
Dabas maršruts
Takas pa kalniem un lejām,  
gar upēm un purviem

Šajā maršrutā:
•	baudīsi	saulrietu	pludmalē;

•	 iepazīsies	ar	lībiešu	varoņa	
piemiņas	vietu	un	dabas	taku;

•	 izpētīsi	dabas	parku	–	dosies	
pastaigā	un	uzkāpsi	skatu	
tornī,	peldēsi	ezerā,	slēposi	vai	
brauksi	ar	e–velo;

•	vērosi	un	pabarosi	staltbriežus;

•	 izstaigāsi	un	iepazīsies	ar	
tēliem	no	eposa	“Lāčplēsis”	
skulptūru	dārzā;

•	 izmērīsi	akmens	lielumu;

•	apmeklēsi	Baltijā	lielākās	osu	
grēdas	pakāji;

•	 izstaigāsi	dabas	taku	pa	purvu	
un	gar	upi;

•	 iepazīsi	latvju	rakstu	zīmju	
skulptūras.

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


3  Z/S “Dobelnieki” briežu dārzs*
Zemnieku saimniecībā var apskatīt un 
pabarot staltbriežus, doties pastaigā 
vai vienkārši nesteidzīgi pavadīt laiku 
piknikā ģimenes vai draugu lokā. 
Iespēja svinēt kāzu dienu, dzimšanas 
dienu un citus svētkus.
“Dobelnieki”,	Ogresgala	pagasts,	
Ogres	novads,	
T.	26268464,
www.facebook.com/ZSDobelnieki
56.7626,	24.7027

4  Lāčplēša (Lielvārdes) parks ar 
pilsdrupām
Mūra pils ar nocietinājuma valni, celta 
13.gs. sākumā pēc vācu krustnešu 
norādījumiem senās lībiešu koka pils 
vietā. Parka teritorijā, kur savulaik 
atradusies Lielvārdes muižas pils, 
iekārtots Skulptūru dārzs.
Lielvārdes	parks,	Lielvārde,
T.	65053759,	29322468,
www.lielvade.lv
56.7115,	24.8373

5  Sietiņu dižakmens (Velnakmens)
Akmens ir vietējas nozīmes arheoloģijas 
piemineklis, kulta vieta. Tas ir 5,8 m garš, 
5,2 m plats, 1,7 m augsts.
“Sietiņi”,	Rembates	pagasts,	
Ķeguma novads
56.8014,	24.8388

6  Lielie Kangari
Dabas liegums “Lielie Kangari” 
atrodas Baltijā lielākās osu grēdas 
pakājē. 2 km gara pastaigu taka, skatu 
tornis, teatralizētas ekskursijas ar 
spēli “Noķer dabu” un aktīva dabas 
izzināšana. 
Lielie	Kangari,	Ropažu	novads, 
T.	29335523 
56.9197,	24.7299

7  Ozolu taka
Dabas un izziņu taka Tumšupes upes 
piegulošajā teritorijā. 
Skuķīši,	Garkalnes	novads
57.0067,	24.5059

8  Līgo parks
Īpaša vieta lauku kultūrainavā, kur 
iepazīt latvju rakstu zīmju skulptūras, 
atpūsties ozolu un bērzu birzī, 
piedzīvot Līgo vakaru un brīvdabas 
estrādē baudīt kultūras pasākumus.
Vālodzes,	Stopiņu	novads,
http://stopini.lv/lv/novads/ligo–parks
56.9341,	24.3045	

Jaunumiem seko:
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#exitriga 

 Apskates objekti
*  Apskates objektos apmeklējums 

jāpiesaka iepriekš!

1  Salaspils pludmales, 
aizsargdambis un dabas taka
Pludmales apkārtne aprīkota ar 
piknika vietām, rotaļu laukumiem, āra 
trenažieriem. No tās 4 km garumā 
līdz pat Ako piemiņas zīmei (56.8435, 
24.3876) iecienīta aktīvās atpūtas 
vieta – Daugavas aizsargdambis un 
dabas taka gar Daugavu ar piknika 
vietām un informācijas stendiem.
Salaspils	novads,	www.visit.salaspils.lv  
56.8466,	24.3403 

2  Dabas parks “Ogres Zilie kalni”
Dabas parks atrodas Ikšķiles un 
Ogres teritorijās. Teritorijā atrodas 
labiekārtotas atpūtas vietas, 
apgaismota slēpošanas trase, pastaigu 
takas, kā arī pieejama e–velo noma, 
slēpju noma, “Milžu taka”, izbraucieni 
ar sniega suņiem un zirgu izjādes.
Ikšķiles	un	Ogres	novadi, 
www.ziliekalni.lv 
56.8252,	24,5982
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Maršrutā pieejamās naktsmītnes 
un ēdināšanas vietas pieejamas 
interaktīvajā kartē:

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 partnerība, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Mārupes, Ikšķiles, Ropažu, Ogres, Babītes, Lielvārdes, Ķeguma, 
Olaines, Garkalnes novadu pašvaldības
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