Dabas maršruts
Takas gar ezeriem un upēm,
caur parkiem un pakalniem
Informācija:

Šajā maršrutā:

Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja
izvēlēties pašam!

• apmeklēsi vienīgo specializēto
rododendru audzētavu Baltijas
valstīs;

Maršruta veikšanai ieteicams plānot nedēļas nogali
vai vairākas dienas.
Maršrutu iespējams papildināt ar citiem objektiem,
ko meklējiet interaktīvajā exitriga.lv/karte
vai konsultējieties kādā no tūrisma centriem.
Piedāvājums var mainīties atbilstoši sezonai!
Pirms došanās, apskatiet katra apskates objekta
sezonas darba laiku un piedāvājumu!

• spēlēsi mūzikas instrumentus
brīvdabas parkā;
• iepazīsi meža ezeru burvību;
• noskalosi seju jaunības avotā;
• no augsta skatu torņa
ieraudzīsi Rīgu;
• uzzināsi, kā veidojies pilskalns,
un uzkāpsi tā virsotnē.
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Foto: Ķekavas Novadpētniecības
muzeja krājums

Apskates objekti
* Apskates objektos apmeklējums
jāpiesaka iepriekš!
1 LU Rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētava “Babīte”
Vienīgā specializētā rododendru
audzētava Baltijas valstīs. Šeit
apskatāma brīvdabas rododendru
kolekcija ar 82 savvaļas sugām un
290 selekcionāru veidotām šķirnēm.
“Rododendri”, Spilve,
Babītes pagasts, Mārupes novads,
T. 67913107, www.rododendri.lu.lv
56.9656, 23.9483
2 Jaunmārupes dabas parks
Jaunmārupē 2000. gadā izveidota
vietējas nozīmes aizsargājama
teritorija – Jaunmārupes dabas
parks. Starp parku un blakus esošo
ūdenskrātuvi ved promenāde
ar soliņiem, pie ūdenskrātuves
labiekārtota pludmale un
rotaļu laukums.
Jaunmārupe, Mārupes novads,
pie ūdenskrātuves “Pavasari”
56.8785, 23.9419
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Foto: Ķekavas Novadpētniecības
muzeja krājums

3 Mūzikas instrumentu laukums
Labiekārtots laukums lieliem un
maziem, kurā uzstādīti dažādi liela
izmēra mūzikas instrumenti. Muzicē
brīvā dabā uz nebēdu!
Jaunmārupe, Mārupes novads,
laukums pie Mazcenu bibliotēkas
56.8809, 23.9401
4 Mežezers
Labiekārtots karjers Mežezers atrodas
meža ielokā un tajā ir iespējams ne
tikai atpūsties, bet arī makšķerēt,
piknikot un baudīt dabu.
Meža iela, Jaunolaine,
Olaines novads
56.7983, 24.0044
5 Ceriņu parks
Ceriņu parkā atrodama galvenā
Baldones dabas vērtība – Baldones
sēravots. Sēravots tiek novadīts uz
trīs strūklakām – “Vāverīte”, “Māra” un
“Ķirzaciņa”. Te atrodama 80 metrus
gara baskāju sajūtu taka.
Ceriņu parks, Rīgas iela 5,
Baldone, Ķekavas novads
56.7431, 24.4035
6 Riekstukalna tornis
19,2 metrus augsts metāla
tornis, no kura paveras dabas
un arī galvaspilsētas ainava ar
Rīgas vēsturiskajiem torņiem un
nozīmīgākajām augstceltnēm, kā arī
Baldones un tuvāko novadu zaļiem
pakalniem.
Baldones pagasts, Ķekavas novads
56.77502  24.401669

7 Lejas ezers
Beznoteces meža ezers. Ezeram
var apiet apkārt – gājiens aizņem
aptuveni stundu. Pie ezera ierīkotas
vairākas atpūtas un piknika vietas, kā
arī ir atļauts celt teltis.
Daugmales pagasts,
Ķekavas novads
56.7843, 24.4434
8 Nāves sala
1916. gadā Vācijas armija šeit
masveidā izmantoja indīgo gāzi
Iprītu, kas bija pirmais indīgo gāzu
uzbrukums Rīgas frontē. Salas
iekšienē atrodami vairāki vēsturiski
objekti, informatīvie stendi un
atpūtas vieta.
Daugmales pagasts,
Ķekavas novads
56.8357, 24.4416
9 Daugmales pilskalns
Senlaikos Daugmales pilskalnā
atradies tirdzniecības un
amatniecības centrs Daugavas krastā.
Vēsturnieki uzskata, ka pilskalna
pakājē ir bijusi vēstures dokumentos
minētā Zemgales osta.
Daugmales pagasts,
Ķekavas novads
56.8317, 24.3812

Maršrutā pieejamās naktsmītnes
un ēdināšanas vietas pieejamas
interaktīvajā kartē:

Jaunumiem seko:
www.exitriga.lv •
#exitriga

www.facebook.com/exitriga •

www.instagram.com/exitriga

exitriga.lv/karte

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un
izklaides iespējas TUVĀ rādiusā ap galvaspilsētu.
Izdevējs, teksts: Pierīgas tūrisma asociācija, Ropažu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ogres novadu pašvaldības

