
Izziņas un kultūras 
maršruts
Tik daudz neatklāta un unikāla tepat blakus!

Šajā maršrutā:
• uzzināsi, kāpēc atkritumi ir 
resurss un kā to izmanto dārzeņu 
audzēšanai;

• apmeklēsi vienīgo Baltijā 
upei veltīto muzeju un 
atklāsi likteņupes Daugavas 
nozīmīgumu;

• uzzināsi, kā tapa Daugavas 
lielie HES un kā tie darbojas 
šobrīd;

• iejutīsies latviešu tautas varoņa 
Lāčplēša tēlā;

• vēsturiskās ūdensdzirnavās 
iepazīsi zivis un varēsi izmēģināt 
roku darbnīcās;

• ietērpsies latviešu strēlnieka 
tēlā un uzzināsi par kauju norisi 
pie Mazās Juglas upes;

• apskatīsi bijušā vilciena 
“Sniedziņš” un dzelzceļa līnijas 
Rīga–Ērgļi staciju;

• darbnīcās un pastaigu takā 
iepazīsies ar latviešu zīmēm un 
tradīcijām;

• viesosies Jāņa Jaunsudrabiņa 
pēdējā Latvijā esošajā 
dzīvesvietas piemiņas istabā;

• atklāsi pērli, kas mirdz 
Ulbrokas centrā.

Informācija:
Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja 
izvēlēties pašam!

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!

https://exitriga.lv/karte


4  A.Pumpura Lielvārdes muzejs
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs 
atrodas senajā Lielvārdes muižas 
klētī Daugavas krastā jau kopš tā 
atklāšanas 1970. gadā. Šī ir vieta, 
kurā var iegūt informāciju par latviešu 
tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru 
Andreju Pumpuru, par Lielvārdi un 
Lielvārdes jostu.
E. Kauliņa aleja 20,  
Lielvārde, Ogres novads,  
T. 65053759,29322468,
www.lielvarde.lv 
56.7113, 24.8342

5  Krapes muižas ūdensdzirnavas*
Izglītojošas ekskursijas pa 
ūdensdzirnavām, iespēja satikt 
foreles, kā arī  pabarot Āfrikas 
samus. Sojas vaska sveču liešanas 
nodarbības, “Krapes crepes” pankūku 
darbnīca, pļavas augu eliksīru 
degustācija.
“Ūdensdzirnavas”,  
Krapes pagasts, Ogres novads,
T. 28325370, 29258675
56.7468, 25.1068

6  Kultūras mantojuma centrs 
“Tīnūžu muiža”*
Muzeja pamatekspozīcija ir veltīta 
latviešu strēlnieku kaujām pie 
Mazās Juglas. Muzejā apskatāmi 
ieroči, uniformas, fotogrāfijas un 
kauju vietās atrastie priekšmeti.
Tīnūžu pagasts,  
Ogres novads, T. 26669452 
56.8684, 24.5699

7  Kangaru stacija 
Kangaru stacija atklāta 1935. gada 
26. novembrī Rīgas–Ērgļu dzelzceļa 
līnijā, 2009. gadā tika slēgta. Šobrīd 
Kangaru stacija priecē ar autentisko 
iekārtojumu un dažādiem muzikāliem 
pasākumiem. 
Kangaru stacija, Ropažu novads,
T. 29335523, www.kangarustacija.lv 
56.9374, 24.6105 

Jaunumiem seko:

  www.exitriga.lv   •     www.facebook.com/exitriga   •     www.instagram.com/exitriga
#exitriga 

 Apskates objekti
*  Apskates objektos apmeklējums 

jāpiesaka iepriekš!

1  SIA “Getliņi EKO”*
Moderns, videi draudzīgs sadzīves 
atkritumu poligons, kurš piedāvā 
radošās darbnīcas, ekskursijas: no 
atkritumiem līdz enerģijai; enerģijas 
ražotnes un dārzeņu audzēšanas 
siltumnīcu apskate.
Kaudzīšu iela 57, Rumbula,  
Ropažu novads,  
T. 28691750, www.getlini.lv 
56.8848, 24.2599

2  Daugavas muzejs
Muzejs atrodas Doles muižā, skaistā 
parkā Daugavas krastā. Interaktīva 
ekspozīcija aptver Daugavas upes un 
Salaspils novada vēsturi. Brīvdabas 
ekspozīcijā var redzēt Daugavas 
zvejnieku sētu un zvejas tačus. 
Pieejamas atpūtas vietas. 
Doles sala, Salaspils novads, 
T. 67216367, www.daugavasmuzejs.lv  
56.8491, 24.2296

3  Enerģētikas muzeja ekspozīcija 
Ķegumā*
Muzejs vāc, apkopo, eksponē visu 
trīs Daugavas HES dokumentus, 
priekšmetus, foto, kino un 
videomateriālus no to projektēšanas 
sākuma līdz mūsdienām. Ekskursijas 
pieteikt iepriekš sazinoties.
Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums,
Ogres novads, T. 65010355, 
27897835, www.latvenergo.lv
56.739905, 24.706909
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Maršrutā pieejamās naktsmītnes 
un ēdināšanas vietas pieejamas 
interaktīvajā kartē:

exitriga.lv/karte 

8  Atpūtas komplekss 
“Sauleskalns”*
“Sauleskalns” piedāvā – svinēt godus, 
apmeklēt pirts rituālu, iepazīties ar 
latviešu svētkiem un zīmēm “Saules 
takā”, darboties radošajās darbnīcās  
un vienkārši pavadīt laiku ar ģimeni.
Sauleskalns, Ropažu novads,
T. 29403887, 26301327, 
www.sauleskalns.lv
56.9683, 24.5115

9  Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 
piemiņas istaba*
Dzejnieks, gleznotājs, rakstnieks un 
kaislīgs makšķernieks Jānis 
Jaunsudrabiņš dzīvojis Garkalnē, 
Vidzemes šosejā 2 no 1938. gada līdz 
1944. gadam – pēdējos savu dzīves 
gadus Latvijā, kur arī tapuši vairāki 
viņa darbi.
Vidzemes šoseja 33B, Garkalne,
Ropažu novads,T. 28751742,
www.ropazi.lv/turisms
57.0486, 24.4271

10  Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”
“Ulbrokas Pērle” – divas koncertzāles 
ar dažādu žanru un stilu kultūras 
pasākumu piedāvājumu, konferenču 
zāle “Zaļā klase”, Laulību ceremoniju 
zāle, Vēstures muzejs un Ulbrokas 
bibliotēka.
Institūta iela 3, Ulbroka, 
Ropažu novads, T. 67910502,
www.ropazi.lv/turisms
56.9422, 24.2890

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
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