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Ogres novads atrodas Latvijas centrālajā
daļā un aizņem 989,9 km2 lielu platību.
Novadu veido Ogres pilsētas, Krapes, Ķei
penes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu,
Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Tauru
pes pagasts.
Iedzīvotāju skaita ziņā Ogres novads ir
lielākais valstī – novada teritorijā reģistrē
ti 35 357 iedzīvotāji (01.01.2018.).
Novads ir izteikti izstiepts rietumu–aus
trumu virzienā, teritorijas lielākā daļa at
rodas Viduslatvijas zemienē, bet austru
mu daļa – Vidzemes augstienē.
Novada administratīvais centrs ir Ogres
pilsēta, kas izvietojusies Ogres upes kras
tos pie tās ietekas Daugavā. Trešā garākā
Latvijas upe Ogre no iztekas Vidzemes
augstienē līdz ietekai Daugavā līkumo
188 km, pa Ogres novada teritoriju upe
plūst 80 km garumā.

daļu ar Pārogri. Gar upes labo krastu izvei
dota pastaigu promenāde, no kuras paveras
brīnišķīga dabas ainava. Vasaras sezonā tiek
uzstādītas atjaunotās koka laipas – viena no
19. gs. otrās puses vēsturiski nozīmīgākajām
Ogres upes ainavas sastāvdaļām.
Dabas parks “Ogres Zilie kalni” (a-2,3)
Ogres pilsēta un Ikšķiles nov.,
GPS 56.8252, 24.5982,
 29455400, www.ziliekalni.lv

Zilie kalni ir vaļņveidīgu pauguru virkne –
Lielo Kangaru kalnu daļa, kas aizņem 312 ha.
Parka teritorijas lielāko daļu klāj skujkoku
meži. Dabas parks ir aizsargājama dabas te
ritorija. 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 ie
rīkotas distanču slēpošanas trases, kas dien
nakts tumšajā ir apgaismotas. Parka teritorijā
atrodas Dubkalnu ūdenskrātuve ar labiekār
totu pludmales zonu, aktīvās atpūtas zonu
(pludmales volejbola, futbola un badminto
na laukumi), vairākām atpūtas un ugunskura
vietām. Parkā atrodas arī 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.

Skats uz Ogri

Ogre
Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve
un gājēju iela (b-3)
Brīvības iela, Ogre, GPS 56.8162, 24.6050

Brīvības iela Ogrē iezīmējas 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. Mūs
dienās 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 Latvijas
lielizmēra karogs. Apmeklētājs var aplūkot
tēlnieka J. Karlova darināto skulptūru “Bal
tā cielava”, atpūsties skvērā, vasaras sezo
nā priecāties par digitālo strūklaku. Gājēju
ielā bieži notiek vietēja mēroga mūzikas,
mākslas, sporta un cita veida pasākumi.

Vides objekti
Pilsētu krāsaināku padara Latvijas Mākslas
akadēmijas studentu veidotās skulptūras,
kas izvietotas Krasta promenādē, pie polik
līnikas un daudzviet citur. Pie dzīvojamās
mājas Tīnūžu ielā 13 apskatāms bērnu lauku
miņš “Sprīdītis”, ko kādreiz veidojusi māksli
niece Aleksandra Krēsliņa. Gājēju ielas vidū
ar medus podu ķepās sēž lācītis Ēriks, uzstā
dīts 20. gs. 50. gados, tipisks padomju perio
da pilsētvides elements.

Baznīcas
Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca (b-4)

Pie parka ieejas apmeklētājus sagaida tēl
nieka 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 oke
āna piekrastes. Parks apskatāms, izstaigājot
tajā veidotās takas 1,8 km garumā vai bau
dot ainavu no skatu torņa.
Ieeja parkā ir bez maksas. Ekskursijas, kāzu
programmas un ugunskura vietas izmanto
šana – par ziedojumiem un pēc iepriekšējas
pieteikšanās.

Iespējams, ka nosaukumu muiža ieguvusi
no prūšu kanoniķa Kaipena vārda, kurš šo
apkaimi ieguva 15. gs. vidū no Rīgas domka
pitula. Patlaban apskatāms tikai ainaviskais
valsts nozīmes dendroloģiskais stādījums –
Ķeipenes muižas parks (2,8 ha) ar vērtīgiem
kokiem, no kuriem lielāko pelēko riekstkoku
apkārtmērs sasniedz 2,9 m un 3,4 m. Parks ie
rīkots 19. gs. muižas īpašnieka barona Lēvisa
of Menāra laikā. Parka centrā ir kapu kalns,
kur reiz bija apbedīti muižkungs un viņa ģi
menes piederīgie.

1927. gadā uz kādreizējās Meža kapelas dru
pām pēc Haralda Kundziņa projekta vēlīnās
neogotikas tradīcijās tika uzcelta baznīca.
Pirmā draudzes priekšnieka Andreja Kēses
dāvināto altārgleznu darinājis Jānis Šēn
bergs pēc latviešu vecmeistara Kārļa Hūna
darba “Kristus otrreizējā atnākšana”. Vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ogres Sv. Meinarda
Romas katoļu baznīca (b-3)
Meža prospekts 1, Ogre,
GPS 56.8179, 24.5995,  65022458, 26551206

Baznīca celta 1997. gadā (arhitekts Laimonis
Šmits), un tās aizbildnis ir svētais Meinards.
Baznīcā aplūkojams valsts nozīmes kultūras
piemineklis – sarkankoka altāris, kas izga
tavots 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 (tēl
nieks J. Karlovs).

Krasta iela 15, Ogre, GPS 56.8168, 24.6151,
 26528880
Pavasara gatve 6, Ogre,
GPS 56.8022, 24.6335,  27083402

Brūveri, Ķeipenes pag., Ogres nov.,
GPS 56.8870, 25.1857

Brīvības iela 51, Ogre, GPS 56.8173, 24.6188,
 65047915, www.ogres.lelb.lv

Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes
lūgšanu nams (b-4)

Špakovska dendroloģiskais parks (d-5)

Ķeipenes muižas parks (C-6)

Baznīca celta 20. gs. 90. gadu beigās kād
reizējās vasarnīcas vietā, daļēji saglabājot
sienas (projekta autore L. Kļešina). Vairākas
ikonas izgatavotas Lietuvā.
Ogres Trīsvienības baptistu
draudzes baznīca (b-2)
Vidus prospekts 15, Ogre, GPS 56.8220, 24.5881,
 28899025, www.otbd.lv

Baznīca uzcelta 2007. gadā klasiski askētis
kās formās (arhitekts Gints Veilands).
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Brīvības iela 15, Ogre, GPS 56.8173, 24.6034,
 65024345, wwwv.ogresmuzejs.lv
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Veco spēkratu kolekcija
“Tehnika no pagātnes” (e-5)
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Druvas iela 8, Ogre, GPS 56.7950, 24.6247,
 29238787, www.tehnikanopagatnes.lv
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Gaismas prospekts 2/6, Ogre, GPS 56.8268, 24.5833

Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemi
neklis, celta 1927. gadā pēc arhitekta Kon
stantīna Pēkšēna projekta kā Rīgas Centrālās
slimo kases bērnu sanatorija. Lielākā un grez
nākā telpa ir ēdamzāle. To rotā Anša Cīruļa
sienu gleznojumi. Gleznojumiem piešķirts
valsts nozīmes mākslas pieminekļa statuss.
Ēka pagaidām aplūkojama tikai no ārpuses.
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Ogres Mākslas skolas izstāžu zāle (b-3)
L īč u p e
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Maz ā J u g

Lieliska privātā kolekcija, kas ieguvusi nosau
kumu “Tehnika no pagātnes”, sniedz ieskatu
par dažādos padomju laika posmos ražotiem
automobiļiem, mopēdiem un velosipēdiem.
Kolekcijā pašlaik ir vairāk nekā 30 padomju
laika vieglo automašīnu. Milzīgajā angārā
apskatāmas arī citas vēsturiskas lietas, pie
mēram, benzīntanks, auto numurzīmju ko
lekcija, rotaļlietas un gāzēto dzērienu aparāti.
Vēsturiskā bērnu sanatorijas ēka (a-2)
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Suntaži

Ogres Vēstures un mākslas muzejs dibināts
1981. gadā. Muzeja krājumu veido gandrīz
40 tūkstoši dažādu priekšmetu, kas atspo
guļo Ogres novada kultūrvēsturisko man
tojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūs
dienām. Muzejs piedāvā periodiski mainītas
tematiskās un mākslas izstādes, muzejpeda
goģiskās programmas un radošās darbnīcas,
te notiek pasākumi un koncerti, tiek organi
zētas ekskursijas pa Ogres pilsētu.

Vecās Ķeipenes dzelzceļa stacijas uzgaidā
majā telpā ir izveidota ekspozīcija kinore
žisoram Sergejam Eizenšteinam “Es pat no
telefona grāmatas uztaisīšu kino”. Ar tele
fona grāmatu lapām uz sienām, Eizenštei
na zīmējumiem logos, senu kino tehniku,
stacijas solu un senlaicīgu telefonu, no kura
uzzvanīt kādam kino dižgaram. Stacijas ap
kārtnē izvietotas vides instalācijas – bāka ar
pastkastītēm – veltījums dokumentālā kino
režisoram Jurim Podniekam, milzu galds
kino dižgariem, kino kadru tunelis un “Pot
jomkina aka”. Stacija radusies kinofestivāla
“Arsenāls” direktoram Augustam Sukutam,
viņa komandai un domubiedriem festivālu
laikā, dodoties mazliet sirreālā ceļojumā
uz Ķeipeni.
Piparkūku studija (C-6)
“Atpūtas”, Ķeipenes pag., Ogres nov.,
GPS 56.8904, 25.1773,  28658262, 22002115,
www.keipenespiparkukas.lv

Oriģinālas formas, vizuālais noformējums un
dabīgais sastāvs Ķeipenē ceptās piparkūkas
padara unikālas un atšķirīgas no citur cep
tajām. Tieši šo īpašību dēļ tās ir ieguvušas
atpazīstamību. Piparkūku studijā iespējams
izzināt piparkūku tapšanas procesu, izmēģi
nāt savu roku veiklību radošajā darbnīcā un
iepazīties ar piparkūku vīriņu kolekciju.

Līčupe

gre
Taurupe O

Meņģele

Brīvības iela 11, Ogre, GPS 56.8165, 24.6026

Ēka Brīvības ielā 11 ir arhitektūras pieminek
lis. 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, jo tās telpās regulāri aplūkojamas
dažādu mākslinieku izstādes.

Lobes ez.

Kartogrāﬁja:
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, www.kartes.lv
2018

Keramikas darbnīca “Sproģi” (c-4)
Viestura aleja 6, Ogre,
GPS 56.8084, 24.6199,  29846704

Keramiķi Imants un Malda Sproģi piedāvā
ekskursijas un darbnīcas – iespēju redzēt,
kā no necilas māla pikas top skaisti trauki,
pašiem veidot savu darbu profesionālu kera
miķu vadībā vai piedalīties cepļa atvēršanā.
Ir speciāls kāzu piedāvājums jaunlaulātajiem
un viesiem.

Krasta iela un J. Čakstes prospekts, Ogre
GPS 56.8152, 24.6115

1966. gadā uzbūvētais gājēju tilts pār Ogres
upi (autori V. Salcēvičs, J. Mēness, T. Vitkuss) ir
lielākais lokveida tipa tilts Latvijā. Tas ir 94 m
garš, 4,5 m plats un savieno pilsētas centrālo

Krapes luterāņu baznīca (E-5)
Krapes pag., Ogres nov., GPS 56.7363, 25.1230,
 65059760

Koka baznīcai pamati likti 1802. gadā,
mūra dievnams uzcelts 1856.–1857. gadā.
Altārgleznu “Kristus Ģetzemenes dārzā”
gleznojis Kārlis Fridrihs Hūns. 1881. gadā
draudze ieguva 160 kg smagu zvanu. Logos
skatāmas vitrāžas. Vietējās nozīmes arhitek
tūras piemineklis.

“SierŠtelles” sortimentu veido vairāk nekā
30 dažādas garšas nenogatavināti pus
mīkstie sieri, piemēram, siers ar šoko pilie
niņiem šokolādes glazūrā, ar valriekstiem
un plūmēm, piparmētrām, olīvām vīnogu
lapās, gailenēm, saulē kaltētiem tomātiem
u.c. piedevām. “SierŠtelles” produkcija ir
roku darbs.
“Džungļu parks” (b-3)
Mālkalnes prospekts 1, 3. stāvs, Ogre,
GPS 56.8213, 24.5947,
 20071677, www.dzungluparks.lv

GPS 56.8215, 24.5865,  26593651, 26532851
www.sniegasuni.lv

Kopā ar jums šajā elpu aizraujošajā braucie
nā dosies Sibīrijas haskiji, Aļaskas malamuti
un pieredzējis pajūga vadītājs. Piedāvājumā
izbraucieni, pasākumi, konsultācijas par šo
šķirņu īpatnībām, apmācīšanu un treniņiem,
kamanu sportu un aprīkojumu.

Šūpoļu parks un šūpoļu parka pirts (B-5)
“Zuši”, Ķeipenes pag., Ogres nov.,  28679934

Parkā apskatāmas dažādu veidu un izmēru
šūpoles, kā, piemēram, “Milzu šūpoles”, “Ri
tenis”, “Norvēģu rats”. 11 m augstās “Milzu
šūpoles” ir savienotas ar skatu torni, ko var
izmantot kā skatu laukumu. Šūpošanās ir ļoti
veselīga nodarbe, tā sakārto cilvēka enerģē
tiku, līdzsvaro un mobilizē. Parka teritorijā ir
brīvdabas pavarda, treileru un telšu vietas.
Pirtī iespējams izbaudīt pirts procedūras.
Šķērstenu pilskalns (C-6)
Pilskalnā saglabājušies senie
nocietinājumu vaļņi.

Lauberes pagasts
Loka šaušana (D-5)
“Jauncaunes”, Lauberes pag., Ogres nov.,
GPS 56.7913, 25.0704,  29492239

Sporta klubs “Amazones” piedāvā loka šau
šanas paraugdemonstrējumus vai iespēju
apgūt loka šaušanas pamatus un izmēģināt
visdažādākos loku veidus pieredzējušu liet
pratēju vadībā. Teritorijā pieejamas telts un
ugunskura vietas.
Ančiņu Velna akmens (C-5)
Lauberes pag., Ogres nov., GPS 56.8451, 25.0503

Akmens ir 5,1 m garš, 4,3 m plats, 2,3 m
augsts, ar apkārtmēru 16 m. Sens kulta ob
jekts, izmantots kā ziedošanas vieta, akmens
virsmā izveidots 3 m garš, 0,5 m plats un ap
0,1 m dziļš iedobums. Valsts nozīmes arheo
loģijas piemineklis.

Brīvības iela 12, Ogre,
GPS 56.8148, 24.6023,
 65021200, 26690077, www.sierstelle.lv

Izbraucieni ar suņu pajūgiem
“Sniega suņi” (b-2)
Arkveida gājēju tilts, koka laipas un
promenāde gar Ogres upi (b-4)

Krapes muiža celta 1909.–1910. gadā pēc ar
hitekta V. Bokslafa projekta. Kungu māja nav
saglabājusies – tā tika sagrauta 1. 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. Krapes muižas apbūve ir vietē
jas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Degustācijas “SierŠtelles” (b-3)

“Džungļu parks” ir bērnu izklaides centrs
500 m2 platībā Ogres centrā. Piedāvājumā
15 x 9 m šķēršļu labirints trīs stāvos, 10 x 4,5 m
liela piepūšamā šķēršļu josla, norobežots
mazulīšu laukumiņš bērniem no 0 līdz 3 gadu
vecumam, atsevišķa ballīšu telpa.

Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
www.ogresnovads.lv
ogredome@ogresnovads.lv

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 metru. Parks ir aprīkots ar Šveicē ražo
to Saferoller drošības sistēmu.

Vērenes muiža un ozolu gatve (D-6)
Madlienas pag., Ogres nov., GPS 56.7910, 25.2677

No muižas kompleksa, kas ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis, saglabājusies pils,
vagara māja un 1771. gadā celta muižas
klēts. Pie muižas ir parks ar vairāk nekā 20
svešzemju sugu stādījumiem. Uz muižu ved
gleznaina ozolu aleja 4 km garumā. Pašlaik
muižas komplekss ir apskatāms tikai no ār
puses kā viens no izzūdošā kultūrvēstures
mantojuma objektiem.
Uguns novērošanas tornis (D-6)
GPS 56.7910, 25.2677
Vērene, Madlienas pag., Ogres nov.,

Vērenē atrodas unikāls, ar lubām apšūts
uguns novērošanas tornis, kura augstums ir
33 m. Tornis ir atjaunots un tiek izmantots
Valsts meža dienesta ugunsdrošības funkciju
izpildes nodrošināšanai.
“Forsteri”
(izbraucieni ar suņu pajūgiem; D-6)
Madlienas pag., Ogres nov.,
 29215797, 29388012, www.forsteri.lv

Izbraucieni ar suņiem iespējami gan ziemā,
gan arī vasarā, kad tiek izmantotas velo ka
manas. Telšu, treileru, grila un ugunskura vie
tas, peldvieta. Laivu noma.

Piedāvājumā peintbols, laivu noma, volej
bola laukums, ugunskura vieta, kempings,
viesu māja, pirts. Atpūtas komplekss atrodas
gleznainā Ogres upes krastā.

Krapes ūdensdzirnavas (D-5)

Krapes muiža, Krapes pag., Ogres nov.,
GPS 56.7466, 25.1098

Dobumakmens (C-5)
Lauberes pag., Ogres nov., GPS 56.8560, 25.0186

Krapes Sv. Arsēnija
pareizticīgo baznīca (E-5)
Krapes pag., Ogres nov.,
GPS 56.7326, 25.1437,  65059763, 65059641

Baznīca celta 1891. gadā. Celtniecībā izman
toti šķeltie akmeņi, bet zvanu tornī, karnīzēs,
durvju un logu ailās – sarkanie ķieģeļi. Baznīca
ir 250 sēdvietu, plānā tā veido pareizu krustu.
Zvanu torņa augstums ir 50 pēdu. Baznīcā ap
lūkojami sienu un griestu gleznojum. Vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ķeipene
Ķeipenes valnis (C-5,6)
Ķeipenes pag., Ogres nov., GPS 56.8875, 25.1970

Ķeipenes valnis ir 7 km garš un līdz 1 km
plats smilšainais paugurainais masīvs, kas
līdz 50 m paceļas pār apkārtni un paver skais
tas dabas ainavas desmitiem kilometru tālu.
Augstākie skatu punkti atrodas Kārklu kalnā
(142 m vjl.) un Lakstenes kalnā (153 m vjl.).
Lielisko ainavu var baudīt, braucot pa ceļu P4
posmā Ķeipene–Taurupe.

Pilskalns ierīkots uz 20 m augsta kalna. Pils
kalna ziemeļu, austrumu un dienvidu pakājē
izveidots plats grāvis, rietumu malā – terase.
Spriežot pēc savrupatradumiem, tas apdzī
vots no 5. līdz 13. gs. Daļēji līdz mūsdienām ir
saglabājušās 19. gs. 60. gados būvētas māks
līgas pilsdrupas, kuras kalnā licis uzcelt Plāte
res barons E. Tīzenhauzens. Valsts nozīmes
arheoloģijas piemineklis.
Vērenes vīksnu un gobu audze (D-6)
Dabas liegums, atrodas Ogres upes ielejas
dabas parka teritorijā.
Pagastu ozolu birzs (C-5)
GPS 56.8471, 25.1476

2004. gadā visu pagastu vadītāju stādītie
ozoli ir paaugušies un patlaban veido ozolu
birzi. Tā ir labiekārtota – izveidota pastaigu
taka, soliņi un vides elementi – “Dižozols”,
lapene, I. Ziedoņa debess vērošanas gulta.

GPS 56.8871, 25.4085

“Dzelzceļa stacija”, Ķeipenes pag., Ogres nov.,
GPS 56.8957, 25.1856,  65033717, 25577645

Krapes pagasts
“Ūdensdzirnavas”, Krapes pag., Ogres nov.,
GPS 56.7466, 25.1067,  29258675.
Telšu vietas ir iekārtotas bērzu birzī, pieejams
220 V pieslēgums un apgaismojums.

Madlienas pag., Ogres nov., GPS 56.8400, 25.2063

Dzelzceļa tilts pāri Līčupei (C-7)

Atpūtas komplekss “Krasti” (D-6)

Krapes muižas komplekss un parks (D-5)

Ogre, dabas parks “Ogres Zilie kalni”,
GPS 56.8266, 24.5956,
 24427070, ww.milzutaka.lv

Muzejs atrodas bijušajā Plāteres pagasta
centrā – 1868. gadā celtajā Plāteres sākum
skolā. Šeit par skolotājiem strādājuši pirmais
Latvijas preses karalis Antons Benjamiņš un
komponists Kārlis Kažociņš. Nosaukums “Bet
tā bija!” ir trāpīgs apzīmējums ekspozīcijās
atainotajām novadnieku dzīves gaitām da
žādu sociālo iekārtu laikos.

“Krasti”, Madlienas pag., Ogres nov.,
GPS 56.7679, 25.1734,  26596187, www.zskrasti.lv

Piedāvājumā: laivu noma, “čigānu pirtiņa”
10–12 personām makšķerēšana Lobes upē,
maksas makšķerēšana foreļu audzētavā, no
zvejotā loma vai līdzpaņemto cienastu gata
vošana uz ugunskura vai grila sveču liešanas
radošās darbnīcas.

Piedzīvojumu parks “Milžu taka” (a-3)

“Liepas” Madlienas pag., Ogres nov.,
GPS 56.8538, 25.2571,
 65039040, 29430088

Kinostacija Ķeipenē (C-6)

GPS 56.8182, 24.5656

Ogres Vēstures un mākslas muzejs (b-3)

Madlienas novadpētniecības muzejs
“Bet tā bija!” (C-6)

Plāteres pilskalns (C-6)

Mazozoli

Promenāde – Rīgas HES ūdenskrātuves
aizsargdambis Ogrē (c-2)
Aizsargdambis Ogrē (3,6 km) pilsētas iedzī
votājiem un viesiem ir iecienīta atpūtas, pa
staigu un makšķerēšanas vieta. Promenāde
apmeklētājus piesaista ar lielisku skatu uz
Daugavu un Ogres sateci.

altāra elementus veidojis ilggadējais Madlie
nas draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks
Kārlis Frīdrihs Hūns. Altārgleznu “Kristus pie
krusta” 1844. gadā gleznojis Georgs Rūdolfs
Karings. 18. gs. 80. gados Madlienas baznīcā
iesvētīts Garlībs Merķelis. Valsts nozīmes ar
hitektūras piemineklis.

Dobumakmens ir sena kulta vieta, atrodas
Lauberes centrā. Tas ir neregulāras formas
laukakmens, 2,5 m garš, 2,2 m plats un līdz
1,2 m augsts. Valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis.

Madliena
Madlienas luterāņu baznīca (C-5)
Madlienas pag., Ogres nov.,
GPS 56.8470, 25.1530,  26113120

Viena no vecākajām Latvijas baznīcām, kuras
pirmsākumi meklējami 13. gs. Par baznīcas
būvi ir vairākas teikas un leģendas. Kanceli un

Bijušā dzelzceļa Rīga–Ērgļi maršrutā atrodas
viens no augstākajiem dzelzceļa tiltiem Lat
vijā, tā augstums 13 m, garums 38 m. Tiltu un
ainavu uz Līčupi var aplūkot gan no dzelz
ceļa, gan nokāpjot pa betona kāpnēm līdz
upei.
Velna grāvis uz Nāružiņas upes (B-8)
Mazozolu pag., Ogres nov., GPS 56.9350, 25.5312

Ap 30 m garš laukakmeņu krāvums dziļā,
kokiem apaugušā Nāružiņas upītes augšte
ces gravā. Nāruža ir 12 km gara Ogres upes
pieteka. Teika stāsta, ka sensenos laikos kādu
nakti velns nesis priekšautā akmeņus, ie
dziedājies gailis, velnam akmeņi izbiruši tieši
upītē. Tā arī radies šīs vietas nosaukums. Zem
akmeņu nastas mierīgi tek upīte, bet pavasa
ros ūdens pār akmeņiem griež baltas putu
vērpetes.
Vedzes dabas taka (B-7)
GPS 56.9575, 25.4349

2,6 km gara dabas taka uz Ogres un Ama
tas novada robežas. Tā iepazīstina ar Vedzes
upes savdabīgajiem krastiem un augu valsti.
Dižakmens “Lazdiņu kariete” (C-7)
Mazozolu pag., Ogres nov.,
GPS 56.9053, 25.4649

Senā braucamrīka formu atgādinošais dižak
mens ir 5,1 m garš, 3 m plats un 1,8 m augsts,
tā apkārtmērs ir 13,3 m.
Ogres pilskalns (C-7)
GPS 56.8626, 25.4668

Pilskalns atrodas netālu no Ogres upes labā
krasta, pie Pilskalnu mājām. Tas ierīkots da
biski labi aizsargātā vietā, kādreiz to no trim
pusēm apņēmusi upe. Dienvidrietumu un
ziemeļaustrumu pusē nogāžu augstums
sasniedz 15 m. Pilskalnā konstatēts vairāk

nekā metru dziļš, melns kultūrslānis. Pēc
iegūtajiem savrupatradumiem secināts, ka
pilskalns apdzīvots vēlajā dzelzs laikmetā
(800.–1200. g.). Daži vēsturnieki Ogres pils
kalnā lokalizē 13. gs. rakstītajos avotos minē
to Jersikas valsts Lepenes pili (castrum Lepene). Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Meņģele
Sudrabu Edžus piemiņas ekspozīcija (D-7)
Meņģeles pag., Ogres nov., GPS 56.8082, 25.4125

Daukas jautājums, kas ir aiz horizonta un vai
zeme ir apaļa. Skatu tornis, pastaigu taka un
piemiņas akmens atrodas uz Taurupes un
Meņģeles pagasta robežas Ogres upes sen
krastā pie rakstnieka bērnības mājām “Zvani
ņi”. Šeit tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar
domubiedriem reiz izveidoja Dullā Daukas
taku ar īpašiem akmeņiem, uz viena no ku
riem ir uzraksts “Dullais Dauka”.

Meņģeles pag., Ogres nov.,
GPS 56.8149, 25.4002, 26656965, 22455879

Dabas parks “Ogres ieleja” (C-7)
Valsts nozīmes dabas parka statuss terito
rijai piešķirts 2004. gadā. Parka platība ir
7515,7 ha, tas atrodas Ērgļu, Ķeguma un
Ogres novada teritorijā. Dabas parks “Ogres
ieleja” iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju – Natura 2000 sarakstā.
Dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres
upe, tās ieleja ar krāšņām krastu ainavām,
daudzveidīgi meži, plašas pļavas, upju krā
ces, kraujas, avoti, dižakmeņi, dižkoki. Īpaša
dabas vērtība ir Ogresmuižas stārķu koloni
jai. Ieleja jau izsenis ir bijusi apdzīvota, līdz
pat mūsdienām tajā saglabājušās ievērības
cienīgas vēstures liecības – seni pilskalni un
pilsdrupas, baznīcas, muižas, pieminekļi un
piemiņas vietas, dažādas dzirnavas, dzirnavu
dambji un citi tehnikas un būvniecības ob
jekti. Dabas parka teritorijā atrodas 21 valsts
nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis
un 22 kultūrvēsturiski objekti.

J. Zviedris savus darbus veido, balstoties uz
Latgalē gūtajām zināšanām. Izgatavo svēpē
to jeb melno keramiku. Interesentiem iespē
jams pašiem veidot māla izstrādājumus, kā
arī iegādāties meistara darbus. Vairākas rei
zes gadā tiek rīkoti cepļa atvēršanas svētki.

GPS 56.8875, 25.1970

Skatu tornis iz
būvēts tajā pašā
vietā, kur 20. gs.
60.–70. gados atra
dās ugunsdzēsēju
tornis. Tā ideja un
moto ir Sudrabu
Edžus tēla Dullā

Baznīca celta 1795. gadā ar Meņģeles mui
žas īpašnieku Šēnfogelu atbalstu. Gadsimtu
gaitā tā nav būtiski mainījusies. Baznīcas
pamatapjoms ir mūra,
bet barokālais tornis –
koka. 19. gs. 40. gados
būvētā altāra centrā
Georga Rūdolfa Kārin
ga 1864. gadā darinātā
altārglezna “Golgāta”. Ēr
ģeles 1933. gadā būvēja
H. Kolbe. Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis.

Ogresgals

Suntažu muižas pils un muzejs (C-4)
Suntažu pag., Ogres nov., GPS 56.9072, 24.9254,
28303163, apmeklējumu pieteikt iepriekš!

Suntažu pils jeb muižas kungu māja, kas pār
būvētā veidā saglabājusies līdz mūsu die
nām un tiek izmantota skolas vajadzībām,
celta 18. gs., vēlāk modernizēta, piešķirot tai
neogotisku veidolu. Tā redzama kādā Joha
na Kristofa Broces 1796. gada zīmējumā. Pēc
1905. gada postīšanas pili atjaunoja tās pē
dējais īpašnieks barons fon Hānenfelds. Pils
telpās aplūkojama pils, pagasta un skolas
vēstures ekspozīcija. Ir iespējams uzkāpt pils
tornī un izbaudīt apkārtnes ainavu. Muižas
apbūves kompleksā ir saimniecības ēkas un
parks. Suntažu pils un muižas apbūve ir vie
tējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Amatnieks Jānis Zviedris (D-3)
Rankas iela 17, Ogresgala pag., Ogres nov.,
GPS 56.8043, 24.7345,  26709556

“Dakota” (D-2)
Priežu iela 1, Ogresgala pag., Ogres nov.,
GPS 56.7815, 24.6494,  27083651

Kafejnīcas “Dakota” teritorijā iespējams ap
skatīt militāro tehniku – automašīnas, lid
aparātus, to rezerves daļas, kā arī cita veida
atribūtiku. Kafejnīcas iekštelpas iekārtotas
militārā stilā, ar dažādiem ekspresīviem in
terjera priekšmetiem.
Dabas taka Ogresgalā (D-3)
GPS 56.8049, 24.7516

Ogresgala dabas taka izveidota, labiekārto
jot tā sauktā hipodroma teritoriju – pļavu,
kas atrodas aiz skolas Rankas un Ogres upes
krastos. Ogres upes krastā ierīkots volejbola
laukums un atpūtas laukumi ar vietu uguns
kuriem. Pie Ogresgala pamatskolas var aplū
kot koku horoskopu un lasīt “Zaļo grāmatu”.
Ogresgala Tautas nams

Suntažu evaņģēliski luteriskā baznīca
(C-4)
Suntažu pag., Ogres nov.,
GPS 56.9053, 24.9292,  26343062

Meņģeles evaņģēliski luteriskā baznīca
(D-7)

Meņģeles pagasts ir rakstnieka Sudrabu
Edžus (īstajā vārdā Eduards Morics Zilbers;
1860–1941) dzim
tā vieta. Sudrabu
Edžus tēvs Fricis Zil
bers muižkunga ba
rona fon Šēnfogela
laikā bija Meņģeles
baznīcas ērģelnieks.
Šai apkaimē radī
ti daudzi Sudrabu
Edžus stāstu literārie varoņi, arī Dauka, kuru
viņa lielās zinātkāres dēļ iesaukuši par “Dul
lo”. Meņģeles centrā uzstādīts tēlnieka Viļņa
Titāna 1984. gadā veidotais Sudrabu Edžus
piemineklis.
Rakstniekam un Meņģeles pagasta vēsturei
veltīta ekspozīcija iekārtota bijušajā bērnu
dārza ēkā. Šeit apskatei izliktas senlietas, kas
savāktas no meņģeliešu mājām.

Skatu tornis, Dullā Daukas birzs,
dabas taka (C-7)

Suntaži

Baznīca celta 1780.–1782. gadā pēc arhi
tekta K. Hāberlenda projekta, 1874. gadā
rekonstruēta. Baznīcas zvans ir viens no
lielākajiem luterāņu lauku baznīcās Latvijā.
Tas sver 1,4 t, un tā sānus grezno uzraksts:
“Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.”
Dievnams un tā interjera elementi – altāris,
kancele, soli, ērģeļu prospekts un luktas – ir
valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Suntažu Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu baznīca (C-4)
Suntažu pag., Ogres nov.,
GPS 56.9024, 24.9261,  28336375, 28826352

2009. gada 19. jūlijā, klātesot Viņa Eminen
cei kardinālam Jānim Pujātam, tika iesvē
tīta Suntažu Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu baznīca. Dievnama greznākā rota ir
altāris, kas būvēts franču baroka stilā. Kopš
2009. gada jaunu mājvietu Suntažu kato
ļu baznīcā radis arī zvans, kas bija kopā ar
Ilūkstes ticīgajiem priekos un bēdās un ai
cinājis tos uz dievkalpojumiem 225 gadus.

Taurupe
Taurupes muiža un
novadpētniecības muzejs (C-7)
Taurupes pag., Ogres nov.,
GPS 56.8855, 25.3494,  65031230, 65031319

Publiskā observatorija Suntažos (C-4)
Suntažu pag., Ogres nov., GPS 56.8952, 24.9592,
 29120445, www.starspace.lv

Observatorijā var vērot debesis, ja tās ne
klāj mākoņi, nav miglas vai nokrišņu. Daļē
jas mākoņainības apstākļos var vērot sauli
un mēnesi, ja šie objekti ir redzami.
Papildus debesu vērošanai ir iespējams ap
skatīt meteorītu kolekciju, kā arī iepazīties
ar novērojumiem izmantojamo tehniku un
iegādāties savā īpašumā teleskopus.
Observatorijas darbinieki piedāvā arī sais
tošus un atraktīvus fizikas eksperimentus.
Piedzīvojumu parks “Aļaska” (C-5)
“Copes”, Suntažu pag., Ogres nov.,
GPS 56.9162, 25.0036,  22000099, 29414141
www.copes.lv

Piedzīvojumu parks piedāvā aktīvu atpū
tu, izmēģinot spēkus šķēršļu pārvarēšanā
unikālas konstrukcijas tornī. Uz torņa un
apkārtesošās stabu sistēmas 3–6–9–12 m
augstumā ir izvietotas 25 dažādas atrak
cijas no virvēm, trosēm, tīkla un koka. Vēl
parka teritorijā ir divi pludmales volejbola
laukumi, vingrošanas rīku komplekss un
šķēršļu trases bērniem.

Muiža celta 19. gs. otrajā pusē, kopš
1961. gada ēkā atrodas skola. Ap to plešas
brīvā plānojumā veidots parks. Stādījumu
pamatā galvenokārt ir vietējās koku su
gas. Parka dienvidrietumu pusē aug Tau
rupes dižozols. Muzejā apkopoti pagasta
un tuvākās apkārtnes vēstures materiāli.
Taurupes muižas apbūve ir vietējas nozī
mes arhitektūras piemineklis.
Vilhelma Purvīša dzimtās mājas (B-6)
“Vecjauži”, Taurupes pag., Ogres nov.,
GPS 56.9754, 25.3222,  28785600

1872. gadā dzimušais latviešu glezniecī
bas klasiķis Vilhelms Purvītis Vecjaužos
pavadīja pirmos sešpadsmit dzīves ga
dus. 1998. gadā māju iegādājās Nīder
landes pilsone, mākslas zinātniece un
muzeoloģijas speciāliste Margrieta Les
tradena. Patlaban ēka, kas ir valsts nozī
mes vēstures piemineklis, ikdienā aplū
kojama no ārpuses. Piesakoties iepriekš,
pieejama arī ēkas iekštelpu apskate.
Aderkašu Sv. Marijas – Magdalēnas
pareizticīgo baznīca (C-7)
Taurupes pag., Ogres nov.,
GPS 56.8427, 25.3522,  65031287

Dievnamu uzcelts 1867. gadā. Tajā ilgus ga
dus par priesteri kalpoja pareizticīgais latvie
tis Jānis Līcītis (Straumīte), vairākkārt izdotās
grāmatas “Pareizticīgā latvieša piezīmes”
autors, kā arī K. Blodons, kas pazīstams kā
pareizticīgo skolas grāmatu autors. Baznīca
ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

