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Iepazīsti Latvijas centra tuvāko apkārtni
Lielai daļai no mums Ogre jau ir zināma, bet tās tuvākā apkārtne vēl nav tik atpazīstama. Tieši
tāpēc ir izveidots 92 km garš maršruts, kura laikā būs iespēja iepazīt blakus novadu vēsturi un
aktīvā tūrisma piedāvājumus tajos. Maršruta sākuma un beigu punkts ir Ogre. Maršruta galvenā
mērķauditorija ir cilvēki, kas vēlas aplūkot vēsturiskas vietas un izbaudīt katra reģiona sniegto
burvību. Maršrutā ir iekļauti apskates objekti, kas spēj radīt iespaidu par reģiona vēsturi un tā
piedāvājumu tūristiem.
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Ikšķile

Tīnūži

Ropaži

Suntaži

Ķegums

Ogre

Maršrutā uzsvars tiek likts uz diviem blakus esošajiem novadiem – Ropažu un Ķeguma, bet pa
ceļam var aplūkot arī dažas apskates vietas, kuras noteikti ir vērts redzēt.
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Ikšķile

Ikšķiles Baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas”: Ikšķile ir tā vieta, kur pirms vairāk nekā
800 gadiem aizsākušies Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi. To liecinieki ir
vecākās sakrālās mūra celtnes drupas uz Sv. Meinarda salas Daugavā. Šobrīd salā ir
uzstādīts 10 m augsts metāla krusts un akmens altāris. Konservācijas nolūkos 2002. gadā
drupām uzlikts metāla jumta segums. Lai apskatītu celtnes drupas, uz salu var nokļūt ar
laivu, kā arī ar pārceltuvi (tālrunis 29496090). Vasaras laikā, kad Daugavā tiek nolaists
ūdens līmenis, uz salu var aiziet arī ar sausām kājām.

Tīnūži

Ikšķiles novada Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža”: Mantojuma centra telpās
iespējams aplūkot patstāvīgo izstādi „Latviešu strēlnieku kaujas pie Mazās Juglas upes”.
Ekspozīcijā ir apskatāmas iepriekš nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, uniformas un M. Juglas
kauju vietās atrastie priekšmeti. Papildus patstāvīgajai ekspozīcijai, katru gadu tiek veidotas
maināmās izstādes. Izstāžu tēmas pārsvarā ir saistītas ar militāro vēsturi.

Ropaži
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Ropažu pilsdrupas (14.-17.gs.): Lai varētu pārvaldīt iekaroto zemi, nozīmīgos ceļa
krustpunktos vācieši uzcēla pilis. Ap 1320.-1322. gadu Livonijas ordenis uzcēla Rodenpois
mūra pili. Tā atradās Lielās Juglas labajā krastā. Livonijas kara laikā (1558.-1583.) tika
sagrauta ordeņa pils Ropažos. Domājams, ka tas notika ap 1559. – 1560. gadu.
Ropažu mācītājmuiža
Ropažu muižas spirta brūzis un muižas pagrabi (19.gs)
Ropažu muižas parks: Ropažu muižas īpašumus iegūst baronu Bergu dzimta, kuri veic
plašus celtniecības darbus - ierīkojuši parku (kuru izveido Daniels Ēbels tas ir viens no
pirmajiem dārza parkiem Latvijā - 9,3 ha tika iestādītas 29 koku un krūmu sugas), izbūvējuši
kanālu ūdens dzirnavu vajadzībām, dambi, izveidojuši dīķīti un saliņu, uzcēluši dzirnavas.
Vēlāk ar 1855.gadu Ropažu muiža nonāk barona Viktora fon Volfa īpašumā. Diemžēl
muižas ēkas nav vairs saglabājušās (nojauktas padomju okupācijas gados)
Kampenhauzena kapliča: Ropažu muižas kapliča jeb baronu Kampenhauzenu dzimtas 18.
gadsimtā celtā kapliča.

Suntaži

Publiskā observatorija: Observatorijā var veikt vērojumus gan dienā, gan naktī, ja debesis
neklāj mākoņi, nav miglas un nokrišņu. Papildus debesu novērošanai ir iespējams apskatīt
arī meteorītu kolekciju, kā arī iepazīties ar novērojumiem izmantojamo tehniku un
iegādāties savā īpašumā teleskopus. Observatorijas darbinieki piedāvā arī saistošus un
atraktīvus fizikas eksperimentus sadarbībā ar Aivi Meijeru.
Suntažu muižas pils un muzejs: Muižas kungu māja – pils – celta 1780.-1782. g., 19. gs.
vidū modernizēta, piešķirot tai neogotisku veidolu. Tā vairākkārt postīta un atjaunota. Pēc
1905. g. postīšanas pili atjaunojis tās pēdējais īpašnieks barons fon Hānenfelds (apbedīts
Suntažu kapos). Kopš 1920. gada pilī darbojas skola. Muzejā aplūkojama pagasta un skolas
vēstures ekspozīcija. Muižas kompleksā ir saimniecības ēkas un parks. Iespējams uzkāpt pils
tornī un izbaudīt apkārtnes ainavu. Suntažu pils un muižas apbūve ir vietējas nozīmes
arhitektūras piemineklis. (Tālrunis 26402786)
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Ķegums

Ķeguma Krusta kalns: atrodas pie Ķeguma kapiem. Pirmais krusts uzstādīts 1997.gada 20.
jūnijā, tas tapis pēc Intas Brokānes ierosinājuma. Katru gadu jūnijā notiek krusta gājiens.
Dziednieki šo vietu uzskata par senču svētvietu.
Enerģētikas muzeja ekspozīcija Ķeguma HES - Eksponētā tehnoloģisko iekārtu un
priekšmetu kolekcija veido priekšstatu par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali,
ataino elektromontiera darba ikdienu, iepazīstina ar Daugavas spēkstaciju celtniecības un
darbības vēsturi.
Rāmavas - Depkina muiža - Rakstnieka un publicista Garlība Merķeļa dzīvesvieta no 1806. 1850. g. Vecā kungu māja, kurā dzīvoja G. Merķelis, nav saglabājusies. Pašreizējā kungu
māja datēta ar 19. gs. vidu un šobrīd tur ierīkots viesu nams. Muižas vārti būvēti 20. gs
sākumā. Muižas parkā uzstādīts piemiņas akmens Paulam Lejiņam (1883 – 1959), kurš
izveidojis Latvijas lauksaimniecības akadēmijas mācību un pētījumu saimniecību
„Rāmava”.
Jātnieku sporta klubs "Zelta Zirgs": jātnieku klubs pastāv kopš 2000.gada 1.jūlija. Tiek
rīkotas izjādes, savstarpējās sacensības, trenējamies sacensībām konkūrā un apmācam
iesācējus, kā arī visus, kuri interesējas par zirgiem un jātnieku sportu. Ir labiekārtots konkūra
laukums, kā arī aploki meža teritorijā.

Esiet vienmēr mīļi gaidīti pie mums
Ogres un Ikšķiles novados!
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