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• Tikšanās plkst.10.00 Gaujas un Abulas ielu krustojumā (nokļūšana ar 11T. autobusu, kas aizvieto uz laiku nekursējošo 

11. tramvaju, līdz pieturai Tēraudlietuves iela vai ar vilcienu līdz Brasas stacijai). 

• Latvijas Mākslinieku savienības radošais kvartāls, kas atrodas Gaujas ielas sākumā. Šī vieta pieredzējusi daudzu 

slavenu tēlnieku klātbūtni, sākot ar Augustu Folcu, Kārli Zāli un Kārli Zemdegu. Arī vēlāku laiku tēlnieki turpinājuši 

akmeņkaļu aizsāktās tradīcijas vietā, kura nav izvēlēta nejauši – kapu tuvums nodrošina stabilu ienākumu pat tad, ja nav 

lielo sabiedrisko pasūtījumu.  

• Policijas kvartāls – liecība par padomju laiku arhitektūru, radot milzīgās kazarmu ēkas. Jaunā Iekšlietu ministrijas celtne 

un Septītās debesis.  

• Čiekurkalna ūdenstornis un J.Poruka pamatskola – brīnišķīgas jūgendstila ēkas.  

• Čikāgas piecīšu apdziedātais Šreijerbušas pažarnieku depo (tagad mēbeļu salons “Kate”) un tā apkārtnes ēku stāsti.  

• Gustava Zemgala gatves pārvada Patiltes galerija – ielu mākslas projekts, kas radīts, lai dzīvei līdzās mākslai kļūtu arvien 

ikdienišķāka. Ielu mākslas kustība ir viena no lielākajām kustībām, un katrs darbs vai nedarbs atgādina – publiskā telpa 

pieder mums visiem.  

• Čiekurkalna kino Zvaigzne – tā neparastie nosaukumi, no kuriem līdz mūsdienām vietējie atceras “iesauku” Kroplis.  

• Pastaiga pa mazajām Čiekurkalna ieliņām un piecu ielu krustojumam, no kura redzams tālais Čiekurkalns – VID jaunā 

māja, atjaunotais Rīgas TEC – 1 un kādreizējo siltumnīcu laukums līdz pat Ezermalas ielai pie Ķīšezera.  

• Deviņstāvu māju puduris, ko padomju vara paspēja “iedēstīt” pašā Čiekurkalna centrā, tā redzot šī Rīgas rajona jauno 

veidolu, un turpat blakus, – vieta, kur bijusi aviokonstruktora Irbīša un viņa brāļa māja. 

• Ulmaņlaiku lepnums – Čiekurkalna pamatskola un vieta, kur bijusi Šreija muižiņa, kas savulaik deva vārdu visam 

rajonam, kā arī vecākais Latvijas mūra nams, ja var ticēt fasādē esošajam gadskaitlim.  

• Mozaīkām un oļu skulptūrām rotātais Misiones draudzes nams, kas atmiņā atsauc slavenā katalāņu arhitekta Antonio 

Gaudi rokrakstu Barselonā – Sagrada Família, Casa Batlló un Parc Güell.  

• Ekskursijas galapunkts pie Čiekurkalna dzelzceļa pārbrauktuves (atceļš ar 1. tramvaju no pieturas Džutas iela). 

Pieteikšanās: 

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

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 08.05.(ekskursijai 13.05.) / 18.09. (23.09.), 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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  13.05./ 23.09. 
         

3 stundas  EUR 6  skolēniem, studentiem un skolotājiem – 1 EUR  


