ESI AKTĪVS, ELPO BRĪVI
Velomaršruts Ciemupe - Ogre – Pārogre- Ciemupe

Šis brauciens būs ļoti aizraujošs. Tik apskatītas dažādas vietas, uzzināti jauni fakti un
izkustinātas kājas, jo braukšana ar velosipēdu uzlabo veselību.
Garums: 18km
Laiks: Relaksētā un nesteidzīgā tempā maršruts ir veicams 3h (iekļaujot objektu apskati)
Izmantotie ceļi: Pa zemas intensitātes ceļu nomali, neliels gabaliņš ar veloceliņu.
Reljefs: Reljefs lielākoties ir līdzens un asfaltēts, tikai īsu brīdi tas ir nelīdzens un nedaudz
grūti izbraucams.

Karte

1.Kafejnīca „Dakota” (Ciemupe, Priežu iela 1)
Vienīgā Latvijas kafejnīca, kurai ir ļoti neparasts - militārās tehnikas un citu atribūtu, tai
skaitā Padomju armijas - interjers. Arī tās dārzā ir apskatāmi interesanti eksponāti artilērijas šāviņi, lidmašīna, kara automašīnas u.c. Ir vērs iegriezties šajā kafejnīcā un
apskatīt pagājušā gs. tehniku un nobaudīt arī maltīti.

2.Ciemupes tautas nams(Ogresgala pagasts, Ciemupe)
Ciemupes tautas namā , ir pieejamas vairākas iespējas- Bērni brīvo laiku var pavadīt
„Ģimenes atbalsta dienas centrā” , kur ir daž ne dažākās nodarbes. Bibliotēku var apmeklēt
gan liels, gan mazs lasītājs. Kā arī aktu zālē var uzrīkot dažādus pasākumus un viesības. Kā
arī var apmeklēt nesen atklāto novadpētniecības istabu.
Novadpētniecības istabā senāko eksponātu vidū ir pagājušā gadsimta sākumā Ciemupē
darināti priekšmeti – karotes, dakšiņas, nazis. Uz šo brīdi eksponātu skaits ir vairāk nekā
1000. (Tālrunis: 65068716)

3.Ciemupes estrāde un šūpoles
Ciemupes nelielajā estrādē, katru gadu ''Jāņos'' notiek lielā sanākšana, lai svinētu svētkusdziedam dziesmas, danči un jautrs prāts. Pretī šūpolēm , iededzina ugunskuru, pie kura var
sasildīties. Šūpoles ir apmēram jau 30 gadu senas, tās ir iecienījušas gan lieli, gan mazi.

4.Ciemupes zivju audzētava „Avoti”
Divi uzņēmīgi vīrieši dīķos audzē foreles un vēžus, kas paredzēti gan tirdzniecībai, gan
pavairošanai. Gardēži vēžus var iegādāties par 13 līdz 14 latiem kilogramā, bet foreles 5 lati
kilogramā.

5.Ēka Brīvības ielā 12 „Policijas akadēmija ‘98”
Lai gan vēsturiskajā, daudziem noslēpumiem vītajā ēkā atrodas restorāns, cietuma senatnīgā
aura jūtama vēl tagad.
Restorāna interjerā izmantotas veclaicīgas fotogrāfijas, sens pulkstenis, lampiņas un dažādas
citas vēsturiskās liecības. Restorāna kreisajā stūrī atrodas vairāki galdiņi, kas viens no otra
veiksmīgi atdalīti veidojot cietuma kameru "efektu".

6.Ogres dzelzceļa stacijas ēka un perona nojume (Skolas iela 1)
Celta 1859. Gadā, taču 1944.gadā tā tika uzspridzināta, bet jau 1947.gadā tā tika atjaunota.
No stacijas sākotnējā kompleksa pašlaik ir saglabājusies koka pus kazarma un mūra preču
noliktavas fragments.

7. Ēka Brīvības ielā 11 Ogres mākslas skola
Celta 1926.gadā un ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. iekārtoja viesnīcu un
restorānu „Esplanāde”, pirmajā stāvā izvietojās arī dažādi veikali. 1928.gadā ēku nopirka
tikko ievēlētā Ogres pilsētas valde. Pēc pārbūves ēkā izvietojās pilsētas valde un Ogres
sešklasīgā pamatskola. 1960.gadā, Ogres vidusskolai pārceļoties uz jaunām telpām, namā
darbu turpināja Ogres vakara maiņu vidusskola, bet no 1991.gada te darbojās Ogres mākslas
skola.

8. Brīvības iela un skvērs
Brīvības ielā var apmeklēt dažādas vietas, kas atšķiras viena no otras. Skvēriņā, var atpūtināt
kājas, un baudīt laiku. Skvēriņš ir ļoti iecienīts.

9.Ogres kultūras centrs ( Brīvības iela 15)

Ogres pilsētas centrā kā roka uz sirdspukstiem savu dzīvi pulsē Ogres kultūras centrs. Te
rosība un darbība aktivizējas pēcpusdienās un vakara stundās, kad uz nodarbībām nāk mūsu
pašdarbnieki. Kopā mēs esam tūkstotis dalībnieku, kas izsaka sevi dejā, dziesmā, mūzikā,
teātra spēlē.

10.Ogres vēstures un mākslas muzejs ( Brīvības iela 15)
Ogres Vēstures un mākslas muzejā var apmeklēt divas interesantas pamata ekspozīcijas "Leģendārā Ogre", kas veltīta spilgtākajiem notikumiem pilsētas vēsturē, un "Ogre - peldu un
gaisa kūrorts", kas veltīta vienam no leģendārākajiem Ogres pilsētas attīstības periodiem –
laikam kad pilsēta tapa par daudzu iecienītu un Latvijā izslavētu kūrorta un atpūtas vietu.

11. Lācītis „Ēriks” (Brīvības iela)
Šī jaukā skulptūra, kura priecē un vilina sev klāt bērnus, vecākus un arī pilsētas viesus.
Lācēns ne gluži parasti ticis pie sava vārda: tā nolūzušo ķepu „sadakterējuši” Ogres Mākslas skolas
audzēkņi un apsējs ticis noņemts 18.maijā – Ērika dienā.

12. Salons- Kūrmāja (Brīvības iela 32)
Ēka ir arhitektūras piemineklis, celta 1925. - 1926. Gadā. Jau pirmsākumos šeit bija viesnīca
un restorāns, bieži braukuši slaveni mūziķi un mākslinieki. Šobrīd šeit darbojās restorāns,
frizētava un suvenīru veikals.

13. Pūres Beķereja (Brīvības iela 21)
Omulīga un dažādiem gardumiem bagāta kafejnīca/konditoreja!

14.Ogres mūzikas skola ( Brīvības iela 50)
Ogres mūzikas skolas dibināšana 1960. gadā bija ne tikai kultūrizglītības sistēmas
paplašināšanās rezultāts, bet arī likumsakarīgs vainagojums tām kultūras un sabiedriskās
dzīves tradīcijām, ar ko tik bagāts bijis un ir Ogres novads. Laika gaitā izveidotās Ogres
mūzikas skolas filiāles tagad darbojas kā patstāvīgas mācību iestādes, bet Ogres mūzikas
skola kļuvusi par Ogres novada mūzikas izglītības centru.

15.Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes baznīca
90.gadu beigās uzcelts kādreizējās vasarnīcas vietā, daļēji saglabājot sienas.

16.Arkveida gājēju tilts (Savieno Krasta ielu un J. Čakstes
prospektu)
1966. gadā uzbūvēja gājēju tiltu pār Ogres upi, kas pilsētas centrālo daļu savieno ar Pārogri,
kur atrodas brīvdabas estrāde. Lielākais lokveida tipa tilts Latvijā – 94 m garš, 4,5 m plats.

17.Keramikas darbnīca "Sproģi" (Viestura aleja 6, Ogre)
Darbnīcā valda mājīga un radoša noskaņa. Lieliska iespēja nebraucot uz Latgali iepazīties un
piedalīties keramikas tapšanā. Unikāla iespēja pašiem izmēģināt veidošanas un virpošanas
procesu. ( Tālrunis: 65044476, +371 29846704)

18.Špakovska parks (Pavasara gatve 6, Ogre)
Tas atrodas Pārogrē. Parka kopējā platība ir 5,9 ha, tajā aug vairāki simti sugu koki,
košumkrūmi un vēl daudzi dažādi stādījumi. Var apskatīt dabu, izstaigājot Purva taku pa 70
m garām laipām, ieraudzīt 2 m dziļo dabisko akaci un atpūsties Filozofu krogā, ir uzsākta
skatu torņa būve, no tā paveras skats pāri koku galotnēm uz Daugavu.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PIEEJAMA:
Tālrunis: +371 65071883
info@latvijascentrs.lv
www.latvijascentrs.lv

SEKO MUMS:
draugiem.lv/latvijascentrs
facebook.com/Latvijascentrs
twitter.com/#!/Latvijascentrs

