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• tikšanās 11:00 pie tramvaja pieturas Hamburgas iela. 

• Skaistais, klusais Mežaparks tiek uzskatīts par Eiropā pirmo dārzu pilsētu un ir valsts nozīmes kultūras 

piemineklis. Izcilais Rīgas parku direktors G.F. Kūfalts un inženieris G.Ā. Agte 20. gadsimta pirmajos gados 

ķērās pie “Villu kolonijas Ķeizarvalde” izveides.  Pastaigu pa dārzu pilsētu sāksim tās vēsturiski vecākajā 

vāciskajā daļā, iepazīstot Sudrabu Edžus, Hamburgas, Annas Sakses ielas. Te kāpas virsotnē slejas skaistā 

“Villa Adele”, ģimenes mājas cēluši O. Agte, B. Bīlenšteins. Te savu namu veidojusi operas primadonna 

Milda Brehmane – Štengele.  Daudzas ēkas projektētas savulaik populārajā jūgendstilā. 

• Laikam ejot, romantiskajā dārzu pilsētā apmetās arvien vairāk latviešu inteliģences pārstāvji – ārsti, 

politiķi, profesori. Pieminēsim sociāldemokrāta Dr. Paula Kalniņa ģimeni, ārstu F. Lūkinu un rakstnieci I. 

Kaiju, kuri te apmetās jau pirms I Pasaules kara.  

• Metot līkumu, šķērsosim Kokneses prospektu, lai ielūkotos K. Vatsona, Stokholmas, Ščecinas un Visbijas 

prospektos. Šajā pusē savas ģimenes mājas cēluši pirmās Latvijas brīvvalsts ārsti Pēteris un Reinholds 

Sniķeri. Te arī par kara postu, izlaupītajiem namiem un “īrnieku” maiņām.  Padomju varas gados šajā 

Mežaparka daļā dzīvojuši tik pretrunīgi vērtētais rakstnieks un politiskais darbonis V. Lācis, dzejnieks J. 

Sudrabkalns un citi. 

• Jaunākā Mežaparka daļa – E. Dārziņa iela, Viļa Olava un Poruka iela veidojas 20. gs. 20. – 30. gados kā 

īsteni latviska vide. Te daudzi nami celti funkcionālisma stilā, un tos projektējuši K. Bikše, P. Kundziņš u. 

c.  Savu literātu “brālību” te veido kaimiņi, jaunie Mežaparka iemītnieki rakstnieki P. Rozītis, Ā Erss, 

teātra kritiķis A. Bērziņš. 

• Ekskursijas noslēgums Kokneses prospektā pie tēlnieces Dz. Jansones veidotās piemiņas zīmes 1941.- 

1949. gados represētajiem Mežaparka bērniem. 

!!! 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 29.05., 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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