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• tikšanās 11:00 pie Latvijas Leļļu teātra (Elizabetes/Barona ielu krustojumā) 

• Lepnais Benjamiņu nams un tā iemītnieku likteņi, Vērmanes parks ar krāšņajiem restorāniem, Rudzīša krogs 

un pat pirmais striptīzbārs. 

• Elizabetes iela – Rīgas bulvāru loka daļa un daudzu rīdzinieku iemīļota pastaigu vieta. Šīs ielas ēku vēsture ir 

tik dažāda, cik pašas Rīgas pēdējās simtgadēs notikušais. Iela līdzinās greznam bulvārim ar parkiem un 

dārziem. Jūgendstila namos, kas būvēti 19./20. gadsimtu mijā, mituši turīgi uzņēmēji, politiķi un talantīgi 

kultūras dzīves darbinieki, kuri atstājuši nozīmīgas pēdas kā ēku greznajos dekoros, tā Latvijas pirmās 

brīvvalsts svarīgākajos notikumos. 

• Lielas kaislības un traģēdijas – dažādus stāstus glabā Elizabetes ielas nami. Ieklausīsimies, ko savā 

dienasgrāmatā raksta rakstniece un sabiedriskā darbiniece Ivande Kaija. Cik gan daudz „smalku ļaužu” 

dzīvojuši  un dzīvo bankas un īres namā Elizabetes ielā 57? 

• Katrā lielpilsētā bijušas publiskas vietas, kur tikušies tā laika kultūras un radošās inteliģences pārstāvji. Rīgā 

par šādu vietu saucams Romana Sutas mātei piederošais ēdienu veikals, kas bijis sinonīms vārdiem tikšanās, 

spriešana un bohēma.  Viesosimies aizrautīgā mākslinieku modernistu pāra Romana Sutas un Aleksandras 

Beļcovas dzīvoklī – muzejā. Muzeja ieejas maksa iekļauta cenā! 

• Mihails Eizenšteins – ne tikai spožs jugendstila meistars, bet arī atraktīvs dzīves baudītājs. 

• Ekskursijas noslēgums Elizabetes un Antonijas ielu stūrī. 

!!! Ekskursijā tiks izmantota audio sistēma (gidei mikrofons, klausītājiem austiņas) 

Pieteikšanās: 

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

– EUR 5) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 24.07., 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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