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MĀRUPĪTES APKĀRTNE – 

ĀGENSKALNS UN BIERIŅI 

KOPĀ AR IVARU BĒRZIŅU  
 

• tikšanās plkst. 10:00 10.tramvaja pieturā Arkādijas parks 

• Pārgājiens gar Mārupīti (pārsvarā pa labiekārtotu velo un pastaigu celiņu). 

• Rīdzinieku iecienītā atpūtas vieta – Arkādijas parks, kas 1794.gadā izveidots kā izpriecu vieta vienkāršajai 

tautai. Māras dīķis un Rutku Tēva aprakstītās Māras dzirnavas, kuras uzceltas 1226.gadā, darbojušās vēl 

20.gadsimta sākumā, bet līdz mūsdienām diemžēl vairs nav saglabājušās. 

• O.Vācieša māja-muzejs – vairāk nekā 200 gadus veca ēka, kādreizējais traktieris “Jeruzaleme”, kur savulaik 

ciemojušies Garlībs Merķelis un Rihards Vāgners. A.Mihelsona (Rutku tēva) dzīves vieta. Ekskursija 

O.Vācieša muzejā. 

• Borherta muižiņa, no kuras līdz mūsdienām saglabājusies 18. gadsimta vidū celtā muižas guļbaļķu 

dzīvojamā ēka, ko uzskata par vienu no trim visvecākajām koka ēkām Rīgā. 18. gs. 80-os gados muižiņa 

piederējusi ģenerālmajora Otto Heinriha Līvena atraitnei.  

• Bieriņu muiža. 1870.gadā plašās Lindenruh teritorijas īpašnieki jaunā vietā – Mārupītes un mazāka strauta 

satekas vietā, nedaudz tuvāk Rīgas centram — uzcēla savu jauno vasaras mītni – muižiņas koka ēku. No 

jaunās muižas bija ērtāk pārvaldīt īpašumus, no kuriem daļa jau bija iekļauta Rīgas pilsētā. Mārupītes un 

Kantora ielas pretējā pusē tika uzcelts muižas pārvaldes kantoris – no tā iela ieguva Kantora ielas 

nosaukumu.  

• Šēnberga un Budes muižas. Mārupītes akmeņu skulptūru parks. I.Rankas, D.Zigmontes, O.Feldberga un 

P.Lūča mājas. 

• Ekskursijas noslēgums 7. un 55.autobusa pieturā Mārupes ģimnāzija 

• !!! Izvēlēties garai pastaigai (apmēram 8 km) brīvā dabā un laika apstākļiem piemērotus apavus, 

apģērbu, kā arī novērtējiet pareizi savas fiziskās spējas! 
 

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 10 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – 

EUR 5) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 15.05.(ekskursijai 22.05.) / 18.09. (25.09.), 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 5  

• vietu skaits par samazinātu cenu (EUR 5) ir ierobežots. 
 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

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

skype: impro.info  

www.impro.lv 
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www.twitter.com/impro_celo 

 

 

 22.05.;25.09. 4 stundas EUR 10 /skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 5 


