
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieliski pavadītas brīvdienas un vasara – kas var būt labāks par šo? Šajās brīvdienās dosimies iepazīt 

Babītes un Salas pagastu pusi, kur maršruts būs piemērots gan ģimenēm ar bērniem, gan draugu kompānijām, 

gan arī romantiskam izbraucienam ar otru pusīti. 

1. Baudi dabas burvību 

Iesāc maršrutu pie Beberbeķu dabas parka, izejot kādu aplīti pa tā teritoriju. Pastaigas laikā uzspēlē spēli – cik 

dažādu putnu sugu spēj saskatīt. Parka dienvidu galā atrodas Beberbeķu ezers, pie kura vari atpūsties, palasīt kādu 

labu grāmatu vai pat nopeldēties.  

Beberbeķu dabas parks iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā, kas ir ekoloģisks aizsargājamo teritoriju tīkls un 

plešas visā Eiropas Savienības teritorijā¹. 

2. Nedaudz kultūrvēstures 

Piestāj pie Piņķu Sv. Jāņa (Sv. Nikolaja) evaņģēliski luteriskās baznīcas. Pašreizējais dievnams celts pēc ievērojamā 

arhitekta J.D. Felsko projekta 1874. gadā. Baznīcā atrodas vairāki valsts nozīmes kultūras un vēstures pieminekļi - 

1890.g. Zauera firmas darinātās ērģeles, kā arī 1844.g. J.L. Eginka glezna “Kristus un Pēteris uz jūras”. Par 

ekskursijām baznīcā interesēties, zvanot uz +371 29642583. 

3. Došanās garšu ceļojumā 

Pavisam netālu atrodas “Apéro Terase” Piņķos, kuras mājīgajos stikla namiņos iespējams doties aizraujošā garšu 

ceļojumā baudot vieglas uzkodas, salātus, zupas, burgerus un citus pamatēdienus, kā arī desertus. Ēdienkartē ir 

piedāvājums arī vegāniem un bērniem. Darbadienās “Apéro Terases” durvis tiek vērtas vaļā no plkst. 12.30, savukārt 

brīvdienās no plkst. 12.00² . 

4. Lai dzīvo iepirkšanās gars! 

Brīvdienām piestāv neliela iepirkšanās tūre, tāpēc dodamies uz “Via Jurmala Outlet Village”, kas ir Baltijā pirmais 

Eiropas līmeņa modes zīmolu outlet ciemats zem klajas debess, kas piedāvā pasaulē populāru un iecienītu zīmolu 

produkciju. Cauru gadu tiek piedāvāta pasaulslavenu zīmolu produkcija ar atlaidēm no 30% līdz pat 70%³ .  

 

 

Lieliskām brīvdienām būs būt! 



5. Veselīgie našķi 

Lielogu dzērveņu un melleņu audzētava Z/S “Strēlnieki” ne tikai audzē, bet arī pārstrādā veselīgās ogas un augļus 

gardos produktos. Ar mīlestību audzēti un gatavoti, produkti saglabājuši dabiskos vitamīnus un garšas. No maza 

ģimenes uzņēmuma “Strēlnieki” jau pārauguši Latvijā atpazīstamā zīmolā, kur pārstrādes procesā nav izmantotas 

krāsvielas, garšu un smaržu pastiprinātāji vai konservanti, kā arī termiskā apstrāde veikta pēc iespējas zemākā 

temperatūrā. 

Darbadienās saimniecība atvērta no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, bet sestdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00. 

Svētdienās tā ir slēgta⁴ . Vairāk informācijas par saimniecību šeit: http://www.strelnieki.lv/. 

6. Kultūras deva 

Apmeklē Babītes Kultūrizglītības centra filiāli Salas pagastā “Vietvalži”, lai gūtu devu kultūras. Tā ir vieta, kur 

iespējams uzzināt par Salas un Babītes pagastu vēsturi, kavēties Latvijā iemīļota teātra un filmu zvaigznes Eduarda 

Pāvula dzīves mirkļos interaktīvā ekspozīcijā, kā arī aplūkot dažādas izstādes⁵.  

7. Gards dienas noslēgums 

Dienas noslēgumam gardie ēdieni un dzērieni būs kā punkts uz “i”, tāpēc ceļojumu noslēdz “Kanāls Nr2” vasaras 

terasē, no kuras paveras burvīgs skats uz Lielupi. Uzkodas, pusdienas, vakariņas, atspirdzinoši dzērieni, svaigs gaiss, 

lieliska atmosfēra – to visu iespējams baudīt šeit: https://www.facebook.com/kanalsNr2.  

“Kanāls Nr2” atvērts katru dienu no plkst. 12.00, piektdienās un sestdienās līdz plkst. 24.00, bet pārējās dienās un 

svētdienās līdz plkst. 22.00. 

 

 

 

 

Liec #brivdienasmarupe un  

dalies ar izbrauciena iespaidiem!  

¹https://www.rigasmezi.lv/lv/atputas_iespejas/beberbeku_dabas_parks/Beberbeku-dabas-parks/  
²https://www.facebook.com/APERO.LV  
³https://viajurmala.com/par-mums/  
⁴https://www.facebook.com/strelnieki 

⁵https://www.exitriga.lv/idejas-celosanai/iesakam-apmeklet 
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