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• Tikšanās 10:00 Zinātņu akadēmijas priekšā 
• Rīgas vēsturiskajam kodolam — Vecrīgai tuvāka Maskavas priekšpilsētas daļa ir veidojusies sākot jau no 13. 

gadsimta, taču pašreizējo regulāro kvartālu struktūru tā daļa, kuras  centrā ir Jēzusbaznīca, ieguva 19. gs. pirmajā 
pusē, kad pilsēta tika atjaunota pēc 1812. gada dedzināšanas. 

• Viena no Maskavas priekšpilsētas vēsturiskajām robežām bija 17. gadsimtā izraktais Rodenburga grāvis, kas gāja 
starp tagadējo Dzirnavu un Lāčplēša ielu. Grāvis kopā ar koka palisādes sētu veidoja priekšpilsētas aizsardzības 
līniju, kurā, apmēram tagadējās Maskavas un Dzirnavu ielas krustojumā, atradās Jāņa vārti.  

• Pakalnā, kur 1876. gadā uzcēla nespējnieku patversmi, pirms tam atradās Inča muiža, kas savu vārdu bija ieguvusi 
no īpašnieka – 16. gs. Rīgas tirgotāja Benedikta Hinces. Ap 1650. gadu gar Daugavu, Inča muižas virzienā no Rīgas 
tika uzbērts pretplūdu dambis. Pa šo dambi bija ērti braukt un tas kļuva par ielu, ko sākotnēji dēvēja par Inča jeb 
Jāņa dambi, taču vēlāk nosauca par Maskavas ielu.  

• Katoļu ielas nosaukums ir radies no katoļu kapsētas, kas bija izveidota ārpus pilsētas robežām – pēcreformācijas 
laikmeta protestantiskajā Rīgā katoļus nelaida. Vēlāk, 18. gs. franciskāņu mūki te uzbūvēja nelielu kapelu. Blakus 
tai, 1814. gadā tika izveidota pirmā Rīgas publiskā slimnīca. Apkārtnes dominante ir neogotikas formās veidotā 
Sv. Franciska katoļu baznīca ar diviem torņiem. Parku sāka veidot 1905.gadā kādreizējās nabagu kapsētas un 
1885. gadā slēgtās katoļu kapsētas vietā. Šodien tas pazīstams kā Miera dārzs. 

• Blakus katoļu kapiem bija arī pareizticīgo un vecticībnieku kapi (tagad – Klusais dārzs), un 18. gs. būvēta koka 
kapela. 1880. gadā kapus slēdza, koka baznīciņu pārvietoja uz netālajiem Ivana kapiem, bet 1884. gadā te tika 
pabeigta Jāņa Fridriha Baumaņa projekta celtā Visu svēto pareizticīgo baznīca.  

• No nesenāko laiku arhitektūras interesants ir padomju perioda beigās renovētais kvartāls starp Sadovņikova, 
Krāslavas un Jēkabpils ielām. Divas atjaunotas vēsturiskās ēkas un trīs inovatīvi projektētas jaunbūves veido 
vienotu kompleksu – pilsētbūvniecisku eksperimentu, kam Rīgā nav līdzīga, atspoguļojot tolaik aktuālas pasaules 
vēsmas.  

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 6 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – EUR 1) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 15.05., 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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