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Vecrīga – pilsētas aizsardzības torņi! 
 

Pēc 17. gs.  Rīgas pilsētas plāniem, mēs zinām, ka vēl 16. gs. Rīgas mūros 

bijuši 25 torņi.  

Šajā darba lapā nebūs minēti visi torņi, bet gan tikai 10. Aktivitātēs meklējām 

visus 25 torņus. Tavs uzdevums būs atrast trīs torņus, kas ir saglabājušies līdz 

mūsdienām un  septiņas seno torņu vietas.  Atzīmē tās kartē un nofotografē kā šī vieta 

izskatās šodien! 

Torņi, kuru vairs nav 

 Pelēkais tornis atradies mazajā Smilšu un Meistaru ielas stūrī. Tā pamatus 

atraka 1911. gadā. Tornis bijis pusapaļš, tā diametrs 10,7 m. 

 Muzikantu tornis atradās kādreizējā Trauksmes ielā, vietā, kur tagad Daugavas 

ielā uzcelta pirts ēka. Iebūvēts divās ēkās tornis pastāvējis līdz pat 1911. gadam, 

kad,  nojaucot abas vecās ēkas, ticis iznīcināts 1906. gadā tornis uzmērīja.  

 Mārstaļu tornis sākotnēji saukts par Maršalka torni pēc Rātskunga Maršalkas 

vārdā kurš torni īrējis 14. gs. Tā kā torņa tuvumā ir bijis pilsētas zirga stallis 

nosaukums tautas mutē izmainījies. Tornis atradies Daugavmalā starp 

Minsterejas un Mārstaļu ielām. 16. gs. tas bija viens no stiprākajiem pilsētas 

torņiem un sargāja Rīgu un Daugavas puses, ieeju Rīdzenē un tiltu pār to.  

 Miesnieku tornis atradies Miesnieku ielas galā. 16. gs. tas bijis viens no 

lielākajiem pilsētas torņiem. 1721. gada 21. oktobrī pulvera krājumi tornī 

uzsprāga, tas tika iznīcināts  

 Bīskapa vārtu tornis atradies Daugavmalā iepretī Herdera laukumam, blakus 

kādreizējai otrajai bīskapa pilij. 

 Peldu ielas vārtu tornis, senāk saukts arī par  cūku torni. Tas atradis 

Daugavmalā Peldus ielas galā.  

 Grēcinieku  tornis atradies Grēcinieku ielas galā. Tas bija viens no lielākajiem 

apaļajiem torņiem visā pilsētā.  
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Torņi, kas saglabājušies 

 Rāmera tornis atradies Trokšņu ielā starp Zviedru vārtiem un Pulvertorni. 

Neliels četrstūrains tornis, pirmo reizi ticis atsegts 1913. gadā kad šai vietā 

nojauca senās ēkas 

 Smilšu tornis, kas tagad pazīstams kā Pulvertornis, savā laikā ir bijis viss 

svarīgākais Rīgas nocietinājums, jo sargāja ieeju pilsētā-galveno Rīgas ceļu. 

Laiks, kad Pulvertorni uzcēla, nav skaidri zināms, tāpat arī torņa nosaukums 

Pulvertornis radies vēlāk. 

 Jaunavu tornis, kas vēlākos laikus ticis saukts par mazo Pulvertorni. Tornis 

atrodas Torņu ielā 1, bijušajā Magdalēnas sieviešu  klostera teritorijā. Kad 19. 

gs. cēla jauno arsenāla ēku, apaļā torņa iekšējā daļa tika iebūvēta jaunajā celtnē. 

Kā arsenāla ēkas daļa tas saglabājies līdz mūsdienām. 
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