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aktīvā atpūta, vēstures un dabas izziņa, 
pastaigu takas, darbnīcas un garšas piedzīvojumi 

ogres pilsētā un novadā

t ū r i s m a  c e ļ v e d i s
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bankas
citadele
Rīgas iela 23, t/c “Dauga”, Ogre
gps [56.8218, 24.5942]
+371 65071338

dnb nord
Brīvības iela 12a, Ogre 
gps [56.8152, 24.6026]
+371 1880
seb unibanka
Skolas iela 2a, Ogre 
gps [56.8161, 24.5995]
+371 65048030
swedbank
Brīvības iela 11, Ogre
gps [56.8163, 24.6033]
+371 67444444

as norvik banka
Vidus prospekts 1, Ogre
+371 65 011 400
valūtas maiņas punkts
Brīvības iela 22, 2. st., Ogre 
gps [56.8165, 24.6045]
+371 65047003

palīdzības dienesti

ogres rajona slimnīca
Slimnīcas iela 2, Ogre
gps [56.8195, 24.6197]
ogrers@oic.lv
www.ogresslimnica.lv
+371 65024450 
(uzņemšanas nodaļa)
+371 65046161 
(administrācija)
112, 113

ogres novada pašvaldības policija
Brīvības iela 6, Ogre
gps [56.8139, 24.6014]
ppolicija@ogresnovads.lv
+371 65044277
+371 65047100, 01, 112

ugunsdzēsības dienests 
Rīgas iela 4, Ogre
gps [56.8134, 24.6020]
+371 65071745
+371 65035967, 01, 112

tūrisma 
pakalpojumi 

jēkaba aģentūra
Brīvības iela 23, Ogre
T/C „Dauga”, 
gps [56.8170, 24.5850]
+371 27470044

king tours
Brīvības iela 42, Ogre
gps [56.8186, 24.6073]
T. +371 26330852

vēriens 
Upes prospekts 18a, Ogre  
gps [56.8197, 24.5947]
+371 65024296

via bono 
Brīvības iela 22, Ogre
gps [56.8167, 24.6051]
+371 65071900
+371 29433962

Izdevējs: Ogres novada pašvaldība.
Foto: Rihards Puriņš, Dace Voitkēviča, Ludmila Millere, Gunta Šmidre, 
Laura Jakoviča, Velta Riekstiņa, Vladimirs Gāga, no Ogres Vēstures 
un mākslas muzeja krājuma. 
Dizains: Inese Ciprusa.

•	 ar automašīnu
Pa valsts galveno autoceļu A6 
Rīga–Daugavpils. Pa valsts 1. šķiras 
autoceļiem P80 Tīnūži – Koknese un 
P5 Ulbroka – Ogre

•	 ar autobusu
No Rīgas uz Ogri autobusu satiksmi 
nodrošina SIA „Ogres autobuss”, 
a/s „Talsu autotransports” un a/s 
„Nordeka”. Autobusi kursē aptuveni 
ik pēc stundas. Vairāk informācijas 
www.1188.lv 
•	 ar vilcienu
No Rīgas uz Ogri dzelzceļa satiksmi 
nodrošina a/s „Pasažieru vilciens”. 
Šajā posmā vilciens kursē biežāk 
nekā reizi stundā. Vairāk informācijas 
www.ldz.lv

kā nokļūt līdz ogrei

taksometri
SIA Taxi Ogre  
+371 22003535
SIA Ogres Taxi
+371 20302035
+371 27799772
+371 29353232
+371 22022222

autoosta 
Brīvības iela 12 a, Ogre
gps [56.8148, 24.6023]
 +371 65024492

ogres dzelzceļa stacija 
Skolas iela 2b, Ogre
gps [56.8154, 24.6006]
+371 65829212

satiksme

noderīga informācija

darba laiks:
VASARAS SezONā (1.05.–30.09.):
darba dienās: 9.00 – 18.00, sestdienās 11.00 – 16.00

zIeMAS SezONā (1.10.–30.04.):  
darba dienās: 10.00 – 17.00

ogres novada tūrisma informācijas centrs piedāvā:
Tūrisma informāciju, ceļvežus un kartes par Ogres novadu un citām Latvijas 
vietām. Informāciju par tūrisma objektiem, apskates vietām, muzejiem, 
naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un aktīvās atpūtas iespējām Ogres 
novadā un citviet Latvijā.

brīvības iela 12a, ogre, lv 5001, latvija
gps 56.8150, 24.6025
+371 65071883
+371 29491685        
info@visitogre.lv
www.visitogre.lv

seko mums:
instagram.com/visitogre
www.facebook.com/visitogre
twitter.com/visitogre
www.draugiem.lv/visitogre

ogres novada 
tūrisma informācijas centrs

OgReS pilSēTAS kARTe
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piedzīvojumu parks „aļaska”
copes, suntažu pagasts, 
ogres novads
gps [56.9162, 25.0036]
+371 22000099,  +371 29414141
Pauls Jurjāns: +371 29238800
copes@inbox.lv
www.copes.lv
Piedzīvojumu parks „Aļaska” piedāvā aktīvu 
atpūtu,  izmēģinot spēkus šķēršļu pārvarēšanā 
unikālas konstrukcijas tornī. Uz torņa un apkārt 
esošās stabu sistēmas 3/6/9/12m augstumā 
ir izvietotas 25 dažādas atrakcijas no virvēm, 
trosēm, tīkla un koka. Parka teritorijā ir divi 
pludmales volejbola laukumi, vingrošanas rīku 
komplekss un šķēršļu trases bērniem.

izbraucieni ar suņu pajūgiem 
„forsteri”
„forsteri”, madlienas pagasts, ogres novads
gps [56.7752, 25.1828]
+371 29215797 |  forsteri@forsteri.lv  |  www.forsteri.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Izbraucieni ar suņu pajūgiem iespējami gan ziemā, gan arī 
vasarā, kad tiek izmantotas velokamanas. Suņu pajūgu sporta 
teorijas, vēstures un praktisku iemaņu apgūšana pajūga 
vadīšanā. ziemas mēnešos šeit var izjust arī īstu ziemeļu 
eksotiku, baudot dabas un Ogres upes tuvumu, nakšņojot pie 
ugunskura īstā eskimosu vigvamā.

peintbols„krasti”
„krasti”, madlienas pagasts, ogres novads
gps [56.7679, 25.1734]
+371 26596187  |  krasti@zskrasti.lv
www.zskrasti.lv
Peintbols z/s “Krasti” Piedāvā atraktīvi pavadīt brīvo laiku 
ar ģimeni, draugiem, darba kolēģiem, klasesbiedriem vai 
biznesa partneriem apvienojot aizraujošu atpūtu svaigā 
gaisā ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem vienā no 
labākajiem peintbola parkiem Latvijā. Laukumu novietojums 
upes krastā tiem piešķir īpašu atmosfēru un baudījumu.

piedzīvojumu parks 
„milžu taka”
ogre, dabas parks 
“ogres zilie kalni”
gps [56.8266, 24.5956]
info@milzutaka.lv
+371 24427070
www.milzutaka.lv
Darba dienās: 11:00 – 20:00
Brīvdienās: 10:00 – 20:00
Piedzīvojumu parks „Milžu taka”  ir 
no virvju un koka konstrukcijām 
veidota trase kokos un 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. 

 AkTīvā ATpūTA

Parks ir aprīkots ar Šveicē ražoto Saferoller 
drošības sistēmu, kura nodrošina to, ka 
dalībniekam nav iespējas pašam atvienoties 
no drošības troses – to var izdarīt tikai 
pabeidzot trasi vai ar instruktora palīdzību.

izbraucieni ar suņu pajūgiem
„sniega suņi”
gps [56.8215, 24.5865]
+371  26593651, +371 26532851  | info@sniegasuni.lv
www.sniegasuni.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
elpu aizraujoši braucieni ar Sibīrijas haskijiem un Aļaskas 
malamutiem. Pasākumi un konsultācijas par pajūga suņu 
šķirņu īpatnībām, apmācīšanu un treniņiem, kamanu sportu 
un aprīkojumu.

loka šaušana 
„jauncaunes”, 
lauberes pagasts, 
ogres novads

gps [56.7913, 25.0704]
+371 29492239
peteris.gribulis@amazones.lv
Sporta klubs „Amazones” 
piedāvā iespēju gan teorijā, 
gan praksē apgūt loka šaušanas pamatus pieredzējušu lietpratēju 
vadībā, iepazīt un izmēģināt visdažādāko loku veidus, kā arī šaut 
ar arbaletu. Šaušanas sacensību un paraugdemonstrējumu 
organizēšana. Pieejamas telts un ugunskura vietas.

stadions un sporta spēļu laukumi
ogres novada sporta centrā 
jaunogres prospekts 2, ogre
gps [56.8186, 24.5901]
+371 29258191  |   www.ogressportacentrs.lv

jaunums ogres novadā!
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dabas parks 
„ogres zilie kalni”
ogres pilsēta
un ikšķiles novads
gps [56.8252, 24.5982]
+371 29455400, +371 25418443
www.ziliekalni.lv
zilie kalni ir 312 ha vaļņveidīgu 
pauguru virkne – Lielo Kangaru 
kalnu daļa. Parka teritorijas lielāko 
daļu aizņem skujkoku meži. Dabas 
parks ir aizsargājama dabas teritorija. 
Senatnē šeit atradies pilskalns. zilie kalni ir iecienīta ogrēniešu 
un pilsētas viesu atpūtas vieta. Parks ir pieejams ikvienam 
dabas un pastaigu mīļotājam, takas aktīvi izmanto nūjotāji, 
velobraucēji un citi aktīvās atpūtas cienītāji. ziemā dabas 
parkā tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases ar interesantu 
reljefu. Distanču trases ir apgaismotas. Parka teritorijā 
atrodas Dubkalnu ūdenskrātuve ar labiekārtotu pludmales 
zonu, aktīvās atpūtas zonu  (pludmales volebola, futbola un 
badmintona laukumi), vairākām atpūtas un ugunskura vietām.

dAbA

Parkā atrodas skatu laukums uz Dubkalnu ūdenskrātuvi,               
30 m augsts skatu tornis, bērnu rotaļu laukums ar amizantām 
meža iemītnieku koka skulptūrām. Pilsētas pusē izvietotas 
piedzīvojumu parka „Milžu taka” atrakcijas ar dažādu grūtības 
un sarežģītības pakāpju konstrukcijām kokos.

špakovska dendroloģiskais parks
pavasara gatve 6, ogre 
gps [56.8022, 24.6335]
+371 27083402

Pie parka ieejas apmeklētājus 
sagaida tēlnieka Kārļa zemdegas 
veidota skulptūra ar nāriņu. Parks 
aizņem 5,9 ha lielu teritoriju un tajā 
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 veidotās  takas 1,8 km garumā vai baudot 
ainavu no skatu torņa. Ieeja parkā ir bez maksas. ekskursijas, 
kāzu programmas un ugunskura vietas izmantošana – par 
ziedojumiem un pēc iepriekšējas pieteikšanās.

ogresgala
dabas taka
gps [56.8049, 
24.7516]
Takas veidotāji ir 
Jānis zviedris, Aigars 
Viņķelis, Ogresgala 
pamatskolas bērni, skolotāji un pagasta iedzīvotāji. Keramiķa 
Jāņa zviedra vadībā izveidoti vides objekti – bruņurupuču 
skulptūras. Ogres upes krastā ierīkoti trīs atpūtas laukumi 
ar drošu vietu ugunskuriem, pludmales volejbola laukums 
upes krastā, ierīkota atpūtas vieta, izveidots upmalas golfa 
laukums, vieta frisbijam un šautriņu mešanai.

peldvieta ogres vecupe
gps [56.8144, 24.5910]
Viena no iecienītākajām peldvietām Ogrē, 
pieejamas tualetes un ģērbtuves.

peldvieta pie ogres Hes 
ūdenskrātuves 
(„dambītis” ) 
brīvības ielā 124/126
gps 56.816229, 24.652717

ogres baseins „neptūns”
meža prospekts 9, ogre
gps [56.8220, 24.6009]
+371 65046336
dziednica@ogresnovads.lv
www.ogresnamsaimnieks.lv/
baseins_veselība
Darba laiks: 7:00–21:30

distanču slēpošana
zilie kalni, 
ogres un ikšķiles novads
gps [56.8251, 24.5982]
+371 2354945, +371 27896594
osk@izturiba.lv 
www.izturiba.lv

„nesēdi mājās” 
mālkalnes prospekts 26, ogre
gps [56.8234, 24.5989]
+371 25905054, +371 65022639
info@nesedimajas.lv
www.nesedimajas.lv 
distanču slēpošanas 
inventāra noma

tenisa korti 
ogres novada sporta centrā 
skolas iela 21, ogre
gps [56.8170, 24.5916]
+371 65027877, +371 65044150
info@tenissogre.lv
www.tenissogre.lv

šautuve
jaunogres prospekts 2, ogre
gps [56.8186, 24.5901]
+371 29258191
www.ogressportacentrs.lv

ogres veloserviss
ogre, skolas iela 18 
+371 26358882 
www.ogresveloserviss.lv 
Dažāda veida velosipēdu īre. Iespējams 
īrēt gan uz vienu diennakti, gan 
vairākām diennaktīm. Īrējot uz ilgāku 
laiku vai īrējot visai ģimenei kopā vai 
īrējot visai ģimenei kopā – atlaides!

pludmale pie dubkalnu 
ūdenskrātuves
Labiekārtota pludmales zona ar vairākām 
peldvietām, atpūtas un grila vietām. Aktīvās 
atpūtas zona ar 4 pludmales volejbola, 
2 pludmales futbola un 1 badmintona 
laukumu. Ir divas autostāvvietas.

pludmale plaužu ezerā
gps [56.8874, 25.2658]
Labiekārtota peldvieta ar ugunskura un 
atpūtas vietu, ģērbšanās kabīni, lapeni, laipu 
laivu transportēšanai ezerā un automašīnu 
stāvlaukumu.

laivu noma  plaužu ezerā
www.plaudis.lv

promenāde – 
rīgas Hes 
ūdenskrātuves 
aizsargdambis ogrē
gps [56.8182, 24.5656]
Aizsargdambis Ogrē (3,6 km) 
pilsētas iedzīvotājiem un tās 
viesiem ir iecienīta atpūtas, 
pastaigu, makšķerēšanas vieta. 
Promenāde apmeklētājus piesaista 
ar lielisku skatu uz Daugavu un 
Ogres sateci.  

peldvieTAS Un plUdmAleS
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dabas liegums „lielie kangari” un 
Ķoderu pilskalns (lielā vīra gulta)
suntažu pagasts, ogres novads
(gps [56.9086, 24.76972] 
Lielie Kangari ir izcilākais osa 
valnis Latvijā, kura relatīvais 
augstums ir 27 m, platums 
60–100 m, platība 1972,4 ha, 
tajā atrodas valsts nozīmes 
kultūrvēsturisks piemineklis – 
Ķoderu pilskalns, saukts arī par 
„Lielā vīra gultu”. Kopš 2005. 
gada teritorija iekļauta eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju – Natura 2000 sarakstā.

plāteres pilskalns
madlienas pagasts, ogres novads
gps [56.8400, 25.2063]
Pilskalns atrodas Madlienas–Meņģeles ceļa malā, 3 km no 
Madlienas centra, pie „Krēsliņu” mājām, kalna apkārtnē 
aug divi dižozoli 6 m apkārtmērā. 19. gadsimta 60. gados 
Plāteres barons e. Tīzenhauzens kalnā licis uzbūvēt mākslīgas 
pilsdrupas, kas daļēji saglabājušās. Pastāv uzskats, ka Plāteres 
pilskalns pirms Latvijas austrumu robežas pārcelšanas bijis 
Latvijas ģeogrāfiskais centrs. Kalna apkārtnē aug divi dižozoli 6 
m apkārtmērā. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

 dižakmens „lazdiņu kariete”
mazozolu pagasts, ogres novads
gps [56.9053, 25.4649]
Senā braucamrīka formu atgādinošais dižakmens ir 5,1 m garš,     
3 m plats un 1,8 m augsts, tā apkārtmērs ir 13,3 m.

dabas parks 
„ogres ieleja”
gps [56.829678, 
25.367192]
Parka platība ir 7515,7 ha, tā teritorijā atrodas  21 valsts nozīmes 
kultūras piemineklis un 22 kultūrvēsturiski objekti – seni 
pilskalni, pilsdrupas, baznīcas, muižas, piemiņas vietas u.c. 
Īpaša dabas vērtība ir Ogresmuižas stārķu kolonijai, kas ir viena 
no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Latvijā. Dabas 
parks iekļauts eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – 
Natura 2000 sarakstā.

velna grāvis uz nāružiņas upes
mazozolu pagasts, 
ogres novads
gps [56.9350, 25.5312]
Ap 30 m garš laukakmeņu 
krāvums dziļā, kokiem ap-
augušā Nāružiņas upītes 
augšteces gravā. Nāruža ir 12 
km gara Ogres upes pieteka.

degustācijas 
„sierštelle” 
brīvības iela 12, ogre
gps [56.8148, 24.6023]
+371 65021200, +371 26690077
siers@sierstelle.lv
www.sierstelle.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
zīmols „SierŠtelle” radies 2009. gadā, tā sortimentu veido 33 
dažādas garšas sieri – ar valriekstiem un plūmēm, piparmētrām, 
olīvām vīnogu lapās, gailenēm un citām piedevām. Visa 
„SierŠtelles” produkcija ir roku darbs.

degustācijas 
normunda labrenča
mājas vīna darītava
madlienas iela 10, ogre
gps [56.8173, 24.6487]
+371 29415263 | +371 29396789
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

Vīndaris Normunds Labrencis vīnus darina jau divpadsmito gadu 
no dažādiem Latvijā augušiem augļiem un ogām, tiem netiek 
pievienoti sulfīti. Vīna pagrabā aicināti ciemos visi, kam saistošs 
vīna darītavas process. Šeit var degustēt dažādus vīnus un sev 
tīkamākos iegādāties.

degUSTācijAS Un dARbnīcAS

keramikas darbnīca „sproģi” 
viestura aleja 6, ogre 
gps [56.8084, 24.6199]
+371 29846704 
imants.sprogis@inbox.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Keramiķi Imants un Malda Sproģi piedāvā ekskursijas un 
darbnīcas – iespēju redzēt, kā top skaisti māla trauki, un 
pašiem veidot dāvaniņas profesionālu keramiķu vadībā. 
Īpašs kāzu piedāvājums jaunlaulātajiem – kopīgi veidot savu 
„Laimes podu” vai roku nospiedumus. 

amatnieks 
jānis zviedris 
rankas iela 17, ogresgala 
pagasts, ogres novads 
gps [56.8481, 25.1477]
+371 26709556, +371 26146806
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Keramiķis Jānis zviedris savus darbus 
veido, balstoties uz Latgalē gūtajām 
zināšanām. Izgatavo svēpēto jeb 
melno keramiku, kuras apdedzināšana 
notiek bedres tipa ceplī. Meistara vadībā iespējams pašiem 
veidot māla izstrādājumus, kā arī iegādāties keramiķa veidotos 
darbus. Vairākas reizes gadā tiek rīkoti cepļa atvēršanas svētki.

piparkūku cepšana „Ķeipeniešos”
„atpūtas”, Ķeipenes pagasts, ogres novads 
gps [56.8887, 25.1832]
+371 28658262, +371 22002115 | unida@inbox.lv 
www.keipenespiparkukas.lv 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Uzņēmums ir slavens ar „gardajiem mākslas darbiem” – 
piparkūkām, kas veidotas visdažādākajām gaumēm. Tās rotā 
glazūra, kas iekrāsota ar dabīgajām sulām, t.i., tajās nav pārtikas 
krāsvielu – ar to šis uzņēmums atšķiras no pārējiem piparkūku 
cepējiem. Uzņēmumā iespējams vērot piparkūku tapšanas 
procesu, kā arī izmēģināt savu roku veiklību piparkūku veidošanā.

dAbA

Ķeipenes valnis 
Ķeipenes pagasts, 
ogres novads
gps [56.8873, 25.1950]
Daļa Ķeipenes pagasta 
atrodas Vidzemes Centrālās 
augstienes nogāzē, kura 
pāriet nolaidenumā. Līdz 
50 m pār apkārtni paceļas 
Ķeipenes valnis – 7 km garš, 
līdz 1 km plats smilšains 
paugurains masīvs.

ančiņu velna 
akmens
lauberes pagasts, 
ogres novads
gps [56.8451, 25.0503]
5,1 m garš, 4,3m plats, 2,3 
m augsts, tilpums – 40 m3, 
apkārtmērs 16 m. Sens 

kulta objekts, izmantots kā ziedošanas vieta, akmens virsmā 
izveidots 3 m garš, 0,5 m plats un ap 0,1 m dziļš iedobums. Valsts 
nozīmes arheoloģijas piemineklis.

8
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brīvības iela un skvērs
gps [56.8167, 24.6050]
Brīvības iela Ogrē ir izcila ar 20.gs. 20.–30.gadu arhitektūras 
paraugiem. Šeit savu talantu apliecinājuši tādi izcili meistari 
kā Vladimirs Šervinskis, Indriķis Blakenburgs, eduards 
Smurģis, Dāvids zariņš un citi. Mūsdienās lielākā daļa ēku ir 
valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Brīvības ielas gājēju posms atveido Ogres upes tecējumu. 
Puķudobes veidotas kā stilizētas salas. Pie kūrmājas plīvo 
lielizmēra Latvijas karogs. Gājēju ielu noslēdz skvērs ar 
strūklaku un tēlnieka J. Karlova darināto skulptūru „Baltā 
cielava”. Gājēju ielā un skvēros bieži notiek vietēja mēroga 
mūzikas, mākslas, sporta un cita veida pasākumi.

ogres vēstures 
un mākslas 
muzejs
brīvības iela 36, ogre
gps [56.8173, 24.6034]
+ 371 65024345
+371 65022251
ogresmuzejs@ogresnovads.lv
Ogres Vēstures un mākslas 
muzejs pārceļas uz jaunām 
telpām un darbību atsāks 
2017. gada maijā.

ogres mākslas skolas izstāžu zāle
brīvības iela 11, ogre
gps [56.816458, 24.602602]
Ēka Brīvības ielā 11 ir arhitektūras piemineklis. Tā celta                  
1926. gadā pēc arhitekta eduarda Smurģa projekta. Kopš                  
1991. gada šajā ēkā darbojas 
Ogres mākslas skola. Mākslas 
skola allaž aktīvi iesaistās 
pilsētas dzīvē un ir viens no 
Brīvības ielas gājēju posma 
košākajiem akcentiem. Tās 
telpās regulāri aplūkojamas 
dažādu mākslinieku izstādes.

OgReS pilSēTAS 
vēSTURiSkā Apbūve

„lācītis ēriks”
brīvības iela, ogre
gps [56.8177, 24.6052]
Medus podu tukšojošā lācēna 
skulptūra Ogrē uzstādīta 20. gs.  
50. gados, tā ir tipisks padomju 
perioda pilsētvides elements. 
Savulaik tā nolūzušo ķepu 
„dakterējuši” Ogres Mākslas skolas 
audzēkņi un apsējs ticis noņemts 
18. maijā – Ērika vārdadienā, tā lācēns ticis pie sava vārda.

„baltā cielava”
brīvības iela, ogre
gps [56.819829,24.606894]
Tēlnieka Jāņa Karlova darinātā 
baltās cielavas skulptūra atro-das 
Brīvības ielas gājēju posma galā 
izveidotajā skvērā līdzās strūklakai. 
2013. gada 18. novembrī uzstādītā 
skulptūra ietver ideju par tautas 
vienotību uzturoša un vērtības 
sargājoša spēka nepieciešamību 
nācijas pastāvēšanai un attīstībai. 

latvijas gaidu 
un skautu muzejs
suntažu iela 2, ogre
gps [56.8164, 24.6261]
+371 28788786
info@skauti.lv
ieeja par ziedojumiem. 
apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Vienīgais šāda veida muzejs Baltijas valstīs. 
ekspozīcijā apskatāma gaidu un skautu literatūra un mācību 
materiāli, dažādu laiku formas tērpi, nozīmes, apbalvojumi un 
vēsturiski dokumenti no dažādām pasaules malām. 

bijusī bērnu sanatorijas „ogre” ēka 
gaismas prospektā 2/6, ogre 
gps [56.8268, 24.5833]
Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, celta 1927. gadā 
pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta kā Rīgas Centrālās 
slimo kases bērnu sanatorija. 
Tās ēdamzāles sienas rotā 
Anša Cīruļa gleznojumi, 
kam piešķirts valsts nozīmes 
mākslas pieminekļa statuss. 
Pašlaik ēka aplūkojama tikai 
no ārpuses.

veco spēkratu kolekcija
„teHnika no pagātnes” 
druvas iela 8, ogre
gps [56.7950, 24.6247]
+371 29238787, medeo@apollo.lv
apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Privātā kolekcija sniedz ieskatu par 
padomju laikā ražotajiem automobiļiem, 
mopēdiem, velosipēdiem un pat rotaļlietām. Kolekcijā šobrīd 
ir 33 padomju laika vieglās automašīnas. Desmit kolekcijas 
automobiļiem piešķirts „Vēsturiskā spēkrata” sertifikāts.

ApSkATeS vieTAS

arkveida gājēju tilts
krasta iela un j. čakstes prospekts, ogre
gps [56.8152, 24.6115]
1966. gadā uzbūvēja gājēju tiltu pār Ogres upi (autori – 
V.Salcēvičs, J.Mēness, T.Vitkuss), kas pilsētas centrālo daļu 
savieno ar Pārogri, kur atrodas brīvdabas estrāde, un 20. gs. 
20.–30. gadu, kā arī jaunāku periodu privātmāju apbūve. 
Lielākais lokveida tipa tilts Latvijā – 94 m garš, 4,5 m plats.
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vilHelma 
purvīša 
dzimtās mājas 
„vecjauži”, 
taurupes pagasts, 
ogres novads
gps [56.9754, 25.3222]
+371 25543070
www.purvitishouse.com
„Vecjaužos” savas dzīves pirmos sešpadsmit gadus pavadījis 
latviešu glezniecības klasiķis Vilhelms Purvītis (1872–1945). 
1998. gadā māju iegādājās un sāka atjaunot Nīderlandes 
pilsone, muzeju mārketinga un muzeju kultūrpolitikas 
speciāliste Margrieta Lestradena, pārceļoties uz dzīvi 
Latvijā. Ēka ir valsts nozīmes vēstures piemineklis, patlaban 
aplūkojama tikai no ārpuses.

kinostacija 
Ķeipenē
”dzelzceļa stacija”, 
Ķeipenes pagasts, 
ogres novads 
gps [56.8957, 25.1865]
+371 25577645
kristine.antonova@ogresnovads.lv  
Ieeja par ziedojumiem. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Kinostacija ir Ķeipenes dzelzceļa stacija ar vienīgo saglabājušos 
sliežu posmu bijušajā maršrutā Rīga–Ērgļi. Kinostacijas ideja  
radusies 2000. gadā, kinofestivāla “Arsenāls” komandai un 
domubiedriem ceļojot uz Ķeipeni. Tagad te var aplūkot izcilajam 
kinorežisoram Sergejam eizenšteinam veltītu ekspozīciju, senu 
kino tehniku, īstu jūras bāku ar pastkastītēm – veltījumu Jurim 
Podniekam, tuneli no 24 kino kadriem un vides instalāciju – 
sešus metrus augstu kino dižgaru galdu, kam blakus ir divi krēsli, 
viena krēsla atzveltnē – stilizēts iluminators. Galdā iebūvētās 
kāpnes ļauj to izmantot kā skatu laukumu. 

suntažu muižas pils un muzejs
suntažu pagasts, ogres novads 
gps [56.9072, 24.9254]
+371 26118855
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Suntažu muižas pils celta 1780.–1782. g., 19. gs. vidū modernizēta, 
piešķirot tai neogotisku veidolu, apbūves ansamblis veidots 
simetrisks ap parādes pagalmu, kuru noslēdz kungu māja. 
1905.g. kungu māja nodega un 1909. g. to atjaunoja tās pēdējais 
īpašnieks barons fon Hanenfelds (apbedīts Suntažu kapos). Kopš 
1920. gada pilī darbojas skola. Muzejā aplūkojama pagasta un 
skolas vēstures ekspozīcija, ir iespējams uzkāpt pils tornī un 
izbaudīt apkārtnes ainavu. Suntažu pils un muižas apbūve ir 
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. 

šūpoļu parks Ķeipenē 
„zuši”, Ķeipenes pagasts, ogres novads
gps [56.9289, 25.0641]
+371 28679934 | starei@inbox.lv
Parkā apskatāmas dažadu veidu un izmēru šūpoles, kā, 
piemēram,  „Milzu šūpoles”, „Ritenis”, „Norvēģu rats”. 11 metrus 
augstajās „Milzu šūpolēs” savienotas ar skatu tormi, izmantojot 
to kā skatu laukumu. Šūpošanās ir ļoti veselīga nodarbe, tā 
sakārto cilvēka enerģētiku, līdzsvaro un mobilizē. Parka teritorijā 
ir brīvdabas pavarda vieta un pirts.

publiskā 
observatorija 
suntažos
suntažu pagasts, 
ogres novads
gps [56.8952, 24.9592]
+371 29120445
info@starspace.lv
www.starspace.lv  
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Observatorijā var vērot debesis gan dienā, gan naktī,  ja tās neklāj 
mākoņi, nav miglas vai nokrišņu. Daļējas mākoņainības apstākļos 
var vērot sauli un mēnesi, ja šie objekti ir redzami. Papildus 
debesu vērošanai ir iespējams apskatīt meteorītu kolekciju, 
iepazīties ar novērojumiem izmantojamo tehniku un iegādāties 
savā īpašumā teleskopus, vērot saistošus un atraktīvus fizikas 
eksperimentus sadarbībā.

taurupes muižas pils
un novadpētniecības muzejs
taurupes pagasts, ogres novads 
gps [56.8855, 25.3494] 
+371  65031230, +371 65031319
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Pils celta 19. gs. otrajā pusē, vēlāk vairākkārt pārbūvēta. Kopš 
1961. gada ēkā atrodas Taurupes vidusskola. Ap pili plešas 
brīvā plānojumā veidots parks, tā DR pusē aug Taurupes 
dižozols. Muzejā apkopoti pagasta un tuvākās apkārtnes 
vēstures materiāli.  Taurupes muižas apbūve ir vietējas 
nozīmes arhitektūras piemineklis.

„dakota”
priežu iela 1, ogresgala 
pagasts, ogres novads
gps [56.7815, 24.6494]
+371 27083651
Kafejnīcas „Dakota” teritorijā 
iespējams apskatīt militāro 
tehniku – automašīnas, lida-
parātus, to rezerves daļas, kā arī 
cita veida atribūtiku. Kafejnīcas iekštelpas iekārtotas militārā 
stilā ar dažādiem ekspresīviem interjera priekšmetiem.

vērenes uguns 
novērošanas 
tornis
madlienas pagasts, 
ogres novads
gps [56.7910, 
25.2677]
Unikālais 33 metrus aug-
stais novērošanas tornis 
darbojas no 1974. gada, 
vienīgais ugunstornis Lat-
vijā ar plēstu koka skaidu 
jeb lubiņu apdari. Ap to 
aug Latvijas lielākā gobu 
un vīksnu audze.

sudrabu edžus 
piemiņas 
ekspozīcija 
meņģeles pagasts, 
ogres novads 
gps [56.8072, 25.4182]
+371 65029091, +371 27856653
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Rakstnieka Sudrabu edžus 
(1860–1941) piemiņai un Meņģe-

les pagasta vēsturei veltītā ekspozīcija iekārtota bijušajā 
bērnudārza ēkā. Meņģeles centrā uzstādīts tēlnieka Vilņa Titāna 
1984. gadā veidotais Sudrabu edžus piemineklis. Pēc dzejnieka 
Imanta ziedoņa iniciatīvas izveidotā Dullā Daukas birzs, stādīta 
1978. gadā pie jau    augušiem septiņiem lieliem ozoliem, tajā 
novietots akmens ar iekaltu ierakstu „Dullais Dauka”.

madlienas 
novadpētniecības 
muzejs„bet tā bija!”
„liepas”, madlienas pagasts,
ogres novads 
gps [56.8538, 25.2571]
+371 65039040 | +371 29430088

Ieeja par ziedojumiem
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Muzejs atrodas 1868. gadā celtajā 
Plāteres sākumskolā, kur strādājis 
pirmais Latvijas preses karalis 

Antons Benjamiņš un komponists Kārlis Kažociņš. Muzeja 
nosaukums „Bet tā bija!” simbolizē ekspozīcijās atainotās 
novadnieku dzīves gaitas dažādu sociālo iekārtu laikā. Muzeja 
dibinātāji – Jūlijs Beļaunieks un Ojārs Upenieks. Ir pieejamas 
telšu vietas, atpūta lapenē.
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krapes 
sv. arsēnija 
pareizticīgo 
baznīca
krapes pagasts, 
ogres novads 
gps [56.7326, 25.1437]
+371 65059763, +371 65059641
Baznīca celta 1891. gadā. Baznīca ir 250 sēdvietas, plānā tā veido 
pareizu krustu. Baznīcā aplūkojami sienu un griestu gleznojumi 
un ikonostass. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

aderkašu sv. marijas-magdalēnas 
pareizticīgo baznīca
taurupes pagasts, 
ogres novads
gps [56.8427, 25.3522]
+371 65031287 
Aderkašu pareizticīgo draudze 
izveidojās 19. gs. vidū, bet dievnamu 
uzcēla 1867. gadā, dievkalpojumus 
noturēja latviešu valodā. Baznīca 
ir vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis.

ogres evaņģēliski 
luteriskā baznīca 
brīvības iela 51, ogre 
gps [56.8173, 24.6188]
+371 65047915
www.ogres.lelb.lv
1927. gadā uz kādreizējās 
Meža kapelas drupām pēc Haralda Kundziņa projekta vēlīnās 
neogotikas tradīcijās tika uzcelta baznīca. Pirmā draudzes 
priekšnieka Andreja Kēses dāvināto altārgleznu darinājis Jānis 
Šēnbergs pēc latviešu vecmeistara Kārļa Hūna darba „Kristus 
otrreizējā atnākšana”. Dievnamā regulāri tiek organizēti garīgās 
mūzikas koncerti. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

bAznīcAS

ogres sv. meinarda 
romas katoļu baznīca 
meža prospekts 1, ogre 
gps [56.8179, 24.5995]
+371 65022458, +371 26551206
meinarda.draudze@inbox.lv

Baznīca celta 1997.gadā, arhitekts –
Laimonis Šmits. Baznīcas aizbildnis ir 
Svētais Meinards. Baznīcā aplūkojams 
valsts nozīmes kultūras piemineklis – sarkankoka altāris, kas 
izgatavots 1901. gadā pēc arhitekta V. Bokslafa meta. Pie baznīcas 
ir 6500 m2 liels dārzs. 2001.gadā tajā tika uzstādīts metāla krusts 
(arhitekte D. Asarīte) un akmens altāris (tēlnieks J. Karlovs).

ogres 
sv. nikolaja 
pareizticīgo 
draudzes 
lūgšanu nams
krasta iela 15, ogre
gps [56.8168, 24.6151]
+371 26528880 | valentinar@oic.lv
Dievnams celts 90. gadu beigās 
kādreizējās vasarnīcas vietā pēc      
L. Kļešinas projekta. Vairākas ikonas 
izgatavotas Lietuvā.

ogres 
trīsvienības 
baptistu 
draudzes
baznīca
vidus prospekts 15, ogre 
gps [56.8220, 24.5881]
www.otbd.lv 
+371 28899025, 
otbdraudze@gmail.com
Baznīca uzcelta 2007. gadā klasiski askētiskās formās. 
Arhitekts Gints Veilands. 

suntažu luterāņu 
baznīca
suntažu pagasts, ogres novads 
gps [56.9053, 24.9292]
+371 26343062

Celta 1780.–1782. g. pēc arhitekta 
K. Hāberlenda projekta, 1874. gadā 
rekonstruēta. Baznīcas zvans ir viens 
no lielākajiem Latvijas lauku luterāņu 
baznīcu zvaniem. Dievnams un tā 
interjera elementi – altāris, kancele, 
soli, ērģeļu prospekts un luktas ir 
valsts nozīmes kultūras piemineklis.

suntažu vissvētās trīsvienības 
romas katoļu baznīca
suntažu pagasts, ogres novads
gps [56.9024, 24.9261]
+371 28336375, +371 28826352
1996. gada 8. novembrī suntažnieka 
Jāņa Millera vadībā sākās baznīcas 
celtniecība, 2009. gada 19. jūlijā baznīca 
iesvētīta. Dievnama greznākā rota ir 
altāris, kas būvēts franču baroka stilā. 
Kopš 2009. gada jaunu mājvietu Suntažu 
katoļu baznīcā radis arī 225 gadus senais 
Ilūkstes baznīcas zvans.

madlienas luterāņu baznīca
madlienas pagasts, ogres novads 
gps [56.8470, 25.1530]
+371 26113120
Madlienas baznīca ir viena no vecākajām Latvijas baznīcām – tās 
pirmsākumi meklējami 13. gs. Kanceli un altāra elementus veidojis 
ilggadīgais Madlienas draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks Kārlis 
Frīdrihs Hūns. Altārgleznu „Kristus pie krusta” 1844. gadā gleznojis 
Georgs Rūdolfs Karings.  Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

krapes 
luterāņu 
baznīca
krapes pagasts, 
ogres novads 
gps [56.7363, 25.1230]
+371 65059760
Pamati koka baznīcai likti 1802. gada 30. aprīlī, iesvētīta 1804. 
gada 2. novembrī. 1857. g.  uzcelts mūra dievnams. Altārgleznu 
„Kristus Ģetzemanes dārzā” gleznojis Kārlis Hūns. 1881. gadā 
draudze iegūst 160 kg smago zvanu. Logos skatāmas vitrāžas. 
Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

meņģeles 
ev. luterāņu 
baznīca
meņģeles pagasts, ogres 
novads
gps [56.8149, 25.4002]
+371 26656965, +371 22455879
Baznīca celta 1795. gadā ar Menģeles muižas īpašnieku 
Šēnfogelu atbalstu. Baznīca ir īpaša ne tikai ar Georga Rūdolfa 
Kāringa 1864. gadā darināto altārgleznu “Golgāta” un Herberta 
Kolbes būvētajām ērģelēm, bet arī ar brīnišķīgo akustiku.Valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis.

piemiņAS zīmeS Un vieTAS
piemiņas akmens
 1940.–1949. gadā 
represētajiem ogrēniešiem
upes prosp. un meža prosp. 
krustojumā, ogre
gps [56.8178, 24.6003]

piemiņas plāksne 
latviešu strēlniekiem 
uz daugavas upes dambja, ogre
gps [56.8093, 24.5946]

piemineklis latviešu 
strēlniekiem
ogres brāļu kapi, ogre
gps [56.8224, 24.6309]

piemiņas zīme tautas 
dziesmu teicējiem 
(ceļa rādītājs)
“vecuteles”, ogresgala pagasts, 
ogres novads
gps [56.7988, 24.7488] 

piemiņas zīme latviešu 
teātrim un auseklim
ogresgala pagasts, 
ogres novads
gps [56.7986, 24.7487]

piemineklis 1905. gada 
upuriem eņģelīšu birzī
suntažu pagasts, ogres novads
gps [56.9059, 24.9298]

represēto piemineklis 
„svešumā dzītajiem”
suntažu pagasts, ogres novads
gps [56.9059, 24.9297]

piemineklis 1. pasaules 
karā un brīvības cīņās 
kritušajiem madlieniešiem
madlienas pagasts, ogres novads
gps [56.8397, 25.1579]

piemiņas akmens 
represētajiem līčupē
līčupe, mazozolu pagasts, ogres 
novads
gps [56.9040, 25.4309]

madlienas kapi
madlienas pagasts, ogres novads 
gps [56.8410, 25.1616]
Šeit apbedīts gleznotājs Kārlis Hūns 
(1830–1877).

vecogres kapi
mazozolu pagasts, ogres novads 
gps [56.8875, 25.4919]

meņģeles kapi
meņģeles pagasts, ogres novads
gps [56.8115, 25.4033]
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nAkTSmīTneS

ēdināŠAnAS ieSTādeS

adrese tālrunis 
+371

vietu 
skaits 

„beksona picu studija” 
Ogre, Ķiršu iela 5
picustudija@inbox.lv
www.picustudija.lv
gps [56.8133, 24.6045]

20011188  20

„čili pica”
Ogre, Rīgas iela 23
(t/c “Dauga”) 
cilipica@servissab.lv 
www.e-pica.lv 
gps [56.8170, 24.5850]

65044354
29466716 50

„elvi bistro”
Ogre, Brīvības iela 15a 
ogre.vaditajs@elvi.lv
GPS [56.8169, 24.6043]

65031009 18

adrese tālrunis 
+371

vietu 
skaits

„ogres ezītis miglā” 
Ogre, Brīvības iela 19
gps [56’8182 24’6056]
www.ezitis.lv

28008834 80

„ilze”
Ogre, Mālkalnes prospekts 4 
imanta.ceptuve@inbox.lv
gps [56.8217, 24.5966]

65020477 60

„ilze”, 
Ogre, Brīvības iela 25
 imanta.ceptuve@inbox.lv
gps [56.8186, 24.6058]

26543080 40–70

m. pūres beķereja
Ogre, Brīvības iela 21
gps [56.8180, 24.6054]

65022599 15–20

„merry”
Ogre, Krasta iela 3 
gps [56.8150,24.6092]

65048444
26737589 30

„niko”
Ogre, Brīvības iela 23 
gps [56.8182, 24.6056]

65024894 35

„ogres prestižs”
Ogre, Mednieku iela 21/23
info@ogresprestizs.lv
 www.ogresprestizs.lv
gps [56.8253, 24.6023]

65035777;
65035785 300

„ozoliņa konditoreja”,
Ogre, Rīgas iela 23 
(t/c „Dauga”)
www.ozolinakonditoreja.lv 
gps [56.8170, 24.5850]

65022017 26

„pe&pa”
Ogre,  Meža prospekts 9 
info@pepa.lv
www.pepa.lv
GPS [56.8219, 24.6010]

20383864
15 

( +20 
terase)

„policijas akadēmija 98”
 Ogre, Brīvības iela 12 
www.policijasakademija.lv
gps [56.8148, 24.6023]

65055209 45–70

„policijas akadēmijas 
kafejnīca” 
Ogre, Brīvības iela 15 
www.policijasakademija.lv
gps [56.8172], 24.6046]

 65055208 30

„roast”
Ogre, Mālkalnes prospekts 7
www.roast.lv
gps [56.8227, 24.5947]

22112457 20

„senjorita kukū’”
Ogre, Brīvības iela 32 
www.senjoritakuku.lv
gps [56.8173, 24.6059]

65024620

25 
(+20 

terase)

„sonāte”
Ogre, Mālkalnes prospekts 38A 
gps [56.8227, 24.6009]

65046974 10

„štoka pica”
Ogre, Brīvības iela 50 
stokapica@inbox.lv
www.stokapica.lv
gps [56.8219, 24.5949]

65044322 30

„zelta rudens” 
Ogre, Brīvības iela 22 
gps [56.8166, 24.6048]

7

“Wasabi sushi”
Ogre, Kalna prospekts 1
www.wasabisushi.lv/
gps [56.8163, 24.6052]

22044099
5 

(+ 25 
terase)

„lāči” 
Ogre, Rīgas iela 23, t/c „Dauga” 
www.laci.lv 
gps [56.7954, 24.6257]

10

„daily” 
Ogre,  Druvas iela 2
Fazer maiznīcas ēka 
gps [56.7936,  24.6280]

65055279 40

„dakota”
Ciemupe, Priežu iela 1
Ogresgala pagasts, 
Ogres novads
gps [56.7815, 24.6494]

27083651 20-50

„brīvnieki”
Ciemupe, Ogresgala pagasts
Ogres novads (A6 šosejas malā 
starp Ciemupi un Ķegumu) 
gps [56.7644, 24.6853]

65034620 80

„akmeņkrogs”
Suntažu pagasts, Ogres novads
gps [56.9046, 24.9298]

65037094 40–60

„bitīte”
Vaivari”, Madlienas pagasts
Ogres novads
GPS [56.8458, 25.1567]

65039011
26308002 50

„Ķēķis”
Madliena, Ogres novads
gps [56.8457, 25.1543]

65039535
29162991 50

viesnīca „sajūtu dārzs”
suntažu pagasts, ogres novads
gps 56.9037, 24.9256
+371 29 460 733
sajutudarzs@gmail.com
Numuru skaits 12, vietu skaits 60

motelis „grīva”
rīgas iela 8, ogre
gps 56.8128, 24.5978
+371  65044960
Numuru skaits 8, vietu skaits 17

viesu māja „debesu bļoda”
„brahmaņi”, ogresgala pagasts, 
ogres novads
gps 56.8231,24.7965
 +371 29557172
debesubloda@inbox.lv
www.debesubloda.viss.lv
Numuru skaits 7, vietu skaits 80

viesu māja „indrāni”
indrāni, ogresgala pagasts, 
ogres novads
gps 56.8091, 24.7772
+371 29242603
www.indrani.viss.lv
Numuru skaits 5, vietu skaits 6

viesu māja „copes” 
„copes”, suntažu pagasts, 
ogres novads
gps 56.9162, 25.0036
+371  22000099
+371 67189014
copes@inbox.lv
www.copes.viss.lv 

viesu māja „odziņa”
„dižozoli”, Ķeipenes 
pagasts, 
ogres novads
gps 56.8656, 25.2068
+371 29228142
Numuru skaits 4, vietu skaits 10

brīvdienu māja „ogrēni”
„ogrēni”, meņģeles pagasts, 
ogres novads
gps 56.8410, 25.4033
+371 65029140, +371 26136981
www.ogreni.lv
Numuru skaits 2, vietu skaits 7

brīvdienu māja „sprīdīši”
„sprīdīši”, ogresgala pagasts, 
ogres novads
gps 56.8065, 24.7431
+371 65035283, +371 26516558
www.spridisi.viss.lv
Numuru skaits 3, vietu skaits 20

kempinga mājas „forsteri”
„forsteri”, madlienas pagasts, 
ogres novads
gps 56.7752, 25.1829
+371 29215797
kempings@forsteri.lv
www.forsteri.lv
Vietu skaits: 6

kempinga mājas „krasti”
„krasti”, madlienas pagasts, 
ogres novads
gps 56.7669, 25.1759
+371 29426836, +371 26596187
krasti@zskrasti.lv
http://zskrasti.lv
Māju skaits 3, vietu skaits 8

viesu māja „copes”

„policijas akadēmija 98”
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ogres novada karte
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instagram.com/visitogre
www.facebook.com/visitogre

twitter.com/visitogre
www.draugiem.lv/visitogre

www.visitogre.lv


