Palūk, kā pamazām sarūk lielās sniega kupenas!
Pa ceļiem jautri burbuļo ūdens tērcītes.
Saule, pastūmusi lielos mākoņus, mīlīgi apglauda zaļganbrūnos pumpurus,
pieklauvē mazajam sniegpulkstenītim un iespīd katram tieši sejā, smejot:
„Pavasaris klāt, pavasaris klāt!”
Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

Kad daba sāk mosties, arī cilvēkam ir jāievelk dziļāka elpa un jāpiepilda sevi ar svaigu dabas malku, vislabāk to darīt patiesi
veselīgā gaisā. Īpaši piemērotas ir pastaigas dabas parkā „Ogres Zilie kalni”, kur ikviens var izbaudīt jau izsenis izdaudzināto Ogres
priežu mežu svaigo gaisu.
Saules enerģiju iesakām izbaudīt mierīgā gājienā gar Daugavu pa Ogres dambi, kas aizvedīs Jūs līdz Ogres upes ietekai Daugavā.
Ogres upe ir nešpetna un sagādā daudz pārbaudījumu ogrēniešiem, lielāko no tiem piedzīvojot palu laikā. Mudinām doties līdz
Latvijas lielākajam lokveida tiltam, kas savieno centrālo Ogres daļu ar Pārogri. Šajā Ogres daļā mīt slavenā Špakovsku ģimene,
kura ir iekopusi vienreizēji skaisti dendroloģisko parku, kurā varēsiet apbrīnot gan dažādus stādījumus, gan ieturēt nesteidzīgu
pikniku svaigā gaisā.
Maršruts ir apmēram 8,5 km garš, paredzēts gan kājāmgājējiem, gan riteņbraucējiem.
Dodoties pastaigā jārēķinās apmēram ar 2 stundām.
1. PASTAIGA DABAS PARKĀ „OGRES ZILIE KALNI ”

Teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku meži uz osiem. Sastopamas sešas aizsargājamas augu
sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaļņiem. Zilie kalni ir vaļņveidīgu pauguru
virkne - Lielo Kangaru kalnu grēdas daļa. Uzskata, ka šeit atradies lībiešu pilskalns. Šobrīd
iecienīta ogrēniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta. Platība 312 ha. Augstākajā virsotnē atrodas
pilskalns – Zilais kalns, no kura paveras iespaidīgs skats. Ziemā dabas parkā tiek iekoptas
distanču slēpošanas trases, kurām ir lielisks kalnu reljefs, bet vasarā taku tīkls ir pieejams
nūjotājiem, velobraucējiem un citiem atpūtniekiem.
Dabas parks ir lieliska vieta, kur vērot neskarto dabas skaistumu un vērot parka teritorijā mītošos
putnus. Dodoties pastaigā, paverieties augšup, kur, iespējams, pamanīsiet kādu no teritorijā
mītošām, īpaši aizsargājamām putnu sugām. Parkā ir sastopami:

1 Lielā gaura

2 Upes zīriņi

1 pāris Melno dzilnu

1-2 pāri Mežirbju

2-3 pāri Meža cīruļu

3-5 pāri Mazo
mušķērāju

2. SAULES IEDVESMOTA PASTAIGA PA DAMBI
Pavasaris ir tas laiks, kad cilvēkiem ir nepieciešama saules enerģija, tās maigie glāsti, pēc
kuriem esam tik ļoti noilgojušies, pavadot garu un aukstu ziemu. Ogre ir ūdeņiem bagāta
pilsēta. Cauri Ogrei tek Ogres upe, savukārt veselu 13 km garu posmu Ogri apskalo arī
Daugava. Ogrēniešiem un tās viesiem tiek piedāvāta ainaviska pastaiga gar Daugavas malu pa
Ogres dambi, kas garantē tik ļoti nepieciešamo D vitamīnu devu un bagātīgus saules starus
Jūsu labsajūtai!

3. LEDUS IEŠANA OGRES UPĒ
Ogre ir trešā garākā upe Latvijā, tās garums ir 188 km. Latvijas Dabas fonda eksperti
konstatējuši Ogres upē lielu īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu koncentrāciju.
Upes ielejā atrodas 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Tās krasti ir izteikti vērsti pret
ziemeļiem un dienvidiem, līdz ar to katrā krastā ir savs mikroklimats. Ja vienā jau zaļo zāle un
zied efemēri, tad otrā krastā vēl nav nokusis sniegs. Visu sezonu Ogres upe ir laivojama.
Īpašu uzmanību Ogres upe izpelnās pavasara palu laikā, kad tā sagādā ne mazums problēmu
upes tuvumā dzīvojošajiem, izejot no saviem krastiem un pārpludinot apkaimē mītošos. Visu
iemīļota upes vērošanas vieta ir Arkveida gājēju tilts, kas savieno pilsētas centrālo daļu ar
Pārogri. Gājēju tilts būvēts 1966. gadā un joprojām ir lielākais lokveida tipa tilts Latvijā – 94 m
garš, 4,5 m plats.

4. DENDROLOĢISKAIS PARKS „LAZDUKALNI”
Tautā šis parks tiek saukts arī par Špakovska parku, jo to iekopusi entuziastiskā Špakovsku
ģimene. Parka platība ir 5,9 ha. Tajā aug 412 sugu koki, košumkrūmi un 7000 dažādu
stādījumu, kas parkam piedod neatkārtojami skaistu skatu. Uz kalna augšieni, kur atrodas
skatu tornis, ved 100 pakāpieni, kā arī iekoptas takas. No skatu torņa pāri koku galotnēm
paveras plaša ainava uz Daugavu un Pārogri.

OGRES PILSĒTAS KARTE

Pumpuri sprāgst paukšķēdami,
putni un zvēriņi spodrina savus kažokus –
viss dabā tiecas pretī pavasarim.
Aicinām izbaudīt pirmos,
svaigos pavasara malkus pie mums Ogrē!

Ogres un Ikšķiles
tūrisma attīstības aģentūra
Brīvības iela 12a, Ogre
Tālr.: 65071883, 29491685
info@latvijascentrs.lv
www.latvijascentrs.lv
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