Ikšķiles ūdens atpūtas un sporta centrs
CENAS-2011 GADA SEZONAI.
Airu laivas noma –pirmā stunda 3 ls katra nākamā+1 ls
Katamarāna noma- pirmā stunda 3 ls katra nākmā +1 ls
Kajaks , smailīte –pirmā stunda 3 ls katra nākamā +1 ls
Vindserfings –pirmā stunda 5 ls katra nākamā 1 ls . (instruktors 10 ls stundā)
Atrakcijas uz ūdens ar ātrgaitas kuteri - ūdens slēpes ,weiks , banāns , pūšļi valkāšana 60 ls stundā.
Izbraucieni ar ātrgaitas kuteri „Invaider”135 z/s –6 pasažieri -60 ls stundā.
Ūdens motocikla noma -60 ls stundā.
Piekaramo motoru noma 3.5 z/s- 5 ls pirmā stunda katra nākamā +1 ls (bez ķīlas 300 ls neizsniedzam)
Vizināšana ar Hovercraftu (kuteris uz gaisa spilvena) 60 ls stundā.
Izbraucieni ar 15 vietīgu lēngaitas ZAUBES
kuģīti 20 ls stundā.
Izbraucieni ar 30 vietīgu lēngaitas PAGASTS
kuģīti 40 ls stundā.(no 2011 gada vasaras vidus)
Peldošas pirtiņas noma (līdz 15 cilvēkiem) 20 ls stundā.
Apsargājama dziļūdens laivu piestātne no 20 ls mēnesī (atkarībā no laivas izmēra)
Piekaramo , stacionāro laivu motoru , laivu remonts ,apkope –cena pēc vienošanās.
Peldoša kafejnīca.(Rīkojam banketus ,svinības)
Piedāvājam izbraucienus uz NĀVES un Sv. Meinarda salām.
Izklaides braucieni Rīgas ūdenskrātuves teritorijā no Salaspils līdz Ķegumam.

Forsteri

Mūsu īpašais piedāvājums sākot jau ar 2009. gada ziemu - iespēja ikvienam baudīt
elpu aizraujošus izbraucienus ar suņu pajūgiem. Šādu iespēju turpmāk piedāvāsim
gan ziemā, gan starpsezonā jeb bezsniega apstākļos. Ziemā suņu pajūgiem tiek
izmantotas kamanas, bet bezsniega apstākļos velo kamanas. Vasarā šis pakalpojums
netiek sniegts! Bez praktiskām apmācībām katram interesentam dosim ieskatu suņu
un šī sporta vēsturē, kā arī pastāstīsim par suņu pajūgu sporta tendencēm mūsdienās.
Pēc iepazīšanās ar aprīkojumu, Jums tiks dota iespēja doties tūrē ar suņu pajūgu.
Šobrīd programmā ir 5 distanču veidi.
Kempings „Forsteri” atrodas meža ielokā Ogres upes krastā. Netālu atrodas Madlienas
pagasts. Kempingā iespējams apmesties ar teltīm, karavānām un kemperiem.
Apmesties un nakšņot indiāņu apmetnēs “Tipi”. Katru dienu iespējami braucieni ar
laivām pa Ogres upi vai velo braucieni pa blakus pieguļošiem mežu ceļiem. Makšķerēt
,spēlēt dažādas sporta spēles, peldēties, pērties nelielā pirtiņā.

"Dižozoli", Ķeipenes pagasts,
Ogres novads
Tālrunis 29228142
Nāgelmuižaskomplekss "Jura kalns"
Atpūtas

ozols
Ropažu
Jura kalnā
Jūs varat nodarboties ar kalnu
ROPAŽUslēpošanu un snovbordu
pilsdrupas
NOVADS
apgaismotā trasē, kuras platums ir 120
m un nobrauciena garums 200m.
Mums ir arī lēzenāka nogāze iesācējiem un mazākajiem slēpotājiem. Pēc
nobrauciena virsotnē Jums palīdzēs tikt 2 pacēlāji. Slidot gribētājiem
paredzēts dīķis. Piedāvājam arī inventāra nomu - slēpes, nūjas, zābaki, slidas.
Ieturēt maltīti, iedzert karstu tēju varēsiet turpat pie trases esošajā krodziņā.
Nakšņošanai tiek piedāvātas istabiņas blakus esošajā mājā. Nosalušiem
slēpotājiem tiek piedāvāta lauku pirts līdz 10 personām.
Tieši šeit jūs atradīsiet piemērotu vietu korporatīvo pasākumu organizēšanai,
kā arī mierīgai atpūtai kopā ar ģimeni. Apkārtnes ainava iepriecinās visus
dabas mīļotājus.
Pie mums jaunums ir brīvais nobrauciens pa trosi, kas uzrunās Jūsu adrenalīnu
ne pa jokam. Nobrauciens ir 200 m garš, kas ir viens no garākajiem nobraucieniem Latvijā.
Vasarā mēs piedāvājam volejbola laukumu, bet pēc spēles atvelcēties dīķī.
Savukārt labiekārtotās piknika vietas, grilu un telts vietas.
Kalns atrodas 2 km attālumā no Ķeipenes Ērgļu virzienā.

MĀLPILS
PAGASTS
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„Forsteri”, Madlienas pagasts, Ogres novads
husky@forsteri.lv
www.forsteri.lv
29215797

Peldu iela 2, Ikšķile
29496090
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Laivu noma
Masu slidotava

Masu slidošanas laiki katru dienu!
Masu slidošana: Ls 2.00 pieaugušajiem un Ls 1.00 bērniem līdz 12 g.v.
Slidu noma: Ls 1.00 visiem
Gribi uzspēlēt hokeju, bet nav savas komandas?
MASU SLIDOTAVA AR NŪJĀM ir domāta tieši Tev!
Masu slidotava ar nūjām - hokejs: Ls 4.00 visiem.
Inventāra noma: Ls 1.00 slidas, Ls 1.00 ķiveres, Ls 1.00 nūjas.
www.vidzemesledus.lv
Tālrunis informācijai: 65055132

www.nesedimajas.lv
Mālkalnes pr. 26, Ogre
Tel. 25905054

Inventārs
Lindes
Laivas
parks 2 vietīgas 2 gab. Bush dodo 2,6m
Laivas 2+1 vietīgas 6 gab. Bush venta 3m
Glābšanas vestes 25 gab
Maršruti
Ogres upe
1 dienas Pavasarī vis iecienītākais Glāzšķuņa bendzīntanks –Ogre
2 dienu Vasara Lobes krogs –Glāzšķūnis-Ogre
2 dienu Maskavas šosejas krustojums ar ogres upi(Jaunbadragi –
Rozītes- Glāzšķūnis)
Mazā Jugla
1 diena Pavasaris
Turkalnes tilts – Krauklīši.
ceļojumu, ņemot līdzi teltis un proviantu. Visas grupas pavada
pieredzējuši instruktori

Nomas inventārs
15 velosipēdi
2 bērnu krēsliņi
20 velo ķiveres
Maršruti

1.Mālkalnes prospekts – otrais dambis
–ķenteskalns – špakovska parks-estrāde –līkais
tilts-mālkanes26
2.Mālkalnes prospekts – otrais dambis
–ķenteskalns – špakovska parks-estrāde –līkais
tilts-mālkanes26- ogres stacija-varžudīķis- vecā
šoseja-sv. Meinarda sala –meidrops-vecā šoseja
jaunogres stacija- mālkalnes26.
3 Mālkalnes prospekts – otrais dambis
–ķenteskalns – špakovska parks-estrāde –līkais
tilts-mālkanes26- ogres stacija-varžudīķis- vecā
šoseja-sv. Meinarda sala –meidrops-ikšķiles
stacija-Zilokalnu karjers- mālkalnes26.
4 mālkalnes prospekts-ogres zilie kalni –zilokalnu
karjers-tabāgoxkarjers, selēku
ezers-tīnūži-turkalne-otrais dambis mālkalnes26
Bez nomas piedāvājam
Velosipēdu servisu
Velotūres Grupām

Slēpju noma

Inventārs
70 pāri slēpju zābaki
60 pāri slēpju
70 pāri nūju

Trase

BEBRU
PAGASTS

Vecbebru
muiža

KOKNESES
Ogres
PAGASTSZilokalnu distanču slēpošanas trase
Apļu garumi
3km tūristu aplis- ar maziem kāpumiem un lēzeniem
nobraucieniem(braucams klasiskajā solī)
7km tūristu aplis- ar maziem kāpumiem un lēzeniem
nobraucieniem(braucams klasiskajā solī)
4,2 km aplis- tiek gatavots slidsolim trases platums no 4-6m. ar klasikas
sliedi labajā pusē..
Bez nomas piedāvājam;
Slēpju servisu
Nakts slēpojumus grupām no 10-20cilvēku grupiņām
Slēpju pārgājienus no 10-30 cilvēku grupiņām dienakts gaišajā laikā.
Slēpošanas stundas skolu klasēm.
Slēpju servissu.

Apskates objekti

Peintbola parks „X- SPOKI” piedāvā vienus no interesantākajiem un

aizraujošākajiem peintbola laukumiem Latvijā, kā arī jautru un neaizmirstamu
izklaidi – peintbola spēli jebkuram, neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Tas ir
brīnišķīgs veids, kā nosvinēt svētkus vai vienkārši lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku.
Sākuma komplektā ietilpst - kombinezons, maska, cimdi, 100 bumbiņas,
peitnbola marķieris(pneimatiskā šautene), instruktāža, tehniskā apkalpe,
spēles instruktors - tiesnesis
Piedāvājam pēc spēlēm atpūsties meža ielokā izveidotajā atpūtas vietāomulīgā nojumē ar guļbūves galdiem un soliem, kā arī baudīt grilā pašceptu
maltīti
Ir iespējama nakšņošana teltīs pie ugunskura, kā arī CD, CD MP3 mūzikas
centrs Jūsu iemīļotajai mūzikai
Ir iespēja rīkot arī izbraukuma spēles (ja Jums ir pieejama teritorija, kur būtu
iespējams spēlēt peintbolu, tad mēs nodrošinām ekipējumu, instruktāžu un
spēles tiesnešus).

Sporta Dzīves Aģentūra
neaizmirstami sporta svētki
citāds darba pasākums
eleganti kāzu vārti
gaumīgi kāzu sporti
oriģināli sportiskas balvas

Mēs darām, lai ir forši!
www.sportadzivesagentura.lv
vai zvaniet 22440099

"Rekuķi", Krapes pagasts,
Ogres novads, Tālrunis 26354480
www.spokiem.lv

Hotel Club 1934

Peintbola parks “Bulstrumi”
Visiem ikšķiliešiem, kā arī pilsētas viesiem piedāvājam aizraujošu aktīvās
atpūtas iespēju - peintbolu. Atrodamies tepat blakus - tikai 1,5 km no Ikšķiles
centra Rīgas virzienā.
Peintbola starta komplekta cena sākot no 5 Ls. Skolēnu grupām īpašas atlaides.
Peintbola spēlētājiem piedāvājam 3 stundu pēršanos pirtī bez maksas.
Papildus piedāvājam pirti, piknika vietas, sporta spēļu
laukumus(volejbols,strītbols,futbols), piepūšamo atrakciju, bērnu spēļu
laukumu un (iepriekš vienojoties) mājdzīvnieku aplūkošanu.
Cenas-pēc vienošanās.

,,Bulstrumi", Ikšķiles novads
20238304
artla@inbox.lv

Viesnīca „ Club 1934”
Ikšķiles iela 2, Ogre, LV-5001
Tālrunis: + 371 650 214 50
Fakss: + 371 650 214 51
reception@club1934.lv
www.hotelclub1934.lv
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www.latvijascentrs.lv

Aktuālais piedāvājums:
VASARAS SPORTA SPĒLES jeb izej no biroja zālē
zaļajā.

Viesnīca „Club 1934” ir biznesa klases apartamenta tipa viesnīca ar 63
numuriem, bāru un restorānu, konferenču zāli,biljardu, bezmaksas
autostāvvietu.
Katrs viesu numurs ir individuāli krāsots un dekorēts, lietojot antīkas, ar
rokām krāsotas mēbeles. Visos numuros ir pieejamavannas istaba vai duša,
satelīttelevīzija, telefons, internets, pilnībā aprīkota virtuve, atpūtas zona.
Lukss numuros ir viesistaba kā arī dalīta guļamistaba. Ir Lukss apartamenti ar
SPA pakalpojumu – sauna un džakuzi vai tvaika pirts un džakuzi.
Īpaši numuri un piedāvājumi jaunlaulātajiem un pāriem, kas svin kāzu
gadadienas. Savu burvīgo dienu iespēja baudīt romantiskā atmosfērā, sveču
gaismā un ar šampanieti!
Pieejamas trīs zāles, kur jūs varat organizēt seminārus, jubilejas, tematiskos
pasākumus,bērnu ballītes, balles un kāzu svinības. Zāles paredzētas no 25 – līdz
pat 150 personām.
Šeit jūs varat būt droši, ka jutīsieties kā mājās, baudot visu pieejamo komfortu.

peintbols

Atpūtas komplekss
“Turbas”

Viens no lielākajiem atpūtas kompleksiem Latvijā – „Turbas” ,atrodas skaistā
vietā, tikai 5km no Ogres Suntažu virzienā.
Šeit Jūs iegūsiet neaizmirstamus piedzīvojumus plašajā teritorijā, kura
aprīkota ar sporta laukumiem, pastaigu takām, skatu torni Juglas stāvkrastā,
Turbu saliņu, 100m garu trosu nobraucienu pār kanālam, šķēršļu joslu,
klinšu sienu, tiltiņiem, grilla māju, atpūtas vietām, lapenēm, āra terasēm,
piedzīvojumu takām un daudzām citām aktivitātēm gan lieliem, gan
maziem! Mūsu lepnums – 800 gadus vecais Turbu dižozols.
Piedāvājam sarīkot lieliskas svinības, baudot gardu maltīti un teicamu
apkalpošanu mūsu viesu namos „Četri Vēji” un „Brakas”
Nesteidzīgas atpūtas, miera un romantikas baudītājiem piedāvājam
labiekārtotus numuriņus ar vēju motīviem tajos.
Atgūt možu garu un izjust kārtīgu latviešu pirti piedāvā mūsu „Senatnīgā
pirts” un „Pirts pie ozola”.
Viesu namā Četri Vēji piedāvājam SPA procedūras, saunu, turku pirti un āra
SPA vannu.
Plašas iespējas rīkot sporta un izklaides pasākumus. Teritorijā atrodas
brīvdabas skatuve, lielā nojume 350 personām.
Mēs Jūs palutināsim...

www.turbas.lv
turbas@turbas.lv
m.t. +37126355551

Aktīvā atpūta un pasākumu organizēšana - MAIDEI
Pilna servisa pasākumu aģentūra
M.t. 20245555 maidei@inbox.lv

Brīvības iela 12A, Ogre, LV-5001
Tālr./Fakss 65071883, 29491685
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv
Darba laiks: 10.00 – 17.00 (oktobris – aprīlis);
9.00 – 18.00 (maijs – septembris),
Sestdien un svētdien slēgts.

Nakts orientēšanās Ogrē
Ogres pilsētas ziemas sporta spēles

Tas viss un vēl vairāk
Jūsu aktīvai atpūtai
Latvijas centrālajos
Ogres un Ikšķiles novados

Piedāvā:

Veselības diena Ogrē
„Ikšķiles novada kauss basketbolā”

•
•

‘Ieminam 100” velostafete
Ogres pilsētas Sporta svētki
Sporta sacensības „Dejā ir spēks”
„Ikšķiles novada kauss florbolā”
„Dāmas rullē Ikšķilē” - 2
Tempo šaha čempionāts „Ikšķile OPEN”

13.08.2011. – sports Ikšķilē un Tīnūžu
pludmales volejbola laukumos
27.08. Zilie kalni
27.- 28. 08. Stadions u.c.
03.09.2011.
10.09.2011 – Ikšķiles vidusskolas sporta zālē
24.09.2011. Ikšķiles novada teritorijā
01.10.; 05.11.; 03.12.; 07.01.; 04.02.; 03.03. –
Ikšķiles vidusskolas mazā sporta zālē
8.10.
08 .– 09.10.2011 – Ikšķiles vidusskolas sporta
zālē
11.11.
23.02. 2012. Zilajos kalnos

•

„Dubļu futbols – 2”
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūras tautas brauciens (Sportlat)
Pilsētas svētki Ikšķilei 826

kalnu slēpo
tramplīnlē šana un
kšana
nču
iekoptas distaases
slēpošanas tr
atpūta pie ūdens

•

Laiks/ vieta
1.05. OK Ogre
11.06./ 16.07./ 20.08. – Tīnūžu pludmales
laukumos
30.06.2011. – Ikšķiles pludmalē
23. 07. Posma starts Ogres pilsētā

•

Pasākuma nosaukums
Orientēšanās stafetes kauss
Pludmales volejbols

29. KS "Ķeipenes pagasta piensaimnieku sabiedrība",
"Vienības", Madliena, Ogres novads. t. 29421676, 65039610
30. Piparkūku cepšana "Ķeipeniešos", "Atpūtas",
Ķeipenes pagasts, Ogres novads. t. 28658262
31. Komunikāciju centrs Ķeipene un Sergeja
Eizenšteina ekspozīcija - Kino muzejs, Ķeipenes stacija,
Ķeipenes pagasts, Ogres novads. t. 26314147
32. Latvijas Gaidu un skautu muzejs, Suntažu prospekts
2, Ogre. t. 65023383
33. Madlienas novadpētniecības muzejs "Bet tā bija",
"Liepzeme", Madlienas pagasts, Ogres novads. t. 65039040,
29430088
34. Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 15,
Ogre. t. 65024345
35. S. Edžus memoriālā māja, "Siliņi", Meņģeles pagasts,
Ogres novads. t. 65031186
36. Piemineklis 1905. gada upuriem Eņģelīšu birzī
Suntažos, Suntaži, Ogres novads
37.Represēto piemineklis, Suntažu pagasts
38. Piemiņas akmens 1940. - 1949. gadā represētajiem
ogrēniešiem, Upes prospekta un Meža prospekta
krustojumā, Ogrē
39. Piemiņas akmens represētajiem Līčupē
40.Piemineklis 1 Pasaules karā atbrīvošanas cīņās
kritušajiem, Madlienas pagasts, Ogres novads
41. Piemiņas plāksne un piemineklis latviešu
strēlniekiem Ogrē
42.Piemiņas zīme –Ceļa rādītājs tautas dziesmu
ticējumiem Ogresgalā, Ogresgala pagasts, Ogres novads
43.Piemiņas zīme latviešu teātrim un Auseklim,
Ogresgala pagasts, Ogres novads
44. Suntažu muižas pils un pagasts - skolas muzejs,
Suntaži, Ogres novads .t . 26402786
45. Taurupes muižas pils un novadpētniecības muzejs,
Taurupes pagasts, Ogres novads. t. 65031319, 65031230
46. Vērenes muiža, Madlienas pagasts, Ogres novads
47. Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas,
Ikšķiles novads. t. 65022458, 26551206
48. Ikšķiles ev. luteriskā baznīca, Daugavas pr. 10, Ikšķile
49. Ikšķiles Sv. Gara pareizticīgo baznīca, Ikšķile
50. Gleznotāja Jāņa Kugas māja, J. Kugas iela 11. Ikšķile
51. Ikšķiles „800 - gades” skvērs, Birzes un Daugavas
prospekta krustojums, Ikšķile
52. Turbu dižozols, "Turbas", Ikšķiles novads, 26355551
53. Muižas pārvaldnieka māja Tīnūžos, Ikšķiles novads
54. "800 - gades" parks un piemiņas akmens, Ikšķile
55. Ikšķiles piemiņas akmens, Ikšķiles novads
56. Piemineklis "Varoņu altāris", Tīnūži, Ikšķiles novads
57. Piemineklis represētajiem Tīnūžos, Tīnūži, Ikšķiles
novads
58. Sv. Meinarda statuja, Daugavas prospekts 20b, Ikšķile

Tūrisma informāciju, ceļvežus, kartes un suvenīrus
Informāciju par tūrisma objektiem, apskates vietām,
muzejiem Ogres un Ikšķiles novados kā arī citur Latvijā
Informāciju par naktsmītnēm, ēdināšanu un citiem
pakalpojumiem Ogres un Ikšķiles novados kā arī citur
Latvijā
Atpūtas, izklaides un sporta iespējām Ogres un Ikšķiles
novados kā arī citur Latvijā
Tūrisma maršrutu sastādīšanu un ekskursiju
organizēšanu
Gida pakalpojumus
Kopēšanu, faksu un e-pastu nosūtīšanu un
saņemšanu, printēšanu

1. Viesnīca Club 1934, Ikšķiles iela 2, Ogre, t. 65021450
2. Motelis Grīva, Rīgas iela 8, Ogre, t. 65044960
3. Viesu māja Copes, ”Copes” Suntažu pagasts.t.22000099
4. Viesu māja „Jauncaunes”, Taurupes pag, Ogres novads . t.22002297
5. Viesu māja Odziņa ”Dižozoli”, Jura kalns, Ķeipenes pagasts, Ogres novads.t.29228142
6. Brīvdienu māja Bitītes „Bitītes” , Suntažu pagasts, Ogres novads.t.65037330,26549879
7. Brīvdienu māja „Jauncaunes”, Taurupes pag. t.22002297
8. Brīvdienu māja Jaunogres nams, Saules prospekts 21, Ogre.t.29241868,25911888
9. Brīvdienu māja „Sprīdīši” Ogres gala pagasts, Ogres novads .t.65035283,26516558
10. Brīvdienu māja ”Ogrēni”, Menģeles pagasts .t. 65029140,26136981
11. Kempinga māja „Dujas”, Taurupes pagasts .t. 29481533
12. Kempinga māja Forsteri, Madlienas pagasts, Ogres novads .t. 29215797
13. Kempinga māja „Jauncaunes”, Taurupes pag, Ogres novads . t.22002297
14. Kempinga māja „Krasti”, Madlienas pagasts, Ogres novads .t. 65055670,29426836
15. Ogres Amatniecības Vidusskolas dienesta viesnīca, Jaunatnes iela3,Ogre .t. 26536204
16. Ogres Profesionālās Vidusskolas dienesta viesnīca, Upes prospekts 18, Ogres .t. 26321611
17. Viesnīca Četri vēji, Ikšķiles novads ”Turbas” .t. 65025013,26154444
18. Viesnīca Meidrops, Rīgas ielā 18 ,Ikšķile .t. 65036547
19. Viesu māja Aļņi „Aļņi”, Ikšķiles novads .t.29533635
20. Viesu māja Barži „Ruduļi” ,Ikšķiles novads .t. 29234725,65068977
21. Viesu māja Brakas „Turbas”, Ikšķiles novads .t. 26355551
22. Viesu māja „Krauklīši”, Ikšķiles novads .t.266003322,28811603
23. Viesu māja Pie mazās Juglas „Krievāni”, Ikšķiles novads .t. 26256290
24. Brīvdienu māja „Miemenes”, Ikšķiles novads .t. 26540073
25. Viesu māja „Lejaskalni”, Ikšķiles novads .t. 29111696,29149190
26. Brīvdienu māja „Skaistkrasti”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads .t. 29545545
27. Brīvdienu māja Zīles, Čiekuri un Rieksti, ”Turbas” .t. 65025013,26154444

1.Amatnieks Jānis Zviedrs, Rankas iela 17, Ogresgala
pagasts, Ogres novads. t. 26709556, 26146806
2.Keramikas darbnīca Sproģi, Viestura aleja 6, Ogre. t.
65044476, 29846704
3.Aderkašu Sv. Marijas-Magdalēnas pareizticīgo
baznīca, Taurupes pagasts, Ogres novads
4. Krapes ev. luteriskā baznīca, Krape, Ogres novads.
t. 65059760
5. Krapes Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca, Krape,
Ogres novads. t. 65059763, 65059641
6. Madlienas ev. luterāņu baznīca, Madlienas
pagasts, Ogres novads. t. 26113120
7. Meņģeles ev. luteriskā baznīca, Meņģeles pagasts,
Ogres novads
8. Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes lūgšanu
nams, Krasta iela 15, Ogre.
9. Ogres Trīsvienības baptistu draudze, Vidus
prospekts 15, Ogre,. t.65021415
10. Ogres ev. luteriskā baznīca, Brīvības iela 51, Ogre.
t. 65047915
11. Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca, Meža
prospekts 1, Ogre .t. 65022458, 26551206
12. Suntažu ev. luteriskā baznīca, Suntaži, Ogres
novads. t. 26343062
13. Ančiņu Velna Akmens, Lauberes pagasts, Ogres
novads
14. Dendroloģiskais parks “Lazdukalni”, Pavasara
gatve 6, Ogre. t. 65067503
15. Dobumakmens, Lauberes pagasts, Ogres novads
16.Ķeipenes valnis, Ķeipenes pagasts, Ogres novads
17. Lazdiņu kariete(dižakmens), Mazozolu pagasts,
Ogres novads
18. Lielā vīra gulta, Suntažu pagasts, Ogres novads
19. Ogres Zilie kalni - dabas parks, Ikšķiles novads un
Ogres pilsētā
20. Velna grāvis uz Nāružiņas upes, Mazozolu
pagasts, Ogres novads
21. Arkveida gājēju tilts
22. "Dakota", Priežu iela 1, Ogresgala pagasts, Ogres
novads. t. 27083651
23. Lācītis Ēriks, Brīvības iela, Ogre
24. Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve un skvērs,
Brīvības iela, Ogre
25. Publiskā observatorija Suntažos, Suntažu
pagasts, Ogres novads. t. 29120445
26. Izbraucieni ar suņu pajūgiem, "Forsteri",
Madlienas pagasts, Ogres novads. t. 29215797
Lauku labumi/rural goodies
27. Augļu koku audzētājs Andris Gailītis,
"Straumēni", Madlienas pagasts, Ogres novads. t.
29457357
28. Bioloģiskā kazu saimniecība "Ančiņi", Lauberes
pagasts, Ogres novads. t. 28354645

•
•

Naktsmītnes/ Accomondation

Ogres un Ikšķiles novada
LIELIE PASĀKUMI SPORTĀ 2011.GADĀ!

