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• tikšanās 11:00 Elizabetes ielas un Kalpaka bulvāra stūrī pie kioskiņa 

• Rīgas pilsētas rajonu starp Elizabetes ielu un Viesturdārzu, Eksporta ielu un Rūpniecības ielu 

agrāk sauca par Forburgu – priekšpili. Citu Rīgas rajonu vidū Forburga izceļas ar savu harmonisko un 

reprezentatīvo apbūvi.  

• Savulaik bijusi izteikti vāciska, tomēr laika gaitā te apmetās arvien vairāk citu tautību turīgie rīdzinieki. 

Dzīvokļu īres tirgus plauka un zēla.  

• 19./ 20. gadsimta mijas lielākās gruntsgabalu īpašnieces baronese Emīlija Maidela un grāfiene Helene 

Mellīna, laikiem mainoties, savas pozīcijas sāk zaudēt.  

• Forburgā savu vietu atrod gan Eduarda Kniges ādu ģērētava un cimdu darbnīca, gan Bruno Zariņa 

konditoreja, gan Hauzermaņa koksnes apstrādes fabrika. 

• Forburga ir prestiža vieta, un te vēlas un vēlējušās dzīvot daudzas slavenības. Gan tādas, kā 

perkoņkrustiešu organizacijas dibinātājs Gustavs Celmiņš, Latvijas Kara ministrs ģeneralis Balodis, 

gan izcili mākslinieki.  

• Tizenhauzenu nams kļuva par mājām komponistei Elgai Īgenbergai un horeogrāfei Zinaīdai Zeltmatei. 

Kāds no namiem zina stāstīt par „mīlētā un nīstā” rakstnieka Viļa Lāča ģimenes traģēdiju, cits atgādina 

par latviešu mīlestību uz grāmatniecību. Ekskursijas noslēgumā apmeklēsim Cepuru muzeju 

Vīlandes ielā 7. Muzeja ieejas maksa iekļauta cenā!  

!!! 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 17.04., 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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24.04. 3 stundas EUR 11/ skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 5 


