
Muzejs ir būtiska radošo izpausmju platforma Ogres novada 
un Latvijas māksliniekiem. Mūsdienīgajās telpās apskatāmas 
2 pastāvīgās ekspozīcijas: 
1) izzinoša izstāde par bijušās bankas ēkas pārmaiņām 
“No bankas līdz muzejam”; 
2) atraktīvā „Pietura Ogre”, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu 
un ar interaktīvajiem un digitālajiem risinājumiem piemērota 
visām vecumgrupām. Tas ir izsmeļošs vēstījums par Ogres 
vēsturi.
Izstāžu zālē mākslas un vēstures tematikai veltītas 
ekspozīcijas tiek mainītas katru mēnesi. Iespēja pieteikties 
dažādām izglītojošām programmām.

OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

Brīvības iela 36, Ogre, +371 65024345
Darba laiks: P. slēgts, O. - Pk. 10-17, S., Sv. 12-17
ogresmuzejs@ogresnovads.lv, www.ogresmuzejs.lv
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APSKATES VIETAS OGRĒ

Brīvības iela Ogrē ir izcila ar 20. gs. 20.–30. gadu 
arhitektūras paraugiem. Šeit savu talantu apliecinājuši 
daudzi izcili meistari. Mūsdienās lielākā daļa ēku ir valsts vai 
vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Gājēju ielas sākumā labiekārtotais skvērs kļuvis par 
ogrēniešu un pilsētas viesu iecienītu pulcēšanās vietu. 
Vasaras laikā pilsētas iedzīvotājus un viesus priecē strūklaku 
komplekss “Digitālais ūdens aizkars”, kā arī bradājamā 
strūklaka, kas īpaši patīk mazākajiem apmeklētājiem. Īpaši 
skaistas strūklakas izskatās tumšajās vakara stundās, kad 
visā krāšņumā redzamas veidotās krāsas, tēli un zīmes. 
Pilsētas skvērā notiek mūzikas, mākslas, sporta un cita veida 
izklaides pasākumi.

OGRES PILSĒTAS VĒSTURISKĀ APBŪVE  
UN SKVĒRS

Brīvības iela, Ogre

1

Promenāde stiepjas gar Ogres upi, paverot burvīgu ainavu uz 
upes plūdumu un tās krastiem. Promenādes sākumā atrodas 
1966. gadā būvētais gājēju tilts, kas savieno pilsētas centrālo 
daļu ar Pārogri. Tas ir  lielākais lokveida tipa tilts Latvijā 
(94 m garš, 4,5 m plats). Netālu atrodas pāri upei uzstādītās 
koka laipas, kas atdzīvina pagājušā gadsimta 20.–30. gadu 
peldu kūrorta gaisotni Ogrē. Laipas uz ziemas sezonu tiek 
demontētas. Promenādes otrā galā atrodas jaunais gājēju 
tilts, kas savieno J. Čakstes pr. un Ogres ielu. Abi tilti 
periodiski tiek izgaismoti.

KRASTA PROMENĀDE 

Krasta iela, Ogre
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Zilie kalni ir 312 ha vaļņveidīgu pauguru virkne – Lielo 
Kangaru kalnu daļa. Parka teritorijas lielāko daļu aizņem 
skujkoku meži uz osiem. Dabas parks ir aizsargājama 
dabas teritorija. Te sastopamas sešas aizsargājamo augu 
sugas. Senatnē šeit atradies pilskalns. Zilie kalni ir iecienīta 
ogrēniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta. Ziemā dabas parkā 
tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases ar interesantu 
reljefu, bet vasarā taku tīkls ir pieejams nūjotājiem, 
velobraucējiem un citiem aktīvās atpūtas cienītājiem. Parka 
teritorijā atrodas Dubkalnu ūdenskrātuve ar labiekārtotu 
pludmales zonu, piknika un ugunskura vietām, kā arī aktīvās 
atpūtas zonu, kurā ierīkoti pludmales volejbola, futbola un 
badmintona laukumi. No skatu laukuma paveras burvīgs 
skats uz Dubkalnu ūdenskrātuvi, bet augstkajā dabas parka 
vietā slejas 30 m augsts skatu tornis, no kura saredzama 
tuvākā apkārtne un skaidrā laikā pat Rīga.

DABAS PARKS “OGRES ZILIE KALNI”

Ogres pilsēta un Tīnūžu pagasts, +371 29455400,
www.ziliekalni.lv
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1908. gadā Ogres vasarnīcu kolonijas iemītnieki nolēma 
būvēt Meža kapelu ar 300 vietām. Tā bija koka būve un 
stilistiski atgādināja Dienvidčehijas un Šveices reģionu 
sakrālās būves. Pirmā pasaules kara laikā kapela nodega. 
1927. gadā uz Meža kapelas drupām tika uzcelta baznīca 
ar 422 sēdvietām. To cēla pēc Haralda Kundziņa projekta 
vēlīnās neogotikas tradīcijās. Baznīca ir vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklis.

OGRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

Brīvības iela 51, Ogre, +371 65047915
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Iepriekš zināms kā dendroloģiskais parks “Lazdukalni”. 
Parks atrodas Pārogrē un aizņem 5,9 ha lielu teritoriju. Pie 
parka ieejas apmeklētājus sagaida skulptūra ar nāriņu. 
Parkā aug vairāk nekā 400 krūmu un koku sugu gan no 
Rietumeiropas, gan Sibīrijas un pat no Tālajiem Austrumiem, 
un Klusā okeāna piekrastes. Parks apskatāms, izstaigājot 
tajā izveidotās takas 1,8 km garumā. Parka augstākajā vietā 
atrodas skatu tornis, uz kuru ved pamatīgas betona kāpnes 
ar 100 pakāpieniem. 
Ieeja parkā ir bez maksas. Ekskursijas, kāzu programmas 
un ugunskura vietas izmantošana – par ziedojumiem un pēc 
iepriekšējas pieteikšanās.

ŠPAKOVSKA PARKS

Pavasara gatve 6, Ogre, +371 27083402
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20. gs. 90. gadu beigās uzcelts kādreizējās vasarnīcas 
vietā, daļēji saglabājot sienas. Projekta autore L. Kļešņina. 
Vairākas ikonas gleznotas Lietuvā.

OGRES SV. NIKOLAJA PAREIZTICĪGO  
DRAUDZES LŪGŠANU NAMS

Krasta iela 15, Ogre, +371 26528880
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Daugavas aizsargdambis (2,6 km) pilsētas iedzīvotājiem un 
tās viesiem ir iecienīta atpūtas, pastaigu un makšķerēšanas 
vieta. Promenāde apmeklētājus piesaista ar lielisku skatu uz 
Daugavu. 

DAUGAVAS PROMENĀDE 

Kalna prospekta un Rīgas ielas krustojums, Ogre 
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Pie Ogres ietekas Daugavā izbūvētais mols izveidojies par 
unikālu atpūtas un pastaigu vietu. Šeit paveras brīnišķīga 
ainava uz Daugavu un upes pretējo krastu. Īpaši skaisti skati 
vērojami saulrieta laikā. Mola galā izvietots vides objekts 
– bāka, kuras fasādes apdarei izmantots rūsējuma efekts. 
Tumsā no bākas augšas virzās kustīgs gaismas stars. Uz 
mola izvietots vides objekts trīs mūsdienu jauniešu veidolā. 

OGRES MOLS UN BĀKA 9

Ēka celta 1927. gadā pēc Konstantīna Pēkšēna projekta kā 
Rīgas Centrālās slimokases bērnu sanatorija “Mālkalne”.  
Ēkas arhitektūra ir izteiksmīga un formās bagāta, tā 
reprezentē sava laika tendences. Lielākā un greznākā telpa 
ir ēdamzāle. To rotā 1927. gadā Anša Cīruļa veidotie sienu 
gleznojumi. Līdz mūsdienām saglabājušies vien nedaudzi 
mākslinieka darināti dekoratīvās glezniecības darbi. 
Gleznojumiem piešķirts valsts nozīmes mākslas pieminekļa 
statuss. Ēkas interjeru iespējams apskatīt pasākumu laikā.

BIJUSĪ SANATORIJA “OGRE”

Gaismas prospekts 2/6, Ogre
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Šobrīd Latvijā lielākā publiskā koka konstrukciju ēka, kas 
iekļaujas pasīvo jeb nulles enerģijas patēriņa ēku kategorijā. 
Gan ēkas fasādē, gan iekštelpās daudzviet ir redzamas 
koka konstrukcijas – šajā būvē koks ir galvenais izmantotais 
materiāls. 2021. gadā Ogres Centrālā bibliotēka konkursā 
Latvijas Būvniecības gada balva saņēmusi Grand Prix balvu. 
Bibliotēkas ātrijā apskatāmas izstādes un apmeklētājus 
sagaida darbinieks – robots. Iepriekš piesakoties, iespējams 
pieteikt ekskursiju.

OGRES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

Brīvības iela 35, Ogre, +371 65068781
info@ocb.lv, www.ocb.lv
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Baltijā lielākā - 20 līdz 24 metrus augstā, 1050 m2 platībā 
izbūvētā klinšu kāpšanas siena paredzēta sportistu, kalnu 
tūristu, alpīnistu un citu interesentu treniņiem. Līdztekus 
lielajai sienai izbūvēta arī mazāka – 2,5 – 4,5 metrus augsta 
boulderinga siena, kur ir maršruti arī mazākajiem kāpējiem. 
Izbūvējot kāpšanas torni, atjaunota 20. gs. industriālā 
mantojuma būve – ūdenstornis, kas netika izmantots jau 
kopš 80. gadu nogales.

KLINŠU KĀPŠANAS TORNIS

Zvaigžņu iela 11, Ogre, +371 20241073,  Tornis OGRE
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T Ū R I S M A  K A R T E

OGRE

Karte, zīmējumi: 
Velta Riekstiņa

2022

OGRES NOVADA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS 

CENTRS
Brīvības iela 18, Ogre, LV-5001
Tālr.: +371 65071883, 29491685

info@visitogre.lv

WWW.VISITOGRE.LV
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SUP NOMA “OGRE ACTIVE”

+371 29692295,  Ogreactive

BEZCEĻU ELEKTROSKEITBORDA  
NOMA “BRUNTOR”

+ 371 27191263,  Bruntor, www.bruntor.com

PLOSTA NOMA PA OGRI  
UN DAUGAVU

+ 371 27191263
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Piedzīvojumu parks „Milžu taka” ir no virvju un koka 
konstrukcijām veidota trase kokos, to veido trīs dažādu 
grūtības un sarežģītības pakāpju loki. Trases kopgarums ir 
gandrīz 600 metri. Atkarībā no apmeklētāja noskaņojuma un 
fiziskajām spējām ir iespēja izvēlēties – veikt visu trasi vai 
atsevišķus loka apļus.

PIEDZĪVOJUMU PARKS “MILŽU TAKA”

Dabas parks “Ogres Zilie kalni”, Ogre, +371 24427070, 
info@milzutaka.lv, www.milzutaka.lv, GPS 56.8262, 24.5952
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Lieliska aktīvās atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem. Šeit 
pieejams plašs atrakciju klāsts: 110 m  nobrauciens ar 
kamerām, lecamspilvens, bērnu labirints, piepūšamās 
atrakcijas, ūdens spilveni, batuti, velokarti un dažādas citas 
atrakcijas lieliskai laika pavadīšanai.

“SLIP’N SLIDE” ATRAKCIJAS  

Astilbju iela 13, Ogre, +371 25646404, 
slipnslideogre@gmail.com, www.slipnslide.lv
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Vieta, kur atpūsties, satikties ar draugiem un noorganizēt 
privāto pasākumu. Divas spēļu telpas, trīs virtuālās realitātes 
sistēmas. Plašs spēļu klāsts, iespēja izmēģināt dažādas spēles.

VIRTUĀLĀS REALITĀTES SPĒLES “CITA TELPA”

Brīvības iela 12a, 2.stāvs, Ogre
+371 28252422, www.citatelpa.lv
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“SNIEGA SUŅI” – IZBRAUCIENI AR KAMANĀM 

Apiņu un Rietumu ielas krustojums, Ogre
+371 26532851, 26593651, info@sniegasuni.lv, 
www.sniegasuni.lv. Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
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OGRES LEDUS HALLE

Mežezera iela 3, Aizupes, Ogres novads
+371 29245380, +371 65055132, 
ledushalle@vidzemesledus.lv, www.vidzemesledus.lv
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ELEKTROVELOSIPĒDU NOMA /  
DISTANČU SLĒPJU NOMA “OZK”

Ogres Zilo kalnu starta laukums
+ 371 25664443,  OZK noma
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VELOSIPĒDU NOMA “VELOOGRE”

Daugavpils iela 74, Ogre
+ 371 26460061, www.veloogre.lv
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Bērnu izklaides centrs 500 m2 platībā veidots tā, lai gan 
mazais rāpotājs justos droši, iepazīstot jaunatklāto pasauli, 
gan izaicinājumus mīlošais 12-gadnieks atrastu saistošas 
izklaides milzu šķēršļu labirintā, batutā, piepūšamajā 
atrakcijā, vai galvu reibinošajos 6 metrus garajos 
slidkalniņos. Šeit iespējams remdēt izsalkumu, baudot 
gardas uzkodas un atspirdzinošus dzērienus.

BĒRNU IZKLAIDES CENTRS “DŽUNGĻU PARKS”

Mālkalnes prospekts 1, 3.stāvs, Ogre, +371 20071677
info@dzungluparks.lv, www.dzungluparks.lv
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Ogres batutu parks “Jump Park” ir izklaides un aktīvās atpūtas 
vieta, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Batuti vairāk kā 200 m2 
platībā: porolonu baseins, kāpelēšanas siena, profesionālais 
batuts triku veikšanai un divi dažāda augstuma basketbola 
grozi priecēs jebkura vecuma bērnus un pieaugušos. Batutu 
parks ir savienots ar kafejnīcu “Ezītis Miglā”.

BATUTU PARKS “JUMP PARK”

Brīvības iela 19, Ogre, +371 26463175, info@jumppark.lv

19

Ūdens atrakciju parks labiekārtotajā Vecupes pludmalē. 
Vasaras sezonā šeit pieejama ūdens pilsētiņa ar šķēršļiem, 
SUP dēļu noma un kafejnīca ar atsprindzinošiem dzērieniem, 
saldējumu un kafiju. Šeit iespējams nomāt arī specializētu 
SUP dēli, kas paredzēts personām ar invaliditāti. Vecupes 
pludmale ir viena no iecienītākajām peldvietām Ogrē, kur 
pieejamas ģērbtuves, tualete, pludmales volejbola laukums 
un rotaļlaukums bērniem. 

ŪDENS PILSĒTIŅA “OGRES VARDE”

Vecupes pludmale, Ogre, +371 20012139
ogresvarde@gmail.com, www.ogresvarde.lv 
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ĒDINĀŠANAS IESTĀDES
OGRE BURGERU RESTORĀNS “O’STREET” 

Brīvības iela 22, Ogre +371 24333094 

“YUMA SUSHI” 
Brīvības iela 22, Ogre +371 28737373 

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS KIOSKS “TŪTA” 
Brīvības iela 22, Ogre 

KAFEJNĪCA OGRES KULTŪRAS CENTRĀ
Brīvības iela 15, Ogre, +371 26550090

RESTORĀNS “SENJORITA KUKŪ” 
Brīvības iela 32, Ogre +371 65024620  

BĀRS-KAFEJNĪCA “OGRES EZĪTIS MIGLĀ” 
Brīvības iela 19, Ogre +371 28008834

“M. PŪRES BEĶEREJA” 
Brīvības iela 21, Ogre +371 65022599 

“SUSHI AR MANI” 
Brīvības iela 21a, Ogre +371 25722572

KAFEJNĪCA “NIKO” 
Brīvības iela 23, Ogre +371 65024894

KAFEJNĪCA “ILZE” 
Brīvības iela 25, Ogre +371 26543080  

GASTROBĀRS “MELNĀ KAMENE” 
Tīnūžu iela 1, Ogre +371 20277577 

PICĒRIJA-KAFEJNĪCA “TROMBONS” 
Brīvības iela 50, Ogre +371 27086575 

KAFEJNĪCA “BUBBLE GUM” 
Mālkalnes pr. 34, Ogre +371 29394920

KAFEJNĪCA “ROAST” 
Mālkalnes pr. 7, Ogre +371 22112457 

KAFEJNĪCA “CIEMOS” 
Mālkalnes pr. 4, Ogre +371 26371853 

KONDITOREJA “PIE VANAGA” 
Skolas iela 2a, Ogre +371 25546501 

BISTRO “POLICIJAS AKADĒMIJA” 
Brīvības iela 12, Ogre +371 26550090 

RESTORĀNS “SIERŠTELLE STUDIO” 
Brīvības iela 12, Ogre +371 25767626

KAFIJAS NAMIŅŠ “GAITA” 
Brīvības iela 9, Ogre

“PICAS MEISTARS” 
Ķiršu iela 5, Ogre +371 20011188

“ČILI PICA” 
Rīgas iela 23, Ogre (t/c “Dauga”), +371 65044354

“OZOLIŅA KONDITOREJA” 
Rīgas iela 23, Ogre (t/c “Dauga”) +371 65022017

“PAPA SUSHI” 
Rīgas iela 17, Ogre +371 28777768

“RUSH CAFE” 
Druvas iela 5, Ogre +371 26845148
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Iepriekš piesakoties, pieejamas meistarklases, kuru laikā 
garšvielu ražotnes saimnieces izrādīs savu produkciju, 
dos nodegustēt, kā arī sniegs iespēju uzmeistarot savu 
individuālo garšvielu maisījumu. Pasākums piemērots 
dažādiem kolektīviem, radiem un draugiem, kā arī jaunajiem 
pāriem un viņu viesiem. Pieejama arī krāsaino un ēdamo 
gleznu darbnīca bērniem. Iespēja darboties ar jogurtiem un 
dabīgajām krāsām, kā arī ar augļiem, ogām, veidojot košus 
un krāsainus gardumus.

GARŠVIELU VEIKALS “MANAS GARŠAS”

Akmeņu iela 45, Ogre, +371 29158362
klientiem@manasgarsas.lv, www.manasgarsas.lv
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Keramikas darbnīca “Sproģi” atrodas Pārogrē. Keramiķi 
Imants un Malda Sproģi piedāvā – ekskursijas, kuru laikā ir 
iespēja vērot, kā no necilas māla pikas top mākslas darbs. 
Iespēja darboties pašiem un iemēģināt roku pie podnieka 
virpas. Piedāvājumā arī kāzu pasākumi, veidojot jaunlaulāto 
“laimes podu” vai roku nospiedumus. 

KERAMIKAS DARBNĪCA “SPROĢI”

Viestura aleja 6, Ogre, +371 29846704, 
imants.sprogis@inbox.lv, keramikasdarbnica.blogspot.com.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš
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Restorāna “Sierštelle Studio” viesmīlīgajās telpās ir pieejama 
sieru degustācija, klausoties interesantus faktus un stāstus 
par un ap “SierŠtelles” sieru. Degustācijas laikā ir iespēja 
nobaudīt vienpadsmit veidu sierus - gan saldus, gan sāļus, kā 
arī fritēta siltā siera uzkodu ar pašgatavotu džemu, trīs veidu 
paštaisītas saldās trifeles, Creme Brulee un glāzi Ogres novadā 
ražota vīna. Degustāciju iespējams apvienot ar gardu maltīti 
“SierŠtelle Studio”, kā arī sierus iegādāties līdzņemšanai. Īpašs 
piedāvājums izstrādāts arī skolēnu grupām.

“SIERŠTELLE” 

Brīvības iela 12, Ogre, +371 25767626, studija@sierstelle.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš
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Radošajā darbnīcā “Dzīvais māls” iespējams apgleznot 
gatavus māla traukus vai izgatavot māla traukus pašam. “Pie 
Mimi” var izgatavot krāsainus cepumus, izcept sklandraušus 
vai apgleznot piparkūkas.

RADOŠĀS DARBNĪCAS JAUNOGRĒ

Zilokalnu prospekts 2b, Ogre, +371 26329403 (Pie Mimi), 
29286045 (Dzīvais māls). Apmeklējumu pieteikt iepriekš
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