SALASPILS
NOVADA
TŪRISMA
INFORMĀCIJA

SALASPILS PIRMS RĪGAS!
AT THE DOORSTEP OF RIGA!

Skaista bilde ar Salaspili

SALASPILS TŪRISMA
CEĻVEDIS 2022./2023.

SALASPILS
TŪRISMA
CEĻVEDIS
2022./2023.
* Bagātīgāks
* Daudzveidīgāks
* Krāšņāks
*Papildināts ar sadaļām
«RADĪTS SALASPILĪ»
(17 novada amatnieki un
mājražotāji)

«SALASPILS STĀSTNIEKI»
(7 personības)

STARTS: 28. MAIJS 2022

VIESU NAMS
«AUGŠDZINTARI»

JAUNIE TŪRISMA
UZŅĒMĒJI 2022

«Augšdzintari», Saulkalnē,
Salaspils novadā
Instagram: @augsdzintari
+371 26482200

KOKA VIESU NAMIŅI
«DOLES SKATI»
Doles salā, Salaspils novadā
Facebook: @dolesskati
+371 22509577

HORSES.EU
«Griezes», Doles salā, Salaspils
novadā
Facebook: @horses.eu
+371 2931190

JAUNIE TŪRISMA
UZŅĒMĒJI 2022

ĢIMENES RESTORĀNS
«MR.BLINČIKS»
(STREETFOOD)
Salaspilī, Institūta ielā 2C
www.blinciks.lv
+371 26918230
- Streetfood vagoniņš un āra
terases zona

RŪĶU DĀRZS (SIA «OGAS
BAUDAI»
«Silāres», Rūķos, Salaspils novadā
Facebook: @ogasbaudai, @zirgastes
+371 29392938, +371 22470333

«SUPer Active SALASPILS»
Skolas ielā 5/1, Salaspilī (nomas punkts)
Facebook: @superactivesalaspils
+371 29122934

SV.JĒKABA CEĻA MARŠRUTA KARTE
SALASPILS NOVADĀ

Jaunie tūrisma
PRODUKTI

18 km, marķēts ar zīmēm un 6 norāžu stabiņiem, ved cauri visu
trīs konfesiju baznīcām Salaspilī, karte papildināta ar
ēdināšanas vietām, naktsmītnēm, zīmogu saņemšanas vietām
un nepieciešamību vietām

«SALASPILS IZAICINĀJUMS»
tikai izturīgākajiem sadarbībā ar «PostNos» – 36 km lielais loks/31
km mazais loks. Cauri dārzam, purvam, mežiem, karjeram, pa dambi
līdz pilsētai.
STARTS: 23. MAIJS, 2022.

JAUNS OBJEKTS AKO PIEMIŅAS VIETĀ
laukakmens ar tajā iestrādātu metāla plāksni, kas informē par
centrālās koka piemiņas zīmes simboliku.

SALASPILS PILSĒTAS VELOMARŠRUTS
– 22 km, marķēts, aktualizēts
SALASPILS PĒRLES VELOMARŠRUTS
– 30 km – marķēts, ved pa dambi
DOLES SALAS VELOMARŠRUTS
marķēts, ap 10 km, tiks atjaunināts

GADALAIKI» videoklipi

«SALASPILS TŪRISMA

«PAVASARIS».

«ZIEMA».

*Aktīvs pavasaris parkā
«Pif-Paf» ar Mārtiņu
Pēdāju
* Neparasts pavasaris
atpūtas kompleksā
«Kolotilovka» ar Valdi
Razumovski
* Harmonisks pavasaris
saimniecībā «Doles
tējas» ar Janu KolbinuBirznieci

* Turpinājums sekos…

«RUDENS».
* Turpinājums sekos…

«VASARA».
* Turpinājums sekos…

2022. gada
pasākumi…

NOTIEK
●

28.05. Salaspils pilsētas svētki

Salaspils TIC atbildība – Amatnieku tirgus ar 35 tirgotājiem, Spēle-aktivitāte
«Salaspils tūrisma Superbingo» (4 x svētku laikā), darbošanās ar tūrisma
informāciju, konsultācijām, ieteikumiem par Pierīgas apceļošanas iespējām
«EXIT RIGA» stendā.

●

04.06. «Lauku ceļotājs» inciatīva, pasākums «Atvērtās
dienas laukos».

No Salaspils piedalās 6 uzņēmēji: Doles tējas aicinās pie sevis uz
saimniecību, amatnieki un mājražotāji «Zabi crafts» un «Pennello crafts»
piedāvās radošās meistarklases, Daugavas muzejā tiks spēlēta tikai
pasākumam veltīta spēle pa teritoriju, SUPeractive Salaspils organizēs
SUP izbraukumus pa Daugavu, Pif-Paf peintbola parkā – speciāls cenas
piedāvājums.

●

Salaspils TIC šajā pat dienā organizēs ikgadējo vasaras sezonas

pasākumu – velobraucienu
Salaspils novada tūrisma uzņēmējus»
atklāšanas

●

«Apciemojam

19.06. Ekskursija ar gidu-vēsturnieci Lilitu Vanagu pa
Salaspils pilsētu «Senāko Salaspili meklējot»,

apmēram 6 km gara ekskursija ar piestāšanu pie seno muižu vietām un
nobeiguma pikniku Salaspils pludmalē.

●

03.07. «Vasaras vidus tirgus Doles muižā»,

kas šogad tiks papildināts arī ar kultūras programmu, mūziku, vairāk bērnu
aktivitātēm, tirgus dalībnieku skaits tiks palielināts līdz 50 tirgotājiem un ar
šo pasākumu ceram sagaidīt kādus 1500 apmeklētājus.

2022. gada
…un plāni

TUVĀKIE PLĀNI
●

Salaspils purva pārgājieni ar dabai pietuvinātu mūziku

vasaras un rudens sesijas

●

13.-14.08. «Lauku ceļotājs» iniciatīva, pasākums «Māju
kafejnīcu dienas».

Salaspils realizēs sadarbībā ar Ropažu novadu savas otrās «Piena upes
ķīseļa krastos». Šogad uz doto brīdi apstiprināto dalībnieku skaits – 8
Salaspils novada uzņēmēji/privātpersonas un 12 Ropažu novada
uzņēmēji/privātpersonas

●

25.09. «Miķeļa tirgus Doles muižā»

Arī šis tirgus pasākums turpinās iesākto tirgus tradīciju – būs gan kultūras
programma, gan mūzika, gan aktivitātes bērniem, kā arī ap 40 līdz 50
tirgus dalībnieki.

●

Informatīva stenda uzstādīšana pie 2.Pasaules kara
karagūstekņu pieminekļa Salaspils pilsētā

●

«Salaspils – Zinātnes pilsēta» 6 informatīvie stendi

ar tekstuālo un fotogrāfiju materiālu pilsētā pie bijušajiem institūtiem un
kodolreaktora ar papildinošo audiogida informāciju par mūsu pilsētas
kādreizējo lepnumu un fenomenu 6 daļās.

KUR VĒL IR REĀLS
POTENCIĀLS?

SALASPILS ZELTIŅU PURVA
DABAS PARKS
Ņemot vērā teritorijas daudzpusīgo - botānisko, zooloģisko, ģeoloģisko,
kultūrvēsturisko - kūdras un ģipša ieguves vēstures, kā arī Zeltiņu
pusmuižas kontekstu, teritorijai tiktu noteikts dabas parka statuss
un tā tiktu saukta “Zeltiņu purva dabas parks”. Dabas parks
tādēļ, lai to aktīvi varētu izmantot atpūtas un dabas izglītības
vajadzībām.

VIDES IZGLĪTĪBAS UN
INFORMĀCIJAS CENTRS
«BOTANIA»
Jaunajā Vides izglītības centrā tiks izvietota interaktīva un izglītojoša
ekspozīcija, kurā tiks aplūkotas vairāk nekā simts tēmas par augu dzīvi,
sākot no saknes līdz pat auglim. Aizraujošā veidā – ar pasakām un spēlēm,
elektroniskiem stendiem un projekcijām uz sienas, ar vitrīnu un plakātu
palīdzību - varēs uzzināt jaunas, kā arī atsaukt atmiņā piemirstas lietas par
noslēpumaino un brīnumaino augu dzīvi. Ir iecerēts, ka šeit interesanti un
izzinoši pavadīt laiku varēs gan skolēni un studenti, gan arī ģimenes ar
bērniem.

SALASPILS NOVADA
TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRS
Miera iela 1, Salaspils
+371 67945440
visit@salaspils.lv
Darba laiks:
01.10.-30.04., Pirmd.-Piektd. 09:00-17:30, Sestd.Svētd. – brīvs
01.05.-30.09., Pirmd.-Piektd. 09:00-18:30, Sestd.Svētd. – 10:00-16:00
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www.visit.salaspils.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!
………………………………..

—Salaspils TIC

