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Rakstnieces, ikšķilietes 
Noras Ikstenas “Ulubele”

“Ulubele ir brīnumaina vieta, kurai 
Nora Ikstena savās pasakās 
piešķīrusi dzimtās Ikšķiles 
vaibstus, bet tikpat labi Ulubele 
var atrasties jebkur, kur vien 
cilvēks raugās uz pasauli vērīgām 
acīm un mīlošu sirdi un saglabājis 
bērnišķi ticošu dvēseli”

(Gundega Blumberga par Noras 
Ikstenas “Ulubeles pasakām”) 



1. objekts – gleznotāja un scenogrāfa Jāņa Kugas māja

“Tā bija neparastākā no Ulubeles mājām. Cēli 

baltais apveids itin kā iznira no īvēm un 

apstādītajām terasēm. Mājas logi no piekalnes 

raudzījās tieši uz upi.” 

(Pasaka “Kugas mājas Artiste”)



Kugas māja 
Jānis Kuga ir dzimis un audzis 
Ikšķilē, 1908. gadā atgriezās no 
Eiropas, (dzīvoja gan Spānijā, gan 
Itālijā) Latvijā. Namu ir projektējis 
pats, interjers un mēbeles ir 
veidotas pēc viņa skicēm. 
Nams stāv Daugavas senkrastā kā 
Itālijas Renesanses arhitektūras 
iedvesmots  piemērs Ikšķilē.
Šodien ēka ir Latvijas Mākslas 
akadēmijas īpašums. 

(Kugas mājas foto no sk. Z. Bēķes personiskā 
arhīva)



«Itālijas ainava» Ikšķilē



Kugas māja un kultūras kanons 

Jānis Kuga bija scenogrāfs Raiņa lugas “Uguns un nakts” 1911. gada 
iestudējumam Jaunajā Rīgas teātrī (režisors Aleksis Mierlauks).

“Īpaši detalizēti bija Raiņa norādījumi par izrādes dekorācijām. Lugas darbības 
vide ir ļoti grezna, apvienojot etnogrāfiskus un fantastiskus motīvus, eiropeisku 
greznumu un dabas plašumu – Daugavas stāvkrastus. Scenogrāfs Jānis Kuga 
īpaši studēja latviešu etnogrāfiju – ornamentus, tērpus, zemnieku māju 
arhitektūru. „Uguns un nakts” dekorācijas izdevās ļoti iespaidīgas, tās bija 
Latvijas teātrī vienas no pirmajām dekorācijām, kas nebija pielāgotas un 
sakombinētas no kāda cita iestudējuma. Tās bija ne tikai lugas ietērps, bet jau 
patstāvīgs mākslas darbs.”



2. objekts – Daugavas skati 

“Upe, kas rāmi plūda cauri Ulubelei, nudien bija neparasta upe. 
Mēļoja, ka tās dzīlēs mītot milzu sami, kuri tikai pagaidām miermīlīgi 
dusot dzelmē, savas garās ūsas saritinājuši kārtīgos ripuļos. Viņi 
nākšot virspusē, kad viņu mērs būšot pilns. Viņi esot pacietīgi, ļoti 
pacietīgi. Bet, ja cilvēka dzimuma pārestības upei turpināsies, viņi 
uzpeldēs. Un tad lai Dieviņš stāv klāt.”

(Pasaka “Upe un vecais Meinards”)



Daugava no dambja
Dambis un unikālie skati uz 
Daugavu no tā ir 
visatpazīstamākā 
kultūrainava Ikšķilē. 
Daudz cilvēku asociē Ikšķili 
tieši ar Daugavas skatiem 
no dambja.

(Daugavas skati foto 
N.Bormanis) 



Daugavas skati 



Daugava un kultūras kanons: AINAVAS 

Ainavu sadaļa ir jaunākais papildinājums, kas pievienots 2021.gadā. 
Viena no ainavām – Daugavas ainava.

Daugavas krastos atrodas unikālas kultūrainavas un nacionālās 
identitātes vērtības: Daugavpils cietoksnis, Kokneses pilsdrupas, 
Meinarda sala Ikšķilē, Vecrīgas siluets un citas.



3. objekts – Kābeļkalns

“Kad nāk pavasaris, 

nav Ulubelē skaistākas 

vietas kā baltos un zilos vizbuļos 

ziedošais kalns iepretim upei.”

(Pasaka “Kābeļu kalna Romeo un Jūlija”)



Kābeļkalns 
Sākot no 10.gs līdz pat 13.gs. 
Daugavas krastos tika celtas 
lībiešu apmetnes. Daudzi vēstures 
pieminekļi gāja bojā ar Rīgas HES 
uzbūvi. Tagad šis kalns ir sakopts, 
un no tā paveras burvīgs skats uz 
Daugavu. 

Kābeļu kapulaukā ir saglabājies 
81 lībiešu kapu uzkalniņš, kas 
uzskatāms par ievērojamu 
kultūrvēsturisko mantojumu. 

(Kābeļu kalna foto M. Rjabovskis, R. 
Janičenoks, 11.kl.) 



Kābeļkalna nozīme ikšķiliešiem

Ikšķile ir viena no vēsturiski svarīgām vietām Latvijā, kura saistīta 
gan ar lībiešu kultūru, gan ar kristietības ienākšanu Latvijā. Kābeļu 
senkapi ir būtisks informācijas avots arheologiem un vēstures 
pētniekiem. Senkapos veiktie atradumi sniedz bagātīgas liecības par 
lībiešu dzīvi lībiešu kultūras uzplaukuma laikā 10. - 13gs.

Kābeļu kalnā tika atrasts lielākais dzintara depozīts, tā svars ir 
25,68kg, kas liecina, ka iepriekš tur ir auguši skujkoki. Tas tika 
noglabāts kādas ēkas pagrabā auduma maisā. Tas ir lielākais 
atrastais neapstrādātais dzintara depozīts Austrumeiropā.



4. objekts – Karmelītu klosteris 

“Meinardam bija sajukusi laika skaitīšana. 

Meinards nesaprata jaunos laikus. 

Aizvien grūtāk viņam bija atrast klusu 

vietiņu nakts vaktei”

(Pasaka “Upe un vecais Meinards”)



Karmelītu klosteris
Baskāju karmelītu 

klostera pamatakmens ir 
likts 2005. gada 16. jūlijā, 
savukārt iesvētīts klosteris 
ir 2011. gada 2. oktobrī.

Šis ir pirmais 
kontemplatīvais klauzūras
klosteris Latvijā kopš 
Baznīcas reformācijas 
laikiem 16. gadsimtā. Pēc 
Karmela klostera regulas 
vienā kopienā drīkst būt ne 
vairāk kā 21 māsa, jo katra 
kopiena dzīvo kā ģimene.

(klostera foto O.Ramiņš, G. 
Stahovskis, 11.kl.)



Karmelītu klosteris
Šis ir vienīgais slēgtā tipa klosteris Latvijā. Klostera māsām nav apustulisku 
uzdevumu – mācīt bērnus, kalpot baznīcā un tikties ar cilvēkiem ārpasaulē. 

Viņu pienākums ir kalpot Baznīcai vienīgi ar lūgšanām. Iztika tiek pelnīta tikai 
ar tādiem darbiem, kurus var veikt klostera telpās – rokdarbi, grāmatu 
iesiešana, liturģisko tērpu šūšana un citi darbi.

Tāpēc māsas dienas un naktis pavada klusējot, izņemot stundu pēc pusdienām un 
stundu pēc vakariņām, kas veltītas rekreācijai: tas ir laiks, kad visas māsas 
sapulcējas, lai brīvi sarunātos, veicot rokdarbus. 

Māsas dzīvo vienkāršībā un pieticībā, nemitīgi lūdzoties, it sevišķi par tautu. Iztikas 
līdzekļus gūst, strādājot rokdarbus un cepot draudžu vajadzībām hostijas 
(dievmaizītes).



Akrostihs Ikšķilei
Ir vakars vēls,

Kad skatos mēnesī, kas spīd virs
Meinardsalas cēls.

Šī bālā tēla fonā

Ķērc dažas vārnas Klusā kalna zonā.

Ikviens, kurš šovakar grib palūgties,

Lai nāk pie klostermāsām dziesmā
vienoties!

Es arī turp nu tagad dodos,

Ir krucifikss jau saposts tā kā godos.

(autore Estere Mitjkova, 11.kl.)



5. objekts – Mūra krogs
“Ļaudis augu vakaru peldējušies upē, 

laiski gulšņājuši smaržīgās pļavās. 

Vakaros gājuši uz Mūrkrogu, 

kur dzēruši medalu līdz rīta gaismai, 

dziedājuši un dancājuši.”

(Pasaka “Mūrkroga Nāvīte”)



Mūra krogs (Mūrkrogs)
Par to, kāds izskatījās Mūrkrogs, 
liecina  vien 1798.gadā zīmētais, 
mākslinieka Johana Kristofa 
Broces zīmējums. 

Mūsdienās Mūra kroga ēka ir 
daļēji atjaunota kā dzīvojamā 
māja, taču tā joprojām ir atstāta 
neatjaunotā stāvoklī.

(Mūrkroga foto U. Baltruņķe 11.kl.)



Mūra krogs
Kā jau visi krogi, arī Mūra krogs bija paredzēts ceļotāju un zirgu atpūtai un 
nakšņošanai, taču 18.gadsimta beigās, tas pārtapa par alkoholisko dzērienu tirgotavu 
jeb dzertuvi. 

Krogā spēlēja muzikanti un gan vietējie, gan ceļotāji nāca iedzert un izklaidēties. 
Krogos parasti spēlēja bundziņas kopā ar dūdām jeb somas stabulēm, vijoles un 
harmonikas.

Tajos laikos krogs bijis arī sabiedrības dzīves centrs, jo citu saiešanas vietu nebija, kā 
tas ir mūsdienās. 

Krogā ļaudis sanāca, tāpat kā tirgos - parunāties, iet rotaļās, padejot un arī iepazīties.



Mūrkrogs (kā to dēvē tagad)



Komentārs par maršruta piedāvājumu

● Tiks izmantots audio gids
● Maršruta caurvija būs N. Ikstenas «Ulubeles pasakas», katrā objektā 

piedāvājot iespēju noklausīties pasakas fragmentu, kas attiecas uz 
konkrēto objektu un ko mēs paši, 11.kl. humanitārā virziena skolēni, 
ierunāsim

● Piedāvāsim mūsu maršruta ideju vietējam Tūrisma informācijas 
centram, bet pārbaudīsim, kā tas strādā, vispirms «izvedot» pa to 
savus pārējos klasesbiedrus.  



Karte

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14wOKXlgIgwlgyOmda6_Tjy-UxucO9_gg&usp=sharing



Paldies par uzmanību!
Prezentāciju veidoja un maršrutu Ikšķilē piedāvāja 
Ikšķiles vidusskolas 11.kl. skolnieki - Andris Mednis, 

Aleksandrs Ļegčiļins-Broks, Maikls Evanss


