IKŠĶILE

vas, ūdensmotociklus, ūdens
velosipēdus, SUP dēļus u.c.
Grupām pieejami braucieni
uz Meinarda un Nāves salu.
Iespējams iznomāt peldošo
pirti un kafejnīcu.
4.

1.

Ikšķiles baznīcas
drupas uz Sv.
Meinarda salas

Ikšķile, Ogres novads
Ikšķiles baznīcas drupas –
senākās mūra celtnes drupas Baltijā, atrodas uz Sv.
Meinarda salas Rīgas HES
ūdenskrātuvē. Ikšķiles baznīca celta 1185. gadā bīskapa Meinarda vadībā. Pēc
HES ūdenskrātuves uzpludināšanas 20. gs. 70. gados
drupas apņem ūdeņi. Mūsdienās tās iekonservētas,
virs drupām uzbūvēts jumts
un sala nostiprināta. Uz salu
var nokļūt ar laivu.
2.

Ikšķiles pludmale

Rīgas iela 20, Ikšķile, Ogres
novads
Viena no iecienītākajām
peldvietām novadā. Pieejama autostāvvieta, tualete,
pārģērbšanās kabīne, bērnu
rotaļu laukums un kafejnīca. Daugavas gultne šeit ir
sekla, tādēļ pludmale ir īpaši piemērota atpūtai ar bērniem.
3.

Ikšķiles laivu noma

Peldu iela 28, Ikšķile, Ogres
novads, +371 20279011,
www.udensprieks.lv
Ikšķiles ūdens un atpūtas
sporta centrs piedāvā dažādu ūdens transportlīdzekļu
nomu - airu laivas, motorlai-

34.

Loka šaušana
sportabāzē „Akoti”

“Jauncaunes”, Lauberes
pagasts, Ogres novads, +371
29492239. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš!
Piedāvājumā loka šaušanas
paraugdemonstrējumi
un
iespēja apgūt loka šaušanas
pamatus, kā arī izmēģināt
visdažādākos loku veidus
pieredzējušu lietpratēju vadībā. Teritorijā pieejamas
telts un ugunskura vietas.
35. Aktīvās atpūtas centrs

jauniešiem

“Lapegles”, Lēdmanes
pagasts, Ogres novads, +371
28347630. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš!
Pieejams peintbola laukums,
šķēršļu
josla,
auto-moto-velo trase, alpīnisma siena un ūdens aktivitātes. Iespēja organizēt dažādus pasākumus: jauniešu
nometnes, klases vakaru,
vecpuišu un vecmeitu ballīti,
komandas saliedēšanas u.c.
pasākumus. Šeit var iemācīties, kā orientēties mežā,
izdzīvot dabā, iekurt ugunskuru, atrast pajumti un citas
noderīgas prasmes.

KRAPE

36. Vīna darītava

“Lauskis”

“Lauski”, Lēdmanes
pagasts, Ogres novads,

Veikparks
“Wild Wake”

“Meža Selēkas”, Tīnūžu
pagasts, Ogres novads,
+371 27778894,
www.wildwake.lv
Veikparkā Selēku ezera
krastā, meža ielokā ir viss
nepieciešamais atpūtai - lieliskas ainavas, veikbords,
SUP dēļi un vieta grilam.

TĪNŪŽI
5.

Kultūras mantojuma
centrs “Tīnūžu muiža”

Tīnūžu pagasts, Ogres
novads, +371 26669452
Kultūras mantojuma centrs
atrodas 20. gs. 30. gadu sākumā celtajā klētī un tā pamatekspozīcija veltīta 1917.
gada latviešu strēlnieku
kaujām pie Mazās Juglas
upes. Muzejā apskatāmas
līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, uniformas un
dažādi Mazās Juglas kauju
vietās atrasti priekšmeti.
Papildus pastāvīgai ekspozīcijai katru gadu tiek veidotas
tematiskas izstādes.
6.

Mini zoo “Skaistkrasti”

“Skaistkrasti”, Tīnūžu
pagasts, Ogres novads,
+371 29545545
Mini zoo “Skaistkrasti” piedāvā iespēju iepazīties ar
dažādiem dzīvniekiem. Šeit
dzīvo alpakas, lamas, poniji,
ēzeļi, dažādu sugu putni un
daudzi citi dzīvnieki. Iespējams dzīvniekus pabarot, kā

+371 26052137,
www.krapesmuiza.lv.
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Vīna darītava ierīkota 300
gadu senos Krapes muižas
dārznieka mājas pagrabos.
Ekskursijas laikā tiek piedāvāta vīna degustācija un
uzkodas, kā arī viesiem ir
iespēja apskatīt vīna ražotni,
klausoties saimnieka stāstā
par vīna tapšanu.

37.

Krapes muižas
komplekss un parks

Krapesmuiža, Krapes
pagasts, Ogres novads
Krapes muižas kungu māja
celta 1909.–1910. gadā pēc
arhitekta V. Bokslafa projekta. Tā tika sagrauta I pasaules kara laikā. Saglabājusies
19. gs. vidū celtā dārznieka
māja, pārvaldnieka māja,
klēts, kūts un 7,2 ha plašais
parks ar 16 svešzemju koku
sugām.
38. “Skaņumāja” -

tradicionālo mūzikas
instrumentu
ekspozīcija

“Krapes”, Krapes
pagasts, Ogres novads, +371
26162146, www.muzikanti.lv.
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Tradicionālo mūzikas instrumentu kolekcija atrodas
bijušās Krapes muižas pārvaldnieka mājā. Šeit iespējams iepazīties ar pēdējo
100-150 gadu laikā Latvijā
izgatavotajiem un spēlētajiem instrumentiem, paklausīties to skaņās un arī mēģināt pašiem tās izvilināt no
senajiem skaņu rīkiem.

arī iznomāt zirgu un doties
izjādē. Pieejams dīķis peldēšanai, iespēja sarīkot pikniku pie Mazās Juglas.
7.

Turkalnes muižas
klēts

Turkalne, Tīnūžu pagasts,
Ogres novads, +371 26355554,
www.turkalnesmuiza.lv
Turkalnes muižas pirmsākumi meklējami 1604. gadā.
Kungu māja cietusi I pasaules kara laikā. 2018. gadā
atjaunota klēts, kurā darina alu un sidru. Interesenti
tiek aicināti uz alus un sidra
degustāciju ar vēsturisku
stāstījumu un darītavas apskati. Iespēja piedalīties alus
vārīšanas procesā. Klētī ir
vēsturiskas telpas saviesīgu un tematisku pasākumu
rīkošanai,
prezentācijām,
kino baudīšanai un gardēžu
vakariņām.

OGRE

ļotājam, takas aktīvi izmanto nūjotāji, velobraucēji un
citi aktīvās atpūtas cienītāji.
Sniega periodā dabas parkā
tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases. Zilajos kalnos
atrodas Dubkalnu ūdenskrātuve ar labiekārtotu pludmali, piknika un ugunskura vietām, kā arī 30 m augsts skatu
tornis un skatu laukums, no
kura paveras burvīgs skats
uz Dubkalnu ūdenskrātuvi.
Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija.
9.

“Palejas”, Tīnūžu
pagasts, Ogres novads,
+371 28809755,
www.lavandu-lejas.mozello.lv
Ar mīlestību un rūpēm radīta
vieta, kur rast mieru un baudīt lavandu smaržu. Ģimenes radīts lavandu dārzs 35
minūšu brauciena attālumā
no Rīgas. Iespēja mierpilnā
gaisotnē izstaigāt lavandu
laukus un akmens dārzu, fotografēt, baudīt lauku dabu
un atpūsties labiekārtotajās
piknika vietās.
10.

8.

Dabas parks “Ogres
Zilie kalni”

Ogres pilsēta un Tīnūžu
pagasts, Ogres novads, +371
25732316, www.ziliekalni.lv
Zilie kalni ir 312 ha vaļņveidīgu pauguru virkne – Lielo
Kangaru kalnu daļa. Parka
teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku meži. Zilie
kalni ir iecienīta ogrēniešu
un pilsētas viesu atpūtas
vieta. Parks pieejams ikvienam dabas un pastaigu mī-

39.

Krapes
ūdensdzirnavas

“Ūdensdzirnavas”,
Krapes pagasts, Ogres
novads, +371 29258675,
www.krapesmuiza.lv
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Iepazīšanās ar ūdensdzirnavu saimniecību un elektrības ražošanu. Pieejama
pļavas augu eliksīru degustācija, sveču liešanas
radošās darbnīcas, Krapes
Crepes pankūku cepšana,
foreļu makšķerēšana, kā
arī iespēja pabarot Āfrikas
samus (vasaras sezonā).
40.

Krapes luterāņu
baznīca

Krape, Ogres novads,
+371 26410221
Pamati koka baznīcai likti
1802. gadā. No 1856. līdz
1857. gadam tika uzcelts
mūra dievnams. Altārgleznu “Kristus Ģetzemenes
dārzā” gleznojis K. F. Hūns.
1881. gadā draudze ieguva
160 kg smagu zvanu, logos
skatāmas vitrāžas. Iepriekš
piesakoties, iespējams apskatīt baznīcas interjeru.

MADLIENA
41.

Madlienas luterāņu
baznīca

Madliena, Madlienas
pagasts, Ogres novads,
+371 26113120
Viena no vecākajām Latvijas baznīcām – tās pirmsākumi meklējami 13. gs.
Kanceli un altāra elementus veidojis ilggadīgais
Madlienas draudzes skolas skolotājs un ērģeļnieks

“Lavandu Lejas”

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 veidotas
kā stilizētas salas. Pilsētas
centrālais skvērs ir lieliska
atpūtas un pasākumu norises vieta. Vasaras laikā pilsētas iedzīvotājus un viesus
priecē strūklaku komplekss

K. F. Hūns. Altārgleznu “Kristus pie krusta”
1844. gadā gleznojis G. R.
Karings. 18. gs. 80. gados
Madlienas baznīcā iesvētīts
Garlībs Merķelis. Iepriekš
piesakoties, iespējams apskatīt baznīcas interjeru.
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

“Digitālais ūdens aizkars”,
kā arī bradājamā strūklaka,
kas īpaši patīk mazākajiem
apmeklētājiem.
11.

Ogres Vēstures un
mākslas muzejs

Brīvības iela 15, Ogre,
+371 65024345,
www.ogresmuzejs.lv
Mūsdienīgajās telpās apskatāmas divas 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. Iespēja pieteikties
dažādām izglītojošām programmām.

Madlienas pagasts, Ogres
novads, GPS 56.8397,
25.2065
Spriežot pēc savrupatradumiem, pilskalns
apdzīvots 5. - 13. gs. 19. gs.
60. gados Plāteres barons
E. Tīzenhauzens kalnā licis
uzbūvēt mākslīgas pilsdrupas, kas daļēji saglabājušās vēl šodien. Valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis.
43.

Madlienas
novadpētniecības
muzejs “Bet tā bija!”

“Plāteres vecā skola”,
Madlienas pagasts, Ogres
novads, +371 29430088.
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Muzejs atrodas bijušajā Plāteres pagasta centrā – 1868. gadā celtajā
Plāteres sākumskolā. Šeit

Daugavas
promenāde

Promenāde stiepjas gar Daugavas krastu Ogrē un Ikšķilē.
Iedzīvotājiem un viesiem tā
ir iecienīta atpūtas, pastaigu
un makšķerēšanas, kā arī
ūdenssporta nodarbību vieta.
Posma garums katrā pilsētā
- 2,6 kilometri. Abas promenādes savieno ceļš, kas piemērots velobraucējiem. Pie
Ogres upes ietekas Daugavā
izbūvēts straumvirzes aizsargmols, no kura paveras
brīnišķīga ainava uz Daugavu
un upes pretējo krastu. Šeit
atrodas vides objekts trīs
mūsdienu jauniešu veidolā.

dendroloģiskais parks
(“Lazdukalni”)

12.

Krasta promenāde
Ogrē

Krasta iela, Ogre
Gar Ogres upes labo krastu
stiepjas 2 km garā promenāde, paverot fantastiskas
ainavas uz upes plūdumu un
tās krastiem. Promenādes
sākumā atrodas 1966. gadā
būvētais gājēju tilts - lielākais lokveida tipa tilts Latvijā. Vasaras sezonā tiek uzstādīta koka laipa – viena no
vēsturiski nozīmīgām Ogres
upes ainavas sastāvdaļām
19. gs. otrajā pusē. Pro-

par skolotājiem strādājuši pirmais Latvijas preses
karalis A. Benjamiņš un
komponists K. Kažociņš.
Nosaukums “Bet tā bija!” ir
trāpīgs apzīmējums ekspozīcijās atainotajām novadnieku dzīves gaitām dažādu
sociālo iekārtu laikos.

VĒRENE
ozolu gatve

pilskalns

13.

14. Špakovska

44. Vērenes muiža un

42. Plāteres

menādes otrā galā atrodas
jaunais gājēju tilts, kas savieno J. Čakstes promenādi
un Ogres ielu. Abi gājēju tilti
periodiski tiek izgaismoti.

Vērenes muiža, Madlienas
pagasts, Ogres novads
No muižas kompleksa saglabājusies pils, klēts, vagara māja un 1771. gadā
celtā muižas klēts. Uz
muižu ved gleznaina ozolu
aleja 4 km garumā. Šobrīd
muižas komplekss ir apskatāms tikai no ārpuses.
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

45.

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 nodrošināšanai. Apskatāms
tikai no ārpuses.

Pavasara gatve 6, Ogre,
+371 27083402
Parks aizņem 5,9 ha lielu
teritoriju un tajā aug vairāk
nekā 400 krūmu un koku
sugu no Rietumeiropas, Tālajiem Austrumiem un pat
Klusā okeāna piekrastes.
Ieeja parkā ir bez maksas.
Ekskursijas, kāzu programmas un ugunskura vietas
izmantošana – par ziedojumiem un pēc iepriekšējas
pieteikšanās.
15. “Dakota” - militārās

tehnikas kolekcija

Priežu iela 1, Ciemupe,
Ogres novads,
+371 25985923

MEŅĢELE
46. Sudrabu Edžus

piemiņas ekspozīcija

“Auseklītis”, Meņģeles
pagasts, Ogres novads, +371
26191096. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš!
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”.
Rakstniekam un Meņģeles
pagasta vēsturei veltītā ekspozīcija iekārtota bijušā bērnudārza ēkā. Šeit apskatei
izliktas senlietas, kas savāktas no meņģeliešu mājām.
47.

Meņģeles luterāņu
baznīca

“Baznīckalns”, Meņģeles
pagasts, Ogres novads, +371
26656965, 22455879
Baznīca celta 1795. gadā ar
Meņģeles muižas īpašnieku
Šēnfogelu atbalstu. Gadsimtu gaitā tā nav būtiski mainījusies. Baznīcas pamatapjoms – mūra, bet barokālais
tornis – koka. Altāra centrā –
G. R. Kāringa 1864. gadā darinātā altārglezna „Golgāta”.
Ērģeles 1933. gadā būvējis
H. Kolbe. Iepriekš piesakoties, iespējams apskatīt
baznīcas interjeru. Valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis.

Kafejnīcas “Dakota” teritorijā iespējams apskatīt militāro tehniku – automašīnas,
lidaparātus, to rezerves daļas, kā arī cita veida atribūtiku. Kafejnīcas iekštelpas
iekārtotas militārā stilā ar
dažādiem ekspresīviem interjera priekšmetiem.

16.

TOME
Radošā māja “Dzīvais
māls”

“Ķieģeļceplis”, Tomes pagasts, Ogres novads, +371
29321337, 27752929. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Piedāvā radošās darbnīcas,
kāzu pieturas, ekskursijas
māla pasaulē. Iespēja iegādāties keramikas darbus,
veikt individuālus pasūtījumus.

48. 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 rakstnieka Sudrabu Edžus iemīļotākajām
atpūtas vietām. Ideja par
torni sasaucas ar rakstnieka slavenākā stāsta „Dullais
Dauka” galvenā varoņa jautājumu, kas ir aiz horizonta
un vai zeme ir apaļa. Šajā
vietā 1970. gados dzejnieks
Imants Ziedonis ar domubiedriem izveidoja taku ar
īpašiem akmeņiem, uz viena no kuriem ir uzraksts
“Dullais Dauka”. Pieejama
labiekārtota piknika vieta ar
nojumi un laivotāju atpūtas
vieta. No skatu torņa paveras skats uz Ogres upes
līkumiem un Aderkašu Sv.
Marijas-Magdalēnas pareizticīgo baznīcu.

LĪČUPE
49.

Dabas parks
“Ogres ieleja”

Atrodas Madonas un Ogres
novadu teritorijā, tas plešas
no Ērgļiem līdz pat Ogresgalam 7515,7 ha platībā. Dabas
parka vērtības ir neregulētā Ogres upe, tās ieleja ar
krāšņām krastu ainavām,
upes krācēm, kraujām un
dižkokiem. Nesen uzbūvētais Senogres trošu tilts dod
iespēju doties pārgājienā vai
velobraucienā pa 163. velomaršrutu. Apmēram 2 km
attālumā no tilta atrodas
skatu platforma, no kuras
paveras brīnišķīgs skats uz
Ogres upes ieleju. Tilts no-

20. Ķeguma skatu terase

Tomes pamatskola,
Tome, Ogre novads,
+371 28442744, 25454947
Muzejā apskatāmas Ķeguma pilsētas un tās apkaimes
kultūrvēsturiskās vērtības.
Muzeja unikalitāte ir dzejnieka, tulkotāja, rakstnieka,
grāmatu izdevēja un mākslinieka Jāzepa Osmaņa
un rakstnieces, prozaiķes
Regīnas Ezeras memoriālās
ekspozīcijas.
Ekskursijas
pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Smilšu iela 8, Ķegums,
Ogres novads
Labiekārtota atpūtas vieta
vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem - skatu terase, pie
kuras uzstādīts mākslinieciski unikāls foto soliņš, kas
griežas kā karuselis. Netālu
atrodas informatīvs stends,
kurā attēlota Ķeguma HES
vēsturisko tilta arku konstrukcijas vizualizācija un apraksts.

ĶEGUMS

Celtnieku iela 1D, Ķegums,
Ogres novads,
+371 22011989, 26167184
Veikaliņā, kurā radīta īpaši
harmoniska atmosfēra, ir iespēja iegādāties dažādu krāsu gammu, lielumu parafīna sveces un interesantus
svečturus. Iespēja pieteikties uz sveču darināšanas
meistarklasēm, kur pieredzējušu meistaru vadībā var
izgatavot krāšņas sveces un
iepazīties ar sveču gatavošanas tehnoloģiju.

Z/s “Dobelnieki”
briežu dārzs

“Dobelnieki”, Ogresgala
pagasts, Ogres novads,
+37126268464, www.dobelnieki.lv.
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Iespēja apskatīt un pabarot
staltbriežus, doties pastaigā
vai vienkārši nesteidzīgi pavadīt laiku piknikā ģimenes
vai draugu lokā. Saimnieki
uzņem ciemiņus dažādos
svētkos - vecmeitu un vecpuišu ballītē, kāzu dienā,
dzimšanas dienā un citos
svētkos.

17.

18. Ķeguma muzejs

19.

“Latvenergo”
koncerna Enerģētikas
muzejs

Ķeguma prospekts 7/9,
Ķegums, Ogres novads,
+371 67728988, 27897835,
www.energetikasmuzejs.lv
Enerģētikas muzejs atrodas
Ķegumā − vietā, kur meklējami Latvijas vienotas elektroapgādes un “Latvenergo”
koncerna pirmsākumi. Muzejā ikviens interesents – no
zinātkāra bērna līdz nozares
ekspertam – var smelties
jaunas zināšanas par enerģētikas mantojumu, Latvijas enerģētikas industrijas
un “Latvenergo” koncerna
attīstību. Brīvdabā apskatāma vēsturiskā Ķeguma HES
turbīna, Pļaviņu HES turbīnas daļa un citas industriālās vēstures liecības.

saukumu ieguvis dokumentālā raidījuma “Tas notika
šeit” filmēšanas laikā. Dabas parks iekļauts „Natura
2000” tīklā.
50. Dzelzceļa tilts pār

Līčupi

Mazozolu pagasts, Ogres novads, GPS 56.8874, 25.4097
Bijušā dzelzceļa Rīga-Ērgļi
maršrutā atrodas viens no
augstākajiem dzelzceļa tiltiem Latvijā. Augstums - 13
m, garums - 38 m. Tiltu un
ainavu uz Līčupi var aplūkot
gan no dzelzceļa, gan nokāpjot pa betona kāpnēm
līdz upei.

22. Ūdenssporta bāze

“WindBorn” un
Ķeguma pludmale

Lāčplēša iela 14A, Ķegums,
Ogres novads, +371 27011410,
www.windborn.eu
“WindBorn” atpūtas bāze
piedāvā aktivitātes uz ūdens
- SUP dēļu un katamarānu
nomu, kā arī vindsērfinga
apmācības. Tiek organizēti
SUP saullēkta un saulrieta
izbraucieni. Šeit pieejama
arī vasaras kafejnīca “Surf
Cafe”. Blakus atrodas labiekārtota pludmale ar lapeni,
volejbola laukumiem un āra
trenažieriem, kā arī zaļā
zona ar peldvietām.

upes savdabīgajiem krastiem un augu valsti. Meža
darbu dēļ taku iespējams
izstaigāt tikai daļēji.

TAURUPE
53. Taurupes muiža un

muzejs

Taurupes pagasts, Ogres
novads,
Muižas kungu māja celta
19. gs. otrajā pusē. Kopš
1938. gada ēkā atrodas
skola, ap kuru plešas brīvā
plānojumā veidots parks.
Pašlaik bijušajā muižas
klētī notiek atjaunošanas
darbi, lai ierīkotu Taurupes
muzeju, kurā nozīmīga vieta būs materiāliem par
mākslinieka V. Purvīša dzīvi un daiļradi.

māja-muzejs

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. Lielāko gada daļu upīte mierīgi tek zem akmeņu
nastas, bet pavasaros ūdens
plūst pāri akmeņiem.
52.

Vedzes dabas taka

Mazozolu pagasts, Ogres novads, GPS 56.9576, 25.4339
2,6 km garā dabas taka atrodas uz Ogres novada robežas. Tā iepazīstina ar Vedzes

“Vecjauži”, Taurupes
pagasts, Ogres novads,
+371 26935526
1872. gadā dzimušais latviešu glezniecības klasiķis
Vilhelms Purvītis “Vecjaužos” pavadījis savas dzīves
pirmos sešpadsmit gadus.
Šobrīd “Vecjauži” Imanta
Ziedoņa fonda “Viegli” vadībā piedzīvo pārvērtības, lai
pēc pāris gadiem ciemiņus
varētu uzņemt pilnvērtīgs
Vilhelma Purvīša muzejs.
Patlaban
apmeklētājiem
pieejamas topošā muzeja
ārtelpas, kur vasaras sezonā apskatāma izstāde par
Vilhelma Purvīša personību.

27.

Ķeguma Krusta kalns

Meža iela 10, Ķegums,
Ogres novads,
+371 26792091 (I. Brokāne)
Pirmais krusts - 6 m augsts
no priedes koka, šeit uzstādīts 1997. gada 20. jūnijā.
Tas tapis pēc vietējās iedzīvotājas Intas Brokānes ierosinājuma un aicinājuma.
Ar laiku tam piepulcējušās
mazākas un lielākas krusta
zīmes, kuras no dažādām
pasaules malām atnesuši
svētceļnieki.

21. “Un:Te candles”

54. Vilhelma Purvīša
51.

23.

LIELVĀRDE
24. Uldevena pils un

Rembates parks

Parka iela 3, Lielvārde,
Ogres novads, +371 29465792,
www.uldevene.mozello.lv
Lielvārdes senlatviešu koka
pils ir 10.-13. gs. celtnes
ideālrekonstrukcija, kurai
par pamatu ņemti arheoloģisko izrakumu materiāli
no dažādām Latvijas vietām. Pils īpašnieks un autors Agris Liepiņš pili uzbūvējis paša spēkiem.
Rembates parks 13 ha platībā stiepjas no Daugavas
krasta pāri Rīgas-Daugavpils šosejai līdz pat Lielvārdes dzelzceļa stacijai.
Parku sāka veidot ap 1858.
gadu kā ainavu parku pie
Rembates muižas. Parkā ir
dīķis, kas apņem sauszemi,
veidojot savdabīgu saliņu,
uz kuru ved taka. 1968.
gadā saliņai piešķirts Spīdalas vārds. Parkā atrodas
četri Goda krēsli izciliem
lielvārdiešiem.

55. Plaužu ezers

“Laivu māja”, Taurupes
pagasts, Ogres novads,
+371 20554488,
www.plaudis.lv
Labiekārtotajā
pludmalē
pieejama laivu, katamarāna
un SUP dēļu noma. Pieejamas telšu vietas pie ezera.

ĶEIPENE
56. Ķeipenes

valnis

Ķeipenes pagasts, Ogres
novads, GPS 56.8860, 25.1995
7 km garais, līdz 1 km platais
paugurainais masīvs 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 ierīkotas autostāvvietas ceļa malā. Lielisko
ainavu var baudīt, braucot
pa ceļu P4 posmā Ķeipene –
Taurupe.

25. Andreja Pumpura

Lielvārdes muzejs

E. Kauliņa aleja 20,
Lielvārde, Ogres novads,
+371 65053759, 29322468
Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejs kopš tā atklāšanas
1970. gadā atrodas bijušajā
Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā. Šī ir vieta, kurā
var ne tikai iegūt informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru
Andreju Pumpuru, par Lielvārdi un Lielvārdes jostu, bet
arī pašam uz brīdi kļūt par
Lāčplēsi, Laimdotu, Andreju
Pumpuru, apsiet sev Lielvārdes jostu un, protams, izcīnīt
spraigo cīņu starp Lāčplēsi
un Tumšo bruņinieku.

“Dzelzceļa stacija”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads,
+371 65033717, 25577645
Bijušās Ķeipenes dzelzceļa
stacijas uzgaidāmajā telpā
izveidota ekspozīcija kinorežisoram S. Eizenšteinam

BIRZGALE

26. Lielvārdes luterāņu

baznīca

E. Kauliņa aleja 21,
Lielvārde, Ogres novads,
+371 22138025, 29195107
Baznīca celta 1747. gadā,
taču I pasaules karā baznīcu nopostīja. Ēkas atjaunošanu pabeidza 1932. gadā.
1938. gadā baznīca saņēma
dāvinājumu – K. Miesnieka altārgleznu “Jēzus Ģetzemenes dārzā”. Baznīcas
labiekārtošanai
līdzekļus
dāvināja Latvijas prezidents
K. Ulmanis. Iepriekš piesakoties, iespēja apskatīt
baznīcas interjeru un uzkāpt
tornī. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

“Es pat no telefona grāmatas uztaisīšu kino”. Stacijas
apkārtnē izvietotas vides
instalācijas – bāka ar pastkastītēm – veltījums dokumentālā kino režisoram Jurim Podniekam, milzu galds
kino dižgariem, kino kadru
tunelis un pazemes izstāžu
zāle -“Potjomkina aka”.
58. Ķeipenes piparkūku

studija

“Kalnāji”, Akas iela,
Ķeipene, Ogres novads,
+371 22002115,
www.keipenespiparkukas.lv
Oriģinālās formas, vizuālais noformējums un dabīgais sastāvs Ķeipenē
ceptās piparkūkas padara
unikālas un atšķirīgas no
citur ceptajām. Tieši šo
īpašību dēļ tās ir ieguvušas
savu atpazīstamību. Piparkūku studijā iespējams
izzināt piparkūku tapšanas
procesu un izmēģināt savu
roku veiklību radošajā
darbnīcā.

59.

Ķeipenes kinostacija
(S. Eizenšteina
komunikāciju centrs)

Lielvārdes parks, Lielvārde,
Ogres novads
Mūra pils ar nocietinājuma
valni pēc vācu krustnešu
norādījumiem celta 13. gs.
sākumā senās lībiešu koka
pils vietā. Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas ir valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis. Apkārt pilsdrupām
plešas parks, kura teritorijā
iekārtots Skulptūru dārzs.
Šeit savulaik atradusies
Lielvārdes muižas pils ar
sešām kolonnām, terasēm
un rožu stādījumiem. Parkā
apskatāmas 16 koka skulptūras, kuras veidojuši studijas “Doma” tēlnieki Jāņa
Karlova vadībā, gatavojoties
A. Pumpura eposa “Lāčplēsis” simtgadei 1988. gadā.
Skulptūrās atveidoti tēli no
eposa “Lāčplēsis”.

1767. gadā Georgs Fridrihsons fon Pletenbergs
uzcēla Lindes baroka stila
muižas vārtus, kas kā vienīgā būve no muižas kompleksa saglabājušies līdz
mūsdienām. Vārti un parks
ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.
29.

“Grāmatu klēts”

Lauberes pagasta pārvalde,
Laubere, Ogres novads,
+371 65037326, 27844507
Īpaša trimdas latviešu literatūras kolekcija, kas
1991. gadā izvietota Lauberes pagasta bibliotēkā. Grāmatu krājums veidots pamatā no ASV dzīvojošā latvieša
V. Miķelsona sūtījumiem. Gadu gaitā tas papildinājies arī
ar citās valstīs dzīvojošo latviešu atsūtītajām grāmatām.

28. Lindes muižas parks,

drupas un vārti

“Ezeriņi”, Birzgales pagasts,
Ogres novads
Lindes muižas parks tapis no
1767. līdz 1772. gadam, kur interesants fenomens ir Holandes liepu stādījumi, kas šķietami aug ar saknēm uz augšu.
Lindes muiža piederējusi baronu fon Pletenbergu dzimtai,
kas to uzbūvēja 16. gs. I pasaules karā tā stipri sabombardēta un netika atjaunota.

SUNTAŽI
60. Šūpoļu parks

“Zuši”, Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
+371 28679934
Parkā apskatāmas dažādu
veidu un izmēru šūpoles,
kā, piemēram, “Ritenis”,
„Laimes aplis” un “Norvēģu
rats”. 11 m augstās „Milzu šūpoles” savienotas ar
skatu torni, kurā var arī uzkāpt. Šūpoļu parks atvērts
visiem jebkurā laikā bez iepriekšējas pieteikšanās par
ziedojumiem.
61. Alus darītava

“IndieJānis”

“Kalts”, Upespils,
Suntažu pagasts, Ogres
novads, +371 29760218,
www.indiejanis.mozello.lv.
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Ekskursijā pa alus darītavu
Suntažu pagasta Upespilī iespējams uzzināt, kā top īsts
alus. Ierodoties lielākā vai
mazākā kompānijā, alus darītavas īpašnieks J. Rudzītis jūs
sagaidīs, parādīs brūzi, pacienās ar alu un izstāstīs brūža
tapšanas vēsturi. Jūs uzzināsiet arī visu par alus brūvēšanu. Brūzis atrodas 1810.
gadā celtajā Kastrānes muižas klētī, kurā ir notikušas
1905. gada revolucionāru sapulces.
62. Šķēršļu trase

“Aļaska”

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

Birzgales muzejs
“Rūķi”

Parka iela 2, Birzgale, Ogres
novads, +371 26605359.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Muzeja pastāvīgā ekspozīcija
iepazīstina apmeklētājus ar
Birzgales pagasta vēsturi un
bagāto kultūras mantojumu.
Muzeja otrajā stāvā apskatāma rūķu kolekcija. Blakus
esošajā Rūķu parkā izveidotas masīvkoka figūras, kā
arī vides objekts – pulkstenis
“Laiks”.

JUMPRAVA
30.

LAUBERE

57.

Lielvārdes parks un
viduslaiku pilsdrupas

“Lūšu drava”

“Stropēni”, Lielvārdes
pagasts, Ogres novads, +371
26353518, www.lusudrava.lv
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
“Lūšu dravā” var iepazīties
ar biškopja arodu, apskatīt
darbarīkus, iepazīties ar bites dzīves ciklu un tās nozīmīgumu pasaules uzbūvē, kā
arī pieteikt produktu degustāciju. Aktīvākie apmeklētāji var iziet disku golfa trasi
“Lūšu Taka” ar 9 groziem.
31.

“Mr. Plūme” sidra
darītava

“Zīles“, Jumpravas pagasts,
Ogres novads +371 29631631
28465427, www.mrplume.lv.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

Šeit var iepazīties ar Plūmju
ģimenes stāstu, atklāt sidru
pasaules noslēpumus, iegūt
recepti, kā pašam darīt sidru
mājas apstākļos, degustēt
“Mr. Plūme” produkciju un
nesteidzoties baudīt dabu
ģimenes ābeļdārzā. Atsevišķi vienojoties, iespējams
muzikāls
priekšnesums
saimnieka Māra Plūmes un
viņa ģitāras izpildījumā.

LĒDMANE
32. “Trušu karaliste”

“Druvas”, Lēdmanes
pagasts, Ogres novads,
+371 26068336, 27016720,
www.trusukaraliste.lv
Lēdmanes pagastā, Ogres
upes krastā, vairāku hektāru platībā atrodas sakopta
teritorija, ko dēvē par “Trušu
karalisti”. Šī ir vieta, kur mīt
visdažādāko nokrāsu un lieluma truši. Viņi pieņēmuši
“karalisti” par savām mājām
- ierīko alas un veido ģimenes.
Viesiem atļauts barot “karalistes” iemītniekus ar piemērotu
barību.
33. Izklaides parks

“Avārijas brigāde”

“ABpark”, Lēdmanes pagasts,
Ogres novads, +371 27336600,
www.abpark.lv
Parks piedāvā plašu izklaides
klāstu ģimenēm ar bērniem
līdz 14 gadu vecumam. Iespēja
satikt dinozaurus un iziet Calis.lv stāstu taku. Šeit ierīkota
velokartu trase un dažādi karuseļi. Bērni un pieaugušie var
izlē
kāties uz ūdens spilvena,
iz
braukāties autodromā, rāpties cauri virvju trasei, kā arī
piedalīties lāzertaga spēlē un
daudzās citās atrakcijās.

Iespēja izmēģināt spēkus
šķēršļu pārvarēšanā unikālas konstrukcijas tornī.
Uz torņa izvietotas 25 dažādas atrakcijas no virvēm,
trosēm, tīkla un koka. Pieejami pludmales volejbola
laukumi, vingrošanas rīku
komplekss un šķēršļu trases bērniem.
63. Publiskā

observatorija
Suntažos

“Kaltiņi”, Suntažu pagasts, Ogres novads,
+371 29120445,
www.starspace.lv Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Observatorijā var vērot debesis – ja tās neklāj mākoņi, nav miglas vai nokrišņu.
Daļēji mākoņainos apstākļos var vērot sauli un mēnesi. Iespējams apskatīt
arī meteorītu kolekciju, kā
arī iepazīties ar novērojumiem izmantojamo tehniku. Observatorijas īpašnieki piedāvā arī saistošus un
atraktīvus fizikas eksperimentus.
64. Suntažu luterāņu

baznīca

Luterāņu baznīca, Suntažu
pagasts, Ogres novads,
+371 26343062
Celta 1780.–1782. gadā pēc
arhitekta K.  Hāberlanda
projekta, 1874. gadā rekonstruēta. Baznīcas zvans
ir viens no lielākajiem luterāņu lauku baznīcās Latvijā; tas sver 1,4 tonnas.
Iepriekš piesakoties, iespējams apskatīt baznīcas
interjeru. Dievnama altāris
ir valsts nozīmes mākslas
piemineklis.

65. Suntažu muižas pils

un muzejs

Suntažu pagasts, Ogres
novads, +371 26682339
Apmeklējumu pieteikt
iepriekš!
Suntažu pils, kas pārbūvētā veidā saglabājusies līdz
mūsdienām, tiek izmantota
skolas vajadzībām. Celta
18. gs., vēlāk modernizēta, piešķirot tai neogotisku veidolu. Pēc 1905. gada
postīšanas pili atjaunoja
tās pēdējais īpašnieks barons fon Hānenfelds. Pils
telpās aplūkojama pils,
pagasta un skolas vēstures
ekspozīcija. Iespēja uzkāpt
pils tornī. Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis.
66. Ķoderu

pilskalns

Suntažu pagasts, Ogres novads, GPS 56.9076, 24.7696
Pilskalns tiek saukts arī
par „Lielā vīra gultu” tā interesantā izskata dēļ. Ierīkots Mazās Juglas upei paralēlā Lielo Kangaru kalnu
grēdā. Par pilskalnu atrodama teika, kas vēsta par
milzi, kurš šeit gulējis, vārījis putru un gājis uz Rīgu
pēc sāls. Valsts nozīmes
arheoloģijas piemineklis.

Dabas liegums
“Lielie Kangari”

Kangaru dabas taka
Kangaru skatu tornis
Akmens
“Lazdiņu kariete”
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163
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6

Selēku ez.

6
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Berlīnes
krustojums
Ančiņu Velna
akmens

IKS parks
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Kābeļkalns
senkapi

Dabas parks
“Ogres ieleja”

Nāves sala

Ozolēnu purvs

Izklaides un
atrakciju parks
“Kļavu krasti”

7

Čaulu purvs

6
Manas
zemes
pirts
Oranžērija
“Bekuciems”

Kalnrēžu
dolomītu
atsegums

12
Landavas
laivas

Dabas parks
“Ogres ieleja”

Sietiņu
dižakmens
SIA Cade
dabīgā augu
kosmētika

E.Būmaņa
vīna dārzs
Rata kalns
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Dabas parks
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“Līčupe”
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(”Likteņdzirnas”)
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Šautuve “Mežirbes”

12. velomaršruts (ar atzariem
uz Lielvārdi un Jumpravu)
145. velomaršruts
146. velomaršruts

Jātnieku SK
“Zelta pakavs”

147. velomaršruts

Piemineklis
Andrejam Pumpuram
Lindes - Birzgales
Baznīckalns

160. velomaršruts

Alstiķes muižas
drupas

163. velomaršruts
Sv.Jēkaba ceļš (Camino ceļš)

Vitkops

Apskates objekts
Ēdināšana
Naktsmītne
Tūrisma informācija
Baznīca
Atpūtas vai piknika vieta
Degvielas uzpildes stacija
Elektroauto uzlādes stacija
Peldvieta
Telšu vieta
Tualete
Apzīmējumi, kas novirzīti
no objekta atrašanās vietas

Pastaigu taka pie
Daugavas

Lāču purvs

Kalna muiža
(hercoga Jēkaba
medību muižas vieta)

Dzelzceļa
stacija
“Lāčplēsis”

Atpūtas
bāze
“Vitkopi”
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Skrīveru
dendroloģiskais
parks

1. Bistro “Dainas” Tīnūžu šoseja 3c,
Ikšķile +371 65030709
2. Konditoreja “Rūberts” Daugavas pr. 67,
Ikšķile +371 65030161
3. “Ozoliņa konditoreja” Melioratoru
iela 20, Ikšķile +371 65036787
4. Kafejnīca “Ne gluži suši” Daugavas
pr. 38, Ikšķile +371 29402866
5. Picērija “2 tomāti” Skolas iela 4, 		
Ikšķile +371 20101122
6. Burgernīca “Uguns Cafe” Skolas
iela 11a, Ikšķile +371 20336142
7. Restorāns “DĀRZĀ” Kraujas iela 6,
Ikšķile +371 28008835
8. Restorāns “Brandīns” Rīgas iela 18,
Ikšķile +371 2917933
9. Kafejnīca “Pludmale” Rīgas iela 20,
Ikšķile +371 28451373
10. Kafejnīca „Zīļotava” pie Dubkalnu
karjera, Tīnūžu pag. +371 27853777
11. “Čili pica” Rīgas iela 23, Ogre 		
(t/c “Dauga”), +371 65044354
12. Pusdienu restorāns “Daily” Druvas
iela 2, Ogre +371 65055279
13. Kafejnīca “Ilze” Brīvības iela 25, Ogre
+371 26543080
14. Kafejnīca “Ciemos” Mālkalnes pr. 4,
Ogre +371 26371853
15. “Bhalu kebab” Mālkalnes pr. 3, Ogre
+371 28050101
16. Kafejnīca “Bubble Gum” Mālkalnes
pr. 34, Ogre +371 29394920
17. “M. Pūres beķereja” Brīvības iela 21,
Ogre +371 65022599
18. Restorāns “La Casa” Brīvības iela 21,
Ogre +371 63470700
19. Kafejnīca “Niko” Brīvības iela 23,
Ogre +371 65024894
20. Bārs/kafejnīca “Ogres ezītis miglā”
Brīvības iela 19, Ogre +371 28008834
21. Restorāns “Ogres Prestižs”
Mednieku iela 21/23, Ogre
+371 65035777
22. “O’Street” Brīvības iela 22, Ogre
+371 24333094
23. “Ozoliņa konditoreja” Rīgas iela 23,
Ogre (t/c “Dauga”) +371 65022017
24. “Picas meistars” Ķiršu iela 5, Ogre
+371 20011188
25. Konditoreja “Pie Vanaga” Skolas iela
2a, Ogre +371 25546501
26. Restorāns “Sierštelle Studio” 		
Brīvības iela 12, Ogre +371 65055209

27. Kafejnīca “Sierštelle Gastro” 		
Brīvības iela 12, Ogre +371 26550090
28. “Pie Zelta liepas” Brīvības iela 18,
Ogre +371 25873817
29. Kafejnīca “Roast” Mālkalnes pr. 7,
Ogre +371 22112457
30. Restorāns “Senjorita Kukū” Brīvības
iela 32, Ogre +371 65024620
31. Picērija/kafejnīca “Trombons” 		
Brīvības iela 50, Ogre +371 27086575
32. “DepOcafe” Upes prospekts 10, Ogre
+371 20133466
33. Gastrobārs “Melnā kamene” Tīnūžu
iela 1, Ogre +371 20277577
34. “PaPa Sushi” Rīgas iela 17, Ogre
+371 28777768
35. “Yuma Sushi” Rīgas iela 33, Ogre
(t/c “Rimi”) +371 28737373
36. Kafejnīca “Dakota” Priežu iela 1,
Ciemupe +371 25985923
37. Kafejnīca “Brīvnieki” Ciemupe 		
(A6 šosejas malā) +371 65034620
38. “Oškrogs” Oši, Tomes pag.
+371 29571814
39. Kafejnīca “Austra-LT” Celtnieku iela
1K, Ķegums +371 65038804
40. „Kafe 420” Lāčplēša iela 2, Ķegums
+371 27009905
41. Vasaras kafejnīca „WindBorn Cafe”
Lāčplēša iela 14A, Ķegums
+371 27011410
42. Kafejnīca “Gamma” Dravnieku iela 8,
Lielvārde +371 65053597
43. “ART Kafe” Parka iela 3, Lielvārde
+371 65020312
44. Konditoreja “Vaniļas debesis” 		
Lāčplēša iela 23B, Lielvārde
+371 26417991
45. Kafejnīca “Panna” Ausekļa iela 14A,
Lielvārde +371 29634989
46. Beķereja „Bricēni” Skolas iela 10,
Lielvārde +371 25202091
47. Kafejnīca “Kante” Laimdotas iela 1,
Lielvārde +371 29212465
48. “Lobes krogs” Lēdmanes pag.
+371 28663484
49. Kafejnīca “Ķēķis” Madliena
+371 65039535
50. Kafejnīca “Bitīte” “Vaivari”, Madliena
+371 26308002
51. Kafejnīca “Kurmis” Taurupe
+371 2528821549
52. Kafejnīca “Akmeņkrogs” Suntaži
+371 65037094

NAKTSMĪTNES
1. Viesu nams “Pierīgaspirtis.lv” 		
“Staltbrieži”, Dobelnieki, Tīnūžu pag. 		
+371 29490735
2. Viesu nams “Liepu laipas” “Meimuri”,
Tīnūžu pag. +371 26555876
3. Viesu nams “Lejaskalni” Tīnūžu pag.
+371 29111696
4. Viesu nams “Kaķumuiža” Tīnūžu pag.
+371 29479882
5. Kempings “Ezermalas” Tīnūžu pag.
+371 28217375
6. Viesu nams “Aļņi” Tīnūžu pag.
+371 29533635
7. Viesu nams “Krauklīši” Tīnūžu pag.
+371 28811603
8. Viesu nams “Pie Mazās Juglas” 		
“Krievāni”, Tīnūžu pag. +371 26256290
9. Viesu nams “Barži” “Ruduļi”, Tīnūžu pag.
+371 29234725
10. Namiņš „Zibņi”, Tīnūžu pag.
+371 29403403
11. Namiņš “Mirror house”, “Kranciemnieki”,
Tīnūžu pag., +371 29246606
12. Brīvdienu māja “Skaistkrasti” Tīnūžu pag.
+371 29545545
13. Viesu nams “Toma pirts” “Mežacīruļi’’,
Tīnūžu pag. +371 26254675
14. Atpūtas komplekss “Turbas” Tīnūžu pag.
+371 26355551
15. Viesnīca “Spadrops” Rīgas iela 18, Ikšķile
+371 26430430
16. “Blue Mountain Apartment”, Ikšķiles 		
iela 2, Ogre, +371 29158362
17. Viesu nams “Pie Zilajiem kalniem” 		
Zilokalnu prospekts 2b, Ogre 		
+371 29286045
18. Dienesta viesnīca ”Kursu bāze”, Brīvības
ielas 125, Ogre, +371 65046080, 29448285
19. Atpūtas komplekss “Līcīši” Berkava, 		
Tomes pag. +371 28689000
20. Kempings “Sniedzes” Tomes pag.
+371 29425800
21. Lauku māja “Zvejnieki” Bekuciems, 		
Tomes pag. +371 29976617
22. Viesu nams “Sprīdīši” Ogresgals
+371 26516558
23. Viesu nams “Indrāni” Ogresgala pag. 		
+371 29242603
24. Viesu nams “Debesu bļoda” “Brahmaņi”,
Ogresgala pag. +371 29557172
25. Viesu nams “Jaunsvelmes” Rembates
pag. +371 29138653
26. Viesu nams “Pīrāgi” “Jaunpīrāgi”, 		
Rembates pag. +371 29227003

27. Atpūtas komplekss “Dimantu kalns” 		
Rembates pag. +371 20388777
28. Kempings “Ežmalas” “Eži”, Rembates
pag. +371 29217315
29. Viesu nams “Umuri/Ievu līcis” Tomes 		
pag. +371 29122260
30. Atpūtas komplekss “Oškrogs” Oši, Tomes
pag. +371 65038159
31. Kempings/brīvdienu māja “Ezīša 		
midziņa” Ķeguma pr. 10, Ķegums
+371 29176613
32. Viesu māja “Puķkalniņi” Tomes pag.
+371 26516010
33. Viesu nams “Rēzijas” Tomes pag.
+371 29118957
34. Atpūtas komplekss “Puduri” Tomes pag.
+371 26523410
35. Viesu nams “Bāliņi” Birzgales pag.
+371 27374222
36. Viesu nams “Saules” Birzgales pag.
+371 20005798
37. Pirts “Mākoņmalas” Birzgales pag.
+371 26803231
38. Viesu nams “Saulītes” Birzgales pag.
+371 29630661
39. Atpūtas komplekss “Vitkopi” Birzgales
pag. +371 26428371
40. Viesu nams “Wild Duck” Tamboviči, 		
Birzgales pag. +371 26618080
41. Brīvdienu māja “Brīviņi” Birzgales pag.
+371 29443671
42. Viesu nams “Radzes” Jumpravas pag.
+371 29352411, 29165158
43. Viesnīca “Baltu ozols” Lāčplēša iela 35,
Lielvārde +371 20220027
44. „Dore” Austriņu ceļš 8, Lielvārde
45. Viesu nams “Vidžupes” Kaibala
+371 29151894
46. Brīvdienu māja “Kastaņas” “Kalniņi“, 		
Lielvārdes pag. +371 29120505
47. Viesu nams “Lobes krogs” Lēdmanes pag.
+371 28663484
48. Apartamenti “Danna” “Zemzari“ dz. 17,
Lēdmane +371 28661866
49. Brīvdienu mājas “Trušu karalistē” 		
“Druvas”, Lēdmanes pag. +371 27016720
50. Kempings “Krasti” Madlienas pag.
+371 29426836
51. Kempings “Forsteri” Madlienas pag.
+371 29215797
52. Viesu nams “Copes” Suntažu pag.
+371 22000099
53. Viesu nams “Forums” “Pasts”, Suntaži
+371 20383864

OGRES NOVADA
TŪRISMA INFORMĀCIJAS
CENTRS

6. velomaršruts

Slaidēnu
pilskalns

ĒDINĀŠANAS IESTĀDES

Brīvības iela 18, Ogre
Tālr.: +371 65071883; 29491685
info@visitogre.lv

Zaļo ceļu maršruts

Gaiļu
dabas taka

WWW.VISITOGRE.LV

Baronu Hānu
dzimtas kapi
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Grants seguma ceļi

7. velomaršruts

Laivu bāze
“Aulaki”

Foto: Ogres novada pašvaldības
arhīvs, A/S “Latvenergo” arhīvs,
E. Sparāns, A. Kalniņa, D. Vietniece

Biškopis
Juris
Valainis
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