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• Tikšanās 10:00 tramvaja pieturā Katoļu iela  

• Maskavas forštates galvenā maģistrāte — Maskavas iela ir veidojusies kā senais ceļš uz Daugavpili un Polocku.  
20. gs. sākumā tā bija garākā iela pilsētas robežās, — sākās pie Dzelzs tilta un beidzās pie Kuzņecova fabrikas. 

• Vēsturiski Maskavas forštate bijusi priekšpilsēta, kura mitinājās tie, kam neļāva dzīvot Rīgā, — katoļi, ebreji, krievi. 
Ekskursijas maršrutā ieraugāmas dažādas būves, ko šīs kopienas cēlušas savām reliģiskajām, sociālajām, izglītības 
vajadzībām,  piemēram, — ebreju Bikur Holim slimnīca, ebreju dzemdību nams un ebreju bāreņu nams Ludzas 
ielā, kā arī Grebenščikova vecticībnieku lūgšanu nams.  

• Kultūras akadēmijas komplekss  —  kādreizējais klosteris, ugunsdzēsēju depo vai kompartijas kinoteātris? 

• Kādreizējais Sarkanā kalna jeb Krasnaja gorkas tirgus ir atstājis pilsētbūvnieciskajā struktūrā laukumu, kas 
šodien ir glīti sakopts un saukts par Siena tirgu. Laukumā atjaunota vēsturiska 19. gs. tirgus nojume un uzstādīts 
piemineklis zirgu tramvajam, — kad 1882. gadā Rīgā tika atklāta zirgu tramvaja satiksme, viena no trim līnijām 
no tagadējās Vecrīgas pa Maskavas ielu gāja līdz Daugavpils ielai. 

• Tagadējo Maskavas dārzu kā publisku parku sāka veidot 1930. gadu beigās, 1965. gadā parkā uzcēla Sporta 
manēžu. Tuvumā atrodas arī viens no senākajiem Rīgas publiskajiem parkiem — Kojusalas dārzs, kas ierīkots 
jau 18. gs. pirmajā pusē.  

• Vēsturisks Rīgas pilsētas attīstības robežpunkts ir vieta, kur no Maskavas ielas atiet Lubānas iela — vēl līdz 20. gs. 
sākuma lakumu šai vietā sauca par Jāņa vārtiem. Blakus atrodas 1900. gadā celtai tramvaja depo, netālu — arī 
vecā pilsētas ūdensvada iestāde, kas apgādāja Rīgu ar krāna ūdeni.  

• Kad 1920. gados Rīgā pie varas bija sociāldemokrāti, piedvesmojoties no t.s. "Sarkanās Vīnes" modeļa, tika uzcelti 
vairāki pilsētas municipālie nami — t.s. pilsētas blokmājas, — divas tādas atrodas Lomonosova ielā.  

• Ekskursija ietver arī zudušos Vecos Ebreju kapus un arvien izmantotos Ivana kapus, kuru iespaidīgākā daļa ir 
vecticībnieku apbedījumi, kā arī divas baznīcas — Sv.Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca un no koka būvētā 
Kazaņas Dievmātes ikonas pareizticīgo baznīca, kas celta 1815. gadā kā cita baznīca, citā vietā.  

Pieteikšanās: 

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

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 22.05., 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. 
 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

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

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 

www.draugiem.lv/impro 
www.facebook.com/improcelo 
www.twitter.com/impro_celo 

 

 

29.05. 3 stundas EUR 6 /skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 1 


