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Salaspils novada Turisma 
informaci jas centrs 

aicina doties a izraujosas un 
izzinosas ekskursi jas 

Salaspils p ilseta ,  novada ,  
ka  ari  Doles sala .  

Iesakām pirmajā dienas daļā izvēlēties kādu no 
izglītojošajām ekskursiju programmām, bet pēc 
tam piedalīties kādā no aktivitātēm, ko piedāvā 

Salaspils novads. 
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NACIONĀLAIS 
BOTĀNISKAIS DĀRZS
Šeit atrodas lielākā augu kolekcija Baltijā ar vairāk 
nekā 14 000 augu dažādību. Dārza teritorijā 
atrodas arī multifunkcionālais oranžēriju 
komplekss, kur apskatāmi augi no visiem pasaules 
kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Viens no 
Nacionālā botāniskā dārza aktuālajiem 
uzdevumiem ir nodrošināt vides izglītību jebkurā 
vecumā, tāpēc šeit piedāvā dažāda līmeņa 
izglītojošas ekskursijas gida pavadībā, kā arī 
speciāli izstrādātu skolu izglītības programmu. 

Ekskursijas gida pavadībā -   
Tās laikā tiek apskatītas gan āra, gan oranžērijas 
ekspozīcijas. Maršruts un saturs tiek mainīts 
atkarībā no sezonas un auditorijas. 
Ilgums - vidēji 1, 5 h. Ekskursijas gida pavadībā 
notiek arī ziemas sezonā. Valodas: latviešu, 
krievu, angļu.

Miera iela 1, Salaspils 
+371 67944610 (Par ekskursijām) 

+371 22019340 (brīvdienās) 
welcome@nbd.gov.lv 

www.nbd.gov.lv 
56.8610, 24.3530 

Ieejas maksa: skatīt mājas lapā! 
Pieņemšanas laiki:  
P – Pk: 9:00 – 17:00. 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! 
S, Sv: individuāli vienojoties
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LU BIOLOĢIJAS 
INSTITŪTS

Latvijā institūts ir vadošais pētnieciskais centrs bioloģijā. 
Tas ietver 11 laboratorijas un vienu pētniecības grupu. No 
institūta laboratoriju pētījumiem varat izvēlēties 
konkrētu tēmu ekskursijai: 
1. Latvijas Herbārija apmeklējums un stāstījums par 
herbārija organizāciju, nozīmi un Latvijas f̈loras pētījumiem; 
2. putnu gredzenošanas centra apmeklējums, informējot 
par gredzenošanas mērķiem un nozīmi; 
3. augu ģenētikas laboratorijas apmeklējums ar stāstījumu 
par mūsdienu metodēm ģenētikas pētījumos un to nozīmi; 
4. entomoloģisko un akaroloģisko kolekciju apskate un 
stāstījums par Latvijas kukaiņiem un ērcēm; 
5. eksperimentālās entomoloģijas laboratorijas 
apmeklējums ar stāstījumu par bioloģiskajām metodēm 
augu kaitēkļu apkarošanā; 
6. augu minerālās barošanās laboratorijas apmeklējums ar 
stāstījumu par augšņu analīžu nozīmi lauksaimniecībā un 
dārzkopībā.

LU FIZIKAS 
INSTITŪTS

Viens no pasaules vadošiem centriem MHD 
(magnetohidrodinamikas) jomā ar unikālām šķidro 
metālu eksperimentālām iekārtām. 

Institūtā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie 
pētījumi, kas ir saistīti ar sarežģītām elektromagnētisko 
lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. 
Viens no nozīmīgākajiem institūta sasniegumiem pēdējos 
gados ir pirmais pasaulē MHD Dinamo eksperiments. 

Fizikas interesentiem ekskursijas laikā būs iespēja 
apskatīt fero šķidrumus, vakuumkameras, dažādas 
ierīces ar pastāvīgiem magnētiem, kā arī šķidro metālu 
eksperimentālās iekārtas. 
Darbinieku pavadībā būs iespējams apskatīt institūta 
teritorijā esošās ēkas no ārpuses un tuvumā esošās ēkas, 
tai skaitā, ķīmijas institūtu un bijušo atomreaktoru. 

Miera iela 3, Salaspils 
+371 26113512 (Gaida 
Galakrodzniece) 
gaida.galakrodzniniece@lu.lv 
www.lu.lv/lubi 
56.8617, 24.3597

Miera iela 32, Salaspils 
+371 26599602 (Jānis 
Freibergs) 
jf@sal.lv 
www.ipul.lv/ 
56.8672, 24.3947

Ieejas maksa: par 
ziedojumiem 
Pieņemšanas laiki: P - Pk 
10:00 - 15:00 
Grupa: līdz 15 cilvēkiem 
Ekskursija jāpiesaka nedēļu 
iepriekš, norādot tēmu!

Ieejas maksa: pēc 
individuālas vienošanās 
Pieņemšanas laiki: 
P - C 10:00 - 14:00 
Ekskursija iepriekš 
jāpiesaka!4



Latvenergo koncerns lielu daļu saražotās elektroenerģijas 
iegūst trijās Latvijā lielākajās Daugavas hidroelektrostacijās 
(HES), kas nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas 
ražošanas veidu, jo to darbināšanai izmanto atjaunīgu 
energoresursu – ūdeni. 

Rīgas HES nodota ekspluatācijā 1974. gadā. Tajā uzstādīti 6 
hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW. 
Apmeklējiet Rīgas HES un uzziniet kā tiek ražota elektroenerģija! 
Pirms dodaties ekskursijā, divas dienas iepriekš ir jāaizpilda 
pieteikuma forma mājaslapā: 
http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/ 
ekskursijas/razotnes/?apply=6 
Jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (Pase vai ID karte)!

Darbība uzsākta 1986. gadā. Tā uzbūvēta kā 
kompensācijas audzētava Rīgas HES nodarītajiem 
zaudējumiem. 

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. Papildus tiek audzētas 
varavīksnes foreles. 
Ja apmeklēsiet z/a “Dole”, tad ekskursijas laikā Jums būs 
iespēja uzzināt, kā attīstās zivju ikri; kādos inkubatoros tie 
tiek audzēti; varēsiet piedalīties ceha apskatē, kā arī būs
iespēja noskatīties mācību filmu.

Ieejas maksa: bezmaksas  
Pieņemšanas laiki: katra mēneša 
otrajā ceturtdienā 
Grupa: 5 - 25 cilvēkiem 
Ekskursija jāpiesaka iepriekš!

Doles sala, Salaspils novads 
+371 29188315 (Maija 
Freimane) 
maija.freimane@latvenergo.lv 
56.8497, 24.2689

Ieejas maksa: skolēniem 0,70 / 
pieaugušajiem 2,00 
Pieņemšanas laiki: darba dienās 
no 19:00 - 15:00 
Ekskursija jāpiesaka iepriekš!

Doles sala, Salaspils nov.  
+371 26226663 (Gertija 
Beinardte) 
fishdole@inbox.lv 
56.8450, 24.2551 

ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA  RĪGAS HES ZIVJU AUDZĒTAVA "DOLE"
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1 . -4 .KL .  SKOLĒN I EM
Lielais loms

Arheologa ādā 

Orientēšanās spēle

Laivas un plosti 

Daugavas transportlīdzekļi 

Arheoloģija

Daugavas resursi

Zudusī Daugava

Izaicinājuma spēle

Senākā apdzīvotība  Daugavas 
krastos

Izaicinājuma spēle

Daugavas resursi un amati

Atmiņu Daugava

Orientēšanās poligons

5 . -9 .KL .  SKOLĒN IEM 9 . - 12 .KL .  SKOLĒNIEM

D A U G A V A S  M U Z E J S

Ieejas maksa: Ekskursija 10:00 + ieejas 
maksa 2,00 Eur pieaugušajiem, 1,00 Eur 
pensionāriem/bērniem; pirmsskolas 
vecuma bērniem - bez maksas 

Doles sala, Salaspils novads 
+371 67216367 
daugavas.muzejs@inbox.lv 
www.daugavasmuzejs.lv 
56.8491, 24.2296 Pieņemšanas laiki: Iepriekš piesakoties 

Facebook: Daugavas muzejs 
Twitter: @Daugavas muzejs 
Draugiem: daugavasmuzejs 
Instagram: daugavasmuzejs

Iepazīsties ar zvejnieku dzīvesveidu 
20.gs.sākumā, apciemojot brīvdabas 
zvejnieku sētu.  

Iepazīsti arheoloģijas jēdzienu, 
arheologa profesiju un to kā cilvēki 
dzīvoja senākos laikos. 

Fiziskas aktivitātes, sacensību gars un 
interesanti fakti par vēsturi! Piemērota 
3.-4.kl. skolēniem. 

Iepazīsti Daugavas dzīvi, uzsvaru liekot 
uz upes transportlīdzekļiem – laivām un 
plostiem. 

Dažādi uzdevumi par transportlīdzekļu 
uzbūvi un izmantošanu.  

Iepazīsti un analizē arheoloģiskās 
senlietas – Daugavas lībiešu apģērbu un 
aksesuārus. 

Skolēni darbojas grupās analizējot 
dažādus Daugavas resursus. 

Meklēsim atbildes uz to – Kāda bija 
Daugava pirms HES būvniecības? Kas 
palika zem ūdens un kas nāca vietā?  

Pieņem izaicinājumus, meklējot atbildes 
un  informāciju par vēstures un dabas 
jautājumiem. 

Analizē arheoloģijas avotus un atbildi 
uz vēstures problēmjautājumiem.

Pārbaudi savas spējas orientējoties 
nepazīstamā vidē, meklējot atbildes 
uz dažādiem jautājumiem. 

Uzzini kā tiek izmantots dolomīts, 
kāda ir Daugavas ekoloģiskā un 
ekonomiskā loma cilvēku dzīvē! 

Uzzini kā izskatījās Daugava pirms HES 
celtniecības – diskusija par Daugavas 
lomu mūsdienās. 

Aktivitāte, kuras veikšanai ir nepieciešams 
tikai viedtālrunis un mazs ievads
orientēšanās aizraujošajā pasaulē. 

   6



Jāņem līdzi personu apliecinošs 

dokuments (Pase vai ID karte)!   

 Rīgas TEC–2 ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija. Savu darbību 

   tā sāka 1973. gadā. Apmeklējot šo termoelektrocentrāli, būs 

        iespējams iegūt priekšstatu par Rīgas TEC-2  

             celtniecības vēsturi, elektrostacijas darbības 

                   režīmiem, siltumenerģijas un 

                       elektroenerģijas ražošanas 

                            tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī 
                                  aplūkot TEC-2 galvenās ēkas un būves, 

                                       apzinot to nozīmi. 

 http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/ekskursijas/razotnes/?apply=5

T E C  -  2  
L A T V E N E R G O

             Pirms dodaties ekskursijā, aizpildiet pieteikuma formu mājaslapā: 

 Ieeja bezmaksas. Pieņemšanas laiki:                 
P – C 9:30 – 14:30, Pk 9:30 – 13:00              

Adrese: Granīta iela 31, Acone, Salaspils novads         
Tālrunis: +371 67722354, +371 26303312 (Jānis Mertens)      

E-pasts: janis.mertens@latvenergo.lv                            
        GPS: 56.9198, 24.2731                                            
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Salasp i ls  memor iā l a is  ansambl is  i zve idots  v ie tā ,  kur  no  1941 .  l īdz  1944 .  gadam 
a t radās  nac ionā l soc iā l i s t iskās  Vāc i jas  pap laš inā ta is  po l ic i jas  c ie tums un  darba  
audz ināšanas  nometne  (Erwei te r tes  Po l i ze ige fängnis  und Arbe i tserz iehungs lager ) .  

SALASPILS MEMORIĀLAIS ANSAMBLIS 
"AIZ ŠIEM VĀRTIEM VAID ZEME"

Adrese:
Sa lasp i l s  memor iā l s ,

Sa lasp i l s  nov . ,
Tā l run is :

+371  29435559 ,
67700449

Atvē r ts  d iennakts
ga iša jā  l a ikā .

 56 .8731 ,  24 .3028

To cēla no Vācijas, Austrijas un Čehoslovākijas deportētie ebreji. 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 2000–3000 cilvēku. 

1967. gadā nometnes vietā atklāts viens no lielākajiem pieminekļu 

kompleksiem nacisma upuru piemiņai Eiropā. Memoriālu veido dzīvības 

un nāves robežu simbolizējoša 100 m gara betona siena un septiņas 

betona skulptūras “Māte”, “Nesalauztais”, “Pazemotā”, “Zvērests”, 

“Protests”, “Rot Front” un “Solidaritāte”. Salaspils memoriālais 

ansamblis iekļauts Latvijas kultūras kanonā. 

Pieminekļa vārtu būvē iekārtota ekspozīcija. Tēlnieki Ļ. Bukovskis, 

O. Skarainis, J. Zariņš; arhitekti G. Asaris, O. Ostenbergs, 

I. Strautmanis, O. Zakamennijs. Memoriāla teritorijā atrodas arī 
2008. gadā atklātā vācu karagūstekņu kapsēta. 
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FOTO-ORIENTĒŠANĀS "IEPAZĪSTI
SALASPILI"

Salasp i ls  novada  Tū r isma in formāc i jas  cent rs  
p iedāvā  i epaz ī t  Sa lasp i l i  ak t īvā  un  
p iedz īvo jumiem bagā tā  ve idā  –  
Foto -or ientēšanās  kopā  a r  k las i !  

Katrai komandai būs nepieciešams viens viedtālrunis 
fotogrāfiju uzņemšanai, pildspalva, ūdens un piemērots 
apģērbs un apavi;  
Sadalīt skolēnus grupās no 2 līdz 4 cilvēki; 
Likt katrai grupai padomāt par komandas nosaukumu, 
saukli, īpašu pazīšanās zīmi, kuru varētu atspoguļot
uzņemtajās fotogrāfijās; 
Vienoties par balvu, kuru iegūtu uzvarētāju komanda, 
piemēram, pusdienojot saņem saldo no visas klases, vai 
klase uzsauc picu, pēc skolotāja un vecāku ieskatiem; 
Iesakām pēc pasākuma veidot klases stundu, kur katra 
grupa uztaisa savu prezentāciju, iekļaujot bildes un 
pastāsta par to, ko uzzinājusi par Salaspili.

Tas būs labs veids kā saliedēt klasi vai iepazīt tuvāk 
jaunpienācējus!  

Foto – orientēšanās pamatā ir konkrētā reģiona apskates vietu 
apmeklējums un kā pierādījums tam – kopīgas fotogrāfijas 
uzņemšana. 
Katrs skolotājs var pats izlemt, kā vēlas, lai pasākums 
norisinās, bet mēs iesakām – 
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FOTO-ORIENTĒŠANĀS 
"IEPAZĪSTI SALASPILI"

(Mēs sagatavosim kartes ar atzīmētiem 
objektiem un papildus lapu ar objektu 
bildēm, zem kurām jāuzraksta atrastās
vietas nosaukums). 

Lai piedalītos šajā pasākumā, 
iepriekš jāsazinās ar 

Salaspils novada Tūrisma 
informācijas centru 

rakstot uz e-pastu visit@salapils.lv 
vai zvanot uz tālruni +371 67945440  

 

F O T O  -  O R I E N T Ē Š A N Ā S  
I R  

 B E Z  M A K S A S !  

La i  sko lēn iem bū t u  
i n te resan t i ,  
f o to -o r ien tēšanās  
ob jek t i  un  ka r te  nav  
p iee jama In te rne ta  v idē !  
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ĒDINĀŠANA

PIKNIKA 
VIETAS

AKTIVITĀTES

Salaspils pludmale 
Pie piemiņas zīmes 
Daugavas lībiešiem un viņu 
vadonim Ako
Mežezers, Doles salā 

Maksas: 

Bez maksas: 

Nacionālais botāniskais dārzs 
Kempings Doles sala 
Daugavas muzeja teritorijā 
Atpūtas vieta Vējiņos 
Svinību vieta Ārpus laika 

Kafejnīca “Groziņš”  
(Līvzemes iela 5)

"Rogas kafejnīca”  
(Līvzemes iela 11/13)

Kafejnīca  
“Marus”    
 (Skolas iela 5)

Kafejnīca (piegāde) “Panda 
Sushi” (Rīgas iela 1)

Restorāns – picērija “Četras 
pēdas”, (Līvzemes iela 2) 

Ātrās ēdināšanas 
restorāns “Hesburger”  
   (Zviedru iela 1F) 

Kafejnīca - konditoreja 
"Kanēlis", (Līvzemes iela 2) Peintbola parks 

"Jugland", 
27821000
Peintbola parks 
"PIF PAF",  
26611111 
Šaušana ar 
loku, "Tulpes",  
29257417 
Zirgu izjādes 
"Armanda Lauku 
Jātnieku klubs",  
29275134 
Zirgu izjādes 
„Zirgudārzs”  
28389572 
Kāpšanas tornis 
Doles salā, 
29276653 
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v i s i t . s a l a s p i l s . l v

SALASPILS NOVADA 
TURISMA 

INFORMACIJAS 
CENTRS 

 

-
-

Salaspi ls  novads,  Miera ie la  1,  Salaspi ls ,  LV-2169 

 +  3 7 1  6 7 9 4 5 4 4 0  

 v i s i t @ s a l a s p i l s . l v  

s a l a s p i l s t i c
Būs im pr iec īgi  
saņemt Jūsu 
ekskurs i ju  
fo togrā f i jas  uz mūsu 
e-pastu.


