MUZEJU MARŠRUTS

Каrte

1.

Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas

Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis. Pirmā mūra celtrne
Baltijā. 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, jo Holšteinas
pilsētas Zēgebergas klostera augustīniešu ordeņa kanoniķis Meinards te
1184. gadā sāka celt baznīcu. Līdz Rīgas dibināšanai 1201. gadā dievnams
bija Livonijas bīskapa sēdeklis, kapitāli pārbūvēts 1879. - 1881. gadā,
sagrauts 1916. gadā. Šobrīd salā ir uzstādīts 10 m augsts metāla krusts
(mākslinieks E. Samovičs) un akmens altāris (tēlnieks J. Karlovs).
Konservācijas nolūkos 2002. gadā drupām uzlikts metāla segums.
.
+371 65022458
GPS [56.8154, 24.5008]

2.

Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža”

Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” atrodas 20. gs. 30.
gadu sākumā celtajā klētī un tā pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku
kaujām pie Mazās Juglas upes 1917. gadā. Durvis apmeklētājiem kultūras
mantojuma centrs vēra 2012. gada nogalē ar mērķi sekmēt Latvijas kultūras
mantojuma saglabāšanu, veicināt sabiedrības interesi par to, kā arī
atspoguļot Latvijas vēstures un kultūras norises, ietverot pasākumu klāstu
dažādām paaudzēm un interesentiem – no tradicionāliem kultūras
pasākumiem līdz kauju rekonstrukcijām.
Tīnūžu apkārtnē 1. pasaules kara laikā norisinājās latviešu strēlnieku kaujas
pret vācu armiju, kuras ir nozīmīgas visā Krievijas un Eiropas vēsturē. Tīnūžu
muiža atrodas tikai pāris kilometru attālumā no latviešu strēlnieku pozīcijām
šajās kaujās. Muzeja ekspozīcijā apskatāmas līdz šim nepublicētas
fotogrāfijas, ieroči, uniformas un dažādi M. Juglas kauju vietās atrasti
priekšmeti. Papildus pastāvīgajai ekspozīcijai katru gadu tiek veidotas
tematiskas izstādes.
Cena: pieaugušajiem LVL 0,70, bērniem LVL 0,30
+371 2666945
GPS [56.8681, 24.5701]

3.

Ogres Vēstures un mākslas muzejs

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā divas pastāvīgās ekspozīcijas, kā
arī periodiski mainītas tematiskās un mākslas izstādes.
Ekspozīcija „Leģendārā Ogre” veltīta spilgtākajiem notikumiem pilsētas
vēsturē. Šeit vēsturiski fakti pārklājas ar teikām, interpretācijām un cilvēku
atmiņām. Varbūt daudzi nemaz nenojauš, ka tieši Ogre ir vecās Rīgas vieta,
ka Ogres upes krastos dzimusi vēlākā Krievijas imperatore Katrīna I.
Iespējams, ka tieši Katrīnas kāre uz kādreiz Ogres upē tik bagāti mītošajiem
zušiem bijusi viena no Ogres nosaukuma izcelšanās ierosmēm. Par
leģendām apvītu vēsturi kļuvusi arī nesenā Ogres kā tekstilrūpniecības
giganta slava un pilsētas brīvdomīgais un dumpinieciskais gars, kas ļāvis šeit
izskanēt neaizmirstamiem Imanta Kalniņa un grupas „Pērkons” koncertiem,
vērienīgajam folkloras festivāla „Baltika-88” noslēgumam. Pašam sava
leģenda ir arī sirmajam Zilā kalna milzim, kurš jau no aizlaikiem šeit apmeties,
jo, iespējams, zinājis, ko vārds „Ogre” nozīmē angļu mēlē un ka ar šo
vietvārdu saistās ne viens vien pārpratums.
Ekspozīcija „Ogre - peldu un gaisa kūrorts” veltīta vienam no izcilākajiem
Ogres pilsētas attīstības periodiem – laikam, kad Ogre tapa par iecienītu un
Latvijā izslavētu kūrorta un atpūtas vietu. Ekspozīcija stāsta par Ogres
gleznainākajām vietām, viesnīcām, pansijām, skaistuma un veselības
atgūšanas iespējām, restorāniem un kafejnīciņām, kā arī par vasarnīcām un
daudziem to slavenajiem iemītniekiem. Muzeja izstāžu zālē regulāri skatāmas
mākslas un tematiskās izstādes.
Cena: Pieaugušajiem LVL 0,60, bērniem un pensionāriem LVL 0,30.
T.- Ieeja bez maksas
+371 65024345, www.ogresmuzejs.lv
GPS [56.8173, 24.6034]

4.

Latvijas Gaidu un skautu muzejs

Muzejs atrodas Ogres pamatskolas telpās. Tas ir vienīgais šāda veida muzejs
Baltijas valstīs. Tā tapšana saistīta ar gaidu un skautu organizācijas darbības
atjaunošanu Latvijā. Muzejs dibināts 1991. gadā, tas iepazīstina ar populāro
gaidu un skautu kustību. Muzejā apskatāma literatūra par organizāciju un tās
mācību materiāli, dažādu laiku formas tērpi, nozīmes, apbalvojumi, nometņu
zīmes, karodziņi, kā arī vēsturiski dokumenti no dažādām pasaules malām.
Ieeja pret ziedojumiem
+371 65023383
GPS [56.8164, 24.6261]

5.

Dabas parks „Ogres Zilie kalni”

Zilie kalni ir vaļņveidīgu pauguru virkne – Lielo Kangaru kalnu daļa. Parka
teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku meži uz osiem. Te sastopamas sešas
aizsargājamo augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osveida vaļņiem: meža
silpurene, smiltāju esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs,
pļavas silpurene. Uzskata, ka senatnē šeit atradies lībiešu pilskalns. Šobrīd
iecienīta ogrēniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta. Platība 312 ha. Augstākajā
virsotnē atrodas pilskalns – Zilais kalns, no kura paveras iespaidīgs skats uz
Ogri un apkārtni. Ziemā dabas parkā tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases
ar interesantu reljefu, bet vasarā taku tīkls ir pieejams nūjotājiem,
velobraucējiem un citiem aktīvas atpūtas cienītājiem. Parka teritorijā atrodas
Dubkalnu ezers, kura vidējais dziļums ir 2.5 metri, bet maksimālais – 7.0
metri. Ezerā atļauts peldēties.
GPS [56.8252, 24.5982]

6.

Dendroloģiskais parks „Lazdukalni”

Tautā saukts arī par Špakovska parku. Atrodas Pārogrē, tā platība 5,9 ha.
Parkā aug 412 sugu koki, košumkrūmi un 7000 dažādu stādījumu. Uz kalna
augšieni ved 100 pakāpieni un takas. No skatu torņa pāri koku galotnēm
paveras plaša ainava uz Daugavu.
+371 65067503
GPS [56.8022, 24.6335]

7.

Publiskā observatorija Suntažos

Observatorijā var vērot debesis gan dienā, gan naktī, ja tās neklāj mākoņi,
nav miglas vai nokrišņu. Daļējas mākoņainības apstākļos var vērot sauli un
mēnesi, ja šie objekti ir redzami.
Papildus debesu vērošanai ir iespējams apskatīt meteorītu kolekciju, kā arī
iepazīties ar novērojumiem izmantojamo tehniku un iegādāties savā īpašumā
teleskopus.
Observatorijas darbinieki piedāvā
saistošus un atraktīvus fizikas
eksperimentus sadarbībā ar Aivi Meijeru.

Pirms doties uz observatoriju, noteikti sazinieties ar tās darbiniekiem, lai
pārliecinātos, ka Suntažos debesis ir skaidras un darbinieki ir uz vietas.
+371 29120445

8.

www.starspace.lv

GPS [56.8952, 24.9592]

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.
+371 28303163, +371 28625976
GPS [56.9072, 24.9254]

9.

Ančiņu Velna akmens

5,1 m garš, 4,3m plats, 2,3 m augsts, tilpums – 40 m3, apkārtmērs 16 m. Sens
kulta objekts, izmantots kā ziedošanas vieta, akmens virsmā izveidots 3 m
garš, 0,5 m plats un ap 0,1 m dziļš iedobums. Valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis.
GPS [56.8451, 25.0503]

10.

Madlienas novadpētniecības muzejs „Bet tā bija!”

Muzejs atrodas bijušajā Plāteres pagasta centrā – 1868.gadā celtajā Plāteres
sākumskolā. Šeit strādājuši pirmais Latvijas preses karalis Antons Benjamiņš
un komponists Kārlis Kažociņš. Muzeja dibinātāji – Jūlijs Beļaunieks un Ojārs
Upenieks. Nosaukums „Bet tā bija!” simbolizē ekspozīcijās atainotās
novadnieku dzīves gaitas dažādu sociālo iekārtu laikā.
Tiek piedāvātas telšu vietas, atpūta lapenē.
Ieeja par ziedojumiem
+371 65039040, +371 29430088
GPS [56.8529, 25.2568]

11.
Vaivari", Madlienas pagasts, Ogres novads
65039011;
+371 26308002
Vietu skaits- 50

Kafejnīca „Bitīte”

12.

Kinostacija Ķeipenē
Kinostacija ir Ķeipenes dzelzceļa stacija ar vienīgo saglabājušos sliežu
posmu bijušajā maršrutā Rīga–Ērgļi, ekspozīciju izcilajam
kinorežisoram Sergejam. Eizenšteinam, senu kino tehniku, īstu jūras
navigācijas uguns zīmi – veltījumu J.Podniekam un vides instalāciju milzu galdu kino dižgariem. Galds ir sešus metrus augsts, blakus tam
divi krēsli, viena krēsla atzveltnē – stilizēts iluminators. Galdā
iebūvētas kāpnes ļauj to izmantot kā skatu laukumu.
Kinostacija radusies, kinofestivāla „Arsenāls” komandai un
domubiedriem ceļojot uz Ķeipeni, kur sakariem reiz izmantoti pasta
baloži. Ķeipenē nav kapu, baznīcas un kroga, bet ir lieliska veca
dzelzceļa stacija, kurā var meditēt kopā ar kino dižgariem, „uzzvanīt”
Merilinai Monro, Federiko Fellini, Lukino Viskonti, iepazīt kino rašanās
vēsturi un kino valodas meistaru S. Eizenšteinu vai vienkārši izbaudīt
nedaudz sirreālu zuduša laika sajūtu.
Ieeja pret ziedojumiem
GPS [56.8957, 25.1865]
+371 26314147

Ogres un Ikšķiles tūrisma
attīstības aģentūra
Brīvības iela, 12a, Оgre
+ 371 65071883, 29491685
info@latvijascentrs.lv
www.latvijascentrs.lv

Seko mums:
draugiem.lv/latvijascentrs
facebook.com/Latvijascentrs
twitter.com/#!/Latvijascentrs
https://foursquare.com/latvijascentrs

Laipni lūdzam!

