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Informācija no ūdenstūrisma ceļveža „Pa Ogres upi” 
Gundars Patmalnieks 
Rīga, 2004 

 
Viens no nepopulārākajiem maršrutiem. Gan straumes ātruma, gan ainaviskuma ziņā stipri atšķiras no parējās upes. Patīkams varbūt vienīgi vienmērīgās 

airēšanas entuziastiem, un arī sausās vasarās, kad pārējos upes posmos pārāk sekls. Ar mašīnu ērti nobrukt pie upes gar tiltu. Iekāpšana visērtākā tieši zem tilta. 

 Krasti augsti, redzēt neko nevar, straume lēna, bet plūst. Pēc 10 minūtēm kreisā krasta pieteka Kangare, kura Meņģeles centrā veido Zvana ezeru. Pēc 20 

minūtēm pļavā vīd varens zvanu vainags. 

1. Silmaču goba. (4,5 m). Izcils dižkoks. Izkāpsim, lai apskatītu tuvāk un nofotografētu, ērtāka, nobraucot lejpus, kur kreisajā krastā graviņa ar strutu, un pie kreisā 

krasta sīka smilšu saliņa. 

Tālāk upe kļūst mežaināka, vietām plūst ātrāk. Krastos ozoli, gobas, egles. Krasti augsti , atpūtas, izkāpšanas vietu nav (un nekas daudz nemainās līdz pat 

maršruta beigām). Gobas un vīksnas krastos (arī slavenā Vērenes gobu un vīksnu audze abos upes krastos, kuru tā arī nepamanīsim), protams, ir skaisti, tomēr 

visu laiku nepamet sajūta, ka no Ogres var gribēt arī interesantāku, saistošāku ceļojumu 

Pēc 25 minūtēm 3 elektrības vadi pāri upei. 

Pēc 55 minūtēm elektrības kabelis pāri upei. Labajā krastā „Lielzēžas”. 

Pēc 25 minūtēm labā krasta pieteka Skolas upe un kreisajā karstā mājas. 

Pēc 25 minūtēm Vērenes tilts (Ceļš Koknese – Madliena). 

Pēc 25 minūtēm upē lielas salas. 

Pēc 10 minūtēm labajā krastā milzīga siltumnīca. 

Pēc 10 minūtēm Labajā krastā skaists namiņš „Vasarnieki”. 

Pēc 10 minūtēm labajā karstā gateris. „Krasti”. 

Pēc 10 minūtēm ass līkums pa labi. 

2. Dzērves avots. Kreisajā krastā, tieši līkumā, upē ietek sīka tecīte. Krasta augšā viena no retajām iespējām tikt pie avota ūdens. Karstā vasarā pēc šīs sūrās 

airēšanās, ai, cik noderīga veldze! 

Tiklīdz sākam brukt tālāk, priekšā dzirdama šim upes posmam neraksturīga dārdoņa - īsa, bet ņipra krāce Dzērves dzirnavu aizsprosta vietā. Sīkums, bet patīkami. 

3. Dzērves dzirnavas. Ja gribas apskatīt samērā labi saglabājušās dzirnavu drupas, ārā jākāpj kreisajā krastā, pirms krāces pie derivācijas kanāla ieejas. Jā, trakas 

lietas te bija plānotas – HES ar 15 km uzpludinājumu. Tas nozīmētu pilnīgi stāvošu ūdeni 30 km garumā. Tad gan mēs dabūtu noairēties! 

Pēc nobrauciena pa dzirnavu krāci aiz līkuma jau parādās Dzērves tilts (šoseja Skrīveri – Madliena). Izkāpšana ērtāka lejpus tilta kreisajā krastā. 

 


