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VECRĪGAS PIRMSĀKUMI  

UN ARHITEKTŪRA  
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• Tikšanās 10:00 pie Pulvertorņa 

• Pulvertorņa tuvumā ieraugāmas pēdas gan no Rīgas viduslaiku nocietinājumiem, gan vēlākās – renesanses 

perioda (zviedru laiku) nocietinājumu sistēmas, kurai bija raksturīgi bastioni. 

• ekskursijā centīsimies iepazīt Vecrīgas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību un tās  likumsakarības, mazāk 

pievēršoties populāro tūrisma objektu arhitektūrai. Tomēr papildus tam, īpaša uzmanība tiks veltīta 

jaunākajam arhitektūras pienesumam Vecrīgā. 

• Rīgas pilsētas sākumi veidojās pussalā starp Daugavu un Rīdzenes upi. Kādreizējā upe ir ļoti būtiski 

ietekmējusi pilsētas attīstību – izzudusi, taču atstājusi saredzamu nospiedumu vecpilsētas plāna struktūrā. 

Ekskursijas galvenā daļa sekos zudušās upes gultnei, pievēršoties pilsētai un arhitektūrai ap to.   

• gar Rīdzeni vairākus gadsimtus bija arī vēsturiskais pilsētas mūris. Senās pilsētas aizsargmūra rekonstrukcija 

ir ieraugāma Jāņasētā un Torņa ielā, taču mūra atliekas ir atrodamas arī citviet pilsētā, pāris vietās – ārtelpā, 

bet daudz vairāk – ēku iekšienē. 

• sekojot Rīdzenes gultnei, aplūkosim pašu senāko pilsētas daļu gar Skārņu ielu, kur atradās pirmās Rīgas 

nocietinātās pilis – gan bīskapa, gan Zobenbrāļu ordeņa, kā arī pirmās baznīcas un klosteri. 

Lai gan Vecrīgas apbūve var šķist ļoti homogēna, tajā kopā sadzīvo daudzu atšķirīgu laikmetu ēkas. Īpašu 

uzmanību veltīsim Ulmaņlaiku lielbūvēm – Kara muzejam, Finanšu ministrijai un universālveikalam, kā arī 

virknei mūsdienu ēku (universālveikala paplašinājums, vairākas viesnīcas un dzīvokļu nami), kas arī kārtojas 

ap un gar kādreizējās Rīdzenes gultni. 

• līdztekus ēkām, pievērsīsimies arī publiskajai ārtelpai – aplūkosim Vecrīgas laukumus – Vecpilsētas 

laukumu, Rātslaukumu / Strēlnieku lakumu, kā arī Doma un Līvu laukumus, lai ieraudzītu, cik katrs ir citāds, 

jo veidojušies dažādos laikos un atšķirīgi. 
 

 

Pieteikšanās: 

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

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 13.03., 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. 
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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 

 

 

20.03. 3 stundas EUR 6/ skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 1 


