
 

 

 

 

 

 

 
 

Ar interesi par seno 
1. Uzzini Božu meža noslēpumus!  

Brīvdienu maršruts šodien sākas ar pirmo pieturas punktu, kas ir vēstures ekspozīcija ārtelpās. Šis apskates objekts varētu 

būt interesants gan bērniem, gan arī senioriem, jo šeit varēsiet gan uzzināt vēsturiskus faktus, gan aplūkot oriģināli 

veidotās skulptūras. 

Staigājot un apskatot šos objektus, ņemiet vērā, ka daži no veidojumiem ir novietoti blakus, taču citi atrodas garākas 

pastaigas attālumā. Lai neapmaldītos, vadieties pēc objektu izvietojuma kartes. 

“Dzilnuciema krustceles” ir unikālu 3D objektu ekspozīcija, kuru konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā  

2021” ietvaros ir uzbūvējis ciematā dzīvojošais vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs. Šī ekspozīcija, pēc autora domām, ir ne 

tikai jauni tūrisma objekti novadā, bet drīzāk atgādinājums par Dzilnuciema vēsturi un identitāti, kā arī par vietām, kur, 

cīnoties par Latvijas valsts brīvību, krituši vietējie iedzīvotāji. 

2. Ieturi pusdienas ar vēsturisku šiku Pinkenhofā! 

Pusdienas Pinkenhofā – garšotavā ar raksturu! Ienāc šeit un apēd buratu, laša zupu, karamelizēta kazas siera salātus, pīles 

kājas confit, mīdijas tvaikotas baltvīnā, melleņu tarti vai vēl ko citu garšas gurmāna cienīgu ēdienu. Vai zināji, ka 

Pinkenhofas restorāna nosaukums ir Piņķu vēsturiskais nosaukums? 1870. gados, kad Rīga bija ietekmīga ostas pilsēta, un, 

dēļ lokācijas, Pinkenhofa bija svarīgs Rīgas atbalsta punkts, šī bija izveidojusies par zirgu atpūtināšanas vietu. Restorāna 

ēkas vēsture meklējama 20. gs. 80. gadu vidū, kad šī ēka tikusi celta. Tajā laikā tā kalpojusi par siltumtrases māju (centrālais 

siltuma punkts, Loki, Babītes pagasts). Jauno veidolu pēc restaurācijas ēka ieguvis 2018. – 2019. gadā.¹ 

3. Apskrituļo apkārt Piņķu ūdenskrātuvei! 

Apkārt Piņķu ūdenskrātuvei ir ierīkots noasfaltēts celiņš, kas ir pietiekami plats, lai pa to ērti varētu pavizināties ar 

skrituļslidām, skūteri, velosipēdu vai vienkārši pastaigas solī apietu apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Ūdenskrātuves malā 

ieraudzīsi arī fotorāmi, kur iemūžināt šo brīvdienu. 

4. Ienāc baznīcā un sajūti vēsturisko svinīgumu! 

Šis ir vēsturiskās ekskursijas nākamais galamērķis, kur sajust senatni. 

Piņķu Sv. Jāņa (Nikolaja) evaņģēliski luteriskā baznīca² celta 19. gs. beigās, un tajā atrodas vairāki valsts nozīmes kultūras 

un vēstures pieminekļi – 1890. gadā Zauera firmas darinātās ērģeles un 1844. gadā J.L. Eginka glezna “Kristus un Pēteris 

uz jūras”. 



Zīmīgi, ka pie Piņķu baznīcas atrodas Piņķu kapi, kur vēl saglabājušies pieminekļi un krusti no 19. gs., mūsdienās citās 

baznīcās tie jau sen izzuduši. Jāmin, ka pie baznīcas saglabājies arī 20. gs. 20.-30. gados celtais kapsarga namiņš. Tie 

interesenti, kuri vēlas sarunāt ekskursiju baznīcā, aicināti iepriekš zvanīt Jānim Amolam – 29642583. Iespējamais 

ekskursijas laiks sestdien ir no plkst. 14.00 – 16.00. 

 
5. No baznīcas uz krogu jeb iebrauc “Bake Away” konditorejā pēc kāda ‘sestdienīga’ našķa! 

 
Gluži kā agrākos laikos, arī šodien pēc baznīcas vari iestiprināties ar kādu saldāku vai sāļāku gardumu. 

“Bake Away” piedāvā ļoti gardas kūkas, smalkmaizītes, kruasānus un citus gardumus. Turpat ir iespējams iegādāties arī 

citu Mārupes novada mājražotāju gardumus. 

6. Iebrauc un izvēlies savu smaržīgo vasaras puķi! 

Krāšņi un smaržīgi vasaras ziedi piešķirs mājoklim vasarīgu sajūtu – ienāc un izvēlies sev tīkamāko! Iespējams, šī dažādība 

rosinās jaunām ainaviskām idejām dārzā vai interjerā. Kāds krāšnaugs vai skujenis būs arī laba dāvana, ja jādodas ciemos. 

Kokaudzētava “Bulduri” ir dinamiski augoša kokaudzētava, kas nodarbojas ar dekoratīvo krūmu, koku, mūžzaļo augu un 

ziemciešu audzēšanu Latvijas tirgum. 

Sestdienās kokaudzētava Bulduri ir atvērta no plkst. 9.00 – 16.00. 

7. Sajūti pagātni Babītes pilskalnā! 

Uzkāp 9 m augstajā kalnā un palūkojies, cik tālu varēsi saskatīt! 

13. gs. šeit svarīgo tirdzniecības ceļu malā atradās viens no bīskapijas pārvaldes centriem – Babates jeb Svētās Marijas pils. 

Babītes pilskalna nosaukums cēlies no ezera nosaukuma. Vēlāk tas saukts arī par Poļu kalnu, jo poļu-zviedru kara laikā 17. 

gs. poļu-lietuviešu karaspēks tajā tika ierīkojuši kara nometni, lai aizkavētu zviedru armijas pārvietošanos uz Jelgavu. 

8. Noķer asākas izjūtas ūdenssporta un atpūtas centrā “Stūris”! 

Lai brīvdienas paliktu atmiņā vēl ilgāku laiku, ir jāpiedzīvo kas neikdienišķāks. Ja kompānijā ir kāds, kurš vēlas asākas izjūtas, 

tad būtu jāizmēģina veikbords, ūdensslēpes, sup dēļi vai brauciens ar pūsli aiz motorlaivas. Savukārt, ja ir vēlme pēc 

mierīgākas atpūtas, tad varētu patikt brauciens ar motorlaivu vai airu laivu. 

Lielupes ielokā atrodas viens no labākajiem ūdenssporta centriem “Stūris”. Šeit ir iespējams ne vien braukt ar ūdensslēpēm, 

veikot un apgūt lidslēpi, bet arī izklaidēties, šļūcot aiz laivas uz milzīga pūšļa, lēkāt uz batuta, spēlēt pludmales futbolu vai 

lietainā laikā pakarsēties pirtī. Kompleksa darba laiks: 12.00 – 21.00. 

9. Nobaudi gabaliņu kultūras kino dienā “Vietvalžos”! 

Visbeidzot ir pienācis pelnītās atpūtas brīdis, kad pēc garās piepildītās dienas vari apsēsties un izbaudīt labu kino. Ja būsi 

izpildījis visu programmu punktu pa punktam, tad paspēsi visdrīzāk uz pēdējo seansu plkst. 19.00. Kino skatīšanās notiks  

Babītes Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā. Vietvalžu Kino dienas repertuārs skatāms šeit: 

https://ej.uz/jao5. 

Lai pagūtu uz citu seansu, vari mainīt apskates objektu secību. 
 
 
 

Liec #brivdienasmarupe un dalies ar 

izbrauciena iespaidiem! 

 
 
 
 

¹ www.ar-de.lv 

² www.pinkudraudze.lv 
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