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11.. SSvvēēttkkuu kkoonncceerrttss „„M
Maannaa LLaattvviijjaa,, kkoo m
mīīlluu””

18. Novembrī, plkst. 18.00 Ikšķiles tautas namā notiks svētku koncerts „Mana
Latvija, ko mīlu”. Kā arī notiks „GODA NOVADNIEKA” un „GADA
CILVĒKA - 2012” apbalvošana.
Koncertā piedalās: Jauniešu koris „Soare”, vokālais ansamblis „Grams”,
sieviešu vokālais ansamblis „Nona”, mākslinieki - soliste Daina Dombrovska,
flautiste Arta Asare, klarnetiste Anna Gāgane un pianists Kārlis Tirzītis.

22.. SSvv..M
Meeiinnaarrddaa ssttaattuujjaa

Godinot un turot cieņā Latvijas pirmā bīskapa Svētā Meinarda piemiņu, 2010.
gada 24. septembrī šosejas Rīga –Daugavpils malā uzstādīts piemineklis Sv.
Meinardam. Tā augstums ir 5.72 m. Piemineklis uzstādīts pēc Romas katoļu
draudzes prāvesta Konstantīna Bojāra iniciatīvas. Tēlnieks Viktors Šuškēvičs,
atbalstītājs Juris Savickis.
Adrese: Daugavas prospekts 20 b, Ikšķile
GPS [56.8347, 24.5014]

3. Astoņsimtgadu parks un piemiņas akmens

1985. gadā, atzīmējot 800 gadus kopš Ikšķiles dibināšanas, parkā, pilsētas
centrā, atklāja tēlnieka Jāņa Karlova veidoto piemiņas akmeni. Ikšķiles
jubileju atzīmēja arī Vatikānā, saistot to ar kristietības izplatīšanās sākumu
Baltijā.
Adrese: Daugavas prospekta un Birzes ielas krustojums, Ikšķile
GPS [56.8331, 24.4997]

4.Ikšķiles brīvdabas estrāde

Ikšķiles brīvdabas estrāde ir pirmā jaunāko laiku būve, kas Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta ar statusu „Vēsturiska
notikuma vieta”. Tas ir otrās Atmodas laiks, kad māksla, itīpaši dziesma,
bija politisko pārmaiņu pirmie vēstneši. Estrādes celšanas idejas autore ir
teātra režisore Margarita Tetere- Valdmane (1912-1991). Estrādē
joprojām notiek dažādi kultūras pasākumi. Vietējas nozīmes vēsturiska
notikuma vietas piemineklis.
Adrese: Lībiešu iela, Ikšķile, Ikšķiles novads
GPS [56.8352, 24.4946]

5.Ikšķiles baznīcas drupas

Vecākās sakrālās mūra celtnes drupas uz Sv. Meinarda salas Daugavā –
Holšteinas pilsētas Zēgebergas klostera augustīniešu ordeņa kanoniķis
Meinards te 1184. gadā sāka celt baznīcu. Ēka kapitāli tika pārbūvēta 1879. 1881. gadā, sagrauta 1916. gadā. Šobrīd salā uzstādīts 10 m augsts metāla
krusts (mākslinieks E. Samovičs) un akmens altāris (tēlnieks J. Karlovs). Lai
apskatītu celtnes drupas, uz salu var nokļūt ar laivu, kā arī ar pārceltuvi. Katru
gadu augustā salā atzīmē Sv. Meinarda dienu, kad notiek arī Svētā Mise.
Iepriekš vienojoties, uz salas ir iespēja rīkot gan kristības, gan laulības. Valsts
nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis.
Adrese: Daugmale , GPS [56.8154, 24.5008]

Sveicam svētkos!

