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• tikšanās plkst. 10:00 pie bijušās Jūras akadēmijas ēkas Kronvalda bulvārī (tramvaja galapunktā 

,,Ausekļa iela”) 

• Rīgas nocietinājuma vaļņi tika nojaukti 1857.gadā pēc imperatora Aleksandra II atļaujas. Gadu vēlāk tika 

apstiprināta iecere vaļņu vietā izveidot pilsētas kanālu, ko varētu izmantot preču pārvadāšanai ar nelieliem 

kuģiem, kā arī kā ūdens rezervuāru pilsētas ugunsgrēku gadījumā. Tā radās 3,2 km garais un apmēram 2 m 

dziļais, mākslīgi veidotais Rīgas kanāls.  

• tēlnieka Ravšana Džalalitdina Mirtadžijeva piemineklis viduslaiku matemātiķim, astronomam un zinātniekam 

Mirzo Ulugbekam, ko 2004.gadā atklāja Rīgas kanāla malā.   

• Kronvalda parks un rekonstruētā bāka, kas kādreiz atradusies Mangaļsalas mola pašā galā.  Daudzi 

garāmgājēji pat nenojauš, ka tā ir pirmā navigācijas uguns Rīgas ostā un viena no pirmajām navigācijas 

ugunīm Latvijas teritorijā. Tā iedegta 1863. gadā un kalpojusi līdz pat 1998. gadam, kad tās vietā uzstādīja 

jaunu torni. 

• Nacionālais teātris un vieta, kur reiz bijusi pirmā Rīgas gāzes fabrika, kas atradusies Rīgas kanāla malā, 

netālu no Bastejkalna tiltiņa bijušā Jēkaba ravelīna vietā. 

• Bastejkalns, vēsturiskie tiltiņi pār kanālu. Bez pieminekļiem, arhitektoniskām būvēm un skulptūrām, 

kanālmalas apstādījumos ir vairāki piemiņas akmeņi abpus Bastejkalna kājāmgājēju tiltiņam – tur 1991. gada 

janvārī tika ievainoti un nogalināti Barikāžu laika upuri. Atdosim godu bijušajam Rīgas mēram 

Armitstedam. Nostāsti un leģendas par un ap Rīgas kanālu. Ekskursijas noslēgums pie Centrāltirgus, 

aplūkojot vēsturiskos cepelīnu angārus. 

 

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 6 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – 

EUR 1) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 10.04.(ekskursijai 17.04.) / 04.09. (11.09.), 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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