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Maršruts sniedz iespēju apzināt visas 14 Ogres pilsētas augstākās kalnu virsotnes 1 dienā
Ieteicamais pārvietošanās veids- ar kājām vai velosipēdiem
Maršruta mērķauditorija – maršruts ir fiziski grūts, tādēļ ieteicams jauniešiem un
cilvēkiem spēka gados
Maršruta garums – 20 km
Aptuvenais laiks - 4 h (ar kājām) 1,5 h (ar velosipēdu)

Lai izbūvētu Rīgas – Daugavpils dzelzceļa līniju, kalns ticis vidū pārrakts, taču nav
zināms, kā tieši tas ieguvis savu nosaukumu. Iespējams, ka savā laikā no stāvajām
kalnu nogāzēm, kad kalns vēl nebija apaudzis, bija labi pārredzama Jaunogres
ainava un saule, kas rietēja Jaunogres tālākajā galā. Vēl mūsdienās pa dzelzceļa
sliežu ceļu vakaros skaisti riet saule! Atrodas pie Jaunogres stacijas.
34,1 metrus augsts
GPS [56.8218, 24.5790]

Ogrē atradās neliels kalniņš, kur agrāk kāds Milzis gājis smēķēt. No viņa pīpes
dūmiem ap kalnu vienmēr bijusi zila migla, un no šīs zilās miglas kalns dabūjis
savu nosaukumu – Zilie kalni. Tie ir būtiska Ogres Kangaru sastāvdaļa. Šobrīd
tas ir dabas parks, kura infrastruktūru izmanto slēpošanai, velo braukšanai un
citām aktivitātēm. Atrodas Ogrē, Jaunogrē, Ikšķiles teritorijā, gar P5 šoseju
virzienā Ogre- Tīnūži.
Vidēji 50 metrus augsti
GPS [56.8300, 24.5881]

(Ogres Zilo kalnu augstākā virsotne)

Viršu kalns savu nosaukumu dabūjis zilganvioleto (mēļo) viršu dēļ. Saulainās
vasaras dienu beigās, kad virši ziedējuši, kalni it kā tinušies zilganā dūmakā.
Iespējams, ka arī šis fakts ir iespaidojis pašu Ogres Zilo kalnu nosaukuma rašanos.
2013. gadā Viršu kalnā paredzēts uzbūvēt 30 m augstu skatu torni, no kura varēs
pārredzēt tuvāko apkārtni. Atrodas Zilo kalnu vidus daļā.
56,3 metrus augsts
GPS [56.8337, 24.5697]

(Ogres Zilo kalnu otra augstākā virsotne)

Šeit atradies Ogres pilskalns, tādēļ arī tāds nosaukums, taču mūsdienās šo vietu
gan iedzīvotāji, gan tūristi ir iecienījuši kā atpūtas vietu ar krāšņu skatu uz
Ogres pilsētu. Atrodas Zilo kalnu sākumā, tautā saukts par otro „kalnu”.
52,4 metrus augsts
GPS [56.8270, 24.5945]

Savu nosaukumu šis lēzenais kalns ir ieguvis no agrākajām mālu bedrēm un kalns,
visticamāk, izskatījies kā noslaucīts. Arī patlaban šī vieta ir samērā līdzena, jo agrāk
esošie māla krājumi sen jau ir izmantoti. Kalnā šobrīd atrodas Ogres Valsts Tehnikums,
kura nogāzē uzcelta Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca.
31 metrus augsts
GPS [56.8188, 24.5983]

Senos laikos Vilku kalnos esot pulcējušies daudz vilku, kas naktīs gaudojuši un
uzbrukuši garāmgājējiem. Mūsdienās vilku kalnos ir uzbūvēta pilsētas dome,
bibliotēka un skola. Vilku auri no šī kalna jau kādu laiku vairs nav dzirdami.
Atrodas gar Tīnūžu ielu no Mālkalnes prospekta līdz Turkalnes ielai.
42 metrus augsts
GPS [56.8210, 24.6062]

(Vilku kalnu augstākais punkts)

Kalns ieguvis savu nosaukumu no 19. gs. beigās te dzīvojušā Ogres parka villu
kolonijas sarga Krēgera uzvārda. Tagad kalnā atrodas Ogres 1. vidusskola un tautā
to dēvē arī par Zinību kalnu, izmantojot to kā simbolu skolēnu ikdienas gājienam uz
zinību virsotni.
43 metrus augsts
GPS [56.8171, 24.6106]

(Vilku kalnu otrs augstākais punkts)

Kalns ieguvis savu nosaukumu no garāmgājējiem un atpūtniekiem, kas iecienījuši šo
kalnu kā romantisku vietu, no kuras paveras ainavisks skats uz līkumoto Ogres upes
tecējuma un krāšņo dabas skatu. Kalnam pretī atrodas Ogres Evaņģēliski luteriskā
baznīca.
39,5 metrus augsts
GPS [56.8171, 24.6158]

Par sērķīšiem tolaik vietējie iedzīvotāji dēvēja mazus dzīvnieciņus, iespējams
sermuļus, āpšus, varbūt zaķus, jo otrs šīs nelielās kalnu virknes nosaukums ir Zaķu
kalni (Zaķu iela te ir arī mūsdienās.) Atrodas gar Turkalnes ielu no Brīvības līdz
Brūkleņu ielai.
48 metrus augsts
GPS [56.8204, 24.6124]

(Grants kalnu augstākais paugurs)

Šobrīd te atrodas Ogres pilsētas brīvdabas estrāde, kas gan tikusi privatizēta,
pasākumiem tiek izmantota reti un ikdienā teritorija ir slēgta. Agrāk kalnā
atradies koka ugunsdzēsēju novērošanas tornis.
56,4 metrus augsts
GPS [56.8136, 24.6153]

(Grants kalnu otrs augstākais paugurs)

Iesējams, kalna nosaukums radies seno laiku iespaidā. Runā, ka kazakiem patika
pavadīt laiku dabā, tieši šeit varēja smelties sauso, tīro, ar skujkoku fitoncīdiem
bagāto Ogres krāču jonizēto gaisu. Kalnā vēl nesen atradās sanatorija “Saulstari”,
kura patlaban gan darbību ir pārtrauksi ēkas bīstamā stāvokļa dēļ.
51 metrus augsts
GPS [56.8136, 24.6197]

Pārogrē aug daudz lazdu, tāpēc šai paugurainajai teritorijai dots nosaukums„Lazdukalni”. Te atrodas arī tautā ļoti iemīļotais dendroloģiskais parks „Lazdukalni”.
Parkā aug 412 sugu koki, košumkrūmi un 7000 dažādi stādījumi, tā platība ir 5,9 ha. Uz
kalna augstieni ved 100 pakāpieni, parkā izveidotas pastaigu takas, kā arī speciālā
Purva taka, kalna virsotnē ir dīķis ar ūdensrozēm. No skatu torņa paveras skats pāri
koku galotnēm uz Daugavu. Dendroloģiskais parks ir iecienīta pieturvieta jaunlaulāto
vidū.
50 metrus augsti
GPS [56.8031, 24.6336]

Iespējams kalns ieguvis savu nosaukumu no Urgas upītes, kas tek gar kalnu
uz Ogres upi. Atrodas Pārogrē, pie Ugas upītes. Kalnā izbūvētas sociālās
dzīvojamās ēkas.
50,7 metrus augsts
GPS [56.8054, 24.6284]

(Saukts arī par „Kamieļa muguru”. Lazdukalnu augstākais punkts)

Kāda teika stāsta, ka ļoti ilgu laiku Ķentes kalnā dzīvojusi apburta princese. Dienvidū un pusnaktī kalna pakājē
mēdza atvērties smagas durvis, kurās sēdējusi daiļa princese. Divas kalpones ar zelta ķemmēm sukājušas tai
zelta matus. Kāds puisis to pamanījis un bezgala iemīlējies princesē. Reiz viņš centies klusi piezagties durvīm un
saķert rokturi, lai durvis neaizvērtos, taču puisim zem kājām lūzis sauss zariņš, princese viņu pamanījusi un
satraukta sākusi daiļā balsī dziedāt:
„Bēgat, meitiņas, slēpjaties! Zelta matiņos tinaties!
Mums dusēt, līdz brīnumprincis nāks un grimušo pilsētu izcelt sāks.”
Pirms jauneklis atjēdzies, durvis dārdēdamas aizcirtušās un palicis tikai pliks kalns.
Otrs nosaukums radies no kalna formas – trīs vaļņiem, kas no tālienes atgādināja kamieļa kuprus. Kāda cita
teika stāsta, ka Rīga agrāk atradusies tieši Ķentes pilskalnā. Tieši Ķentes kalns ir augstākā Ogres pilsētas
virsotne. Atrodas pilsētas austrumu nomalē, Pārogrē.
63 metrus augsts
GPS [56.7993, 24.6438]

