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Apmeklē PIEMIŅAS VIETAS!

Salaspils STĀSTNIEKI

RADĪTS Salaspilī

KUR PAĒST?

KUR NAKŠŅOT?

Iepazīstiet Salaspili! Ar mainīgajām ainavām aicina gan 
Nacionālais botāniskais dārzs, gan Rīgavas mūzikas un 
mākslas dārzs, tāpat arī Doles muižas parks sniedz iespēju 
baudīt dabas un cilvēku mijiedarbībā veidotās vērtības un 
skaistumu. Aicinām pieredzēt dabas parka “Doles sala” 
klusumu un mieru, dodoties pārgājienā vai velobraucienā 
apkārt pašai Doles salai.

Salaspils pilsētā un novadā sev piemērotas nodarbes 
atradīs arī aktīvās atpūtas cienītāji un ģimenes ar bērniem. 
Izbraucot marķētos velomaršrutus pilsētā un novadā, 
laivojot Daugavā un Mazajā Juglā, peldoties labiekārtotajā 
Salaspils pludmalē, skrienot pa Rīgas HES aizsargdambi – 
tās visas ir lieliskas iespējas atklāt Salaspili aktīvi. Savukārt 
izzinošas ekskursijas, zirgu izjādes, spēlēšanās rotaļu 
laukumos un vērtīgi pavadīts laiks kopā ar ģimeni dabā 
iepriecinās jebkuru bērnu.

Salaspils tūrisma ceļvedis 2022./2023. kļuvis informatīvi 
ievērojamāki bagātāks, krāšņāks un daudzveidīgāks. 
Tas papildināts ar jaunu “Radīts Salaspilī” sadaļu, kurā 
apkopoti mūsu novada amatnieki un mājražotāji, kas ir 
īsteni sava amata meistari, ar ko novads noteikti lepojas, 
kā arī ar sadaļu “Salaspils stāstnieki” – par Salaspils 
novada gidiem, ko iesakām un aicinām uzrunāt dažādu 
tematisko ekskursiju vadīšanai un Salaspils novada stāstu 
izstāstīšanai.

Laipni gaidīti Salaspilī – pirms Rīgas!
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2. Salaspils memoriālais ansamblis  
“Aiz šiem vārtiem vaid zeme” 

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, bet kopā ar nometnes būvniecības laikā mirušajiem ebrejiem – vairāk nekā 
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. 
Salaspils memoriālais ansamblis iekļauts Latvijas kultūras kanonā. 
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.
Memoriāla autori ir 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 novads

+371 67216367  
(ekskursiju pieteikšanai)

salaspils.memorials@gmail.com

www.salaspilsmemorials.lv

DARBA LAIKS 
Teritorija atvērta visu diennakti, 
ekspozīcija atvērta katru dienu 
aprīlis-oktobris: 10.00-17.00 
novembris-marts: 10.00-15.00

56.8731, 24.3028

Lielākā augu kolekcija Baltijā ar vairāk nekā 14 000 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. Četras reizes gadā – stādu gadatirgi.
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!

APSKATES 
OBJEKTU TOP 7
1. Nacionālais botāniskais dārzs

Miera iela 1, Salaspils

+371 22019340

welcome@nbd.gov.lv

www.nbd.gov.lv

@nbdlv 

@nacionalaisbotaniskaisdarzs

Nacionālais botāniskais dārzs

Aktuālo darba laiku skatīt 
mājaslapā!

56.8610, 24.3530
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4. Dabas parks “Doles sala”
Dabas parks “Natura 2000” teritorija 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 daudzveidīgām 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

Atceries par 
atbildīgu atpūtu 

un to, kādu ietekmi 
individuāli un visi 
kopā atstājam, 
dodoties dabā! 
Saudzē dabas 

vērtības un 
dzīvotnes! Cieni 

un respektē vietējo 
iedzīvotāju privāto 

telpu!

3. Daugavas muzejs
1969. gadā dibinātais muzejs atrodas Doles muižas 
kompleksa jaunajā kungu mājā vēsturiska parka ielenkumā
Šeit skatāma Latvijas likteņupes Daugavas un Salaspils 
novada kultūrvēsture.
Pieejami unikāli materiāli par Latvijas senāko vēsturi, sākot 
jau 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, zvejas rīku izstāde, kā arī lielāko Daugavā 
izmantoto zvejas rīku – lašu un nēģu taču, rekonstrukcija. 
Muzejs piedāvā tematiskās ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem.
Daugava no putna lidojuma: 360  ̊pastaiga gar Daugavas krastu. Tā ļauj iepazīt 10 vietas 
Daugavas krastos no Krāslavas līdz Daugavgrīvai. Punkti kā QR kodi izvietoti uz stilizētiem 
robežakmeņiem muzeja parkā, gar Daugavu. Noskenējot kodu savā tālrunī, atveras 360˚  
aeroskats ar Daugavu pie Krāslavas, Kokneses, Doles salas u.c. Aizraujošos skatus papildina 
arī audiogids ar stāstu par konkrēto vietu un vēsturiskām fotogrāfijām no Daugavas muzeja 
krājuma.
Daugavas krastā apskatāms valsts nozīmes dabas piemineklis – dolomīta atsegums.
Muzejā tiek rīkoti gadskārtu svētki latviskās tradīcijās, brīvdabas koncerti, gadatirgi un 
izstādes.
Dažādas atpūtas iespējas – iespējams izīrēt parka teritoriju, piknika vietas, nojumes un 
ugunskura vietas privātiem pasākumiem Daugavas krastā. 

Doles sala, Salaspils novads

+371 67216367 

daugavas.muzejs@inbox.lv

www.daugavasmuzejs.lv

@Daugavasmuzejs

@DaugavasMuzejs

@daugavasmuzejs

DARBA LAIKS 
katru dienu 10:00–17:00 

izņemot otrdienas

MUIŽAS PARKS 
vasaras sezonā:10:00-18:00 
ziemas sezonā: 10:00-17:00

56.8480, 24.2284

Vienīgais upes 
vēsturei veltītais 
muzejs Baltijā.
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6. Piemiņas akmeņi 1605. gada Salaspils 
kaujas atcerei 

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.

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.

56.8498, 24.3440

56.8507, 24.3344

2021. gadā pie abiem akmeņiem ir 
uzstādīti informatīvi stendi ar vēsturisko 

notikumu aprakstu.

5. Sv. Jura baznīcas drupas 
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. Tā pastāvējusi no 14. līdz 20. gs. vidum.
Baznīcas vietu var izmantot kā orientieri, kartēs meklējot applūdinātos Salaspils kultūrvēstures 
pieminekļus.
Kopš 2021. gada Sv. Jura baznīcas drupas iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā.
Apkārtnē ierīkotas piknika vietas, soliņi, bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri. Labiekārtota 
pludmale. 

Salaspils pludmale, Salaspils

56.8466, 24.3403
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7. Piemiņas zīme Daugavas lībiešiem 
un viņu vadonim Ako 
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 tika 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. 
2022. gadā piemiņas zīmes ansamblis papildināts ar laukakmenī iestrādātu metāla plāksni, 
kurā atainota aprakstoša informācija par centrālās piemiņas zīmes simboliku.
Teritorija labiekārtota, ierīkota laivu ielaišanas vieta, kā arī piknika vietas un dabas taka.

56.8435, 24.3876
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12. Piemiņas akmens Salaspils astoņsimtgadei

13. Akmens Latvijas simtgadei 

14. Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca 

15. Vissvētākās Jaunavas Marijas - Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīca 
Salaspilī

Uzstādīts pie Salaspils novada domes, atzīmējot 800 gadus 
kopš Salaspils pirmo reizi pieminēta rakstītajā vēstures 
avotā - “Indriķa hronikā”. Tur minēts, ka uz Daugavas saliņas 
(Holme) 1186. gadā uzcelta pils. 

Novadnieka Ēvalda Lipinieka izkaltais un novadam dāvātais 
Latvijas simtgades akmens. Tas sver 5,6 tonnas. Akmens 
apakšējā daļā ir iekalts novēlējums “Tev mūžam brīvai būt, 
Latvija”. 

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. 
Kopš 2022. gada pie baznīcas atrodas Sv. Jēkaba ceļa 
Latvijā (jeb Camino de Santiago ceļa)  informatīvā norāde.

Pirmā liela mēroga laikmetīga tipa Romas katoļu baznīca 
Latvijā. Celta 20. gs. 90. gados, iesvētīta 1996. gadā. 
Meistarīgi darinātie altāri, krusta ceļa stacijas, kardināla krēsls, 
biktskrēsls, tautas altāris un ambona ir Rīgas Amatniecības 
vidusskolas dāvinājums baznīcai. Griestu lustras dizaina 
autors Ģ. Burvis. Altārgleznas autore K. Teivāne. Dievnamā 
ir laba akustika un, pateicoties logiem, tas ir ļoti gaišs. 
Dievnams kalpo arī kā Alberģe jeb nakšņošanas vieta 
Camino Latvija svētceļniekiem. 
Baznīca pa dienu ir atvērta un tajā par ziedojumiem var 
saņemt dažādus suvenīrus, piemiņas lietas un reliģiskos 
priekšmetus.

Līvzemes iela, Salaspils

56.8583, 24.3483

Salaspils, pie Līvzemes un 
Gaismas ielas apļa

56.8562, 24.3521

Rīgas iela 49/1, Salaspils

+371 26375027  
(draudzes priekšnieks Andrejs 
Žīgurs)

draudzeskanceleja@gmail.com

www.salaspilsbaznica.lv

56.8585, 24.3467

Rīgas iela 26, Salaspils, 

+371 26382126 (prāvests 
Ilmārs Tolstovs)

salaspilsdraudze@gmail.com

www.salaspilsdraudze.lv

@Salaspilsdraudze

56.8557, 24.3445

IEPAZĪSTI SALASPILI!
8. Pilsētas pulkstenis

9. Salaspils kultūras nams. Kultūrai pa pēdām! 

10. Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs 

Lielākais kultūras dzīves organizators Salaspils novadā aicina 
apmeklēt teātra izrādes, koncertus, bērnu pasākumus, 
kino vakarus. Daudzi pasākumi notiek ar Salaspils novada 
pašvaldības atbalstu un ir bezmaksas, piemēram, Salaspils 
novada svētki, kas katru gadu maija beigās pulcē tūkstošiem 
apmeklētājus no visas Latvijas. Tāpat Salaspils Kultūras 
namā veiksmīgi norit interešu izglītības un amatiermākslas 
kolektīvu darbība.

Individuāli izgatavots dizaina objekts. Māksliniecisko ieceri 
veidojis Latvijā pazīstamais dizainers Rihards Funts. Pulksteņa 
tēls radīts, iedvesmojoties no blakus esošā dzelzceļa. Tas 
izgatavots no metāla, apšūts ar kaparu, tajā izmantotas 
modernās tehnoloģijas, kas nodrošina pareizu laika un 
temperatūras nolasīšanu. Lai arī tumsā būtu redzams gan 
laiks, gan temperatūra, ciparnīcas ir izgaismotas.  Atbilstoši 
mākslinieka R. Funta iecerei, pulkstenis stilistiski pieskaņojies 
Salaspils vēsturiskā centra ēkām Rīgas ielā.

Vieta, kur valda mūzika un māksla. Šeit notiek vasaras 
brīvdabas kino vakari, koncerti, teātra un 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. 

Skvērā pie dzelzceļa stacijas, 
Salaspils 

56.8614, 24.3505

Līvzemes iela 7, Salaspils

+371 25720619

info@salaspilskultura.lv

www.salaspilskultura.lv 

@SalaspilsKultura 

@salaspilskultura

56.8590, 24.3503

Līvzemes iela 7, Salaspils

DARBA LAIKS 
katru dienu 8.00 – 23.00

PASĀKUMU SARAKSTS 
@SalaspilsKultura

56.8590, 24.3503

11. 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
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21. Latviešu dizaina veikals “Magone” 

22. Spolīškalns

23. Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi 

24. Rīgas HES 

Veikalā var iegādāties Latvijas 
amatnieku un dizaineru radītās 
mājlietas, dekorus, apģērbu 
un aksesuārus. Šeit atradīsiet 
arī vajadzīgo skaistu svētku 
radīšanai - dažādus aksesuārus, 
balonu kompozīcijas un 
personalizētas dāvanas. 
Iespējams iegādāties arī 
Andrito kafiju!

Spolīškalns savu nosaukumu ieguvis no Spolīšu mājām. 
Kalnu mēdz saukt arī par Mūku kalnu. Tautas nostāstos 
minēts, ka kalnu Napoleona laikā ar ķiverēm sanesuši 
zaldāti un ka tajā bijusi sena soda vieta. Ir ziņas, ka piemineklī 
atrastas dažāda veida senlietas: rotaslietas, dzelzs šķēps, 
arī cilvēku kauli. Pēc tā spriežams, ka te bijusi arī kapsēta. 
Nedaudzas atrastās trauku lauskas varētu liecināt, ka 
pilskalnā ļaudis dzīvojuši 1. g.t. p.m.ē. un 1. g.t. sākumā 
m.ē. Tiešā pilskalna tuvumā Daugavas krastā pie Lipšiem 
atradās liels lībiešu kapulauks un apmetnes, ko tagad sedz 
ūdenskrātuves ūdeņi.

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”. 

Jaunākā un otra lielākā hidroelektrostacija uz Daugavas celta 
1966.–1975. gadā. Tās jauda ir 402 MW (6 hidroagregāti). 
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. Vairāk nekā 15 km garais Rīgas HES aizsargdambis ir 
velobraucēju un kājāmgājēju iecienīta pastaigu vieta.

Rīgas iela 55, Salaspils

+371 28787786

DARBA LAIKS 
P-Pk – 11:30-19:30  
S – 11:00-18:00 
Sv – pēc pieraksta zvanot

magoneveikals@gmail.com

www.magoneveikals.lv

@MagoneSalaspils

@magoneveikals

56.8617, 24.3503

Daugavkrastu iela 15, 
Saulkalne, Salaspils novads

56.8404, 24.4051

Salaspils novads

56.9192, 24.3894

Rīgas HES, Salaspils novads

56.8497, 24.2689

16. Draudzības aplis 

17. Salaspils pareizticīgo draudzes baznīcas 

18. Pagrīdes radiostudijas vieta 

19. Salaspils dzelzceļa stacija 

20. Z/S “Ezerkauliņi” ūdens pumpis

Vides objekts – mākslinieka KIWIE veidotais zīmējums uz 
daudzdzīvokļu ēkas sienas, kurā simboliski apvienojušās 
četras partnerpilsētas – Finsponga Zviedrijā, Finstervalde 
Vācijā, Veliševa Polijā un Salaspils. Sienas gleznojumā var 
skatīt visu četru pilsētu ģerboņus. Sienas gleznojumu 
papildina Draudzības aplī novietotais vides objekts ar visu 
pilsētu nosaukumiem. 

Atrodas tuvu viena otrai. 1996. gadā uzceltā mazā Dievmātes 
ikonai veltītā Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas “Visu 
Noskumušo Iepriecinātāja” baznīca 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.

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.

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.

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.

Lauku iela, Salaspils

56.8577, 24.3432

Skolas iela 19, Salaspils

+371 29157786

56.8591, 24.3317

Gaismas iela 20c, Salaspils

56.8549, 24.3728

56.8606, 24.3527 

Salaspils stacijas skvērs

56.8608, 24.3525
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28. Rengartena dzimtas kapi

29. Solāžu skansts 

30. Vecdoles pilsdrupas

31. Jāņa kalns

1839. gadā Doles muiža tiek ieķīlāta atvaļinātajam 
mežu inspektoram, kolēģijas sekretāram Pēterim fon 
Rengartenam. Vienīgais no Doles muižas nominālajiem 
īpašniekiem, kurš apglabāts netālu no muižas. 
Kapa vietu iezīmē akmens obelisks ar reljefi veidotu dzimtas 
ģerboni.

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 tas tika pabeigts un 
izmantots. Plašs panorāmas skats uz Daugavu un upes 
sēkļiem.

Vecdoles pils celta 13. gs. 
sākumā pie Rumbulas 
krācēm ar četrstūra akmens 

žogu (žogs vēl saglabājies kā viens no Latvijā vissenākajiem 
mūra paraugiem). 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. 

Savdabīgās uzkalna formas 
un atrašanās vietas dēļ Jāņa 
kalns ieguvis senas kulta 

vietas nozīmi, kuras atklāšana ir vēl nākotnē un kas sniedz 
pārdomu vielu apmeklētāju versijām. Vēl 20. gs. sākumā 
Jāņa kalnā svinēti Līgo svētki.

Doles sala, Salaspils novads

56.8510, 24.2247

Objekts atrodas privātīpašumā

56.8610, 24.2092

Objekts atrodas privātīpašumā

56.8616, 24.2514 

Doles sala, Salaspils novads

56.8570, 24.2526

IEPAZĪSTI 
DOLES SALU!
25. Doles muižas komplekss 

26. Dolomīta atsegums pie Daugavas muzeja 

27. Piemiņas ansamblis Doles salas applūdinātajām mājām 

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas gleznainā 
vietā Doles salā. 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. 
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. Doles muižas 
parks ir 19. gs. sākuma dārzu mākslas paraugs. 

Eiropas nozīmes aizsargājams biotops – 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis, kas atrodas Sausās Daugavas 
krastā. Apskatāms 12 m plats tipisks 
augšdevona Daugavas svītas nogulumiezis, 
kura kārtas veidojušās pirms 350 miljoniem 
gadu.

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. Tēlniecības ansamblis veidots, lai atmiņās saglabātu bijušās mājas, 
saimniecības un sadzīvi, kas agrāk ritēja tur, kur šobrīd atrodas Rīgas HES ūdenskrātuve. 

56.8480, 24.2284

Daugavas muzeja teritorija, 
Doles sala, Salaspils novads

56.8476, 24.2275

Daugavas muzeja teritorija, 
Doles sala, Salaspils novads

56.8492, 24.2249



18 19

35. “Saulesdārzi” * 

36. Ogu dārzs “Salaspils mellenes” * 

37. Ogas Baudai SIA (Rūķu dārzs) *

Eksotiskais pieskāriens Doles salā. Iespējams uzzināt, kā 
no priedes izveidot bonsai jeb japāniskas formas priedi, 
kā arī tās apskatīt klātienē. Piedāvājumā arī vīnogu dārza 
apmeklējums. Tā kā šeit ir patīkams un atbilstošs klimats, 
katru gadu tiek iegūtas labas vīnogu ražas. Īpašnieki - Krista 
un Aldis Apšenieki. Apmeklējums jāpiesaka iepriekš!

Ģimenēm draudzīgs ogu dārzs, kura piedāvājumā ietilpst 
ekskursijas saimniecībā, krūmmelleņu pašlasīšana jūlijā, 
augustā, krūmmelleņu stādu tirdzniecība no marta līdz 
novembrim, bērnu dienas nometnes vasarā, teritorijas 
īstermiņa noma ģimeņu svinībām un bērnu ballītēm brīvā 
dabā, kā arī dažādas meistarklases, radošās un attīstošās 
nodarbības ģimenēm un bērniem. 

Rūķu dārzu veido daudzi, gari siltumnīcu tipa tuneļi, kuros 
aug Ogas baudai (dažādu šķirņu zemenes, avenes un 
kazenes). Tuneļiem blakus, zem klajas debess, stiepjas 
garas krūmmelleņu rindas. Ogas baudai tiek audzētas ar 
integrētās audzēšanas metodi, tas ir  - maksimāli pietuvināti 
dabai.
Mūsu dārzā ganās 3 zirgi, divi no tiem ir īpaši  -  čigānu zirgi 
(Īru tinkeri), kā arī divas aitas. 
Rūķu dārzs, tāpat kā tā apgādībā esošie ogu krūmi  un 
dzīvnieki, ir augošs un mainīgs. Līdzīgi ogām, tam piemīt 
gan saldas, gan skābas  īpašības.  
Saimniecību iespējams apmeklēt, iepriekš vienojoties vai arī 
sekojot līdzi informācijai sociālajos tīklos.

“Saulesdārzi”, Doles sala, 
Salaspils novads

+371 26436697

tante.hortenzija@gmail.com

56.8638, 24.2060

Priežavotu aleja 58, Bajāri, 
Salaspils novads  
(Navigācijā Salaspils mellenes)

+371 25636419 

salaspilsmellenes@inbox.lv

@salaspils.mellenes

@salaspilsmellenes

BĒRNU NOMETNES 
@NometneMellene 

@nometnemellene

56.8751, 24.42396

Silāres, Rūķi, Salaspils novads

+371 29392938  
+371 22470333

ogasbaudai@gmail.com

@ogasbaudai, @zirgastes

@ogasbaudai

56.8951, 24.3298

PIESAKIES 
EKSKURSIJĀM!
32. Rīgas TEC-2 *

33. Zivju audzētava “Dole” *

34. “Doles tējas” 

Modernākā un efektīvākā kombinētā cikla 
termoelektrostacija Baltijas valstīs. TEC ir 
energosistēmas drošuma garants Latvijas 
un Baltijas mērogā apstākļos, kad patēriņā 
rodas noteikts elektroenerģijas iztrūkums vai 
ir nepieciešama elektrostaciju balansējošā 
jauda. 
Pieejams multimedijs – stends ar TV un 
hologrammu!

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. Iespēja iejusties zivkopēja 
amatā, veicot zivju un ikru uzskaiti.

Ģimenes uzņēmums aicina iepazīt dabas 
garšu un aromātu daudzveidību. Zāļu tēju 
veikaliņš ar vasaras terasi, ekskursijas dārzā un 
tēju ražotnē, tēju degustācija dārza paviljonā 
ar skatu uz Daugavu, radošās darbnīcas 
bērniem un pieaugušajiem.

Granīta iela 31, Acone,  
Salaspils novads

APMEKLĒJUMA LAIKS 
P–C 9:30–14:30 

Pk 9:30–13:00

EKSKURSIJAS JĀPIESAKA 
+371 67722354, 26303312 vai 

janis.mertens@latvenergo.lv

Jāņem līdzi personu apliecinošs 
dokuments (pase vai ID karte)!

56.9198, 24.2731

Doles sala, Salaspils novads

APMEKLĒJUMA LAIKS 
darba dienās 9:00 - 14:00

EKSKURSIJAS GRUPĀM  
(no 10 personām) jāpiesaka 

iepriekš pa tālr. +371 26226663

fishdole@inbox.lv

56.8450, 24.2551

“Ziediņi”, Doles sala,  
Salaspils novads

+371 25772734

agnese.berzina@latnet.lv 

@dolestejas

56.8487, 24.2321

*NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!
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41. Sāls istaba un limfas stimulācijas masāža Salaspilī * 
Pirmā un vienīgā sāls istaba Latvijā ar Himalaju sāls klājumu! 
Seansa laikā apmeklētāji sēž atpūtas krēslos un elpo ar 
sāli bagātinātu gaisu. Pēc sāls terapijas ir iespēja baudīt 
veselīgos skābekļa kokteiļus dažādās garšās. Limfodrenāžas 
masāža notiek uz īpaša Latvijā ražota aparāta. 
Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot 3+ karti, 20% atlaide sāls 
istabas apmeklējumam un 15% atlaide limfas masāžai. Uz 
vietas iespējams iegādāties dāvanu kartes un Himalaju sāls 
produktus - sāli, ziepes, skrubjus, svečturus un lampas.

Līvzemes iela 22/4, 2. stāvs  
Salaspils 

+371 26566084

studijabutterfly@gmail.com

www.salsistaba-masaza.lv

@SalaspilsSalsistaba

@salaspilssalsistaba

56.8555, 24.3509

43. Atpūta kempingā “Doles sala” * 
Piknika vietas, labiekārtota pludmale, bērnu rotaļlaukums, makšķerēšana, iespēja 
izmantot laipu un slipu laivu ielaišanai ūdenī. Nakšņošanai pieejamas telts vietas 
un 2 mājiņas. Dažādām svinībām un korporatīvajiem pasākumiem tiek piedāvāta 
teritorijas, nojumes (50 
cilv.) noma. Pludmales 
volejbola laukums, 
ufo golfs, SUP dēļu un 
ūdensvelosipēdu noma. 
Piedāvājumā arī peldošā 
pirts. 

Doles sala, Salaspils novads 

+371 29130949 

info@kempingsdole.lv 

www.kempingsdole.lv

@kempingsdole.lv

@kempingsdoles

56.8509, 24.2231

44. Svētku paviljons* 
Vieta svinībām romantiskā lauku vidē ar mierpilnu atmosfēru un skatu uz Daugavu. Pilnībā 
stiklots dārza paviljons pasargās viesus no karstuma, vēja, nokrišņiem, vienlaikus ļaujot 
justies, kā atrodoties brīvā 
dabā. Pie paviljona plašs 
bruģēts pagalms. 

“Ziediņi”, Doles sala, Salaspils 
novads

+371 25772734 

agnese.berzina@latnet.lv

www.svetkupaviljons.lv

@svetkupaviljons

@svetkupaviljons

56.8487, 24.2321

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

“Tulpes”, Salaspils novads

+371 29257417

man_to@inbox.lv

@SalaspilsStrelnieks

DARBA LAIKS (01.04. – 01.11.) 
Darba dienās 12:00 – 19:00 
brīvdienās 10:00 – 19:00

56.8689, 24.4024

ATPŪTIES UN 
IZKLAIDĒJIES!
38. Salaspils pludmale, Rīgas HES ūdenskrātuve un aizsargdambis 

39. Salaspils peldbaseins *

40. Salaspils sporta nams un stadions * 

Pludmalē ierīkotas piknika vietas ar galdiem un soliņiem, ugunskura vietas. Aktīvās atpūtas 
cienītājiem iespēja sportot āra trenažieru laukumā. 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.

Atklāts 2017. gadā. Pieejamas nodarbības 
un brīvais apmeklējums visiem vecumiem 
- zīdaiņu peldēšana, nodarbības bērniem, 
ūdens vingrošana pieaugušajiem, ūdens 
aerobika grūtniecēm. Piedāvājumā mazais 
un lielais baseins, sauna, tvaika pirts, masāžas 
vanna (džakuzi).

Salaspils sporta nams tika atklāts 2013. gadā, un ir viens no 
modernākajiem sporta infrastruktūras centriem pierīgas 
teritorijā. Salaspils sporta nams ir pašvaldības iestāde, 
kurā darbojas ap 40 sporta biedrībām un individuālajiem 
treneriem, kas piedāvā trenēties dažādos sporta veidos un 
apmeklēt dažādas fitnesa nodarbības.

Salaspils, Daugavas krastā

56.8466, 24.3403

Ceru iela 1, Salaspils

+ 371 23072737

salaspils.peld@salaspils.lv

www.salaspilsbaseins.lv

@SalaspilsPeld

@salaspilssporto

56.8567, 24.3362

Smilšu iela 1, Salaspils

+371 20733333

sporta.nams@salaspils.lv

www.salaspilssporto.lv

@salaspilssporto

@salaspilssporto

56.8588, 24.3344

*NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!



22 23

49. Māksliniecisks viesu nams “Ārpus laika” *

50. Atpūtas komplekss “Kolotilovka” * 

Unikāla koka liekto konstrukciju kupolmāja viesu uzņemšanai 
kāzām, korporatīviem pasākumiem, bērnu ballītēm un 
ceļotājiem, kuri novērtē neordināru vidi. Mierpilnu sajūtu 
vieta mežā ar 2 ha sakoptu meža teritoriju, lapeni uz 
salas, dīķi, ugunskura vietu, pasākumu terasi un skatu līdz 
horizontam un atpakaļ. Viesiem pieejama nakšņošana līdz 9 
personām dizaina numuros.

Pirts pakalpojumi, tvaika pirts, pirts futbola bumbas formā. Teritorijā atrodas vairākas 
ūdenstilpnes. Ukraiņu tautības saimnieka pavadībā iespējama ekskursija pa “Kolotilovkas” 
teritoriju, apskatot dažādas skulptūras; salu Latvijas formā, Irbenes aleju par godu ukraiņu 
diasporai, ar norādēm, kurās Latvijas pilsētās dzīvo ukraiņi, māju ar ukraiņu motīviem, kur 
ēkas fasādi rotā ukraiņu dzejnieka Tarasas Ševčenko dzeja. 

“Kairosa”, Salaspils novads

+371 26543234 

info@arpuslaika.lv 

www.arpuslaika.lv

@arpuslaika

@arpuslaika

56.8907, 24.5043

TEC-2, “Rūķīši”, 
Salaspils novads

+371 29282223

mikola.kolotilo@inbox.lv

www.kolotilovka.lv

@www.kolotilovka.lv

56.9019, 24.2891

51. Zirgu izjādes “Armanda Lauku jātnieku klubā” * 

52. Zirgu stallis “Piķurgas” * 

Ja esi pirmoreiz saņēmies noglāstīt zirgu vai jau esi 
pieredzējis jātnieks, kuram zirgu pasaule ir neatņemama 
dzīves sastāvdaļa, ikviens ir laipni gaidīts pavadīt brīvo laiku 
izjādēs zirga mugurā. 

Vingrošana uz zirga bērniem, pieaugušajiem; vizināšana 
zirga mugurā gan pa laukumu, gan pa mežu; pirmā 
iepazīšanās ar zirgu (saskarsmes mācība); ekskursijas. 
Pieredzējuši zirgi fotosesijām, pasākumiem.  

“Mašēni”, Salaspils novads 

+371 29275134 

zirgi@inbox.lv

www.zirgi.lv

@armandalaukujatniekuklubs

@aljk_horses

56.9055, 24.4038

Meža iela 45, Salaspils

+371 26409789 

equilat@inbox.lv

@jskequilat

@equilat_jsk

56.8803, 24.3226

46. Veikborda parks “Wakeline” * 

47. Peintbola un lāzertaga parks “Pif Paf” *

48. Aktīvās atpūtas parks “Jugland” * 

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! Vasaras sezonā teritorijā darbojas arī mājīga āra 
kafejnīca.

Piedāvājumā 6 spēļu laukumi un 90 peintbola ekipējuma 
komplekti. Papildu pakalpojumi – izbraukuma spēles, 
piknika galdi, ugunskura vietas un grils ar oglēm, kā arī ar 
malku kurināma pirts.

Lielākais parks Baltijā, kura platība ir 10 ha. Piedāvā 
organizēt draugu, ģimenes, korporatīvos pasākumus un 
bērnu ballītes, spēlējot peintbolu, lāzertagu vai airsoftu. 
12 speciāli uzbūvētie tematiskie laukumi spēlēm, no tiem 
2 labi apgaismoti tumšajam dienas laikam. Siltas telpas, 
mājiņas svinībām, piknika vietas zem nojumēm  un viesu 
nams ar pirti, terasi un karsto kublu pie upes.  

Rūķīši 139, Salaspils novads 

+371 28441114

wakelinelv@gmail.com

www.wakeline.lv

@wakeline

@wakelinepark

56.9022, 24.2936

“Lielās lapas”, Salaspils novads 

+371 26611111

info@pifpaf.lv

www.pifpaf.lv

@PaintballPIFPAF 

@pifpafpeintbolaparks

56.8555, 24.4202

“Citadele”, Salenieki,  
Salaspils novads 

+371 27821000 

office@paintball.lv

www.jugland.lv 

@peintbolaparksjugland

@pparks_jugland

56.8917, 24.4848

45. Atpūta “Jaunrūtiņās” * 
Atpūta pie dabas ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem. Pirts 
pie ezera, banketu zāle (līdz 25 cilv.), guļvietas, vasaras 
mājiņas ar ērtībām, TV un WiFi. Makšķerēšanas iespējas, zaļā 
zona vasaras atpūtai un peldēšanai. 

“Jaunrūtiņas”, Salaspils novads

+371 29246050

agvans.m@gmail.com

56.8915, 24.3216
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56. Jātnieku sporta klubs un lauku sēta “Temps” * 

57. Zoo dārzs un atpūtas komplekss “Rezidence”

58.  “SUPer Active Salaspils” *

Šeit gaida ciemos visus dzīvnieku mīļotājus! 
Piedāvājumā: ekskursijas, kuras laikā 
stāsta par dzīvniekiem un to kopšanu. 
Bērniem ir iespēja iepazīties ar lauku dzīvi 
un pabarot dzīvniekus. Vizināšanās zirga 
mugurā ir iekļauta ekskursijas laikā. Papildus 
pakalpojumi – piknika un ugunskura 
vieta, zupas vārīšana; nodarbības zirga 
mugurā instruktora pavadībā; pārgājieni ar 
nakšņošanu teltīs vai kempingā. 

Vairāk kā 100 dažādu dzīvnieku no visas pasaules. 

SUP dēļu noma un 
tirdzniecība. SUP 
piedāvājumi un izaicinājumi 
Salaspils novadā. Pēc 
iepriekšēja pieprasījuma - 
aktīvās atpūtas pasākumu 
organizēšana – korporatīvie 
pasākumi, dzimšanas 
dienas uz SUPiem vai 
pārgājienā).

“Ziedkalni”, Salenieki,  
Salaspils novads

+371 26830033

aljur7@inbox.lv

@JskTemps

@jsktemps

56.9032, 24.4639

“Stārasti”, Doles sala,  
Salaspils novads

+371 26821828 
+371 20583636

tatjankaz@inbox.lv 

www.zoorezidence.lv

DARBA LAIKS 
P – slēgts,  
O-Sv 11:00-19:00

@ZooRezidence

@zoorezidence

56.8362, 24.2413

Skolas iela 5/1,  
Salaspils (nomas punkts)

+371 29122934 
+371 28383173

yf2@inbox.lv

@superactivesalaspils

@superactivesalaspils

56.8534, 24.3348

55. Izbraucieni ar pajūgu suņiem *
Piedāvā izbraucienus ar pajūgu suņiem gan sniega, gan 
bezsniega sezonā, ekskursijas, apmācību. Ekskursijās var 
iepazīties ar pajūgu suņu vēsturi, mūsdienu sporta veidiem, 
pašiem tos izmēģinot. Suņi pārsteigs ar savu ātrumu, kas var 
sasniegt pat 42 km/h. Tie ir ne tikai ātri, bet arī ļoti draudzīgi 
un socializēti, tāpēc mīļi gaidīti ir arī bērni. 

Līdumi, Piķurgas,  
Salaspils novads

+371 29181005 
+371 29249515 

husky.lv@gmail.com

www.husky.lv

@husky.lv

56.8922, 24.3135 

54. “Horses.eu” * 
Tepat netālu, Daugavas krastā, kur zemi skar pakavi un nomierina zirgu bubināšana, Tev 
ir iespēja kaut uz brīdi atpūsties no ikdienas kņadas un uztraukumiem! Ieklausies sevī un 
ļaujies! “Horses.eu” piedāvā ne tikai vizināšanu pajūgā (no 2023. gada sezonas), bet arī 
grupu nodarbības meistarklases sveču liešanā, pakavu greznošanā un kroņu darināšanā. 
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

“Griezes”, Doles sala,  
Salaspils novads

+371 29361190

horses.dole@inbox.lv

 @horses.eu 

56.8612, 24.2157

53. Biedrība “DeSanto” * 
Reitterapijas pakalpojumi. Piedāvā izbraucienus zirga vilktās kamanās (sniegotos apstākļos) 
un ar karieti gan pa pilsētu, gan pa Nacionālā botāniskā dārza teritoriju. Iespējamas arī 
fotosesijas ar zirgiem un bērnu vizināšanos zirga mugurā. 

Līvzemes iela 28, Salaspils

+371 22389640

desanto99@gmail.com

@biedribadesanto 

56.8537, 24.3547
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LATVIJAS NEATKARĪBAS KARAM VELTĪTĀS PIEMIŅAS VIETAS (1918.–1920. G.)

OTRAJĀ PASAULES KARĀ KRITUŠO KARAVĪRU PIEMIŅAS VIETAS (1941.–1945. G.)

65. Brāļu kapi Pikalnē

Apbedīti 1916.–1917. gada kaujās kritušie krievu, latviešu un vācu karavīri. Saglabājies kapu 
malā 1926. gadā uzstādītais piemineklis 1917. gadā kritušajiem vācu karavīriem un īpatnējs 
dzelzs cauruļu krusts.

56.8758, 24.5051

66. Igauņu karavīru kapi Salaspils 
Vecajos kapos 

Igauņu karavīri krita 1919. gada 28. jūnijā – 2. jūlijā, pēc 
slavenajām Cēsu kaujām kopā ar latviešu karavīriem 
tuvojoties Rīgai. Uzraksts vēsta: Dusiet saldi svešā zemē! 
2021. gadā uzstādīts informatīvs stends.

56.8514, 24.3570

67. 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

68. 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

69. Piemiņas stēla Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem-salaspiliešiem

2018. gada 11. novembrī Salaspils 
Vecajos kapos atklāta piemiņas 
stēla salaspiliešiem – Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem. Ar Salaspili ir 
saistīti deviņi šī apbalvojuma nesēji 
un trīs no viņiem ir apbedīti Vecajos 
kapos. 2021. gadā uzstādīts 
informatīvs stends.

56.8514, 24.3566

70. Piemineklis padomju 
karagūstekņiem 

Atrodas vietā, kur 1941.–1944. gadā 
bija nacistiskās Vācijas okupācijas 
iestāžu ierīkotās Sarkanās armijas 
karagūstekņu nometnes “Stalag 
350” filiāle. Traģiskos notikumus 
simbolizē divas ekspresīvas 
monolītā betona stēlas, ko vainago 
skulpturāli ciļņi. Atklāts 1969. gadā. 
Tēlnieks J. Mauriņš. 

56.8598, 24.3276

71. Brāļu kapi Salaspilī, Līvzemes ielā

Atrodas pretī Salaspils Vecajiem kapiem. 
56.8507, 24.3563

72. Brāļu kapi Salaspilī, Lazdu ielā
56.8733, 24.3591

73. 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!
1905.–1907. GADA REVOLŪCIJAS UPURU PIEMIŅAS VIETAS

PIRMAJĀ PASAULES KARĀ KRITUŠO KARAVĪRU KAPI (1914.–1918. G.)

59. 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

60. 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

61. 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. 

56.9060, 24.3907

62. 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

63. 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

64. 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
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Kristīne Sprula

Laura Riekstiņa

Līga Dziedātāja

Natālija Timčuka

Kristīne ir rīdziniece, kas jau vairāk nekā 20 gadus dzīvo Salaspilī. Viņas pamatdarbs ir 
tulkošana, bet lielākā aizraušanās ir tūrisms un ceļošana, tāpēc paralēli pamatdarbam 
Kristīne ir radusi iespēju strādāt arī tūrisma jomā kā tūrisma gids, tūristu grupu vadītāja, kā arī 
plānojot individuālus ceļojumus grupām gan Latvijā, gan netālajās ārzemēs.
Kristīne piedāvā gida, kā arī tūristu grupu vadītājas pakalpojumus latviešu, angļu un krievu 
valodā ar izbraukšanu no Rīgas vai arī, vienojoties par citu izbraukšanas vietu.

Dabas cilvēks, kurš nebaidās iekāpt dubļos. Organizē pārgājienus Salaspilī un citur Latvijā. 
Piedāvā pārgājienu un laivu braucienus Salaspils purvā. Aktīvā atpūta ir Lauras dzīvesveids 
un labbūtības elements. Piedāvā sadarbību grupām, individuāli un ģimenēm. Labprāt 
uzņem skolēnu grupas un vada ekskursijas un saliedēšanās pasākumus. Ikdienā ir bērnu 
nometņu organizētāja un komandu trenere.  Pasākumi iespējami arī angļu valodā. 

Stāstniece Līga priecāsies ar jums kopā doties gan uz Salaspils, gan Ikšķiles vai Ogres, un, 
protams, arī pārējo Pierīgas novadu burvīgajām vietām, lai tuvāk iepazītu mūsu vēstures 
relikvijas, baudītu kultūras augļus, apjūsmotu dabas brīnumus, garšīgi pamielotos un 
rezultātā nodrošinātos ar jaunām “receptēm” savai izaugsmei un dzīves pilnvērtīgai 
baudīšanai! 
Līgas “jājamzirdziņš” ir kultūrvēsture. Lai vairāk un ātrāk paspētu iepazīt mūsu apzinātās 
un neapzinātās bagātības, viņa priekšroku dod kādam tehniskajam transportlīdzeklim 
– autobusam vai automašīnai, tāpēc ceļotāju gadu skaitam, pārvietošanās ātrumam vai 
auguma garumam nav nozīmes! Ikviens būs gaidīts! 
Līgai latviešu valodā ir arī ļoti muzikāls uzvārds – un tas attaisnosies, jo varēsiet izvērtēt, 
ieklausoties kokles, ērģeļu vai klavieru skaņās. Bet varbūt kopā pat uzdziedāsiet? Saka, ka 
„dziedāšana esot dziedināšana”!
Līgas moto – “Ar gudru prātu var visu!”.  Ja jūs arī tā domājat, rakstiet vai zvaniet! Uz tikšanos!

Man nav universāla maršruta visiem, jo katram ir savs ceļš. Palīdzēšu atrast labāko un 
piemērotāko tieši Jums.
Izstrādāju un vadu individuālas tematiskās ekskursijas pa Salaspilī, atkarībā no Jūsu vēlmēm 
un interesēm.

+371 28379365

ksprula@gmail.com

Valodas: LAT, ENG, RUS

+371 29875368

laura1riekstina@gmail.com

Valodas: LAT, ENG

+371 29434589

liga.dziedataja@inbox.lv

Valodas: LAT, ENG, RUS

+371 26051915

natashata@inbox.lv

Valodas: RUS, LAT

SALASPILS STĀSTNIEKI
(Gidi ekskursijām un stāstiem Salaspils novadā)
Anita Krūmiņa – Štikāne

Baiba Līviņa

Dace Kozlovska

Pieredzējusi stāstniece. Pārzina novada, īpaši Doles salas folkloru, nostāstus, zina vēsturisku 
leģendu un notikumu vietas, to pieejamību tūristiem, stāstu pūrā ir bagātīgs informācijas 
materiāls ne tikai par Salaspils novadu, bet arī par citiem tuvākajiem novadiem.
Ir pieredze maršrutu izstrādē, stāstnieka talants ļauj pielietot daudzveidīgas informācijas 
pasniegšanas formas: gan kā ceļojumu laikā, gan lomu spēles, gan pārgājiena veida stāsti 
un ekskursijas.
Var sniegt bezmaksas konsultācijas tūristiem un grupu vadītājiem telefoniski vai tiekoties.

Baiba darbojos tūrisma jomā jau vairāk nekā 25 gadus, bet joprojām prieku sagādā gan 
dažādu vietu apmeklēšana, gan citu cilvēku iepazīstināšanu ar tām. Salaspils novads interesē 
gan ar Salaspils memoriālu, kas saistās ar drūmām vēstures lappusēm, gan dabas objektiem 
Daugavas krastos un Doles salā. Ja ar kājām attālumi šķiet pārāk lieli, Baiba piedāvā maršrutu 
veikt ar velosipēdu vai personīgo automašīnu.
Ir pieredze, strādājot gan ar ārvalstu pensionāru, gan vietējo skolēnu grupām.

Ejot tagadnē, veidosies nākotnes ceļi un, jo vairāk būs atmiņu stāsti, jo lielāka būs Latvija! Ar 
jums kopā Dace vēlas veidot šos jaunos stāstu ceļus, jo lietas, par kurām nedomā – neeksistē, 
bet mums visiem ir savi ceļi arī Salaspils novadā, bez kura nebūtu iedomājama tagadne 
Latvijā. 
Daces vadītā ekskursijā “ Kā latvietis kļuva par latvieti” jums būs iespēja izzināt pagātnes 
stāstus ne tikai  no apkopotiem vēstures materiāliem, bet arī vietējo iedzīvotāju novērojumi, 
kas saistīti ar maršruta nozīmīgām apskates vietām.
No bērnības Daces atmiņu klade ir sākusi piepildīties tieši Salaspils novadā, Doles salā un 
viņa priecāsies ar jums kopā - mazu vai lielu, komandā vai individuāli, mērot un veidot garāku 
vai jums tīkamāku maršrutu.
Sarunāšanās visraitāk noritētu latviešu valodā, bet ja nepieciešams arī angļu vai krievu 
valodās.
Maršruta dinamiku var saskaņot pēc Jūsu fiziskās sagatavotības, ejot ar kājām vai braucot 
ar velosipēdu.

+371 28306416

dolesanita@inbox.lv

Valodas: LAT, RUS

+371 29193573

baibalivina@gmail.com

Valodas: LAT, ENG, RUS,  
sarunvalodas līmenī LIT

+371 27643485

hey2dace@gmail.com

Valodas: LAT, ENG, RUS
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RADĪTS SALASPILĪ
Salaspils novada AMATNIEKI UN MĀJRAŽOTĀJI

Aija Pumpure

Artas rotas

Art Prjanik

Balandiņu medus

Pašnodarbināta persona, kura grib darīt pasauli krāsaināku 
un priecīgāku, darinot dažādus rokdarbus: tamborētas 
rotaļlietas, dāvanu aploksnes, kartiņas, papīra dekorus, 
svētku atribūtus.

Sāku veidot rotas jau 2008. gadā, kad apmeklēju meistarklasi 
darbā ar polimērmālu. Tagad rotas veidoju no polimērmāla, 
epoksīdsveķiem, Swarovski  kristāliem un pērlītēm, kā arī 
spoguļakrila. 
Savu zīmolu izveidoju 2018. gadā un joprojām to attīstu. 
Šobrīd piedāvāju gatavus produktus un veicu individuālu 
pasūtījumu realizāciju. Galvenokārt veidoju auskarus, bet 
ļoti patīk drosmīgas piespraudes. 

Īpaša dizaina cepumi Jūsu svētkiem un ne tikai. 
Mūsu mājas ingvera cepumi ir ar izteiktu aromātu un 
pagatavoti no īstā Latvijas medus un sviesta. Kastīte ar 
tematiski noformētiem cepumiem, lieliski noderēs kā 
dāvana kristību svētkos, dzimšanas dienā, Ziemassvētkos, 
Lieldienās un citos. Iespējams pasūtīt arī cepumus svētku 
kūkas noformēšanai.

Balandiņu medus ir ģimenes uzņēmums ar misiju radīt 
medu jebkurai gaumei, arī tiem, kuriem medus it kā 
negaršo. Mūsu medus ir iegūts gan Salaspils novadā, 
gan citos novados, kur vedam bites ganībās, lai iegūtu 
specifiskāku šķirņu medu. Mūsu piedāvājuma klāstā ir 
gan vairākas medus šķirnes - dažādu ziedu, pavasara 
ziedu, liepziedu, viršu un griķu medus, gan arī cita veida 
biškopības produkcija - bišu maize un ziedputekšņi. Mūsu 
lepnums ir ap 40 dažādi medus krēmveida maisījumi ar 
dažādām piedevām - ogām, augļiem, garšvielām. 

+371 29134321

dole12@inbox.lv

@Aijas rokdarbiņi

+371 29559198 (Jeļena)

artprjaniklv@gmail.com

@Artprjanik.lv

@artprjanik.lv

Rīgas iela 11, Salaspils  
(pēc iepriekšējas vienošanās 

var saņemt preci un satikt 
saimniekus)

+371  28343087 (Baiba)

balandinumedus@gmail.com

 @balandinumedus

 @balandinumedus

Čuči

Daba rada

Ilze Āboliņa

Juta Art

Nelielais uzņēmums, zīmols “ČuČi”, atrodas Salaspilī. 
ČuČi rada dažādas lietiņas pašiem mazākajiem viņu 
saldākam miedziņam un rotaļu brīžiem, kā, piemēram, 
mazuļu ligzdiņas, sedziņas, gultas apmalītes, dekoratīvos 
spilventiņus, gultas veļu, miega mantiņas, paklājiņus, autiņus.

Zīmols “Daba rada” gatavo dabas iedvesmotus unikālus 
saldumus skaistākajiem dzīves svētkiem un mirkļiem. 
Karamelēs lielākoties tiek izmantotas pašu bioloģiskā 
saimniecībā ievāktie augi un ogas, pļavas ziedi un citas 
dārza veltes – tām ir iespējama neparasta personalizācija - 
ēdami attēli. 
Lielāko daļu saražoto karameļu jaunlaulāto dāvina saviem 
kāzu viesiem kā pateicības dāvaniņu, taču populāras tās ir 
arī bērnu jubilejās, kooperatīvajos pasākumos, suvenīru 
veikalos gan Latvijā, gan Eiropā, gan tālajā Amerikā. 

Stilīgs aksesuārs ikvienam. Rotas ir filigrāns roku darbs. Šūts 
no sutažas pavediena, pērlītēm un dabīgiem akmeņiem. 
Sutažas pavedienu krāsu gamma ir ap 30 toņiem. Katra rota 
ir krāsaina ar savu musturu un raksturu. 

Makramē radošās darbnīcas bērniem. Pilsētas svētkos, 
dzimšanas dienas ballītēs, kāzās, kamēr vecāki atpūšas 
un svin, citos svētkos, nometnēs, tirdziņos, izbraukuma 
darbnīcās. 
Makramē meistarklases sievietēm. Grupu un Individuālās. 
Jebkurā Latvijas vietā, vecmeitu ballītēs, dārza svētkos, 
Nacionālajā Botāniskajā dārzā, skolās, korporatīvajos 

pasākumos.
Dekorēšanas pakalpojumi. Dekorācijas lielākoties  izmantotas no dabīgiem materiāliem, 
dabai draudzīgas, pašas rokām radītas Dekorāciju īre dažādiem svētkiem.
Makramē produkti interjeram pēc pasūtījuma - mājai, dārzam, viesu mājai, terasei, vasarnīcai, 
brīvdienu mājai, kempingiem.
Produkti radīti no 100 % kokvilnas, koka, bambusa, dzintara, lina, ādas. Dabai draudzīgi!

Daugavas iela 1-37, Salaspils

+371 28627082 (Undīne)

cuci.babysleep@gmail.com vai 
undiinx@inbox.lv 

@CuCi.baby.nest

@cuci_nest

+ 371 26688184 (Agnese)

amilberga@gmail.com

www.dabarada.com

@dabarada  

@dabarada

+371 22109455

ilze.abolina777@inbox.lv

www.sutazrotas.lv

@sutazrotas.lv

@ilze.abolina777

Lazdu 2/2-21, Salaspils, 
Nacionālais Botāniskais dārzs - 
iepriekš saskaņojot

+371 29435168 (Juta)

jutaart7@gmail.com

@JutaArtMacrame

@juta.art

+371 26064613 (Arta)

artasrotas@gmail.com

@artasrotas

@artasrotas
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Katya VA

Krismintoys

Kristīne Viļuma

Made by Weiss

Mans “Radīts Salaspilī” stāsts saistīts ar sievišķību. Gaumīgas matu 
stīpiņas, elegantas ziedu rotas, saldas un krāšņas dāvanu kastes ir 
mans “jājamzirdziņš”. Varu palīdzēt ar mazu “odziņu”, akcentu, kas 
piestāvēs gan mājas solim, gan kādām svinībām - no dzimšanas 
dienas līdz pat kāzām. Viss ir tikai un vienīgi roku darbs. Radīts ar 
mīlestību. Radīts Salaspilī. 

Radu roku darba ekskluzīvas, pasakainas rotaļlietas. 
Visi izstrādājumi ir vienā eksemplārā!

Mans vaļasprieks ir dažādi rokdarbi: adījumi un tamborējumi. 
Adu zeķes - gan tautiskās, gan mežģīņrakstos, lieliem un maziem, 
adu Ziemassvētku egles bumbas. Tamborēju rotaļlietas, grabuļus, 
eņģeļus, čības, spilvenus, sapņu ķērājus un daudz ko citu. 
Esmu arī floriste: Ziemassvētku un Adventes laikā izgatavoju 
dažādus dekorus, vainagus un galda rotājumus.
Pamatprofesijā esmu ainavu arhitekte un labprāt rušinos pa dārzu, 
konsultēju dārza plānošanā un ierīkošanā, un vēl man mīļa tēma ir 
ārstniecības augi - pati savām vajadzībām vācu un audzēju tējas. 

Zīmols,  kurš savus  rokdarbus  ada, rada un vij  Salaspilī. 
Tie ir dažādi sievišķīgi aksesuāri  gan ikdienai, gan 
svētku reizēm.
Kroņi,  mākslīgo ziedu vainagi, 
stīpiņas – kāzām, mičošanas rituāliem,  
svētkiem vai vienkāršiem dzīves svinēšanas brīžiem.
Adīti, interesanti un dizainiski  rotāti aksesuāri - cimdi, 
zeķes, cepures lieliem un maziem, piemēram bērniem: 
pelīšu, zaķīšu, pūcīšu, ezīšu cimdiņi,  līdz pat ar pērlēm 
un mežģīnēm dekorētiem dūraiņiem, maučiem un 
cepurēm.                                
Tautiski rakstainā darbu sērija - jostas, šalles, cepures, 
cimdi.   

Imperka@inbox.lv

@katyakatya.vas

@katyakatya_va

+371 29844112 (Kristīna)

k-m-v@inbox.lv 

@Kristīna Minalto 

@krismintoys 

+371 26432306

kristineviluma@inbox.lv

@Kristīne Viļuma

@kristine_viluma

Preces pieejamība, apskate, 
izgatavošana,  iegāde - iepriekš 

sazinoties ar meistaru  
+371 29250166 (whatsapp, Daiga) 

www.egadatirgus.lv/lv/tirgotaji/dveiss

@Made by Weiss

Mia rada

Ozolas brīnumdarbi

Pennello crafts

Silk mood

ZabiCrafts

Piedāvāju roku darbus, kas man rada prieku, sākot ar 
kartiņām, adītām zeķēm, tamborētām ausainēm, cepurēm, 
jaciņām un džemperiem, beidzot ar šūtām bērnu ligzdiņām, 
sedziņām, cepurēm un citiem darbiem uz pasūtījuma.
Visu, ko radu, radu gan lieliem, gan maziem.

Mana sirdslieta darināt dažādu veidu mājas gariņus no 
dabas materiāliem, kas kalpo gan kā suvenīri, gan ir liekami 
uz galda. Darinu arī piekariņus, kurus var piekārt sev tīkamā 
vietā, un arī ledusskapja magnētus. Esmu atvērta, un man 
patīk izpildīt klienta vēlmes, jo tas man ir kā izaicinājums. 

Izbaudiet “Pennello Crafts” pasauli — rokdarbus, kas atgādina 
par patiesu draudzību, gulētiešanas stāstiem bērnībā, laimi 
un skaistām atmiņām, kuras glabājam savā sirdī! “Pennello 
Crafts” pazīstamākais darinājums – atraktīva filcēta lāčuka 
piespraude mīļam cilvēkam svētkos vai tāpat vien.

“Silk Mood” ražo apģērbu svētkiem, ikdienai un 
naktsmieram, kā arī aksesuārus no 100% dabīgā zīda. 
Roku darbs. 
Īpašs vieglums, maigums un piekļāvība, kas nodrošinās 
komforta un brīvības sajūtu.

Dabīgās kosmētikas zīmols ZabiCrafts, radīts no vienkāršām 
un saprotamām sastāvdaļām, lai katrs klients skaidri zinātu, 
ko ikdienā izmanto. Smaržīgas un košas ziepes, vannas 
bumbas, skrubji, lūpu balzāmi un ķermeņa sviesti. Izbaudi 
savu vannas SPA ar ZabiCrafts!

+371 22347030 (Elīza)

eliza.sulaine@gmail.com

@MiaRadaLV 

@mia_rada_lv

+371 28258324 (Ineta)

kukaracha@inbox.lv 

@Ozolas Brīnumdarbi

@ozolasbrinumdarbi

+371 29356603 (Vita)

Pennello.lv@gmail.com

@pennellocrafts

@pennellocrafts

+371 27745466 (Anda)

www.silkmood.lv 

@Silk Mood

@silk_mood_brand

+371 26794078 (Santa)

info@zabi.store

www.zabi.store

@ZabiCrafts

@zabicrafts



34 35

KUR PAĒST?
1. Kafejnīca “Strelīcija”

6. Kafejnīca „Moltto Coffee” 

7. Kafejnīca–picērija “Rogas kafejnīca” 8. Kafejnīca (piegāde) “Panda Sushi”

2. Ēdnīca „Silava”

3. Beķereja - kafejnīca  “Kruasāns” 

5. Burgeru restorāns “Burgers 66” 

4. Restorāns–Vīna bārs “4 pēdas” 

Dienvidu iela 5/4, Salaspils

+371 27788777

pasutijumi@strelicijaskafe.lv

www.strelicijaskafe.lv

@kafejnicastrelicija

@kafejnica_strelicija

56.8603, 24.3684

Līvzemes iela 5, Salaspils

+371 29125532

moltto@moltto.lv

@Moltto Coffee “Salaspils”

@moltto.coffee

56.8592, 24.3501

Līvzemes iela 11/13, Salaspils

+371 67941005

roga@rogasmaize.lv 

www.rogasmaize.lv

@RogaAgro 

56.8580, 24.3505

Rīgas iela 1, Salaspils

+371 28446466

order@pandasushi.lv

www.salaspils.pandasushi.lv

@PandaSushiLatvia

56.8528, 24.3376

Rīgas iela 111, Salaspils

+371 27783357 

baiba.dragonara@gmail.com

@EdnicaSilava

56.8699, 24.3513

Līvzemes iela 2, Salaspils

+371 27333069

damro@inbox.lv

@kafejnicakruasans

@kafejnica_kruasans

56.8601, 24.3496

Līvzemes iela 5, Salaspils

+371 25766166

burgers@paritbus.lv

www.burgers66salaspils.lv

@burgers66salaspils

@burgers66_

56.8592, 24.3501

Līvzemes iela 2, Salaspils 

+371 26183116 (galdiņu rezervācijai)

+371 22016586 (banketu pieteikšanai)

restorans4pedas@gmail.com  

www.4pedas.lv

@4pedas

@4pedas_restorans

56.8601, 24.3496

11. Kafejnīca “Maruss”

16. Krodziņš “Nēģis” 

9. Kafejnīca - konditoreja  
“Ingas Beķereja”

10. Picērija (piegāde) “Babylon Food”

12. Konditoreja “Anada”

13. Kafejnīca “Royal Cafe” 

15. Ģimenes restorāns (streetfood) 
“Mr. Blinciks” 

14. Ātrās ēdināšanas restorāns 
“Hesburger”

Skolas iela 5, Salaspils

+371 29172124

info.maruss@inbox.lv

56.8534, 24.3352

Daugavas muzeja atpūtas 
teritorija, Doles sala,  
Salaspils novads

Atvērts vasaras sezonā!
+371 29276653

siasalabb@gmail.com 

@KrodzinsNegis

@negis_dole

56.8504, 24.2242

Rīgas iela 1, Salaspils

+371 28899618

ibardina@inbox.lv

@Salaspils konditoreja (Ingas 
beķereja)

56.8528, 24.3376

Rīgas iela 1, Salaspils

+371 28777624

info@babylonfood.lv

@Babylon.Food.LV

@babylon_food

56.8528, 24.3376

Skolas iela 4b, Salaspils

+371 26111342

romiga.konditoreja@inbox.lv

www.anada.lv

@AnadaKonditoreja

56.8548, 24.3348

Zviedru iela 3, Salaspils

+371 23993363

royalcafe.salaspils@gmail.com

@royalcafe.salaspils

@royalcafe.salaspils

56.8509, 24.3348

Institūta iela 2C, Salaspils

+371 26918230

food_station@inbox.lv

www.blinciks.lv

@Mr.Blinciks

@mr.blinciks

56.8721, 24.3507

Zviedru iela 1F, Salaspils

+371 29425680 

salaspils@hesburger.lv

www.hesburger.lv

HesburgerLV

@hesburger.latvija

56.8517, 24.3331
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KUR NAKŠŅOT? 
1. Ģimenes viesu nams “B&B Spool”

Pļavu iela 29, Salaspils

+371 26598683

marespolite@gmail.com

56.8666, 24.3456

2. Viesu nams “Villa Dole” 
 “Auči”, Doles sala,  
Salaspils novads 

+371 29455254

villadole@gmail.com

www.villadole.lv

56.8621, 24.2484

3. Kempings “Doles sala” (maijs – 
septembris) 

Doles sala, Salaspils novads 

+371 29130949

info@kempingsdole.lv

www.kempingsdole.lv

@kempingsdole.lv

@kempingsdoles

56.8509, 24.2231

4. Viesu māja “Sapņu saliņa”
Doles sala, Salaspils novads 

+371 29593628 

olwi@inbox.lv

@sapnusalina

56.8366, 24.2464

6. Lauku māja “Augšdzintari”
“Augšdzintari”, Saulkalne,  
Salaspils novads

+371 26482200 

jelena10147@gmail.com

@augsdzintari

56.8450, 24.4104

5. Koka atpūtas namiņi “Doles skati”
Doles sala, Salaspils novads

+371 22509577  
(rakstīt whatsapp)

@dolesskati

@doles_skati

56.8756, 24.2131

8. Viesu nams “Jaunrūtiņas”
“Jaunrūtiņas”,  
Salaspils novads

+371 29246050 

agvans.m@gmail.com

56.8915, 24.3216

7. Viesu nams “Pie Kārļa”
“Kārļi”, Salaspils novads 

+371 26162709

rudy65@tvnet.lv

@piekarla

56.9158, 24.4095

Nakšņošanu piedāvā tikai savu privāto pasākumu 
dalībniekiem!

10. Viesu nams “Lindīķi” 
Amālijas iela 12,  
Salaspils novads

+371 27087387

diana.rs@inbox.lv

@Viesu nams “Lindīķi”

56.8887, 24.3318

9. Viesu nams “Ārpus laika” 
“Kairosa”, Salaspils novads

+371 26543234 

info@arpuslaika.lv

www.arpuslaika.lv

@arpuslaika

@arpuslaika

56.8907, 24.5043

12.  Kempings peintbola parka  
„Pif-paf” teritorijā

„Lielās lapas”,  
Salaspils novads

+371 26611111

info@pifpaf.lv

www.pifpaf.lv/camping

@PaintballPIFPAF

@pifpafpeintbolaparks

56.8555, 24.4202

13. Viesu nams peintbola parka “Jugland” teritorijā 
“Citadele”, Salenieki,  
Salaspils novads

+371 27821000

office@paintball.lv

www.jugland.lv

@viesunamsjugland

@pparks_jugland

56.8917, 24.4848

11. Dzīvoklis Skolas ielā
Skolas iela 1, Salaspils

+ 371 26051915 

NatashaTA@inbox.lv

https://skolas.mozellosite.com

56.8521, 24.3357



38 39

1

1

1

1

2

3

4

5

6
6

7

9
101112

13

14

15

16
17

18

19
1

20
21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

8

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

1

2

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15

16

3
4

Apskates objekti / Sightseeing objects / Объекты экскурсий
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Ēdināšanas vietas  / Cafes & restaurants / Кафе и рестораны 



Salaspils novada  
Tūrisma informācijas centrs
Miera iela 1, Salaspils, Latvija, LV – 2169

+371 67945440

visit@salaspils.lv

www.visit.salaspils.lv

@salaspilstic

@salaspils_visit

Izdevējs: Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs 2022

Dizains: Laima Dance, druka: tipogrāfija “Līga”

Karte: “Jāņa Sēta”

Foto: A. Bērziņa, I. Tumana, I. Ūdre, I. Skrastiņa, J. Freimane, J. Kreilis, K. Vīksna, K. Šuškevics, K. Auzāne, L. 
Siliņa, M. Zaķis, S. Sandore, S.Sušina un L.Paegle, Salaspils TIC, Nacionālā botāniskā dārza, Daugavas muzeja, 
“Temps”, “Moltto coffee”, “Salaspils mellenes”, “Armanda Lauku jātnieku klubs”, “Svētku paviljons”, “Pif Paf”, 
“Jugland”, “Ārpus laika”, “Royal Cafe”, šaušana ar loku foto arhīvs.


