Daugavas lejteces maršruti

lielais loks. Rīga – Ulbroka – Salaspils – Ikšķile – Ogre – Ķegums – Baldone –
Ķekava – Rīga. Kopējais maršruta garums ~ 140 km. Apskates objekti: 1 2 3 1

Nacionālais velomaršruts nr. 7

Laivošanas maršruti

Vietējie velomaršruti

Auto maršruts

2

Stopiņu

novada lielākā bagātība ir

mūsu iedzīvotāji, daba un tradīcijas. Mūsu novadā var izbaudīt
skaisto Latvijas dabu pašā
Rīgas pievārtē, iepazīt latvisko
mantojumu Līgo parkā, kur
mājvietu raduši 11 laukakmeņi
ar latvju rakstu zīmēm, piedzīvot skaistus svētkus Līgo parka
brīvdabas estrādē, labi atpūsties
pie Ulbrokas ezera – pludmalē, aktivitāšu trasē un sporta
laukumos. Piemiņas vietās un
muzejā iepazīt latviešu tautas
vēsturi un kultūru. Pateicoties
labi izveidotajai infrastruktūrai,
Stopiņu novads ir viegli un
ātri sasniedzams. Laipni lūgti
Stopiņu novadā!

Salaspils

Ķekavas

novadā kopā savijas

pagātnes un nākotnes ceļi. Šai
vietā, kas ik pa laikam atradusies
skarbu vēstures notikumu krustcelēs, jau pirms 11 tūkstošiem
gadu veidojušās pirmās cilvēku
apmetnes Latvijā. Mūsdienu
Salaspils novads ir izaudzis par
ērtu dzīvesvietu un sasniedzamu nedēļas nogales atpūtas
vietu, kur iepazīt un pārsteigt
sevi ar dabas, vēstures un izzinošo piedāvājumu! Atbrauc un
iepazīsti Salaspili!

novadam ir sena

vēsture – no aizvēsturiskiem
laikiem līdz padomju laika
mantojumam. Novada teritorija
bagāta ar upēm – Daugavu,
Ķekaviņu, Misu. Ceļotāji šeit
var atrast katra sirdij atbilstošu
piedāvājumu. Baložus raksturo
strūklakas, gardumi un padomju laika mantojums. Ķekavu un
tās apkārtni – aktīvā atpūta,
arhitektūra un muzejs. Daugmales pagastu – daba, keramika,
medus.

IkšķileS

novads visplašāk pazīs-

novada vēstures pave-

tams tā dziedniecisko resursu
dēļ. Pateicoties ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens
avotiem, Baldone vēsturiski
bijusi gan lielākā sēravotu un
klimatiskā kūrvieta Krievijas
impērijā, gan vissavienības
nozīmes kūrorts. Kā liecība
tam Ceriņu parkā Baldonē
joprojām čalo sēravots “Ķirzaciņa”. Baldoni ieskauj pauguri,
no kuriem visaugstākais ir
Riekstukalns. Šeit, mežu ielokā,
iespējams vērot zvaigznes
Eiropā 12. lielākajā observatorijā un nodoties aizraujošiem
ziemas sporta veidiem. Stāstu
par Baldones novadu varētu
turpināt vēl un vēl, tomēr labāk
brauciet ciemos un apskatiet
paši! Gaidīsim!

diens aizvijas līdz pat 1. gadu
tūkstotim pirms mūsu ēras, kad
Vīna kalna teritorijā apmetušies senie balti. Vēstures elpa
jūtama, apmeklējot Svētā
Meinarda salu, uz kuras saglabājušās Latvijā pirmās mūra
baznīcas drupas. Ikšķiles novada Tīnūži ir Latvijas un Baltijas
ģeogrāfiskais centrs. Aicinām
apmeklēt Latvijā mazāko
pareizticīgo dievnamu, Libertu
bērzu sulu un vīna pagrabu.
Burvīgi pavadīsiet laiku Zilo
kalnu dabas parkā. Laipni
gaidīti Ikšķiles novadā!

OgreS novada

bagātība un nezūdošās
vērtības ir daba un kultūrvēsture. Upes un ezeri, Ķeipenes
valnis, Ogres upes ieleja, Zilie
kalni, Špakovska parks un
dabas takas sniedz prieku
ar krāšņajam ainavām visos
gadalaikos. 19. gs. pazīstama
kā peldu un gaisa kūrorts, Ogre
arī mūsdienās priecē ar svaigo
priežu mežu gaisu, pastaigu
promenādēm gar Daugavu
un Ogres upi, gājēju ielu ar romantiskajām kafejnīciņām un
vēsturisko 20. gs. arhitektūru.
Izbaudiet Ogres neatkārtojamo
dažādību!
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ĒDINĀŠANA

Indekss Nosaukums
D-3
C-3
D-4
C-6
D-5
C-2
D-3
D-3
D-9
D-9
D-6
D-4
D-3
C-3
D-4
D-4
C-6
C-5
C-5
C-5
C-5
C-5
C-4
C-5
C-5
D-6
B,C-8
D-6
D-6
C-9
C-3
D-3
B,C-4
D-3
D-3
E-4
E-4
C-5
C-10
D-5
C-5
D-4
C-5
C-4
C-4
C-3

APZĪMĒJUMI

6

9

Mazais loks. Rīga – Ulbroka – Salaspils – Doles sala – Ķekava – Rīga
Kopējais maršruta garums ~ 70 km. Apskates objekti:

NAKTSMĪTNES
Nr.

2

Gultu
skaits

Tālrunis

GPS

Park Hotel Ķekava
Visdari
Spadrops
Četri vēji
Club 1934
Xcelsus
Ķekaviņas līči
Zanzibāra
Krasti
Forsteri
Jaunsvelmes
Mežbreņči
Vilciņi
Alejas
Mercendarbes muiža
Mežvītoli
Brakas
Krauklīši
Alņi
Meimuri
Kaķu muiža
Barži
Lejaskalni
Pierīgaspirtis.lv
Pie Mazās Juglas
Debesu bļoda
Copes
Indrāni
Sprīdīši
Odziņa
Sapņu saliņa
Villa Dole
Pie Kārļa
Vizbulītes
Koceri
Motel Baldone
Draugu pirts
Skaistkrasti
Ogrēni
Grīva
Ezermalas
Māja uz ūdens
Toma pirts
B&B Spool
DHB Viesnīca
Atpūtas komplekss “Kolotilovka”
Viesnīca

Motelis

Viesu
nams

Brīvdienu
māja

74
12
41
24
150
50
20
12
8
6
40
100
30
12
30
12
81
40
34
22
20
14
10
9
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56.8279, 24.2286
56.8707, 24.2744
56.8229, 24.4991
56.8606, 24.7118
56.8202, 24.5691
56.7309, 24.0930
56.8035, 24.2151
56.8132, 24.2045
56.7671, 25.1751
56.7752, 25.1829
56.7939, 24.7865
56.8254, 24.4485
56.7967, 24.1693
56.8578, 24.1956
56.7655, 24.4311
56.7659, 24.4287
56.8606, 24.7118
56.8678, 24.6022
56.8549, 24.5657
56.8976, 24.5200
56.8565, 24.5124
56.8665, 24.6066
56.8593, 24.4753
56.8919, 24.5187
56.8680, 24.6022
56.8231, 24.7965
56.9162, 25.0036
56.8091, 24.7772
56.8065, 24.7431
56.8656, 25.2068
56.8368, 24.2468
56.8621, 24.2485
56.9158, 24.4111
56.7891, 24.2925
56.7938, 24.2904
56.7410, 24.3895
56.7416, 24.4233
56.8704, 24.6183
56.8410, 25.4033
56.8128, 24.5978
56.8473 24.5047
56.8723 24.6471
56.8665, 24.3456
56.8576, 24.3335
56.9018, 24.2890





Kempings

Banketu
zāle

Pirts

Telpas
konferencēm

Bezvadu
internets

Peldvieta

Piknika
vieta

Velo
noma

Āra
kubls

Ēdināšana

Makšķerēšana

Laivu
noma

Sporta
laukums

Telts
vieta

+371 29555411
+371 67949475
+371 26430430
+371 26355551
+371 65021450
+371 29273272
+371 29633722
+371 22001295
+371 65055670
+371 29215797
+371 29138653
+371 29162566
+371 29487239
+371 26464583
+371 29545201
+371 26173998
+371 26355551
+371 26003322
+371 29533635
+371 29392190
+371 29479882
+371 29234725
+371 29111696
+371 29490735
+371 26256290
+371 29557172
+371 22000099
+371 29242603
+371 65035283
+371 29228142
+371 29593628
+371 29413963
+371 29517973
+371 28349116
+371 29440090
+371 26321417
+371 29545201
+371 29545545
+371 65029140
+371 65044960
+371 28217375
+371 26513010
+371 26254675
+371 26598683
+371 28353444
+371 26408024

ĒDINĀŠANAS
UZŅĒMUMI

1

Restorāns

E-pasts

Nr.

Indekss

info@hotelkekava.lv
kontakti@visdari.lv
hotel@spadrops.lv
turbas@turbas.lv
reception@club1934.lv
sanita@xcelsus.lv
pirtslici@inbox.lv
zane@zanzibara.lv
krastidz@inbox.lv
forsteri@forsteri.lv
jaunsvelmes@inbox.lv
info@mezbrenci.lv
adamsg@inbox.lv
viesumajasalejas@inbox.lv
mercendarbe1@gmail.com
mezvitoli@gmail.com
turbas@turbas.lv
edgars@reneva.lv
viesunamsalni@inbox.lv
boli@inbox.lv
admin@kmuiza.lv
barži@inbox.lv
girtsblumbergs@inbox.lv
pierigaspirtis@gmail.com
peteriskrievans@inbox.lv
debesubloda@inbox.lv
copes@inbox.lv
juris_veliks@inbox.lv
artis@eko.lv
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

C-4
C-4
D-5
D-5
D-5
D-5
B-3
B-3
B-3
C-3
C,D-5
C-4
D-3
C-3
C-4
C-4
B-3
D-5
C-4
D-5
C-7
C-8
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
C-8
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
C,D-5
C,D-5
C,D-5
C,D-5
C-4
C-4
E-4
E-4
D-5
D-5
E-6
D-3
D-3
E-4
D-5
C,D-5
C,D-5
C,D-5
C-4
E-4
C,D-5
C-2
C-4
C-4
C-4

olwi@inbox.lv
villadole@gmail.com
rudy65@tvnet.lv
imantas@tvnet.lv
ugis@zparks.lv
zane.ulmane1@gmail.com
d1000@inbox.lv
gailitevalentina@inbox.lv
indulisri@inbox.lv
meszivim@inbox.lv
smotb@inbox.lv
marespolite@gmail.com
dhb@dhb.lv
mikola.kolotilo@inbox.lv

2

Kafejnīca

4

Taverna

3

Krogs

5

Picērija

Nosaukums

Četras pēdas
Erevāna
Policijas akadēmija 98
Ogres prestižs
Senjorita Kukū
Daily
Azerbaidžāna
Talifa
Baku
Visdari
Meidrops
Hesburger
Ņamma
Nēģis
Panda sushi
Pils burgers
Jānītis – Amerikāņu pica
Čilli pica
Ance
Ozoliņa konditoreja
Akmeņkrogs
Bitīte
M. Pūres beķereja
Dakota
Ocafe
Ilze
Ilze
Ķēķis
Merry
Niko
Policijas akadēmijas ēdnīca
Policijas akadēmijas kafejnīca
Vārpa
Zelta rudens
Ozoliņa konditoreja
Dainas
Zaļā lampa
Ruberts
Jugliņa
Scarlett Sky
Dzintarliepa
Novada pica
Picas meistars
Štoka pica
Elvi
Bamba Leo
Garozu ķēķis
Mežvidu krodziņš
Hauze
Pludmale
OMA
Pludiņš
Tex-Mex
Baldones vidusskolas ēdnīca
2 tomāti
Maxi Pizza
SIA Groziņš
Kanēlis
Sfinks

1 2 3 4 5
 


 
















 








 

























 


 


















GPS

Tālrunis

56.8602, 24.3498
56.8509 24.3349
56.8148, 24.6023
56.8251, 24.6026
56.8173, 24.6060
56.7936, 24.6271
56.9367, 24.2876
56.9405, 24.2380
56.9437, 24.2573
56.8707, 24.2744
56.5007, 24.5007
56.8517, 24.3331
56.8320, 24.2324
56.8507, 24.2247
56.8528, 24.3373
56.8528, 24.3374
56.9438, 24.2511
56.8166, 24.5849
56.8581, 24.3506
56.8166, 24.5850
56.9047, 24.9298
56.8458, 25.1566
56.8179, 24.6054
56.7815, 24.6494
56.8153, 24.6017
56.8186, 24.6059
56.8216, 24.5963
56.7989, 25.1011
56.8150, 24.6093
56.8182, 24.6056
56.7943, 24.6184
56.8171, 24.6028
56.8202, 24.5935
56.8167, 24.6051
56.8383, 24.5030
56.8415, 24.5007
56.8395, 24.5043
56.8391, 24.5054
56.9029, 24.4058
56.8527, 24.3379
56.7426, 24.3984
56.7418, 24.3906
56.8133, 24.6043
56.8219, 24.5951
56.7169, 24.8090
56.8226, 24.2303
56.8241, 24.2447
56.7452, 24.3534
56.8134, 24.5996
56.8224, 24.4998
56.8262, 24.4960
56.8294, 24.4872
56.8503, 24.3420
56.7425, 24.3895
56.8385, 24.4981
56.8814, 24.1590
56.8594, 24.3503
56,8601, 24,3496
56.8534, 24.3352

+371 67981080
+371 28833111
+371 65055209
+371 65035785
+371 65024620
+371 65055279
+371 20338387
+371 20067440
+371 67538028
+371 67949475
+371 65030466
+371 29425680
+371 29477333
+371 29136361
+371 28446466
+371 25720005
+371 25961042
+371 29466716
+371 67981004
+371 65022017
+371 65037094
+371 26308002
+371 65022599
+371 27083651
+371 26543080
+371 65020477
+371 29162991
+371 26737589
+371 65024894
+371 65048605
+371 26550090
+371 29498346
+371 65036787
+371 28451739
+371 26511856
+371 29150809
+371 29144411
+371 29172124
+371 29464540
+371 29999191
+371 20011188
+371 65044322
+371 65055431
+371 67937877
+371 67148304
+371 29453920
+371 22076555
+371 28451373
+371 65071991
+371 29247658
+371 67240367
+371 29489486
+371 20101122
+371 66900690
+371 22360559
+371 20277577
+371 67940210

2 Piemineklis 1905. gada revolucionāriem (B-3)
Piemineklis 1905.–1907. gada cīņās bojā gājušajiem revolucionāriem – Doles, Katlakalna, Salaspils
un Ulbrokas–Stopiņu pagasta cīnītājiem atklāts
1962. gadā. Piemineklī attēlotas tēva – zemnieka un
dēla – strādnieka monolīta granīta figūras, ceļmalas
slīpnē iemūžināti nogalināto revolucionāru vārdi.
Ulbroka, Stopiņu nov., +371 67910518,
novada.dome@stopini.lv, www.stopini.lv
56.9445, 24.2765
3 Piemiņas vieta komunistiskā režīma
represijās cietušajiem “Okupācijas upuriem
1940–1991” (B-3)
Piemiņas vieta izveidota represijās cietušo piemiņai.
Katru gadu 25. martā un 14. jūnijā piemiņas vietā
pulcējas Stopiņu novada politiski represēto biedrības
biedri, viņu radinieki un draugi un novada iedzīvotāji.
Ulbrokas kapi, Dzidriņas, Stopiņu nov.,
+371 67910518, novada.dome@stopini.lv,
www.stopini.lv, 56.9394, 24.3112

7 Špakovska dendroloģiskais parks (D-5)
Parks atrodas Pārogrē un aizņem 5,9 ha lielu teritoriju. Parkā aug vairāk nekā 400 krūmu un koku
sugu gan no Rietumeiropas, gan Sibīrijas un pat no
Tālajiem Austrumiem un Klusā okeāna piekrastes.
Parka centrā izveidots dīķis ar Mīlestības saliņu,
rododendriem un ūdensrozēm. Kalna virsotnē ir
skatu tornis, no kura pāri koku galotnēm paveras
plaša ainava uz Daugavu.
Pavasara gatve 6, Ogre, +371 65067503,
27083402, 56.8023, 24.6335

3 Doles salas dabas parks (C-3)
Dabas parks “Doles sala” 1044 ha platībā izveidots
1987. gadā, lai saglabātu Doles salas neapplūdinātās
daļas ainavas savdabību, kultūrvēsturiskos pieminekļus. Tā ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija “Natura 2000” ar vērtīgiem īpaši aizsargājamiem
biotopiem. Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu
meži, bet Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi,
teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar parku.
Salā saglabājušās vairākas aizsargājamas augu sugas.
Mainīgā Daugava un Doles sala ar daudzveidīgu putnu sugu uzturēšanās vietām visu gadu ir interesanta
uzmanīgiem putnu vērotājiem, dabas draugiem –
pastaigu mīļotājiem un velobraucējiem.
Doles sala, Salaspils novads
56.8499, 24.2318

4 Piemineklis ārstam astrologam
Zaharijam Stopijam (B-4)
Ārsts un astrologs Zaharijs Stopijs dzīvoja 16. gs. pie
Mazās Juglas upes, tagadējā Upesleju ciema apkārtnē. No Z. Stopija uzvārda cēlies Stopiņu novada
vietvārds un Stopiņu novada ģerbonī izmantots
Z. Stopija dzimtas ģerboņa elements – zvaigznes.
Tuberkulozes slimnīca, Upeslejas, Stopiņu nov.,
+371 67910518, novada.dome@stopini.lv,
www.stopini.lv, 56.9275, 24.3754

5 Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu (B-4)
Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi dzelzceļa
līnijā Rīga–Ērgļi pie Upeslejām ir vietējas nozīmes
industriālais arhitektūras piemineklis, būvēts
1932.–1933. gadā, viens no retajiem 20. gs.
30. gadu inženiertehnisko būvju paraugiem.
Upeslejas, Stopiņu nov., +371 67910518,
novada.dome@stopini.lv, www.stopini.lv
56.9189, 24.3894
6 Piemiņas zīme Daugavas lībiešiem
un viņu vadonim Ako (C-4)
Veltīts Daugavas lejteces 10.–13. gs. pamatiedzīvotāju
lībiešu brīvības cīņu un Mārtiņsalas lībiešu vadoņa Ako
vadītās 1206. g. sacelšanās pret krustnešiem atcerei.
Toreiz Mārtiņsala bija ievērojams lībiešu centrs plašākai teritorijai, tagad sala atrodas zem HES ūdenskrātuves līmeņa. Ako kaujā krita, viņa galva kā uzvaras zīme
nosūtīta bīskapam Albertam. Piemiņas zīmes tuvumā
arheologi atklāja arī vecāko Latvijā zināmo akmens
laikmeta cilvēku – ziemeļbriežu mednieku apmetni
(Salaspils Laukskola). Ako piemiņas zīme atklāta
1994. g., atjaunota un ar jauniem senvēstures motīviem papildināta 2013. g. Autors Ģ. Burvis. Teritorija
Daugavas piekrastē labiekārtota 2014. g.
Salaspils nov., 56.8435, 24.3876
7 Sv. Jura baznīcas drupas (C-4)
No 14. līdz 20. gs. vidum pastāvējuši Sv. Jura baznīcas
senākās altārdaļas fragmenti. Rīgai tuvākais 14. gs.
arhitektūras piemineklis, saskatāmas romānikas un
gotikas stila iezīmes (gotisko logailu paliekas, nišas
u.c.). Baznīca ilgus gadsimtus atradās Salaspils reliģiskās un sabiedriskās dzīves, arī dažādu laikposmu
karadarbības centrā. Baznīcas vietu var izmantot kā
orientieri, kartēs meklējot applūdinātos Salaspils
kultūrvēstures pieminekļus.
Salaspils, 56.8466, 24.3403
8 Piemiņas akmeņi 1605. gada
Salaspils kaujas atcerei (C-3,4)
1605. g. 27. septembrī Salaspils (Kirhholmas) kaujas
laikā Zviedrijas karaļa Kārļa IX dzīvību pašaizliedzīgi izglābis vidzemnieks Heinrihs Vrede, bet krituši ap 9000
Zviedrijas armijas karavīri. Akmens uzstādīts 1995. g.
56.8507, 24.3344
Akmens veltīts Polijas–Lietuvas kopvalsts un Kurzemes
hercogistes karaspēka spožajai uzvarai pār Zviedrijas
karaspēku 1605. gada 27. septembrī Salaspils kaujā,
kas tolaik militārā ziņā dēvēta par astoto pasaules
brīnumu. Uzstādīts 1996. gadā, atjaunots 2005. gadā.
56.8498, 24.3440

A T L A N T I C

4 Baldones sēravots “Ķirzaciņa” (E-4)
Sēravota brīnumainās spējas dziedēt slimības uz
Baldoni gadsimtu gaitā atvedušas tūkstošiem atpūtnieku un sirgstošo. Par avota dziednieciskajām spējām
atrodamas liecības jau kopš 12. gadsimta. 1797. gadā
pie avota dibinātais Baldones kūrorts kļuva par lielāko
sēravotu un klimatisko kūrvietu Krievijas impērijā un
par vienu no slavenākajiem Eiropā. Sēravots joprojām
ir pieejams ikvienam Baldones iedzīvotājam un
viesim. Esiet laipni aicināti avota ūdeni nogaršot, kā arī
paņemt līdzi uz mājām! Baldones sēravots ” Ķirzaciņa”
ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.
Ceriņu parks, Baldone,
www.baldone.lv/turisms, 56.7421, 24.4039
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Aktīvā atpūta un izklaide
1 Ulbrokas ezers un aktivitāšu –
veselības trase (B-3)
Atpūtas vietas, pludmale, peldvieta, volejbola un
futbola laukumi, āra trenažieri, šķēršļu un aktivitāšu
trase ar kustīgiem šķēršļiem, klinšu sienu un daudzām citām interesantām nodarbēm pieaugušajiem
un bērniem.
Ezermalas iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov.,
+371 67910518, novada.dome@stopini.lv,
www.stopini.lv, 56.9374, 24.2894

4 Atpūtas komplekss “Ķekaviņas līči” (D-3)
Atpūtas komplekss ar mini zoodārzu un dabas takas
atrodas 3 km attālumā no Ķekavas centra, klusā un
ļoti skaistā vietā, blakus Ķekaviņas upei. Piedāvā
kamīnzāli 70 personām, labiekārtotu virtuvi, pirti,
istabas atpūtai, plašu teritoriju, lai izbaudītu vasaras
silto laiku ārpus telpām.
“Ķekaviņas līči”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
+371 29971777, pirtslici@inbox.lv, www.pirtslici.lv
56.8035, 24.2151

2 Ķekavas minigolfs “Miniparks” (D-3)
Minigolfs un petanks individuāli un grupām.
Skolas iela 1, Ķekava, +371 26442936,
miniparks@inbox.lv, www.draugiem.lv/miniparks
56.8270, 24.2356

5 Laivu noma “Jeņču laivas” (E-3)
Laivu noma piedāvā atpūtas un makšķerēšanas
izbraucienus pa Latvijas upēm ar kanoe laivām.
Piedāvājam arī inventāra īri. Nogādāsim jūs un laivas
izvēlētajā maršrutā. Jūsu atpūta ir mūsu rūpes! Uz
tikšanos, jūsu Jeņču laivas!
“Jenči”, Ķekavas nov., +371 20607509,
info@jenculaivas.lv, www.jenculaivas.lv
6 Daugmales
multifunkcionālais centrs (D-4)
Daugmales multifunkcionālajā centrā ir 2 peldbaseini, sauna, konferenču zāle un kafejnīca. Zālē ir
200 sēdvietu, tā piemērota konferencēm, koncertiem, organizāciju un individuālajiem pasākumiem.
“Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pag.,
Ķekavas nov., +371 20260526, 29296361,
dmc@kekava.lv, www.daugmalemc.lv
56.8189, 24.4282
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11 Katlakalna luterāņu baznīca (C-3)
Celta 1794. gadā, arhitekts K. Hāberlands. Izcils
klasicisma arhitektūras piemineklis. Virsmācītājs prof.
Roberts Feldmanis ap baznīcu izveidojis dendroloģiskos stādījumus ar vairāk nekā 320 koku un krūmu
sugām. Blakus baznīcai atrodas apmēram 200 gadu
veca dabiska priežu audze 13,6 ha platībā, kas kopš
1977. gada ir iekļauta valsts aizsargājamo dabas
objektu sarakstā.
“Ticības”, Katlakalns, Ķekavas nov.,
+371 26171837, 29107636, 29234047,
katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv
56.8992, 24.1722
12 Doles–Ķekavas luterāņu baznīca (D-3)
Celta 1783. gadā baroka stilā. Baznīcas ziemeļu galā
iemūrēta lielgabala lode no 1812. gada Napoleona
kara. Baznīcā atrodas Augusta Annusa altārglezna
“Kristus svētī bērnus”.
Rīgas iela 75, Ķekava, +371 67935858, 29538913,
doleskekavasdr@inbox.lv, kekava.lelb.lv,
56.8291, 24.2392

14 Baldones luterāņu baznīca (E-4)
1824. gadā celtā mūra baznīca iekļauta valsts kultūras
pieminekļu sarakstā. Līdz ar Atmodas laiku baznīcā paveikts vērienīgs remonts, tagad to rotā cēls altāris, kā
arī uzstādītas jaunas ērģeles. Baznīcas laukuma brīvajā
daļā tika ierīkota piemiņas audze Pirmajā pasaules
karā kritušajiem draudzes dēliem un akmens altāris
brīvības uguns iedegšanai.
Rīgas iela 40, Baldone, info@baldonesbaznica.lv,
www.baldonesbaznica.lv, 56.7421, 24.3937
15 Mercendarbes muiža (D-4)
Krāšņa simtgadīgu liepu aleja ved uz Mercendarbes
muižu, kas rakstos minēta jau kopš 17. gadsimta. Tās
saimnieki un laiki ir mainījušies, bet Mercendarbes
muižas vēsturiskais izskats un šarms ir saglabājies. Šīs
ēkas lepnums – 18. gs. rokoko stila ozolkoka ārdurvju
vērtnes – ir kļuvis par augstvērtīgu vēstures mantojumu un valsts nozīmes kultūras pieminekli. Muižas
telpas ir pieejamas apskatei, kā arī tiek iznomātas
svinību rīkošanai, semināriem un naktsmītnēm.
Mercendarbe, Baldones nov.,
+371 29545201, mercendarbe1@gmail.com,
facebook.com/MercendarbeManor, 56.7656, 24.4312
16 Kābeļu senkapi (C-4)
Lībiešu kultūra uzplauka 10.–13. gs., kad Daugavas
krastos tika celtas apmetnes. Dažādi lībiešu pieminekļi
ir sastopami no Aizkraukles līdz pat upes grīvai, bet
liels skaits to gāja bojā saistībā ar Rīgas HES uzcelšanu
20. gs.70. gados. Spēkstacijas ūdenskrātuvē pazuduši
13 kapulauki, 1 pilskalns, 7 ciemu vietas, 2 viduslaiku
baznīcas un kapsētas. Līdz mūsdienām ir saglabājušies
tikai 2 līvu uzkalniņu kapulauki, viens no tiem ir Ikšķiles Kābeles. Kābeļu kapulaukā ir saglabājies 81 lībiešu
kapu uzkalniņš, kas uzskatāms par ievērojamu
kultūrvēsturisku mantojumu. Pašlaik senkapu
kalns ir attīrīts, pateicoties iedzīvotāju
iniciatīvai un aktīvai dalībai.
Ikšķile, 56.8438 24.4530

19 Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve un skvērs
(D-5). Brīvības iela Ogrē ir izcila ar 20. gs. 20.–30. gadu
arhitektūras paraugiem. Mūsdienās lielākā daļa ēku ir
valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi. Brīvības ielas gājēju posms atveido Ogres upes tecējumu.
Puķudobes ar stādījumiem veidotas kā stilizētas salas.
Ielas posma sākumā labiekārtotais skvērs kļuvis par
ogrēniešu un pilsētas viesu iecienītu
pulcēšanās vietu.
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7 Ziemas sporta
komplekss “Riekstukalns” (D-4)
“Riekstukalns” ir populārākais un lielākais slēpošanas
komplekss Baltijā. Šeit izveidotas 13 dažādas sarežģītības trases 250–350 m garumā slēpotājiem un snovbordistiem, snovparks, borderkrosa trase un iesācēju
kalniņš. Distanču slēpotājiem izveidota apgaismota
trase, kas piemērota gan klasiskajam slēpošanas
stilam, gan slīdsolim. Neslēpotājiem Ragaviņu kalniņš
un kafejnīca. “Riekstukalns” piedāvā plašu slaloma,
snovborda un distanču slēpošanas inventāra nomu,
instruktoru pakalpojumus, inventāra apkopi.
+371 28777888, info@riekstukalns.lv,
www.riekstukalns.lv, 56.7691, 24.4030
8 Ziemas sporta komplekss “Mežkalni” (D-4)
Pirmās trases te izveidotas jau pirms 40 gadiem. Tās
bija kalna stāvākās nogāzes ar trošu – āķu pacēlājiem. Mūsu vēlme ir nodrošināt cilvēkiem kvalitatīvu
slēpošanu un atpūtu svaigā gaisā, kā arī patīkamu
nogurumu, ko dod aktīva sportošana. Piedāvājam ieiet
karstā pirtiņā vai atpūsties pie kamīna pēc dienas, kas
pavadīta uz blakus esošā slēpošanas kalna. Tīrs gaiss,
miers un klusums, pateicoties skuju koku meža masīvam un pietiekamam attālumam no pilsētām.
+371 26432275, info@mezkalni.lv,
www.mezkalni.lv, 56.7763, 24.4035
9 Baldones peintbola parks (D-4)
Baldones peintbola parks piedāvā dažādus spēles
scenārijus, kas dod iespēju izjust īstu cīņas atmosfēru un sporta garu. Pašlaik iespējams tvert spriedzi
divos laukumos: pirmajā – ar mākslīgajiem šķēršļiem,
otrajā – mežā ar Otrā pasaules kara bumbu bedrēm un
ierakumiem. Nodrošinām batutu, ugunskura vietu. Par
atsevišķu samaksu telšu vieta, fotogrāfs, neliels viesu
nams ar pirti, pasākumu organizēšana. Atrodamies
500 m no Riekstu kalna. Mūsu uzņēmums parūpēsies,
lai jūs savu brīvo laiku pavadītu kvalitatīvi, un mājās
dotos ar lielisku pēcgaršu un sarunām par piedzīvoto!
”Filijas”, Baldones novads +371 26363434,
info@bpparks.lv, www.bpparks.lv
56.7617, 24.4070
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10 Ūdenstramplīns “Baldones Waterjump” (E-4)
Izcila atpūtas vieta ekstrēmo sporta veidu cienītājiem.
Dažādu augstumu ieskrējiena estakādes un tramplīni
ar piezemēšanos ūdens tilpnē slēpotājiem, snovbordistiem, riteņbraucējiem un ne tikai, kā arī Slip’n’slide
estakāde atpūtniekiem bez aprīkojuma. Tāpat esat
laipni aicināti šeit grilēt gaļu, pērties pirtiņā, lēkāt pa
batutu, pastaigāties pa slackline lenti, uzspēlēt volejbolu vai vienkārši atpūsties foršā atmosfērā.
“Purmales”, Baldones nov., +371 28724454,
info@waterjump.lv, www.waterjump.lv
56.6913, 24.3630

13 Piedzīvojumu parks “Aļaska” (B,C-8)
Piedāvā aktīvu atpūtu, izmēģinot spēkus dažāda
augstuma un sarežģītības trasēs, vertikālu un
horizontālu šķēršļu pārvarēšanu unikālas konstrukcijas tornī. Uz torņa un apkārt esošās stabu sistēmas
3–6–9–12 m augstumā ir izvietotas 25 dažādas atrakcijas no virvēm, trosēm, tīkla un koka konstrukcijām. Atrakciju parka uzbūve ļauj katram apmeklētājam izvēlēties sev piemērotākās šķēršļu trases.
“Copes”, Suntažu pag., Ogres nov.,
+371 29414141, 29238800, copes@inbox.lv,
www.copes.lv, 56.9162, 25.0036

11 Sajūtu parks “IKS parks” (C-5)
Brīnišķīga vieta, kur iepazīt daudzveidīgo augu
valsts bagātību un uzzināt kādus augus drīkst un
vajag lietot uzturā, lai spēcinātu imunitāti vai uzlabotu
gremošanas sistēmu. Parka apmeklējumu iesakām
ieplānot saimnieces Annas pavadībā, kas zina pastāstīt
visu par sajūtu parkā augošajiem augiem un to ietekmi uz organismu. Sajūtu parkā atrodas arī dabas klase
un mini pēdu masāžas taka. Parks pieejams no aprīļa
līdz oktobrim.
Smiltenāju iela 15 (ieeja no Ezeru ielas),
Ikšķile, +371 26705309, 56.8415, 24.5072

14 Šūpoļu parks Ķeipenē (B-8)
Parkā apskatāmas unikālas šūpoles – “Milžu šūpoles”,
“Ritenis”, “Norvēģu rats”, “Laimes aplis”, kā arī citi
objekti. “Milžu šūpoles”, ko lepni var saukt par augstākajām Latvijā, ir 11 m augstas. Šūpolēs iebūvētas
kāpnītes ļauj tās izmantot kā skatu laukumu. Teritorijā izvietotas arī neparastas vides instalācijas. Šūpošanās ir veselīga, tā sakārto enerģētiku, līdzsvaro un
mobilizē. Izbaudiet lidojuma burvību un esiet brīvi!
“Zuši”, Ķeipenes pag., Ogres nov.,
+371 28679934, starei@inbox.lv, 56.9310, 25.0638

12 Atpūtas komplekss “Turbas” (C-6)
Skaistā vietā mežu ielokā, kur harmoniski saplūst
lauku daba un pilsētas komforts, atpūtas komplekss
“Turbas” jūs ielūdz baudīt mierpilnu atpūtu un svinēt
svētkus ģimenes, draugu vai kolēģu lokā. Viens no
lielākajiem atpūtas kompleksiem Latvijā. Atpūtas komplekss ar plašo teritoriju un atpūtas iespējām piedāvā
lielisku atpūtu jebkurai gaumei. Gan mierpilnu un
romantisku atpūtu divatā, aizraujošas un piedzīvojumiem bagātas svinības draugu lokā, gan radošu vidi
semināru organizēšanai.
“Turbas”, Ikšķiles nov., +371 26355551,
turbas@turbas.lv, www.turbas.lv
56.8606, 24.7118
14
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20 Suntažu muižas pils un muzejs (C-7)
Muižas kungu māja – pils celta 1780.–1782. gadā,
19. gs. vidū modernizēta, piešķirot tai neogotisku
veidolu. Tā vairākkārt postīta un atjaunota. Pēc 1905.
gada postīšanas pili atjaunojis tās pēdējais īpašnieks
barons fon Hānenfelds. Kopš 1920. gada pilī darbojas
skola. Muzejā aplūkojama pagasta un skolas vēstures
ekspozīcija. Iespējams uzkāpt pils tornī un izbaudīt
apkārtnes ainavu. Suntažu pils un muižas apbūve ir
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Suntažu vidusskola, Suntažu pag., Ogres nov.,
+371 28303163, 56.9071, 24.9253
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18 Ikšķiles baznīcas drupas
uz Sv. Meinarda salas (D-4,5)
Ikšķile ir vieta, kur pirms vairāk nekā 800 gadiem
aizsākušies Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures
notikumi. To liecinieki ir vecākās sakrālās mūra celtnes
drupas uz Sv. Meinarda salas Daugavā. Lai apskatītu
celtnes drupas, uz salu var nokļūt ar laivu, kā arī ar pārceltuvi. Katru gadu augustā salā atzīmē Sv. Meinarda
dienu, kad notiek arī Svētā Mise. Iepriekš vienojoties,
uz salas ir iespēja rīkot gan kristības, gan laulības.
Ikšķile, Ikšķiles nov., +371 65022458
56.8201, 24.5019

Pie kūrmājas 20 m augstā mastā cēli plīvo pirmais
lielizmēra Latvijas karogs (5x10 m). Gājēju ielu noslēdz
skvērs ar strūklaku un tēlnieka Jāņa Karlova darināto
baltās cielavas skulptūru “Sargātāja”.
Brīvības iela, Ogre, 56.8167, 24.6050

4

13

6

15

3

Izziņa un tradīcijas
1 Stopiņu novada vēstures muzejs (B-3)
Muzejā apskatāma unikālā Stopiņu novada josta, ko
auduši 427 audēji, novada iedzīvotāju mantotie un
saglabātie sadzīves priekšmeti un vēstures liecības.
Vālodzes, Stopiņu nov., +371 26152419,
muzejs@stopini.lv, www.stopini.lv
56.9286, 24.3215

N O R T H

2 Piemājas zoo “Brieži” (B-4)
Šeit sastopami daudz un dažādi dekoratīvie putni,
tītari, pīles, fazāni, pāvi un pat runājoša žagata, starp
tiem dzīvo jūrascūciņas un truši. No četrkājainajiem
draugiem te var sastapt Holandes pundurkaziņas,
Haidšnukes aitas, Šetlendas ponijus, ēzeļu ģimeni,
vāverēnus. Zoo palīdz sargāt zosu bariņš un peruāņu
pundursivēns Pigis.
Ir piknika vietas un bērnu rotaļu laukums.
Vālodzes, Stopiņu nov., +371 22005519,
zbriezi@gmail.com, www.draugiem.lv/zoobriezi
56.9202, 24.3362

S E A

3 Rīgas HES ūdenskrātuve
un aizsargdambis (C-3)
Rīgas hidroelektrostacija ir jaunākā un otra lielākā
spēkstacija uz Daugavas, celta 1966.–1975. gadā. Tās
jauda ar sešiem hidroagregātiem ir 402 MW. Ūdenskrātuves platība – 42,3 km², tilpums – ap 330 milj. m³.
Ūdenskrātuve kalpo “zaļās” enerģijas ražošanai, kā
arī Rīgas apgādei ar tehniskā un dzeramā ūdens
resursiem. Spēkstacija kalpo arī kā satiksmes tilts
starp upes krastiem un Doles salu. Vairāk nekā 15 km
garais Rīgas HES aizsargdambis ir iecienīta velobraucēju un pastaigu vieta. Rīgas HES atrodas 35 km no
Daugavas grīvas. Braucot no Salaspils uz Doles salu,
ceļš vispirms šķērso aizaugušo veco Daugavas gultni
gar Dārziņiem un apbūvēt sākto Zirņu salas daļu.
Salaspils novads, +371 67724359, 29188315
(M. Fīrmane), maija.firmane@latvenergo.lv,
56.8497, 24.2689
4 Daugavas muzejs (C-3)
Daugavas muzejs kopš 1977. gada atrodas Doles
muižas apbūves kompleksa jaunajā kungu mājā.
Te skatāma Daugavas un Salaspils novada kultūrvēsture, unikāli materiāli par Latvijas senāko vēsturi,
sākot ar pirmo akmens laikmeta cilvēku dzīvesvietu.
Iespējams uzzināt, kāda izskatījās Daugavas ieleja
pirms HES kaskādes izveidošanas. Parka teritorijā
aicina simtgadīga Daugavas lejteces zvejnieku sēta
un redzama unikāla zvejas aizsprostu – lašu un nēģu
taču rekonstrukcija. Daudzveidīgas atpūtas
un pasākumu vietas.
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17 Ikšķiles Sv. Gara pareizticīgo baznīca (D-5)
Celta 1936. gadā, projekta autors V. Šervinskis.
Baznīcas vārti bija iecerēti klasicisma stilā ar kanonā
paredzētām trim durvīm, bet vietas trūkuma dēļ tika
realizēti tikai centrālie vārti. Baznīcā iespējams uzņemt
vien 50 cilvēku, tādēļ to uzskata par mazāko pareizticīgo dievnamu Latvijā.
Klusā iela 1, Ikšķile, 56.8300, 24.4968

O C E A N
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3 Atpūtas centrs un
kempings “Zanzibāra” (D-3)
Atvērts no aprīļa līdz novembrim. Vieta ballītēm
maziem un lieliem. Lielais rotaļu laukums, nojume,
peldvieta, pundurtruši, krokets, skvošs 2 kortos un
daudz kas cits. Kempings ar telšu vietām un romantiskām ūdensmājiņām. Bērnu nometnes, atraktīvas
programmas skolēnu un ekskursiju grupām, kanoe
laivas braucienam pa Daugavas–Misas kanālu.
Radošās darbnīcas grupām uz vietas un izbraukumā.
“Birzmaļi”, Ķekava, +371 22001295,
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv
56.8133, 24.2045

10 Salaspils memoriālais ansamblis –
“Aiz šiem vārtiem vaid zeme” (C-3)
Izveidots vietā, kur no 1941. līdz 1944. gadam atradās
nacionālsociālistiskās Vācijas paplašinātais policijas
cietums un darba audzināšanas nometne.
1967. gadā nometnes vietā atklāts viens no lielākajiem
pieminekļu kompleksiem nacisma upuru piemiņai
Eiropā. Memoriālu veido dzīvības un nāves robežu
simbolizējoša 100 m gara betona siena un septiņas
betona skulptūras. Salaspils memoriālais ansamblis
iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Pieminekļa vārtu
būvē iekārtota ekspozīcija. Tēlnieki – Ļ. Bukovskis,
O. Skarainis, J. Zariņš; arhitekti – G. Asaris,
O. Ostenbergs, I. Strautmanis, O. Zakamennijs.
Salaspils memoriāls, Salaspils novads,
+371 29435559, 67700449, 56.8698, 24.3048

13 Nāves sala (C,D-4)
Pirmā pasaules kara kauju vieta. Šeit atrodas piemineklis Nāves salas aizstāvjiem – Latvijā pirmais Pirmā
pasaules kara un Brīvības cīņu dalībniekiem veltītais
piemineklis, autors E. Laube.
www.navessala.lv, 56.8340, 24.4366
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Muzejs atvērts katru dienu no 10.00 līdz 17.00,
izņemot otrdienas. Parka apmeklējumam sezonāls
raksturs. Vasaras sezonā muižas parks atvērts apmeklējumiem no 10.00 līdz 20.00.
Doles sala, Salaspils nov., +371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv,
www.daugavasmuzejs.lv
Facebook.com: Daugavas muzejs
Twitter.com: @DaugavasMuzejs
www.draugiem.lv/daugavasmuzejs/
56.8491, 24.2296
5 Ķekavas novadpētniecības muzejs (D-3)
Muzejā var iepazīties ar Ķekavas novada vēsturi
no senākajiem laikiem līdz mūsdienām, ievērojamām personībām – Garlību Merķeli, Johanu Fridrihu
Baumani, Alfrēdu Dziļumu, Edgaru
Ozoliņu, Robertu Gabri u.c.; aplūkot senās kartes un
J. K. Broces zīmējumus, noskaidrot, kāds sakars Dolei
ar Ķekavu, kur meklējami Katlakalna pirmsākumi,
pārliecināties par Napoleona karagājiena liecībām,
pasmaidīt, skatoties E. Ozoliņa un citu Latvijas
karikatūristu darbus.
Rīgas iela 26, Ķekava, +371 28679514,
ekskursiju pieteikšana +371 67935826,
inara.rumbina@kekava.lv, www.parkulturu.lv,
56.8288, 24.2386
6 Pirtiņa “Lejasmārtiņi” (E-4)
“Lejasmārtiņi” ir pirts un atpūtas vieta gleznainajā
Baldones novadā netālu no Rīgas. Tā ir vieta, kur
gribas atgriezties atkal un atkal. Šeit atjaunos jūsu
enerģiju un labu garastāvokli, palīdzēs atbrīvoties no
negatīvām emocijām un atgūt spēkus. “Lejasmārtiņi”
piedāvā izbaudīt latviskās pirts maģisko rituālu, kas
harmonizē gan ķermeni, gan garu.
“Lejasmārtiņi”, Baldones nov., +371 29242757,
info@lejasmartini.lv, www.lejasmartini.lv
56.7028, 24.3680
7 Baldones observatorija (D-4)
Baldonē, meža ielokā, atrodas Latvijā vienīgā profesionālā observatorija, kas ir kļuvusi par mājvietu
“Varenajam Šmitam”– lielākajam teleskopam Baltijā.
Ar Šmita teleskopu novēro zvaigznes un Zemei bīstamos objektus. Observatorija piedāvā aizraujošas
ekskursijas gida pavadījumā grupām, jaunlaulātajiem un skolēniem. Te ir iespējams aizceļot kosmosa
tālēs, palūkoties uz Saules sistēmas planētām
tuvplānā, noklausīties stāstījumu par zvaigžņotām
debesīm un vērot 10 m teleskopu un tā paviljona
kupolu kustībā. Pēc aizraujošās kosmosa dzīļu
izpētes ir iespēja doties ‘’brīnumu pasaulē” un ļauties
neparastiem fizikas un ķīmijas eksperimentiem.
Observatorija, Baldones novads,
+371 29266797, vija.eglite@inbox.lv,
www.baldonesobservatorija.lu.lv, 56.7734, 24.4041
8 Libertu bērzu sulas un vīna pagrabs (D-5)
Linarda Liberta aizraušanās ir bērzi, taču
2010. gadā Linards pievērsies tieši bērzu sulām

TŪRISMA KARTE

un produktiem, ko var pagatavot no šīs sulas.
Interesenti laipni aicināti bērzu sulu pasaulē
Linarda Liberta pagrabā, kur jums pastāstīs par visu, ko var
iegūt no bērza – svaigu bērzu sulu, limonādi, sīrupu, vīnu,
šampanieti un pat bērzu sulu stipro. Visi Libertu produkti
tiek piedāvāti degustēšanai un iegādei.
Vīndaru iela 12, Ikšķile, +371 29297469,
info@sula.lv, www.sula.lv, 56.8201, 24.5174
9 Ikšķiles novada kultūras
mantojuma centrs “Tīnūžu muiža” (C-5)
Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”
atrodas 20. gs. 30. gadu sākumā celtajā klētī, un tā pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku kaujām. Kultūras
mantojuma centrs atvērts 2012. gada nogalē ar mērķi
sekmēt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt
sabiedrības interesi par to, kā arī atspoguļot Latvijas
vēstures un kultūras norises.
Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., +371 26669452
56.8684, 24.5699
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6 Dabas parks “Ogres Zilie kalni” (D-5)
Zilie kalni ir vaļņveidīgu pauguru virkne – Lielo
Kangaru kalnu daļa 312 ha platībā. Parka teritorijas
lielāko daļu aizņem skujkoku meži uz osiem. Dabas
parks ir aizsargājama dabas teritorija. Te sastopamas sešas aizsargājamo augu sugas. Senatnē šeit
atradies pilskalns. Zilie kalni ir tuvējo novadu iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtas vieta. Ziemā dabas
parkā tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases ar
interesantu reljefu, bet vasarā taku tīkls ir pieejams
nūjotājiem, velobraucējiem un citiem aktīvās
atpūtas cienītājiem. 2013. gadā parkā atklāts 30 m
augsts skatu tornis, no kura saredzama tuvākā
apkārtne un skaidrā laikā Rīga. Bērnus rotaļu
laukumiņā iepriecina kokā darināti meža dzīvnieku
prototipi, kā lācis, lapsa, stirna, zalktis, bebri, u.c.
Parka teritorijā atrodas Dubkalnu ūdenskrātuve ar
vairākām atpūtas un ugunskura vietām. Vidējais
dziļums ir 2,5 m, bet maksimālais – 7,0 metri. Dubkalnu ūdenskrātuvē atļauts peldēties.
Ikšķiles un Ogres novadi, www.ziliekalni.lv
56.8252, 24.5982

2 Nacionālais botāniskais dārzs (C-4)
Salaspilī atrodas lielākā augu kolekcija Baltijā ar
vairāk nekā 14 000 augu dažādību. 2015. gada pavasarī durvis vēris jaunais multifunkcionālais oranžēriju komplekss. Botāniskā dārza stādu gadatirgi
reizi mēnesī no aprīļa līdz oktobrim kļuvuši par vienu no vērienīgākajiem dārzkopības pasākumiem
Latvijā. To devīze – atnāc, un būs tavā dārzā tas, kā
nav kaimiņam. Tematiskas ekskursijas un lekcijas,
konsultācijas vēsturisko dārzu apsaimniekošanā,
nodarbības skolēniem, iespējas riteņbraucējiem,
nūjotājiem un visiem aktīvas atpūtas cienītājiem.
Ieeja Nacionālajā botāniskajā dārzā atrodas tieši
pie Salaspils dzelzceļa stacijas.
Miera iela 1, Salaspils, +371 22019340,
67945440, welcome@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv
Darba laiks: āra ekspozīcijas katru dienu 9.00–18.00
(1.10.–31.03.); 9.00–20.00 (01.04.–30.09.);
oranžērija pirmdienās un otrdienās slēgta,
no trešdienas līdz svētdienai 9.00–18.00
56.8610, 24.3530
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1 Piemiņas vieta “Barikāde” (B-3)
Atklāta 1991. gada janvāra barikāžu notikumu
atcerei. Šajā vietā barikāžu dalībnieki sargāja Rīgas
robežu un radio torni Ulbrokā. Pie “Barikāžu” akmens
katru gadu janvārī pulcējas barikāžu dalībnieki, Stopiņu novada iedzīvotāji un viesi, jaunsargi un zemessargi. Tiek kurināts ugunskurs, dziedātas dziesmas un
stāstīti atmiņu stāsti.
Ulbroka, Stopiņu nov.,
+371 67910518, novada.dome@stopini.lv,
www.stopini.lv, 56.9442, 24.2756

5 Astoņsimtgades parks
un piemiņas akmens (D-4,5)
1985. gadā, atzīmējot 800 gadus kopš Ikšķiles
dibināšanas, parkā pilsētas centrā atklāja tēlnieka
Jāņa Karlova veidotu piemiņas akmeni. Ikšķiles jubileju atzīmēja arī Vatikānā, saistot to ar kristietības
izplatīšanas sākumu Baltijā.
Daugavas prospekta un Birzes ielas
krustojums, Ikšķile, 56.8332, 24.4997

9 Piemineklis bojā gājušajiem
padomju karagūstekņiem (C-3)
Atrodas vietā, kur no 1941. līdz 1944. gadam atradās
nacistiskās Vācijas okupācijas iestāžu ierīkotā Sarkanās
armijas karagūstekņu nometnes “Stalag 350” filiāle, kur
sevišķi nežēlīgos apstākļos gāja bojā vismaz tūkstotis
karagūstekņu. Traģiskos notikumus simbolizē divas
ekspresīvas monolītā betona stēlas, ko vainago skulpturāli ciļņi. Atklāts 1969. gadā. Tēlnieks J. Mauriņš.
Salaspils, Nometņu un Kalnrozes iela
krustojums, 56.8599, 24.3276
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1 Līgo parks (B-3)
Līgo parks ir īpaša vieta Latvijā un pasaulē. Atklāts
1988. gadā. Līgo parkā līdzās sadzīvo un papildina
cits citu kultūrvēsturiskais mantojums un novada
kultūras dzīves norise. Līgo parkā apskatāmas 11
unikālas latvju rakstu zīmju akmens skulptūras,
ozolu un bērzu birzs. Brīvdabas estrāde ir lieliska
vieta svētku svinēšanai un pasākumu rīkošanai.
Vālodzes, Stopiņu nov., +371 67910518,
novada.dome@stopini.lv,
www.stopini.lv, 56.9335, 24.3043
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10 Ogres Vēstures un mākslas muzejs (D-5)
Muzejs piedāvā divas pastāvīgas ekspozīcijas, kā arī
periodiski mainītas tematiskās un mākslas izstādes. Ekspozīcija “Leģendārā Ogre” veltīta spilgtākajiem vēstures
notikumiem, te fakti pārklājas ar teikām, interpretācijām
un cilvēku atmiņām. Ekspozīcija “Ogre – peldu un gaisa
kūrorts” veltīta vienam no leģendārākajiem pilsētas
attīstības periodiem – laikam, kad Ogre tapa par daudzu
iecienītu un Latvijā izslavētu kūrorta un atpūtas vietu.
Brīvības iela 15, Ogre, +371 65024345,
www.ogresmuzejs.lv, 56.8173, 24.6035
11 Veco spēkratu kolekcija “Tehnika no pagātnes”
(D-5) Četru gadu laikā veidotā privātā kolekcija
“Tehnika no pagātnes” sniedz ieskatu par padomju
laikā ražotiem automobiļiem, mopēdiem, velosipēdiem
un pat rotaļlietām, apskatāms arī vēsturisks benzīntanks un gāzēto dzērienu aparāti. Kolekcijā pašlaik ir 33
padomju laika vieglās automašīnas. Desmit automašīnām
piešķirts “Vēsturiskā spēkrata” sertifikāts.
Druvas iela 8, Ogre, +371 29238787,
medeo@apollo.lv, 56.7950, 24.6247
12 Publiskā observatorija Suntažos (C-7)
Modernākā privātā publiski pieejamā observatorija Latvijā.
Observatorijā var veikt novērojumus gan dienā, gan naktī.
Papildus debesu vērošanai ir iespējams apskatīt arī meteorītu kolekciju, iepazīties ar novērojumiem izmantojamo
tehniku un pat veikt atraktīvus fizikas eksperimentus, kuru
laikā aizraujošā veidā tiek demonstrēti dažādi fizikas likumi.
“Kaltiņi”, Suntažu pag., Ogres nov.,
+371 29120445, info@starspace.lv,
www.starspace.lv, 56.8952, 24.9586
13 Kinostacija Ķeipenē (C-9)
Kinostacija ir Ķeipenes dzelzceļa stacija ar vienīgo saglabājušos sliežu posmu bijušajā maršrutā Rīga–Ērgļi. Šeit
aplūkojama sena kino tehnika, īsta jūras navigācijas uguns
zīme un ekspozīcija izcilajam kinorežisoram Sergejam
Eizenšteinam. Teritorijā uzstādīta vides instalācija – milzu
galds kino dižgariem. Galds ir 6 m augsts un tajā iebūvētās kāpnes ļauj to izmantot kā skatu laukumu.
“Dzelzceļa stacija”, Ķeipenes pag., Ogres nov.,
+371 25577645, 56.8957, 25.1867

Stopiņu novada dome
Institūta iela 1a, Ulbroka, +371 67910518
www.stopini.lv
56.9433, 24.2837

Baldones novada dome
“Pārupes“, Baldones novads, +371 67350997
www.baldone.lv/turisms
567395, 24.3903

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs
Miera iela 1, Salaspils, +371 67945440
visit.salaspils.lv
56.8610, 24.3529

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs
Birzes iela 33a, Ikšķile, +371 65027221
www.ikskile.lv/turisms
56.8366, 24.4949

Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrs
Rīgas iela 26, Ķekava, +371 27017333
www.parturismu.lv
56.8288, 24.2380

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs
Brīvība iela 12a, Ogre, +371 65071883, 29491685
www.visitogre.lv
56.8147, 24.6018

Izdevējs, teksts un foto:
Stopiņu novada dome, Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs, Ķekavas novada Tūrisma
informācijas centrs, Baldones novada dome, Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs,
Ogres novada Tūrisma informācijas centrs
2016

