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• Tikšanās 10:00 tramvaja pieturā Nometņu iela (1. un 5. tramvajs) 

• Āgenskalna apkaimes sākums ir vietā, kur pie Daugavas pārceltuves sākās senie satiksmes ceļi – tagadējā 

Kalnciema un Daugavgrīvas iela, nedaudz tālāk – arī Nometņu un Slokas iela. Vecā Āgenskalna centrs ar 

Trejādības baznīcu, Pečaka un Hanškinēvica namiem, vieta kur savulaik atradās vecais tirgus, policijas iecirknis, 

veikali, traktieri un Āgenskalna parks.  

• Apkaimes vārds cēlies no kādreizējās Hāgena muižas Daugavas ielejas krastā, kas vēlāk pazīstamāka kā 

Švarcmuiža, no kuras nosaukuma savukārt cēlies Melnsila ielas vārds. Blakusesošajā Heija muižiņā savulaik 

dzīvojuši apgaimsības laikmeta Eiropas dižgari –  vācu filosofi Hāmanis un Herders.   

• Arhīvu komplekss (agrākais pilsētas lombards), Jonatana savstarpējās palīdzības biedrības ēkas, kādreizējais 

Blaua īres nams, arhitekta un profesora Eižena Laubes nams, ūdenstornis Alises ielā, – tās ir ievērojamākās ēkas 

Kalnciema ielai ziemeļpusē  pieguļošajos kvartālos. Tur arī pirmais no Rīgas mikrorajoniem – Āgenskalna 

priedes. 

• Pateicoties nesenajām arhitektu, uzņēmēju, un arī ēku īpašnieku aktivitātēm un rīcībai, 19. gs. beigās celtās koka 

mājas abpus Kalnciema ielai mēs šodien atpazīstam kā Kalnciema ielas ansambli. Tā aktīvais centrs šodien ir 

t.s. Kalnciema kvartāls Melnsila ielas stūrī, ar pagalmu, kurā regulāri notiek tidziņi, koncerti un citi sarīkojumi. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgākā šai apkaimē ir 18.gs. celtā Hartmaņa muižina, kas Pārdaugavā reprezentē baroka 

Rīgu.   

• Šodien par Āgenskalna centru vairāk uztevaram Āgenskalna tirgus apkaimi, kur krustojas nozīmīgas ielas, 

pilsētas satiksmes līnijas un koncentrējas komerciālās aktivitātes. Pilsētbūvniecības piemineklis ir “Pārdaugavas 

apbūves fragments” starp Nometņu, Meža, Eduarda Smiļģa un Talsu ielu, – ar šauru, līkumotu ieliņu tīklu, 

nelieliem zemes gabaliem ar iekšdārziem un gleznainu mazstāvu dzīvojamo apbūvi. Īpaša šeit ir, piemēram, ēka 

Amālijas ielā 5a, kas atspoguļota fotomākslinieces Intas Rukas fotoizstādē un grāmatās, kā arī Komponistu nams 

Smiļģa ielā. 
 

Pieteikšanās: 

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

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 06.06., 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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