5. Solāžu skansts

Jāņa kalns – Solāžu skansts – Daugavas muzejs
Garums: 15 km
Sākums: Daugavas muzejs, Doles sala,
Ceļa segums: Grants, smilšu
Salaspils novads
meža ceļi.
Der zināt:
Marķējums: Maršruts marķēts
Apļveida maršruts. Solāžu skansts atrodas
ar vietējās nozīmes marķējuma
privātā teritorijā – apmeklējums jāpiesaka!
zīmēm.

Solāžu skansts (augsts uzkalns Daugavas krastā) valsts kultūras pieminekļu uzskaitē
reģistrēta kā viduslaiku nocietinājums, taču pēc vairāku arheologu domām, skansts
5. drīzāk ir Napoleona kara laika vēstures piemineklis. Pēc nostāstiem, tā rašanās saistīta
ar 1812. gada Napoleona armijas iebrukumu un gatavošanos karadarbībai Rīgas
tuvumā. Plašs panorāmas skats uz Daugavu un upes sēkļiem.

(Objekts atrodas privātīpašumā, iepriekš jāpiesakās pa tālr. 28306416)

6. Doles muižas rentnieka Pētera fon Rengartena dzimtas kapi

1839. gadā Doles muižas īpašniece Marija Dolivo-Dobrovoļska muižu ieķīlāja
atvaļinātam mežu inspektoram Pēterim fon Rengartenam (Renngarten; 1802–1872),
kurš muižā saimniekoja līdz 1861. gadam.
Pēc tam Doles muiža atkal nonāca baronu Lēvisu of Menāru dzimtas īpašumā.

1. Zivju audzētava “Dole”
Zivju audzētava darbību uzsākta 1986. gadā. Tā uzbūvēta kā kompensācijas audzētava
Rīgas HES nodarītajiem zaudējumiem. Z/a “Dole” ir vienīgā specializētā vimbu mazuļu
audzētava Baltijas jūras baseinā. Ekskursiju laikā iespējams uzzināt: kā attīstās zivju ikri;
kādos inkubatoros ikri tiek audzēti; tiek rādīta mācību filma; ceha apskate. Ekskursija
jāpiesaka iepriekš. [Z/a “Dole” atrodas Doles salā Salaspils novadā. No Rīgas HES puses braucot

Daugavas muzeja virzienā, kreisajā pusē atrodama zila norāde. Tālr.: +371 67216354 ,+371 29468110]

2. 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.
2.

7. Piemiņas ansamblis Doles salas appludinātajām mājām

Piemiņas ansamblis applūdinātajām mājām veidots, kā lidojošas salas, kas paceltas, virs
zemes. Tās balstās uz akmens pīlāriem, kas kā ledlauži stājas pretī Daugavas straumei. Zemi
klāj grants segums, iezīmējot Daugavas kontūras. Vidū attēlota Doles sala, tās neapplūdinātā
daļa ir apstādīta ar zāli, bet applūdināto daļu veido akmeņu kopums. Uz akmeņu aizmugurējās
daļas latviešu ornamenta formā iegravēti nogrimušo māju vārdi. Tēlniecības ansamblis
veidots, lai atmiņās saglabātu bijušās mājas, saimniecības un sadzīvi, kas agrāk ritēja tur, kur
šobrīd atrodas Rīgas HES ūdenskrātuve.
(Atrodas Daugavas muzeja teritorijā)
7.

8. Daugavas muzejs

Vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijas jūras reģionā.
Daugavas muzejs kopš 1977. gada atrodas Doles muižas
apbūves kompleksa jaunajā kungu mājā. 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.). Iespējams uzzināt,
kāda izskatījās Daugavas ieleja pirms HES kaskādes izveidošanas, salīdzināt
mūsdienu ainu ar pagātni. Augstajā Daugavas krastā parka teritorijā aicina
simtgadīga Daugavas lejteces zvejnieku sēta un redzama unikālu zvejas
aizsprostu – lašu un nēģu taču – rekonstrukcija.
9.
[Doles sala, Salaspils novads] www.daugavasmuzejs.lv

3. 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
3.
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)

4. A. Bergmaņa kaps

4.

1905.–1907. gadā 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 pie ozola Taurīšu māju tuvumā.
1985. gadā uzstādīts piemiņas akmens.

8.

9. Dolomīta atsegums pie Daugavas muzeja

Apskatāms 12 m augsts tipisks augšdevona Daugavas svītas nogulumiezis, kura kārtas
veidojušās pirms 350 miljoniem gadu.
Velomaršruta posmā esošās tūrisma un ēdināšanas iestādes:
Vasaras krodziņš: “Nēģis”, Daugavas muzeja atpūtas teritorija, Doles sala, Salaspils nov., tel.
29276653

Atpūta: “Vējiņos” - piknika vietas, laivu noma, tūrisma inventārs, Doles sala, Salaspils nov., tel.
28306416

Viesu nams: “Villa Dole” - nakšņošana, piknika vietas, senlietu izstāde, “Auči”, Doles sala,
Salaspils novads, tel. 29413963

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs
Miera iela 1, Salaspils, LV – 2169, +371 67945440

Darba laiks
Ziemas sezona
Vasaras sezona
P.-Pk. 09:00 – 17:30
P.-Pk. 09:00 – 18:30
S.,Sv. Slēgts
S.,Sv. 10.00 – 16.00

visit.salaspils.lv

