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Latvijas jubilejas gadā Salaspils kļūs par ziedu galvaspilsētu! Salaspils 

novadā 14. jūlijā norisināsies Puķu draugu saiets, kad puķu mīļi no visas 

Latvijas pulcēsies Salaspilī, lai apskatītu krāšņākos daiļdārzus. 

Iepazīsti arī Tu ziedošo Salaspili! Gan Nacionālais botāniskais dārzs ar 

mainīgajām ainavām aicina dabas draugus, gan Rīgavas mūzikas un mākslas 

dārzs, tāpat arī Doles muižas parks sniedz iespēju baudīt dabas un cilvēku 

veidoto skaistumu. Aicinām priecāties par Doles salas dabas parka klusumu 

un mieru, dodoties pārgājienā vai velobraucienā apkārt Doles salai.

Salaspils novadā arī aktīvās atpūtas cienītāji un ģimenes ar bērniem atradīs 

sev piemērotas nodarbes. Izbraucot marķētos velomaršrutus pilsētā un 

novadā, laivojot Daugavā un Mazajā Juglā, peldoties labiekārtotajā Salaspils 

pludmalē, skrienot pa Rīgas HES aizsargdambi – tās ir lieliskas iespējas atklāt 

Salaspili aktīvi. Savukārt izzinošas ekskursijas, zirgu izjādes, spēlēšanās 

rotaļu laukumos un pīļu barošana iepriecinās jebkuru bērnu.

Laipni gaidīti Salaspilī – pirms Rīgas!
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•• Izveidots vietā, kur no 1941. līdz 1944. gadam atradās nacionālsociālistiskās Vācijas paplašinātais 
policijas cietums un darba audzināšanas nometne (Erweitertes Polizeigefängnis und 
Arbeitserziehungslager). 

•• Nometnē bija ieslodzīti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas civiliedzīvotāji un militārpersonas, kā arī 
tranzītieslodzītie, to skaitā mazi bērni no Latgales, Baltkrievijas un Krievijas. 

•• Salaspils nometnes pastāvēšanas laikā dažādos laika posmos šeit atradās vairāk nekā 20  000 
personu, bet no smagā darba, slimībām, bada, necilvēcīgas apiešanās un sodiem mira vismaz 2000–
3000 cilvēku. 

•• 1967. gadā nometnes vietā atklāts viens no lielākajiem pieminekļu kompleksiem nacisma upuru 
piemiņai Eiropā.

•• Emocionāli iespaidīgais memoriālais ansamblis ir starptautiska mēroga un nozīmes brutālisma stila 
objekts.

•• Memoriālu veido dzīvības un nāves robežu simbolizējoša 100 m gara betona siena un septiņas milzu 
skulptūras: “Māte”, “Nesalauztais”, “Pazemotā”, “Zvērests”, “Protests”, “Rot Front” un “Solidaritāte”. 

•• Kopējo noskaņu pastiprina elektroniskā metronoma sirdspuksti, kas skan kā mūžīga piemiņa 
cietušajiem un bojā gājušajiem.

•• Tēlnieki Ļ.  Bukovskis, O.  Skarainis, J.  Zariņš; arhitekti G.  Asaris, O.  Ostenbergs, I.  Strautmanis, 
O. Zakamennijs. 

•• 2018. gada sākumā vārtu galerijā atvērta ekspozīcija, kas veltīta Salaspils nometnes un memoriāla 
vēsturei.

•• Memoriāla teritorijā atrodas arī 2008. gadā atklātā vācu karagūstekņu kapsēta.  

Salaspils memoriāls, Salaspils nov., +371 67945440. Atvērts diennakts gaišajā laikā. 

56.8731, 24.3028
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2. Salaspils memoriālais ansamblis “Aiz šiem vārtiem vaid zeme” 1. Nacionālais botāniskais dārzs 

•• Lielākā augu kolekcija Baltijā ar vairāk nekā 13 000 augu dažādību.

•• Dibināts 1956. gadā vietā, kur kopš 19. gs. beigām atradās K. V. Šoha (C. W. Schoch) dārzkopības firma.

•• Platība – 129 ha, tajā vienu pie otras varētu novietot 28 Nacionālās bibliotēkas ēkas.

•• Viens no lielākajiem dendrārijiem ZA Eiropā. Tā jaunākajā daļā vienkopus stādīti augi no dažādām 
pasaules vietām, piemēram, Vidusāzijas, Kaukāza, Ķīnas, Ziemeļamerikas u.c.

•• Mūžam zaļajā oāzē – multifunkcionālajā oranžērijā, aplūkojami augi no visiem kontinentiem, izņemot 
Antarktīdu.

•• Dārzs ar mainīgajām ainavām un daudzveidīgajām augu kolekcijām ir iecienīta izglītības un atpūtas 
vieta visa gada garumā. 

•• Tematiskas ekskursijas un lekcijas, nodarbības skolēniem, iespējas riteņbraucējiem, nūjotājiem un 
visiem aktīvas atpūtas cienītājiem. 

•• Pieejams rotaļlaukums un piknika vietas, kā arī iespējas rīkot kāzas un citas svinības. Ideāla vieta 
fotosesijām.

•• Ieeja Nacionālajā botāniskajā dārzā atrodas tieši pretī Salaspils dzelzceļa stacijai – tuvāk nemēdz 
būt!

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 P, O – slēgta, T–Sv 9.00–18.00  
56.8610, 24.3530
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•• Dabas parks 1044 ha platībā aptver gandrīz visu Doles salu.

•• Izveidots 1987. gadā, lai saglabātu Doles salas neapplūdinātās daļas ainavas savdabību, 
kultūrvēsturiskos pieminekļus un nodrošinātu optimālu rekreācijas resursu izmantošanu. 

•• Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu meži, bet Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi ar 
vairākām aizsargājamām augu sugām un daudzveidīgam putnu sugu uzturēšanās vietām.

•• Daugavas lielākā sala senākajos avotos saukta par Ķēniņu salu (insula regis). 

•• Nosaukums “Dole” (vācu val. Dahlen), iespējams, radies saistībā ar 13. gs. Vecdoles pils kunga 
Dolena vārdu. 

•• Pirms Rīgas HES ūdenskrātuves izveidošanas un salas augšdaļas applūdināšanas Doles sala bija 
ap 8–9 km gara, ap 3,5 km plata, mūsdienās ap 5,2 km gara. 

•• Teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar parku, Vecdoles viduslaiku pilsdrupas, kā arī Solāžu 
skansts, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu.

•• Lieliskas atpūtas iespējas dabas draugiem – laivu noma, marķēti velo un pastaigu maršruti, piknika 
vietas.

Doles sala, Salaspils novads 
56.8499, 24.2318
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4. Doles salas dabas parks 3. Daugavas muzejs 

•• Pirms Rīgas HES celtniecības, veicot arheoloģiskos izrakumus, tika savākts bagātīgs senlietu klāsts, 
kas kļuva par pamatu muzeja dibināšanai 1969. gadā.

•• Muzejs atrodas Doles muižas kompleksa jaunajā kungu mājā. 

•• Šeit skatāma Latvijas likteņupes Daugavas un Salaspils novada kultūrvēsture.

•• Unikāli materiāli par Latvijas senāko vēsturi, sākot ar akmens laikmeta cilvēku pirmo dzīvesvietu – 
Salaspils Laukskolas apmetni (9. g. t. pr. Kr.). 

•• Interaktīvā ekspozīcija atklāj, kāda izskatījās Daugavas ieleja pirms HES kaskādes izveidošanas, un 
ļauj salīdzināt šīsdienas ainu ar pagātni. 

•• Parka teritorijā atrodas simtgadīga Daugavas lejteces zvejnieku sēta, kā arī lielāko Daugavā 
izmantoto zvejas rīku – lašu un nēģu taču, rekonstrukcija. 

•• Daugavas krastā apskatāms valsts nozīmes dabas piemineklis – dolomīta atsegums.

•• Pieejama laivu noma, piknika vietas, nojumes pasākumiem. 

•• Tiek rīkoti gadskārtu svētki latviskās tradīcijās.

Doles sala, Salaspils nov., +371 67216367, 
www.daugavasmuzejs.lv, daugavas.muzejs@inbox.lv
Fb.me/Daugavas muzejs
Twitter.com: @DaugavasMuzejs
Instagram.com: daugavasmuzejs
www.draugiem.lv/daugavasmuzejs
Darba laiks: katru dienu 10.00–17.00, izņemot otrdienas.
Muižas parks: vasaras sezonā - 10.00–20.00, ziemas sezonā – 10.00-17.00.
56.8480, 24.2284
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•• Akmens veltīts Polijas–Lietuvas kopvalsts un Kurzemes hercogistes karaspēka spožajai uzvarai pār 
Zviedrijas karaspēku 1605. gada 27. septembrī Salaspils (Kirhholmas)  kaujā. 

•• Tolaik kauja militārā ziņā dēvēta par “astoto pasaules brīnumu” – Polijas–Lietuvas karaspēks uzvarēja 
trīs reizes lielāko Zviedrijas karaspēku.

•• Polijas un Lietuvas vēsturē, mākslā un folklorā Salaspils (Kirhholmas) vārds daudzām paaudzēm 
kļuvis par teiksmainas varonības simbolu.

•• Akmens uzstādīts 1996. gadā, atjaunots 2005. gadā.

56.8498, 24.3440

•• Otrs akmens uzstādīts par godu tam, ka 1605. gada 27. septembrī Salaspils kaujas laikā Zviedrijas 
karaļa Kārļa IX dzīvību pašaizliedzīgi izglābis Vidzemes muižnieks Heinrihs Vrede.

•• Kaujas laikā krituši ap 9000 Zviedrijas armijas karavīru. 

•• Akmens uzstādīts 1995. gadā.

56.8507, 24.3344
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6. Piemiņas akmeņi 1605. gada Salaspils kaujas atcerei 5. Sv. Jura baznīcas drupas

8 9

•• Rīgas HES celtniecības laikā aprēķinos bija ieviesusies baznīcai liktenīga kļūda – bija paredzēts, ka 
baznīca tiks applūdināta, tāpēc tika uzspridzināta, taču tā palika ārpus applūdinājuma zonas. 

•• Saglabājušies baznīcas senākās – altārdaļas fragmenti. 

•• Rīgai tuvākais 14. gs. arhitektūras piemineklis, kurā saskatāmas romānikas un gotikas stila iezīmes 
(gotisko logaiļu 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.

•• Apkārtnē ierīkotas piknika vietas, soliņi, bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri. Labiekārtota pludmale. 

 
Salaspils pludmale, Salaspils
56.8466, 24.3403
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8. Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs
Vieta, kur valda mūzika un māksla. Šeit notiek vasaras brīvdabas kino vakari, koncerti un teātra izrādes, 
kā arī mākslas izstādes. Dārzā izvietotas bērnu rotaļu iekārtas – mūzikas instrumenti. Taciņas veidotas 
pēc labirinta principa, lai ikviens varētu atrast nomaļu stūrīti, kur pabūt klusumā un mierā. Uz apgleznotās 
dārza sienas ikviens var mēģināt atrast Salaspils populārākos objektus. Ainavu arhitekte D.  Veinberga. 

Pasākumu saraksts: Fb.me/salaspilskultura.

Līvzemes iela 7, Salaspils

Darba laiks: aprīlis–augusts 9.00–22.00; septembris–oktobris 9.00–20.00; novembris–marts 10.00–16.00

56.8590, 24.3503

9. Salaspils mūzikas un mākslas skolas mozaīka
Mozaīka atrodas uz Salaspils mūzikas un mākslas skolas ārsienas. Unikāls no flīžu gabaliņiem veidots 
skolas absolventu 2010. gada diplomdarbs: vienā pusē ieejas durvīm pulcējas mūziķi, otrā pusē – 
mākslinieki. Veltījums leģendārajam zīmēšanas skolotājam O. Bērziņam.

Līvzemes iela 9, Salaspils

56.8582, 24.3502

Piemiņas akmens Salaspils astoņsimtgadei
Uzstādīts pie Salaspils novada domes, atzīmējot 800 gadus kopš Salaspils pirmo reizi pieminēta rakstītajā 
vēstures avotā - “Indriķa hronikā”. Uz Daugavas saliņas (Holme) 1186. gadā uzcelta pils. 

Līvzemes iela

56.8583, 24.3483

Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca
Salaspils luterāņi ilgu laiku dzīvoja bez sava dievnama. Padomju laikā dievkalpojumus noturēja kapličā un 
vēlāk vairākās citās vietās. Salaspils evaņģēliski luteriskā draudze oficiāli atjaunota 1991. gada 15. aprīlī. 
2008. gadā draudze sāka būvēt jaunu dievnamu, tā pamatakmeni iesvētīja arhibīskaps J. Vanags. Baznīcas 
arhitekte G. Graudupe. Ēka nodota ekspluatācijā 2015. gadā. 

Rīgas iela 49/1, Salaspils, +371 26523306

56.8585, 24.3467

Salaspils Dievmātes Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīca 
Celta 20. gs. 90. gados, iesvētīta 1996. gadā. Meistarīgi darinātie altāri, krusta ceļa stacijas, 
kardināla krēsls, biktskrēsls, Dieva galds un ambons ir Rīgas Amatniecības vidusskolas 
dāvinājums baznīcai. Altāra un griestu lustras dizaina autors Ģ.  Burvis. Altārgleznas autore  
K. Teivāne. 

Rīgas iela 26, Salaspils, +371 67980052, 29496415

56.8557, 24.3445

APSKATI TOP OBJEKTUS! 
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7. Piemiņas zīme Daugavas lībiešiem un viņu vadonim Ako

10 11

•• Veltīts Daugavas lejteces 10.–13. gs. pamatiedzīvotāju – lībiešu, brīvības cīņām, kā arī Mārtiņsalas 
lībiešu vadoņa Ako vadītās sacelšanās (1206. g.) pret krustnešiem atcerei.

•• Toreiz Mārtiņsala bija ievērojams lībiešu centrs plašākai teritorijai.

•• Ako kaujā krita, bet viņa galva kā uzvaras zīme nosūtīta bīskapam Albertam. 

•• Tagad Mārtiņsala atrodas zem HES ūdenskrātuves līmeņa. 

•• Piemiņas zīmes tuvumā atrodas vieta, kur atklāta vecākā Latvijā zināmā akmens laikmeta cilvēku – 
ziemeļbriežu mednieku apmetne (Salaspils Laukskola). 

•• Ako piemiņas zīme atklāta 1994. gadā, atjaunota un ar jauniem senvēstures motīviem papildināta 
2013. gadā. Autors Ģ. Burvis. 

•• Teritorija labiekārtota, ierīkota laivu ielaišanas vieta, kā arī piknika vietas.

56.8435, 24.3876
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Nozīmīgs sava laika 

inženiertehnisko 

būvju paraugs
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13. Salaspils pareizticīgo draudzes 
baznīcas
Atrodas tuvu viena otrai. 1996. gadā uzceltā Dievmātes ikonai “Visu 
sērojošo iepriecinājums” veltītā mazā pareizticīgo baznīciņa guva 
plašu ievērību ticīgo vidū, kad 2009. gadā baznīcā uz svētbilžu 
skapīša stikla parādījies neparasts Svētās Dievmātes attēls. Blakus 
mazajai baznīcai atrodas Svētā lielmocekļa un Uzvarētāja Georgija 
baznīca.

Skolas iela 19, Salaspils

56.8591, 24.3317

14. Pagrīdes radiostudijas vieta  
1991. gada 19.–21. augusta puča laikā, kad OMON un padomju militārie 
spēki Rīgā ieņēma arī stratēģiski svarīgo radio ēku, neatkarīgā Latvijas 
Radio slepenā studija atradās Salaspilī. No Gaismas ielas žurnālisti ziņoja par jaunākajiem notikumiem 
visai Latvijai. 2006. gadā pie nama atklāta piemiņas plāksne. Mūsdienās ēka ir privātīpašums un to apskatīt 
var tikai no ārpuses.

Gaismas iela 20c, Salaspils

56.8549, 24.3728

15. Salaspils dzelzceļa stacija
Stacija Salaspilī pastāv jau vairāk nekā 150 gadu – kopš Rīgas–Daugavpils dzelzceļa līnijas atklāšanas 
1861. gadā. Viena no retajām stacijām šajā līnijā, kas kopumā saglabājusi savu ārējo izskatu pēc diviem 
pasaules kariem. Stacija saukta dažādi: sākumā Kurtenhofa, tad Stopiņi (1919–1925), kopš 1925. gada – 
Salaspils.

56.8606, 24.3527 

16. “Ezerkauliņu” ūdens pumpis 
Ūdens pumpis atrodas pie Salaspils dzelzceļa stacijas. To Salaspils novadam dāvinājusi Brunovsku ģimene 
un viņu uzņēmums – Latvijā pazīstamie dārzeņu audzētāji z/s “Ezerkauliņi”. Atjaunotais un modernais 
pumpis ikvienam sniedz svaigu dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensvada.

Salaspils stacijas skvērs

56.8608, 24.3525

17. Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi 
Vienīgais aizsargājamais metāla kopņu konstrukciju tilts pāri Mazās Juglas upei uz Salaspils un Stopiņu 
novada robežas (starp Avotiem un Upeslejām) ir bijušās dzelzceļa līnijas Rīga–Ērgļi sastāvdaļa. Tiltu 
atklāja 1933.  gadā, kopš 2007.  gada vilcieni pār to vairs nekursē, taču to joprojām izmanto gājēji un 
velobraucēji, kas dodas braucienā pa “zaļo dzelzceļu”. 

Salaspils nov.

56.9192, 24.3894

18. Doles muižas komplekss
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas gleznainā vietā Doles salā, Sausās Daugavas 
krastā, iepretim Ķekavai. Doles muiža izveidojusies 1631.  gadā. No muižas pirmsākumiem 
saglabājusies t.s. pārvaldnieka māja – divstāvu mūra ēka ar stāvu kārniņu jumtu (mūsdienās 
privātīpašums). Aizsargājamā kompleksā ietilpst arī muižas priekšteces Jaundoles pils (14.–
17. gs.) vieta pie Lebjavas upītes ietekas Sausajā Daugavā. No 18. gs. beigām līdz 1920. gadam Doles muiža 
piederēja ievērojamai vācbaltiešu fon Lēvisu of Menāru (von Löwis of Menar) dzimtai. 1898. gadā celta jaunā 
Doles muižas kungu māja (mūsdienās Daugavas muzejs) vienā no 19.–20. gs. mijā populārās eklektikas 
stilistiskajiem virzieniem – t.s. ķieģeļu stilā. Ēkas fasādes sākotnējais polihromais krāsojums atjaunots 
2005. gadā. Doles muižas parks ir 19. gs. sākuma dārzu mākslas paraugs. 

Daugavas muzejs, Doles sala, Salaspils novads

56.8480, 24.2284

19. Dolomīta atsegums pie Daugavas muzeja
Eiropas nozīmes aizsargājams biotops – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis, kas atrodas 
Sausās Daugavas krastā Daugavas muzeja teritorijā. Apskatāms 12 m augsts tipisks augšdevona Daugavas 
svītas nogulumiezis, kura kārtas veidojušās pirms 350 miljoniem gadu.

Daugavas muzeja teritorija, Doles sala, Salaspils nov.

56.8476, 24.2275

Piemiņas ansamblis Doles salas 
applūdušajām mājām
Rīgas HES celtniecības gaitā, laika posmā no 1966.–1974. gadam 
tika nojauktas un applūdinātas aptuveni 180 privātās mājas. 
Pēc HES uzbūvēšanas ūdens pārklāja lielu Doles salas daļu, 
Mārtiņsalu, Nolpes salu, kā arī Daugavas krastus Ķekavas, 
Salaspils, Ikšķiles, Daugmales pusē. Apkārtne pārvērtās 
līdz nepazīšanai. Tēlniecības ansamblis veidots, lai atmiņās 
saglabātu bijušās mājas, saimniecības un sadzīvi, kas agrāk ritēja tur, kur šobrīd atrodas Rīgas HES 
ūdenskrātuve. 

Daugavas muzeja teritorija, Doles sala, Salaspils nov.

56.8492, 24.2234

21. Solāžu skansts
Augsts skanstveidīgs uzkalns Daugavas krastā. Pēc nostāstiem, tā rašanās saistīta ar 1812. gada Napoleona 
armijas iebrukumu un gatavošanos karadarbībai Rīgas tuvumā. Pagaidām nav drošu ziņu, ka tā pabeigta un 
izmantota. Plašs panorāmas skats uz Daugavu un upes sēkļiem.

Objekts atrodas privātīpašumā. Iepriekš pieteikties pa tālr. +371 28306416.

56.8610, 24.2092

IEPAZĪSTI SALASPILI!

Vai
zināji?!

 Ideja velo-
braucienam!

z/s 
“Ezerkauliņu” 

dāvinājums 
pilsētai

IEPAZĪSTI DOLES SALU!
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22. Vecdoles pilsdrupas
Vecdoles pils celta 13. gs. sākumā (pirms 1226. gada) pie Rumbulas krācēm ar četrstūra akmens žogu (žogs 
vēl saglabājies kā viens no Latvijā vissenākajiem mūra paraugiem). Pils būvēta no dolomīta akmeņiem, 
izmantojot sarkano ķieģeļu apdari. Pagalmā bijusi koka sardzes telpa un saimniecības ēkas, kā arī akmens 
dzīvojamā ēka ar siltā gaisa krāsni un četrstūra torni Daugavas pusē. Pils piederēja Rīgas arhibīskapa vasaļa 
Dolena dzimtai. 1298. gadā pili nopostīja Livonijas ordenis, tās drupās vēlāk atradies kaļķu ceplis. Drupas 
pētītas 20. gs. 60. gados arheoloģisko izrakumu laikā. No drupām paveras skats uz Rīgas HES, Dārziņiem, 
Šķērssēkli un Rumbas krāci. Objekts atrodas privātīpašumā. 

56.8646, 24.2426

23. Jāņa kalns
Savdabīgās uzkalna formas un atrašanās vietas dēļ Jāņa kalns ieguvis senas kulta vietas nozīmi, kuras atklāšana 
ir vēl nākotnē un kas sniedz vielu apmeklētāju versijām. Vēl 20. gs. sākumā Jāņa kalnā svinēti Līgo svētki.

56.8570, 24.2526

PIESAKIES EKSKURSIJĀM! 
24. Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts 
Institūts dibināts 1951. gadā kā Latvijas Zinātņu akadēmijas pētniecības 
institūts. Latvijā institūts ir galvenais pētnieciskais centrs bioloģijā. 
Mūsdienās institūts ietver 11 laboratorijas un vienu pētniecības 
grupu. Institūta ilggadējās pētnieciskās aktivitātes var iedalīt divos 
pētniecības virzienos: 1)  Latvijas dabas resursu izpēte, to racionāla 
izmantošana, vides un ekoloģijas problēmas, dabas aizsardzība; 
2) augu un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes 
izpēte. 

Apmeklējuma laiks: darba dienās 10.00–15.00. Maksimālais cilvēku skaits 
grupā: 15 personas. Ekskursijas jāpiesaka nedēļu pirms apmeklējuma: gaida.
galakrodziniece@lu.lv vai +371 67944988, 26113512. 

Valoda: latviešu, krievu, angļu. Miera iela 3, Salaspils, www.lubi.lu.lv

56.8617, 24.3597

25. Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Viens no pasaulē atzītākajiem MHD (magnetohidrodinamikas) centriem ar unikālām  šķidro metālu, 
eksperimentālajām iekārtām. Institūtā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, kas ir saistīti 
ar sarežģītām elektromagnētisko lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. Šie procesi ir ļoti nozīmīgi tādās 
nozarēs kā metalurģija un pusvadītāju kristālu audzēšana, kā arī medicīnā un nanotehnoloģijās. Ļoti 
nozīmīgs institūta pēdējo gadu sasniegums ir pasaulē pirmais MHD dinamo eksperiments.

Apmeklējuma laiks: P–C 10.00–14.00. Ekskursijas jāpiesaka pa tālr. +371 67944700. 

Valoda: latviešu, krievu, angļu. Miera iela 32, Salaspils, www.ipul.lv, fizinst@sal.lv

56.8672, 24.3947

26. Mājas vīna darītava “Saules veltes”
Vīna darītava atrodas ēkā, kuras pagrabstāvs ir pilnībā pielāgots vīna darīšanai un uzglabāšanai. Te notiek 
augļu un ogu pirmapstrāde, sulas spiešana, raudzēšana un izturēšana vismaz gadu. Sabalansējot sulās 
esošo skābi ar saldumu, katram ogu vai augļu veidam ir radīta tam raksturīgā vīna garša, pēc klasiskā vīnu 
iedalījuma – pārsvarā pussausa vai pussalda. Kad vīns ir sasniedzis gatavību, to pilda pudelēs. Tālāk tas 
nonāk bāros, restorānos un tirdziņos. Interesenti ir aicināti apmeklēt mājas vīna darītavu, lai degustētu, kā 
arī iegādātos vīnu. Apmeklējums jāpiesaka iepriekš: +371 29262729, info@saulesveltes.lv

Fiziķu iela 30, Salaspils, www.saulesveltes.lv, 

56.8603, 24.3934

27. Rīgas HES  
Jaunākā un otra lielākā hidroelektrostacija uz Daugavas celta 1966.–1975. gadā. Tās jauda ir 402 MW (6 
hidroagregāti). 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 ir arī 
satiksmes tilts starp upes krastiem un Doles salu. 

Ekskursijas notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā. Jāpiesakās pa tālr.  
+371 67724359, 29188315 vai e-pastu: maija.firmane@latvenergo.lv. 

Ieeja bez maksas. Valoda: latviešu, angļu, krievu. Rīgas HES, Salaspils nov.

56.8497, 24.2689

Zivju audzētava “Dole”  
Izveidota 1986.gadā kā kompensācijas audzētava Rīgas HES nodarītajiem zaudējumiem. Šeit audzē lašus, 
vimbas, līdakas, ceļotājsīgas, nēģus. Interesentiem tiek piedāvātas ekskursijas, kuru laikā var iepazīties ar 
dažādu zivju sugu mazuļu audzēšanu un turēšanu. 

Apmeklējuma laiks: darba dienās 9.00 – 14.00. Ekskursijas jāpiesaka pa tālr. +371 67216354, 26226663.

Doles sala, Salaspils nov., fishdole@inbox.lv

56.8450, 24.2551

29. Rīgas TEC-2 
Latvijas lielākā termoelektrostacija savu darbību sāka 1973.gadā. Rīgas TEC-2 rekonstrukcija sākta 2006.
gadā, tās pirmā energobloka izbūve pabeigta 2008.gada beigās, savukārt otrais energobloks nodots 
ekspluatācijā 2013.gada nogalē, tādējādi noslēdzot koncerna termoelektrostaciju rekonstrukciju. Rīgas 
TEC-2 tiek ekspluatēti divi kombinētā cikla gāzes turbīnas bloki (CCGT) un pieci ūdenssildāmie katli. Kopējā 
elektriskā jauda ir 832MW, bet siltuma jauda – 1124MW. 

Apmeklējuma laiks: P–C 9.30–14.30; Pk 9.30–13.00. Ekskursijas jāpiesaka: +371 67722354, 26303312 vai 
janis.mertens@latvenergo.lv. 

Ieeja bez maksas. Valoda: latviešu, krievu.

Granīta iela 31, Acone, Salaspils nov.

56.9198, 24.2731

IEPAZĪSTI DOLES SALU! 

Jāņem līdzi personu 
apliecinošs dokuments 

(pase vai ID karte)!

Jāņem līdzi personu 
apliecinošs dokuments 

(pase vai ID karte)!

Iespēja iejusties 
zivkopēja amatā, veicot 

zivju un ikru uzskaiti
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30. Zirgu izjādes “Zirgudārzs” *
Miera iela 1, Salaspils, Nacionālā botāniskā dārza teritorijā, +371 28389572, 

lainux67@inbox.lv, zirgudarzs.weebly.com

56.8676, 24.3644

31. Salaspils pludmale, Rīgas HES ūdenskrātuve un 
aizsargdambis
Pludmalē ierīkotas piknika vietas ar galdiem un soliņiem, kā arī ugunskura vietas. Aktīvās atpūtas cienītājiem 
ir  iespēja sportot āra trenažieru laukumā. Savukārt bērniem ierīkoti rotaļu laukumi ar šūpolēm un citām 
atrakcijām. Pieejamas pārģērbšanās kabīnes, peldsezonas laikā darbojas glābšanas stacija. Vairāk nekā 
15 km garais Rīgas HES aizsargdambis ir iecienīta pastaigu vieta, kā arī īpaši piemērots velobraucējiem.

Salaspils, Daugavas krastā

56.8466, 24.3403

Šaušana ar loku * 
Individuāla ekipējuma nodrošināšana, instruktāža, treniņapmācība un šaušana ar loku pa 3D dzīvnieku 
mērķiem.  Trases garums – 2,5 km. 

Darba laiks: darba dienās no 17.00 – 20.00; brīvdienās no 11.00 – 20.00 (01.04. – 01.11.)

“Tulpes”, Salaspils nov., +371 29257417, man_to@inbox.lv

56.8689, 24.4024

33. Piknika vietas “Spīdolniekos” *
Izcili aprīkotas piknika vietas ar masīvkoka mēbelēm un metālmākslinieku veidotiem griliem.

“Spīdolnieki”, Doles sala, Salaspils nov., +371 20408055, 

arturs@spidolnieki.lv www.spidolnieki.lv

56.8467, 24.2425

Aktīvā tūrisma iespējas Daugavas muzejā * 
Lai veiktu orientēšanās distanci, nepieciešams viedtālrunis.

Laivu piestātne un noma – divvietīgas kanoe laivas ar visu nepieciešamo ekipējumu (vestes, airi u.c.). 
Ugunskura vietas, nojumes, teritorijas noma. Dažādas pedagoģiskās programmas, erudīcijas un 
orientēšanās spēles, dzimšanas dienas pasākumi, kāzu programma. Orientēšanās poligons.

Doles sala, Salaspils nov., +371 67216367, 

daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv, 

56.8480, 24.2284

35. Atpūta kempingā “Doles sala” *
Piknika vietas, labiekārtota pludmale, bērnu rotaļlaukums, makšķerēšana, kā arī iespēja izmantot laipu un 
slipu laivu ielaišanai ūdenī. Pieejamas telts vietas. Dažādām svinībām un korporatīvajiem pasākumiem 
tiek piedāvāta teritorijas, kā arī nojumes (50 cilv.) noma. Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejams pludmales 
volejbola laukums, ufo golfs, SUP dēļu un ūdensvelosipēdu noma. Atrodas 150 m no Daugavas muzeja 
stāvvietas.

Doles sala, Salaspils nov., +371 29130949, 

kempings@dolessala.lv, www.dolessala.lv

56.8509, 24.2231

36. Atpūta Doles salas “Vējiņos” * 
Piknika vietas Daugavas krastmalā un uz vientuļas salas – Baltsēkļa, ar ugunskura vietu vai grilu, galdu un 
soliem. Piedāvājumā: laivu noma, zivju kūpinātava un tūrisma inventārs (ugunskura katli, teltis, pludmales 
volejbola aprīkojums u.c.). Vides gida pakalpojumi – pārgājiens gar Daugavu Doles salā. Pieejama 
labiekārtota nojume (5x10 m) izklaides un godu pasākumiem visām paaudzēm. 

“Vējiņi”, Doles sala, Salaspils nov., +371 28306416, 

ligolaivas@inbox.lv, www.ligolaivas.lv

56.8627, 24.2095

37. Pirts “Klints” *
Svinību vieta, pirtiņa līdz 25 cilvēkiem, guļvietas. Papildus tiek piedāvātas sporta aktivitātes: biljards, 
novuss, galda teniss un mini golfs. 

“Klints”, Piķurgas, Salaspils nov., +371 29441366

micis5@inbox.lv, sites.google.com/site/pirtsklints

56.8704, 24.3228

38. Atpūta “Jaunrūtiņās” *
Atpūta pie dabas ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem. Pirts pie ezera, banketu zāle (līdz 30 cilv.), guļvietas, 
vasaras mājiņas ar ērtībām, TV un WiFi. Makšķerēšanas iespējas, zaļā zona vasaras atpūtai un peldēšanai. 

“Jaunrūtiņas”, Salaspils nov., +371 29246050

agvans.m@gmail.com, agvan.gdk.mx

56.8918, 24.3220

39. Veikborda parks “Wakeline” *
Veikbords – tas ir ekstrēms sporta veids, kurā katru 
reizi uzvelkot dēli, esi spiests izlauzties caur savām 
komforta robežām un tiekties pretī brīnišķīgām sajūtām. 
Wakeline parka mājīgā atmosfērā sevi atradīs jebkurš, 
no bērna, kurš tikko sācis spert pirmos soļus, līdz pat 
pieredzējušam sportistam!

Rūķīši 139, Salaspils nov., +371 28441114, 

info@wakeline.lv, www.wakeline.lv

56.9022, 24.2936

ATPŪTIES UN IZKLAIDĒJIES! 
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40. Peintbola parks “Pif Paf” *  
Piedāvājumā 5 spēļu laukumi un 90 peintbola ekipējuma komplekti. Pieejami papildu pakalpojumi – 
izbraukuma spēles, piknika galdi, ugunskura vietas un grils ar oglēm, kā arī pirts.

“Lielās lapas”, Salaspils nov., +371 26611111, 

info@pifpaf.lv, www.pifpaf.lv

56.8555, 24.4202

41. Peintbola parks “Jugland” *
Lielākais peintbola parks Baltijā ar 12 spēļu laukumiem. Piedāvā publiskās un privātas spēles, korporatīvās 
spēles un turnīrus, kā arī scenāriju spēles. Pieejami papildu pakalpojumi – ēdināšana un piknika vieta, 
atpūtas namiņš ar terasi un grilu, viesu nams ar pirti. Strādā bez brīvdienām.

“Citadele”, Salenieki, Salaspils nov., +371 67291400, 27821000, 

office@paintball.lv, www.paintball.lv, www.jugland.lv

56.8917, 24.4848

42. Zirgu izjādes “Armanda Lauku jātnieku klubā” 
“Mašēni”, Salaspils nov., +371 29275134, 

zirgi@zirgi.lv, www.zirgi.lv

fb.me/armandalaukujatniekuklubs

56.9055, 24.4038

43. Atpūta “Ārpus laika” *
Mierpilnu sajūtu vieta mežā, kur atpūsties un sarīkot svētkus – kāzu ceremoniju, kāzu pieturvietu, bērnu 
ballīti, korporatīvo pasākumu. 2 ha sakopta meža teritorijas ar šūpuļtīkliem, lapene (55 m²) uz salas, divi 
dīķi, ugunskura vieta. Svinību vasaras terase (200m2). Strādā bez brīvdienām.

“Kairosa”, Salaspils nov., +371 26543234, 

ilze.berzina@terasesmebeles.lv, www.arpuslaika.lv

56.8907, 24.5043

1905.–1907. gada revolūcijas upuru piemiņas vietas

44. Salaspilī, Līvzemes ielā
Vieta, kur 1906. gada 23. janvārī soda ekspedīcija Salaspilī nošāva 1905. gada revolūcijas dalībniekus ģipša 
fabrikas strādniekus Indriķi Jansonu, Jorģi Vanadziņu un Mārtiņu Valdmani. 

56.8551, 24.3546

45. Doles salā. A. Bergmaņa kaps 
1905.–1907. gada revolūcijas laikā Doles salā darbojās revolucionārā Doles–Katlakalna kaujas organizācija, 
viena no lielākajām Latvijā. 1906. gadā soda ekspedīcijas eksekūciju laikā nošauts Taurīšu māju kalps 
Andrejs Bergmanis, kurš apglabāts Taurīšu māju tuvumā. 1985. gadā uzstādīts piemiņas akmens.

56.8646, 24.2426

Pirmajā pasaules karā (1914.–1918. g.) kritušo karavīru kapi 

46. Brāļu kapi Tēraudos (bij. Štāli)
Vairākos kapu sektoros apbedīti slavenajās kaujās pie Mazās Juglas 1917. gada septembra sākumā kritušie 
toreizējie pretinieki: kapu centrālajā daļā apbedīti 188 vācu karavīri, bet kapu kreisajā malā – 213 karavīri no 
Sibīrijas strēlnieku divīzijas un latviešu strēlnieki no 8. Valmieras pulka. Savdabīgs kapu sektoru veidojums.

56.9060, 24.3907

47. Brāļu kapi Blaņķos 
Māju tuvumā vairākkārt apbedīts nezināms skaits 1916.–1917. gada kaujās Nāves salā kritušo cariskās 
Krievijas armijas karavīru. 1977. gadā uzstādīts piemiņas akmens.

56.8826, 24.4058

48. Brāļu kapi Vecpelšos
Apbedīti 1916.  gadā Nāves salā kritušie vairāk nekā 90  latviešu strēlnieki no 3.  Kurzemes bataljona. 
1930. gadā izveidots savdabīgs brāļu kapu ansamblis ar 6 m augstu obelisku centrā. Arhitekts A. Birzenieks. 

56.8747, 24.4310

49. Brāļu kapi Auziņās
Šajā apkārtnē 1917. gada septembra kaujās pie Mazās Juglas vairāk nekā diennakti pret ķeizariskās Vācijas 
karaspēku varonīgi cīnījās latviešu strēlnieki no 5. Zemgales pulka, komandieris J. Vācietis. Kapu sektoros 
apbedīti 135 vācu karavīri un 153 latviešu strēlnieki. 

56.8907, 24.4930

50. Brāļu kapi Pikalnē  
Apbedīti 1916.–1917. gada kaujās kritušie krievu, latviešu un vācu karavīri, visvairāk – 1916. 
gada oktobrī vācu gāzu uzbrukumā Nāves salā bojā gājušie Kameņecas pulka virsnieki un 
kareivji. Saglabājies kapu malā 1926. gadā uzstādītais piemineklis 1917. gadā kritušajiem 
vācu karavīriem un īpatnējs dzelzs cauruļu krusts.

56.8758, 24.5051

Jaunums –
lāzer-

peintbols!

Apgrūtināta 
piekļūšana, 

ieteikums doties ar 
velosipēdu
vai kājām

APMEKLĒ PIEMIŅAS VIETAS!
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Latvijas Atbrīvošanas cīņās (1919. g.) kritušo karavīru brāļu kapi

51. Igauņu karavīru kapi Salaspils Vecajos kapos 
Igauņu karavīri krita 1919. gada 29. jūlijā–2. augustā, pēc slavenajām Cēsu kaujām kopā ar 
latviešu karavīriem tuvojoties Rīgai. Piemineklis pie Salaspils Vecajiem kapiem uzstādīts 
1929. gadā, nogāzts pēc Otrā pasaules kara, atjaunots 1990. gadā. Uzraksts vēsta: Dusiet saldi 
svešā zemē!

56.8514, 24.3570

Igauņu un latviešu karavīru brāļu kapi pie Avotiem
Mazās Juglas kreisajā krastā pie tiltiņa uz Avotiem apbedīti vairāki latviešu un igauņu karavīri. 1990. gadā 
uzstādīts piemineklis. Autors U. Sterģis. 

56.9127, 24.3877

Igauņu karavīru kapi pie Augšskabrenēm
Aiz Neorganiskās ķīmijas institūta, Augšskabreņu māju tīrumā apbedīti 1919. gada vasarā kaujās pie 
Mazās Juglas bijušās Salaspils ģipša fabrikas apvidū kritušie igauņu karavīri. Piemiņas akmens uzstādīts 
1935. gadā. 

56.8684, 24.4043

Otrajā pasaules karā (1941.–1945. g.) kritušo karavīru piemiņas vietas

Piemineklis bojā gājušiem karagūstekņiem
Atrodas vietā, kur 1941.–1944. gadā bija 
nacistiskās Vācijas okupācijas iestāžu 
ierīkotā Sarkanās armijas karagūstekņu 
nometnes “Stalag 350” filiāle. Šeit 
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. 

56.8598, 24.3276

Brāļu kapi Salaspilī, 
Līvzemes ielā
Atrodas pretī Salaspils Vecajiem kapiem 

56.8507, 24.3563

Brāļu kapi Salaspilī, 
Lazdu ielā
56.8733, 24.3591

57. Brāļu kapi pie Rogām
Apbedīti un arī pēckara gados pārbedīti šajā 
apkārtnē 1944. gada oktobrī kaujās kritušie 
552 Sarkanās armijas karavīri. 

56.8904, 24.3615

APMEKLĒ PIEMIŅAS VIETAS!
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KUR PAĒST? KUR NAKŠŅOT?
1. Kafejnīca–konditoreja “Kanēlis”
P–Pk 7.00–20.00; S–Sv 9.00–19.00
Līvzemes iela 2, Salaspils, +371 20277577
56. 8601, 24. 3496

Restorāns–picērija “4 pēdas”
P–Sv 11.00–23.00
Līvzemes iela 2, Salaspils, +371 67981080, 
restorans@4pedas.lv, www.4pedas.lv
56.8601, 24.3496

Kafejnīca “Groziņš”
Maijs-Septembris: P 10.00–20.00; O-S 9.00–20.00;  
Sv 10.00–17.00
Oktobris-Aprīlis: P 10.00–18.00; O-S 9.00–18.00;  
Sv 10.00–17.00 
Līvzemes iela 5, Salaspils, +371 29391856
56.8592,  24.3501

Kafejnīca “StarKebab”  
P–Sv 11.00–22.00
Līvzemes iela 5, Salaspils, +371 23071123
56.8594, 24.3503

Kafejnīca–picērija “Rogas kafejnīca”
P–Pk 9.00–19.30; S 11.00–19.30; Sv 11.00–18.00
Līvzemes iela 11/13, Salaspils, +371 67941005,
roga@rogasmaize.lv www.rogasmaize.lv
56.8580, 24.3505

Kafejnīca “StarKebab”
P–Sv 12.00–21.00
Rīgas iela 1, Salaspils, +371 20029772 
56.8528, 24.3376

Kafejnīca (piegāde) “Panda Sushi”
P–S 12.00–22.00; Sv 12.00–21.00
Rīgas iela 1, Salaspils, +371 28446466, 
order@pandasushi.lv, pandasushi.lv
56.8528, 24.3376

Kafejnīca “Maruss”
P–C 11.00–20.00; P–S 11.00–03.00; Sv 12.00–20.00
Skolas iela 5, Salaspils, +371 29172124
56.8534, 24.3352

Ātrās ēdināšanas restorāns “Hesburger”
P–Pk 8.00-22.00; S-Sv 9.00–22.00
Zviedru iela 1F, Salaspils, +371 29425680, 
www.hesburger.lv
56.8517, 24.3331

Bārs “Klondaika”
P-Sv 00.00-24.00
Maskavas iela 9a, Salaspils, +371 67980109
56.8505, 24.3420

Krodziņš “Nēģis”  
P–Pk 15.00–22.00; S-Sv 12.00–22.00
Daugavas muzeja atpūtas teritorija, Doles sala,  
Salaspils nov., +371 29276653 
Fb.me/krodzinsnegis
56.8507, 24.2247 

Ģimenes viesu nams “B&B Spool”
Pļavu iela 29, Salaspils, +371 26598683,  
marespolite@gmail.com
56.8666, 24.3456

Dienesta viesnīca “DHB”
Skolas iela 10, Salaspils, +371 28353444,  
dhb@dhb.lv
56.8575, 24.3333

Viesu nams “Villa Dole”
“Auči”, Doles sala, Salaspils nov., +371 29413963, 
villadole@gmail.com, www.villadole.lv
56.8621, 24.2484

Kempings “Rasas”
“Rasas”, Doles sala, Salaspils nov., +371 27044393, 
alekss5@inbox.lv
56.8659, 24.1977

Kempings “Doles sala”
Doles sala, Salaspils nov., +371 29130949,  
kempings@dolessala.lv, www.dolessala.lv
56.8509, 24.2231

Viesu māja “Sapņu saliņa”
Doles sala, Salaspils nov., +371 29593628, olwi@inbox.lv, 
www.sapnusalina.lv
56.8366, 24.2464

Atpūtas komplekss “Kolotilovka”
TEC-2, Rūķīši, Salaspils nov., +371 29282223, 26408024, 
mikola.kolotilo@inbox.lv, www.kolotilovka.lv
56.9018 24.2890

Lauku māja “Augšdzintari”
“Augšdzintari”, Saulkalne, Salaspils nov., +371 26482200, 
jelena10147@gmail.com
56.8450, 24.4104

Viesu nams “Pie Kārļa”
“Kārļi”, Salaspils nov., +371 29517973, rudy65@tvnet.lv, 
www.piekarla.viss.lv
56.9158, 24.4095

Viesu nams “Jaunrūtiņas”
“Jaunrūtiņas”, Salaspils nov., +371 29246050,  
agvans.m@gmail.com, agvan.gdk.mx
56.8918, 24.3213

Brīvības cīņu 
varoņu 
piemiņai

JAUNUMS!

Atvērts 
vasaras 
sezonā!
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1 tūrisma objekti

1 ēdināšanas vietas

1 naktsmītnes



Salaspilsrīga

Viļņa – Salaspils 
285 km

tALLINA – 
salaspils  317 km

Rīga –
Salaspils

20 km

Salaspils novada Tūrisma 
informācijas centrs

Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, 
Latvija
Tālr. +371 67945440
visit@salaspils.lv
visit.salaspils.lv
fb.me/salaspilstic

Izdevējs: 
Salaspils novada Tūrisma 
informācijas centrs 2018
Dizains: 
Fresh Creative Agency
Druka:
Dardedze Hologrāfija

Karte:
Jāņa Sēta
Foto:
Salaspils pašvaldības arhīvs, 
Daugavas muzeja arhīvs, V. Budreika, 
A. Straujuma, I. Bērziņa, V. Gedjuns,  
N. Čalpa.


