests fon Rots pirmais pieprasīja pilsētai zemi mazdārziņu ierīkošanai.
Latvijā strādnieku mazdārziņu mode tika ieviesta no Vācijas un Skandināvijas, kur tā bija dzimusi
19. gadsimta vidū, bet 20. gadsimta sākumā kļuvusi par modes kliedzienu. Plašāka publika par tādu Eiropas
lielpilsētu tendenci uzzināja 1907. gada vasarā, kad Rīgā notika strādnieku un tautas dzīves apstākļiem
veltīta izstāde, kurā varēja iepazīties arī ar tā sauktajiem darba jeb lapeņu dārziem. Mazdārziņu filosofijas
pamatā bija ideja, ka zemes kopšana raupjo pilsētas strādnieku atturēs no pārmērīgas alkohola lietošanas,
"ētisko normu grimšanas" un strādnieku bērniem pavērsies iespēja palīdzēt vecākiem un rotaļāties zaļumos,
nevis putekļainajās ielās.
Toreizējam Rīgas pilsētas mēram Džordžam Armitstedam iniciatīva simpatizēja, un tai pieķērās arī
slavenais Mežaparka, Vērmaņdārza un citu Rīgas dārzu iekārtotājs Georgs Kūfalts. Rīgas dārzu arhitekts
43 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, lieta 1950, 25.lpp.
44 Rīgas ielas. Enciklopēdija. 3. sējums. Rīga: 2009. 87.lpp.
45 Viduslaiku vācu tirgotāju organizācija, kas pakāpeniski pārvērtās par starptautisku Baltijas jūras un Ziemeļjūras
baseina zemju pilsētu politisku savienību ar aptuveni 300 pilsētām, kuras mērķis bija nodrošināt savstarpējo interešu
aizsardzību un veicināt pārjūras tirdzniecību Ziemeļeiropā. Astoņas tā laika Latvijas pilsētas piederēja Hanzas
savienībai, bet Rīga bija viena no galvenajām Hanzas pilsētām.
46 http://www.citariga.lv/lat/skanste/ielas/
47 Informācija no Latvijas dzelzsceļa vēstures muzeja speciālistiem.
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uzreiz saprata, ka ideja ir svētīga un dārziņiem pilsētā zemes ir pārpārēm. Tiesības par minimālu nomas
maksu izmantot šim nolūkam zemes gabalu pie Ganību dambja no pašvaldības saņēma īpaši šim mērķim
dibinātā Ļaužu labklājības veicināšanas biedrība. Mācītāja Šāberta vadītās mazdārziņu kolonijas tehnisko
projektu izstrādāja pats GEORGS KŪFALTS(1853-1938).
Iežogotajā teritorijā ievilka ūdensvadu un ierīkoja 81 dārziņu. Iekšējie noteikumi aizliedza tajos lietot
alkoholu. Stāsta, ka līdz pat Pirmā pasaules kara sākumam 1914. gadā reģistrēts tikai viens šā noteikuma
pārkāpums.
Jaunievedums ļoti ātri guva atzinību, un koloniju nācās pastāvīgi paplašināt. Sākumā mazdārziņu
turētāji bija maznodrošināti ļaudis, bet vēlāk kolonistiem pievienojās vidusslānis.
Prestižākā un lielākā pilsētā, protams, bija LAPEŅU KOLONIJA līdzās pilsētas hipodromam.
Trīsdesmitajos gados tā kļuva par ģimenes dārziņu paraugkoloniju. Augsne te bija laba - par to jāpateicas
Daugavai, kas gadsimtiem ilgi pavasaros bija šo vietu mēslojusi ar auglīgām dūņām.

Atrašanās vietas un

auglīgās augsnes dēļ strādnieku un iestāžu kalpotāju vidū pieprasījums pēc zemes gabaliem tur bija īpaši
liels, kaut gan nomas maksa nedaudz augstāka kā citur.
1914. gadā Hanzas ielā izbūvēja tramvaja līniju no Ķeizardārzam līdz Matīsa ielai. Līnija darbojās
48

neilgu laiku.
49

Abi rajonā esošie hipodromi 1.Pasaules kara laikā tika nopostīti, bet atjaunoja tika Grostonas ielas
50

hipodromu.
1924.gada 7.maijā iekšlietu ministrs apstiprināja noteikumus un atļauju ierīkot totalizatoru akciju
sabiedrībai Rīgas hipodroms. Uzņēmums uzreiz noslēdza līgumu ar Rīgas pilsētu uz 12 gadiem par kara
laikā nopostītā hipodroma laukuma nomāšanu, ieguldot tajā apmēram 500 000 latu. Hipodromu atklāja
1925.gada 13.aprīlī.
1925.gada 29.maijā Saeima pieņēma lēmumu slēgt totalizatoru RĪGAS HIPODROMĀ, kas tobrīd
darbojās tikai otro mēnesi. Totalizatoru slēdza 20.decembrī. Rīgas Hipodroma akcionāru bizness iznīka, īsti
nesācies.
1932.gada Saeima uzdeva valdībai izdot Armijas zirgu sporta klubam atļauju hipodroma un
totalizatora darbībai Latvijā. Hipodromu Rīgā atklāja 1932.gada 18.septembrī. Biļete maksāja piecus latus,
sākumā totalizatorā pastāvīgi spēlējuši apmēram 400 cilvēku. Pirmajā sezonā klubs pat nevarēja segt visus
uzturēšanas izdevumus. 1935.gadā totalizatora biļetes cenu samazināja uz trijiem latiem. 30.gadu otrajā pusē
tajā regulāri spēlēja apmēram 1500 cilvēku. Vinnesti 1935.gadā svārstījās no 20 līdz 80 latiem. 180 latu
izmaksa 1936.gada janvārī sacīkstes raksturoja kā pārsteigumiem bagātas, savukārt 1938.gada rudens
sezonas lielākā izmaksa bija 1577 lati.
1930. gados Rīgas hipodroms kļuva par populāru vietu, kur pavadīt brīvo laiku. Tur svētdienu rītos
48 Rīgas ielas. Enciklopēdija. 3. sējums. 156.lpp.
49 Pie Ganību dambja bijušajā hipodromā joprojām saglabājusies, bet kopš 1898.g. neizmantota infrstruktūra.
50 http://www.citariga.lv/lat/skanste/vesture/
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salasījās un līdz pēcpusdienai laiku pavadīja raiba publika, kurā varēja ieraudzīt arī Rīgas tā saucamo
aristokrātiju.
51

Bez jāšanas sacensībām hipodromā notikušas sacensības arī vieglatlētikā, futbolā un autosportā.

1920.,30. gados Hanzas ielas malā pie preču stacijas ēkas bija zirga vilktu ratu jeb "smago ormaņu"
stāvvieta. Viņu pakalpojumus izmantoja pilsētnieki kravas, visbiežāk vilcienu atvestās malkas nogādāšanai
līdz dzīvesvietai. Ormaņu ikdienas mirkli iemūžinājis dzejnieks Aleksandrs Čaks:
“Volfšmita akciju sabiedrības liķieru fabrikas (Pulkveža Brieža ielā 27/29) garām Preču stacijai, līdz
pat kristīgo jaunekļu sporta laukumam ik dienas stāv savāda karavāna. Tie nav tuksneša ceļotāji, kas ved
tālo zemju dārgumus, nē – viņu vārds pavisam vienkāršs un prozaisks – Rīgas smagie ormaņi. Viņu dzīves un
darba apstākļi – tā ir pavisam īpatnēja pasaule, kur valda stingra disciplīna un senu ierašu pildīšana. Jau
agrā rīta stundā, kad daudzos kvartālos vēl valda laisks miers, no visām pilsētas malām HANZAS IELĀ
sabrauc viņas pavalstnieki. Tā paši sevi jokodamies dēvē šie priekšautotie vīri, kuri visu dienu te pacietīgi
gaida savu darba kārtu. Patlaban lielākos piedāvājumus sagādā malkas pircēji. Plašie Preču stacijas
laukumi glabā sevī milzīgus zaļā zelta krājumus. Katru gadu rudens un ziemas mēnešos no šejienes aiziet
kaloriju miljoni, lai sasildītu vai nu vienkārša strādnieka dzīvoklīti, vai arī izkvēlotu mākslinieka rokas
darinātā kamīnā..."

52

1930. gadu sākumā piešķirta numerācija (Ganību dambis 2 – 22) bij. Dzelzsceļu virsvaldei
piederošajos gruntsgabalos starp Pulkveža Brieža ielu un elevatora dzelzsceļu.
1932. gadā Rīgas ielu sarakstos pirmo reizi minēta Grostonas iela
1934. gadā Lapeņu kolonijā bija ap 2000 vidēji 200 kvadrātmetru lielu dārziņu. Vienīgā nelaime,
ka Lapeņu kolonijai tuvu atradās pilsētas izgāztuve, tāpēc zemenes, zirņus un sakņaugus dažkārt apskādēja
žurkas.
Avīzes Rīts korespondents 1937. gada augustā nevarēja vien nobrīnīties, kāpēc visi vārtiņi uz
Lapeņu kolonijas teritoriju ir rūpīgi aizslēgti. Izrādās, "ja tie būtu vaļā, tad tās bagātības, kas vasarā
izaugušas, paši dārza īpašnieki gan novākt nedabūtu, bet to būtu izdarījuši jau tie, kas sētas ārpusē guļ zālē,
skatās debesīs un steidzīgi aizbēg, kad tuvumā parādās kārtības sargs". Atslēgas bija tikai nomniekiem.
Visos laikos ģimenes dārziņi klusajās sezonās atzīti par labu vietu iedzeršanām vai zagtā sadalīšanai,
bet ziemā, vēlu rudenī vai agri pavasarī dārziņu koloniju namiņos apmetās grūtdieņi vai šaubīgi tipi. 1936.
gada oktobrī avīzē Rīts lasām, ka policija apcietinājusi pilsoņus Jāni Liepiņu un Arvīdu Zvejnieku "bez
noteiktām dzīves vietām". Abi bija plaši pastrādājuši Rīgas preču stacijas apkaimes dārziņu namiņos,
piesavinoties drēbes un darbarīkus 125 latu vērtībā.

53

1945. gadā Em.Melngaiļa ielā 1A uz bijušās Jaunekļu kristīgās savienības sporta laukuma bāzes

51 Lipša Ineta. Rīga bohēmas varā. Rīga: apgāds "Priedaines", 2002. 261.lpp.
52 Čaks A. Ko smagais stāstīja par vieglo un ātro? Saruna ar Hanzas ielas “pavalstniekiem”. Čaks A. Kopoti raksti.
3.sēj. R., 1994, 563.-565.lpp.
53 http://www.senioriem.lv/raksti/2012/1/14/viens-dikti-labs-pasakums/
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izveidots Dinamo stadions.
Rīgas hipodroms strādāja līdz pat 1965. gadam.
1968.gadā Skanstes iela 13/15 celts "Darba rezervju" Sporta nams.
20. gadsimta 3. ceturksnī Rīgas preču stacija turpina darboties.
Atsevišķas teritorijā esošās noliktavu ēkas jau sāk izmantot ar dzelzceļu nesaistītas organizācijas.
1968. gadā, piemēram, 18 grupas 50 gruntsgabalā atradusies “Mostostroj 5” materiālu noliktava.
1976. gadā tā iegūst nosaukumu Rīga-Preču stacija I54.
1970., 80. gados ēkā Ganību dambī 4 atradās Dzelzsceļa prettuberkulozes dispansers ar stacionāru.

55

20. gadsimta 4. ceturksnī teritorijā turpina saimniekot Latvijas dzelzceļš. 1997. gadā izstrādāts
projekts ēkai Ganību dambī 20, kur paredzēta Rīgas vagonu depo Rezerves daļu un materiālu noliktava.
Pasūtītājs – Valsts Akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. 56
1993. gadā Grostonas ielā 5 dibināta Rīgas Hanzas Vidusskola.
Ganību dambī 20a pēc II Pasaules kara līdz 1990. gadu vidum darbojās Rīgas vagonu depo.

57

2000. gadā agrākā Dinamo stadiona vietā izbūvēja Skonto stadionu un halli.

3.5. Gruntsgabalu attīstība
58

24. grupa, 83. gruntsgabals
(pie agrākās Skansts ielas trases, aiz grupas 17 gruntsgabala 59 - tag. Duntes11)

1934. gadā uz gruntsgabala projektēta 1 stāva mūra Pumpju stacija, kas paredzēta teritorijas
apūdeņojuma regulēšanai.
54 Rīgas preču stacija II izbūvēta uz Rīgas – Ērgļu dzelzsceļa līnijas.
55 Turpat, 87.lpp.
56 Lēvalde D., Dirveiks I., Strupule V. Rīga, Hanzas iela 16A. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Rīga:
Arhitektoniskās Izpētes grupa, 2012
57 Turpat, 89.lpp.
58 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2721. lieta
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Grupa 17, gruntsgabals 59 59
(Tagad Duntes iela 11)

1910. gadā – L.Cītmans pasūtījis jaunu mūra fabrikas korpusa projektu. Arhitekts HEINRIHS
DEVENDRUSS.
1937. gadā teritorijā darbojas L. Citman koka kastu izgatavošanas rūpnīca. Pieteikta tapsētāju
darbnīcas ierīkošana.
Izstrādāts situācijas plāns. Gar Duntes ielas sarkano līniju (no labās puses) atrodas 2 stāvu fabrikas
ēka (kad.nr. 01000170140001), aiz kuras ir 1 stāva fabrikas apjoms ar katlu māju (kad.nr. 01000170140002).
Blakus – 3 stāvu fabrikas apjoms ar piebūvēm dziļumā – mašīnu telpa un katlu telpa (kad.nr.

59 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1867., 1868., 1869. lietas
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01000242038001/002). Tālāk pie ielas līnijas 3 stāvu dzīvojamā un noliktavu māja (kad.nr.01000242045001)
(24.,25.fotoatt.). Ar atkāpi pie ielas līnijas neliela sarga mājiņa. Aiz tās dziļumā – pagraba apjoms un 1 stāva
koka dzīvojamā ēka. Vēl pagalmā brīvi stāvoša 1 stāva mūra ēka (01000242044001)(26.fotoatt.) un šķūnis.
Gruntsgabalu tā dziļumā norobežo izliekts kanāls.
1940. gadā gruntsgabalā Duntes ielā 11 atrodas tekstilpreču krāsotava, balinātava un apretētava
"Astra", kura saņem ugunsdrošībai nepieciešamo darbību sarakstu.
1940. gada septembrī kokrūpniecības uzņēmums "Pēteris Antons" rakstījis iesniegumu par vēlmi
paplašināt uzņēmumu. Paredzēta būvgaldniecība un mēbeļu galdniecība ar 130 strādniekiem.
1940. gada 24. septembrī noticis ugunsgrēks A/S "L.Citmanis" telpās. Ugunsdrošībai iesaka apmest
dēļu starpsienas un 2 reizes nedēļā tīrīt putekļus spolētavā.
1941. gadā pieminēta gruntsgabalā darbojošās virvju rūpniecība "Vīken" un linu vērptuve. Caurs
jumts.
1944. gadā Pēteris Antons rakstījis sekojošu iesniegumu: "Sakarā ar steidzamu darbu izpildi frontes
karaspēka (vācu) vajadzībām nepieciešams:
•izbūvēt 2 dzelzsceļa atzarus;
•izbūvēt auto pievadceļus;
•jaunas darba halles;
•jāierobežo teritorija ar nepārkāpjamu žogu, lai neatkārtotos gūstekņu un cietumnieku bēgšana;
•jāizbūvē jauns pretplūdu dambis.
Šie nodomi sakarā ar drīzām kara beigām netika realizēti.
Grupa 17, gruntsgabals 60 60
(Tagad Duntes iela 9)

Gruntsgabals atrodas uz bij. Skanstes un Duntes ielas stūra un piederējis Kara ministrijai
(ведомство).
1905. gada 8. maijā iesniegta sūdzība par to, ka "kara ministrijas gruntsgabalā Duntes ielā 9 mūra
ēku rajonā kāds īrnieks uzcēlis 3 koka būves. 1 koka šķūnis pret ielu pārvērsts apdzīvojamās telpās un 2 koka
šķūņi aiz tā celti, neievērojot būvnoteikumus".
60 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1870. lieta
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1938. gada 27. maijā paziņojums, ka īpašniekam Taubem jāizlabo un jānokrāso žogs.
1938. gada 16. jūlijā paskaidrots, ka "gruntsgabals pieder Rīgas pilsētai, bet ne J.Taubem.
Gruntsgabalu apsaimnieko J.Jurēvics, kuram arī būtu jākrāso žogs. Taubem pieder gruntsgabals Duntes ielā
5/7, kur žogs neatrodas, izņemot no Rīgas pilsētas Valdes uzstādīti aizsargu barjeri".
1944. gada 24. maijā prasība apturēt nelikumīgo žoga būvi. Kanalizācijas valde ziņo, ka pilsētas
ganībās pie sūkņu stacijas pa augstūdensdambi tiek celts žogs. Dambis atrodas uz pilsētas zemes grupa 17,
grunts 60, bet žogu ceļ uzņēmējs Antons, kam piederot kokrūpniecības uzņēmums gruntsgabalā 17/59. Žogs
noslēdz pieeju sūkņu stacijai.
1944. gada 30. maijā konstatēts, ka firma "Antons" turpina celt žogu. Prasība celtniecību apturēt.
Grupa 17, gruntsgabals 61 61
(Tagad Duntes iela 5/7)

1905. gada 11. februārī Josels Ābrama dēls Kleins lūdz atļauju J.Taubes īpašumā ierīkot darbnīcu
izstrādājumiem no matiem (из волосъ). Sākotnēji iebildumi netiek celti, bet tā paša gada 8. aprīlī būvvalde
izsakās pret šādas ražotnes izveidi, jo projektā nav pienācīgi atrisināta netīro ūdeņu novadīšana. Tie var
piesārņot gruntsūdeņus un Sarkandaugavu. Kleins lūdz spriedumu atlikt, jo gatavojas paaugstināt
gruntsgabalu un novadīt notekūdeņus Duntes ielas kolektorā.
1905. gadā norādījums, ka jālabo žogi.
1907. gada 6. aprīlī iesniegts projekts 2 stāvu mūra ēkas celtniecībai gruntsgabala gar Skanstes ielu
(Duntes ielā 7) pagalmā. Pasūtītājs – Johans Taube, arhitekts KONSTANTĪNS PĒKŠĒNS (1859-1928).
Paredzēta tipiska ķieģeļu arhitektūras celtne ar augstu cokola stāvu (kad.nr.01000172024003) (27.fotoatt.).
To rotā dekoratīvs erkera vaiņagojums un dzegas mūrējums. Namā paredzēts izvietot ceptuvi un galdnieku
darbnīcu.
1907. gada 15. jūnijā projekts pārstrādāts, paredzot vēl viena stāva izbūvi. Kopumā top ēka ar
augstu cokola stāvu un vēl trīs līmeņiem virs tā.
1908. gada 30. oktobrī konstatēts, ka pabeigta 3 stāvu dzīvojamā māja – darbnīca ar pagrabu
ceptuvei.

61 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1871. lieta
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1911. gadā projektēta analoga 3 stāvu mūra
darbnīca gruntsgabala daļā ar adresi Duntes iela
5. Tā tiek bloķēta pie 1908. gadā uzceltā apjoma.
Arhitekts EIŽENS LAUBE (1880-1967).

1911. gada 9. augustā celtniecība pabeigta.
1912. gada 30. oktobrī Rīgas tirgonis J.Krist.Taube rakstījis iesniegumu par elektromotora
uzstādīšanu Dzensiksnu fabrikā Duntes ielā 7.
1914. gadā Johans Taube lūdz atļauju ierīkot ādas rūpnīcu.
1919. gada 10. decembrī īpašnieks lūdz atļauju noplēst "no maniem koka namiem Duntes ielā 7 to,
kas atrodas pie Skanstes ielas." Pēc apsekošanas dabā izrādās, ka nams jau noplēsts.
1922. gada 27. jūlijā netiek izteikti iebildumi pret "dzenamo siksnu fabrikas atkalatvēršanu".
Paskaidrots, ka pārtraukumi darbībā bijuši tikai evakuēšanas laikā. Fabrikas nosaukums: "Dzensiksnu un ādu
rūpnīca un tirdzniecība. A/S J.Taube".
1935. gadā paredzēti remonti koka 2 stāvu dzīvojamām ielas ēkām un mūra pagalma ēkai. Jāmaina
logi, sijas, plītis, krāsnis u.c.
Grupa 17, gruntsgabals 63 62
(pašlaik teritorijā Skansts ielas braucamā daļa. Bij.Duntes iela 1/3)

1902. gada 8. novembrī īpašnieks Kārlis Mindels iesniedz projektu daļēji mūra, daļēji koka
piebūvei (virtuve un ateja) pie koka dzīvojamās mājas Duntes ielā 1. Paredzēta arī pretugunsmūra izbūve.

62 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1872. lieta
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Arhitekts VILHELMS BOKSLAFS(1858-1945). Būve paredzēta starp abām ielas puses dzīvojamām mājām.
1903. gada 9.jūnijā celtniecība pabeigta.
1935. gadā gruntsgabalam divas īpašnieces – Marija Balodis un Minna Fišers.
1938. gadā rakstīts paskaidrojums, ka Duntes ielā 1/3 "sakarā ar Duntes ielas līmeņa maiņu, gar
ietni uzcelts aizžogojums, ko uzturēt kārtībā apņēmusies Rīgas pilsēta. ...gar uzbēruma malu uzcelts koka
aizžogojums – margas. Tās nosūbējušas, būtu jāpārkrāso."
1939. gadā paredzēts remonts koka 1 stāva mājai pie ielas. Paredzēts to apmest un nokrāsot zilgani
pelēkā krāsā.

25. GRUPA, 1. gruntsgabals
(pašlaik teritorijā Skansts ielas
braucamā daļa, bij.Šarlotes iela 21)

1930. gadā projektēts šķūnis. Gruntsgabals apzīmēts kā Bergergrüns NESPĒJNIEKU PATVERSME
Šarlotes ielā 21.
GRUPA18, GRUNTSGABALS 50
(teritorija gar Ganību dambi)
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1906. gadā Rīgas preču stacija lūdz atļauju izliet naftas kravas mucās. Atļauja netiek dota.
1937. gadā būvvaldes inspektori atzīmē preču stacijas laukumā noliktavu, kuras vidusdaļa bez jumta.
1938. gadā dzelzsceļa pārvalde paredz salabot jumtu noliktavai iepretim Pētersalas ielai. Pēc neilga
laika apņemšanās tiek atsaukta līdzekļu trūkuma dēļ.
1938. gadā atzīmēts, ka žogi gar Preču stacijas teritoriju Hanzas un Pulkveža Brieža ielā bojā vietas
labo izskatu.
1939. gadā savesta kārtībā mūra noliktava. Būvvalde atgādina savest kārtībā žogus, jo “Ganību
dambis izveidojas par vienu no galvenām satiksmes ielām”.
1940. gadā uzcelta vienstāva koka mājiņa malkas izdalīšanas vajadzībām (kad.nr. 01000182044003)
1940. gadā Rīgas preču stacijas laukumā darbojas P.Kalēja kunga zāģu nojume ar elektromotoriem.
63

GRUPA19, GRUNTSGABALS 1
2761/3/1962
(tag. E.Melngaiļa iela 1a, Skonto stadions)

1910. gada jūnijā iesniegts latviešu dziesmu svētku pagaidu koka paviljona projekts. Arhitekts
ERNESTS POLE (1872-1914). Tas paredzēts V Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem, kas notika 1910.
gadā no 19. līdz 21. jūnijam.
Paviljons aizņēmis gandrīz visu gruntsgabalu. Skatītāju sēdvietas atradušās Strēlnieku, Hanzas ielas
pusē, bet estrāde pretējā galā (skat. 13.-16.att.).
1923. gada decembrī projektētas Jaunekļu kristīgās savienības tribīnes ar blakus telpām. Arhitekts
ALFREDS KARRS (Alfred Karr, 1886–1949). Situācijas plānā atzīmēts Hanzas ielas pusē novietots
stadions, pie kura paredzēta nelielu tribīņu būve. Projekta atsauksmē atzīmēts, ka tuvumā citu koka ēku nav,
tāpēc ugunsdrošības bažas nepastāv. Adrese Ķieģeļu iela 1.
1926. gadā vaļējas tribīnes paplašinātas.

63 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1962. lieta
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1927. gadā vēlreiz plānota tribīņu paplašināšana un jaunu kases telpu izbūve. Arhitekts JĀNIS
NEIJS. Pasūtītājs – Jaunekļu kristīgā savienība "YMCA"
Šajā gadā izstrādāts arī projekts ēku pievienošanai pilsētas kanalizācijas sistēmai.
1928. gadā paredzēta virtuves izbūve laukuma ēkā.
1930. gadā stadionā paredzēta slidotavas izbūve.
1938. gadā ieplānota ieejas paplašināšana un blīva koka žoga betona stabos izbūve. Būvvalde
nepiekrīt un norāda, ka žogam jābūt retinātam.
1940. gadā projektēta 1 stāva koka slidotavas ģērbtuves izbūve. Izstrādājis būvinženieris
RAMEIKA.
64

19. grupa 2. gruntsgabals
(tag. Sporta iela 2A)

19. gadsimtā šeit atradusies Gēgingera “dārzu iestāde”. 20. gadsimta 1. pusē teritorijā rūpnieciska un
tehniska rakstura būves.
1938. gadā gruntsgabala adrese Sporta iela 2. Izstrādāts projekts 1 stāva mūra kaļķu noliktavai.
Arhitekts V.ZAĶIS.
1938. gada oktobrī projektēta 1 stāva mūra kantora un strādnieku ēka. Arh. Zaķis.
1939. gadā būvprojekts 1 stāva noliktavas un ielu cementbetona apmaļu ražošanas ēkas būvei uz
pilsētai piederoša gruntsgabala.
1939. gada decembrī celta ķieģeļu mūra transformatora ēka.
1940. gadā celts dēļu žogs betona stabos ar betona "zokoli".
1943. gadā projekts koka materiālu noliktavas šķūņa būvei.

64 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 1963. lieta
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65

19. grupa 86. gruntsgabals
(tag. Sporta iela 2)
1901. gadā projektēta 2. stāva izbūve uz vienstāva strādnieku mājas. Arhitekts EDMUNDS
TROMPOVSKIS(1851-1918). Ķieģeļu arhitektūra ar dekoratīva mūrējuma detaļām.
Tajā pašā gadā iesniegts vēl viens projekts – trešais stāvs mūra fabrikas ēkai. Arhitekts Trompovskis.
1903. gadā H.DEVENDRUSS projektējis 1 stāva piebūvi un 2 stāvu mūra fabrikas ēku.
1904. gadā – nākošā mūra piebūve un ateju paplašināšana. Projektēta arī vēl viena fabrikas ēka.
Adrese – Bruņinieku iela 1.
1930. gadā iesniegums par zivju konservu darbnīcas atvēršanu, nodarbinot līdz 12 strādniekiem.
1935. gadā akciju biedrība A/B L.W.GOEGGINGER pasūtījusi divu stāvu šokolādes fabrikas
jaunbūvi. Arhitekti A.KARR&K.BETGE.
1935. gada konservu fabrikas 2 stāvu mūra ēkas jaunbūve un kanalizācijas projekts.
Dota atļauja koka ūdenstorņa izbūvei. Uzcelta arī jauna katlu māja.
1936. gadā iesniegts izpildu projekts. Arhitekti A.Karr&K.Betge.
1936. gadā – 1 stāva katlu mājas un ūdenstorņa uzbūve virs pastāvošās 3 stāvu ēkas trepju telpas.
1936. gadā fabrikas ēkas daļas pārbūve par dzīvokļiem (2 stāvu noliktavas, kantora māja gar Sporta
ielu). No jauna būvēta garāža. Arhitekti A.Karr&K.Betge.
1940. gadā fabrikā uzstādīti piena kondensācijas aparāti.
1940. gadā arhitekts A.Karrs projektējis "sarkanā stūrīša" ierīkošanu 2 stāvu mūra fabrikas ēkā.
1941. gadā arhitekts ALEKSANDRS MARKOVS projektējis ieejas durvis un garderobes telpas.

24. grupa, 1.
gruntsgabals
(bij. ģimenes dārziņu
"Ļapeņu kolonija")

65 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2061., 2062., 2063.lieta
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Gruntsgabalam veltītajā lietā

66

ļoti maz ierakstu. Acīmredzot, būvvalde neprasīja dārza mājiņu

projektus. Vienīgais ieraksts skaidrojams ar kara laika deficītu, kad katra būvmateriāla iegāde bija jāpamato
un jālūdz atļauja to saņemt.
1943. gadā Karlis Upe lūdz atļaut jumta papes iegādi lapeņu kolonijas dārza mājiņas jumta segšanai.
1943. gada 27. maijā izsniegts atzinums, ka Grostonas ielas lapeņu kolonijas Nr.766 dārza mājiņas
jumta nosegšanai vajadzīgi 2 ruļļi papes.
67

24. grupa, 3. gruntsgabals
(Vesetas iela, tag. garāžu teritorija)

1907. gadā celtniecības uzraudzības komisija ziņo, ka Friča Mucenieka gruntsgabalā bez atļaujas
uzcelts koka šķūnis bez brandmūra. Tas jānojauc.
Drīz nojaukšanas termiņš pagarināts, jo Mucenieks sola iesniegt mūra šķūņa projektu.
24. grupa
4. gruntsgabals
(tagad Grostonasiela 6B)

1904. gadā arhitekts E.TROMPOVSKIS izstrādājis hipodroma projektu.

68

Tajā iekļauti sekojoši

66 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2648. lieta
67 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2649. lieta
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objekti:
1) tribīne, 2) ateja, 3) sarga māja, 4) smēde, 5) totalizators, 6) staļļi, 7) tiesnešu mājiņa, 8) manēža, 9) ateja,
10) ateja kučieriem, 11) šķūnis, 12) mūziķu platforma.
1905. gadā projektēta koka piebūve pie tribīnēm. Arh. V.HOFMANS
1909. gadā arh. V.Hofmans projektējis koka kučieru ēku.
1910. gadā N.NORDS projektējis koka šķūni.
1911. gadā projektēts koka angārs aeroplānam.
1912. gadā – būvēti pieci pagaidu koka staļļi.
1913. gadā – divas pagaidu koka mājas.
1925. gadā iesniegts projekts sekojošiem objektiem:
1) sarga māja, 2) zirgu staļļi, 3) totalizatoru paviljoni, 4) zirgu kopēju virtuve. Arh. DREIMANIS.
Būvvalde noraida koka būves, jo tas ir mūra ēku rajons. Un "purvainā vietā tās ilgi neturēsies".
Tribīnes drīkst celt no koka, bet staļļiem jābūt mūra. Arhitekts DREIMANIS.
1932. gadā ziņojums, ka apgaismes stabi sapuvuši, draud apgāzties.
1934. gadā šeit atrodas Armijas zirgu sporta kluba hipodroms. Ziņojums, ka hipodromā Grostonas
ielā 6 visas koka ēkas celtas bez būvju nodaļas atļaujas. Pieprasa mūra piebūves izpildu projektu.
1936. gadā iesniegts 1 stāva mūra sporta zirgu staļļa piebūves projekts.
1938. gadā projektēta koka saimniecības ēka ar papes jumtu. Notiek arī pastāvoša zirgu staļļa mūra
izbūves turpinājums. Autors kara inženieris SAULĪTIS.
1940. gadā galvenās hipodroma administrācijas ēkā iebūvēts skurstenis.
1941. gadā projektēts hipodroma tiesnešu tornis un totalizatoru kases (skat. 8.att.). Arhitekts
OZOLIŅŠ.
1942. gadā izbūvēta pagaidu smēde pastāvošā ēkā.
69

24. grupa, 72. gruntsgabals
(Grostonas iela 1, bij. Sporta iela 1)

68 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2650, 1651.lieta
69 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2714. lieta
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1925. gadā Rīgas dārzkopju biedrība iesniedz augļu un puķu veikala ar žogiem projektu. Autors
arhitekts GVIDO BERČI (1878-?). Adrese Sporta iela 1. Projekts paredz divus paviljonus izbūvēt uz Sporta
un Grostonas ielu noapaļota stūra, savienojot tos ar žogu un grezniem vārtiem
1939. gadā projektēts drāšu pinuma žogs gar Sporta ielu un dzīvžogs gar Grostonas ielu. Situācijas
plānā veikalu paviljoni nav atzīmēti. Tātad tie vai nu nav uzbūvēti vai nojaukti.
70

24. grupa, 73. gruntsgabals
(Sporta iela 9)
1938. gadā Rīgas dārzkopības biedrība projektē koka vārtus betona stabos.
1938. gadā būvvalde uzdod dārzkopības biedrībai nokrāsot gruntsgabalā esošo koka 2 stāvu
dzīvojamo ēku un izbūvēt jaunu žogu gar ielu. Dārzkopības biedrības priekšnieks Alfreds Launags lūdz
termiņa pagarinājumu līdzekļu trūkuma dēļ. Ēka atrodas ~50 metrus no ielas.
1939. gadā Rīgas dārzkopības biedrība sagatavojusi projektu 2 stāvu koka biedrības ēkas pārbūvei
un "pretskata apmetumam" (skat. 17.att.). Paredzēts drāšu pinuma žogs ar betona stabiem. Arhitekts
GRĪNBERGS.
1939. gada 7. jūlijā izdots apliecinājums, ka Dārzkopības biedrības priekšnieks "Pilsonis A.Launags
ir kapu pārzinis, nopelna ~100 Ls mēnesī. Viņam pieder lauku nekustamais īpašums. Mantiskā stāvokļa ziņā
ir pārtikušas kārtas."
Kopumā apskatāmajā teritorijā 20. gadsimta 2. ceturksnī atradušies 24 gruntsgabali.
Vairāku gruntsgabalu lietas arhīvā nav atrodamas. Tās ir:
Grupa 17, gruntis 106 un 116;
Grupa 19, grunts 145;
Grupa 24, gruntis 5, 6, 69, 70, 103.

3.6. Ilustratīvais materiāls
51.KARTE. 1901. gads. Rīgs kartes fragments. Ganības šķērso uz elevatoru vedošā dzelzsceļa līnija.
1872. gadā izbūvēts Mīlgrāvja dzelzceļš (Rīga - Mangaļi), kas ir daļa no vēlākās Rīgas – Rūjienas dzelzceļa
līnijas.71 Jau 1892. gadā no tā tika izveidots atzarojums uz Andrejsalas elevatoru.
52.KARTE. 1909. gada Rīgas plāna fragments. Atzīmētas jau izbūvētās Rīgas preču stacija Hanzas ielā,
kā arī dzīvojamās ēkas gar Ganību dambi un ēka tag. Bukultu ielā 10.
53.KARTE. 1915. gada Rīgas plāna fragments. Rīgas preču stacija ietilpst Pēterburgas priekšpilsētā. Uz
kartes atzīmēta Bergengrīnas nespējnieku patversme (Bergengrüns Siechenhaus), Cītmana fabrika u.c.

70 LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2715. lieta
71 Enciklopēdija Rīga. - Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, - 475.lpp.
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54.KARTE. 1930. gadi. Rīgas plāna fragments. Shematisks rajona attēlojums ar sliežu ceļu trasēm.
55.KARTE. 1930. gadi. Rīgas plāna fragments ar grupu un gruntsgabalu numerāciju. Fiksēti preču
stacijas sliežu ceļi un arī pirmie ģimenes dārziņi, kas jau 20. gadsimta sākumā parādījās pilsētas ganībās.
56.KARTE. 1929. gada Rīgas plāna fragments. Centrālā preču stacija un apkārtējās teritorijas ir
Vidzemes priekšpilsētas sastāvdaļa. Pašreizējā Skonto stadiona gruntsgabals atzīmēts kā “YMCA” Jaunekļu kristīgās Savienības - īpašums.
4.ATTĒLS. 1907. gadā izstrādātais arhitekta K.Pēkšēna fasādes projekta zīmējums dzīvojamai mājai
Duntes, Skanstes ielu stūrī (grupa 17, gruntsgabals 61). Uz fasādes atzīmēts īpašnieka – J.Taubes - vārds.
Tipiska ķieģeļu arhitektūra ar dekoratīvu mūrējumu dzegas daļā.
5. - 12.ATTĒLI ar hipodromu (grupa 24, gruntsgabals 4) saistīti fotouzņēmumi un projektu fragmenti.
13.-16.ATTĒLI. 1910. gads. Uzņēmumi no V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku norises vietas tag.
Skonto stadiona teritorijā (grupa 19, gruntsgabals 1).
17.ATTĒLS. 1939. gads. Rīgas dārzkopības biedrības divstāvu koka ēkas pārbūves projekts (grupa 24,
gruntsgabals 73). Arhitekts Grīnbergs (grunts 24, gruntsgabals 73)
18.ATTĒLS. Ēka Grostonas ielā 2. Celta kā Vācu amatnieku mācekļu nams. Gruntsgabalam (grupa 24,
gruntsgabals 103) nav saglabājusies arhīva lieta. Arī pieejamajā literatūrā nama arhitektu neizdevās
noskaidrot. Pēc fasādes stilistikas spriežot, ēka būvēta 20. gadsimta 2. desmitgadē. Rizalīta jumta un lukarnu
pārsedzes izliektajās līnijās redzamas jūgendstila atskaņas, bet atturīgajā dekorā (lauru vītne ap ovālo rizalīta
logu u.c.) jūtams neoklasicisma iespaids.
19.-21.ATTĒLOS – ieskats 1930. gadu mazdārziņu kultūrā.
22. ATTĒLS rāda Gēgingera konservu fabrikas stendu Rīgas 700 gadu jubilejai veltītajā izstādē 1901.
gadā. Agrīns jūgendstila dekoratīvās valodas lietošanas piemērs.
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4. Skanstes nocietinājuma lokalizācija un pārveidošanās
Līdz šim rakstītos avotos eksistē nepamatots viedoklis, ka apkaimes nosaukums cēlies par godu
skanstei, kuru tagadējā Skanstes ielas rajonā uzcēla Aleksandrs Meņšikovs, ņemot vērā Pētera I
norādījumus. 72
Analizējot kartes un pieejamos rakstītos avotus, jāsecina, ka šis pieņēmums neatbilst patiesībai.
Eksistē ziņas tikai par vienu A.Menšikova būvētu skansti, kas atradusies Sarkandaugavā, Tvaika
ielas 2 (Psihiatrijas un narkoloģijas centrs) teritorijā. Šī vieta ir salīdzinoši tālu no šodienas Skansts ielas
trases.
1710. gadā krievu karaspēkam aplencot Rīgu, feldmaršals kņazs Aleksandrs Menšikovs pavēlēja
īpaši uzmanīt un apšaudīt zviedru kuģus, ja tādi parādītos Rīgas jūras līcī. 24. aprīlī feldmaršals grāfs Boriss
Šeremetjevs apsekoja Daugavas krastus un netālu no Sarkandaugavas grīvas izraudzījās vietu, kur
nekavējoties tika uzsākta liela nocietinājuma būve. To pabeidza 1710. gada 11. maijā un kņaza Aleksandra
Menšikova

klātbūtnē

iesvētīja

ar

trim

lielgabalšāvieniem,

nosaucot

par Aleksandra

skansti 73

(Alexanderschantz). Tajā izvietoja ap 1000 cilvēku no ģenerālmajora Rencela divīzijas. 74
18. gadsimtā Daugavas galvenā straume plūda gar Kundziņsalas ziemeļaustrumu krastu pa
Sarkandaugavu. No senlejas augstā krasta un plašās nogāzes labi varēja redzēt Daugavu, kuģus, kas nāca uz
Rīgas ostu un gāja uz jūru, zvejnieku un pārcēlāju laivas un salas ar zvejnieku sētām. 75
Vēsturiskās kartes 18. gadsimta 1. pusē šodienas Skansts ielas teritorijā neuzrāda nekādus nocietinājumus,
kas varētu būt saistāmi ar krievu armijas darbību Ziemeļu kara (1700 -1721), vai tam sekojošā laika periodā.
Vienīgais skansts terminam atbilstošs veidojums redzams priekšpilsētu palisāžu joslā. 1700. gada plānā (skat.
16.att.) tas atzīmēts kā redute 76 (Redoute). Skanstij līdzīgs kvadrāta veida veidojums nocietinājums palisāžu
žogā fiksēts 1709. gada kartē (25.att.). Detalizētāk šī skansts redzama 1718. gada kartē (26.att.). Jaunākās
kartēs šis nocietinājumu posms vairs netiek rādīts.
Veicot vēsturisko karšu savietošanu ar šodienas situāciju, šī palisāžu žoga skansts lokalizējas kvartālā
starp Kr.Valdemāra, Sporta, Vesetas un Hanzas ielām. Tā atrodas pietiekami tālu no šodienas Skansts ielas
teritorijas, lai nebūtu saistāma ar tās nosaukumu. Toties nepārprotama nocietinājumu līnija ar vairākām
skanstīm, kas šķērso pilsētas ganību teritoriju, fiksēta 1794. gada uzmērījumā (skat. 34.att.). Zīmējums
atrodas J.K.Broces darbu krājumā. 77 Pie attēla ir sekojošs paskaidrojošs teksts: “Ganības šķērso
nocietinājums, ko krievu-zviedru kara laikā (1788.-1790.) uzcēla pilsētas aizsardzībai. Tas sākās pie tag.
72 http://lv.wikipedia.org/wiki/Skanste.
http://www.citariga.lv/lat/skanste/vesture/.
73 Skansts ir aizsardzībai uzbērts zemes valnis jeb nocietinājums.
74 Jakovļeva M. Rīgas 1709.-1710. gada aplenkums un Saksijas diplomātija//Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā
un vēsturē. 7. sējums. Rīga, 2012. - 310.lpp.
75 Janelis I.M. Latvijas muižu dārzi un parki. - Rīga, Neputns, 2010, - 50.lpp.
76 Zemes nocietinājums ar valni un grāvi. Skat.: Svešvārdu vārdnīca. Rīga:Jumava, 1999.
77 Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga:“Zinātne”,
1996. 146.lpp.
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Duntes ielas, turpinājās līdztekus Skanstes ielai, kas tolaik gāja Katrīnas dambja virzienā; otrs
nocietinājuma gals šķērsoja Ganību dambi nedaudz uz ziemeļiem no tag. Lugažu ielas un beidzās pie
Katrīnas dambja. Tā kā karadarbība norisinājās uz jūras pie Igaunijas krastiem, nocietinājums netika
izmantots un pakāpeniski sabruka, līdz tā paliekas novāca, kad 19.gs. pēdējā desmitgadē ganību teritorijā
sāka būvēt centrālo preču staciju un elevatora dzelzsceļu”.
Šī nocietinājumu līnija fiksēta vairākās kartēs (33.,35.,38., 39.,40.,43., 45.att.). Mūra nocietinājumu
priekšā bijis grāvis, kurš 1876. gada kartē atzīmēts kā bijušais nocietinājumu grāvis (Ehemaliger Graben)
(43.att.). 1883. gadā gar nocietinājumu līniju izbūvēta iela (45.att.), kas nosaukta par Skansts ielu
(Schanzenstrasse). Iela atzīmēta arī 1885. gada kartē (skat. 46.att.).
Ielas lielākā daļa likvidēta 1892. gadā, kad no 1872. gadā izbūvētās Mīlgrāvja dzelzsceļa līnijas izveidots
atzarojums uz Andrejsalas elevatoru. 78
Pašreizējās Skansts ielas trase daļēji (nav posma no Sporta līdz Hanzas ielas) iezīmējas 1930. gadu plānā
(52.att.). Ar Skansts ielas nosaukumu atzīmēts tikai ielas posms pie Duntes ielas, kas sakrīt ar veco ielas trasi
un visticamāk ir tās fragments.
NOCIETINĀJUMU JOSLA AR SKANSTĪM PASTĀVĒJUSI APMĒRAM 100 GADUS – NO
1788. LĪDZ 1880. GADIEM. TIEŠI TĀ IR DEVUSI VĀRDU GAN IELAI, GAN VISAI TERITORIJAI
KOPUMĀ. TĀPĒC TĀS MARĶĒŠANA DABĀ VARĒTU BŪT VĒLAMAIS LOKĀLPKLĀNOJUMĀ
IETVERAMAIS “VĒSTURES NOSPIEDUMS”.

78 Enciklopēdija Rīga. - Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, - 475.lpp.
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5. Kopsavilkums
13.- 17.GADSIMTS
•Apskatāmā teritorija pilnībā atbilda Rīgas lauku novadam raksturīgajai ainavai, kurā iekļāvās gan
smilšu pakalni, gan Daugavas attekas un pietekas, gan citas lielākas un mazākas upītes, ezeri, salas,
purvi, priedulāji, smiltāji un kūdrāji.
•Jau sākot ar 13. gadsimtu palienas pļavas tika izmantotas pilsētnieku lopu ganībām un siena
sagādei, kā arī tika speciāli izdalīti laukumi audumu balināšanai. Ganības aizņēma lielu platību starp
Vecdaugavu un Sarkandaugavu. Galvenais lopu ceļš uz ganībām veda pa Jēkaba ielu cauri Jēkaba
vārtiem un pāri Jēkaba tiltam.
•16. gadsimta beigās vai 17. gadsimta sākumā, lai cīnītos pret regulārajiem plūdiem, sākās dambju
celtniecība. Kā augsts uzbērums Ganību Dambis stiepās gar Pilsētas ganībām līdz Sarkandaugavai.
•1690. gadu kartē pirmo reizi iezīmēta Ganību dambja trase. Neapstiprinās atsevišķos avotos
atrodamā tēze par to, ka dambis pastāvējis jau 1550. gadā.
•Biežajos karadarbības posmos Pilsētas ganībās notika karadarbība vai izvietojās ienaidnieka spēki
Rīgas aplenkuma gadījumos.
18.GADSIMTS
•Gar abām Ganību dambja malām jau 18.gs. sākumā tika iestādīti vītoli. Svētdienas izbraukumi un
pastaigas pa dambi kļuva par augstākās sabiedrības modes lietu un piederēja pie labā toņa.
•1820. gados Cars Pēteris I sāka ierīkot Otro Ķeizarisko dārzu bijušās Aleksandra skansts teritorijā
Sarkandaugavā. Lai savienotu pilsētu ar šo vietu, nākošajos gadu desmitos tika pabeigta Ganību
dambja izbūve un apstādīšana ar kokiem.
•18. gadsimta 2. pusē Ganību dambī atradās ne tikai virkne “vasaras muižiņu”, bet arī krāšņas
dārzniecības un izpriecas vietas, to vidū Krumholca restorāns, kas reizē bijis turīgu ļaužu iecienīta
“spēļu elle”.
•Visa gadsimta garumā pilsētas ganības nezaudēja savu aktualitāti. Ganībām bija arī savs uzraugs,
kura māja atradās Ganību dambja sākumā (tag. Hanzas un Pulkveža Brieža ielu stūrī).
•1784. gadā visu ārpus pilsētas nocietinājumiem izaugušo priekšpilsētu sadalīja trīs administratīvās
daļās. Pilsētas ganības ietilpa Pēterburgas priekšpilsētā.
•No 1788. līdz 1790. gadam norisinājās krievu – zviedru karš. Rīga, gatavojoties iespējamam
zviedru uzbrukumam, izbūvēja jaunus nocietinājumus. Nocietinājumu siena ar vairākām skanstīm
un aizsarggrāvi šķērsoja pilsētas ganību teritoriju. Tā sākās pie tag. Duntes ielas. Otrs nocietinājumu
gals šķērsoja Ganību dambi nedaudz uz ziemeļiem no tag. Lugažu ielas un beidzās pie Katrīnas
dambja. Tā kā karadarbība norisinājās uz jūras pie Igaunijas krastiem, nocietinājums netika
izmantots un pamazām degradējās.
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19.GADSIMTS
•19. gadsimta 1. pusē joprojām funkcionēja pilsētas ganības, un Ganību dambis bija pilsētnieku
parastā pastaigu vieta. Situācija izmainās pēc 1846. gada, kad publiski pieejams kļuva I Ķeizardārzs
un no dambis kļūst nepopulars.
•19. gs. pirmajā pusē teritorijā starp Daugavu un tag. Duntes ielu vēl dominēja atklātā ūdens
novadīšanas sistēma. Dažādos virzienos zemi šķērsoja ar Daugavu vai Sarkandaugavu saistītas
noteces vai gar ielām rakti novadgrāvji. Vasarā grāvjos stāvošais ūdens nepatīkami dvakoja. 19.gs.
40. gados rīdzinieki presē ierosināja mazākos grāvjus aizbērt un pie galvenajām notecēm ierīkot
slūžas, lai ūdens plūdumu varētu regulēt.
•19.gs. otrajā pusē pakāpeniski tika uzsāka ganību novadgrāvju aizbēršana un sākot ar 1870. gadiem
pamazām sākas arī teritorijas apbūve.
•1883. gadā tieši gar 1788.-90. gadu nocietinājumu ārējo līniju izbūvēta Skansts iela, kas šķērsoja
visu ganību teritoriju, savienojot tag. Duntes ielu ar Ganību dambi.
•Gruntsgabalos pie tag. Duntes ielas sāk veidoties gan ražošanas vajadzībām domātas būves, gan
īpašnieku un strādnieku dzīvojamās ēkas. Šeit atrodas Lui Cītmana ādas fabrikas ražotnes, Salomona
Salomonsona jēlādas fabrika, Terēzes Bergengrīnas nespējnieku patversme.
•1880. gados pilsētas ganību teritorijā pie Ganību dambja sāka darboties dārzkopības biedrība.
•1892. gadā tika izveidots dzelzsceļa atzarojums no Mīlgrāvja līnijas uz Andrejsalas elevatoru. Tas
ir dzelzsceļš, kas arī šobrīd norobežo apsekojamo teritoriju.
•1890. gados teritorijā darbojās divi hipodromi – pie tag. Grostonas ielas un pie Ganību dambja.
1898. gadā šo hipodromu likvidēja, bet Grostonas ielas hipodroms turpināja darbību.
•1880. gados vairāki gruntsgabali starp tag. Sporta, Vesetas un Hanzas ielām ir Gēgingeru ģimenes
īpašumā. Tie tiek izmantoti gan rūpniecības attīstībai, gan dārzkopībai. 1881. gadā tag. Sporta un
Vesetas ielu stūrī tika dibināts uzņēmums a/s „L. W. Goegginger”, kuras īpašniece bija Ludmila
Gēgingere. Fabrikas produkcijas klāsts bija ļoti plašs - sākot ar konfektēm, šokolādi un biskvītiem,
beidzot ar augļu, dārzeņu, zivju un gaļas konserviem. Blakus gruntsgabalā atradās H.Gegingera
"dārzu iestāde" un sēklu tirgotava.
•Teritorijas projektu izstrādē piedalījušies tādi pazīstami arhitekti kā
HEINRIHS ŠĒLS(1829-1909), JĀNIS FRĪDRIHS BAUMANIS(1834-1891), KĀRLIS FELSKO
(1844-1918), EDMUNDS TROMPOVSKIS (1851-1918), RŪDOLFS HEINRIHS CIRKVICS
(1857-1926), OTO HOFMANIS(1866-1919), AUGUSTS VITE (1876-1969), ALFREDS
PĪLEMANIS (?-?), HEINRIHS GEIGENMILLERS (?-?).
20. GADSIMTS
•Tikai 20. gadsimta sākumā beidza pastāvēt pilsētas ganības. Apkārtnes paaugstināšanas un
izlīdzināšanas darbos agrākais Ganību dambja uzbērums vizuāli pazuda.
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•1903. gadā no dzelzsceļa elevatora atzarojuma 2. kilometrā iekārtoja „GANĪBU POSTENI”, kur
izbūvēja 2 km garu posmu - RĪGAS PREČU STACIJU. Tā sastāvēja no sliežu parka vilcienu
pieņemšanai un nosūtīšanai, kā arī vagonu šķirošanai, preču pagalma, iekraušanas un izkraušanas
ceļiem, augstām kravas platformām un plašām noliktavām.
•Dzelzsceļa pārvaldei piešķirtajā plašajā gruntsgabalā (grupa 18, grunts 50) 20. gadsimta pirmajos
gados tika uzceltas gan vairākas 2 stāvu dzīvojamās mājas gar Ganību dambja trasi, gan stacijas,
depo un noliktavu ēkas. Visas šī celtnes ir tipiski un kvalitatīvi 20. gadsimta sākuma ķieģeļu
arhitektūras paraugi ar reljefām, plastiski izteiksmīgām fasādēm, kuras veidotas neapmestā ķieģeļu
mūrējumā.
•1902. gadā jaunizveidota iela gar preču stacijas Dienvidu robežu iegūst Hanzas ielas nosaukumu.
Sakarā ar dzelzsceļa izbūvi likvidēta gar nocietinājumu līniju ejošā Skanstes ielas trases lielākā
daļa.
•Tiek risināts arī pilsētas transporta jautājums. 1902. gadā atklāja elektriskā tramvaja līniju, kas gāja
pa Ganību dambi līdz Sarkandaugavas tiltam. 1914. gadā Hanzas ielā izbūvēja tramvaja līniju no
Ķeizardārza līdz Matīsa ielai. Līdz pat 20. gadsimta vidum savus pakalpojumus kravas (īpaši pa
dzelzsceļu attransportētās malkas) piegādē piedāvāja smagie ormaņi.
•Pēc 1907. gada bijušajās ganību teritorijās aiz preču stacijas izmantotā laukuma sāk attīstīties
mazdārziņu kolonijas. Šo iniciatīvu atbalstīja Rīgas pilsētas mērs DŽORDŽS ARMITSTEDS (18471912). T.s. Lapeņu kolonijas tehnisko projektu izstrādāja Rīgas parku arhitekts GEORGS
KŪFALTS (1853-1938). Iežogotajā teritorijā ievilka ūdensvadu un ierīkoja 81 dārziņu.
Trīsdesmitajos gados tā kļuva par ģimenes dārziņu paraugkoloniju. Augsne te bija laba - par to
jāpateicas Daugavai, kas gadsimtiem ilgi pavasaros bija šo vietu mēslojusi ar auglīgām dūņām.
•Ar dārzkopību nodarbojās arī Gēgingera “dārzu iestāde” starp tag. Sporta un Hanzas ielām, kā arī
Rīgas dārzkopju biedrība gruntsgabalā uz Sporta un Grostonas ielas stūra.
•1910. gada jūnijā tag. Skonto stadiona vietā notikušie V Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ir
nozīmīgākais ar apskatāmo teritoriju saistītais kultūras notikums. Speciāli šim pasākumam tika
izbūvēta segta koka estrāde. Vēlāk - 1920. gados te iekārtots jaunekļu kristīgās savienības "YMCA"
sporta stadions ar tribīnēm.
•Abi rajonā esošie hipodromi 1.Pasaules kara laikā tika nopostīti, bet atjaunoja tikai tag. Grostonas
ielas hipodromu. 1930. gados Rīgas hipodroms kļuva par populāru vietu, kur pavadīt brīvo laiku.
Bez jāšanas sacensībām ar totalizatoru hipodromā notikušas sacensības arī vieglatlētikā, futbolā un
autosportā. 1911. gadā hipodroma teritorijā projektēts angārs aeroplānam.
•20. gadsimta 1.pusē turpināja attīstīties jau 19. gadsimta beigās izveidotās fabrikas Duntes ielā gan A/S "L.Citmanis" ar daudzprofilu ražotnēm – linu vērptuve, tekstilpreču krāsošana,
būvgaldniecība un mēbeļu ražošana, gan Dzensiksnu un ādu rūpnīca un tirdzniecība. A/S J.Taube".
Strauji attīstījās arī otra teritorijā (Sporta ielā 2) izvietotā fabrika – Gēgingeres šokolādes un
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konservu ražotne. 30.tajos gados tā bija vienīgā lielā saldumu fabrika, kuru nebija nacionalizējusi
valsts un kura piederēja „nelatviešiem”. 1940. gadā uzņēmumu nacionalizēja, tās jaunais nosaukums
bija - Šokolādes un konfekšu fabrika "Uzvara". Fabrika orientējās uz karameļu ražošanu, ko lielos
daudzumos eksportēja uz Krieviju.
•1930. gados izveidotas Grostonas, Sporta, Vesetas ielas. Ar Skanstes ielas nosaukumu pastāv
vienīgi agrākās trases pēdējais posms pie Duntes ielas.
•1920.,30. gados celtas divas mājas brīvajās vietās starp gadsimta sākumā dzelzsceļa virsvaldes
būvētajām ēkām Ganību dambī (Nr.4, 16a). To fasāžu dekorā dominē neoklasicisma dekoratīvā
valoda.
•20. gadsimta 1. pusē teritorijas projektu izstrādē piedalījušies tādi arhitekti, kā EDMUNDS
TROMPOVSKIS (1851-1918), VILHELMS BOKSLAFS(1858-1945), KONSTANTĪNS PĒKŠĒNS
(1859-1928),

ERNESTS

POLE

(1872-1914),

GVIDO

BERČI

(1878-?),

HEINRIHS

DEVENDRUSS (?-?), EIŽENS LAUBE (1880-1967), ALFREDS KARRS (1886–1949), KURTS
BETGE (1888-?), JĀNIS NEIJS(?-?), ALEKSANDRS MARKOVS(?-?), V.HOFMANS (?-?),
NIKOLAJS NORDS (?-?), PĀVILS DREIMANIS (1895-1953).
•1950.gados celtas vairākas dzīvojamās mājas pie Ganību dambja aiz priekšplānā esošajām
gadsimta sākuma celtnēm.
•Rīgas hipodroms darbojās līdz 1965. gadam. Pēc hipodroma slēgšanas mazdārziņi atradās arī tā
bijušajā teritorijā. Te bija vairāk kā 1000 mazdārziņu, ko pārvaldīja trīs dārzkopības sabiedrības Rīgas otrā jaunā dārzkopības apvienība, Lapeņu dārzu asociācija un Lapeņu kolonijas ģimenes dārzu
apvienība.
•1968.gadā Skanstes ielā 13/15 celts "Darba rezervju" Sporta nams.
•1945. gadā uz bijušās Jaunekļu kristīgās savienības sporta laukuma bāzes izveidots Dinamo
stadions.
•1970., 80. gados ēkā Ganību dambī 4 atradās Dzelzsceļa prettuberkulozes dispansers ar stacionāru.
•1994. gadā fabriku „Uzvara” privatizēja, un tā kļuva par akciju sabiedrību. 1998. gadā a/s „Laima”
apvienojās ar a/s „Uzvaru”.
•20. gadsimta 2. pusē teritorijā celtas virkne saimnieciskas nozīmes un tirdzniecības būves. Ganību
dambī 22 līdz 1990. gadu vidum darbojās Rīgas vagonu depo. Kvartālā starp Vesetas un Grostonas
ielām atrodas vairākas pirmsskolas iestādes, bet Grostonas ielā 5 kopš 1993. gada izvietojusies
Rīgas Hanzas Vidusskola.
•2000. gadā agrākā Dinamo stadiona vietā izbūvēja Skonto stadionu un halli.
•Liela daļa no apkaimes ielām izveidojušās tikai 20. gs. 20.-tajos gados. Sastopamas arī pavisam
jaunas ielas, kas izveidojušās tikai 21. gs. sākumā. Vecākās apkaimes ielas ir tās robežielas. Vēlo
infrastruktūras izveidi lielā mērā ietekmēja teritorijas izmantošana ganībām un dārziņiem, kas
neprasīja sakārtotu ielu tīklojumu.
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6. Teritorijas kultūrvēsturiskais novērtējums
LĪDZ 19. GADSIMTA 3. CETURKSNIM teritorija pildījusi trīs galvenās funkcijas.
•Vispirms – plašās neapbūvētās palienas pļavas gadsimtiem ilgi kalpojušas kā iedzīvotāju lopu ganības,
tādējādi apmierinot vitāli svarīgu pilsētas izdzīvošanas prasību.
2013. gadā pie Ganību dambja sākuma uzstādīta tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidotā buļļa skulptūra ar devīzi
"Labor Omnia Vincit" (Darbs uzvar visu). Lai gan to pasūtījusi ABLV Banka par godu savai 20 gadu
jubilejai, tēla novietojums bijušo ganību malā ir arī lielisks atgādinājums un piemiņas zīme šai vietai. 79
•Otrkārt – Ganību dambis un tā apkārtnes teritorijas bija vasarnīcu, dārzu, kā arī iecienīta atpūtas un pastaigu
vieta, kur norisinājās arī atsevišķi kultūras pasākumi. Piemēram, 1836. gada vasarā tika rīkoti plaši mūzikas
svētki, pirmie šāda veida svētki Baltijā. Koncerti notika vairākās vietās, arī Ganību dambī.
•Treškārt – teritorijai bija būtiska militāri stratēģiska loma. Biežajos militārajos konfliktos šeit nereti tika
dislocēti ienaidnieka spēki. Tāpēc nav nejauši izvēlēta 1788.-1790. gadu krievu – zviedru kara laikā Rīgas
aizsardzībai izbūvēto nocietinājumu vieta. Vaļņi ar vairākām skanstīm un aizsarggrāvi stiepās pāri ganībām,
sākoties pie tag. Duntes ielas. Otrs nocietinājuma gals šķērsoja Ganību dambi nedaudz uz ziemeļiem no tag.
Lugažu ielas un beidzās pie Katrīnas dambja.
•Nocietinājumu josla ar skanstīm pastāvējusi apmēram 100 gadus – no 1788. līdz 1880. gadiem. Tieši tā ir
devusi vārdu gan ielai, gan visai teritorijai kopumā. Tāpēc tās marķēšana dabā iespējams varētu būt vēlamais
lokālplānojumā ietveramais “vēstures nospiedums”.
•Veicot būvdarbus šajā zonā, jārēķinās ar iespējamiem nocietinājumu fragmentiem pazemes līmenī, kas
vērtējami kā arheoloģiski nozīmīgi artefakti.
19. GADSIMTA PĒDĒJĀ CETURTDAĻĀ UN 20. GADSIMTĀ teritorijas izmantošanas programma
būtiski mainījās. Brīvās platības pamazām tika apgūtas un izmantotas funkcionāli daudzveidīgiem
mērķiem.
DZELZSCEĻŠ
•Teritorijas Ziemeļu robežu veido 1892. gadā izbūvētais dzelzsceļa atzarojums no Mīlgrāvja līnijas uz
Andrejsalas elevatoru. Šī sliežu ceļa pārvadi pār Duntes ielu un Ganību dambi uztverami kā “vārti”, kas
ievada Skanstes teritorijā no Ziemeļu puses.
•Lielu bijušo ganību daļu aizņēma 1903. gadā no dzelzsceļa elevatora atzarojuma divu kilometru garumā
izbūvētais posms - Rīgas preču stacija., kas darbojās līdz pat 20. gadsimta 4. ceturksnim. Kopš 1976. gada –
Rīgas preču stacija I.
•“Bijusī Rīgas preču stacija ir lielākā no agrākajām industriālajām teritorijām, kas saglabājušās dzelzceļa
loka iekšienē. Pašlaik tajā saglabājusies vēsturiskā infrastruktūra un notiek nelielas intensitātes saimnieciska
79 Tēla prototips ir "Latvijas brūnās" šķirnes buļļi. Bullis simbolizē spēku, izturību, mērķtiecību, pārliecību par sevi.
Tas simboliski attēlo materiālo labklājību un stipru pārliecību. Diemžēl, skulptūras paskaidrojuma rakstā nav
pieminēta tās novietojuma vēsturiskā nozīme.
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darbība. Ņemot vērā teritorijas izmērus un novietojumu pilsētā, tā kļuvusi par barjeru pilsētas audumā”.80
DĀRZKOPĪBA
Skanstes teritorija vēsturiski ietver plašus pļavu un dārzu rajonus, kas ir viens no galvenajiem šo vietu
raksturojošajiem parametriem un izceļ to pārējo Rīgas rajonu kontekstā.
•Jau 19. gadsimta pirmajā pusē Ganību dambī darbojās J.Cigras dekoratīvo koku, košumkrūmu un puķu
dārzniecība.
•1880.,90. gados zemes gabalu pilsētas ganībās īrē Dārzkopju biedrība. 19. gadsimta beigās starp tag. Sporta
un Hanzas ielu atradās H.Gegingera "dārzu iestāde".
•1920. gados Rīgas dārzkopju biedrībai pieder gruntsgabals uz Sporta un Grostonas ielas stūra.
•20. gadsimta sākumā sāka veidoties prestižākais un lielākais mazdārziņu rajons pilsētā t.s. LAPEŅU
KOLONIJA, kas aizņēma plašas bij. ganību teritorijas aiz Rīgas preču stacijas un oficiāli pastāvēja līdz pat
2002. gadam.
RŪPNIECĪBA
Vēsturiskās rūpnieciskās apbūves zonas Skanstes teritorijā koncentrējas divās vietās – gar tag.
vēsturiskas 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma ražotņu ēkas Duntes ielu un gruntsgabalos
starp tag. Hanzas, Vesetas un Sporta ielām. Abās saglabājušies arī, kas vērtējamas kā nozīmīgs
industriālās apbūves mantojums.
•Gar Duntes ielu izvietotas vairākas nelielas daudzprofilu ražotnes.
•Sporta un Vesetas ielu stūrī ar plaši pazīstamo firmas zīmi “Laima” joprojām darbojas kādreizējā Ludmilas
Gēgingeres saldumu un konservu fabrika, kas 20. gadsimta 2. pusē bija pazīstama kā saldumu fabrika
“Uzvara”.
KULTŪRA
Skanstes teritorijai ir bijusi sava nozīmīga vieta Latvijas kultūras vēsturē.
•Jau 1836. gadā Ganību dambis minēts kā viena no vietām, kurā norisinājās mūzikas svētku koncerti. Tas
bija gan svarīgs notikums Rīgas kultūras dzīvē, gan pirmie šāda veida svētki visā Baltijā.
•1910. gada jūnijā tag. Skonto stadiona vietā notikušie V Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Ar Dziesmu un
deju svētku kustību šī vieta saistīta arī vēlāk. 2001. gadā šeit notika Dziesmu un deju svētku “Rīgai 800”
deju lieluzvedums "Viena saule, viena zeme".

SPORTS
No 19. gadsimta beigām Skanstes teritorijā parādās ar sportu saistītas būves, kas iezīmē svarīgu vaibstu
apkārtnes ainavā.
•1890. gados teritorijā darbojās divi hipodromi. Viens no tiem turpināja darbību līdz pat 1964. gadam. Bez
jāšanas sacensībām ar totalizatoru hipodromā notikušas sacensības arī vieglatlētikā, futbolā un autosportā.

80 Fragments no RTU arhitektūras studentes Laumas Līdakas diplomdarba: https://nda.rtu.lv/view.php?id=739
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•1920. gados gruntsgabalā starp tag. Hanzas, Em.Melngaiļa un Vesetas ielām iekārtots jaunekļu kristīgās
savienības "YMCA" sporta stadions ar tribīnēm. 20. gadsimta 2. pusē tas pārtapa par Dinamo stadionu, bet
21. gadsimta sākumā – par Skonto stadionu un halli.
DZĪVOJAMĀ APBŪVE
Dzīvojamā apbūve veido salīdzinoši mazu daļu no Skanstes teritorijas vēsturiskās apbūves.
•Mazstāvu dzīvojamās ēkas izvietotas gar Ganību dambja trasi, kur 20. gadsimta sākumā celtas mājas
dzelzceļnieku ģimenēm. Vairākas divstāvu dzīvojamās mājas šajā zonā celtas 1950. gados.
•Atsevišķas strādnieku un fabriku īpašnieku mājas bija izvietotas gar tag. Duntes ielu.
•Kā dzīvojamā māja 20. gadsimta 2. ceturksnī celta ēka Sporta ielā 7.
SABIEDRISKAS NOZĪMES ĒKAS
•Vairākas vēsturiskās sabiedriskās ēkas teritorijā saistītas ar Rīgas preču stacijas infrastruktūru. Tās ir 20.
gadsimta sākumā celtās stacijas un kantoru būves gan pie tag. Hanzas ielas, gan Ganību dambī, gan Bukultu
ielā.
• Kā sabiedriska ēka 20. gadsimta 1. ceturksnī būvēts vācu amatnieku mācekļu nams Grostonas ielā 2.
•Ar medicīnisko aprūpi saistāma ēka Ganību dambī 4, kurā bijis izvietots Dzelzsceļa prettuberkulozes
dispansers ar stacionāru.
•20. gadsimta 2. pusē, 21. gadsimta sākumā celti vairāki bērnu dārzi, skola, tirdzniecības iestādes.
VĒSTURISKĀS APBŪVES STILISTIKA
•Būtiska iezīme Skanstes vēsturiskajā apbūvē ir 19. gadzimta beigu un 20. gadsimta sākumam raksturīgās
neapmestās ķieģeļu arhitektūras kvalitatīvā un dekoratīvā mūrējuma pielietojums gan Rīgas preču stacijas
teritorijā esošajās celtnēs, gan vēsturiskajā industriālajā un dzīvojamajā apbūvē gar Duntes ielu, kā arī bij.
L.Gēgingeres fabrikas ēkās Sporta ielā 2. Šie nami veido ansambli ar tiešā tuvumā esošo 1882. gadā pēc
R.Šmēlinga projekta būvēto ugunsdzēsēju depo (Hanzas iela 5), kurā stilizētas Hanzas ķieģeļu gotikas
tradīcijas. Ansamblī iekļaujas arī 19. gadsimta beigu dekoratīva ķieģeļu celtne Hanzas ielā 7A.
•20. gadsimta 2. desmitgadē būvēts Vācu amatnieku mācekļu nams Grostonas ielā 2. Tā fasādēs apvienojas
jūgendstila atskaņas un neoklasicisma iespaidi.
•Neoklasicisma dekoratīvā valoda redzama arī 20. gadsimta 2. ceturksnī celto ēku Ganību dambī 4 un 16A
fasādēs.
•Funkcionālisma arhitektūras izpausmes vērojamas ēkās Sporta ielā 2 un Sporta ielā 7.
•1950. gados celtās divstāvu dzīvojamās mājas Ganību dambī uzrāda atturīgu klasiska stila arhitektūras
detaļu – simetrisku, poligonālu erkeru, profilētu dzegu un logu apmaļu pielietojumu.
Skanstes teritorija ir rajons ar savu vēsturiski izveidojušos daudzveidīgu funkcionālo saturu un
arhitektoniskajiem "vaibstiem".
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7. Skanstes teritorijas projektētās apbūves iespaida uz Rīgas siluetu
novērtējums
Rīgas siluets iekļauts Latvijas kultūras kanona sastāvā un atzīts par Eiropas kultūras zīmes vietu.
"Rīgas siluetam ir trīs dominantes. Viena no tām ir Sv. Pētera baznīca (13. – 20. gs.). Otra – Rīgas Doma
katedrāle (13. – 19. gs.). Trešā dominante – Sv. Jēkaba katoļu katedrāle (13. – 18. gs.). Siluetā iekļaujas arī
Rīgas Pils (14. – 20. gs.).
Silueta zemāko daļu veido Sv. Marijas-Magdalēnas Romas katoļu baznīca ( 13. – 17. gs.), Sāpju
Dievmātes Romas katoļu baznīca (18. – 19. gs.), Rīgas Reformātu brāļu baznīca (18. gs.) un Sv. Jāņa
baznīca (14. – 17. gs.), neogotiskā Anglikāņu baznīca uzbūvēta 19. gadsimta vidū. Arī Rātsnama tornītis ir
daļa no Vecrīgas silueta.
Blakus Vecrīgai, Citadelē atrodas Sv. Pētera un Sv. Paula baznīca (18. gs.) un disonējošā Zemkopības
ministrijas augstceltne (1978). Siluetu ietekmē arī neoeklektisma jeb t.s. "Staļina baroka" stila Zinātņu
Akadēmijas augstceltne (1957) t.s. "Maskavas forštatē".
Rīgas siluets ir pilsētas grafiskais simbols, tas jau 19. gadsimtā izmantots "Rīgas melnā balzama"
etiķetē, arī kā logo Rīgas astoņsimtgadei (2001), NATO samitam (2006) un daudzu suvenīru noformējumā.
To plaši interpretē ielu gleznotāji savos darbos, kas domāti pilsētas viesiem".

81

SIA „Nams” izstrādājis Skanstes teritorijas projektētās apbūves apjomu digitālu maketēšanu,
iekļaujot tos Rīgas siluetā no dažādiem skata punktiem.
Tradicionālajos Rīgas silueta skata punktos no Daugavas kreisā krasta gājēja acu augstumā, kā arī no
Akmens tilta, AB dambja Skanstes teritorijā projektētās celtnes pilnībā iekļaujas silueta dominanšu fona
apbūvē un nekādā veidā neizmaina silueta koptēlu.
Skata punktos no daudz augstākiem Daugavas kreisā krasta apbūves līmeņiem – piemēram, no
Nacionālās Bibliotēkas jumta – Skanstes teritorijas projektēto jaunceltņu iespaids uz Rīgas siluetu ir
jūtamāks. Klasiskajam skatam fonā veidojas kulise, kas nedaudz nonivelē Doma un Sv. Jēkaba baznīcu
vertikāles. Tomēr tās raksturs ir daudz mazāk "agresīvs" nekā Zemkopības ministrijas augstceltnes vai
viesnīcas "Latvija" disonanses. Jāņem vērā, ka šie augstie skata punkti ir pieejami salīdzinoši nelielam
cilvēku skaitam, tāpēc nav traktējami kā Rīgas silueta izmaiņa.
Skata punktā no Pēterbaznīcas torņa skatu laukuma (no kura silueta kopskats nav uztverams)
Skanstes teritorijas jaunā apbūve veiksmīgi iekļaujas panorāmā un pat bagātina to.

81 http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/
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8. Vēsturiskās kartes un plāni
1. karte - 1621. gada Rīgas aplenkuma plāns.

Autors: Nav norādīts, oriģināla autors G. K. B. [Ginters Krails no Bambergas]
Gads: [19. gs. beigas]
Vieta: Nav norādīts
Mērogs: 60 mērrīkstes (Rutn) = 17 cm
Orientējums: [ZA virzienā]
Tehnika: Oforts Materiāls
Papīrs Izmēri: Lapa 317 x 207 mm, attēls 170 x 152 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 33053/16
Georga Gintera Kraila no Bambergas vārds Rīgas pilsētas vēsturē parādās 1620. gadā, kad rāte viņu pieņēma par
pilsētas fortifikāciju inženieri. Drīz vien atklājās, ka Krails šo amatu bija izmantojis kā aizsegu, lai varētu iegūt
Zviedrijai nepieciešamo informāciju par Rīgas pilsētas nocietinājumiem. 1621. gadā G. G. Krails, jau oficiāli būdams
Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa dienestā, piedalījās Rīgas aplenkumā, kurā esot izmantoti arī viņa zīmētie Rīgas
plāni. Iespējams, kāds no 1621. gada Rīgas aplenkuma plāniem 1633. gadā tika pārzīmēts skiču albumam, kas 19. gs.
otrajā pusē iespiests oforta tehnikā.
Plānā galvenā uzmanība pievērsta Rīgas aizsargvaļniem un zviedru, 1621. gadā aplencot pilsētu, būvētajiem
nocietinājumiem. Tie uzskatāmi parāda, ka zviedri par uzbrukuma galveno mērķi bija izvēlējušies tolaik pilsētas
aizsardzībā vājāko posmu – vēl bastiona formā nepārbūvēto Smilšu rondeli. Plānā fiksētas tranšejas, kuru aizsegā
zviedriem izdevās pietuvoties Rīgas nocietinājumu vaļņiem, pat parakties zem tiem un sagatavot pilsētu
uzspridzināšanai. Kā zināms, zviedri ar saviem postošajiem nodomiem iepazīstināja Rīgas aizstāvjus. Lai glābtu pilsētu
no iznīcināšanas, rīdzinieki 1621. gada 16. septembrī padevās Zviedrijas karalim Gustavam II Ādolfam.
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2. karte - 1621. gada Rīgas aplenkums Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa vadībā.

Autors [Heinrihs Tūms, (Thum)] Izdevējs: N. Mollīns Gads: 1622 Izdošanas vieta: Rīga
Mērogs: Nav norādīts; Orientējums: Ar kompasu norādīts DDR virzienā
Tehnika: Gravīra; Materiāls: Papīrs; Izmēri: Lapa 275 x 485 mm, attēls 275 x 370 mm
Atrodas: LNB, R Bs/838; RVKM, inv. Nr. VRVM 33328, 33205;
sk. arī: LAB, R 4965 Brotze J. Ch. Monumente... – 4. sēj. – 74. lp.
Gravīra publicēta 1622. gadā Rīgas grāmatu iespiedēja Nikolausa Mollīna tipogrāfijā latīņu un vācu valodā
izdotajā darbā (De expugnatione civitatis Rigensis Livoniae Metropolis, Von Eroberung der Hauptstatt Riga). Tajā
attēlota Rīgas apkārtne abos Daugavas krastos, sākot no Torņakalna apkaimes līdz Daugavas grīvai. Rīgas pilsēta
parādīta slīpskatā, kurā simboliski attēlotās apbūves vidū kā nozīmīgākie objekti siluetskatos izceltas baznīcas un
nocietinājumu vaļņi. Tomēr gravīras galvenais mērķis bija rādīt zviedru karaspēka izvietojumu zviedru – poļu karā
(1600–1629) pēdējā Rīgas aplenkumā, kas beidzās ar pilsētas kapitulāciju 1621. gada 16. septembrī.
Gravīrā norādītas skanstis Pārdaugavā: skansts pie Jura hospitāļa, Sarkanajam tornim līdzās zviedru jaunuzceltā
Kobrona skansts; kā arī nocietinājumi Žagarsalā, Ebes salā, Jezuītu Velna salā, Mestra salā un Fridriha salā. Daugavas
labajā krastā fiksēts Daugavgrīvas cietoksnis, daļēji vaļņos ietvertā Rīgas pilsēta, bet ap to zviedru karaspēka
nocietinājumi un apmetnes. Pie tam militārie objekti atspoguļoti daudz sīkāk un precīzāk nekā ģeogrāfiskā situācija.
Vēsturnieks J. Straubergs kā iemeslu, kādēļ gravīrā pilsētas apkārtnes ģeogrāfiskā situācija attēlota kļūdaināk, minēja
atšķirīgu mērogu izmantošanu vienas kartes ietvaros, bet daudz precīzāko Rīgas aplenkuma shēmas attēlojumu
izskaidroja ar darbā pārņemtajiem jau mērogā sastādītajiem 1621. gada Rīgas aplenkuma plāniem.
Ģeogrāfiskie objekti, visticamāk, uzņemti un attēloti pēc acumēra, kas izskaidro gan pilsētas Ganību platības un
orientējuma neadekvāto atainojumu, gan arī Soda grāvja (Sarkandaugavas), Mīlgrāvja, Daugavas grīvas u.c. objektu
kļūdaino lokalizāciju.
Tomēr, neraugoties uz nepilnībām, tieši šajā gravīrā redzamais Rīgas apkārtnes atspoguļojums 1621. gada pilsētas
aplenkuma laikā ir atzīts par senāko zināmo tipogrāfiski iespiesto Rīgas apkārtnes karti. Pēc tās 1863. gadā litogrāfs K.
Šnakenburgs, atmetot ārpus Rīgas nocietinājumiem attēlotos ar karadarbības norisi saistītos objektus, izgatavoja Rīgas
apkārtnes ģeogrāfiskās situācijas karti: “Rīga ar apkārtni 1621. gadā” (Riga mit der Umgegend im J. 1621)
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3. karte - 1650. gada Rīgas pilsētas un priekšpilsētas nocietinājumu plāns. [Fragments]
Autors: F. Murers Gads: 1650
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 150 [Reinzemes mērrīkstes ?] = 19,7 cm
Orientējums: [ZA virzienā]
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs uz audekla, gallu tinte, kolorēts
Izmēri: 639x 109 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 31122

Par plāna autoru tiek uzskatīts Rīgas pilsētas fortifikāciju inženieris Francisks Murers, lai gan atzīmē uz plāna
viņš minēts tikai kā tā iesniedzējs. Tas ir viens no senākajiem zināmajiem Rīgas pilsētas un priekšpilsētas plāniem, kura
fonā iezīmēts Rīgas pilsētas, priekšpilsētas un pils nocietinājumu modernizācijas projekts. No citiem 17. gs. pirmajā
pusē militāros nolūkos sastādītajiem Rīgas plāniem F. Murera plāns atšķiras ar daudz precīzāku pilsētas struktūras
attēlojumu. Plānā tradicionāli izceltas nozīmīgākās celtnes, bet 17. gs. tik populārie ēku perspektīvskati jau aizstāti ar šo
objektu plāniem. Plāni doti bijušajam Marijas Magdalēnas klosterim, Doma baznīcas gruntsgabalam, Pētera baznīcai un
Jāņa baznīcai, Svētā gara konventam, teritorijai ap abām ģilžu ēkām, Rātslaukumam u.c. Plānā atbilstoši tā laika reālajai
situācijai parādīts gan ielu tīkls vaļņu ietvertajā Iekšrīgā, gan arī ceļi un taciņas, kas caurvija priekšpilsētu.
Ne velti F. Murera plāns tiek uzskatīts par senāko mūsdienās zināmo Rīgas pilsētas ģeodēzisko plānu, kura fonā
iezīmēts pilsētas unpriekšpilsētas nocietinājumu projekts.
17. gs. vidū Rīgas pilsētas nocietinājumu joslā no plānā redzamajiem četriem ravelīniem bija uzbūvēti tikai divi.
Trešo ravelīnu starp Pankūku un Pirts bastionu izveidoja 17. gs. beigās, bet ceturto starp Jēkaba un Smilšu bastionu –
1754. gadā. Vēl F. Murera plānā priekšpilsētas nocietinājumu projekta fonā ieskicēta, domājams, pirmā vēl 1626. gadā
celtā palisāžu līnija. Tas liecina, ka pēc šā projekta jaunos priekšpilsētas nocietinājumu vaļņus ar bastioniem bija
iecerēts būvēt 1626. gada nocietinājumu vietā. Tomēr realizēts, pie tam tikai daļēji, tika cits – 1652. gadā apstiprinātais
priekšpilsētas nocietinājumu projekts (sk. nākošo plānu).
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

50

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

4. karte - Rīgas priekšpilsētas izbūves projekts. [Fragments]
Autors: [J. Rodenburgs]
Gads: 1652
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 80 [Reinzemes mērrīkstes ?] = 11cm
Orientējums: Ar kompasa rozi norādīts ZA
virzienā
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, gallu tinte,kolorēts
Izmēri: 742 x 124 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 161851

Lai gan konkrētajā plānā autora vārds nav norādīts, Stokholmas Kara arhīvā ir saglabāts dublikāts, ko parakstījis
viens no tā laika Zviedrijas ievērojamākajiem pilsētbūvētājiem un fortifikāciju inženieriem, Rīgas
ģenerālkvartīrmeistars Johans Rodenburgs. Plāna kartušā ir norāde, ka 1652. gadā šo Rīgas priekšpilsētas apbūves
kvartālu un nocietinājumu projektu apstiprināja Zviedrijas karalis. Domājams, tādēļ RVKM saglabātajā plānā lasāms
Rīgas ģenerālgubernatora Gustava Hurna vārds. Tas arī iemesls, kāpēc literatūrā plāns reizēm kļūdaini dēvēts par
“Horna plānu”.
1652. gadā apstiprinātais projekts paredzēja modernizēt Rīgas priekšpilsētas nocietinājumus un pārveidot
priekšpilsētas teritoriju atbilstoši 17. gs. Eiropā dominējošajām ideālās pilsētbūvniecības prasībām. Tradicionāli stihiski
būvētās priekšpilsētas vietā bija iecerēts veidot taisnstūra un pat kvadrātveida kvartālus, kurus citu no cita šķirtu platas
savstarpēji paralēlas ielas. Pāri Lastadijai plānoja izrakt divus paralēlus ar Daugavu savienotus kanālus. Tie nosusinātu
priekšpilsētas purvaināko rajonu un vienlaikus kalpotu gan preču pievešanai pie spīķeriem, gan arī ugunsdrošībai. Taču
1656. gada augustā Rīgai tuvojās maskaviešu karaspēks cara Alekseja Mihailoviča vadībā. Rīgas priekšpilsēta kārtējo
reizi tika nopostīta un nodedzināta, lai atbrīvotu pilsētas aizsardzībai nepieciešamo esplanādes joslu. Ir ziņas, ka pēc
karadarbības izbeigšanas 1660. gadā priekšpilsētas gruntsgabalu robežas tika atjaunotas, izmantojot 1652. gada plānu.
Taču pēc tamdažādu iemeslu dēļ apbūvētāji bieži vien novirzījās no dabā pēc plāna nospraustajām robežām.
1652. gada projekts paredzēja arī ap priekšpilsētu ierīkoto palisāžu joslu nomainīt ar valni, kura aizsardzību
nodrošinātu 13 bastioni, viens pusbastions un vēl divi mazāki bastioni gar vaļņiem Lastadijas aizsardzībai no Daugavas
puses. Arī jauno valni apņemtu daļēji ar ūdeni pildīts aizsarggrāvis. Kā zināms, arī šā projekta realizāciju 1656. gadā
pārtrauca maskaviešu karaspēka tuvošanās. Pēc ienaidnieka padzīšanas Rīga priekšpilsētas nocietinājumu vaļņu būvi
vairs neturpināja atbilstoši 1652. gada projektam. Priekšpilsētas aizsardzībai atkal tika atjaunota palisāžu josla. Turpmāk
par vērienīgo projektu atgādināja vien J. Rodenburga vārdā nosauktais grāvis, kuru aizbēra laikā no 1867. – 1873.
gadam.
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5. karte - Rīga krievu aplenkuma laikā 1656. gadā.

Autors: [F. Murers], J. K. Broces pārzīmējums.
Gads: Nav norādīts.
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 300 Reinzemes mērrīkstes = 10 cm
Orientējums: [ZA virzienā].
Tehnika: Zīmēts.
Materiāls: Papīrs, tuša, kolorēts.
Izmēri: Lapa 205 x 321mm, attēls 185 x 298 mm
Atrodas: LAB, R 4964 Brotze J. Ch. Monumente... – 3. sēj. – 180. lp.
J. K. Broce, pārzīmējot plānu, pieņēmis, ka tā autors ir F. Murers. Plānā attēlotā 1656. gada Rīgas aplenkuma
situācija ir līdzīga iepriekšējā plānā redzamajai. Vienīgi šajā plānā fonā nav dots projekts Rīgas priekšpilsētas
iedalījumam kvartālos. Savukārt Rīgas pilsētas un Citadeles nocietinājumi attēloti atbilstoši tā laika reālajai situācijai,
bet priekšpilsētas nocietinājumi – 1652. gada projekta veidolā, norādot līdz maskaviešu aplenkuma sākumam izveidotos
bastionus un Rodenburga grāvi.
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6. karte - 1656. gada Rīgas pilsētas apkārtnes karte. [Fragments]

Autors: [F. Murers], J. K. Broces pārzīmējums; Gads: Nav norādīts
Vieta: [Rīga] ; Mērogs: 300 Reinzemes mērrīkstes = 3,2 cm
Orientējums: Ar kompasa bultu norādīts ZAA virzienā
Tehnika: Zīmēts; Materiāls: Papīrs, tuša
Izmēri: Lapa 205 x 318 mm, attēls 183 x 302 mm
Atrodas: LAB, R 4964 Brotze J. Ch. Monumente... – 3. sēj. – 114. lp.
J. K. Broce norāda, ka šo plānu izgatavojis, samazināti pārzīmējot Rīgas pilsētas inženiera F. Murera 17. gs. 50.
gadu otrā pusē vai 60. gadu sākumā izgatavotu plānu. Tajā visai shematiski attēlota Rīgas nocietinājumu sistēma un
ģeogrāfiskā situācija pilsētas tuvākajai apkārtnei Daugavas abos krastos rajonā no Hapaka grāvja līdz Ķengaragam.
Rīgas nocietinājumu atainojumā pārņemts 1652. gadā apstiprinātais, bet tā arī pilnībā nerealizētais projekts (sk. plānu).
Savukārt no Rīgas apkārtnes ģeogrāfiskajiem objektiem plānā parādīti tikai karadarbības norises lokalizācijai
svarīgākie. Tāpēc arī vairāk informācijas ir par vietām, kur atradās nocietinājumi, piemēram, par Kobrona skansts
apkaimi un Ķengaragu. Pie tam, šķiet, ka daži objekti, vismaz Daugavas salas, plānā ir uzņemtas pēc acumēra. Tomēr
tas ir viens no retajiem Daugavas lejteces plāniem, kurā iemūžināti tikai 17. gs. vidū eksistējušo salu nosaukumi, kā,
piemēram, Lielā Plaužu sala, Mazā Plaužu sala, Aklā sala, Grāvera sala.
Līdzīgi kā Broces pārzīmētajā plānā, Rīgas pilsēta un tās apkārtne parādīta arī Ādama D. Perelles gravīrā “Plāns
karaliskajai Rīgas pilsētai maskaviešu cara Alekseja Mihailoviča aplenkuma laikā no 1656. gada 22. augusta līdz 5.
oktobrim” (sk. plānu). Ir ziņas, ka speciāli gravīras izgatavošanai 1656. gada Rīgas plānu pasūtījis zviedru fortifikāciju
inženieris un vēlākais Rīgas ģeneralgubernators Ē. Dālbergs. Literatūrā kā pasūtījuma plāna autors minēts gan F.
Murers, gan viņa palīgs J. Svenburgs. Pēdējais gan oficiāli par F. Murera palīgu konduktora amatā iecelts 1670. gadā.
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7. karte - Rīgas pilsētas plāns maskaviešu cara Alekseja Mihailoviča aplenkuma laikā no 1656.
gada 22. augusta līdz 5. oktobrim. [Fragments]
Autors: Ādams D.
Perelle Izdevējs: K.
Rīgels
Gads: [1696. gadā
latīņu valodā, 1697.
gadā vācu valodā]
Izdošanas vieta:
Nirnberga
Mērogs: Nav
norādīts
Orientējums: [R
virzienā]
Tehnika: Gravīra.
Materiāls: Papīrs
Izmēri: 290 x 540
mm
Atrodas: LNB, R
W3/213, Pufendorf
S. Sieben Bücher
von den Taten Karl
Gustavs Königs in
Schwedens... –
Nürnberg, 1697. –
45. att. starp 204 un
205. lpp.;
RVKM, inv. Nr.
VRVM 32257,
32414, 32687,
33204, 33340,
33338, 33339;
sk. arī: LAB, R
4962 Brotze J. Ch.
Monumente... – 1.
sēj. – 193. lp.

1695. gadā darinātais vara grebums publicēts Kārlim X Gustavam veltītajā monogrāfijā, kas Nirnbergā 1696. gadā
iznāca latīņu valodā (De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis Commentariom Libri VII...), bet pēc gada arī
vācu valodā.
Gravīrā tā dēvētajā skatā no putna lidojuma Rīgas pilsēta parādīta 1656. gada maskaviešu aplenkuma laikā. Ir
ziņas (sk. plānu), ka gravīras izgatavošanā izmantots kāds Rīgas plāns, kuru pēc Ē. Dālberga pasūtījuma sastādījis Rīgas
pilsētas inženieris F. Murers vai viņa palīgs J. Svenburgs. Tāpat kā minētajā plānā, arī gravīrā Rīgas pilsētas
aizsargvaļņi parādīti diezgan atbilstoši 17. gs. vidū pastāvošajai situācijai.
Toties priekšpilsētas nocietinājumi atainoti pēc 1652. gadā apstiprinātā projekta (sk. plānu), kas pilnībā tā arī
netika realizēts. Dažas ģeogrāfiska rakstura kļūdas ieviesušās, nepareizi izprotot gravīras izgatavošanā izmantotajā
plānā attēloto situāciju. Piemēram, oriģinālplānā pie Smilšu dzirnavu kanāla norādītā zemiene gravīrā jau ir pārvērtusies
par platu strautu vai pat upi. Šo dekoratīvo, bet kļūdaino Rīgas skatu no putna lidojuma, gan bez militārās atribūtikas,
savos darbos pārņēmuši vairāki Augsburgas gravieri – J. Štridbeks, G. Bodenērs un G. K. Kiliāns.
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8. karte - Plāns Rīgas priekšpilsētas nocietinājumiem 1656. gadā.

Autors: Nav norādīts; Gads: [1656. gads vai vēlāk]
Vieta: [Rīga]; Mērogs: 120 Reinzemes mērrīkstes = 16,2 cm.
Orientējums: Ar kompasa rozi norādīts ZA virzienā
Tehnika: Zīmēts; Materiāls: Papīrs, gallu tinte, kolorēts
Izmēri: 602 x 114 mm; Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 160499
Nepabeigts plāns, kura sastādīšanā izmantots 1652. gadā apstiprinātais J. Rodenburga priekšpilsētas projekts. Tā
fonā jaunajā plānā atzīmēts maskaviešu karaspēka daļu izvietojums 1656. gada Rīgas aplenkuma laikā. Fiksēti
Daugavas krastmalas nostiprinājumi. Vēl plānā ieskicēts cits variants priekšpilsētas nocietinājumu lokalizācijai, kas
mazliet līdzinās F. Murera 1650. gada plānā iezīmētajam.
Ir ziņas, ka 1656. gada aplenkuma norises plānu Rīgas pilsētai izgatavot lūdzis zviedru fortifikāciju inženieris E.
Dālbergs un 1663. gadā F. Murers to arī izdarījis. Taču, vai šis plāns ir saistīts ar minēto pasūtījumu, ziņu nav.
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Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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9. karte - Rīgas apkārtne zviedru laikos.

Autors: Nav norādīts, J. K. Broces pārzīmējums
Gads: Nav norādīts.
Vieta: [Rīga ]
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [A virzienā]
Tehnika: Zīmēts.
Materiāls: Papīrs, tuša Izmēri: Lapa 310 x 199 mm, attēls 178 x 166 mm
Atrodas: LAB, R 4962 Brotze J. Ch. Monumente... – 1. sēj. – 231. lp.
J. K. Broce savai kolekcijai pārzīmējis kāda nezināma autora pēc 1657. gada, iespējams 17.gs. 70. – 80. gados
sastādītu Rīgas pilsētas un tās tuvākās apkaimes plānu. Plānā norādīts poļu karaspēka nometnes pie Marijas dzirnavu
dīķa ierīkošanas laiks – 1657. gads, taču, spriežot pēc plānā attēlotā Rīgas pilsētas un Citadeles nocietinājumu veidola,
tā oriģināls varētu būt datējams ar 17. gs. 60. – 70. gadiem, vai pat 80. gadiem. Iespējams, pārzīmējums tapis pēc kāda
zviedru mērnieka 1683. gadā sastādīta plāna.
Lai gan plāns ir visai shematisks, tajā atzīmēts daudz vietvārdu. Nosaukumi doti Rīgas pilsētas aizsardzības vaļņu
bastioniem un vārtiem, ievērojamākajiem priekšpilsētas objektiem, Daugavas salām, u.c. Plānā norādītas trases visām
trim pārceltuvēm, kas nodrošināja Rīgai satiksmi pāri Daugavai Torņakalna, Āgenskalna (tolaik Hāgena muižiņas) un
Dzegužkalna virzienā. Kubes kalnā, Dzegužkalnā un pie Ģertrūdes baznīcas fiksētas kapsētas. Pie Marijas dzirnavu
ezera atzīmēta 1657. gadā poļu karaspēka ierīkotā nometne.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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10. karte - Rīga ar priekšpilsētām un projektētajiem jaunajiem nocietinājumiem. [Fragments]

Autors: Johans Štridbeks
Gads: 1700
Izdošanas vieta: Augsburga
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: Ar kompasu norādīts DDR virzienā
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: Lapa 190 x 310 mm, attēls 160 x 200 mm
Atrodas: LNB, R B/578, R Ktl-2/48; RVKM, inv. Nr. VRVM 33213
Gravīras izdošanas gads liecina, ka tās mērķis bija atspoguļot Rīgu Lielā Ziemeļu kara priekšvakarā (1700–1721).
Taču tajā redzamais Rīgas pilsētas un priekšpilsētas attēlojums ir pārņemts no Ā. D. Perelles darba “Rīgas pilsētas plāns
maskaviešu cara Alekseja Mihailoviča aplenkuma laikā no 1656. gada 22. augusta līdz 5. oktobrim” (sk. plānu), tikai
bez militārās atribūtikas. 18. gs. gravīras ar identisku Rīgas pilsētas un priekšpilsētas attēlojumu, bet jau ar saviem
autogrāfiem, izplatījuši vēl divi Augsburgas gravieri – G. Bodenērs un G. K. Kiliāns.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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11. karte - Dažas salas pie Rīgas 1677. gadā.

Autors: Nav norādīts, J. K. Broces pārzīmējums
Gads: Nav norādīts
Vieta: [Rīga]
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [R virzienā]
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, tuša, kolorēts. Izmēri: 134 x 194 mm
Atrodas: LAB, R 4971 Brotze J. Ch. Monumente... – 10. sēj. – 43. lp.
Pēc acumēra zīmēta skice, kurā attēlota Daugavas lejtece no Rīgas pilsētas līdz Vējzaķsalai ar salām un zvejas
lomu vietām. Ir ziņas, ka 1677. gadā tā iesniegta Rīgas ģenerālgubernatoram kopā ar dokumentiem pulkveža Kronšterna
(Cronstern) un kapteiņa Adamkeviča (Adamkewitz) konfliktā par zvejas vietām Daugavā.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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12. karte - Karte ar Ganībām ar tajās iedalītajiem gruntsgabaliem 1696. gadā.

Autors: K. H. Purgolds [atjaunojis E. Tolkss]
Gads: 1696
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 130 Reinzemes mērrīkstes = 9,8 cm; 600 zviedru olektis = 7,3 cm
Orientējums: [DRR virzienā]
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs uz audekla, gallu tinte, kolorēts Izmēri: Lapa 134 x 526 mm, attēls 133 x 510 mm.
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 160793
Jau 1692. gadā K. H. Purgolds uzmērīja gruntsgabalus Rīgas pilsētas Ganību teritorijā. Taču pēc tam Daugavas
straume tos vietām appludināja, vietām izskaloja ganību ceļu. Arī zemes gabali ne vienmēr tika iežogoti, kā bija
noteikts, tāpēc 1696. gada jūnijā mērīšanu atkārtoja. Domājams, to veica Rīgas pilsētas revidents un mērnieks E. Tolkss.
Šajā plānā apkopoti abu mērījumu rezultāti. Pēc 1692. gada mērījumiem sastādītajā eksplikācijā pilsētas Ganību zeme
iedalīta četrās kategorijās – dārza un aramzeme ar dzīvojamo sētu, pļavas, laukumi audumu balināšanai un ganības vai
pļavas. Plānā norādītas arī vietas zvejas tīklu žāvēšanai, ūdens appludinātās teritorijas u.c. objekti. Vēl īpašā
eksplikācijā izcelti 1696. gadā pilsētas Ganību teritorijā no jauna iedalītie gruntsgabali. Plānā līdzās pilsētas Ganībām
apzīmēts arī 31 uz Jumpravmuižas zemes iedalīts gruntsgabals, to platības un lietotāju vārdi. Mūsdienās par Rīgas
pilsētas Ganību teritoriju atgādina Ganību dambja vārdā nosauktā iela.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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13. karte - Sv. Jura sēta ar hospitāli un piederošajiem gruntsgabaliem, kas atrodas
priekšpilsētā 1695. gadā.

Autors: E. Tolkss Gads: 1695
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 30 Reinzemes mērrīkstes = 14,5 cm
Orientējums: Ar kompasa rozi norādīts ZA virzienā
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, gallu tinte, kolorēts
Izmēri: 702 x 837 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 160228
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

60

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

14. karte - 1699.gada Rīgas un tuvākās apkārtnes karte.

Zīmējis E. Tolks
No: Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. Pielikums.
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15. karte - Skice situācijai pie Rīgas no Augustburgas cietokšņa līdz Jumpravmuižai, pēc 1700.
gada.

Autors: Nav norādīts
Gads: [Pēc 1700. gada]
Izdošanas vieta: Nav norādīts
Mērogs: Nav norādīts.
Orientējums: [Nekonsekvents, uz lapas augšmalu vienlaikus orientēti Z un ZA esošie objekti]
Tehnika: Gravīra; Materiāls: Papīrs
Izmēri: 153 x 179 mm
Atrodas: LAB, R 4963 Brotze J. Ch. Monumente... – 2. sēj. – 96. lp.
J. K. Broce savā kolekcijā pārņēmis nezināmas izcelsmes gravīru, kurā parādīti 1700. gada karadarbības laikā pie Rīgas
abos Daugavas krastos posmā no Daugavgrīvas līdz Akmeņsalai izvietotie poļu un sakšu militārie objekti. Gravīra
visticamāk izgatavota kā kompilācija no vairākiem kartogrāfiskajiem attēliem: maskaviešu 1656. gada Rīgas aplenkuma
plāna, Ē. Dālberga izstrādātā Daugavgrīvas cietokšņa projekta un kādas diezgan kļūdainas Rīgas apkārtnes skices. Pie
tam iespējams, ka skices autors vai nu nav bijis profesionāls karšu un plānu sastādītājs, vai arī pats nebija dabā redzējis
Rīgu un tās apkārtni. Gravīrā Rīgas pilsētas un tās apkārtnes ģeogrāfiskajā situācijā kļūdaini attēloti un lokalizēti daudzi
objekti. Piemēram, plānā par to liecina gan Kobronskansts novietojums tieši pretī pilsētai, gan pārāk tuvu Rīgas
priekšpilsētas nocietinājumiem norādītais pontonu tilts pār Daugavu, kuru, kā zināms, sakši bija uzcēluši aiz pilsētas
Jumpravmuižas (Blūmendāles, kas atradās Daugavas labajā krastā pirms Rumbulas) centra virzienā uz Akmeņsalu, gan
arī vēl citu objektu atainojums.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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16. karte - Rīga ar apkārtni 1700. gada poļu un sakšu aplenkuma laikā. [Fragments]
Autors: [Johans Litens]
Izdevējs: K. Rīgels
Gads: 1705
Izdošanas vieta: Frankfurte un
Leipciga
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [DR virzienā]
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: 153 x 375 mm
Atrodas: LNB, R Ktl-2/51, R IW1/9L; sk. arī: LAB, R 4965
Brotze J. Ch. Monumente... – 4.
sēj. – 4. lpp

Iespējams, gravīras autors ir zviedru fortifikāciju inženieris un grafiķis Johans Litens. Gravīra ilustrē Samuela
Fābera izdoto Zviedrijas karaļa Kārļa XII dzīves aprakstu: (Faber S. Der Ausführlichen Lebens – Beschreibung Carls
des XII... – 4. daļa.). Tajā no Ā. D. Perelles gravīras (sk. plānu) pārņemtās Rīgas nocietinājumu un apkārtnes
topogrāfiskās situācijas fonā parādīts poļu – sakšu karaspēka izvietojums pie Rīgas 1700. gadā. Gravīrā norādīti
priekšpilsētas kvartāli, kas nopostīti un nodedzināti, gatavojoties pilsētas aizsardzībai. Atzīmēts arī, ka poļi no pilsētas
Ganībām aizdzinuši rīdzinieku lopus.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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17. karte - Rīgas apkārtne 1700. gadā.
Autors: E. Tolkss, J. K.
Broces pārzīmējums
Gads: Nav norādīts
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 1500 zviedru olektis
= 4,3 cm; 200 Reinzemes
mērrīkstes = 3,5 cm
Orientējums: Ar kompasa
bultu norādīts DRR virzienā
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, tuša,
kolorēts
Izmēri: Lapa 314 x 201 mm,
attēls 294 x 184 mm
Atrodas: LAB, R 4964
Brotze J. Ch. Monumente... –
3. sēj. – 158. lp.

Attēlā redzams nākamais J. K. Broces pārzīmētais fragments no jau minētās E. Tolksa kartes (sk. iepriekšējo
plānu). Šajā daļā visnotaļ objektīvi ir attēloti Rīgas pilsētas, Citadeles un priekšpilsētas nocietinājumi, kā arī ģeogrāfiskā
situācija Rīgas pilsētas tuvākajā apkaimē. Plānā norādīts sakšu karaspēka ceļš un baterija Helmera muižas teritorijā pie
Rīgas priekšpilsētas robežas.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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18. karte - Vietas lejpus Rīgas 1700. gadā.
Autors: E. Tolkss, J. K. Broce
pārzīmējums
Gads: Nav norādīts
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 2000 zviedru olektis = 5,7
cm; 400 Reinzemes mērrīkstes =
7,2 cm (plānā norāde: 1200
zviedru olektis = 190 Reinzemes
mērrīkstes)
Orientējums: Ar kompasa bultu
norādīts DRR virzienā
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, tuša, kolorēts
Izmēri: Lapa 316 x 197, attēls 301
x 179 mm
Atrodas: LAB, R 4964 Brotze J.
Ch. Monumente... – 3. sēj. – 159.
lp.

Nākamais J. K. Broces pārzīmētais E. Tolksa plāna fragments, kurā parādīta Rīgas apkaime abos Daugavas
krastos – no Citadeles līdz Sarkandaugavas (die Soode Graben) ietekai Daugavā lejpus Vējzaķsalai. Pārdaugavā
norādīta robeža starp kroņa un rātes Spilvi, bet Daugavas labajā krastā atspoguļota ģeogrāfiskā situācija teritorijai no
Daugavas līdz pat Rīgas – Raunas lielceļam. Plānā atzīmēts, ka nodedzināta Forburgas (apdzīvota teritorija uz
ziemeļiem no Citadeles) apbūve. Vējzaķsalā norādīti zviedru 1700. gadā ierīkotie nocietinājumi.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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19. karte - Patiess apraksts, kā viņa karaliskā Polijas majestāte un Saksijas kūrfirsta gaišība
ar viņa vācu armiju 1700. gadā starp 28. un 30. jūliju pārgāja pār Daugavu pie Tomes
muižas.

Autors: Johans Kristiāns Vitorfs
Gads: [1700. gads vai vēlāk]
Vieta: [Rīga]
Mērogs: 1600 soļi = 2 Vidzemes jūdzes = 25 cm
Orientējums: [A virzienā]
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, gallu tinte
Izmēri: Lapa 310 x 914 mm, attēls 280 x 879 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 31121; sk. arī: LAB, R 4966 Brotze J. Ch. Monumente... – 5. sēj. – 79. lp.

.

Plāns ņemts no RVKM saglabātā albuma “Ziemeļu kara atlants” (Risse des Nordischen – Krieges von 1700 bis
1713. S. 5.). Šo skatu savā krājumā pārņēmis arī J. K. Broce. Plānā parādīts 1700. gada poļu – sakšu armijas
pārvietošanās ceļš gar Daugavu no Tomes muižas līdz Rīgai. Zināms, ka plāna oriģināla autors ir inženieris –
karodznieks Johans Kristiāns Vitorfs, kuram šo situāciju vajadzēja uzņemt plānā karadarbības apstākļos. Tāpēc plāna
sastādīšanā kā mērvienības izmantoti soļi. Savukārt Daugavas apkaimes ģeogrāfiskās stāvokļa atspoguļojums liecina, ka
bieži vien autors situāciju dabā varējis fiksējis tikai pēc acumēra, vai pat nostāstiem. Tas izskaidro kļūdas un
neprecizitātes dažādu objektu attēlojumā un lokalizācijā, kā, piemēram, Juglas ezeram un Ķīšezeram.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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20. karte - 1700. gada 6. augusta – 25. septembra Rīgas aplenkuma plāns ar bombardēšanas
līnijām.

Autors: [Johans Kristiāns Vitorfs]
Gads: [1700. gads vai vēlāk]
Vieta: [Rīga]; Mērogs: 1000 soļi = 8 cm
Orientējums: [A virzienā]
Tehnika: Zīmēts; Materiāls: Papīrs, gallu tinte, kolorēts
Izmēri: Lapa 310 x 540 mm, attēls 285 x 500 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 31121
Otrs plāns no Ziemeļu kara atlanta: ”Risse des Nordischen – Krieges von 1700 bis 1713”, kurā atspoguļota Rīga Lielā
Ziemeļu kara sākumā. Plānā galvenā uzmanība pievērsta abu karojošo pušu armijas daļu izvietojumam Rīgas
aplenkuma laikā no 1700. gada 6. līdz 25. septembrim. Domājams, arī šā plāna autors ir sakšu armijas karodznieks –
inženieris Johans Kristiāns Vitorfs, kas zīmējis iepriekš minēto atlanta plānu.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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21. karte - Rīgas apkārtne 1701. gadā.

Autors: E. Tolkss, J. K. Broces pārzīmējums
Gads: Nav norādīts
Vieta: [Rīga]
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: Ar kompasa bultu norādīts DR virzienā
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs, tuša, kolorēts
Izmēri: Lapa 206 x 319 mm, attēls 185 x 300 mm
Atrodas: LAB, R 4964 Brotze J. Ch. Monumente... – 3. sēj. – 190. lp
Nākamais J. K. Broces pārzīmētais E. Tolksa kartes fragments, kurā parādīta ģeogrāfiskā situācija teritorijai
Daugavas abos krastos no Rīgas pilsētas līdz Daugavas grīvai, kā arī ar 1700. – 1701. gada karadarbību saistītie objekti.
Plāna eksplikācijā atzīmēts, kādi objekti palikuši, kādi iznīcināti kara laikā. Piemēram, bija saglabājusies no koka celtā
Jēzus baznīca, bet Jura hospitāļa ēka uzspridzināta. Kā īpašs notikums pilsētas dzīvē atzīmēts pirmais Rīgas
civiliedzīvotāju vajadzībām 1702. gadā ierīkotais tilts pār Daugavu.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007.
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22. karte - Rīgas pilsētas skats no Vidzemes puses 1701. gadā Polijas karaļa [vadītā]
aplenkuma laikā. [Fragments]

Autors: J. Litens
Gads: [1705]
Izdošanas vieta: Frankfurte un Leipciga
Mērogs: Nav norādīts Orientējums: [DR virzienā]
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: 175 x 400 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 32512; sk. arī: LAB, R 4965 Brotze J. Ch. Monumente... – 4. sēj. – 99. lp.
Šajā gravīrā situācija pie Rīgas Lielā Ziemeļu kara sākumā attēlota skatā no austrumu puses. Domājams, J. Litens
gan redzējis Rīgu un tās apkārtni dabā, gan arī izmantojis kādu no tolaik pēc mērījumiem sastādītajiem plāniem. Gravīrā
visnotaļ objektīvi parādīta Rīgas apkārtnes ģeogrāfiskā situācija un arī Rīgas pilsētas un priekšpilsētas nocietinājumu
sistēma. Piemēram, Rīgas priekšpilsētas nocietinājumu joslā parādīti gan līdz 1656. gadam izveidotie bastioni, gan
1692. – 1693. gadā, pārceļot palisāžu līniju, paplašinātā priekšpilsētas daļa. Aiz Raunas vārtiem atzīmēta kolonna, kur
sodīja 1677. gada Rīgas dedzinātāju, un karātavas. Tomēr gravīras galvenais mērķis bija parādīt, kā 1701. gadā poļu –
sakšu karaspēks bombardē Rīgas pilsētu un priekšpilsētu. Arī šī J. Litena gravīra sākotnēji ilustrēja S. Fābera Kārļa XII
dzīves aprakstu (Faber S. Der ausführliche Lebens – Beschreibung Carls des XII... – IV. Theil. – Frankfurt u. Leipzig,
1705).
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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23. karte - Skats, kas rāda ar slavu vainagoto desantu un akciju, kuru Zviedrijas karalis
Kārlis XII uzsāka 1701. gada 9. jūlijā pie Rīgas pāri Daugavai pret sakšiem un paveica.

Autors: J. Litens
Gads: [1702]
Izdošanas vieta: [Frankfurte un Leipciga]
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [ZA virzienā]
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: 296 x 405 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 32801; sk. arī: LAB, R 4963 Brotze J. Ch. Monumente... – 2. sēj. – 209. lp.
J. Litena gravīra, kurā, tāpat kā iepriekšējā, attēlota zviedru karaspēka daļu celšanās pāri Daugavai no
Hermeliņa un Mellera muižu apkaimes uz Spilves kaujas norises vietu, tikai skatā no Daugavas kreisā krasta.
Karadarbības fonā visnotaļ objektīvi atspoguļota ģeogrāfiskā situācija Rīgas pilsētas tuvākajā apkārtnē līdz
pat Lucavsalai, kur bija nocietinājušās krievu karaspēka daļas. Arī šī gravīra sākotnēji ilustrēja S. Fābera
Kārļa XII dzīves aprakstu. (Faber S. Der ausführlichen Lebens – Beschreibung Carls des XII... – II. Theil –
Frankfurt u. Lepzig, 1705. – Nach S. 108.).
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
2007
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24. karte - 1701. gada 9. jūlija Spilves kaujas plāns. [Fragments]

Autors: Skicējis C. fon Volfs, pārzīmējis Joh. Dallins, gravējis G. C. Pingelings
Gads: 1740
Izdošanas vieta: Hamburga
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [Z virzienā]
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: Lapa 399 x 272 mm, attēls 393 x 255 mm
Atrodas: LAB, R 4967 Brotze J. Ch. Monumente... – 6. sēj. – 215. lp.
Gravīra izgatavota, lai atspoguļotu Spilves kaujas norisi 1701. gada 9. jūlijā. Tajā visai shematiski un aptuveni
raksturota ģeogrāfiskā situācija Rīgas apkārtnē, bet galvenā uzmanība pievērsta militāro notikumu atainojumam. Plānu
papildina sīks Spilves kaujas apraksts, kura mērķis bija attaisnot sakšu un poļu karaspēka sakāvi, norādot, ka krievu
karaspēks jau pašā karadarbības sākumā vairāk domājis par bēgšanu.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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25. karte - 1702. gada Bernekena muižas situācijas un gruntsgabalu plāna skice.

Autors: E. Tolkss
Gads: 1702
Vieta: [Rīga]
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [ZR virzienā]
Tehnika: Zīmēts
Materiāls: Papīrs uz audekla, gallu tinte
Izmēri: 320 x 430 mm
Atrodas: RVKM, inv. Nr. VRVM 160222
Rīgas pilsētas ekonomijas mērnieka E. Tolksa Lielā Ziemeļu kara laikā rakstītajā dienasgrāmatā ir ziņas, kā šī
skice tapusi. 1702. gada 18. jūnijā E. Tolkss kopā ar diviem Rīgas pilsētas vecākajiem ieradās Bernekena muižiņā, kuras
ēkas gan 1700. gada karadarbības laikā bija nodegušas. Tur viņus sagaidīja Rīgas prefekts un kvartīrkungs Pēteris Hāks
(Haak) ar kundzi. Tālāk visi kopā apskatīja, cik daudz zemes no Bernekena muižas Hāks grib nomāt, bet E. Tolkss skicē
attēloja Bernekena muižiņas un tās tuvākās apkaimes ģeogrāfisko situāciju. Pēc tam mērnieks viens pats vēl vairākkārt
devās uz Bernekena muižiņu, lai uzmērītu atsevišķus zemes gabalus, pļavas, kā arī precizētu robežu ar blakus esošo
Duntena muižiņu. Jūlija mēnesī pēc skices un papildus mērījumiem jau mērōgā tika izgatavots Bernekena muižas plāns
(sk. nākošo plānu). Skicē attēlota ģeogrāfiskā situācija teritorijai aiz Raunas vārtiem abpus Lielajam Smilšu ceļam, kur
pletās Bernekena muižiņas zeme. Skicē pie Smilšu ceļa atzīmēts kauna stabs, kas bija uzcelts vietā, kur sodīja 1677.
gada 14. jūlija Rīgas ugunsgrēka izraisīšanā vainoto Gabriēlu Franku no Cvikavas, aiz tā – karātavas. Atzīmēti arī Lielā
Ziemeļu kara postījumi – nodegušās ēkas, pamestas sētas.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.

72

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

26. karte - 1709. gada Rīgas bombardēšanas plāns.

Autors: Nav norādīts
Gads: 1766
Izdošanas vieta: St. Pēterburga
Mērogs: Nav norādīts
Orientējums: [A virzienā]
Tehnika: Gravīra
Materiāls: Papīrs
Izmēri: 170 x 270 mm
Atrodas: LNB, R K2/214 (Kнига Марсова... – Ст. Петербург, 1766. – 12 att.).
Gravīra ilustrē 1709.–1710. gada Rīgas aplenkuma aprakstu – žurnālu, kas 1766. gadā pārpublicēts no pirmā –
1713. gada izdevuma. Plānā galvenā uzmanība pievērsta Rīgas pilsētas un Citadeles nocietinājumiem, pilsētas apšaudes
trajektorijām. Ārpus pilsētas nocietinājumiem norādīti krievu karaspēka nocietinājumi.
No: Kalniņa R., Miklāva I., Barzdeviča M. Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos. CD.
Rīga:Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007
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27. karte – 1718. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Gads: 1718
Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz Pirmajam
pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 70.lpp.
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28. karte – 1770. gada Rīgas un priekšpilsētu plāns. [Fragments]

Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 84.lpp
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29. karte - 1771. gada Rīgas priekšpilsētu plāns. [Fragments]

Autors: Nikols Burtnovs
Gads: 1771
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 86.lpp
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30. karte - 1776. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Autors: Johans Kristofs Bethers
Gads: 1776.
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 90.lpp.
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31. karte - 1786. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Gads: 1786
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 92.lpp
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32. karte - 1792. gada Priekšpilsētu paplašināšanas projekts.

Gads: 1792
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 94.lpp
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33. karte - Esošās un plānotās situācijas savietotās karte. (1792. -1797.g.) [Fragments]

Gads: 1792. - 1797
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 96.lpp
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34. karte - 1794. gada vasarā uzmērīto Rīgas pilsētas ganību plāns. Rīgas karte. [Fragments]

Zīmējis J.N.Ākens
Avots: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne.
Rīga:“Zinātne”, 1996. 146.lpp.
Ganības šķērso nocietinājums, ko krievu – zviedru kara laikā (1788. - 1790.) uzcēla pilsētas aizsardzībai.
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35. karte – Pilsētas mērnieka J.G.Bethera plāns. [Fragments]

Pārzīmējis J.K.Broce
Gads: 1795.
Avots: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne.
Rīga:“Zinātne”, 1996. 37.lpp.
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36. karte – Rīga kopā ar policijas pārraudzībai pakļautajām priekšpilsētām 1798.gadā

Pārzīmējis J.K.Broce
Avots: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne.
Rīga:“Zinātne”, 1996. 39.lpp.
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37. karte -Sarkandaugava ar dziļuma apzīmējumiem 1805. gada vasarā.

Avots: Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne.
Rīga:“Zinātne”, 1996. 147.lpp.
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38. karte –Rīgas karte, 1803.gads. [Fragments]

Autors: Johans Kristofs Bethers
Gads: 1803.
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 100.lpp
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39. karte - Priekšpilsētu pārplānošanas projekts. [Fragments]

Autors: Filipo Pauluči
Gads: 1813.
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 110.lpp.
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40. karte - Priekšpilsētu pārplānošanas projekts. [Fragments]

Gads: 1813
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41. karte - Rīgas priekšpilsētu attīstības plāns. [Fragments]

Gads: 1815
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 120.lpp
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42. karte - Rīgas karte, 1843.gads. [Fragments]

Gads: 1843. gads
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 126.lpp
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43. karte - Rīgas plāns, 1862.gads. [Fragments]

Gads: 1862
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 156.lpp
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44. karte - Rīgas karte, 1864.gads. [Fragments]

Autors: Viljams Veirs
Gads: 1864
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 164.lpp
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45. karte –Izgriezums no 1867.gada Rīgas plāna tieši pirms bastionu norakšanas. [Fragments]

Gads: 1867
Avots: http://www.letonika.lv/groups/?cid=994714&r=1101173&lid=994714&q=&h=95
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46. karte - Rīgas karte, 1876.gads. [Fragments]

Autors: R.J.Štegmans
Gads: 1876.
Avots: Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz
Pirmajam pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 170.lpp
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47. karte - 1880.- 1883. gada karte. [Fragments]

Atrodas: VRVKM arhīvā, Inv nr. 160224-18
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48. karte -1883. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Avots: http://kartes.lnb.lv/
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49. karte - Rīgas karte, 1885.gads. [Fragments]

Autors: Jūlijs Štegmans, Ādolfs Agte
Gads: 1885
Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz Pirmajam
pasaules karam. Rīga: Neputns, 2009. 181.lpp
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50. karte - Rīga no putna lidojuma. [Fragments]

Gads: 1895
Avots: Attēls AIG arhīvā
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51. karte - Rīgas karte, 1901.gads. [Fragments]

Gads: 1901.
Avots: Attēls AIG arhīvā
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52. attēls - 1909. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Avots: http://kartes.lnb.lv
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53. karte - 1915. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Avots: http://kartes.lnb.lv
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54. karte - Rīgas plāns, 1930.gadi. [Fragments]

1930. gadi
Avots: Attēls Arhitektoniskās izpētes grupas arhīvā
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55. karte - Rīgas plāns ar grupu un gruntsgabalu numerāciju. [Fragments]

1930. gadi
Avots: Attēls Arhitektoniskās izpētes grupas arhīvā
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56. karte - 1929. gada Rīgas plāns. [Fragments]

Avots: http://kartes.lnb.lv
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9. Vēsturiski attēli
1. attēls - Skats uz Ganību dambi pie Rīgas 1795.gadā

No: J.K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 155.lpp.
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2. attēls - Ganību dambja skats Ganību vārtu virzienā pie dambja pirmā līkuma, sākot no
šķērsielas, kas iet uz Katrīndambi

Kariete brauc no pilsētas
No: J.K.Broce. Zīmējumi un apraksti. 2. sējums. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Rīga: Zinātne, 1996. 154.lpp.
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3. attēls - Puķu verandas izbūves projekts pie koka dzīvojamās mājas Dārzkopju biedrības
īrētā zemes gabalā pilsētas ganībās II Ganību dambī

Arhitekts: H.Šēls
Gads: 1895.
Koka dzīvojamo māju projektējis J.F.Baumanis 1890. gadā
Grupa 18, gruntsgabals 50
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4. attēls - Dzīvojamās mājas ar pagrabu ceptuvei projekts, 1907.gads

Duntes, Skanstes ielu stūris
Arhitekts: K.Pēkšēns
Gads: 1907.
Grunts 17, gruntsgabals 61
LVVA 2761. fonds, 3. apraksts, 1871. lieta
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5. attēls - Hipodroma projekts, 1904.gads

Situācijas shēma
Gads: 1904.
Arhitekts: E. Trompovskis
Grupa 24, gruntsgabals 4
LVVA 2761. fonds, 3. apraksts, 2650. lieta
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6. attēls - Rīgas hipodroms. 1920. gadi

Skats Kr. Valdemāra ielas virzienā
Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs
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7. attēls - Rīgas hipodroms 1930. gadi

Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs
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8. attēls - Projekts hipodroma tiesneša tornim un totalizatoru kasēm, 1941.gads

Gads: 1941.
Arhitekts Ozoliņš
Grupa 24, gruntsgabals 4
LVVA, 2761. fonds, 3. apraksts, 2650. lieta

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.
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9. attēls - Rīgas hipodroma tribīnes, 1938.gads

Laikraksts „Tēvijas sargs“, 1938, nr. 38
Lipša I. Rīga bohēmas varā. Rīga: „Apgāds priedaines“, 2002. 268.lpp.
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10. attēls - Rīgas Valsts hipodroms, 1958.gads

Avots: www.zudusilatvija.lv
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11. attēls - Rīgas Valsts hipodroms, Programma, 1954.gads

SIA “AIG”, SIA „Grupa93”, SIA „Nams”, 2014.g.
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12. attēls - Rīgas hipodroms. Rikšošanas sacensību programma. 1958. gads
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13. attēls - V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde, 1910. gads

Skats no Hanzas ielas puses
19. grupa, 1. gruntsgabals
Avots: Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs; www.zudusilatvija.lv
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14. attēls - V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde, 1910. gads

Skats no Hanzas ielas puses
19. grupa, 1. gruntsgabals
Avots: Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs; www.zudusilatvija.lv
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15. attēls - V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku nams, 1910. gads

Skats no Strēlnieku un Hanzas ielu stūra puses
19. grupa, 1. gruntsgabals
Avots: Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs; www.zudusilatvija.lv
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16. attēls - V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku namā, 1910. gads

Avots: Baltijas Centrālās bibliotēkas arhīvs; www.zudusilatvija.lv
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17. attēls - Rīgas dārzkopības biedrības divstāvu koka ēkas pārbūves projekts, 1939. gads

Arhitekts: Grīnbergs
Grupa 24, gruntsgabals 73
LVVA 2761. fonds, 3. apraksts, 2715. lieta
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18. attēls - Vācu amatnieku mācekļu nams, 1932. gads

Antonijas un Sporta ielu stūris (tag. Grostonas iela 2)
Avots: Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas Valdes izdevums, 1932. 568.lpp.
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19. attēls - Ģimenes dārziņu kolonija, 1932. gads

Avots: Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas Valdes izdevums, 1932. 523., 524..lpp.

20. attēls - Ģimenes dārziņu kolonija, 1932. gads

Avots: Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas Valdes izdevums, 1932. 523., 524..lpp.

21. attēls - Ģimenes dārziņu kolonija, 1932. gads

Avots: Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas Valdes izdevums, 1932. 523., 524..lpp.
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22. attēls - Gēgingera konservu fabrikas vitrīna Rīgas 700 gadiem veltītajā izstādē, 1901. gads

Pēc S.Otto un O.Vasila meta
Avots: http://www.acadlib.lu.lv/site/Riga700/images/085-2Gr-85m.htm
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10. Vēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku fotofiksācija
1. fotoattēls - Ganību dambis 4. 1920.,30. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182029001
Bij. Dzelzsceļa prettuberkulozes dispansers ar stacionāru

2. fotoattēls. - Ganību dambis 6. Dzīvojamā ēka. 20.gs. sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037001
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3. fotoattēls. - Ganību dambis 6A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037005

4. fotoattēls. - Ganību dambis 6A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037005
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5. fotoattēls. - Ganību dambis 8. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037002

6. fotoattēls. - Ganību dambis 8A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037004
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7. fotoattēls. - Ganību dambis 10. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182037003

8. fotoattēls. - Ganību dambis 12. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038006
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9. fotoattēls. - Ganību dambis 12A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038007

10. fotoattēls. - Ganību dambis 14. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038004
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11. fotoattēls. - Ganību dambis 14A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038005

12. fotoattēls. - Ganību dambis 16. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038009
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13. fotoattēls. - Ganību dambis 16A. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038010

14. fotoattēls. - Ganību dambis 16B. Dzīvojamā ēka. 1950. gadi.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038011
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15. fotoattēls. - Ganību dambis 18B. Dzīvojamā ēka. 20.gs.l.cet.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038003

16. fotoattēls. - Ganību dambis 18. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182011001
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17. fotoattēls. - Ganību dambis 20. Dzīvojamā ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038001

18. fotoattēls. - Ganību dambis 22. Sabiedriska ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182022001
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19. fotoattēls. - Ganību dambis 22. Sabiedriska ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182038001

20. fotoattēls. - Ganību dambis 22F. Saimniecības ēka- dzelzsceļa depo. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000180078002
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21. fotoattēls. - Ganību dambis. Saimniecības ēka - noliktava. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182043004

22. fotoattēls. - Bukultu iela 10. Sabiedriska ēka - stacija vai kantoris. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182039001
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23. fotoattēls. - Bukultu iela 10. Sabiedriska ēka - stacija vai kantoris. Fasādes fragments.

Ēkas kadastra Nr. 01000182039001

24. fotoattēls. - Duntes iela 11. Bij. LCītmana ādas un tekstilpreču fabrikas korpusi. 1888.g. arhitekts K.Felsko, 1910.g. -arhitekts H.Devendruss.

Ēkas kadastra Nr. 01000172014001, 01000242038001
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25. fotoattēls. - Duntes iela 11. Strādnieku dzīvojamā ēka. 19.gs.b.

Ēkas kadastra Nr. 01000242045001

26. fotoattēls. - Duntes iela 11. LGtmana ādas un tekstilpreču fabrikas ēka. 19.gs.b.

Ēkas kadastra Nr. 01000242044001
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27. fotoattēls. - Duntes iela 5/7. Dzīvojamā ēka. 1907. g., arh. K.Pēkšēns.

Ēkas kadastra Nr. 01000172024003

28. fotoattēls. - Hanzas iela 14. Preču stacijas kantoru ? ēka. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182007001
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29. fotoattēls. - Hanzas iela 16. Preču stacija. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182007001

30. fotoattēls. - Hanzas iela 16. Preču stacija. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182007001
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31. fotoattēls. - Hanzas iela 16A. Saimniecības ēka - noliktava. 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000182028001

32. fotoattēls. - Sporta iela 2. Bij.Gēgingera fabrikas korpusi. 19.gs.b., 20.gs.sāk.

Ēkas kadastra Nr. 01000190086002, 01000190086003
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33. fotoattēls. - Sporta iela 2. Bij. Gēgingera fabrikas kantoru, noliktavas ēka. Skats no
Vesetas ielas. 20.gs.l.cet.

Ēkas kadastra Nr.. 01000190086001

34. fotoattēls. - Sporta iela 2. Bij. Gēgingera fabrikas kantoru, noliktavas ēka. Skats no Sporta
ielas. 20.gs.l.cet.

Ēkas kadastra Nr.. 01000190086001
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35. fotoattēls. - Sporta iela 7. Dzīvojamā ēka. 20.gs.2.cet.

Ēkas kadastra Nr.. 01000242047001

36. fotoattēls. - Grostonas iela 2. Bij. Vācu amatnieku mācekļu nams. 20.gs.l.cet.

Ēkas kadastra Nr.. 01000240075001
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37. fotoattēls. - Elevatora dzelzsceļa līnijas pārvads pār Duntes ielu.

Skats no Laktas ielas

38. fotoattēls. - Elevatora dzelzsceļa līnijas pārvads pār Duntes ielu.

Skats no Duntes ielas
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39. fotoattēls. - Elevatora dzelzsceļa līnijas pārvads pār Ganību dambi.

Virzienā uz centru

40. fotoattēls. - Elevatora dzelzsceļa līnijas pārvads pār Ganību dambi.

Virzienā uz Sarkandaugavu
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11. Rasējumi
1. AMI – 1. Vēsturiskais Skanstes teritorijas zonējums.
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2. AMI – 2. Vēsturisko gruntsgabalu atrašanās vieta Skanstes teritorijā.
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3. AMI – 3. Vēsturiskais arhitektoniski vērtīgas ēkas Skanstes teritorijā.
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