Paviesojies Ogrē- cilvēka un dabas harmonijas pilsētā!
Ogres novads atrodas Latvijas vidienē. Pilsēta novietojusies Ogres upes krastos pie tās ietekas Daugavā. Šī ir vieta, kur dabas enerģija un skaistums mijas ar cilvēka dabu, veidojot
harmonisku pilsētas vidi. Nezūdošas Ogres vērtības ir svaigais priežu mežu gaiss un skaistās upju ainavas, ko lieliski var izbaudīt dodoties nesteidzīgā pastaigā pa Ogri. Savukārt vakaros
pilsēta klusi vilina iegriezties uz gardām maltītēm siltajās un mājīgajās kafejnīcās, kā arī lēnā solī iepazīt pilsētas sirdi- Brīvības ielu.

Aicinām iepazīties ar Ogri un tās harmonisko valdzinājumu. Paviesoties Ogres vēstures un mākslas muzejā, acu mirklī izskrienot cauri Ogres vēsturiskajiem notikumiem un pilsētas attīstībai.
Pabūt Latvijas gaidu un skautu muzejā, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Pāriet pāri garākajam lokveida tiltam Latvijā un nofotografēties uz ainaviskā Ogres upes fona. Iemēģināt roku
keramikas darbnīcā profesionālu keramiķu pavadībā un ieturēt pikniku dendroloģiskajā parkā „Lazdukalni”, kurā sastopami vairāk kā 7000 stādījumu. Uz parka augstieni ved 100 pakāpienu
kāpnes, kuras pievarot nonāksiet skatu tornī, no kura pavērsies skats uz Ogres apkārtni.

LLaaii ssaauullaaiinnaa uunn lliieelliisskkii ppaavvaaddīīttaa ddiieennaa OOggrrēē!!

Paviesojies Ogrē- cilvēka un dabas harmonijas pilsētā
Piezīme: Turpceļā jākāpj ārā stacijā „Ogre”, atpakaļceļš no stacijas „Pārogre”
Maršruta ilgums aptuveni 5 - 6 stundas

Vilciens Rīga - Ogre (www.ldz.lv)
Iziet no Rīgas

Pienāk Ogrē
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Cena personai (Ls)

8.40
9.15
10.14
10.50
12.07
13.13

9.24
9.59
10.48
11.34
12.51
13.57

0.44
0.44
0.34
0.44
0.44
0.44

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

DDzzeellzzcceeļļaa ssttaacciijjaa „„O
Oggrree””
1859. gadā stacija ierīkota neapdzīvotā vietā līdz ar dzelzceļa būvniecību. Būves vadītājs - angļu
inženieris K. Hennings. Savu nosaukumu stacija aizguva no Ogres upes. Apdzīvotas vietas nosaukums
vēl 1874. gadā bija Dačnoje mesto pri stancii Oger. Rīgas pilsētas dāvātā vienstāvu stacijas ēka kļuva
par šauru un 1877. gadā tai uzbūvēja otro stāvu. 1891. gadā stacijā ierīkota dāmu istaba. 1904. gadā
Ogres stacijas lielajā zālē tika novietota liela pareizticīgo altārglezna, un tur arī notika Ogres kolonijas
pareizticīgo iedzīvotāju dievkalpojumi. 1944. gadā stacija tika uzspridzināta, 1947. gadā atjaunota pēc
PSRS staciju tipveida projekta, kura arhitekts bija Siņicins. No stacijas sākotnējā kompleksa pašlaik ir
saglabājusies koka puskazarma un mūra preču noliktavas fragments.
Kontakti: Skolas iela 1, GPS [56.8159, 24.6014 ], +371 65016212, www.ldz.lv

Cena personai
grupā (10-24)
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Cena personai
grupā (25 un vairāk)
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1.02
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O
Oggrreess VVēēssttuurreess uunn m
māākkssllaass m
muuzzeejjss
Muzejs dibināts 1980. gadā. Tā krājumā 33 000 vienību par Ogres pilsētas un novada vēsturi. Muzejs
piedāvā divas pastāvīgās ekspozīcijas, „Leģendārā Ogre”, kas veltīta spilgtākajiem notikumiem pilsētas
vēsturē un ekspozīcija „Ogre - peldu un gaisa kūrorts”, kas veltīta vienam no izcilākajiem Ogres
pilsētas attīstības periodiem – laikam, kad Ogre tapa par iecienītu un Latvijā izslavētu kūrorta un atpūtas
vietu. Muzejā tiek periodiski mainītas arī tematiskās un mākslas izstādes.
Darba laiks: O., C., P. 10:00-17:00, T. 10:00 - 18:00, S. 10:00 - 15:00, Sv., Pirm. – slēgts
Ieejas cena: Pieaugušajiem Ls 0,60, bērniem, pensionāriem Ls 0,30. T.- ieeja brīva
Kontakti: Brīvības iela 15, GPS [56.8173, 24.6034], +371 65024345, ogres.muzejs@apollo.lv
www.ogresmuzejs.lv

O
Oggrreess ppiillssēēttaass vvēēssttuurriisskkāā aappbbūūvvee uunn sskkvvēērrss
Brīvības iela Ogrē ir izcila ar 20.gs. 20.–30.gadu arhitektūras paraugiem. Te 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.
Par „Pilsētas sirdi” dēvētais pēdējo gadu laikā labiekārtotais skvērs kļuvis par iecienītu ogrēniešu un
pilsētas viesu pulcēšanās vietu. Skvērs iekārtots stilizēti attēlojot Ogres upes līkumoto tecējumu, kā arī
salas, kas veidotas kā puķudobes. Pilsētas skvērā notiek vietēja mēroga mūzikas, mākslas, sporta un
cita veida izklaides pasākumi.
Kontakti: Brīvības iela, GPS [56.8167, 24.6050]

LLaattvviijjaass G
Gaaiidduu uunn sskkaauuttuu m
muuzzeejjss
ppiillssēēttaašāda
ss vvēēveida
ssttuurriimuzejs
sskkāā aappBaltijas
bbūūvveevalstīs.
uunn sskkMuzeja
vvēērrss tapšana saistīta ar Gaidu un skautu organizācijas
Vienīgais
darbības atjaunošanu Latvijā. Muzejs dibināts 1991.gadā. Muzejs iepazīstina ar populāro Gaidu un
skautu kustību. Tajā apskatāma gaidu un skautu literatūra un mācību materiāli, dažādu laiku formas
tērpi, nozīmes, apbalvojumi, nometnes zīmes un karodziņi, vēsturiski dokumenti no visas pasaules.
Kontakti: Suntažu iela 2, Ogre, GPS [56.8164, 24.6261], +371 65023383, muzejs@skauti.lv
Ieeja par ziedojumiem
Darba laiks: O., T., C., P. 11:00 - 15:00, apmeklējumu ārpus darba laika pieteikt iepriekš

AArrkkvveeiiddaa ggāājjēējjuu ttiillttss
1966. gadā uzbūvēja gājēju tiltu pār Ogres upi (projekta autori - V. Salcēvičs, J. Mēness, T. Vitkuss),
kas pilsētas centrālo daļu savieno ar Pārogri, kur atrodas brīvdabas estrāde un 1920.-30.gadu, kā arī
jaunāka perioda privātmāju apbūve. Lielākais lokveida tipa tilts Latvijā – 94 m garš, 4,5 m plats.
Adrese: Savieno Krasta ielu un J. Čakstes prospektu, GPS [56.8152, 24.6115]

KKeerraam
miikkaass ddaarrbbnnīīccaa „„SSpprrooģģii””
ti l ts

tilts Imants un Malda Sproģi piedāvā apskatīt, kā no necilas māla pikas top skaisti trauki,
Keramiķi
piedalīt cepļa atvēršanā. Drosmīgākie var iemēģināt roku pie podnieka virpas un veidot dāvaniņas
profesionālu keramiķu vadībā, gan veidojot, gan virpojot, gan gravējot, iepriekš pagatavotos
priekšmetos.
Kontakti: Viestura aleja 6, GPS [56.8084, 24.6199], +371 65044476, +371 29846704
Ieejas cena atkarīga no izvēlētā piedāvājuma
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

DDeennddrroollooģģiisskkaaiiss ppaarrkkss „„LLaazzdduukkaallnnii””
”” saukts arī par Špakovska parku. Atrodas Pārogrē, tā platība 5,9 ha. Parkā aug 412 sugu koki,
Tautā
košumkrūmi un 7000 dažādu stādījumu. Uz kalna augšieni ved 100 pakāpieni un takas. No skatu
ttiillttspāri
s koku galotnēm paveras plaša ainava uz Daugavu.
torņa
Piemērota vieta piknikam! Parkā ierīkota atpūtas vieta ar galdiem, soliem un ugunskura vietu.
Kontakti: Pavasara gatve 6, GPS [56.8022, 24.6335], +371 65067503,
Ieeja bez maksas

DDzzeellzzcceeļļaa ssttaacciijjaa „„PPāārrooggrree””
””
Pieturas

punkts tika atvērts 1931. gadā. Stacijas ēku uzbūvēja Pārogres labierīcības biedrības
organizētā
ttiillttss talkā no saziedotiem būvmateriāliem. 1932. gadā pie stacijas tika iestādīta 50 metru gara
liepu aleja, bet 1935. gadā pie stacijas bija iestādītas arī palmas. 1957. gadā, būvējot otru sliežu ceļu
jaunajai elektrovilcienu līnijai, pieturas punkta ēka tika pārvietota nedaudz nost no dzelzceļa sliedēm.
Pārogres dzelzceļa stacija ir viena no nedaudzām dzelzceļa pieturām Latvijā, no kuras perona var
redzēt nākošo (Ogres stacijas) dzelzceļa pieturu.
Kontakti: Dzelzceļa stacija „Pārogre”, GPS [56.8087, 24.6171]+371 65016208, www.ldz.lv

ttiillttss

Vilciens Pārogre- Rīga (www.ldz.lv)
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grupā (10-24)
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grupā (25 un vairāk)
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Iziet no Pārogres

Pienāk Rīgā

Laiks ceļā (h)

Cena personai (Ls)

13.51

14.33

0.49

14.50

15.39

15.44

Gaidīsim ciemos cilvēka un dabas harmonijas pilsētā Ogrē !
Vairāk informāciju meklēt www.latvijascentrs.lv, T. 65071883. 29491685

Maršruta „Cilvēka un dabas harmonijas pilsēta Ogre” karte

Atbrauc uz Ogri, izbaudi harmoniju un iemīli to!
Foto: Gints Ziemelis, Dace Voitkeviča, Anita Zeiliņa, Uldis Robļevskis, Māra Eihe, Zanda Torgunova, Dana Elksne

