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Nacionālais botāniskais dārzs –  Pagrīdes radiostudijas vieta –  Sv. Jura luterāņu 
baznīcas drupas –  Salaspils luterāņu baznīca 

     Garums: 15 km  Sākums: Salaspils TIC, Miera iela 1, 
Salaspils, pieejama velosipēdu noma 

     Der zināt:  
Apļveida maršruts. Esi īpaši uzmanīgs, 
šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuves un galvenās 
automaģistrāles. 

     Ceļa segums:     Asfalts, grants. 
 Marķējums:  Velomaršruts ir 

marķēts dabā un iekļauts Latvijas 
vienotajā velomaršrutu tīklā ar 
nr. 139. 

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: “Rogas kafejnīca”, Līvzemes iela 11/13, Salaspils, tel. 67981004 
 Kafejnīca: “Panda Sushi”, Rīgas iela 1, Salaspils, tel. 28446466 

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. Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs 
Noslēgtā teritorijā aiz kultūras nama “Rīgava” atrodas dārzs.  
Šajā vietā notiek vasaras brīvdabas kino vakari, koncerti un operas 
tiešraides, teātra izrādes, mākslas izstādes, kā arī tiek rīkoti tirdziņi. 
Dārzā izvietotas tematiskas bērnu rotaļu iekārtas – mūzikas 
instrumenti. [Līvzemes iela 7, Salaspils] 

3. Piemiņas akmens Salaspils  astoņsimtgadei  
Uzstādīts pie Salaspils novada domes, atzīmējot 800 gadus 
kopš mūsdienu Salaspils pirmā pieminējuma rakstītā vēstures avotā 
“Indriķa hronikā” – uz Daugavas saliņas Mārtiņsalas (Home) 1186. gadā 
uzcelta pils. [Līvzemes iela 8, Salaspils] 

5. 1905.–1907. gada revolūcijas upuru piemiņas vieta 
Atrodas vietā, kur 1906. gada 23. janvārī soda ekspedīcija 

Salaspilī nošāva 1905. gada revolūcijas dalībniekus – ģipša 
fabrikas strādniekus Indriķi Jansonu, Jorģi Vanadziņu un 

Mārtiņu Valdmani. [Līvzemes iela, Salaspils] 

4. 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. Šeit žurnālisti ziņoja par  
jaunākajiem notikumiem visai Latvijai. Ēka apskatāma tikai no ārpuses.  

[Gaismas iela 20c, Salaspils] 

6. 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] 

 

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. 

8. 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. 

9. Piemiņas zīme Daugavas lībiešiem un viņu vadonim Ako 
Veltīts Daugavas lejteces 10.–13. gs. pamatiedzīvotāju lībiešu brīvības 
cīņu un Mārtiņsalas lībiešu vadoņa Ako vadītās 1206. gada sacelšanās 
pret krustnešiem atcerei.   

10. Piemineklis bojā gājušiem karagūstekņiem 
Atrodas vietā, kur 1941.–1944. gadā atradās nacistiskās Vācijas okupācijas iestāžu ierīkotā 

Sarkanās armijas karagūstekņu nometnes “Stalag 350” filiāle, kur sevišķi nežēlīgos  
apstākļos aizgāja bojā vismaz tūkstotis karagūstekņu.   

11. Salaspils pareizticīgo baznīca 
1996. gadā uzceltā Dievmātes ikonai “Visu sērojošo iepriecinājums” veltītā 

mazā pareizticīgo baznīciņa. Blakus mazajai baznīcai kopš 2004. gada top 
lielāka mūra baznīca Svētā Lielmocekļa un Uzvarētāja Georgija godam.  

[Skolas iela 19, Salaspils]  

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

Jānis Vanags. Ekspluatācijā baznīca nodota 2015. gadā.  
[ Rīgas iela 49/1, Salaspils] 13. LU Bioloģijas institūts 

Vadošais pētnieciskais centrs bioloģijā. Institūts ietver 11 laboratorijas un vienu 
pētniecības grupu. Ekskursijas jāpiesaka iepriekš. [ Miera iela 3, Salaspils] 

14. LU Fizikas institūts 
Viens no pasaules vadošiem centriem 
MHD (magnetohidrodinamika)  
jomā  ar unikālām šķidro metālu 
eksperimentālām iekārtām. 
Ekskursijas jāpiesaka iepriekš.  
[ Miera iela 32, Salaspils] 

15. Vīna darītava “Saules Veltes” 
Mājas pagraba stāvs ir pilnībā  

pielāgots vīna ražošanai un uzglabāšanai. 
Ekskursijas laikā uzzināsiet kā tiek veikta 

augļu un ogu pirmapstrāde, sulas spiešana, 
raudzēšana un izturēšana vismaz gadu. 

[Fiziķu iela 30, Salaspils] 
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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 

 

 



 

visit.salaspils.lv 


