Šajā ekskursijā mēs apskatīsim gandrīz visu Ogres novadu.
Sāksim no Ogres novada centrālās pilsētas Ogres. Ogrē varam
izpētīt tās vēsturi Ogres vēstures un mākslas muzejā, varam
apskatīt daudzās un skaistās Ogres baznīcas, varam vienkārši
baudīt mieru Brīvības ielā vai arī noraudzīties krāšņajā ainavā, ko
mums sniedz Ogres upes un Daugavas krasti.
Tālāk dosimies caur Krapi uz Madlienu, kur iegriezīsimies
novadpētniecības muzejā „Bet tā bija”, kā arī atpūsties pēc
garā ceļa Vērenes muižas parkā. Madlienas pagasts var
lepoties ar to, ka tā teritorijā atrodas divas muižas – Madlienas
Lielā muiža un Vērenes muiža, kā arī ar to, ka Madlienā ir arī
vairāki pilskalni, šoreiz apskatīsim Plāteres pilskalnu. Fakti
liecina par to, ka Madliena ir ieņēmusi lielu lomu Latvijas
vēsturē.
Pēc vēsturiskās Madlienas apskates dosimies uz Meņģeli, kas ir
maza, bet lepna pilsētiņa. Meņģelē atrodas Meņģeles luterāņu
baznīca, kas celta 1795. gadā un dievnams kopš tās
uzbūvēšanas ne uz brīdi nav pārtraucis savu darbību, kā arī
Sudrabu Edžus memoriālais muzejs bērnudārza telpās
„Auseklītī”. Turpat Siliņu mājās arī dzimis un pirmos dzīves
gadus pavadījis rakstnieks Sudrabu Edžus (īstajā vārdā Eduards
Zilbers; 1860 - 1941). Pastāvīga ekspozīcija pēc A. Pētersones
ierosmes atklāta 1989. gadā.
Mūsu nākamais apstāšanās punkts ir Taurupē. Šeit atrodas
muiža, Taurupes novadpētniecības muzejs, kas ierīkots "Baltajā
mājā", Aderkašu Svētās Marijas Magdalēnas pareizticīgo
baznīca, kā arī Aderkašu pilskalns, kas paceļas 15 — 17 m virs
pārējās apkārtnes.
Pēc Taurupes dodamies uz Ķeipeni. Ķeipenē varam ieskatīties
kino vēsturē Kino muzejā, kas atrodas Ķeipenes dzelzceļa
stacijā. Ķeipenē populāra vieta ir Ķeipenes parks - 2,8 ha
plašajā parkā aug 14 svešzemju koku stādījumi, no kuriem
ievērojamākie ir pelēkie riekstkoki, kas sasniedz 2,9 m un 3,4 m
apkārtmēru. Parks ierīkots 19. gs. muižas barona Lēvisa of
Menāra laikā, kā arī Ķeipenes valnis - ap 7 km garš un līdz 1 km
plats paugurains masīvs, kas līdz 50 m paceļas virs tuvējās
apkārtnes. No Ķeipenes vaļņa paveras gleznainas Vidzemes
augstienes ainavas. Ķeipene pārsteidz ar savu lielo dižkoku
skaitu.
Nākamajā pieturvietā Lauberē varam apskatīt Ančiņu velna
akmeni, kas dēvēts arī par Lielo akmeni, Upurakmeni, Velna
klēpi. Akmeni uzskata par senu kulta objektu, tas izmantots kā
ziedošanas vieta.
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Ekskursijas veids: ar auto

Izbrauciena ilgums: viena diena

Izbrauciena garums: aptuveni 150 km

OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
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 ap šo vietas vārdu radies ne viens vien pārpratums.
Ekspozīcija "Ogre - peldu un gaisa kūrorts" veltīta vienam
no leģendārākajiem Ogres pilsētas attīstības periodiemlaikam kad pilsēta tapa par daudzu iecienītu un Latvijā
izslavētu kūrorta un atpūtas vietu. Ekspozīcija stāsta par
Ogres gleznainākajām atpūtas vietām, viesnīcām, pansijām,
skaistuma un veselības atgūšanas iespējām, restorāniem un
kafejnīciņām, kā arī par vasarnīcām un to bieži vien
slavenajiem iemītniekiem.
Muzejs piedāvā izmantot iespēju nosūtīt kādu no senajām pastkartēm ar Ogres skatu saviem
draugiem, kolēģiem vai tuvākajiem cilvēkiem!
GPS [56.8173, 24.6034]
BRĪVĪBAS (GĀJĒJU) IELA
Brīvības iela ir ievērojama ar savu 20. gs. 20 – 30. gadu arhitektūru. Te savu talantu rādija izcili
meistari kā Vladimirs Šervinskis, Indriķis Blakenburgs, Eduards Smurģis, Dāvids Zariņš un citi.
Mūsdienās šīs ēkas pārsvarā ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Par „Pilsētas sirdi” dēvētais pēdējo gadu laikā
labiekārtotais skvērs kļuvis par vietējo iedzīvotāju
un pilsētas viesu pulcēšanās vietu. Tajā notiek
vietēja mēroga mūzikas, mākslas, sporta un cita
veida izklaides pasākumi.
GPS [56.8167, 24.6050]

KRAPES MUIŽA
Krapes muiža celta 1909.-1910. pēc V.Bokslafa projekta. Kungu māja nav saglabājusies. Tā tika
sagrauta I Pasaules kara laikā.
Saglabājusies 19. gs. vidū celtā dārznieka māja, pārvaldnieka
māja, klēts, kūts, parks. Bijušie īpašnieki: barons K. FītinghofsŠēls ir kungu mājas projekta pasūtītājs un realizētājs.
GPS [56.7466, 25.1098]

VĒRENES MUIŽA UN VĒRENES MUIŽAS PARKS
No muižas kompleksa vislabāk ir saglabājusies 1771. g. celtā muižas klēts un muižas parks ar vairāk
nekā 20 svešzemju sugu stādījumiem un ap 4 km gara ozolu aleja.
Samērā labi saglabājušies dažas muižas palīgēkas - klēts (18.gs.),
kungu māja (1860.g.), vagara māja (18.gs.) - visi vietējas nozīmes
arhitektūras pieminekļi.
GPS [56.7910, 25.2677]

SUDRABU EDŽUS MUZEJS
Muzejā apskatāma senlietu kolekcija, kuras veidošanā piedalījušies
meņģelieši. Rakstniekam Sudrabu Edžum (īstajā vārdā Eduards Zilberts;
1860.-1941.) veltītajā ekspozīcijā skatāmas ar rakstnieka dzīvi un literāro
darbību saistītas memoriālas lietas.
GPS [56.8072, 25.4182]

MEŅĢELES LUTERĀŅU BAZNĪCA
Baznīca celta 1795. gadā. Tā nekad nav pārtraukusi savu darbību. Baznīca ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Tajā atrodas Z.Karinga 1864. gadā darinātā altārglezna „Golgāta”
(restaurēta 1987.gadā). 1988. gadā tika restaurētas arī baznīcas
ērģeles, kuras būvēja ērģeļu būvētājs Kolbe 1933 gadā.
1999. gadā Eiropas kultūras mantojuma dienās akcents tika
likts uz baznīcām. 100 Latvijas dievnamiem uzdāvināja Eiropas
Savienības karogu, tā 1999. gada 10. septembrī Eiropas
Savienības gaišzilo, zvaigžņoto karogu paceļ arī pie Meņģeles
luterāņu baznīcas.
GPS [56.8149, 25.4002]

TAURUPES PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
Aderkašu Svētās Marijas Magdalēnas pareizticīgo baznīca celta 1867.
gadā. Tajā ilgus gadus par priesteri kalpoja pareizticīgais latvietis Jānis
Līcītis (Straumīte), grāmatas "Pareizticīgā latvieša piezīmes" autors, kā arī
K. Blodons, kurš pazīstams kā reliģiska satura skolas grāmatu autors
pareizticīgajiem.
GPS [56.8427, 25.3522]
ADERKAŠU PILSKALNS
Aderkašu pilskalns paceļas 15—17m virs pārējās apkārtnes. Konusveida pilskalna plakums ir
18x25m. Pilskalna virsa apaugusi ar kokiem, dienvidu pusē izsekojamas vairākas terases.
Nepilnu kilometru uz dienvidaustrumiem no pilskalna Ogres upes
labajā krastā, ne pārāk tālu no Taukātnītes ietekas Ogrē, atrodas
Ozolēnu (arī Lejasspeltu, Aderkašu) vēlā dzelzs laikmeta senkapi,
kurus Ogres upe, mainīdama savu gultni, nedaudz izskalojusi,
atsegdama daudz senlietu.
GPS [ 56.8455, 25.3493]

TAURUPES MUIŽA
Kungu māja vairākkārtīgi postīta un atjaunota un līdz mūsdienām nonākusi stipri pārbūvētā veidā.
Sākotnējā kungu māja pārbūvēta tās īpašniekam fon Tranzē pēc arh. V. Bokslafa projekta Tjudoru
neogotikas stilā.
Tā bija divstāvīga ēka ar gotiskiem zelmiņiem un
saukta par “Balto māju”. 1905.g. tā nodega, pēc
tam atjaunota un 1938.g. tajā ierīko skolu. Vēlāk
ēkai nodeg jumts un atjaunojot uzcelts trešais
stāvs.
GPS [56.8855, 25.3494]

MUZEJS „BET TĀ BIJA”
Muzejā izvietota pastāvīgā ekspozīcija „Boļševistiskās sistēmas
spožums un posts”. Tas atrodas bijušajā Plāteres pagasta centrā,
1868. gadā celtajā Plāteres sākumskolā. Šeit strādājuši - pirmais
Latviešu preses magnāts un miljonārs Antons Benjāmiņš un
komponists Kārlis Kažociņš.
Kopā muzejā apskatei izveidotas septiņas pastāvīgās ekspozīcijas.
GPS [56.8529, 25.2568]

MADLIENAS LIELĀ MUIŽA
Madlienas Lielās muižas kungu māja 18.gs. celta no
koka, 19.gs. tā tika pārbūvēta par mūra ēku.
Muiža tika nopostīta 1905.g., vēlāk atjaunota
1912.gadā. Tagad tā ir neapdzīvota, kungu mājai ir
iebrucis jumts, tomēr atsevišķas ēkas saglabājušās
labā stāvoklī.
GPS [56.8361, 25.2307]

PLĀTERES PILSKALNS
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis- lielākais Ogres novada pilskalns, apdzīvots jau jaunākajā
dzelzs laikmetā. 1934. gadā pilskalnā viesojies prezidents Kārlis Ulmanis, uzņemti fragmenti filmai
"Tik un tā". Pilskalns tika uzskatīts par Latvijas ģeogrāfisko centru līdz Latvijas robežu izmaiņām pēc
Otrā pasaules kara.
Lai šai vietai piešķirtu vairāk romantisma, Plāteres lielkungs
senajā pilskalnā licis uzcelt mākslīgas pilsdrupas, un šis viltojums
saglabājies līdz mūsdienām. Pilskalna apkārtnē uzmeklējami arī
divi dižozoli 6 m apkārtmērā.
Pilskalns labi redzams pāri laukam no Madlienas-Aderkašu ceļa.
GPS [56.8400, 25.2063]

KINOSTACIJA ĶEIPENĒ
Vienīgā pasaulē publiski apskatāmā ekspozīcija, kura
veltīta kino dižgaram - režisoram Sergejam
Eizenšteinam. Turpat apskatāma 2000. gada
Starptautiskā kinoforuma Arsenāls ietvaros uzbūvētā
bāka - navigācijas tornis ar aeronavigācijas uguni. Uz
bākas uzstādītas 64 pastkastītes pasaules kino
celmlaužiem, tiem iespējams nosūtīt arī pastu, kā arī
iegādāties pasta atklātnītes.
Milzu galds kinorežisoru gariem ir jauna vides instalācija, kas atklāta 2006. gadā. Galds ir sešus
metrus augsts un lieliski iederas apkārtējā ainavā. To ar vērienīgu šovu atklāja SKC „Arsenāls”
kārtējā kinofestivāla laikā. Galds un divi krēsli ar viena krēsla atzveltnē iebūvētu stilizētu iluminatoru
uzbūvēti ar arhitektu biroja Norde & Sarma un SIA” Kalnozols Celtniecība” atbalstu. Galdā
iebūvētās kāpnītes ļauj to izmantot arī kā skatu laukumu. Varbūt arī sarunām un meditācijām ar
kino dižgariem...
GPS [56.8957, 25.1865]
ANČIŅU VELNA AKMENS
Kilometru aiz Lauberes centra, braucot pa Ozolmuižas - Madlienas lielceļu, pa labi nogriežas lauku
ceļš uz Ozolēnu mājām. Ančņu Velna akmens atrodas Ozolēnu ceļa labajā pusē, 900m no
Ozolmuižas - Madlienas lielceļa, 200m uz rietumiem no Ančiņu mājām.
Akmenim ir vairāki nosaukumi - Lielais akmens, Upurakmens,
Velna akmens, Velna klēpis un varbūt vēl arī kādi citi. Katram
nosaukumam ir bijis savs pamats. "Lielais akmens" - akmens
patiesi liels; tā izmēri: garums 5,1m, platums 4,3m,
augstums1,9m, apjoms ap 40m3 "Upurakmens" - kādreiz akmens
tika izmantots kā ziedošanas vieta, tā līdzenajā virsmā izveidots
garens iedobums (garums 1.25m, platums 0.5m, dziļums
0.12m), kurā krājas lietus ūdens.
Vēl pagājušā gadsimta beigās pie akmens vakaros pulcējušies ļaudis un kūruši uz tā uguni. "Velna
akmens", "Velna klēpis" - reiz Velns klēpī nesis akmeni no Madlienas baznīcas pa Ozolēnu purvu.
Ančiņu māju ceļa galā iedziedājies gailis, un akmens Velnam izšļūcis no rokām. Stāsta arī, ka pie šī
akmens kara laikos noglabāts zelts, ko varot izrakt tikai pusnaktī. Visas šīs ziņas liecina, ka Ančiņu
Velna akmens uzlūkots kā sens kultakmens.
Lielo izmēru dēļ tas ir aizsargājams. Akmens ir arī dabas piemineklis.
GPS [56.8451, 25.0503]
Ogres un Ikšķiles
tūrisma attīstības aģentūra
Brīvības iela 12a, Ogre
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