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• Tikšanās 11:00 pie Melngalvju nama. Ekskursija Melngalvju namā. 

• Melngalvju nama ēka celta 14.gs. 30. gados kā pilsētas centrālais nams tirgotāju saietiem. Tā ir viena no 

krāšņākajām Rīgas ēkām, kas glabā unikālu vēsturisko mantojumu par leģendāro Melngalvju brālību, izveidotu 

14. gadsimta izskaņā blakus jau esošajām Rīgas tirgotāju un amatnieku ģildēm. Laikam ejot, nams kļuva par 

karaļu un citu augstu viesu uzņemšanas vietu, un pilda šo funkciju arī šodien. Vēsturiskie pagrabi izbūvēti 

1334. gadā kopā ar vēsturiski oriģinālo ēkas daļu, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām. Tie savulaik kalpojuši 

kā noliktavu telpas tirgotājiem. Šeit tikuši glabāti brālības vīna krājumi un tirgotāju savestie dārgumi – labība, 

ādas, lini, medus, vasks un daudz kas cits. Vēsturiskie kabineti ir iekārtoti atbilstoši 19.gs. 

interjeram. Kabinetos notikušas brālības kolēģijas sēdes, pieņemti svarīgākie ar biedrību saistītie lēmumi un 

veiktas kases atskaites. Te apskatāma izsmalcināta seno tabakdožu un ievērojama sudraba trauku kolekcija, 

kas savulaik bijusi lielākā un slavenākā Baltijā. No 2012. – 2016. gadam kabineti bija Latvijas Valsts 

Prezidenta darba istaba. Svētku zālē, izcilu kokgriezumu ietvaros, izvietoti karaliskie portreti. Zālēm blakus 

esošajā komponistu galerijā novietoti vairāki ārzemju un latviešu komponistu krūšutēli. Tie ir kā 

atgādinājums par Melngalvju mīlestību uz mākslu un mūziku, kas tikusi atskaņota Svētku zālē. No 1837. līdz 

1839. gadam Rīgā dzīvoja un koncertus sniedza arī vācu komponists Rihards Vāgners. 

• Pastaiga ar kājām pār Akmens tiltu.  

• Ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Bibliotēkas jaunā ēka atklāta 2014.gada augustā, to projektējis 

pasaulē atzītais latviešu arhitekts Gunārs Birkerts (ASV). Ekskursijas laikā būs iespējams iepazīties ar 

bibliotēkas ēku, tās vēsturi, lasītavām un pakalpojumiem, kā arī apskatīt Dainu skapi – pasaules mēroga 

kultūras vērtību, kas iekļauta UNESCO programmas Pasaules atmiņa reģistrā.  
 

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 11 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – EUR 5) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 05.06.(ekskursijai 12.06.) / 04.09. (11.09.) / 02.10. (09.10.), 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. 
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12.06.,11.09.,09.10. 3,5 stundas EUR 11/skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 5 


