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ATKLĀJ. IZZINI. IEPAZĪSTI 

Aicinam iepazīt dabas daudzveidību tepat Pierīgā. Apmeklējot Nacionālo botānisko dārzu, Rīgas 

HES un zivju audzētavu “Dole” tiks iegūtas jaunas zināšanas, ka lieliski noderēs arī mācībās. Pēc 

garas dienas aicinam doties apskatīt piemiņas zīmi Lībiešiem un viņu vadonim Ako – šeit, blakus 

Daugavai, ir vieta ,kur sarīkot pikniku brīvā dabā. 

 

NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS  

Nacionālā botāniskā dārza skolu izglītības programmā 

sākumskolas skolēniem tiek piedāvāti 5 nodarbību veidi, 

pamatskolas skolēniem – 7. Nodarbības notiek gan dārzā, 

gan jaunajā oranžērijā, tāpēc mācīties botāniskajā dārzā var 

cauru gadu! 

Katra nodarbība sastāv no 2 daļām – ekskursijas un 

praktiskajiem uzdevumiem darba grupās. 

Nodarbības jāpiesaka iepriekš pa telefonu: 

+371 67944610 vai e-pastu welcome@nbd.gov.lv.  

Maksimālais 1 grupas lielums – 25 skolēni (ja skolēnu skaits 

ir lielāks, nodarbību organizē 2 grupās) 

Cenas: 

Skolēniem: 0.70 EUR.  
Maksa par skolu programmas nodarbību 1 grupai: 30 EUR.  
http://www.nbd.gov.lv/lv/skolu-izglitibas-programma  

Miera iela 1, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2169 
 

RĪGAS HES, ŪDENSKRĀTUVE UN AIZSARGDAMBIS 

Ekskursijas tiek organizētas katra mēneša otrajā 
ceturtdienā. 

Pieteikties pa tel. 67724359, 29188315 (M. 
Fīrmane) vai pa e – pastu: 
maija.firmane@latvenergo.lv. Pirms tam ir 
jāaizpilda pieteikuma forma mājaslapā 

Dodoties ekskursijā, jāņem līdzi personu apliecinošs 
dokuments! Ieeja bezmaksas. Valodas: latviešu, 
angļu, krievu. 
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ZIVJU AUDZĒTAVA “DOLE” 

Z/a “Dole” ir vienīgā specializētā vimbu mazuļu 
audzētava Baltijas jūras baseinā. Audzētava ik 
gadus Daugavas un Lielupes baseinos izlaiž 
Baltijas laša smoltu, vimbu un sīgu zivju mazuļus, 
kā arī nēģu un līdaku kāpurus.  
Ekskursijas laikā ir iespēja uzzināt, kā attīstās zivju 
ikri; kādos inkubatoros tie tiek audzēti; varēsiet 
piedalīties ceha apskatē, kā arī būs iespēja 
noskatīties mācību filmu. 
Ekskursijas notiek darba dienās no 8:00 – 15:00 
Pieteikšanās ekskursijai:  +371 26226663 (Gertija 
Beinardte). 

 
Cenas:  
Skolēniem: 0.70 EUR 
Skolotājiem 2.00 
 
Z/a “Dole” atrodas Salaspils novada Doles salā. No Salaspils puses braucot Daugavas muzeja virzienā, 
kreisajā pusē atrodama zila norāde. 

 
CITI TŪRISMA PIEDĀVĀJUMI 

PIEMIŅAS ZĪME DAUGAVAS LĪBIEŠIEM UN VIŅU VADONIM AKO 

Piemiņas zīme veltīta Daugavas lejteces 10.-13. gs. 
pamatiedzīvotāju lībiešu brīvības cīņu un 
Mārtiņsalas lībiešu vadoņa Ako vadītās 1206. gada 
sacelšanās pret krustnešiem atcerei.  

Toreiz Mārtiņsala bija ievērojams lībiešu centrs 
plašākai teritorijai, tagad sala atrodas zem HES 
ūdenskrātuves līmeņa. Ako kaujā krita, viņa galva kā 
uzvaras zīme nosūtīta bīskapam Albertam.  

Piemiņas zīmes tuvumā atrodas vieta, kur bijusi 
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. 

 

Šeit atrodas labiekārtota teritorija ar bezmaksas piknika vietām.  

Lat: 56.8435, Lon: 24.3876 
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