
“Manas dzīvesvietas 
vēsture un 
nozīmīgākie kultūras 
objekti” 

Zinību stunda Ulbrokas vidusskolas piektajām klasēm, 
2022. gada 5., 7. decembris 



Stopiņu pagasta vēstures notikumi kultūrā, 
mākslā, arhitektūrā.  

▪ Ulbrokas muižas kompleksa vēsturiskā 
dižciltība 

▪Mājas simtgadnieces stāts - Ulbrokas muižas 
kalēja un saimnieces dzīvesstāsts 

▪Mūsdienu kultūras mantojums – Pētera 
Brūvera lasītava 

 



Ulenbroks 
Heinrihs fon 
/Ulenbrok/ - 
Rīgas 
birģermeisters 
No 1562. gada, kad kardināls firsts 
Radzivils pie Rīgas pilsētas 
robežām piešķīra zemes gabalu 
rātskungam Heinriham fon 
Ulenbrokam, kurš šeit nodibināja 
muižu. 

 



 
 
 
 
 
 
Ulbrokas muižas 
kungu māja celta ap 
1800. gadu pēc Rīgas 
arhitekta K. 
Hāberlanda projekta 
 
Klasicisma stila celtne ar stilam 
raksturīgām fasādes kolonnām 
un dekoratīvu balkonu ar skatu 
uz Ulbrokas ezeru (kādreizējo 
muižas dzirnavu dīķi).  
Foto uzņēmums - 1910.  gads 
 



Ulbrokas muižas pils [193-]; 1974.gads 



Kārļa un Maijas 
Igalu ģimene un 
viņu pieci bērni 
 

Ulbrokas muižas barona 
Mengdema kalējs Rihards un 
saimniece Zelma. Precējušies 
1910. gada 10. oktobrī 



Mājas 
simtgadnieces 
stāts - Ulbrokas 
muižas kalēja un 
saimnieces 
dzīvesstāsts 
 
Zelma (sēž vidū) un Rihards 
(sēž pirmais no labās) Igali, 
pārējie Zelmas radinieki 
Leitlandu dzimta.  
20.gadsimta sākums. 
 
 



Viensēta 
“Akācijas”,  
2013. gads. 
 
Dzīvojamā un saimniecības ēka 
iekļauta Stopiņu novada 
kultūras kanonā, jo celta līdz 
1940. gadam. 



Mūsdienu kultūras 
mantojums  
Dzejnieka Pētera Brūvera privātkolekcija 



Dzejnieka ģimenes dāvināta Pētera Brūvera 
kolekcija – nozīme latviešu kultūras procesu 
kontekstā 
Lasītava ietver: 
▪ 346 iespieddarbus; dzejnieka 

pašdarinātu grāmatu plauktu, 
rakstāmgaldu un krēslus; 

▪ vairākas dzejniekam piešķirtās balvas 
un diplomus, portfeli un cepuri, paša 
gleznotu eļļas gleznu; 

▪ Kolekcijas unikalitāte veicina 
dzejnieka daiļrades pētniecību, pētot 
atsevišķus daiļrades aspektus – 
bērnu dzeja Brūvera daiļradē; 
mītiskais autora dzejā 

Rokrakstu fonds 
▪ Rokrakstu fonds jeb arhivālijas – 

dokumenti; daiļrades materiāli; 
korespondences materiāli; 
tekstuālie materiāli; vizuālie 
materiāli – rokraksta paraugi; 

▪ Nepublicētais literārais 
mantojums – rokrakstā vēstules, 
piezīmes; tēlotāja mākslas darbi 
– zīmējumi, gleznas, fotogrāfijas 



Paldies par uzmanību!  
Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs, 2022. gada decembris 
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