
APCEĻO
PIERĪGU!

Idejas ceļojumiem un atpūtai 
Mārupes, Olaines, Babītes,
Ķekavas, Ozolnieku un
Jelgavas novados



Viegli, ātri un ērti sasniedzamajos Pierīgas novados, kur dabiskā vidē saskanīgi 
iekļaujas iedvesmojoša un aktīva atpūta ģimenēm un bērniem, sportiski 
piedzīvojumi un izzinoša izklaide, plašas iespējas attīstīt vaļaspriekus un ļauties 

miesas un gara labjūtes lutināšanai, katrs ceļotājs atradīs ko piemērotu.

Aktīvā uzņēmējdarbības vide radījusi īpašu rokrakstu darījumu tūrismam, kur 
kvalitatīvu lietišķo infrastruktūru papildina iedvesmojošā lauku ainavas telpa, 
izlolotie mājražotāju labumi un oriģinālas iespējas motivējošām ekskursijām.

Uz tikšanos Pierīgā! Gaidām ciemos!

Ja ar saviem piedzīvojumiem dalies sociālajos tīklos, lieto mirkļbirku #apceļoPierīgu, lai 
par Taviem iespaidiem uzzinām arī mēs! 
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Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca 
(vēst� nosaukums Piņķu Sv� Nikolaja baznīca) / 
Babītes novads

Baznīca celta 1874. gadā. Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis - “Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca“. Valsts 
nozīmes mākslas piemineklis altārglezna “Kristus un Sv. 
Pēteris uz jūras” un vietējās nozīmēs mākslas piemineklis 
-Kristāmtrauks. 

Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
+371 26115312, +371 29429340
pinkudraudze@gmail.com
www.pinkudraudze.lv
pinkudraudze
56.945044, 23.920176

Ziemassvētku kauju piemiņas vietas / 
Babītes novads

Ziemassvētku kauju piemiņas vietas ierīkotas pie Antiņu 
brāļu kapiem, kur Nordeķu-Kalnciema kāpu sistēmā 
praktiski uz katra soļa sastopamas apjomīgas Pirmā 
pasaules kara nocietinājumu sistēmas paliekas.

Babītes pag., Antiņu kapsētas apkaime (norāde, 
braucot pa Rīgas-Liepājas šoseju, uz I pasaules kara 
piemiņas vietu)
+371 67415710
rigasmezi@riga.lv
www.rigasmezi.lv
56.882444, 23.747954

Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca /  
Ķekavas novads

Izcils klasicisma arhitektūras piemineklis. Ap baznīcu 
izveidoti dendroloģiskie stādījumi ar vairāk nekā 320 koku 
un krūmu sugām. Blakus baznīcai atrodas apmēram 200 
gadu veca dabiska priežu audze.

“Ticības”, Katlakalns, Ķekavas nov.
+371 27059937
katlakalns@gmail.com
www.katlakalns.lv
katlakalnadraudze                    
56.889134, 24.172218

Daugmales pilskalns / Ķekavas novads

Senlaikos Daugmales pilskalnā atradies tirdzniecības un 
amatniecības centrs Daugavas krastā. Vēsturnieki uzskata, 
ka pilskalna pakājē pie Varžupītes ietekas Daugavā bijusi 
vēstures dokumentos minētā Zemgales osta. 

56.831667, 24.381239

Švarcekmuiža ar parku / Mārupes novads

Novada vecākā ēka celta 1826.gadā kā muižnieka Švarca 
Pierīgas vasaras mītne un tikusi izmantota medību un 
atpūtas mērķiem. Muiža ir vienīgā ēka novada teritorijā, 
kam pēc pašvaldības iniciatīvas 2016.  gadā piešķirts 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes nov.
+371 29799277
svarcenieki@gmail.com
www.svarcenieki.lv
56.878523, 23.947642

Mārupes Kultūras nams un domes ēka /  
Mārupes novads

Ēkas pamatakmens likts 1936.gada septembrī ar 
mācītāja svētību. Ēka celta kā Aizsargu nams par 
Aizsargu organizācijas līdzekļiem uz pagasta vecākā Jāņa 
Rozenberga un viņa sievas Minnas Rozenbergas – pagasta 
aizsardžu priekšnieces dāvātā zemes gabala. 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.
+371 67934695
marupe@marupe.lv
www.marupe.lv
56.905248, 24.05563

Olaines Vēstures un mākslas muzejs / 
Olaines novads

Olaines Vēstures un mākslas muzejā aplūkojamas piecas 
ekspozīcijas, moderna izstāžu zāle un krātuve.  Ekspozīcija 
“Laboratorija” ievedīs Olaines pilsētai tik raksturīgajā 
“Ķīmijas un rūpnīcu pasaulē”. 

 

Jelgavas iela 9, Olaine, Olaines nov.
+371 20172030
muzejs@olaine.lv
www.olainesmuzejs.lv
olainesvesturesmuzejs
56.790238, 23.936849 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts / 
Olaines novads

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā apskatāma 
autentiska blindāža oriģinālajā atrašanās vietā, 
šaujamtorņa fragments un piemiņas vieta Brīvības cīņu un 
Pirmā pasaules kara varoņiem.

Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines nov.
+371 20172030
muzejs@olaine.lv
www.olainesmuzejs.lv
olainesvesturesmuzejs
56.792259, 23.936795
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Ziemassvētku kauju muzejs / Jelgavas novads

Muzeja teritorijā saglabājušies I pasaules kara lauka 
nocietinājumu elementi, kas saistīti ar leģendārajām 
Ziemassvētku kaujām.  Autentiskā vietā rekonstruēts 
nocietinājumu sistēmas posms- blindāža un daļa no vācu 
aizsardzības pirmās līnijas - “vācu vaļņa”.

 

“Mangaļi”, Valgundes pag., Jelgavas nov.
+371 28349259
mangali@karamuzejs.lv
www.karamuzejs.lv/lv/zm.aspx
Ziemassvetkukaujumuzejs
56.8232005; 23.7034132 

Lielplatones muiža un vešūzis / Jelgavas novads

19. gs. celta baronu Hānu dzimtas muiža, 2018. gadā 
atjaunota viena no muižas kompleksa ēkām - autentiska 
18./19.gs. veļas māja - vešūzis, kurā pieejama seno 
veļas mazgāšanas tradīciju izziņas programma. Muižas 
kompleksa ēkas ieskauj plašs leģendām apvīts parks ar 
senatnīgām alejām. 

Lielplatones pag., Jelgavas nov.
+371 26611468
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
lielplatonesmanor
56.4521918; 23.6594295

Jāņa Čakstes māja  / Ozolnieku novads

Atjaunotajā kalpu mājā 2018. gadā atklāta jauna 
ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par 
Latvijas Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem 
Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā.

“Auči”, Salgales pag., Ozolnieku nov. 
+371 26392154 
freimaneineta@gmail.com
www.cakstesmaja.com
fb.me/cakstesmaja
56.594323, 23.9478302

Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā 
māja “Billītes” / Ozolnieku novads

Literātu Edvarta Virzas un Elzas Stērstes dzimtas mājas 
„Billītes”. E. Virza bija viens no izcilākajiem 20. gadsimta 
latviešu rakstniekiem. 1933. gadā šeit tapis leģendārais 
darbs „Straumēni”, kas attēlo latviešu zemnieka dzīvi.  

“Billītes”, Salgales pag., Ozolnieku nov.
+371 29299790 
billites@inbox.lv 
56.5879028, 23.9898878
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības  
centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži” / 
Babītes novads

“Vietvalžos” ierīkotas divas ekspozīcijas - aktierim 
Eduardam Pāvulam veltīta memoriālā izstāde un Salas 
pagasta vēstures ekspozīcija ar  “Burvju spoguli”, kas 
iepazīstina ar 5000 gadus garo Salas pagasta vēsturi - no 
akmens laikmeta līdz mūsdienām.

“Vietvalži”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.
+371 67914921
dace.ulpe@babite.lv
www.babite.lv 
Babitesnovads
56.9356468,23.6966374

Ķekavas Novadpētniecības muzejs / 
Ķekavas novads

Muzejā var uzzināt par Ķekavas novada vēsturi, 
kultūrvēsturiskiem objektiem un personībām, kā arī 
par karikatūru kā mākslas žanru. Muzejs piedāvā arī 
muzejpedagoģiskās programmas skolēniem. 

Rīgas  iela 26, Ķekava, Ķekavas nov.
+ 371 28679514, + 371 67935826
muzejs@kekava.lv
www.parkulturu.lv
56.829110, 24.239192

Kempings&skvoša dārzs “Zanzibāra” / 
Ķekavas novads

Kempings, skvoša dārzs, ballīšu vieta, bērnu nometnes, 
radošās darbnīcas, ekskursijas, kanoe laivu noma.

“Birzmaļi”, Ķekava, Ķekavas nov.
+ 371 22001295
zane@zanzibara.lv
www.zanzibara.lv
CampingZanzibara
56.813518, 24.204382

Mini zoo “Lauku sēta”  / Ozolnieku novads

Vieta klusām un mierīgām pastaigām pa lauku sētas 
teritoriju, apskatot aplokos dzīvojošos lauku dzīvniekus 
- ēzeļus, ponijus, miniatūros zirgus, lamas, alpakas, aitas, 
pundurkazas, putnus, kaķus, ganu suņus, dīķī - zivis.

“Jaunaudzes”, Cenu pag., Ozolnieku nov.
+371 27171712 
zoolaukuseta@inbox.lv
www.zoolaukuseta.lv
56.669956, 23.8403158

Bērnu rotaļu laukums “Ūdensrozes” / 
Mārupes novads

Lielākais un modernākais rotaļu laukums novadā, bērniem 
no 1-6 gadiem un atrodas iepretim ūdenskrātuvei 
“Ūdensrozes”. Individuāla dizaina smilšu laukums, ierīkotas 
šūpoles, slidkalniņš, mājiņas, rotaļu kompleksi, karuseļi, 3D 
zvēriņi un dinamiskie elementi.

Bērnu rotaļu laukums “Ūdensrozes”,  
Jaunmārupe, Mārupes nov.
56.880890 23.939640

Konrādu skvērs ar pulksteni / Mārupes novads

Iedzīvotāju ērtībām izvietoti soli un galdiņi, atkritumu 
tvertnes, ierīkots rotaļlaukums bērniem. Pieejams 
bezmaksas WiFi. Skvērā uzstādīts novada uzņēmēju 
biedrības dāvināts  pulkstenis. Uz pulksteņa pamatnes 
šķautnēm atrodami fakti par novada vēsturi. 

Konrādu iela 7, Mārupe, Mārupes nov.
56.904915 24.057337

Olaines Mežaparks / Olaines novads

Viena no iecienītākajām atpūtas vietām ir Olaines 
Mežaparks, kur ir dabīgi augošs priežu mežs ar labiekārtotu 
vidi. Atpūtnieku ērtībām izbūvētas nojumes un āra grili,
 bērniem izveidota “Meža kaķa” trase, Baskāju taka un 
bērnu rotaļu pilsētiņa.

Veselības iela 7, Olaine, Olaines nov.
www.olaine.lv
56.784796, 23.933823

Olaines bērnu rotaļu pilsētiņa / Olaines novads

Lielākā bērnu pilsētiņa Pierīgā. Pieejamas dažāda veida 
šūpoles, slidkalniņi, batuti, kāpšanas atrakcijas, segumā 
iestrādāti burti un cipari.

Zemgales iela 40, Olaine, Olaines nov.
www.olaine.lv
56.783779, 23.930014

Jāšanas sporta klubs “SPORT DE LUX” / 
Babītes novads

Izjādes, iesācēju/bērnu/jauniešu apmācība, sporta treniņi, 
bērnu apmācība uz ponija, zirgi dažādiem pasākumiem 
visā Latvijā, sacensību rīkošana, fotosesijas u.c.

”Ozoli”, Babītes pag., Babītes nov.
+371 29491870
katean@inbox.lv
sportdelux.lv
SportDeLuxOfficial
sportdeluxofficial
56.9188889,23.8009598
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Atpūtas komplekss “Viesu līči” /
Jelgavas novads

“Viesu līču” teritorijā atrodas plašs brīvdabas atrakciju 
parks bērniem, kafejnīca “Zemnieka cienasts” ar plašu 
ēdienu un konditorejas izstrādājumu piedāvājumu, 
pieejama viesu māja un viesnīca, tiek piedāvāti izbraukumi 
ar kuģīti “Frīda”.

 

šosejas Rīga - Šauļi 43. km, Jaunsvirlaukas pag., 
Jelgavas nov.
+371 63058443, +371 20455402
lici@lici.lv
www.zemniekacienasts.lv
Zemnieka_cienasts
56.6400500, 23.7777893

Ozolnieku ezers  / Ozolnieku novads

Ozolnieku ezers un tai piegulošā teritorija ir tuvējo 
iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta. Publiski pieejams 
apgaismots 2 km garš bruģēts celiņš ap ezeru, peldvieta, 
bērnu rotaļu laukumi, vasarā ezerā piepūšamās atrakcijas.

Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
56.6869558, 23.7970183

Strausu ferma “Mazzariņi” / Jelgavas novads

Iespēja izzināt strausu dzīvi un ieradumus fermā ar vairāk 
kā 50 strausiem no Austrālijas, Āfrikas un Dienvidamerikas. 
Saimniecībā apskatāmas arī alpakas un truši, var iegādāties 
suvenīrus. 

“Mazzariņi”, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov.
+371 29134788, +371 26702347
info@ratites.lv
www.ratites.lv
lieliputni
56.6369874, 23.4656221
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“Inbox” ledus halle  / Babītes novads

Inbox halle piedāvā masu slidošanu, ledus laukuma nomu, 
VIP zonas nomu, konforenču zāles īri, slidu nomu un 
asināšanu , kā arī sportistu ēdināšanu.

“Ledus halle”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
+371 29345990,+371 67147000
info@inboxledushalle.lv
www.inboxledushalle.lv
inboxledushalle
56.9550293, 23.9081853

Ūdenssporta klubs “Kambīze”  / 
Ķekavas novads

Piedāvā aktīvas atpūtas iespējas uz ūdens visu cauru 
gadu - individuāla apmācība vindsērfingā un peldēšanā 
bez vecuma un zināšanu ierobežojuma. Pēc pamatiemaņu 
apgūšanas piedāvā arī apmācību uz freeride, freestyle un 
viļņu burāšanas inventāra. Ar iepriekšēju pieteikšanos.

Senču svētkalniņš, “Vedmeri”, Daugmale, Ķekavas nov.
+371 29233885, +371 29490402
maris@kambize.lv; raitis@kambize.lv
www.kambize.lv
udenssportaklubskambize
56.832009, 24.403118

Zirgu izjādes  / Ķekavas novads

Izjādes ar zirgiem svaigā gaisā ir lielisks aktīvās atpūtas veids
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ķekavas novadā pieejamas 
vairākas vietas izjādēm un izziņai par saskarsmi ar zirgiem.

kekava.travel

Veikborda un aktīvās atpūtas parks uz ūdens
“5Masti”  / Ozolnieku novads

Lielākais veikparks Baltijā, kā arī vasaras sezonā-piepūšamo 
ūdensatrakciju parks. Šī ir pilnā kabeļa jeb cirkulārā trase 
(garums 780 m), kur braucēji brauc pa apli. Pieejama arī 
inventāra noma, veikborda un ūdensslēpošanas apmācību 
iespējas.

Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
+371 28366699
5mastiwakepark@gmail.com
www.5masti.lv
56.6883199, 23.7945422

Ozolnieku Mežaparks  / Ozolnieku novads

Tuvējo iedzīvotāju iecienīta atpūtas teritorija ar publiski 
pieejamu 2,5 km garu apgaismotu slēpošanas/pastaigu 
taku, uzbērtu kalnu ziemas prieku baudītājiem un 
apgaismotu Veselības taku, aprīkotu ar trenažieriem un 
bērnu rotaļu iekārtām.

Skolas iela 20, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
56.6928673, 23.7819979

Zirgu izjādes  / Mārupes novads

Novadā atrodas vairāki zirgu staļļi, kas piedāvā piemērotas 
izjāde ikvienam, kas vēlas spert pirmos soļus zirga mugurā 
vai vienkārši baudīt zirgu klātbūtnes relaksējošo mieru.
Skaisti, labi kopti, paklausīgi zirgi, skaista daba, īpaši 
sagatavoti instruktori.

www.marupe.lv/lv/turisms

Mednieku centrs “Purnavu muiža”  / 
Mārupes novads

Baltijā vienīgā slēgta tipa 100 metru šautuve, kurai ir 
moderns aprīkojums. Atrodas speciāli izbūvētā pazemes 
līmenī, kur ir apstākļi šaušanai gan stāvus, gan guļus, kā arī 
sēdus pozīcijā, ir lieliska skaņas izolācija un atbilstība visām 
drošības prasībām.

“Mārtiņmuiža”, Mārupes nov.
+371 20200500, +371 67708420
info@purnavumuiza.lv
www.purnavumuiza.lv
56.888728, 23.987885

Olaines slidotava  / Olaines novads

Ziemas sezonā slidotava pieejama slidošanai, hokeja 
un daiļslidošanas treniņiem. Vasarā tiek ieklāts 
multifunkcionālais segums un var nodarboties ar 
basketbolu, inline hokeju, skrituļošanu, florbolu, norisinās 
arī Latvijas čempionāts inline hokejā.

Kūdras iela 5, Olaine, Olaines nov.
+371 26405937
www.olainessports.lv
56.788143, 23.938088

Kempings “Dūšeļi”  / Babītes novads

Aktīvās, dabas un rekreatīvās atpūtas vieta individuāliem
ceļotājiem, dabas tūristiem un ģimenēm, kā arī laivu bāze
makšķerniekiem. Pieejama laivu , mobilās pirts , sup dēļu,
velo un slēpju noma, copes iespējas, piknika vietas un
kempings.

Šoseja Rīga – Liepāja
9.km Klīves, Babītes pag., Babītes nov.
+371 26551939
duseli@duseli.lv
www.duseli.lv
Kempingsduseli
kempings_duseli_campsite
56.9122, 23.7725
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Vilces dabas parks un diskgolfs /
Jelgavas novads

Dabas parka takas ved no muižas pāri Vilces upei līdz 
senajam pilskalnam, kur ierīkota skatu platforma. No 
skatu platformas pārredzama Zaķu pļava, kurā atrodas 
labiekārtota atpūtas vieta un zaķa skulptūra. Muižas 
apkārtnē izveidots diskgolfa parks. 

 

Vilces pag., Jelgavas nov.
+371 26351169, +371 28346682
elita.priedniece@jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
Vilcesmuiza
56.4206676, 23.5423063 

Atpūtas komplekss “Grantiņi” / 
Jelgavas novads

Ainaviskajā atpūtas kompleksa teritorijā ir izveidotas 
piknika vietas ar galdiem un ugunskura vietām, 
nakšņošanai pieejamas kempinga mājiņas, brīvdienu 
mājas un viesnīca, darbojas kafejnīca. Ir plašas iespējas 
atpūtai uz ūdens un makšķerēšanai. 

“Grantiņi 1”, Svētes pag., Jelgavas nov.
+371 28 602 267
info@grantinicamp.lv
www.grantinicamp.lv
KomplekssGrantini
grantini
56.5519957, 23.6516817
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Dabas liegums „Cenas tīrelis” (purva laipa, 
skatu tornis) / Babītes novads

Cenas tīrelis 2133 ha, samērā klajš augstais purvs ar izteiktu 
ezeriņu  kompleksu. Tajā ir sastopamas 10 Latvijā un Eiropā 
aizsargājamas putnu sugas. Purvs sācis veidoties apmēram 
pirms 5000 g. 5 no 25 sastopamiem biotopiem ir Eiropas 
nozīmes biotopi.

Babītes pag. Norādes: uz šosejas Rīga-Liepāja ; pēc 6 
km, aiz Cielavām Cenas tīrelis un Purva laipa. Apsaim-
nieko SIA “Rīgas meži” 
+371 67415710
rigasmezi@riga.lv
www.rigasmezi.lv
56.8625304, 23.7913948

Titurgas ezers / Ķekavas novads

Titurgas ezers atrodas Medema purva austrumu malā, no tā 
iztek upe Titurga uz Sauso Daugavu. No ezera nosaukuma 
cēlies vienas Baložu daļas - Titurgas - nosaukums. 
Labiekārtotas atpūtas vietas abās ezera pusēs.

56.873627, 24.135418

Lejas ezers / Ķekavas novads

Lejas ezers ir beznoteces meža ezers Ķekavas novada 
Daugmales pagastā. Ezera krastā var sarīkot pikniku, jo šeit 
iekārtotas vairākas atpūtas vietas, un baudīt meža mieru un 
klusumu.  

56.784528, 24.443445

Ozolaivas�lv, laivu noma un ceļojumi / 
Ozolnieku novads

Piedāvā tūristu kanoe laivu nomu, organizē laivu braucienus 
pa Lielupi, Driksu, Misu, Iecavu, Svēti un citām Zemgales 
upēm, saullēkta/saulrieta braucienus Lielajā Ķemeru tīrelī, 
kā arī organizē piedzīvojumu pasākumus un sacensības. 

Kļavu 6, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.
+371 23202900 
info@ozolaivas.lv
www.ozolaivas.lv
56.6931358, 23.7508273

Velomaršruti Ozolnieku novadā / 
Ozolnieku novads

5 marķēti velomaršruti pa Ozolnieku novada teritoriju - 
Nr.408 (30 km) , 419 (28km), 420 (7 km), 421 (34 km), 422 
(19 km). Info: goo.gl/b3vzwt  

Akadēmijas iela 1, Jelgava, Jelgavas nov.
+371 63005445, +371 63005447
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv
JelgavaTIC
56.6525052, 23.7268456

Medema purvs un mežs / Mārupes novads

Pašreiz kūdras ieguve Medemu purvā vairs nenotiek un 
daļa purva ir izstrādāta. Purvā aug reta sēne – parazītiska 
samtbeka jeb “Xerocomus parasiticus”. Apkaimē 
novērojama bagātīga dzīvnieku un putnu fauna. Nākotnē 
šeit plānots attīstīt rekreācijas teritoriju.

Tīraines un Vētras ciems, Mārupes nov.
+371 67012553
rigasmezi@riga.lv
www.rigasmezi.lv/
56.867883, 24.033207

Jaunmārupes dabas parks / Mārupes novads

Izveidots 2000.gadā. Pieejama labiekārtota pastaigu 
promenāde, pie ūdenskrātuves labiekārtota pludmale, 
dabiski izveidojies taku tīkls, parka centrā laukums, kur 
senāk notikušas zaļumballes. Parkā saglabājusies aleja, kas 
reiz vedusi uz netālu esošo Švarcekmuižu. 

Jaunmārupe, Mārupes nov.
56.878595, 23.942730

Līdumu karjers / Olaines novads

Līdumu karjerā ir vairākas atpūtas zonas, kas paredzētas 
gan aktīvās, gan mierīgās atpūtas cienītājiem. Tur atrodas 
koka pontoni, pastaigu taka, sauļošanās krēsli, piknika 
vietas ar griliem, rotaļu laukums, volejbola siets, futbola 
vārti, basketbola grozs, slidkalniņš, veikparks, piepūšamās
ūdens atrakcijas.

www.olaine.lv
56.787207, 23.872099

Veloceliņš / Olaines novads

Viens no iecienītākajiem atpūtas veidiem ir brauciens ar 
velosipēdu, ceļu uzsākot no Jaunolaines pastaigu takas 
un turpinot to līdz Līduma karjeram, pa ceļam atpūšoties 
Olaines Mežaparkā, izbaudot tajā pieejamās nojumes, 
piknika vietas ar ugunskura vietām.

www.olaine.lv

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava “Babīte” / Babītes novads

Dibināta 1980. gada 1. jūlijā. , atrodas priežu mežā netālu 
no Rīgas 11,8 ha platība. Vienīgā specializētā rododendru 
audzētava Baltijas valstīs. Šeit apskatāma brīvdabas 
rododendru kolekcija ar 82 savvaļas sugām un 290 
selekcionāru veidotām šķirnēm. 

“Rododendri”, Spilve, Babītes pag., Babītes nov.
+371 67913107
rodod@lu.lv
www.rododendri.lu.lv
RododendruAudzetava 
lu_rododendri
56.965614, 23.948307
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Elejas muižas parks un Tējas namiņš /
Jelgavas novads

Elejas muižas ēku ansamblis projektēts 19. gs. sākumā 
klasicisma stilā, ēkas nopostītas I Pasaules kara laikā. Ar 
romatisku noskaņu apmeklētājus aicina atjaunotais Tējas 
namiņš un plašais muižas parks ar vēsturiskajām pastaigu 
takām un interaktīviem vides objektiem.

 

Elejas pag., Jelgavas nov.
+371 26128853
elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
elejastejasnamins
56.4253852; 23.6998833

Ložmetējkalns un skatu tornis / 
Jelgavas novads

Šeit ir iespēja no 27 metru augstuma vērot vēsturiskās 
1916. gada Ziemassvētku kauju piemiņas vietas, izstaigāt 
krievu un vācu ierakumus. Mūsdienās Ložmetējkalns 
uzskatāms par vēstures pieminekli, kur ik gadu janvārī 
notiek latviešu strēlnieku piemiņas pasākumi.

Valgundes pag., Jelgavas nov.
56.8664999, 23.6606057
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“Zvejnieka pirtiņa” / Mārupes novads

“Zvejnieka pirtiņa” ir vieta, kur atpūsties pēc garas darba 
dienas vai uzrīkot SPA vakaru. Piedāvājam pirtnieka un 
pirts pakalpojumus kompānijām līdz 10 personām. Lieliski 
piemērota kompānijām, kas vēlas kārtīgi izkarsēties un 
pavadīt vakaru pirtī savā nodabā. 

Daugavas iela 1C, Mārupe, Mārupes nov.
+371 25444090
zvejnieka.pirtina@gmail.com
ZvejniekaPirtina
56.909866, 24.062908

Pirtsmāja “Zirgzandales” / Mārupes novads

Slapjā pirts ar pēršanos, brīnišķīgs kamīns, zirgi, kas ganās 
turpat blakus. Šūpošanās šūpuļtīklā uz terases. Vasarā 
pieejama guļvieta smaržīgā siena pantā tiem, kas nekad 
šo lauku ekstru nav baudījuši. Iespēja izīrēt velosipēdus vai 
izjāt ar zirgu. 

Zandeļi, Vētras. Mārupes nov.
+371 29128841
sandra@zirgzandales.lv
www.zirgzandales.lv
zirgzandales
56.874222, 23.994513

OOo! Sajūtu darbnīca / Olaines novads

Sajūtu darbnīca ir veikals-darbnīca, kur katru dienu 
tiek ražotas interesantas, neredzētas sveces. Darbnīcā 
bieži notiek interesantas, radošas meistarklases - sveču 
izgatavošanā, gleznošanā, akmeņu apgleznošanā, 
adventes vainagu izgatavošanā.

Kūdras ielā 17a, Olaine, Olaines nov.
+371 26356208
Info@kart.lv
www.kart.lv
Sajutudarbnica 
56.786827, 23.936232

Stallis „Maijrozes” / Olaines novads

“Maijrozēs” labas sajūtas gūst gan pieaugušiem, gan bērni, 
kur var redzēt zirgu stalli, izbaudīt relaksējošu vingrošanu 
zirga mugurā, piedzīvot romantisku vakaru, svinēt dažādus 
svētkus, samīļot un pabarot zirgus, ponijus un citus 
dzīvniekus. 

Stallis Maijrozes, Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov.
+371 26544693; +371 29164242
ilga@maijrozes.lv; marija@maijrozes.lv
www.maijrozes.lv 
stallismaijrozes
56.756070, 23.943655

Maizes ceptuve “Lāči / Babītes novads

“Mēs esam stipri ļaudis. Jo mums ir Tāda maize. Lāču maize”. 
Lāču maizes ceptuvei ir piešķirts Zaļās karotītes Kvalitātes 
karogs. “Lāči” piedāvā iespēju iepazīties ar maizes cepšanas 
senajām tradīcijām dodoties ekskursijā pa maizes ceptuvi. 

“Benūžu – Skauģi”, p/n Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
+371 66047551; 66047552
info@laci.lv
www.laci.lv
CeptuveLaci
56.8971568, 23.7140522

Zemnieku saimniecība “Strēlnieki” / 
Babītes novads

“Strēlnieki” ne tikai audzē, bet arī pārstrādā veselīgās ogas 
un augļus gardos produktos. No maza ģimenes uzņēmuma 
Strēlnieki jau pārauguši Latvijā atpazīstamā zīmolā. 
Ar mīlestību audzēti un gatavoti, produkti saglabā dabiskos 
vitamīnus un garšas. 

“Strēlnieki”, Babītes pag., Babītes nov.
+371 29166695
janis.bierands@strelnieki.lv
www.strelnieki.lv/
strelnieki
56.6724075, 23.8822386

Ķekavas novada peldbaseini / Ķekavas novads

Daugmales Multifunkcionālajā centrā ir divi baseini - lielais 
un mazais, kā arī sauna.
  
Ķekavas sporta kompleksā ir divi baseini -  lielais un 
mazais, kā arī sauna, tvaika pirts un SPA vanna.

kekava.travel

Daugmales Jāņa Bišu medus saimniecība un
Lindas Sulutauras Pampāļu podu darbnīca /
Ķekavas novads

Daugmales Bišu Jānis pastāstīs daudz ko interesantu, ļaus 
paglaudīt bites un izliet savu vaska sveci, bet kopā ar Lindu 
varēsi izgatavot savu Laimes pogu. 

Z/S “Dorītes”, Daugmales pag., Ķekavas nov.
+ 371 29494234, +371 2944815
janissulutaurs@inbox.lv
www.daugmalesmedus.lv
DaugmalesMedus
daugmalesmedus
56.830692, 24.414928
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“Caunītes”, lauku sēta latviskām tradīcijām / 
Ozolnieku novads

“Caunītēs” godā tiek turētas latviskās tradīcijas- viesiem 
tiek dota iespēja pabūt latviskā vidē un darboties atbilstoši 
gadskārtu ritmam un norisēm dabā.

“Caunītes”, Cenu pag., Ozolnieku nov.
+371 26352395 
jscaunites@inbox.lv
www.caunites.lv
56.7176597, 23.7933648

Kokaudzētava “Bētras” / Ozolnieku novads

Ekskursija pa kokaudzētavu, augļu koku un ogulāju stādu 
tirdzniecība, konsultācijas par to stādīšanu, audzēšanu 
un kopšanu. Iespēja degustēt un iegādāties saimniecībā 
gatavotas veselīgas krūmcidoniju, rabarberu un dzērveņu 
sukādes un sīrupus.

“Bētras”, Salgales pag., Ozolnieku nov.
+371 28662847, +371 29494883 
iveta.grosa@betras.lv
www.betras.lv
betras.lv
56.637436, 23.9477879

Berķenes muiža un SPA / Jelgavas novads

Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām 
Zemgalē. Šeit var iepazīt muižnieku dzīvi 19. gs. stāstos 
un ierakstos muižas pārvaldnieka dienasgrāmatā, izbaudīt 
nesteidzīgu atpūtu gleznainā Zemgales ainavā, atjaunotajā 
muižā un SPA kompleksā. 

Berķenes muiža, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov.
+371 29252565, +371 29228580
berkenesmuiza@gmail.com
www.berkenesmuiza.lv 
berkenesmuiza
56.4289028, 23.4800706

Abgunstes muiža / Jelgavas novads

Muižā tiek piedāvāta radoša vide mākslas, kultūras un 
jaunrades procesiem, pasākumu rīkošanai. Muižas pilī 
izveidotas atvērtās amatniecības darbnīcas keramiķiem, 
tekstilmāksliniekiem un kokamatniekiem, darbojas lielākais 
keramikas ceplis Latvijā.

“Abgunstes skola”,  Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
+371 29393131, +371 28373711
info@abgunste.lv
www.abgunste.lv
Radosumameka
abgunste
56.4781923, 23.4885369
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Atpūtas vieta un stallis “Zirgzandales” /
Mārupes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 150 līdz 20 -

+Tiek piedāvāta svinību vietas dekorēšana.

Zandeļi, Vētras. Mārupes nov.
+371 29128841
sandra@zirgzandales.lv
www.zirgzandales.lv
56.874222, 23.9945138

Biznesa Vēstniecība /
Mārupes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 100 - -

+Iespējams nomāt pārvietojamu skatuvi pasākumiem 
(augstums 2.8 m, dziļums 2.35 m, platums 13.63 m; + 
iespēja nodrošināt apskaņošanas aparatūru un skaņu 
operatoru). Teritorijā pieejams bērnu rotaļu laukums, 
plašs bezmaksas stāvlaukums ar kombinētu bruģa un 
šķembu segumu, vasaras sezonā pasākumu organizēšanas 
vajadzībām iespējams izmantot arī nojumes abās ēkas 
pusēs. Ēkā iespējams reģistrēt uzņēmuma juridisko adresi. 

Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes nov.
+371 26 525 475
projekti@biznesavestnieciba.com
www.biznesavestnieciba.com
56.891458, 24.073872

Hotel “Irbēni” / Babītes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 120 Līdz 50 Jā

+Bērnu priekam ir liela piepūšamā atrakcija, mazāka mazajiem 
aktīvistiem, kā arī seši minamie gokarti (dažādi izmēri). Pie 
viesnīcas atrodas plašs bērnu laukums. Viesnīcā atrodas skvoša 
laukums, velosipēdu īre, galda teniss un citas spēles.

Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes nov.
+37128 356 052, +371 27011006
irbeni@irbeni.lv
IrbeniLv
irbenilv
56.9225309, 23.9035723

Annas Koku skola / Babītes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Ozolzāle Semināriem
Līdz 40 -

Līdz 80 Līdz 100

+Veidojas jaunas takas ar ainaviskiem skatiem, dobēm 
un dzivnieku klātbūtni. Jauni koka namiņi sajūtu 
daudzveidībai. Vide kurā atpūsties un mācīties.

“Annas Koku skola”, Klīves, Babītes pag., Babītes nov.
+371 26020221
info@kokuskola.lv
www.annas.kokuskola.lv
annaskokuskola 
56.912569, 23.7841803

Kultūrizglītības centrs / Babītes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Mazā zāle Lielā zāle
- -

Līdz 60 Līdz 250

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
+371 67914447, +371 22020629
biruta.grinfelde@babite.lv
Babitesnovads    
56.9438592, 23.9106912

Bērzu pirts / Olaines novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 40 Līdz 20 -

+Pieejama banketu zāle, kamīna zāle, krievu pirts ar 
apsildāmo mucu. Pieejamas telšu un treileru vietas, 
makšķerēšana, sporta laukumi, bērnu laukumi, citas izklaides.

“Mazšļūkas”, Plakanciems, Olaines nov.
+371 29222715, +371 26307726
berzupirts@inbox.lv
www.berzupirts.lv  

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži” / 
Babītes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 100 - -

+Kultūrizglītības centrs “Vietvalži” ir vieta, kur varēs izzināt 
Salas pagasta vēsturi, kavēties Latvijā iemīļota teātra un 
filmu zvaigznes Eduarda Pāvula dzīves mirkļos pastāvīgā, 
interaktīvā ekspozīcijā, apmeklēt vai organizēt pasākumus, 
aplūkot dažādas izstādes un radošās darbnīcas.

“Vietvalži”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.
+371 67914921
sabine.upeniece@babite.lv
www.babite.lv 
Babitesnovads                    
56.9356439, 23.6966374  

Ledus halle “Inbox” / Babītes novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 100 - Jā

+Hallē regulāri tiek organizēta „Masu slidošana” un „Masu 
slidošana ar nūjām”. Apmeklētāji var ierasties gan ar savām 
slidām, kā arī iznomāt tās uz vietas. Klientiem puiedāvājam 
arī  VIP zonu, kurā ietilpst atpūtas telpa, džakuzi un sauna. 
Šo telpu var izmantot gan skatoties hokeja spēles, gan 
vienkārši atpūšoties, kā arī rīkojot kooperatīvos pasākumus. 
Nepieciešamības gadījumā ēdienus un dzērienus var 
pasūtīt no restorāna-bāra „La rue Justine”.

“Ledus halle”, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
+371 29345990, +371 67147000
info@inboxledushalle.lv
inboxledushalle.lv
inboxledushalle
56.9550293, 23.9081853  

Darījumu pasākumu norises vietas
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Viesu nams “Mežbrenči” / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 100 Līdz 100 Jā

+Papildus iespējas pēc vienošanās.

“Mežbrenči-1”, Daugmale, Ķekavas nov.
+ 371 29162566
info@mezbrenci.lv 
www.mezbrenci.lv 
56.825492, 24.448594

Bioloģiskā zemnieku saimniecība  
“Valmoniras” / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 1500 Līdz 34 -

+Sup dēļi, laivas,  kontaktēšanās ar dzīvniekiem, pastaigas 
pa meža taku, peldēšanās utml.

“Zilgas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
+ 371 29249444, + 371  28441677
info@valmoniras.lv
www.valmoniras.lv 
56.735120, 24.053687

Brīvdienu māja “Ānes muiža” / Ozolnieku novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Meldru māja Liepu māja
Līdz 70 -

Līdz 60 Līdz 130

+Pieejama kārtiga latviešu pirts, aktīvās atpūtas teritorija 
ar tenisa kortu un pludmales volejbola laukumu.

Ānes muiža, Cenu pag., Ozolnieku nov.
+371 26483712 
info@anesmuiza.lv
www.anesmuiza.lv
anesmuiza
56.641265, 23.803601

Viesnīca “Agate Hotel” / Ozolnieku novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 50 Līdz 30 Jā

Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
+371 28684473 
info@agatehotel.lv
www.agatehotel.lv 
AGATEHOTEL
56.69292, 23.78647

Dienesta viesnīca “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”  / Ozolnieku novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

- Līdz 50 Jā

+Viesiem dienesta viesnīcā iespējams mitināties arī ar 
saviem mīļuļiem - mājdzīvniekiem, par atsevišķu samaksu, 
to iepriekš piesakot.

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
+371 22018583, + 371 63050220
ausma.dunkule@llkc.lv
www.llkc.lv
56.6879798, 23.7907436

Svētku pils / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 70 līdz 40 Jā

+Peldvieta, trīs pirtis, piknika vieta, volejbola un bērnu 
laukums, laivas un SUP dēļi izbraucieniem pa Daugavu.

“Attekas”, Vimbukrogs, Ķekavas nov.
+371 20102255
info@svetkupils.lv
www.svetkupils.lv 
svetkupils 
svetkupils
56.847238, 24.219924

Rāmavas Depkina muiža / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 70 līdz 38 Jā

+Fotoistaba, individuāli var piedāvāt radošās darbnīcas un 
ekskursijas.

Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas nov. 
+371 67916202,  +371 26133833
info@ramavasmuiza.lv
www.ramavasmuiza.lv
56.888992, 24.157825

Doles Tautas nams / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 100 - -

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas nov.
+ 371 25427821 
anda.kirilova@kekava.lv  
www.parkulturu.lv 
56.829110, 24.239192

Baložu kultūras nams / Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

P. Z* K. Z* J. Z* L. Z*
- -

30 40 50 355

+*L. Z- Lielā zāle, J. Z- Jaunā zāle, K. Z- Kora zāle,  
P. Z -Pagrabzāle.

Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov.
+ 371 26551966
ilze.reinholce@kekava.lv 
www.parkulturu.lv 
56.877136, 24.117966

Daugmales Multifunkcionālais centrs / 
Ķekavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 200 - -

+Baseins.

“Skola”, Daugmales pag., Ķekavas nov.
+ 371 20260526
dmc@kekava.lv 
www.daugmalemc.lv
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Lielvircavas muiža  / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 120 - -

+Ekskursija gida pavadībā par muižas vēsturi, 19. gs. 
modes stāsti un tērpu demonstrējumi.

Lielvircavas iela 4A, Lielvircava, 
Platones pag., Jelgavas nov.
+371 22024127
zanda.zarina@jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
56.5214679, 23.7570932

Zaļenieku muiža / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 200 Līdz 150 -

+Ekskursija maižā gida pavadībā par muižas vēsturi, 
iepazīšanās ar Restauratoru namu, radošas aktivitātes.

Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov.
+371 22043531
www.visit.jelgava.lv
56.5308990, 23.5082256

Atpūtas komplekss “Viesu līči” /  
Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 140 - dažādas zāles/ 
60-35-20-25

Līdz 50 Jā

+Plašs bērnu atrakciju laukums, kafejnīca “Zemnieku 
cienasts”, brīvdabas skatuve, pirts.

Šosejas Rīga - Šauļi 43. km, Jaunsvirlaukas pag., 
Jelgavas nov.
+371 63058443, +371 20455402
lici@lici.lv
www.zemniekacienasts.lv
Zemnieka_cienasts
56.6400500, 23.7777893

Atpūtas komplekss “Grantiņi” / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 60
Vasaras sezonā līdz 67,  

ziemas - līdz 40
Jā

+Piknika vietas ar galdiem un ugunskura vietām, 
nakšņošanai pieejamas kempinga mājiņas, brīvdienu 
māja un viesnīca, darbojas kafejnīca. Ir plašas iespējas 
atpūtai uz ūdens un makšķerēšanai.

“Grantiņi 1”, Svētes pag., Jelgavas nov.
+371 28 602 267
info@grantinicamp.lv
www.grantinicamp.lv
KomplekssGrantini
grantini
56.5519957, 23.6516817

Ozolnieku Tautas nams  / Ozolnieku novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Skatītāju zāle Mazā zāle
- -

Līdz 160 Līdz 40

+Nakšņošanas iespējas pieejamas  LLKC dienesta viesnī-
ca Rīgas ielā 34.

Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku nov.
+371 63050144, +371 20311974 
tautasnams@ozolnieki.lv
www.ozolnieki.lv
56.6900024, 23.7917016

Ānes kultūras nams  / Ozolnieku novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 150 - -

+Nakšņošanas iespējas pieejamas  jauniešu hostelī Celtnieku 
ielā 12.

Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov.
+371 26121516, +371 63048184 
raivis.zigmunds@ozolnieki.lv
www.ozolnieki.lv
56.6465992, 23.8074571

Abgunstes muiža  / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 150 Līdz 65 Jā

+Piedzīvojumu spēle /kvests, romantiska nedēļas nogale, 
ģimenes brīvdienas, fotosesija muižā,  vakariņas muižā, 
vēlās brokastis, dzīves svinēšana, radošās darbnīcas, 
vasaras sezonā svinības āra nojumēs.

Abgunstes skola, Abgunste, Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
+371 29393131, 28373711
info@abgunste.lv
www.abgunste.lv
Radosumameka
abgunste
56.4781923; 23.4885369

Lielplatones muiža  / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 80 - Līdz 50

+Ekskursija gida pavadībā Lielplatones muižā un parkā, 
izglītojoša programma ar seno veļas mazgāšanas 
tradīcijas demonstrējumu restaurētajā veļas mājā.

Lielplatones pag., Jelgavas nov.
+371 27839959
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
www.visit.jelgava.lv
lielplatonesmanor
56.4521918; 23.6594295
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Viesu nams “Pūteļkrogs” / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 70 Līdz 29 Jā

+Pirts.

“Pūteļu krējotava” Zaļenieku pag., Jelgavas nov.
+371 29255010, +371 29624817
puteli50@gmail.com
www.puteli.lv
56.495917, 23.443639

Viesu nams “Aitiņlauvas” / Jelgavas novads

Ietilpība Gultasvietu skaits Ēdināšana

Līdz 50 Līdz 19 Jā

+Pastaigas dabā Lielupes krastā un mežā, dzīvnieku 
apskate, bērnu rotaļu laukums, īpašs piedāvājums 
ēdienkartē - ēdieni no medījuma.

“Aitiņlauvas”, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov.
+371 29160393
aitinlauvas@aitinlauvas.lv
www.aitinlauvas.lv
aitinlauvas
56.852625, 23.601009

Atpūtas vieta un stallis “Zirgzandales”

Hotel “Irbēni”

Annas Koku skola

Kultūrizglītības centrs

Ānes 
kultūras nams Daugmales Multifunkcionālais centrs

Ledus halle “Inbox”Svētku pils Abgunstes muiža

+ Papildu iespējas objektos
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži”

Baložu kultūras nams

Viesu nams “Mežbrenči” Lielvircavas muiža

Bioloģiskā zemnieku saimniecība  “Valmoniras”

Rāmavas Depkina muiža

Doles Tautas nams

Brīvdienu māja “Ānes muiža”

Viesnīca “Agate Hotel”
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Zemgales identitātes meklējumos: Daugmales pilskalna varenība, 
muižas laiku dzīve Staļģenē, pirmā Latvijas prezidenta ideāli

Organizētas tūristu grupas ceļojuma piemērs - maršruts

1. Pl. 7.30 izbraukšana no Rīgas centra.

2. Daugmales pilskalns – agrajos viduslaikos galvenā Daugavas lejteces osta ūdensceļā no varjagiem uz 
grieķiem, kur kopā ar zemgaļiem mitinājās arī līvi, latgaļi, kriviči un varjagi.

3. Daugmales Jāņa bišu medus degustācija un radošā darbošanās Pampāļu podu darbnīcā (Z/S „Dorītes”, 
Daugmales pag., Ķekavas nov.) – seno zemgaļu arodu iepazīšana.

4. Pl. 11.45 Staļģenes muižas (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.) stāsti un Jaunsvirlaukas 
pagasta novadpētniecības  ekspozīcijas  apskate. Jaunveidotās latviešu gadskārtu svinību vietas 
apskate muižas parkā, folkloras un zemgaliešu dzīvesziņas iesaiste. Kopīgs foto lielformāta fotorāmī 
Lielupes krastā.

5. Pusdienas vai kafijas laiks veikalā-kafejnīcā “RIO” (Emburga, Salgales pagasts, Draudzības iela 2, 
Ozolnieku novads)

6. Pl. 14.15 Jāņa Čakstes dzimtās mājas “Auči” („Auči”, Salgales pag., Ozolnieku nov.) –  cilvēkstāsti par 
stipru Zemgales dzimtu, valstiska cilvēka ideāliem un neatkarīgas Latvijas rašanās pirmsākumiem.

7. Zemgales robežzīmes Tīreļpurvā.

8. Ziemassvētku kauju muzejs („Mangaļi”, Valgundes pag., Jelgavas nov.) un skatu tornis Ložmetējkalnā.

9. Vakara noslēguma pikniks pie Babītes ezera kempingā “Dūšeļi” (ar iespēju izbraukt pa ezeru ar airu 
laivām) („Dūšeļi”, Klīves, Babītes pag., Babītes nov.) vai viesošanās Annas Koku skolā („Annas Koku 
skola”, Klīves, Babītes pag., Babītes nov.).

10. Atgriešanās Rīgā. Vietu norises iespējamas tikai pieteiktā grupā – iepriekš piesakoties uz ceļojumu 

firmas rezervētiem laikiem vai plānojot kopīgu grupas braucienu. 

Kopā 195 km ar autobusu�
Iespējams šo maršrutu pielāgot arī braukšanai ar personisko automašīnu�
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Kempings “Dūšeļi” Daugmales pilskalns

Latviešu gadskārtu svinību vieta

“Auči”

Ziemassvētku kauju muzejs

Fotorāmis pie Lielupes Ložmetējkalna skatu tornis
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AKTĪVA ATPŪTA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM  
DABISKĀ VIDĒ

Cenas tīreļa takas un kanoe Misas upes lejtecē 
 
Aktīva brīvdienas atpūta dabā un garda uzēšana starplaikos (akcentus var izvēlēties paši) ģimenei ar 
lielākiem bērniem. Ar savu auto no Rīgas.

1. Pl. 9.30 rīta kafija un uzkodas „Irbēnos” (Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes nov.) Liepājas ceļa sākumā.

2. Pl. 10.15 pārgājiens Cenas tīreļa dabas takās:

• skatu tornis purva vidū,
• skaistas ezera ainavas,
• purva augu iepazīšana,
• kara ceļš.

3. Pl. 13.00 pusdienas „Lāčos” („Benūžu – Skauģu”, Babītes pag., Babītes nov.). Rekomendējam iegādāties 
Z/S „Strēlnieki” purva ogas – dzērvenes pūdercukurā.

4. Saldējuma iegādes iespēja veikalā Valgundē.

5.–6. Pl. 15.00 ierašanās laivu brauciena sākumpunktā – Z/S „Līcīši” (kazas siera iegādes iespēja) /šoferis pār-
vieto auto līdz Ozolniekiem – laivu sagaidīšanas punktā, tiks atvests atpakaļ līdz Z/S „Līcīšiem”, tikmēr 
pārējie pavada laiku ar kaziņām.

7. 3h brauciens ar kanoe laivām pa Misas upi (5,5 km) un Iecavas upi (1,5km) līdz Ozolniekiem ar 
peldēšanās iespējām karstā laikā.

8. Pl. 19.00 noslēgums Ozolniekos. Iespēja paēst kafejnīcā “Meka” (Stadiona iela 5a, Ozolnieki, Ozolnieku 
nov.), pabaudīt gardēžu priekus restorānā “Famille” (Skolas iela 16, Ozolnieki) vai „5 masti” (Ozolnieku 
ezers, Ozolnieki), vai piestāt kādā no Ozolnieku veikaliem.

9. Mājupceļš, atgriešanās Rīgā ar noslēguma ģimenisku foto pie lielformāta fotorāmja Ozolnieku ezera 
tuvumā. 

Kopā ar auto paredzēts nobraukt 100 km – mašīnā pavadītais laiks 2h, aktivitātēm dabā un svaigā 
gaisā – 7 stundas�
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Restorānā „Irbēni”, kafejnīcā „Lāči”, restorānā „Famille” vai kafejnīcā „Meka” vaicāt speciālo bērnu ēdienkarti. 
Irbēniem un Lāčiem ir ļoti garšīga sava konditoreja. Lāču veikaliņā iespēja iegādāties dažādu vietējo 
mājražotāju gardumus vai arī kādu suvenīru. 

Ja ģimenē ir lielāki bērni un izdodas no mājām izbraukt ātrāk, var papildus uzkāpt Ložmetējkalna skatu 
tornī. Laivu nomai kontaktēties ar: Ozolaivas.lv. Maršrutu varētu braukt arī otrā virzienā, tomēr laivās labāk 
kāpt pēcpusdienā – pēc pārgājiena pa purvu. Laivošanu var aizstāt arī ar zirgu izjādēm: Zirgzandelēs, 
Agates zirgos.

“Lāči”

Fotorāmis pie Ozolnieku ezera

Cenas tīreļa dabas taka

Cenas tīreļa dabas taka
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SPORTISKI PIEDZĪVOJUMI UN IZKLAIDE ĀRPUS LIELPILSĒTAS

Adrenalīns ūdenī un smiltīs & industriāla izklaide Pierīgā 
 
Sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus lielpilsētas. Draugu kompānijai ar savu auto.

1. Brokastu brančs un otrā rīta kafija pa ceļam restorānā “32.augusts” (Sēļu iela 12, Mārupe).

2. Laime tam, kurš atrod četrlapu āboliņu – kāda īpaša vēlēšanās pie Mārupes novada laimīgo simbola 
– vides objekta “Četrlapu āboliņš”  Švarcenieku muižas parkā un kopīgs „pirms aktīvās atpūtas prieku 
baudīšanas” foto lielformāta fotorāmī pie Jaunmārupes pamatskolas (Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, 
Mārupes nov.).

3. Pl. 11.15 Mārupes „Wake Park” apmeklējums („Bērzciema ūdenskrātuve”, Jaunmārupe):

• veikborda braucieni trīs dažādās veikborda trasēs,

• SUPošana,

• pludmales volejbols, bārs un ūdens prieki.

4. Pl. 14.00 pusdienas kafejnīcā “Titurgas stāsti” (Uzvaras prospekts 1c, Baloži).

5. Pl. 16.00 izbrauciens ar šaursliežu vilcienu – Baložu kūdras muzejdzelzceļa piedāvājums (Dārzu iela 14a, 
Baloži). (Pieejamos ekskursiju datumus un laikus var noskaidrot mājas lapā www.bdklubs.lv.)

6. Pl. 17.15 Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9-37, Olaine) – piecas ekspozīcijas, no 
kurām visaizraujošākā solās būt „Laboratorija” – iespēja iejusties ķīmiķa lomā un izspēlēt spēli, kas ir 
unikāla ar dažādiem 3D risinājumiem.

7. Pl. 18.30 kvadraciklu izbrauciens Olaines mototrasē ar MX Olainē (Celtnieku iela 11, Olaine). Iespēja 
pasūtīt picas ar piegādi no “Picu darbnīcas” (Kūdras iela 1, Olaine).

8. „Pēc aktīvās atpūtas prieku baudīšanas” foto lielformāta fotorāmī Olaines Mežaparkā un augstākā 
grafiti mākslas darba Baltijā – mākslinieka Daiņa Rudens un Ērika Caunes zīmējumu „Heirēka!” 
baudīšana uz Olaines 45m augstā ūdenstorņa.

9. Piedzīvojumu nosvinēšana ar burgeriem un citām uzkodām restobārā „BHALU” (Kūdras iela 2, Olaine). 

Ūdens piedzīvojumu dažādībai citreiz vērts izmēģināt līdzvērtīgu iespēju “5 masti” veikparkā Ozolnieku 
ezerā (vienlaikus ieplānojot „Miķeļa alus darītavas” (Skolas iela 12, Ozolnieki) apmeklējumu un ēšanu līdzās 
esošajā “Agate hotel” restorānā “Famille” (Skolas iela 16, Ozolnieki) vai restorānā „5 masti” (Ozolnieku 
ezers, Ozolnieki)) vai arī braukt ar ūdensslēpēm, izmēģināt lidslēpi vai ūdens motociklu  ainaviskā Lielupes 
ielokā Babītes novadā (sturis.lv) pie Varkaļu ostas, (pusdienojot “Irbēnos” (Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes 
nov.) vai, izbraucot ainavisku meža ceļu caur Ķemeru NP – “Aitiņlauvās” („Aitiņlauvas”, Tīreļi, Valgundes pag., 
Jelgavas nov.).
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“5 masti”

Fotorāmis Jaunmārupē “Četrlapu āboliņš”

Fotorāmis Olaines Mežaparkā “Heirēka!”Baložu kūdras muzejdzelzceļš
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LABJŪTE RĪGAS APKĀRTNĒ

Idejas piemērs labjūtes izpausmēm Pierīgas novados 
 
Sievišķīga sevis palutināšanas brīvdiena Pierīgā: Mārupē un Daugmalē. Dāmu kompānijai ar savu auto.

1. Pl. 8.00 agra rīta jogas nodarbība “Mostamies veselīgi” Mārupes Kosmoss studijā  
(Rudzrogu iela 1, Mārupe).

2. Rīta kafija, kruasāns vai vīna glāze restorānā “32.augusts” (Sēļu iela 12, Mārupe).

3. Pl. 11.00 meistardarbnīca “Madara Cosmetics” ražotnē (Zeltiņu iela 131, Mārupe).

4. Pl. 12.30 pusdienas ģimenes restorānā “Hercogs” (Vītiņu iela 4, Mārupe) ar iespēju nopirkt dabīgus 
produktus un saldi gardos eklērus mājas galdam līdzās esošajā “Raunas dārza” eklērnīcā.

5. Pl. 15.00 fotosesija ar zirgiem. Katlakalnā Daugavas krastu ainavā “Agates” vai “Zirgzandalēs” (Mārupes 
novadā).

6. Vides objekts „Nots” pie Ķekavas Mūzikas skolas (Nākotnes iela 3, Ķekava) – relaksējošie vēja zvani.

7. Espresso, kapučino vai cits iemīļots dzēriens “Kalnakrogā”, ceļmalā aiz Ķekavas centra – pirms došanās 
uz pirti.

8. Pl. 17.30 nesteidzīgs vakars ar sertificēta pirtnieka Mārtiņa Priedes („Meža Vairogi”, Ķekavas pag., 
Ķekavas nov.) zinātību un pirts rituālu netālu no Daugmales. Veselīgi skrubji un zāļu tējas, un 
Daugmales Jāņa bišu medus.

Iepriekšējā vakarā var ieplānot un laikus pieteikt kādu no Pierīgas kvalitatīvajiem un izdevīgajiem manikīra, 
pedikīra vai skaistumkopšanas salona apmeklējumiem. Ja pēc pl. 22 un tik pilnvērtīgi pavadītas dienas nav 
vēlme steigties atpakaļ, tad var ieplānot nakšņošanu dabā iekļaujošajos “Valmoniru” (“Zilgas, Ķekavas pag., 
Ķekavas nov.) namiņos vai eksotiskajās “Zanzibāras” (“Birzmaļi”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.) ūdens mājiņās.  

Kopā ar auto paredzēts veikt 65 km�
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“Madara Cosmetics”

Mārupes Kosmoss studija

“Zirgzandales” Daugmales Jāņa bišu medus



26

Putnu pavasara migrācija Svētes palienes pļavās un Babītes ezerā 
 
Ļaujies vaļaspriekam! Putnu vērošana tuvajā Pierīgā (aprīlī un maijā) un spāru & tauriņu vērošana vasarā – 
aktīviem putnu vērotājiem un dabas mīļiem.

1. Pl. 6.30 izbraukšana uz Svētes lejteces palienes pļavām.

2. Pa ceļam dabas liegums „Kalnciema pļavas” ar applūstošajām Lielupes kreisā krasta palienēm.

3. Pavasara migrācijas: zosu un bridējputnu vērošana Svētes palienes pļavās pie Vārpas un tuvākajā 
apkārtnē.

4. Pl. 11.30 kafijas laiks vai pusdienas Jelgavā.

5. Lielupes labā krasta pļavas Valgundes pagastā pie Vītoliņiem.

6.-7. Babītes ezers ar potenciāli jauno putnu torņu apmeklējumu – Trenču poldera dambis un Dzilnupes 
         poldera dambis (līdz tam – no Gātes poldera).

8.      Pl. 17.30 redzētā apkopošana un jaunu plānu apspriešana “Irbēnos” (Irbēnu iela 1, Brīvkalni,  
         Babītes nov.) pie kafijas tases.

9.      Kopīgs noslēguma foto lielformāta fotorāmī pie Piņķu ūdenskrātuves Babītes novadā.

Kontaktiem: Latvijas ornitoloģijas biedrības Rīgas reģionālā grupa: www.facebook.com/LOBRigasgrupa un 
reģistrējies dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, lai uzzinātu un dalītos ar novērojumiem dabā. 

Optika un apģērbs iešanai dabā – arī veikalā “Purnavu muiža”, Mārtiņmuižā, Mārupes novadā. 
Vasaras gadalaikos Babītes apkārtne un Vilces dabas takas ir ļoti piemērotas dienas tauriņu, arī spāru 
daudzveidības vērošanai. Izmēģini jaunu putnu vērošanas vietu – Rīgas HES ūdenskrātuves pārskatīšanu no 
Daugmales pilskalna (ir ērti piekļūt ar auto).

Kopā ar auto nobraucamais attālums ~150 km�

DZĪVESSTILS UN VAĻASPRIEKI PIERĪGĀ

Fotorāmis pie Piņķu 
ūdenskrātuves
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DARĪJUMU TŪRISMS PIERĪGAS LAUKU AINAVĀ

Idejas piemērs darba semināra rīkošanai Pierīgas zaļumos kopā ar Lielupes kuģošanu 
 
Biznesa pasākums Babītes novada viesu namos ar vietējo mājražotāju gardumu akcentiem un oriģinālu 
darbinieku motivējošo programmu.

Piemēram, viesu nams “Elingi” („Elingi”, Salas pag.) un “Irbēni” (Irbēnu iela 1, Brīvkalni) Babītes novadā.

• Pl. 10.00 ierašanās, rīta kafija un uzkodas ar vietējo mājražotāju akcentiem.

• Darba semināra lietišķā daļa (3 h) ar kafijas / tējas pauzi.

• Pl. 13.30 3-kārtu pusdienas no iepriekš izvēlētas ēdienkartes, iekļaujot tuvāko novadu mājražotāju 
produktu degustāciju, vietējo ražotāju konditorejas izstrādājumu nogaršošanu.

• Pl. 14.45 darba semināra lietišķās daļas turpinājums.

• Pl. 16.30 motivējošais pasākums darbiniekiem ar kafijas pauzi un uzkodām brīvā dabā: kuģošana 
ar liellaivu (1 stunda) pa Lielupi (ar iespēju piestāt Jūrmalā vai uzņemt kopīgu foto pie Sīpolsvētku 
norises vietas skulptūras “Sīpols” Salas pagasta Sīpolciemā, “Vietvalžos” – vienā no senākajām 
Babītes novada apdzīvotajām vietām) un /vai arī pēršanos pirtī un peldi Lielupē (ziemā āliņģī).

• Izmitināšanas pakalpojumi & vakariņas.

Līdzīgi iespējams rezervēt arī citas darījumu pasākumu norises vietas (skat. 13.-17.lpp.) ar lietišķu semināru 
organizēšanas un nakšņošanas iespējām, un kvalitatīvu infrastruktūru, un oriģināliem darbinieku komandas 
saliedēšanas un motivēšanas pasākumiem!

“Sīpols”



VILNIUS

TALLINN

Mārupes novada dome 
        Daugavas iela 29, Mārupe
       +371 67149856
       turisms@marupe.lv
       www.marupe.lv
       Marupesnovads
       marupes_novads
 
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs 
        Jelgavas iela 9, Olaine
        +371 20172030
        muzejs@olaine.lv
        www.olaine.lv,  
        www.olainesmuzejs.lv 
   
 

   
  

Foto: Edgars Sparāns, Andris Klepers, Valdis Skudre, Renāte Astahova, Edgars Šulcs, Juris Kālis, Mārupes novada domes 
arhīvs, Babītes novada pašvaldības arhīvs, Olaines novada domes arhīvs, Ķekavas novada pašvaldības arhīvs, Ozolnieku 
novada pašvaldības arhīvs, Jelgavas novada pašvaldības arhīvs.

Ceļojumu maršrutu piemērus veidojis Andris Klepers.

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un 
viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas biedrības “Pierīgas 
Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, 
Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem. 

Projekts “Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā 
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Babītes novada pašvaldība 
        Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads
        +371 67914650
        dome@babite.lv
        www.babite.lv
        Babitesnovads

Ķekavas novada pašvaldība 
       Gaismas iela 19,  K-9-1, Ķekava
       +371 27017333
       turisms@kekava.lv
       kekava.travel
       kekava.travel
       kekava.travel

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
        Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas  
        tornis (1.stāvs), Akadēmijas iela 1, 
        Jelgava
        +371 63005445, +371 63005447
        tic@tornis.jelgava.lv
        visit.jelgava.lv
        JelgavaTIC
 

    

     
 

    
 

#apceļoPierīgu        #pierigatravel          #turismskopa

Vairāk par tūrisma iespējām novados meklē:

pieriga�travel pierigaspartneriba�lv ej�uz/pierigaskarte ej�uz/pierigasgidi

2020


