
 

 

 

 

 

 

1. Iegrimt rododendru ziedu mākoņos! 

Savu brīvdienu ceļojumu sākam ar Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu "Babīte". Adrese: 

"Rododendri", Spilve, Babītes pag. Te no plkst. 9.00 līdz 19.00 ir iespēju nonākt teju pasaku valstībā -  balti, violeti un dažādu 

nokrāsu rozā ziedu mākoņi priecē ik uz soļa! To nevar laist garām! Jauni, koši “selfiji” garantēti! Ieejas maksa 3 - 5 eiro. Vairāk 

informācijas: https://www.rododendri.lu.lv/lv/ 

2. Kā nu bez kafijas! 

Ceļojumu apkārt Babītes ezeram turpinām Liepājas šosejas virzienā, kur “Coffee STOP”, kas atrodas Rīgas ielā 22,Piņķos,  

sestdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 varam paķert kokosriekstu kapučīno un gardo, saldo 

brauniju. Enerģija uzņemta, varam doties pretim piedzīvojumiem!  

3. Atrast nocietinājumu! 

Teju pašā Liepājas šosejas malā atrodas nocietinājumi, par kuriem zina vien retais – Pluģu skansts¹. Pluģu skansts , saukta arī par 

"Franču batareju", ir 1812. gada kara laika nocietinājumu atliekas. Iekļauta aizsargājamo pieminekļu sarakstā 1930. gadā. 

Koordinātas: 56°55'01.9"N 23°48'38.2"E. Neaizmirstam, ka, esot dabā, jāpasargā sevi ne tikai no saules, bet arī ērcēm! 

4. Pie ūdeņiem, pie ūdeņiem!  

Turpmākais ceļš mūs ved pie ūdens uz Kempingu “Dūšeļi” Babītes pagastā - Liepājas šosejas labajā pusē. Noīrējam laivu, lai dotos 

nelielā izbraucienā.  Ir kaut kas tik nomierinošs ūdens ritmiskajos šļakstos pret laivas sāniem! Par laivu nomu: 

https://duseli.lv/pakalpojumi/laivas . Iepriekšējā pieteikšanās nav obligāta, brauc droši, Tevi te gaida! 

5. Kur ezers, tur putni! Cik vari ieraudzīt?  

Tālāk ceļš ved uz maizes ceptuvi "Lāči", kur tās teritorijā ierīkots un apmeklētājiem pieejams putnu vērošanas tornis. Adrese: 

"Benūžu Skauģi", Babītes pag. Kopumā Babītes ezerā un tā apkārtnē novērotas gandrīz 200 putnu sugu. Ezera apkaimē ligzdo 

aptuveni 35–40 sugu putni, tai skaitā arī 15 Eiropā apdraudētas putnu sugas. No torņa saskatāmo putnu vidū ir meža pīles, 

Kanādas zoss, lielais un mazais dumpis un daudzi citi².  Objekts pieejams bez maksas.  

Ķeram iespēju arī tikt pie gardām, svaigi ceptām smalkmaizītēm. Ak, kādi prieki gan bērniem, gan pašiem! Iepriekš rezervējot, te 

iespējams arī pašam pagatavot savu maizes klaipiņu (maksas ekskursija). Vairāk informācijas: 

https://www.laci.lv/lv/izklaide/ekskursijas-312998/ . Kad vēders pilns, laiks doties tālāk uz Ložmetējkalnu! 

 

 

 

 

 

 

Brīvdienas ceļojums apkārt Babītes ezeram 
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6. 27 metri tuvāk mākoņiem! 

Ložmetējkalns ir daļa no Garās kāpas (viens no augstākajiem pauguriem Maztīreļa kāpā). Tas ir 18.5 m augsts un 70-300 m plats 

(relatīvais augstums 8-10 m). Atrodas Tīreļpurvā. Nosaukumu ieguvis Pirmā pasaules kara laikā, kad šeit uzbūvēti vācu un krievu 

nocietinājumi (īstenībā ir divi Ložmetējkalni – vācu un krievu). 2004. gadā uzbūvēts tagadējais – 27 m augstais tornis. No torņa 

labi redzams Maztīreļa purvs ar bijušo vācu šaursliežu dzelzceļa līnijas vietu, kas to šķērso ziemeļu-dienvidu virzienā, iezīmētu 

purvā ar lielāku koku rindu. Ar tālskati iespējams saredzēt pat Babītes ezeru un televīzijas torni Zaķusalā. Skatu torņa augšā 

atrodams informatīvs stends, kas palīdz orientēties apkārt esošajos objektos³.  Objekts pieejams bez maksas.  

Esot tornī, telefonā atveram šo saiti: https://vfs.lv/te-epizode-49/ , aizritinām līdz 35. minūtei un noķeram mazliet tās sajūtas, 

par ko stāsta raidījumā “TE!”. 

Slaidā lokā apkārt Babītes ezeram! 

No Liepājas šosejas nogriežamies uz ceļa P101, kas ir  tuvākā iespēja nokļūt uz Ventspils šosejas. Nonākot uz A10, pagriežamies 

māju virzienā (pa labi).  

7. Eduards Pāvuls un milzu sīpols! 

Kur meklējams milzu sīpols? Vietvalžos! Tā ir vieta, kur izzināt Salas pagasta vēsturi, kavēties Latvijā iemīļota teātra un filmu 

zvaigznes Eduarda Pāvula dzīves mirkļos pastāvīgā, interaktīvā ekspozīcijā, apskatīt āra mākslas ekspozīciju par Salas pagasta 

leģendām “Leģendu sargi”.  

Kādēļ tieši sīpols? Latvijā sīpols ir pazīstams kopš XVI gadsimta, kad no Bizantijas ievesto augu šurp pa Daugavu nogādāja krievu 

tirgotāji. Ap to laiku sīpolus sāka audzēt arī Salas pagastā, kur, pateicoties smilšainajai augsnei, tie labi padevās. Drīz vien sīpols 

kļuva ne vien par papildinājumu zemnieku uzturā, bet arī par dažas labas saimniecības ekonomiskā uzplaukuma pamatu, par to 

liecina māju un vietu nosaukumi – Sīpoli, Jaunsīpoli, Sīpolciems, Sīpolkalns. Sīpols no tiem laikiem iedzīvojies arī uzvārda godā. 

Salas pagastā izveidojās arī interesanta sīpolu uzglabāšanas tradīcija, par ko vēl šodien liecina dažā vecā namā saglabājušies āķi 

griestos, kuros iekāra uz metāla stieņiem savērtas sīpolu virtenes⁴.  Adrese: “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts. Ieeja bez 

maksas. Darba laiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00. Svētdienās ekspozīcija slēgta (āra ekspozīcija pieejama).  

8. Baznīca starp kokiem! 

Mežā, ainaviskā vietā, atrodas Salas Sv. Jāņa luterāņu baznīca. Te Rīgas pilsētas arhitekts Felsko ir eklektiski apvienojis neogotikas, 

neoromānikas un neorenesanses stilus. Baznīca harmoniski iegulst mežā, radot grūti aprakstāmu miera sajūtu. Te savā 

piedzīvojumā ievelkam elpu, ļaujot domām norimt, pirms dodamies tālāk. Navigācijas koordinātes 56°56'13.90"Z 23°42'20.86"A 

9. Mājup pāri Varkaļu kanālam vakariņās! 

Mājupceļš ved pāri Varkaļu kanālam,  kas ir 1988. gadā pabeigtā Babītes ezera noteka uz Lielupi. Izveidots aizbērtās Spuņņupes 

vietā, lai uzlabotu ūdensapmaiņu ezerā un lai samazinātu caurplūdumu Lielupē pie Valteriem un Dubultu līkumā. Lai samazinātu 

sāļā jūras ūdens ieplūdi ezerā un stabilizētu ezera līmeni, ierīkotas slūžas, kas gan netiek darbinātas. Pa poldera apvadkanā lu 

Varkaļu kanālā tiek ievadīti Neriņas, Dzilnupes un citu ezera austrumu gala pieteku ūdens⁵.   

Pēc dabā aktīvi aizvadītas dienas prasās ko spēcinošu. Vakariņas lūkojam “Gardēžu namiņā”.  

Adrese: Jūrmalas iela 14 c, Pinķi, Babītes pag. Sestdienās atvērts līdz  

plkst. 21.00. Vairāk informācijas: http://www.gardezunamins.lv/lv/galerija .   

  ¹https://lv.wikipedia.org/wiki/Plu%C4%A3u_skansts 

  ²https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/maizes-ceptuves-laci-teritorija-ierikots-putnu-verosanas-tornis.d?id=53251625 

  ³https://www.celvezi.lv/objekti/skatu-torni/lozmetejkalna-skatu-tornis/ 

  ⁴https://m.travelnews.lv/?pid=117235 

  ⁵Wikipedia: https://lv.wikipedia.org/wiki/Varka%C4%BCu_kan%C4%81ls 
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