
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionālais botāniskais dārzs – Salaspils memoriāls – Doles sala 

  Garums: 30 km   Der zināt:  
Apļveida maršruts. Esi īpaši uzmanīgs, šķērsojot 
automaģistrāles un dzelzceļa pārbrauktuves 
Salaspilī un Dārziņos. Tiltiņš, kas savieno Zirņu salu 
un Dārziņus, nezinātājam ir grūti atrodams, bet visi 
vietējie zinās pateikt ceļu uz to! Ja ir vēl daudz 
spēka, var pagarināt braucienu ar Doles salas 
velomaršrutu! HES teritorijā un uz tā dambja esi 
uzmanīgs un nepārkāp noteikumus! 

  Ceļa segums: Asfalts, grants, 
meža ceļš. 
  Sākums: Salaspils TIC, Miera 
iela 1, Salaspils, pieejama 
velosipēdu noma 
  Marķējums: Maršruts iekļauts 
Latvijas marķēto velomaršrutu 
reģistrā ar nr. 113 un marķēts ar 
ceļazīmi nr. 842. 

Velomaršruta posmā esošās ēdināšanas iestādes: 
 Restorāns – picērija: “Četras pēdas”, Līvzemes iela 2, Salaspils, tel. 67981080 
 Kafejnīca – konditoreja: “Kanēlis”, Līvzemes iela 2, Salaspils, tel. 20277577 
 Kafejnīca: “Groziņš”, Līvzemes iela 5, Salaspils, tel. 29391856; 22360559 
 Kafejnīca: “Divi Tomāti”, Līvzemes iela 5, Salaspils, tel. 27276464 
 Kafejnīca: “Maruss”, Skolas iela 5, Salaspils, tel. 28961062 
 Kafejnīca: “Pica un Wok”, Rīgas iela 1, Salaspils, tel. 20040205  
 Kafejnīca: “Panda Sushi”, Rīgas iela 1, Salaspils, tel. 28446466 

 Ātrās ēdināšanas restorāns: “Hesburger”, Zviedru iela 1F, Salaspils, tel. 29425680 
 Vasaras krodziņš: “Nēģis”, Daugavas muzeja atpūtas teritorija, Doles sala, Salaspils nov., tel. 

29276653 
 
 

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs 

Miera iela 1, Salaspils, LV – 2169, +371 67945440 

Darba laiks 
Ziemas sezona 
P.-Pk. 09:00 – 17:30 
S.,Sv. Slēgts 

Vasaras sezona 
P.-Pk. 09:00 – 18:30 
S.,Sv. 10.00 – 16.00 

 

1. Nacionālais botāniskais dārzs  
Apskati lielāko augu kolekciju Baltijā ar vairāk nekā  

14 000 augu dažādību un vienu no lielākajiem 
dendrārijiem Ziemeļaustrumeiropā. Botāniskā dārza 

teritorijā atrodas arī oranžērija, kur ir iespēja aplūkot 
augus no visiem pasaules kontinentiem, izņemot 

Antarktīdu. [Miera iela 1, Salaspils] www.nbd.gov.lv 

2. Salaspils memoriālais ansamblis “Aiz šiem 
vārtiem vaid zeme“ 
Salaspils memoriālais ansamblis izveidots vietā, kur no  
1941. līdz 1944. gadam atradās nacionālsociālistiskās  
Vācijas paplašinātais policijas cietums un darba  
audzināšanas nometne. Šis ir viens no lielākajiem šāda  
veida kompleksiem nacisma upuru piemiņai Eiropā.  
Memoriālu veido dzīvības un nāves robežu 
simbolizējoša 100 metrus gara betona siena un septiņas 
betona skulptūras. Pieminekļa vārtu būvē iekārtota 
ekspozīcija.  

3. II pasaules kara vācu karagūstekņu kapi  
Atrodas blakām Salaspils memoriālam. Memoriāla teritorijā 
atrodas arī 2008. gadā atklātā vācu karagūstekņu kapsēta. 

5. Daugavas muzejs  
Vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijas jūras reģionā.     
Te skatāma Latvijas likteņupes Daugavas un Salaspils novada 

kultūrvēsture, unikāli materiāli par Latvijas senāko vēsturi, 
sākot ar pirmo akmens laikmeta cilvēku dzīvesvietu Salaspils 
Laukskolas apmetni (9. g.t. pr.Kr.). Augstajā Daugavas krastā 

parka teritorijā aicina simtgadīga Daugavas lejteces zvejnieku 
sēta un redzama unikālu zvejas aizsprostu – lašu un nēģu 

taču – rekonstrukcija. [Doles sala, Salaspils nov.] 
www.daugavasmuzejs.lv 

4. Rīgas HES, ūdenskrātuve un aizsargdambis  
Rīgas hidroelektrostacija ir jaunākā un otra lielākā 
Daugavas spēkstacija. Celta 1966.–1975. gadā. Tās 

platība – 42,3 km²; tilpums – ap 330 milj. m³ 
 

7. Zviedru piemiņas akmens 1605. gada Salaspils kaujas 
atcerei  
1605. gada 27. septembrī Salaspils kaujas laikā Zviedrijas 
karaļa Kārļa IX dzīvību pašaizliedzīgi izglābis vidzemnieks 
Heinrihs Vrede, bet krituši ap 9000 Zviedrijas armijas 
karavīru. Akmens uzstādīts 1995. gadā. 

6. Sv. Jura luterāņu baznīcas drupas  
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 logu aiļu paliekas, nišas u.c. Baznīca ilgus gadsimtus 
atradās Salaspils reliģiskās un sabiedriskās dzīves, kā arī dažādu 
laikposmu karadarbības centrā.  

8. Salaspils Dievmātes Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīca  
Pirmā liela mēroga laikmetīga tipa Romas katoļu baznīca Latvijā, kas  

uzcelta 20. gs. 90. gados, iesvētīta 1996. gadā. [Rīgas iela 26, Salaspils] 

9. Salaspils luterāņu baznīca 
Pamatakmens likts 2008. gadā, un to iesvētīja arhibīskaps 

Jānis Vanags. Ekspluatācijā baznīca nodota 2015. gadā. 
Arhitekte – Gunta Graudupe. [Rīgas iela 49/1, Salaspils] 
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