Izbaudi iedvesmojošu pastaigu
Ogrē!
Pilsēta, kura vienmēr valdzinājusi ar savām dabas bagātībām, priežu mežu svaigo gaisu, gleznainām
upes ainavām un savu īpašo šarmu ir lieliska vieta, kur doties iedvesmojošā pastaigā.
Iepazīsties ar pilsētas pagātnes notikumiem Ogres vēstures un mākslas muzejā.
Apskati Brīvības ielas 20. gadsimta vēsturiskās arhitektūras celtnes.
Paviesojies Ogres luterāņu un Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīcā.
Novērtē jaunās skulptūras, kuras Ogres pilsētai veidojuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti.
Izbaudi gleznaino ainavu, kas paveras no Arkveida gājēju tilta pār Ogres upi.

Lai Jums brīnišķīga un iedvesmas pilna diena Ogrē!
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Maršruta garums - 2,9 km
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1. Ogres vēstures un mākslas muzejs

5.Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca

2. Brīvības ielas vēsturiskās ēkas

6.Skulptūra: „Priežakmens”

3.Ogres luterāņu baznīca

7.Arkveida gājēju tilts

4. Skulptūra: „Atmiņas par”

erāņu baznīca
8.Skulptūra: „Plūsma”

āņu baznīca

1.

Ogres vēstures un mākslas muzejs

Brīvības iela 15, Ogre
GPS [56.8173, 24.6034]
+371 65024345
ogres.muzejs@apollo.lv
www.ogresmuzejs.lv
Cena: pieaugušajiem Ls 0,60, bērniem, pensionāriem Ls 0,30. T.- ieeja brīva
Darba laiks: O., C., P. 10:00 - 17:00, T. 10:00 - 18:00, S. 10:00 - 15:00, Sv., Pirm.
slēgts

Ogres Vēstures un mākslas muzejs piedāvā divas pastāvīgās ekspozīcijas,
kā arī periodiski mainītas tematiskās un mākslas izstādes.Ekspozīcija
„Leģendārā Ogre” veltīta spilgtākajiem notikumiem pilsētas vēsturē. Šeit
vēsturiski fakti pārklājas ar teikām, interpretācijām un cilvēku
atmiņām.Ekspozīcija „Ogre - peldu un gaisa kūrorts” veltīta vienam no
izcilākajiem Ogres pilsētas attīstības periodiem – laikam, kad Ogre tapa par
iecienītu un Latvijā izslavētu kūrorta un atpūtas vietu. Ekspozīcija stāsta
par Ogres gleznainākajām vietām, viesnīcām, pansijām, skaistuma un
veselības atgūšanas iespējām, restorāniem un kafejnīciņām, kā arī par
vasarnīcām un daudziem to slavenajiem iemītniekiem. Muzeja izstāžu zālē
regulāri skatāmas mākslas un tematiskās izstādes.

2.

Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve un skvērs

Brīvības iela, Ogre
GPS [56.8167, 24.6050]

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.

Plašāku informāciju par Brīvības ielas vēsturiskajām ēkām skatīt šeit:
http://www.latvijascentrs.lv/data/files/Brivibas_LV.pdf

3.

Ogres luterāņu baznīca

Brīvības iela 51, Ogre
GPS [56.8173, 24.6188]
+371 65047915
Baznīcu vēlīnās neogotikas tradīcijās cēla pēc Haralda Kundziņa projekta,
ko pārveidoja inženieris Andrejs Kēse. Gada laikā tika uzcelta baznīca ar
422 sēdvietām. 1930. gada 31.augustā dievnamu iesvētīja. Baznīcas zvans
(Ø 0,78 m, 200 kg) tika atliets Rīgā Švenna zvanu lietuvē. To rotā uzraksts
„Dzīvos saucu, mirušos apraudu. Ogres pilsētas baznīcai Ziemas svētkos.
Liets no J.C.Schwenn. Rīga, 1930.g.”
Pirmā draudzes priekšnieka Andreja Kēses dāvināto altārgleznu darinājis
Jānis Šēnbergs pēc latviešu vecmeistara Kārļa Hūna darba „Kristus
otrreizējā atnākšana”. 1940. gadā dievnama telpas pieskandināja arī ērģeļu
skaņas.
Septiņdesmitajos gados draudzē bija reģistrēti tikai 50 cilvēki, bet
dievkalpojumus apmeklēja mazāk par 20. Baznīcu saviem
dievkalpojumiem izmantoja arī katoļu draudze, pēc 1975. gada arī vēl
baptistu draudze. Kopš 1999. gada baznīcā dievkalpojumus notur tikai
luterāņu draudze. 2010. gadā tajā bija reģistrēti 362 draudzes locekļi.
Dievnamā regulāri tiek organizēti garīgās mūzikas koncerti.

4.

Skulptūra „Atmiņas par”

Autore Solvita Rulle par skulptūru: „Daži to uztvēruši kā fotogrāfiju
vai televizoru, bet patiesībā mana skulptūra ar šo taisnstūra “logu”
simbolizē daļu atmiņas un sajūtas ko cilvēks glabā savā sirdī gan par
šo vietu, gan par pilsētu, gan par visu dzīvi. Ceru, ka skulptūra palīdzēs
veidot cilvēkiem kultūras atmiņu.”

5.
Sv. Nikolaja pareizticīgā baznīca
Krasta iela 15, Ogre
GPS [56.8168, 24.6151]
Tel.: +371 26528880
90. gadu beigās uzcelts kādreizējās vasarnīcas vietā, daļēji saglabājot
sienas. Projekta autore L. Kļešina. Vairākas ikonas gleznotas Lietuvā.

6.

Skulptūra „Priežakmens”

Autors Rihards Abeltiņš par skulptūru: „Darbā vēlējos ietvert
Ogres pilsētas būtību, to atainojot visiem saprotamos un viegli
uztveramos simbolos, tādēļ par iedvesmas avotu izvēlējos
Ogres ģērboni. Trīs priedes Ogres upes krastā būtībā izsaka
svarīgākās vēsturiskās Ogres vērtības, kas saglabājušās arī
mūsdienās. Ārstnieciskais, priežu smaržas piesātinātais gaiss
un upes tuvums arī ir galvenās lietas, kas padara Ogri par
lielisku pilsētu atpūtai.”

7.

Arkveida gājēju tilts

GPS [56.8152, 24.6115]
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.

8.
Skulptūra „Plūsma”
Autore Anete Bajāre par skulptūtu: „Darbā vēlējos atainot vieglumu un
brīvību, kas ir tās lietas, ar ko man saistās kūrorts, kas bija simpozija
tēma. Kā atpūtas un brīvības simbolu Ogrē es redzu Ogres upi. Ūdens ir
viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai pilsēta varētu veidoties kā
kūrorts, tādēļ arī par sava darba galveno motīvu izvēlējos Ogres upi.”
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