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Kekavos savivaldybės Turizmo
koordinacijos centras

Nuo pirmųjų tūkstantmečio metų iki mūsų dienų,
nuo lyvių gyvenviečių iki modernios oranžerijos.
Visa tai padeda susipažinti su gausiu kultūros-istorijos
ir gamtos paveldu.

Ikškilės savivaldybės Turizmo
informacijos centras

Rīgas g. 26, Kekava
Tel.: +371 67935826, +371 27017333
El. paštas: turisms@kekava.lv
www.kekava.travel

Birzes g. 33A, Ikškilė
Tel.: +371 65027221, +371 26652148
El. paštas: turisms@ikskile.lv
www.ikskile.lv

Salaspilio savivaldybės Turizmo
informacijos centras

Balduonės savivaldybės taryba

Miera g. 1, Salaspilis
Tel. +371 67945440
El. paštas: visit@salaspils.lv
visit.salaspils.lv
Be to, pas mus galima išsinuomoti dviratį!

Stuopinių savivaldybės taryba

Uogrės savivaldybės Turizmo
informacijos centras

Labiausiai turistų vertinamas traukos objektas

Institūta g. 1a, Ulbroka
Tel.: +371 67910518, 371 27854570
El. paštas: novada.dome@stopini.lv
www.stopini.lv/lv/novads/turisma-informacija

Brīvības g. 12a, Uogrė
Tel.: +371 65071883, +371 29491685
El. paštas: info@visitogre.lv
www.visitogre.lv

Rygos pakraštyje

daugava.travel

daugava.travel

Leidėjas, tekstas ir nuotrauka: Dauguvos žemupys, 2018

Mus patogu pasiekti automobiliu, keleiviniu geležinkelio ir viešuoju transportu iš Rygos.
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Kasdieninis traukinys ir autobusas

www.pv.lv
www.1188.lv

Maršrutai – dviračių maršrutas,
automobilių maršrutas

daugava.travel

Dolės salos gamtos parke

Pārupes g. 3, Balduonė
Tel. +371 29323110
El. paštas: turisms@baldone.lv
www.baldone.lv/lv/turisms
Be to, pas mus galima išsinuomoti dviratį!
+371 26 335 442, edgars.brigmanis@inbox.lv

Stuopinių savivaldybė
1

Līgo (liet. Lyguo) parkas

7
STOPIŅI

Līgo parkas yra unikali vieta Latvijos kaimo vietovių kultūriniame
kraštovaizdyje ir ypatinga vieta Stuopinių savivaldybėje. 1988 m.
įkurtas Līgo parkas tapo latviško gamtinio bei kultūrinio-istorinio
paveldo išsaugojimo vieta ir
nuorodų šaltiniu. Tai –pirmasis
parkas pasaulyje, kur galima
pamatyti 11 latvių raštų ženklų
akmens skulptūrų (autorius –
skulptorius Uldis Sterģis).
Aplankant Līgo parką siūlome
pailsėti gražiame gamtos
kraštovaizdyje, pasisemti
jėgų ąžuolų ir beržų giraitėje,
perprasti latvių raštus, kurie
matomi žmogaus ūgio aukštyje, pasidžiaugti Līgo vakaru prie
didelio laužo, pasimėgauti koncertais ir spektakliais estradoje po
atviru dangumi.
Kontaktai: Valuodzės, Stuopinių sav., +371 67910518,
http://stopini.lv/lv/novads/ligo-parks. Darbo laikas: neribojamas.
Registracija ekskursijoms tel. +371 67910504.
GPS 56.9342, 24.3046

2

Sodybos zoo „Brieži“ (liet. „Elniai“)

Siūlome praleisti nuostabią dieną kartų su šeima ir draugais
aplankant mažąjį zoologijos sodą, esantį netoli nuo Rygos. Čia
sutiksite dekoratyvinius paukščius, kalakutus, antis, fazanus,
povus, jūrų kiaulytes ir
triušius. Zoologijos sode
taip pat gyvena Olandijos
nyk štukinės ožk y tės,
vokiečių viržynų avys (vok.
Heidschnucke), Šetlando
poniai, asilų šeimyna,
voverės, meškėnas, žąsys
ir peruiečių nykštukinis
paršelis. Ypatingi gyventojai yra danieliai ir seniausias elnias
pasaulyje – Munžakas. Siūlome poilsį iškyloms skirtose vietose ir
vaikų žaidimų aikštelėse su žaidimų nameliais ir smėlio dėžėmis.
Šeštadieniais ir sekmadieniais yra galimybė pajodinėti ant ponio
ar asilo. Zoologijos sodo gyvūnus galima ne tik apžiūrėti ir
paglostyti, bet ir pašerti ūkyje nupirktu pašaru.
Kontaktai: Valuodzės, Stuopinių sav., +371 22005519
http://www.zoobriezi.lv, el. paštas: zbriezi@gmail.com,
Darbo laikas: vasarą 11.00–18.00 val.,
žiemą – šeštadieniais, sekmadieniais 11.00–16.00 val.
GPS 56.9201, 24.3361

3

„KRĪVI“
(liet. „KRIVIŲ“) svirnas,

privati senienų kolekcija

Šioje klėtyje yra gyvenamasis namas, svirnas su dideliu rūsiu,
pirtis, stoginė, senovinių padargų kolekcija – transporto priemonė,
mechanizmai, namų ūkio daiktai ir kt.
„Krīvi“ šeimininkas atnaujino kalvio
dirbtuves ir duonos krosnį. Muziejaus
lankytojai turi galimybę išsikepti picą
iš senosiose latvių rankinėse girnose
sumaltų miltų. Į savo klėtį šeimininkai
su ypatinga programa priima ir
jaunavedžius.
Kontaktai: „KRĪVI“, Riekstu g., Ulbruoka, Stuopinių sav., LV-2130,
+371 29464547, +371 29464547, www.krivuklets.simplesite.com.
Darbo laikas: „Krīvi“ svirno muziejus veikia sezoniškai – nuo gegužės
mėn. iki spalio mėn. Pageidautina užsiregistruoti iš anksto.

SALASPILS

Atminimo paminklas 1605 m.
Salaspilio mūšiui atminti
ĶEKAVA

BALDONE

IKŠĶILE

12 Kultūros
paveldo centras „Tīnūžu muiža“

(liet. „Tinužių dvaras“)

OGRE

Paminklas skirtas užtikrintai
Lenkijos–Lietuvos sandraugai
ir Kuržemės kunigaikštytės
kariuomenės pergalei prieš
Švedijos kariuomenę 1605 m.
rugsėjo 27 d. Salaspilio
(Kircholmo) mūšyje atminti.
Tuo metu mūšis kariniame
pranešime buvo pavadintas
„aštuntuoju pasaulio stebuklu“ – Lenkijos–Lietuvos kariuomenė
nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos kariuomenę.
Lenkijos ir Lietuvos istorijoje, mene ir folklore žodis „Salaspilis“
(Kircholmas) daugeliui kartų tapo legendinio didvyriškumo
simboliu.
Akmuo pastatytas 1996 m., atnaujintas 2005 m.
Kontaktai: tel. + 371 67945440, visit.salaspils.lv
GPS 56.8498, 24.3440

8

Dauguvos muziejus Dolės salos gamtos parke

Vienintelis upės istorijai
skirtas muziejus Baltijoje
yra įsikūręs Dolės salos
gamtos parke, Dauguvos
pakrantėje, Dolės dvaro
komplekso naujame ponų
name. Čia galima susipažinti
su Latvijos upės motinėlės
Dauguvos istorija ir unikalia
medžiaga apie Latvijos
senąją istoriją – pradedant
nuo pirmosios akmens amžiaus žmonių gyvenvietės Salaspilyje
(Laukskolas gyvenvietė, IX a. pr. Kr.). Suteikiama galimybė
sužinoti, kaip atrodė Dauguvos slėnys prieš HES kaskados
suformavimą, palyginti šios dienos reginį su praeitimi. Parko
teritorijoje pasižvalgyti kviečia šimtametė Dauguvos žemupio
žvejų sodyba. Čia taip pat galima išsinuomoti valtis, pasinaudoti
pažymėtais dviračių ir pasivaikščiojimų maršrutais po Dolės salos
gamtos parką, išbandyti iškyloms įrengtas vietas.
Kontaktai: Dolės sala, Salaspilio sav., tel. + 371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv. Darbo laikas: kiekvieną dieną nuo 10.00 iki
17.00 val., išskyrus antradienius.
GPS 56.8480, 24.2284

Centras įkurtas XX a. (30-aisiais metais)
pastatytoje klėtyje su visa joje esančia
pagrindine ekspozicija, kuri skirta latvių
šaulių kautynėms prie Mazās Juglas (liet.
Mažosios Juglos) upės 1917 metais atminti.
Čia demonstruojamos niekur nepublikuotos
fotografijos, ginklai, uniformos ir įvairūs
kautynių vietose rasti daiktai. Netoliese
galima apžiūrėti iki šių dienų išlikusius
Tinužių dvaro komplekso pastatus.
Dėl apsilankymo būtina užsiregistruoti iš
anksto. Galima ekskursija su gidu. Įėjimas
nemokamas.
Kontaktai: „Kraujas“, Tinužių sen., Ikškilės sav., tel. +371 26669452
Darbo laikas: norint dalyvauti ekskursijoje, reikia iš anksto
paskambinti!
GPS 56.8681 24.5701

Uogrės savivaldybė
13 Nuotykių
„Milžu
taka“ IKŠĶILE
STOPIŅI
SALASPILSparkas
ĶEKAVA
BALDONE
(liet. „Milžinų takas“)

Iš virvių ir medžio konstrukcijų
sukurta trasa medžiuose, kurioje
galima pasirinkti tris įvairaus
sunkumo lygius. Trasą sudaro
65 atrakcijos. Bendras jos ilgis
yra 600 metrų. Trasa pasiekia
11 metrų aukštį ir siūlo 30 bei
70 metrų ilgio nusileidimus.
Parkas aprūpintas Šveicarijoje
pagaminta Saferoller saugumo
sistema, kurios pagrindinė paskirtis –
užtikrinti, kad lankytojai negalėtų
patys atsikabinti nuo saugumo lyno,
t. y. tai galima padaryti tik užbaigus
trasą ar padedant instruktoriui.
Trasoje įrengta jauki kavinė.
Kontaktai: Gamtos parkas „Ogres Zilie kalni“ (liet. „Uogrės Žalieji
kalnai“, Uogrė, +371 24427070, info@milzutaka.lv,
www.milzutaka.lv. Registruotis iš anksto.
GPS 56.8262, 24.5952

Ikškilės savivaldybė
9

Ikškilės
bažnyčios
STOPIŅI
SALASPILSgriuvėsiai
ĶEKAVA
Šv. Meinardo saloje

OGRE

BALDONE

IKŠĶILE

Ikškilė yra miestas prie Dauguvos, kurį galima laikyti vienu
seniausių Latvijos teritorijoje esančiu miestu – jau IX a. čia buvo
įsikūręs lyvių kaimas. Žodis Ikškilė kilo iš lyvių žodžio üks küla,
reiškiančio „viens ciems“ (liet. „vienas kaimas“). 1185 m. Gotlando
akmenkaliai, vadovaujami vyskupo Meinardo, sumūrijo Livonijos
vyskupo pilį su bažnyčia.

Siūlomos gido vedamos kvapą gniaužiančios ekskursijos turistų
grupėms, mokiniams ir jaunavedžiams. Ekskursijos Skaiti
zvaigznes, neskaiti laiku! (liet. „Skaičiuok žvaigždes, neskaičiuok
laiko“) metu suteikiama neįtikėtina galimybė pakeliauti po
kosmoso platybes ir priartėti prie Saulės sistemos planetų,
tuo tarpu ekskursijoje/užsiėmimuose Kosmiskās ziepes (liet.
„Kosminis muilas“) suteikiama galimybė pačiam išbandyti
kūrybinius gebėjimus ir gryname ore gaminti muilus, kurių
sudėtyje yra gabalėlis kosmoso. Zaļie brīnumi (liet. „Žalieji
stebuklai“) – edukacinė klasės ekskursija, kurios metu laukia
fizikos ir chemijos eksperimentai.
Kontaktai: Balduonės sen., Balduonės sav., LV-2125;
tel.: +371 29266797 (Vija Eglytė (Vija Eglīte)),
+371 28763738 (Ilgmaras Eglytis (Ilgmārs Eglītis)),
ilgmars@latnet.lv, www.baldonesobservatorija.lu.lv
Darbo laikas: norint dalyvauti ekskursijoje, reikia iš anksto
paskambinti!
GPS 56.7734,24.4041

18 Balduonės
Waterjump


Balduonės Waterjump yra poilsio kompleksas ekstremalaus
sporto ir aktyvaus poilsio mėgėjams. Čia siūloma Baltijos
šalyse didžiausia Slip’n’slide estakada, kurią galima išbandyti su
slidėmis, snieglenčių įranga, BMX, MTB ir kt. panašia technika.
Aukščiausias estakados taškas – 12 m, žemiausias – 6 m.
Poilsio komplekse
galima išsinuomoti
inventorių, atrasti
vietą išk ylai su
griliu, pašokinėti
ant profesionaliam
sportui skirto batuto,
pažaisti tinklinį,
krepšinį ir futbolą,
arba tiesiog eiti į
pirtį ir atsipalaiduoti
puikioje atmosferoje. Be to, kasmet liepos mėnesį vyksta
Baldones Waterfest – romantiškas ir nerūpestingas festivalis.

Kontaktai: Purmalės, Balduonė, LV-2125, važiuojant P89 keliu;
tel.: +371 26512226 / +371 28724454; www.waterjump.lv
Darbo laikas: nuo gegužės mėn. antros pusės/birželio mėn. iki
rugsėjo mėn.; Darbo dienomis 12.00–21.00; Šeštadieniais 10.00–22.00;
Sekmadieniais 10.00–21.00
GPS 56.69132, 24.36304

14 Automobilių
kolekcija „Tehnika no pagātnes“

(liet. „Technika iš praeities“)

Kekavos savivaldybė

Muziejuje „Tehnika no pagātnes“ (liet. „Technika iš praeities“)
galima apžiūrėti dėmesio vertą sovietinių laikų automobilių
kolekciją. Čia yra sustatyti tiek savo laiku populiarūs „Žiguliai“,
tiek „Moskvičiai“. Laikui bėgant muziejaus kolekciją taip pat
papildys kiti sovietinių laikų eksponatai: žaisliniai automobiliai,
transporto priemonių numerių lentelių kolekcija ir net degalinių
įrangos. Įėjimas už aukas.
Kontaktai: Druvas g. 8, Uogrė, +371 29238787,
tehnikanopagatnes@inbox.lv, www.tehnikanopagatnes.lv
Registruotis iš
anksto.

19

OGRE

Daugmalės
Jono bičiųSTOPIŅI
medus SALASPILS
ir

Lindos Sulutauros keramika

ĶEKAVA

Ūkis „Dorītes“ yra Daugmalėje, kur karalius Nameisis surinko
šauniuosius žiemgalių kovotojus, norėdamas apginti mūsų
žemę nuo vokiečių įsibrovėlių. Šiomis dienomis tai yra žalia ir
ekologiškai švari vieta, kur Daugmalės Jono bitės gali rinkti ir
nešti aukštos kokybės medų.

GPS 56.7950,
24.6247

GPS 56.9316, 24.2972

4

SIA „Getliņi EKO“

„Getliņi EKO“ yra modernus,
technologinis ir aplinkai draugiškas
buitinių atliekų poligonas. Mes
tvarkome ir perdirbame buitines
atliekas, gaminame ekologiškai
atsinaujinančią energiją, prižiūrime
aplinką ir auginame daržoves –
pomidorus ir agurkus.
Siūlome kūrybines dirbtuves, pamokas ir ekskursijas grupėms
latvių, rusų ir anglų kalbomis. Ekskursijos metu galima susipažinti
su atliekų kelione – nuo atliekų iki energijos, – aplankyti
šiltnamius ir daugiau sužinoti apie pomidorų bei agurkų auginimą
biologiniais metodais.
Kontaktai: Kaudzīšu g. 57, Rumbula, Stuopinių sav., +371 28691750,
www.getlini.lv. Registracija ekskursijai tel. 28691750,
el. paštas: Anda.Zandberga@getlini.lv.
GPS 56.8848, 24.2599

Salaspilio savivaldybė
5

Salaspilio memorialinis ansamblis
STOPIŅI

SALASPILS

Suformuotas vietoje, kur nuo 1941 m. iki 1944 m. veikė
padidintas nacionalsocialistinis Vokietijos policijos kalėjimas
ir darbo auklėjimo stovykla (Erweitertes Polizeigefängnis und
Arbeitserziehungslager). Jis yra vienas iš didžiausių paminklų
kompleksų nacistinių aukų atminimui Europoje.
Memorialą sudaro gyvybės ir mirties ribą simbolizuojanti
100 m ilgio betoninė siena ir septynios monumentinės
betoninės skulptūros: „Māte“ (liet. „Mama“), „Nesalauztais“ (liet.
„Nepalaužiamasis“), „Pazemotā“ (liet. „Pažemintoji“), „Zvērests“
(liet. „Priesaika“), „Protests“
(liet. „Protestas“), „Rot
Front“ ir „Solidaritāte“ (liet.
„Solidarumas“).
Visoje teritorijoje girdimi
elektroninio metronomo
širdies plakimai. Paminko
vartų statybų metu 2018
m. bus atnaujinta ekspozicija.
Kontaktai: Salaspilio memorialas, Salaspilio sav., tel. +37167945440,
visit.salaspils.lv. Atidarytas šviesiuoju paros metu.

Ikškilės bažnyčios griuvėsiai – seniausio mūrinio pastato
griuvėsiai Baltijoje, yra Šv. Meinardo salos Rygos HES vandens
tvenkinyje. Įrengus HES, griuvėsius apsupo Dauguvos vanduo.
Dabartiniai griuvėsiai užkonservuoti, virš jų įrengtas metalinis
stogas, sala sustiprinta. 2005 m. bažnyčia įtraukta į Europos
kultūros paveldo sąrašą. Norint apžiūrėti griuvėsius, į salą galima
pakliūti valtimi. Tiesa, kai HES baseino lygis sumažėja, čia galima
patekti pėsčiomis buvusiu bažnyčios keliu.
Kontaktai: Ikškilė, Ikškilės sav.

GPS 56.8154 24.5008

10 Gamtos parkas „Ogres Zilie kalni“
(liet. „Uogrės Mėlynieji kalnai“)
Gamtos parkas užima 312 ha dydžio plotą ir yra saugoma
teritorija. Parke auga 18 saugomų augalų rūšių, gyvena ar ganosi
įvairių retų rūšių gyvūnai.
Parko teritorijoje yra įrengti pažymėti
dviračių, pasivaikščiojimų, pažintiniai
takai, pritaikyti įvairioms gyventojų
grupėms.
Teritorijoje yra 30 m aukščio apžvalgos
bokštas, apžvalgos
aktyvaus
OGRE
ĶEKAVA
BALDONE platforma,
IKŠĶILE
poilsio aikštelė, lauko treniruokliai.
Aplink Dubkalnių baseiną įrengtos
poilsio vietos, kuriose rasite grilį,
laužavietę. Be to, čia yra maudymosi
vieta lankytojams su gyvūnais.
Esant sniegui ir šaltukui galima išbandyti
12 km ilgio slidinėjimo trasą, kurioje iki 22 val. veikia dirbtinis
apšvietimas. Įėjimas nemokamas.
Kontaktai: Ikškilės ir Uogrės sav., www.ziliekalni.lv
GPS 56.8252, 24.5982

GPS 56.8731, 24.3028

6

Nacionalinis botanikos sodas

Didžiausia augalų kolekcija Baltijoje su daugiau nei 13 000
augalų. Sodas įkurtas 1956 m. vietoje, kur nuo XIX a. pabaigos
yra C. W. Schoch sodininkystės įmonė. Čia yra vienas iš didžiausių
dendrariumų šiaurės rytų Europoje. Botanikos sodo teritorijoje
yra oranžerija, kurioje tiriami augalai iš visų pasaulio žemynų
(išskyrus Antarktidą). Botanikos sode galima gauti naujos
informacijos apie augmeniją ir papildyti asmeninį fotografijų
archyvą išskirtinėmis gamtovaizdžio fotografijomis. Prieinama
vaikų žaidimų aikštelė, patogūs takeliai dviratininkams ir
šiaurietiško ėjimo mėgėjams, taip
pat suteikiama galimybė iškylai.
Kontaktai: Miera g. 1, Salaspilis,
tel.: + 371 22019340, + 371 67945440,
www.nbd.gov.lv
Darbo laikas: vasaros sezonu
(04-01–09-30) nuo 9.00 iki 20.00 val.,
žiemos sezonu (10-01–03-31)
nuo 9.00 iki 18.00 val.
Oranžerija: Pr.–Ant. – uždaryta,
Tr.–Sek. nuo 9.00 iki 18.00 val.
GPS 56.8610, 24.3530

11 Poilsio ir švietimo parkas „IKS park“
Poilsio ir švietimo parke yra galimybė susipažinti su gausia
vaistažolių, esančių atskirose lysvėse, kolekcija. Vaistažolės
sugrupuotos pagal jų poveikį žmogaus organizmui ir jo
sistemoms – virškinimo, kvėpavimo, kraujo apytakos, imuniteto ir
nervų, – o prie kiekvienos augalų grupės yra informacinis stendas.
Be to, parko teritorijoje įrengta poilsio zona, kurioje vaikams ir
paaugliams rengiami įvairūs interaktyvūs užsiėmimai, suteikiama
galimybė susipažinti bei suvokti gamtos daugialypiškumą,
eksperimentuojant įsisavinti per
gamtos mokslų pamokas išmoktus
dėsningumus.
Parko teritorijoje galima žaisti
mini golfą ir apžiūrėti mini zoo.
Sezonas trunka nuo gegužės mėn.
iki rugsėjo mėn. Būtina išankstinė
registracija.
Kontaktai: Smiltenāju g. 15, Ikškilė,
tel. +371 28211757
Darbo laikas: norint dalyvauti
ekskursijoje, reikia iš anksto
paskambinti!
GPS 56.8421 24.5075

15 Imbierinių
meduolių studija


Įmonė atpažįstama dėl jos gaminamų gardžių meno gaminių –
imbierinių meduolių, kurie įtiks visų skoniui – tiek dideliems,
tiek mažiems, – turintiems gerą
humoro jausmą. Skanūs imbieriniai
meduoliai yra kuriami iš natūralių
išrūgų, juose nėra maistinių
dažomųjų medžiagų – tai yra
pagrindinis įmonės skirtumas nuo
kitų meduolių kepėjų.
2017 metų pradžioje atidaryta
erdvi imbierinių meduolių studija, į
kurią maloniai kviečiamos mokinių
grupės ir kiti interesantai (didelės
žmonių grupės)! Įmonėje galima
stebėti meduolių formavimosi
procesą ir išbandyti savo rankų
miklumą pasigaminant meduolius.
Galima meduolius pagaminti pagal
specialų užsakymą!
Kontaktai: „Kalnāji“, Keipenės sen., Uogrės sav., +371 22002115,
www.keipenespiparkukas.lv. Užsiregistruoti iš anksto.
GPS 56.8481, 25.1477

Balduonės savivaldybė
16

STOPIŅI
SALASPILS
ĶEKAVA
Žiemos
sporto
kompleksas

„Riekstukalns“ (liet. „Riešutų kalnas“)

BALDONE

Populiariausias ir didžiausias
slidinėjimo kompleksas Baltijoje.
Čia galima rinktis net iš 13 įvairaus
sudėtingumo trasų. Siūlomas platus
slalomo, snieglenčių ir slidinėjimo
įrangos, kurią galima išsinuomoti,
pasirinkimas, instruktorių paslaugos
ir inventoriaus priežiūra. Distancijų
slidininkams įrengta apšviesta trasa. Sezono metu veikia kavinė
ir „Riekstu namiņš“ (liet. „Riešutų namelis“). Žiemos sporto
kompleksas – puiki vieta aktyviam poilsiui tiek profesionalams,
tiek pradedantiesiems ir vaikams.
Kontaktai: Riekstukalns-3, Balduonės sen., Balduonės sav., LV-2125.
Tel. +37128777888; instruktorių užsiėmimų rezervacija:
+ 371 26220000; info@riekstukalns.lv, www.riekstukalns.lv
Darbo laikas: žiemą, sezono metu
Pirmadienis 14.00–23.00; Antradienis–Penktadienis 12.00–23.00;
Šeštadienis 9.00–23.00; Sekmadienis 9.00–22.00
GPS 56.7691, 24.4030

17 LU astrofizikos observatorija Balduonėje
Balduonės observatorija – tai vienintelė Latvijoje profesionali
observatorija, kurioje stebima optiniame diapazone. Su teleskopu
Vareno Šmitu pamatykite tokius dangaus kūnus kaip žvaigždės,
planetos, meteoritai, kometos ir asteroidai!

Savo ruožtu Lindos Sulutauros
keramikos dirbtuvėse yra žiedžiami
Pampalių puodai su originaliais
priedais – pelkės šaknelėmis. Tie,
kas pageidauja Daugmalės Janiui
prižiūrint paglostyti bites, išlieti
savo vaško žvakę ir pasidaryti
iš molio savo laimės sagą,
gali atvažiuoti į ekskursiją po
Daugmalę. Užsiregistruoti ir gauti daugiau informacijos galima
tel. +371 29494234 arba +371 29144815.
Kontaktai: Ūkis „Dorītes“, Daugmalė, Kekavos sav.,
jānissulutaurs@inbox.lv, www.daugmalesmedus.lv
Darbo laikas: Būtina išankstinė registracija!
GPS 56.8307, 24.4149

20 Saldumynų fabrikas „Konfelāde“
(liet. „Saldainių šalis“)
Konfelāde – sulčių saldainiai,
kurie gaminami iš natūralių
Latvijos ūkiuose augančių vaisių
ir uogų 100 % sulčių. Saldainiams
pagaminti naudojamos tik grynos
sultys, vaisių pektinas ir natūralūs
saldikliai, nededami konservantai,
vanduo, dažikliai ar E medžiagos.
KiekvienasOGRE
saldainis yra konkrečios
IKŠĶILE
uogos ar vaisiaus skonio su daug
vitaminų bei kitų vertingų uogose
ir vaisiuose esančių medžiagų, jo
tekstūra skaidri, gražios spalvos.
Taip pat siūlomi sirupai ir eliksyrai. Produkciją galima įsigyti
pačiame fabrike Kekavoje, parduotuvėje „Avokado“, esančioje PC
„Liiba“, ir parduotuvėje „Liepkalni“, esančioje PC „A7“. Rengiamos
ekskursijos.
Kontaktai: Nākotnes g. 1, Kekava, tel.: +371 29544307 (Maris),
+371 29544372 (Ginta), konfelade@inbox.lv, gintal@inbox.lv,
www.giline.net. Darbo laikas: Būtina išankstinė registracija.
GPS 56.8280, 24.2389

21 Katlakalno evangelikų-liuteronų bažnyčia
Bažnyčia yra įžymus klasicizmo architektūros paminklas,
pastatyta 1794 m. pagal architekto K. Haberlando projektą. Visur
akcentuojamas „apvalumas“: maldos namai yra su apvaliu kupolu
ir mažu varpų bokšteliu, bažnyčios viduje taip pat daug apvalios
formos akcentų, pavyzdžiui, suolai ir vargonų balkonas yra
neužbaigto apskritimo formos. Didysis šviesiai mėlynos spalvos
bažnyčios kupolas sukuria debesų įspūdį.
Katlakalnos bažnyčios vargonus 1871 metais pagamino vargonų
meistras Augusts Martins. Aplink bažnyčią driekiasi profesoriaus
ir ilgamečio mokytojo R. Feldmanio suformuotas sodas, kuriame
auga daugiau nei 320 medžių ir krūmų rūšių.
2016 metais bažnyčia visiškai
restauruota. Kupolą vėl puošia
dekoratyvinis žibintas, varinis
stogelis, o interjerui parinktos
pirminiam variantui artimos
spalvos.
Kontaktai: „Ticības“,
Katlakalnas, Kekavos sav.,
tel.: +371 2617837, +371 29234047,
katlakalns@gmail.com,
www.katlakalns.lv
Darbo laikas: norint dalyvauti
ekskursijoje, reikia iš anksto
paskambinti!
GPS 56.8992, 24.1722
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