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• tikšanās 11:00 Kalnciema un Slokas ielu krustojumā. 

• Āgenskalna ciems aizsācies pie tagadējo Meža, Sētas un Nometņu ielu satekpunkta un pamazām 

paplašinājies gar Nometņu ielas abām pusēm. 17. gadsimtā Āgenskalna apvidus bijis maz apdzīvots. Tur 

pārsvarā mitinājās zvejnieki, enkurnieki, sālsmērītāji, vīna mucu nesēji, ormaņi un laivinieki. Nosaukums 

"Āgenskalns" cēlies 17. gadsimtā no tiesneša Henriha fon Hāgena muižas ar tādu pašu nosaukumu. 

1812.gada kara laikā, bailēs no Napoleona karaspēka tuvošanās, nodedzināja visas Āgenskalna ēkas, tādēļ 

šodien redzamā apbūve galvenokārt veidojusies, sākot ar 19.gs. pirmo pusi. Tā tapusi bez noteikta plāna, 

tādēļ ielu tīkls starp Nometņu un Eduarda Smiļģa ielu ir haotisks.  

• Pārdaugavas skaistums un romantika meklējami tās vēsturiskajās līkloču ieliņās ar skanīgajiem vārdiem 

– Puķu, Medus, Meža... bet, kāpēc Ērģeļu iela?  

• Iztēlosimies, kā pa Ernestīnes ielu uz Jonatana biedrības sarīkojumu dodas „Plaisa mākoņos” galvenā 

varone Ošu Anna. Turpat netālu – Ļermontova ielā, dažus gadus ar ģimeni dzīvojis šī tēla radītājs Andrejs 

Upīts. Kādu ceļa gabalu noiesim pa bijušo Dārtas ielu, kur nelielā namiņā dzīvojis Dainu tēvs, 

iegriezīsimies Čaka mīlētajā Tempļa ielā, Nometņu ielā pavērosim, kā pagājis mazo kinoteātru ziedu 

laiks, apskatīsim namu Talsu ielā, kas saistīts ar profesora Paula Stradiņa vārdu. Vēl kāds līkums pa 

mazajām ieliņām, lai novērtētu Rīgas dārgumu – vecos koka namus un lai atcerētos Latvijas Televīzijas 

laikus Pārdaugavā. 

• ekskursijas noslēgums 14:00 pie nu jau atdzimušā Āgenskalna tirgus 

!!! Ekskursijā tiks izmantota audio sistēma (gidei mikrofons, klausītājiem austiņas) 

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 8 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – EUR 1) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 08.05., jūs zaudējat visu summu; 

•   iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ekskursijā. 

Atlaides, nosacījumi: 

• skolotājiem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecību vai izziņu no mācību iestādes, ceļazīmes cena ir EUR 1;  

• vietu skaits par samazinātu cenu (EUR 1) ir ierobežots. 
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RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  
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    15.05. 3 stundas EUR 8/ skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 1 


