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• Tikšanās 10:00 pie Dailes teātra kasēm  

• Kad 1774. gadā tika paplašinātas Rīgas robežas, toreizējā Pēterburgas priekšpilsēta, ko norobežoja palisādes sēta, 

sniedzās līdz šodien zīmīgajam krustojumam, no kura iziet piecas ielas (Brīvības, Matīsa, Šarlotes, Miera). Te, cauri 

Pēterburgas vārtiem, bija ieeja pilsētā.  

• Šarlotes iela savulaik bija kokiem apstādīta aleja, kas veda uz Šarlotes muižiņu, – 18. gadsimta beigās celtā koka 

ēka ir viena no retajām muižiņām, ko var atrast Rīgas centrā. Apvidu ap Šarlotes un Valdemāra ielu tolaik sauca par 

“Šarlotes ieleju” (Charlottental). 19. gadsimtā Šarlotentālē dārznieku Vāgneru dzimta izveidoja plašu dārzniecību.  

• Apkārtnes attīstību nozīmīgi iespaidojis 1754. gadā atklātais Kara hospitālis. Uz to no Pēterburgas vārtiem veda 

ceļš, no kā vēlāk izveidojās Hospitāļu iela un tagadējās Miera ielas sākumposms. Hospitāļa komplekss un 

tā  tuvumā esošās karavīru kazarmas, kara darbnīcas un mantnīcas tematiski devušās nosaukumus arī citām ielām 

apkaimē – Ieroču, Oficieru (tagad Kareivju), Invalīdu un Kazarmu ielai. 

• Nozīmīgs pilsētas attīstības robežpunkts Brīvības ielā bija t.s. Lielais pumpis – iecienīta ūdens ņemšanas vieta, 

tagadējā Brīvības un Cēsu ielas stūrī. Ilgu laiku tas bija vistālākais priekšpilsētas punkts, 1852. gadā līdz šejienei 

stiepās pirmā Rīga omnibusa līnija, vēlāk – zirgu un elektriskais tramvajs. Šeit bija izveidojusies tirgus vieta, vēlāk 

zināms kā Aleksandra tirgus, kuru 1897. gadā pārcēla uz Brīvības un Matīsa ielas stūri (tagad Vidzemes tirgus). 

Iepriekšējā tirgus vietā tika uzcelta Jaunā Ģertrūdes baznīca. 

• 1772. gadā, lai novērstu mēra epidēmijas izplatīšanos, tika aizliegti apbedījumi iekšpilsētā, tāpēc rāte ārpus pilsētas, 

netālu no Kara hospitāļa, izveidoja jaunas kapsētas, ko šodien pazīstam kā Lielos kapus. Netālu izveidoja arī 

pareizticīgo Pokrova kapus. Ceļš uz kapiem ar laiku ieguva Miera ielas nosaukumu.  

• Miera ielas un šī Brīvības ielas posma rajons ir būtiska daļa no rūpnieciskās Ārrīgas – vēl darbojošā fabrika Laima, 

kā arī virkne kādreizējo ražotņu – Stricka alus brūvētava, Tabakas fabrika, Leitnera velosipēdu rūpnīca, 

Kosmoss, Parīzes komūna, Binga adatu fabrika/ Varonis, Etna un citas. Šai apkaimē apskatāmas vairākas baznīcas, 

arhitektūras mantojumu bagātina daudzi jūgendstila nami, kuru autori ir ievērojami Rīgas arhitektūras meistari. 
 

Pieteikšanās: 

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

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 04.04., 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 1;  

• vietu skaits par samazinātu cenu (EUR 1) ir ierobežots. 
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