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PROJEKTA „Rīgas vēstures eksperimenti” PROGRAMMA 

  

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

7. jūnijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

 
Novērošanas torņi 

• Pētīsim liecības par senajiem 
Rīgas novērošanas torņiem; 

• Cik tālu var redzēt no torņa? 
• Pilsētas aizsardzība un 

novērošanas tornis; 
• Torņu nozīme mūsdienās; 

 

10. jūnijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

 “Šaujampļavas” 

• Pētīsim liecības par senajām 
šaujamplavām.; 

• Kāda bija šo pļavu nozīme; 
• Eksperimenti ar dažādiem 

“ieročiem” par pļavu lietderību 
pilsētas aizsardzībā; 

• Kad šīs pļavas zaudēja savu 
nozīmi? 

 

14. jūnijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Koka apbūve 

• Koka apbūve Rīgas 
priekšpilsētās; 

• Kāpēc nedrīkstēja celt mūra 
apbūvi; 

• Kad nodedzināja priekšpilsētas; 
• Kā veidojas koka apbūve; 

 

17. jūnijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Novērošanas kalni 

• Pētīsim liecības par senajiem 
Rīgas novērošanas kalniem; 

• Cik tālu var redzēt no kalna? 
• Pilsētas aizsardzība un 

novērošanas kalns; 
• Kalna nozīme mūsdienās; 

 

28. jūnijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Dambji un forti 

• Pētīsim liecības par senajiem 
Rīgas dambjiem un fortiem; 

• Daugavas labais krasts  = kreisais 
krasts; 

• Meklēsim liecības par dambjiem 
pilsētā un būvēsim savus 
dambjus; 
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1. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Pārtikas piegāde 

• Pētīsim liecības par Rīgā 
izmantoto pārtiku dažādos laika 
posmos; 

• Tipiskākie pārtikas produkti, ko 
Rīgai piegādāja Pārdaugava; 

• Vai šodien šos produktus tur vēl 
“ražo”?; 

• Pārtikas piegādes ceļi; 
 

5. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Ūdensapgāde 

• Pētīsim liecības par Rīgā 
izmantotajiem ūdensvadiem; 

• Taisīsim paši savus ūdensvadus 
un pārbaudīsim to tīrību; 
 

8. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Sakari 

• Pētīsim liecības kā bija iespējams 
nodot dažādas ziņas ārpasaulei 
bez telefona; 

• Ziņu sūtīšanas un saņemšanas 
ātrums; 

 

12. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Ēdiens  

• Pētīsim kā mainījusies rīdzinieku 
ēdienkarte laika gaitā; 

• Kā mainījušies ēdienu 
nosaukumi; 

• Degustēsim senus un ne tik senus 
ēdienus; 

 

15. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Ugunsgrēki Rīgā  

• Lasīsim liecības par 
ugunsgrēkiem Vecrīgā; 

• Eksperimentēsim cik ilgā laikā 
varētu ugunsgrēku “nodzēst”; 

• Analizēsim eksperimenta 
rezultātus; 

 

19. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Pārtikas piegāde 
(aktivitāte Nr.2) 

• Pētīsim liecības par Rīgā 
izmantoto pārtiku dažādos laika 
posmos; 

• Tipiskākie pārtikas produkti, ko 
Rīgai piegādāja Daugavas labais 
krasts; 

• Vai šodien šos produktus tur vēl 
“ražo”?; 

• Pārtikas piegādes ceļi; 
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22. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Ceļošana Rīgas pilsētā  
(aktivitāte Nr.2) 

• Vai viegli bija būt citas valsts 
tirgotājam?; 

• Tirgotāju dzīve Rīgā dažādos 
laika posmos; 

• Viena diena tirgotāja dzīvē; 
 

26. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Slavenākie Rīgas skati 

• Pētīsim J. Broces zīmējumus; 
• Meklēsim J. Broces zīmējumu 

vietas šodienas Rīgā; 
• Vai Rīga ir mainījusies?; 

 

29. jūlijs 
plkst. 10.00 -
12.30 

Kā tapa gravīras 

• Pētīsim kā tapa pirmie 
“tipogrāfiski” iespiestie darbi; 

• Meklēsim kādas gravīras skatu 
uz Rīgu; 

• Kartupelis kā viens no pirmajiem 
“kopētājiem”; 

 

2. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Pilskalnu nozīme 

• Pētīsim liecības par senajiem 
Rīgas pilskalniem; 

• Pilskalni un to nozīme pilsētas 
veidošanās procesā; 

• Dosimies ekspedīcijā – pilskalns 
Rīgā; 

 

5. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Iela – Filmu varone 

• Dosimies pētīt Rīgas apkaimi, 
kas sastāv no pieciem 
mikrorajoniem; 

• Kas dominē šodienas Imantā;  
• Šķērsiela – iela ar vēsturi, iela, 

ko zina pasaulē; 
 

9. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Ceļošana Rīgas pilsētā 

• Pētīsim liecības par ceļošanas 
iespējām Rīgā dažādos laika 
posmos; 

• Rīgas pilsētas “sejas kontrole” 
viduslaikos un kā to, iespējams, 
apiet; 
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12. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Pilsēta un piesārņojums 

• Pētīsim liecības par dažāda veida 
piesārņojumiem Rīgā; 

• Kas ir kultūrslānis un kā tas 
rodas; 

• Šķībais asfalts jeb iela uz upes; 
• Dažāda laiku piesārņojums un tā 

ietekme; 
 

16. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Vietējā prece? 

• Kas ir Rīgas “vietējās” preces?; 
• Kad importa prece kļuva par 

“vietējo” preci; 
• Kā mainījās pilsētas mainoties 

“vietējām precēm”; 
 

19. augusts 
plkst. 10.00 -
12.30 

Rīgas centrs 

• Pētīsim liecības par to kā 
mainījies priekšstats par Rīgas 
pilsētas centru; 

• Kā mainās attālumi mainoties 
pilsētas centram; 

• Cik svarīgs ir pilsētas centrs 
šodien?; 

• Kas ir Rīgas centrs?; 
 


