
Iepazīsti OGRI un izvērtē, vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi! 

∙ Spēlē spēli individuāli vai komandā!
∙ Atbildes līdz 29. septembrim iesniedz ej.uz/pilsetuspele!
∙ Piedalies spēlē arī par citām Latvijas pilsētām, spēles uzdevumi www.drossinternets.lv! 

A Interesants apskates objekts ir sajūtu dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais 
stūrītis”. 

  Ā  Ogres centrālā bibliotēka ir atvērta visas dienas nedēļā. 

B Kūkas, kafiju un lielisku mūziku var baudīt omulīgajā M. Pūres beķerejā.

  C  Ogres novada devīze ir “Cilvēka un dabas harmonija”.

Č Ogrē atrodas Jāņa Čakstes prospekts. 

  D  Vasaras laikā Brīvības ielas skvērā pilsētas iedzīvotājus un viesus priecē  
 strūklaku komplekss “Digitālais ūdens aizkars”.

E Ogres ģerbonī ir attēlotas egles.

  Ē  Lācēnu, kurš tukšo medus podu, sauc Ēriks. Tā uzstādīta 20. gadsimta  
 50. gados un ir tipisks padomju perioda pilsētvides elements. 

F Kopš 2020. gada februāra mobilajā aplikācijā pieejams arī bezmaksas audiogids 
ar 88 stāstiem par Ogres novada vietām, notikumiem un personībām.

  G  Ogres galvenā iela ir Grīvas prospekts.

Ģ Ģimenes ar bērniem var labi pavadīt laiku bērnu izklaides centrā “Džungļu parks”.

  H  Ogrē pieejama ledus halle – Vidzemes ledus halle, kurā bērni un pieaugušie  
 var pilnveidot slidotprasmi.

 I Ogre pirmo reizi minēta Latviešu Indriķa hronikā, kur aprakstītas senču pilis. 
Nosaukumu tā ieguvusi no Ogres upes.

   Ī  Ogres upes vienīgā pieteka ir Līčupe.

J Audiogida stāstus ierunājis Nacionālā teātra aktieris Jēkabs Reinis.
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http://ej.uz/pilsetuspele
http://www.visitogre.lv/lv/kulturvesture-un-arhitektura/498/sajutu-darzs-raina-un-aspazijas-saulainais-sturitis
http://www.visitogre.lv/lv/kulturvesture-un-arhitektura/498/sajutu-darzs-raina-un-aspazijas-saulainais-sturitis
http://www.visitogre.lv/lv/aktiva-atputa-novada/480/izklaides-parks-avarijas-brigade
http://www.visitogre.lv/lv/aktiva-atputa-novada/480/izklaides-parks-avarijas-brigade


  K  Špakovska parkā aug 412 sugu koki un košumkrūmi. Tā platība ir 5,9 ha.

Ķ Ogres vecupe jeb varžu dīķis ir peldvieta, kas ieguvusi Zilā karoga pludmales 
statusu.

  L  1966. gadā uzbūvētais gājēju tilts pār Ogres upi ir lielākais lokveida tipa  
 tilts Latvijā.

Ļ Zilo kalnu skatu torņa augstums ir 30 m. No tā paveras skats uz Rīgu, televīzijas 
torni, Daugavas lokiem un to, cik Latvija ir zaļa, jo torni ieskauj mežs.

  M  Ogre ir pirmā pilsēta, kur mastā tika uzvilkts lielizmēra (10 x 5 m) karogs. 

N Ogrē ir izstrādāta mobilā aplikācija “Ogres novadnieks”, ar kuras palīdzību ātrāk 
var uzzināt visu aktuālo novadā.

  Ņ  Ogrē uzstādīts “runājošais soliņš” – pirmais viedais sols Latvijā. Tas atrodas  
 pie Ogres mūzikas skolas. 

O Katru mēnesi iznāk pašvaldības laikraksts “Ogrēnieša Prieks”.

  P  Ogres novada teritorijā ietilpst 11 pagasti. 

R Ogrē dzīvo arī bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

  S  Dzelzceļa stacija “Ogre” atrodas Skolas ielā 1.

Š Mājas siera ražotnes “SierŠtelle” sortimentu veido 31 dažādas garšas siers, 
pirmais veikals atvērts Ogrē.

  T  Milžu taka ir no virvju un koka konstrukcijām veidota trase kokos ar  
 65 atrakcijām/šķēršļiem. Tās kopgarums ir 600 m, augstums – līdz 11 m.

U Brīvības ielas gājēju posms atveido Ogres upes tecējumu.

  Ū  Ogres apstādījumos tiek izmantotas tikai petūnijas.

V Vilhelma Purvīša dzimtās mājas “Vecjauži” atrodas Taurupes pagastā; tur viņš 
pavadījis savas dzīves pirmos sešpadsmit gadus.

  Z  Zilie kalni ir 312 ha liela vaļņveidīgu pauguru virkne – Lielo Kangaru kalnu daļa.  
 Dabas parks ir aizsargājama dabas teritorija.

Ž Brīvības ielā atrodas melnās žagatas skulptūra.
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http://www.visitogre.lv/lv/muzeji-un-kolekcijas/306/publiska-observatorija-suntazos
http://www.visitogre.lv/lv/izzinas-un-radosais-turisms/368/sierstelles-majas-siera-razotne
http://www.visitogre.lv/lv/muzeji-un-kolekcijas/483/vilhelma-purvisa-dzimtas-majas-vecjauzi

