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Ogres pilsētas vēsturiskā 
apbūve un gājēju iela

Brīvības iela Ogrē iezīmējas ar 
20. gs. 20.–30. gadu arhitektūras 
paraugiem. Mūsdienās lielākā daļa 
ēku ir valsts vai vietējas nozīmes 
arhitektūras pieminekļi. Brīvības 
ielas gājēju posms atveido Ogres 
upes tecējumu. Puķudobes veido-
tas kā stilizētas salas. Pie Kūrmā-
jas plīvo Latvijas lielizmēra karogs. 
Skvērā pie Ogres novada domes at-
rodas tēlnieka J. Karlova darinātā 
skulptūra “Baltā cielava”. Vasaras 
laikā pilsētas iedzīvotājus un vie-
sus priecē strūklaku komplekss 
“Digitālais ūdens aizkars”, kā arī 
bradājamā strūklaka, kas īpaši pa-
tīk mazākajiem apmeklētājiem.

Ogres Vēstures un mākslas 
muzejs

Brīvības iela 36, Ogre,  
+371 65024345,  
www.ogresmuzejs.lv

Mūsdienīgajās telpās apskatāmas 
divas pastāvīgās ekspozīcijas: 1) 
izzinoša izstāde par bijušās ban-
kas ēkas pārmaiņām “No bankas 
līdz muzejam”; 2) atraktīvā „Pietura 
Ogre”, kas nevienu neatstāj vienal-
dzīgu un ar interaktīvajiem un di-
gitālajiem risinājumiem piemērota 
visām vecumgrupām. Tas ir izsme-
ļošs vēstījums par Ogres vēsturi. 
Izstāžu zālē mākslas un vēstures 
tematikai veltītas ekspozīcijas tiek 
mainītas katru mēnesi, pievēršot 
uzmanību aktualitātēm gan Ogres 
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Meņģeles kapi

Meņģeles pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8099, 25.4031

Pirmās kapu kopiņas un krusti 
Meņģeles kapos parādījās 18. gs. 
vidū. Par Meņģeles kapsētas izvei-
di jāpateicas vietējam muižkungam 
baronam Šēnfogelam. Vecākais 
apbedījums datēts ar 1850. gadu. 
Kapsētā apskatāma arī unikāla vi-
duslaiku akmens piemiņas zīme – 
riņķa krusts.

MAZOZOLU PAGASTS

Dzelzceļa tilts pār Līčupi

Mazozolu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8874, 25.4097

Bijušā dzelzceļa Rīga – Ērgļi mar-
šrutā atrodas viens no augstā-
kajiem dzelzceļa tiltiem Latvijā. 
Augstums - 13 m, garums - 38 m. 
Tiltu un ainavu uz Līčupi var aplū-
kot gan no dzelzceļa, gan nokāpjot 
pa betona kāpnēm līdz upei.

Dižakmens  
„Lazdiņu kariete”

Mazozolu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.9145, 25.4555

Senā braucamrīka formu atgādi-
nošais dižakmens ir 5,1 m garš, 3 
m plats un 1,8 m augsts, tā apkārt-
mērs ir 13,3 m. 

Vedzes dabas taka

Mazozolu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.9576, 25.4339
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tradīcijās tika uzcelta baznīca. Pir-
mā draudzes priekšnieka Andreja 
Kēses dāvināto altārgleznu darinā-
jis Jānis Šēnbergs pēc latviešu vec-
meistara Kārļa Hūna darba “Kris-
tus otrreizējā atnākšana”. Vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis.

Dabas parks  
„Ogres Zilie kalni”

Ogres pilsēta un Ikšķiles novads 
+371 25732316, www.ziliekalni.lv

Zilie kalni ir 312 ha vaļņveidīgu pau-
guru virkne – Lielo Kangaru kalnu 
daļa. Parka teritorijas lielāko daļu 
aizņem skujkoku meži. Zilie kalni ir 
iecienīta ogrēniešu un pilsētas vie-
su atpūtas vieta. Parks ir pieejams 
ikvienam dabas un pastaigu mīļo-
tājam, takas aktīvi izmanto nūjotāji, 
velobraucēji un citi aktīvās atpūtas 
cienītāji. Sniega periodā dabas par-
kā tiek ierīkotas distanču slēpoša-
nas trases, kuras diennakts tum-
šajā laikā ir apgaismotas. Parka 
teritorijā atrodas Dubkalnu ūdens-
krātuve ar labiekārtotu pludmali, 
aktīvās atpūtas zonu, piknika un 
ugunskura vietām. 
Parkā atrodas 30 m augsts skatu 
tornis, kā arī skatu laukums, no 
kura paveras burvīgs skats uz Dub-
kalnu ūdenskrātuvi. Dabas parks ir 
īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Bijusī sanatorija „Ogre”

Gaismas prospekts 2/6, Ogre 

Ēka ir vietējās nozīmes arhitektū-
ras piemineklis, celta 1927. gadā 
pēc arhitekta K. Pēkšēna projekta 
kā Rīgas Centrālās slimo kases 
bērnu sanatorija. Lielākā un grez-
nākā telpa ir ēdamzāle. To rotā 
A. Cīruļa sienu gleznojumi, kam 
piešķirts valsts nozīmes mākslas 
pieminekļa statuss. Pašlaik ēka 
aplūkojama no ārpuses.
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ozolu aleja 4 km garumā. Šobrīd 
muižas komplekss ir apskatāms 
tikai no ārpuses kā viens no izzū-
došā kultūrvēstures mantojuma 
objektiem. 

Vērenes uguns novērošanas 
tornis 

Vērene, Madlienas pagasts, Ogres 
novads, GPS 56.7900, 25.2728

Unikālā, ar lubām apšūtā uguns 
novērošanas torņa augstums ir 
33 m. Tornis ir atjaunots un tiek 
izmantots Valsts meža dienesta 
ugunsdrošības funkciju nodrošinā-
šanai. 

Madlienas luterāņu baznīca

Madliena, Madlienas pagasts, 
Ogres novads, +371 26113120

Viena no vecākajām Latvijas baznī-
cām – tās pirmsākumi meklējami 
13. gs. Kanceli un altāra elemen-
tus veidojis ilggadīgais Madlienas 
draudzes skolas skolotājs un ēr-
ģelnieks K. F. Hūns. Altārgleznu 
“Kristus pie krusta” 1844. gadā 
gleznojis G. R. Karings. 18. gs. 80. 
gados Madlienas baznīcā iesvētīts 
Garlībs Merķelis. Valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis.

Latvijas pagastu ozolu birzs

Madliena, Ogres novads

2004. gadā, vienu dienu pirms Lat-
vijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 
Madlienā pulcējās Latvijas pagastu 
pārstāvji, lai iestādītu 453 ozoliņus 
- tieši tik daudz Latvijā toreiz bija 
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Vanšu tilts Ogresgalā

Ogresgals, Ogres novads,  
GPS 56.8013, 24.7541

Gājēju tilts pār Ogres upi uzbūvēts 
1990.gadā. Projekta autors - J. Za-
vickis.

SUNTAŽU PAGASTS

Ķoderu pilskalns

Suntažu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.9076, 24.7696

Saukts arī par „Lielā vīra gultu” 
tā interesantā izskata dēļ, ierīkots 
Mazās Juglas upei paralēlā Lielo 
Kangaru kalnu grēdā. Par pilskal-
nu atrodama teika, kas vēsta par 
milzi, kurš šeit gulējis, vārījis putru 
un gājis uz Rīgu pēc sāls. Pilskalns 
ir valsts nozīmes arheoloģijas pie-
mineklis.

Suntažu muižas pils un 
muzejs

Suntažu pagasts, Ogres novads, 
+371 28303163

Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Suntažu pils jeb muižas kungu 
māja, kas pārbūvētā veidā sagla-
bājusies līdz mūsdienām un tiek 
izmantota skolas vajadzībām, cel-
ta 18. gs., vēlāk modernizēta, pie-
šķirot tai neogotisku veidolu. Pēc 
1905. g. postīšanas pili atjaunoja 
tās pēdējais īpašnieks barons fon 
Hānenfelds. Pils telpās aplūkojama 
pils, pagasta un skolas vēstures 
ekspozīcija. Ir iespējams uzkāpt 
pils tornī. Suntažu pils ir valsts no-
zīmes arhitektūras piemineklis.
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LAUBERES PAGASTS

„Grāmatu klēts”

Lauberes pagasta pārvalde, 
Laubere, Ogres novads, 
 +371 65037326, 27844507

Īpaša trimdas latviešu literatūras 
kolekcija, kas 1991.gadā izvietota 
Lauberes pagasta bibliotēkā. Grā-
matu krājums veidots pamatā no 
ASV dzīvojošā latvieša Viļa Miķel-
sona sūtījumiem. Gadu gaitā tas 
papildinājies arī ar citās valstīs 
dzīvojošo latviešu atsūtītajām grā-
matām.

„Raiņa un Aspazijas 
saulainais stūrītis”

Lauberes pagasta pārvalde, 
Laubere, Ogres novads, 
 +371 65037326, 27844507

Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas 
dārzs atrodas pie Lauberes biblio-
tēkas. Šeit pieejama brīvdabas la-
sītava, publiskais interneta pieejas 
punkts un sporta aktivitāšu zona, 
kur atrodas lielizmēra dambretes 
un šaha laukums, kā arī āra tenisa 
galds.

Lauberes dobumakmens

Laubere, Ogres novads, GPS 
56.8554, 25.0208

Dobumakmens – sena kulta vieta. 
Tas ir neregulāras formas laukak-
mens, 2,5 m garš, 2,2 m plats un 
līdz 1,2 m augsts. Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis.
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jūs priecīgi sagaidīs, parādīs brūzi, 
pacienās ar alu un izstāstīs brūža 
tapšanas vēsturi. Jūs uzzināsiet 
arī visu par alus brūvēšanu. Brūzis 
atrodas 1810. gadā celtā Kastrā-
nes muižas klētī, kurā ir notikušas 
1905. gada revolucionāru sapulces.

Piedzīvojumu parks 
„Aļaska” 

“Copes”, Suntažu pagasts,  
Ogres novads,+371 22000099, 
29414141, www.copes.lv

Iespēja izmēģināt spēkus šķēršļu 
pārvarēšanā unikālas konstrukci-
jas tornī. Uz torņa un apkārt eso-
šās stabu sistēmas 3, 6, 9 un 12 m 
augstumā ir izvietotas 25 dažādas 
atrakcijas no virvēm, trosēm, tīk-
la un koka. Parka teritorijā ir divi 
pludmales volejbola laukumi, vin-
grošanas rīku komplekss un šķēr-
šļu trases bērniem.

ĶEIPENES PAGASTS

Šūpoļu parks un pirts

“Zuši”, Ķeipenes pagasts,  
Ogres novads, +371 28679934

Parkā apskatāmas dažādu veidu un 
izmēru šūpoles, kā, piemēram, “Ri-
tenis”, „Laimes aplis” un “Norvēģu 
rats”. 11 m augstās „Milzu šūpoles” 
savienotas ar skatu torni, kurā var 
arī uzkāpt. Šūpoļu parks atvērts vi-
siem jebkurā laikā bez iepriekšējas 
pieteikšanās. Parka teritorijā ir arī 
brīvdabas pavarda, treileru un tel-
šu vietas. Pirtī iespējams izbaudīt 
pirts procedūras. 
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Krapes ūdensdzirnavas

“Ūdensdzirnavas”, Krapes pagasts, 
Ogres novads, +371 29258675

Sveču liešanas radošās darbnīcas, 
“čigānu pirtiņa” 10 – 12 personām, 
laivu noma, makšķerēšana Lobes 
upē, maksas makšķerēšana fore-
ļu audzētavā, nozvejotā loma vai 
līdzpaņemto cienastu gatavošana 
uz ugunskura vai grila. Bērzu birzī 
ir iekārtotas telšu vietas, pieejams 
220V pieslēgums un apgaismo-
jums.

„Skaņumāja” – tradicionālo 
mūzikas instrumentu 
ekspozīcija

“Krapes”, Krapes pagasts, Ogres 
novads, +371 26162146,  
sandra.lipska@inbox.lv,  
www.muzikanti.lv 

Tradicionālo mūzikas instrumentu 
kolekcija atrodas bijušās Krapes 
muižas pārvaldnieka mājā. Šeit 
iespējams iepazīties ar pēdējo 100-
150 gadu laikā Latvijā izgatavota-
jiem un spēlētajiem instrumen-
tiem, paklausīties to skaņās un arī 
mēģināt pašiem tās izvilināt no se-
najiem skaņu rīkiem. 

Vīna darītava „Lauskis”

“Lauski”, Krapes muiža, 
Lēdmanes pag., Lielvārdes novads, 
+371 26052137,  
vins.lauskis@gmail.com

Vīna darītava ir ierīkota 300 gadu 
senos Krapes muižas dārznieka 
mājas pagrabos. Ekskursijas laikā 
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ieguvis 15. gs. vidū no Rīgas dom-
kapitula. Patlaban apskatāms Ķei-
penes muižas parks (2,8 ha). Parks 
ierīkots 19. gs. muižas īpašnieka 
barona Lēvisa of Menāra laikā. 
Parka centrā ir kapu kalns, kur reiz 
bija apbedīti muižkungs un viņa ģi-
menes piederīgie.

Ķeipenes valnis 

Ķeipenes pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8860, 25.1995

Ķeipenes valnis – 7 km garš, līdz 
1 km plats paugurains masīvs, 
kas paceļas pār apkārtni un paver 
skaistas dabas ainavas desmitiem 
kilometru tālu. Augstākie skatu 
punkti atrodas Kārklu kalnā (142 m 
vjl.) un Lakstenes kalnā (151 m vjl.). 
Šajās vietās ir ierīkotas auto stāv-
vietas ceļa malā. Lielisko ainavu 
var baudīt, braucot pa ceļu P4 pos-
mā Ķeipene – Taurupe.

TAURUPES PAGASTS

Plaužu ezers

Laivu māja, Taurupes pagasts, 
Ogres novads,  
GPS 56.8879, 25.2676 
+371 20554488,  
www.plaudis.lv

Labiekārtotajā pludmalē pieejama 
laivu, katamarāna, SUP dēļu noma. 
Telšu vietas pie ezera.

Taurupes muiža un 
novadpētniecības muzejs

Taurupes pagasts, Ogres novads, 
+371 65031230, 65031319
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pazīstams kā pareizticīgo skolas 
grāmatu autors. Baznīca ir vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis.

MEŅĢELES PAGASTS

Meņģeles skatu tornis un 
Dullā Daukas birzs

Meņģeles pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8388, 25.3560

Skatu tornis un taka izbūvēta Ogres 
upes senkrastā, vienā no rakstnie-
ka Sudrabu Edžus iemīļotākajām 
atpūtas vietām. Ideja par torni 
sasaucas ar rakstnieka slavenā-
kā stāsta „Dullais Dauka” galvenā 
varoņa jautājumu, kas ir aiz ho-
rizonta un vai zeme ir apaļa. Šajā 
vietā 1970. gados dzejnieks Imants 
Ziedonis ar domubiedriem izveido-
ja taku ar īpašiem akmeņiem, uz 
viena no kuriem ir uzraksts “Dul-
lais Dauka”. Pieejama labiekārtota 
piknika vieta ar nojumi un laivotāju 
atpūtas vieta.

Dabas parks “Ogres ieleja”

Atrodas Ērgļu, Ķeguma un Ogres 
novadu teritorijā, tā platība - 7515,7 
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novadā, gan Latvijas kultūrtelpā.
Iespēja pieteikties dažādām izglīto-
jošām programmām.

Arkveida gājēju tilts,  
koka laipas un promenāde  
gar Ogres upi

Krasta iela un J. Čakstes 
prospekts, Ogre

1966. gadā būvētais gājēju tilts pār 
Ogres upi ir lielākais lokveida tipa 
tilts Latvijā. Tas ir 94 m garš, 4,5 m 
plats un savieno pilsētas centrā-
lo daļu ar Pārogri. Gar upes labo 
krastu izveidota pastaigu prome-
nāde, no kuras paveras brīnišķī-
gas ainavas. Vasaras sezonā tiek 
uzstādītas koka laipas – viena no 
vēsturiski nozīmīgām Ogres upes 
ainavas sastāvdaļām 19. gs. otrajā 
pusē.

Ogres Sv. Nikolaja 
pareizticīgo draudzes 
lūgšanu nams

Krasta iela 15, Ogre, 
+371 26528880

90. gadu beigās celta kādreizējās 
vasarnīcas vietā, daļēji saglabājot 
sienas. Projekta autore L. Kļešņi-
na. Vairākas ikonas izgatavotas 
Lietuvā. 

Ogres Ev. luteriskā baznīca 

Brīvības iela 51, Ogre, 
 +371 65047915, www.ogres.lelb.lv

1927. gadā uz kādreizējās Meža 
kapelas drupām pēc Haralda Kun-
dziņa projekta vēlīnās neogotikas 
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2,6 km garā dabas taka atrodas 
uz Ogres novada robežas. Tā 
iepazīstina ar Vedzes upes 
savdabīgajiem krastiem un 
augu valsti. Meža darbu dēļ taku 
iespējams izstaigāt tikai daļēji.

Velna grāvis uz  
Nāružiņas upes

Mazozolu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.9296, 25.5378

Ap 30 m garš laukakmeņu krāvums 
dziļā, kokiem apaugušā Nāružiņas 
upītes augšteces gravā. Nāruža ir 
12 km gara Ogres upes pieteka. 
Zem akmeņu nastas mierīgi tek 
upīte, bet pavasaros ūdens pār ak-
meņiem griež baltas putu vērpetes.

Ogres pilskalns

Mazozolu pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8620, 25.4677

Pilskalns atrodas netālu no Ogres 
upes labā krasta pie Pilskalnu mā-
jām. Tas ierīkots dabiski labi aiz-
sargātā vietā, kādreiz to no trim 
pusēm apņēmusi upe. Pēc iegū-
tajiem savrupatradumiem seci-
nāts, ka pilskalns apdzīvots vēlajā 
dzelzs laikmetā (800.-1200. g.). 
Daži vēsturnieki Ogres pilskalnā 
lokalizē 13. gs. rakstītajos avotos 
minēto Jersikas valsts Lepenes pili 
(castrum Lepene). Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis.

MADLIENAS PAGASTS

Vērenes muiža un ozolu 
gatve 

Vērenes muiža, Madlienas 
pagasts, Ogres novads

No muižas kompleksa, kurš šobrīd 
ir valsts nozīmes arhitektūras pie-
mineklis, saglabājusies pils, klēts, 
vagara māja un 1771.g. celtā mui-
žas klēts. Uz muižu ved gleznaina 
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Daugavas promenāde Ogrē

Aizsargdambis Ogrē (2,6 km) pil-
sētas iedzīvotājiem un tās viesiem 
ir iecienīta atpūtas, pastaigu, mak-
šķerēšanas vieta. Promenāde ap-
meklētājus piesaista ar lielisku 
skatu uz Daugavu un Ogres ieteku.

Špakovska dendroloģiskais 
parks („Lazdukalni”)

Pavasara gatve 6, Ogre, 
 +371 27083402

Parks aizņem 5,9 ha lielu teritoriju 
un tajā aug vairāk nekā 400 krūmu 
un koku sugu gan no Rietumeiro-
pas, gan Sibīrijas un pat no Tāla-
jiem Austrumiem un Klusā okeāna 
piekrastes. Ieeja parkā ir bez mak-
sas. Ekskursijas, kāzu program-
mas un ugunskura vietas izman-
tošana – par ziedojumiem un pēc 
iepriekšējas pieteikšanās.

OGRESGALA PAGASTS

“Dakota” - militārās 
tehnikas kolekcija 

Priežu iela 1, Ciemupe, 
Ogresgala pagasts, Ogres novads, 
 +371 27083651

Kafejnīcas “Dakota” teritorijā ie-
spējams apskatīt militāro tehniku 
– automašīnas, lidaparātus, to re-
zerves daļas, kā arī cita veida at-
ribūtiku. Kafejnīcas iekštelpas ie-
kārtotas militārā stilā ar dažādiem 
ekspresīviem interjera priekšme-
tiem.
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pagastu. Visu Latvijas pagastu pār-
stāvju stādītie ozoli paaugušies un 
patlaban veido ozolu birzi. Tagad tā 
ir labiekārtota – izveidota pastaigu 
taka, soliņi un vides elementi – “Diž- 
ozols”, lapene un I. Ziedoņa debess 
vērošanas gulta.

Plāteres pilskalns

Madlienas pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8397, 25.2065

20 m augstā pilskalna Z, A, un D 
pakājē izveidots plats grāvis, rie-
tumu malā – terase. Spriežot pēc 
savrupatradumiem, tas apdzīvots 
no 5. līdz 13. gadsimtam. 19. gad-
simta 60. gados Plāteres barons E. 
Tīzenhauzens kalnā licis uzbūvēt 
mākslīgas pilsdrupas, kas daļēji 
saglabājušās vēl šodien. Valsts no-
zīmes arheoloģijas piemineklis.

Madlienas novadpētniecības 
muzejs “Bet tā bija!”

“Plāteres vecā skola”,  
Madlienas pagasts, Ogres novads, 
 +371 65039040, 29430088

Muzejs atrodas bijušajā Plāteres 
pagasta centrā – 1868. g. celta-
jā Plāteres sākumskolā. Šeit par 
skolotājiem strādājuši pirmais 
Latvijas preses karalis A. Benja-
miņš un komponists K. Kažociņš. 
Nosaukums “Bet tā bija!” ir trā-
pīgs apzīmējums ekspozīcijās 
atainotajām novadnieku dzīves 
gaitām dažādu sociālo iekārtu 
laikos.

41.

42.

Suntažu luterāņu baznīca

Luterāņu baznīca,  
Suntažu pagasts, Ogres novads,  
+371 26343062

Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Celta 1780.–1782. g. pēc arhitekta 
K. Hāberlanda projekta, 1874. g. re-
konstruēta. Baznīcas zvans ir viens 
no lielākajiem luterāņu lauku baz-
nīcās Latvijā; tas sver 1,4 tonnas. 
Dievnama altāris ir valsts nozīmes 
mākslas piemineklis.

Publiskā observatorija 
Suntažos

“Kaltiņi”, Suntažu pagasts,  
Ogres novads, +371 29120445 
www.starspace.lv 

Observatorijā var vērot debesis – ja 
tās neklāj mākoņi, nav miglas vai 
nokrišņu. Daļējas mākoņainības 
apstākļos var vērot sauli un mē-
nesi. Papildus debesu vērošanai ir 
iespējams apskatīt arī meteorītu 
kolekciju, kā arī iepazīties ar no-
vērojumiem izmantojamo tehniku. 
Observatorijas īpašnieki piedāvā 
arī saistošus un atraktīvus fizikas 
eksperimentus.

Alus darītava „IndieJānis”

“Kalts” Upespils, Suntažu pagasts, 
Ogres novads, +371 29760218 
indiejanis@gmail.com, 
www.indiejanis.mozello.lv

Ekskursijā pa alus darītavu Sun-
tažu pagasta Upespilī iespējams 
uzzināt, kā top īsts alus. Ierodoties 
lielākā vai mazākā kompānijā, alus 
darītavas īpašnieks Jānis Rudzītis 

14.

15.

16.

Ančiņu Velna akmens

Lauberes pagasts, Ogres novads, 
GPS 56.8434, 25.0518

5,1 m garš, 4,3 m plats, 2,3 m 
augsts, apkārtmērs 16 m. Sens 
kulta objekts, izmantots kā zie-
došanas vieta, akmens virsmā 
izveidots 3 m garš, 0,5 m plats un 
ap 0,1 m dziļš iedobums. Valsts 
nozīmes arheoloģijas pieminek-
lis.

Loka šaušana sporta bāzē 
„Caunes”

“Jauncaunes”, Lauberes pagasts, 
Ogres novads,  +371 29492239

Sporta klubs “Amazones” piedāvā 
loka šaušanas paraugdemons-
trējumus vai iespēju apgūt loka 
šaušanas pamatus un izmēģināt 
visdažādākos loku veidus piere-
dzējušu lietpratēju vadībā. Teri-
torijā pieejamas telts un uguns-
kura vietas.

KRAPES PAGASTS

Krapes muižas komplekss 
un parks

Krapesmuiža, Krapes pagasts, 
Ogres novads,  
GPS 56.7482, 25.1009

Krapes muižas kungu māja cel-
ta 1909. – 1910. g. pēc arhitekta 
V. Bokslafa projekta. Tā tika sa-
grauta 1. pasaules kara laikā. 
Saglabājusies 19. gs. vidū celtā 
dārznieka māja, pārvaldnieka 
māja, klēts, kūts un 7,2 ha pla-
šais parks ar 16 svešzemju koku 
sugām. Krapes muižas apbūve 
ir vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis.

46.

47.

48.

Ķeipenes kinostacija 
(S. Eizenšteina komunikāciju 
centrs)

„Dzelzceļa stacija”, Ķeipenes 
pagasts, Ogres novads 
+371 65033717, 25577645

Vecās Ķeipenes dzelzceļa stacijas 
uzgaidāmajā telpā izveidota eks-
pozīcija kinorežisoram Sergejam 
Eizenšteinam “Es pat no telefona 
grāmatas uztaisīšu kino”. Stacijas 
apkārtnē izvietotas vides instalāci-
jas – bāka ar pastkastītēm – veltī-
jums dokumentālā kino režisoram 
Jurim Podniekam, milzu galds kino 
dižgariem, kino kadru tunelis un 
pazemes izstāžu zāle -“Potjomkina 
aka”.

Ķeipenes piparkūku studija

„Kalnāji”, Akas iela, Ķeipene, 
Ogres novads, +371 22002115 
www.keipenespiparkukas.lv 

Oriģinālās formas, vizuālais no-
formējums un dabīgais sastāvs 
Ķeipenē ceptās piparkūkas pada-
ra unikālas un atšķirīgas no citur 
ceptajām. Tieši šo īpašību dēļ tās 
ir ieguvušas savu atpazīstamību. 
Piparkūku studijā iespējams izzi-
nāt piparkūku tapšanas procesu un 
izmēģināt savu roku veiklību rado-
šajā darbnīcā.

Ķeipenes muižas parks

Brūveri, Ķeipenes pagasts, Ogres 
novads, GPS 56.8871, 25.1825

Iespējams, ka savu nosaukumu 
muiža ieguvusi no prūšu kanoniķa 
Kaipena vārda, kurš šo apkaimi 

19.

20.

21.

tiek piedāvāta vīna degustācija un 
uzkodas, kā arī viesiem ir iespēja 
apskatīt vīna ražotni, klausoties 
saimnieka stāstā par vīna tapšanu.

Krapes luterāņu baznīca

Krape, Ogres novads, 
 +371 26410221

Pamati koka baznīcai likti 1802. 
gadā. No 1856.-1857. gadam tika 
uzcelts mūra dievnams. Altārglez-
nu “Kristus Ģetzemenes dārzā” 
gleznojis K. F. Hūns. 1881. gadā 
draudze ieguva 160 kg smagu zva-
nu. Logos skatāmas vitrāžas. Vie-
tējās nozīmes arhitektūras piemi-
neklis.

Krapes Sv. Arsēnija 
pareizticīgo baznīca 

Krapes pagasts, Ogres novads

Baznīca celta 1891. gadā. Celtnie-
cībā izmantoti šķeltie akmeņi, bet 
zvanu tornī, karnīzēs, durvju un 
logu ailēs – sarkanie ķieģeļi. Baz-
nīca ir 250 sēdvietas, plānā tā veido 
pareizu krustu. Baznīcā aplūkojami 
sienu un griestu gleznojumi. Vie-
tējās nozīmes arhitektūras piemi-
neklis.

52.

53.

Muižas kungu māja celta 19. gs. 
otrajā pusē. Kopš 1938. gada ēkā 
atrodas skola. Ap to plešas brīvā 
plānojumā veidots parks. Stādīju-
mu pamatā, galvenokārt, ir vietējās 
koku sugas. Muzejā, kas pašlaik at-
rodas bijušajā muižas pārvaldnieka 
mājā, apkopoti pagasta un tuvākās 
apkārtnes vēstures materiāli. Tau-
rupes muižas apbūve ir vietējas 
nozīmes arhitektūras piemineklis.

Vilhelma Purvīša dzimtās 
mājas “Vecjauži”

“Vecjauži”, Taurupes pagasts, 
Ogres novads, +371 25543070

1872. gadā dzimušais latviešu 
glezniecības klasiķis V. Purvītis 
“Vecjaužos” pavadījis savas dzīves 
pirmos sešpadsmit gadus. 1998. 
gadā māju iegādājās Nīderlandes 
pilsone, mākslas zinātniece un 
muzeoloģijas speciāliste Margrieta 
Lestradena. Patlaban ēka, kas ir 
valsts nozīmes vēstures pieminek-
lis, ikdienā aplūkojama no ārpuses. 
Piesakoties iepriekš, pieejama arī 
ēkas iekštelpu apskate.

Aderkašu Sv. Marijas-
Magdalēnas pareizticīgo 
baznīca

Aderkašu pareizticīgā baznīca, 
Taurupes pagasts, Ogres novads, 
+371 65031287

Dievnams celts 1867. gadā. Tajā 
ilgus gadus par priesteri kalpo-
ja pareizticīgais latvietis J. Līcītis 
(Straumīte), vairākkārt izdotās grā-
matas “Pareizticīgā latvieša piezī-
mes” autors, kā arī K. Blodons, kas 

25.

26.

ha. Dabas parka vērtības ir neregu-
lētā Ogres upe, tās ieleja ar krāš-
ņām krastu ainavām, daudzveidīgi 
meži, plašas pļavas, upju krāces, 
kraujas, avoti, dižakmeņi, dižkoki. 
Ieleja jau izsenis ir bijusi apdzīvota, 
līdz pat mūsdienām tajā saglabā-
jušās ievērības cienīgas vēstures 
liecības – seni pilskalni un pils-
drupas, baznīcas, muižas. Kopumā 
dabas parka teritorijā atrodas 21 
valsts nozīmes aizsargājams kul-
tūras piemineklis. Dabas parks ie-
kļauts „Natura 2000” tīklā.

Meņģeles luterāņu baznīca

Baznīckalns, Meņģeles pagasts, 
Ogres novads, +371 26656965, 
22455879

Baznīca celta 1795. gadā ar Meņ-
ģeles muižas īpašnieku Šēnfoge-
lu atbalstu. Gadsimtu gaitā tā nav 
būtiski mainījusies. Baznīcas pa-
matapjoms – mūra, bet barokālais 
tornis – koka. Altāra centrā – G. R. 
Kāringa 1864. gadā darinātā al-
tārglezna „Golgāta”. Ērģeles 1933. 
gadā būvējis H. Kolbe. Valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklis.

Sudrabu Edžus piemiņas 
ekspozīcija 

„Auseklītis”, Meņģeles pagasts, 
Ogres novads, +371 26191096

Meņģeles pagasts ir rakstnieka 
Sudrabu Edžus dzimtā vieta. Šai 
apkaimē radīti daudzi Sudrabu 
Edžus stāstu literārie varoņi, arī 
Dauka, kuru viņa lielās zinātkāres 
dēļ iesaukuši par “Dullo”. Rakst-
niekam un Meņģeles pagasta vēs-
turei veltītā ekspozīcija iekārtota 
bijušā bērnudārza ēkā. Šeit apska-
tei izliktas senlietas, kas savāktas 
no meņģeliešu mājām.

29.

30.

57.

7.

7.

7.

12.

12.

7

6

1

2

3

4

5

8

9

12.

160.

160.

E22

A6

1

Smilšu iela

Akm
eņu iela

Policija

Radošās 
darbnīcas

Dabas parks 
“Ogres Zilie 

kalni”

“Milžu taka”

“Džungļu 
parks”

Sporta 
centrs

T/c Rimi

T/c Dauga

Tirgus

Sierštelle

Mākslas 
skola

 
Kultūras 

centrs

“Jumppark”

Ogres 
novada  
dome

Ledus 
halle

Ogres 
tehnikums

Mūzikas 
skola Skulptūru 

dārzs

Ogres 
estrāde

Bijusī sanatorija 
“Saulstari”

Ogres 
brāļu kapi

Keramikas 
darbnīca 
“Sproģi”

Peldbaseins
“Neptūns”

Špakovska 
parks

Skeitparks

Vēsturiskā 
degvielas uzpildes 

stacija

8

42

Apzīmējumi

1

Ceļi, ielas
Gājēju ielas
Ceļu numuri
Dzelzceļš / Dzelzceļa stacija
Pilsētas robeža
7. velomaršruts
12. velomaršruts
160. velomaršruts

Apskates vieta ar audiogidu
Apskates vieta
Baznīca, piemineklis
Naktsmītnes / Ēdināšana
Vides objekts / Bērnu rotaļu laukums
Peldvieta
Veikals / Tirdzniecības centrs
Pasta nodaļa / Autostāvvieta
Degvielas uzpildes stacija
Upes, ūdenskrātuvesMazā Jugla
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7.

160.
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Dakota
Priežu iela 1, Ciemupe
+371 25985923
Vietu skaits: 20 + terase

Brīvnieki
„Brīvnieki”, Ogresgala pagasts
(A6 šosejas malā, starp Ciemupi 
un Ķegumu)
+371 65034620
Vietu skaits: 28 + terase

Akmeņkrogs
„Akmeņkrogs”, Suntaži
+371 65037094
Vietu skaits: 24

KAFEJNĪCAS

Ķēķis
ATC ēka, Madliena
(ieeja caur veikalu „Lats”)
+371 65039535, 29162991
Vietu skaits: 40-50

Bitīte
„Vaivari”, Madliena
+371 26308002
Vietu skaits: 25 + terase

Kurmis
„Kurmis”, Taurupe
+371 25288215
Vietu skaits: 16

NAKTSMĪTNES

1. Pie Zilajiem kalniem
Zilokalnu prospekts 2b, Ogre
+371 29286045
Vietu skaits: 6

2. Sprīdīši
„Sprīdīši”, Ogresgals 
+371 65035283, 26516558
Vietu skaits: 20

3. Indrāni
„Indrāni”, Ogresgala pagasts
+371 29242603
Vietu skaits: 16

4. Debesu bļoda
„Brahmaņi”, Ogresgala pagasts
+371 29557172
Vietu skaits: 110

5. Forums
„Pasts”, Suntaži
+371 20383864
Vietu skaits: 12

6. Copes
”Copes”, Suntažu pagasts
+371 22000099, 67189014
Vietu skaits: 60

7. Šūpoļu parks
„Zuši”, Ķeipenes pagasts
+371 28679934
Vietu skaits: 5

8. Krasti
„Krasti”, Madlienas pagasts
+371 29426836, 26596187
Vietu skaits: 8

9. Forsteri
„Forsteri”, Madlienas pagasts
+371 29388012
Vietu skaits: 16

APZĪMĒJUMI

Melnais segums, 
grants segums

Ceļu numuri

Novadu, pagastu 
robeža

Zaļo dzelzceļu 
velomaršruts

6. velomaršruts

7. velomaršruts

12. velomaršruts

160. velomaršruts

Apskates objekts  
ar audiogidu

Apskates objekts

Apzīmējumi, kuri novirzīti 
no atrašanās vietas

Pilskalns / ievērojams 
kalns

Baznīca, piemineklis

Izcils, ievērojams 
akmens

Naktsmītnes / kempingi

Ēdināšana

Veikals / tirdzniecības 
centrs

Pasta nodaļa

Degvielas uzpildes stacija

Upes, ūdenskrātuves


