
Vēsture

un mūsu skolas

jaunā dzīve



Iļģuciems - Hilgen geest zeem

17. gadsimtā uz Iļģuciema muižas zemes izveidojās 

neliels ciems, kura iedzīvotāji galvenokārt bija latvieši, 

kas nodarbojās ar dārzkopību un zvejniecību.

18. gadsimta beigās te jau bija ap 40 māju.

Senais Iļģuciems robežojās ar Baltās muižas zemēm. 

Muiža izveidojās 17. gadsimtā un atradās tagadējās 

Baltās ielas galā. Muižiņas nosaukums vairākkārt 

mainījies atkarībā no tās īpašnieku vārdiem: 18. gadsimta 

otrā pusē to dēvēja par Dāla, vēlāk par Mellera muižu, bet 
19. gadsimtā to sāka saukt par Baltomuižu.



Muiža 
 feodāls zemes īpašumu veids, kad īpašnieks zemi neapstrādāja personīgi, bet guva no 

tās ienākumus. Par muižu sauc šāda īpašuma pārvaldes ēku vai ēku kompleksu, kurā 

ietilpst kungu māja vai pils, muižas pārvaldnieka māja, kā arī dažādas saimnieciskas un 

rūpnieciskas celtnes. Latvijā dažādos laikos kopumā bija vairāk kā 1800 muižu.

Līdz mūsdienām Rīgas teritorijā vēl saglabājušās ap 42 - 44 vēsturiskas Rīgas namnieku muižiņas



Baltā iela

Tagadējā Baltā iela ir izveidojusies no Baltās muižas parka galvenās alejas -

sākotnēji tā saukta par Baltāsmuižas ielu. Baltā iela pirmoreiz Rīgas adrešu 

grāmatā minēta 1861. gadā ar nosaukumu Baltāsmuižas iela , taču 

pretvāciskuma kampaņas iespaidā jau pirms Otrā pasaules kara pārdēvēta par 

Balto ielu.

Baltā iela, 22A



Baltā muiža 

Ar lielo apli: Aptuvenā Baltās muižas teritorija mūsdienās. 

Ar mazo apli: pašreizējā Rīgas 54. vidusskola

(Baltā muiža, J.K.Broces zīm. 1794.g.)

Muiža izveidojās 17. gs. un atradās tagadējās Baltās ielas galā.

19.gs. vidū Baltā muiža bija kā sava veida Pārdaugavas latviešu tikšanās vieta. 

Šajā laikā to nomāja latvietis Aleksandrs Rēze, kurš bija agronoms un muižas 

laukus izmantoja lauksaimniecībai.

1860.gada  Baltajā muižā 

pie A.Rēzes Pārdaugavas latvieši

tikās ar jaunlatviešiem Krišjāni Valdemāru, 

Bernhardu Dīriķi un Juri Caunīti, 

cenšoties dibināt Latviešu rakstniecības biedrību, 

ko pēc Rīgas vācu aprindu spiediena tomēr neļāva.      



Baltā muiža
Vēl 20. gadsimta trīsdesmitajos gados ap muižu pletās ainavu parks, kurā atradās arī 

Baltās muižas baronu kapenes - Ozolkalns.

Muižas ēkas 1944.gadā nodedzināja īpašnieks E.Universs brīdī, kad tai tuvojās 

padomju armija. Līdz mūsdienām apbūve nav saglabājusies, vietām vēl saglabājušās 

parka alejas atliekas. 

Attēls pa kreisi: Baltās muižas parka aleja, Spilves iela 5.
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