KROGU TŪRE
Velo maršruts, Baldones novads

Drukas kroga ēka

~37km
Mūsdienās ar
vārdu “krogs”
parasti tiek
asociēta vieta,
4
kur ieturēt
3
maltīti, satikties
ar draugiem,
paziņām,
1
noorganizēt
kādu biznesa
tikšanos. Tomēr,
kādreiz krogos
bija iespējams
atpūtināt tikai
2
zirgu un
atpūsties pašam.
Mainoties
laikiem, mainās arī krogu būtība un, ja 14.gs. maltīte un
alkoholiskie dzērieni vēl nav pieejami, tad, sākot ar 16.gs. krogos
varēja iegādāties pārtiku un pat degvīnu.
Vēl šodien, Baldones novada teritorijā ir saglabājušās krogu ēkas no
19. un 20.gs., kad tajos varēja atpūtināt zirgus, pārlaist nakti,
ieturēt maltīti, pat salabot ratus un arī apkalt zirgus.
Izbraucot ~37km garo Krogu tūri, iespējams redzēt kādreizējo Klapu
krogu, Šķēpiņkrogu, Drukas krogu un Korfa krogu. Šajās vietās ēkas
ir saglabājušās precīzi tajās vietās, kur tās vēsturiski ir bijušas. Vēl
pa ceļam var iztēloties Punkas, Piķa, Sveņķa, Misas, Balkas un
Baznīcas krogu vietas.

Krogs Rīgas-Skaistkalnes ceļa posmā
1.Klapu krogs – celts 19.gs. otrajā pusē.
Nosaukums radies no dzīvojamās mājas
nosaukuma. Šis krogs bija viens no
lielākajiem krogiem šai apvidū. 1920-1930.g.
tajā atradās gan iebraucamā vieta, gan arī
veikals, īpašnieks bija Jēkabs Lamze. Šodien
tur ir dzīvojamā māja.

Krogi Baldones-Iecavas ceļa posmā
Punkas krogs – celts 1797.g., atradās netālu
no Ķekaviņas upes. 1900.g. daļu kroga
pārbūvēja par saiešanas namu un tajā arī
iekārtoja brīvbibliotēku.
Piķa krogs – atradās netālu no Punkas
kroga. Tas pastāvēja līdz 20.gs. sākumam.
Celts no baļķiem, 1935.g. krogu nojauca.
Sveņķa krogs – atradās Baldones muižas
centrā, pretī tagadējam Senču veikalam.
Tas piederēja Baldones muižas muižniekamKorfu
dzimtai.
Krogs
celts 1800.g.,
1.pasaules kara laikā tas nodega.
2.Šķēpiņkrogs - atrodas pie Misas upes,
celts 19.gs. Tajā bija arī veikals, tas darbojās
līdz 1.pasaules karam, pēc tam tur bija arī
veikals. Te pārdeva dažādas preces:
petroleja, siļķes, konfektes, cukurs, sāls,
naglas, pakavi, kapļi un citas saimniecības
un pārtikas preces. Uz doto brīdi tā ir
dzīvojamā māja.

Krogi Rīgas-Bauskas ceļa posmā
Misas krogs – 50m no Misas upes, celts
1838.g. Pēc 1.pasaules kara tajā izveidota
jaunsaimniecība, ēka gāja bojā 2.pasaules
kara laikā.
3.Drukas krogs – ap 200m no Lipšu kapiem.
1920-tajos gados atradās nespējnieku
patversme. 1935.gadā šo patversmi
pārcēla uz Baldones 4gadīgo pamatskolu,
tā saukto Apiņa skolu. Par nespējnieku
patversmi Drukas krogā raksta A.Dziļums
darbā “Mežu aizvējā”. No 1935.g. Drukas
krogu piešķīra Hildai Akmentiņai, viņa
ierīkoja zemnieku saimniecību.
Balkas krogs – netālu no “Rietumu” mājām.
1920-1930.g. šeit atradās iebraucamā vieta
un veikals, kas darbojās līdz 1940.g. Pēdējais
īpašnieks Vilis Balka.

Krogi Baldones-Rīgas ceļa posmā

Šķēpiņkroga ēka

Pie Klapu kroga

Kādreizējā Balku kroga vieta

4.Korfa krogs – atradās Korfa mājā
Baldonē, Rīgas ielā. Pastāvēja līdz
1.pasaules karam. Pēc kara ēkā bija dažādi
veikali. Kroga ēka saglabājusies, tajā šodien
ir veikals un kafejnīca.
Baznīcas krogs – atradās pretī baznīcai. Ēka
celta 19gs., bet nojaukta 1955.gadā.
Piederēja Ozolam. Te nolika zirgus pirms
dievkalpojuma, pārģērbās un tad gāja uz
baznīcu. Nodega otrā pasaules kara laikā.

https://www.endomondo.com/routes/569925578
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