
  

 

 

 

 

 

   2023 

SENĀ RĪGA – CEĻOJUMS 

LAIKĀ UN TELPĀ  

KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU 
  

• Tikšanās 10:00 Vecrīgā pie “Brēmenes muzikantiem” (starp Sv.Pētera un Sv.Jāņa baznīcām) 

• Iztēli un izziņu veicinošs ceļojums Rīgas un rīdzinieku vēsturē: kad un kur īsti meklējami Rīgas 

pirmsākumi? Izstaigāsim Senāko Rīgu pa kvartālam, meklējot un atrodot lībiešu ciemu, pirmo ostu, 

latviešu apdzīvoto galu un senākās namnieku dzīvojamās ēkas, pilsētas tirgu un “kāķi” – publisko 

soda vietu. Noskaidrosim – ko drīkstēja un ko nedrīkstēja rīdzinieks atbilstoši Rīgas Rātes likumiem? 

• Sv.Pētera baznīca – viduslaiku Rīgas kopienas centrs – kas par to liecina? Kur meklējami Rīgas 

dominikāņu, franciskāņu un cisterciešu klosteri un kāda bija to nozīme pilsētas dzīvē? 

• Livonijas ordeņa pēdas pilsētā – asiņainie strīdi un politiskā vardarbība 300 gadu gaumā. 

• Rīgas virsbīskapa daļa – pils, sēta, baznīca, varas iedomātais spožums un skarbā ikdiena 

• Vienmēr par šauru – Rīgas nocietinājumi un to paplašināšana 15-16.gs, kapsētas, hospitāļi un 

nabagmājas 

• Tirdzniecība  un tās pamatprincipi Rīgā – Krievu tirgotāju sēta,  Lielā ģilde un preces aiz Rīgas 

vārtiem – ar kādiem paņēmieniem pilsētnieki nodrošināja savu “namnieka iztiku”? 

• Jēkaba baznīca, lībiešu un latviešu draudzes Rīgā, Rīdzinieku “vāciskums” un vēl visādi interesanti 

sīkumi... 

Pieteikšanās: 

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

EUR 1) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 06.03.(ekskursijai 11.03.) / 03.04. (08.04.) / 08.05. (13.05.), 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. 
 

  

 

IMPRO 

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 

 

 
   11.03./ 08.04. 

        13.05. 
3 stundas  EUR 6  skolēniem, studentiem un skolotājiem – 1 EUR  


