
Babītes novads atrodas vietā, kur 
pirms vairākiem gadu tūkstošiem 
šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti 
pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka 
veidoties zvejnieku un mednieku 
apmetnes. Vēl arvien novadā ir 
aplūkojami objekti, kuri stāsta par 
seniem vēstures notikumiem, liecina 
par cilvēku dzīves gaitām un aicina 
ielūkoties pagātnes sejā.

Babītes novads ar savu unikālo 
dabas daudzveidību, Babītes ezeru 
un Lielupes lokiem, kā arī kultūras un 
sporta aktivitātēm nodrošina 
pienācīgu dzīves vidi, labas atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

1 - Babītes stacija. 1911. gadā tika 
atklāta tiešā vilcienu satiksme no 
Maskavas līdz Ķemeriem.  Netālu no
vecā Pūpes kroga tika ierīkota arī 
Pūpes stacija, ko vēlāk pārdēvē par 
Babītes staciju. Babītes dzelzceļa 
pieturas novietne nosaka dzelzceļu 
kā prioritāru sabiedriskā transporta 
veidu Babītes ciema iedzīvotājiem.

2. “Silvicola” kora akmens. Vīru koris 
“Silvicola” dibināts Babītē 1980. 
gada 21. februārī, apvienojoties 
toreizējo mežrūpniecības 
saimniecību vokālajiem ansambļiem 
no visas Latvijas.

Garums: 9 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3 h
Sākums: Babītes dzelzceļa stacija
Beigu punkts: Piņķu autobusa 
galapunkts “Meistaru iela”
Alternatīvas: Maršrutu var mērot arī 
pretējā virzienā ar velosipēdu vai ar 
kājām
Loģistika: Maršruta sākums un 
beigas ir dažādās vietās, kurus ērti 
savieno 4. un 32. autobuss
Der zināt: Maršrutā ir asfalta ceļa 
segums

BABĪTE - PIŅĶI

APSKATES OBJEKTI



Tas ir viens no nedaudzajiem nozaru koriem Latvijā, 
kur pārsvarā dzied meža nozares esošie un bijušie 
darbinieki. Kora dibināšanā piedalījās toreizējais 
meža ministrs Leons Vītols. Viņš uzskatīja, ka Babītē 
vajadzētu uzstādīt akmeni ar iekaltu kora nosauku-
mu. Ar laiku, toreizējais Jūrmalas mežrūpniecības 
saimniecības direktors Edgars Ezerlīcītis sagādāja trīs 
lielus akmeņus, kas daudzus gadus tā arī nogulēja 
zālājā pie ēkas.

3. Piņķu Svētā Jāņa baznīca un piemiņas akmens. Ap 
1850. gadu Rīgas rāte bija nolēmusi par pilsētas 
līdzekļiem celt jaunu baznīcu no akmens, iepriekšējās 
koka baznīcas vietā. Pirmo variantu jaunajai baznī-
cas ēkai arhitekts Johans Daniels Felsko izstrādāja jau 
1856. gadā, bet 1862. gada janvārī Rīgas rātes kases 
kolēģija izskatīja un atbalstīja jau otro – neogotisko 
–variantu. Taču darbs netika uzsākts un 1871. gadā 
tika izstrādāts trešais projekta variants. 1872. gada 25. 
maijā notika baznīcas pamatakmens svinības.

4. Piemineklis Piņķu kaujas piemiņai. Pēc nepilnu 
divu mēnešu gaidīšanas 1919. gada 22. maijā 
atjaunojās uzbrukums ar mērķi atbrīvot galvaspilsētu 
Rīgu no lieliniekiem. Kopā ar pulkveža Baloža brigādi 
uzbrukumā bija jāpiedalās vācu landesvēram, krievu 
kņaza Līvena nodaļai un Vācijas dzelzs divīzijai. Pie 
Piņķiem Baloža brigāde sastapās ar jaunu sīvu 
pretestību, kas prasīja daudz laika un spēka. 
Lieliniekiem nācās atkāpties. Piņķos tika atklāts 
piemineklis par piemiņu šai kaujai, tās dalībniekiem 
un kritušajiem, kas vēsta par brīvības cīnītāju 
varoņgaru un tēvzemes mīlestību.

5. Piņķu Jāņa kapsēta. Pieder Piņķu svētā Jāņa 
baznīcas draudzei. Kapsētā atrodas vairākas 
Lāčplēša ordeņa kavalieru kapavietas.

6. Foto rāmis. Pie Piņķu ūdenskrātuves ar saukli ”Atklāj 
Pierīgu”. Projekta “Tūrisms kopā’’ ietvaros ir uzstādīti 
foto rāmji piecās pašvaldībās:  Olaines, Ozolnieku,  
Jelgavas,  Babītes  un  Mārupes novados.

7. Piņķu ūdenskrātuve. Ir iemīļota aktīvās atpūtas 
vieta gan vietējiem iedzīvotājiem gan novada 
viesiem, jo turpat blakus atrodas futbola laukums, 
2 pludmales volejbola laukumi, āra vingrošanas un 
spēka trenažieri, 2 strītbola laukumi. Kā arī ir vasaras 
sezonā 7 ūdenskrātuvē ir iespējams nodarboties ar 
ūdens slēpošanu. Apkārt ūdenskrātuvei top 
labiekārtota 1,5 km gara apgaismota promenāde.

8. II pasaules kara Beberbeķu vācu karavīru kapi. 
Kapi iesvētīti 2007. gada 22. septembrī.  Iesvētīšanu 
rīkoja Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība. 
Pēc kapu iesvētīšanas tur atdusējās jau vairāk nekā   
1900  karavīru,  tostarp  30  latviešu karavīri un 
pārapbedītie Rīgas apkaimē kritušie vācu karavīri, 
kuru skaits ir aptuveni divdesmit tūkstoši.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: viesu nams, kempings “Irbēni”, 
Brīvkalni
Atpūtas vietas: Beberbeķu ezera peldvieta, Piņķu 
ūdenskrātuve
Ēdināšana: Babītē - Krodziņš "Kristapiņš", Piņķos - 
Restorāns ”Pinkenhofa'', kafejnīca ,”Gardēžu 
namiņš'', picērija “HotBox”, “Coffee STOP”, 
Restorāns ”Irbēni”, Kafijas Banka, Siļķītes un dillītes, 
Pappa Roti, Jurmala Golf Club restorāns.
Veikali: “Elvi”, Babītē un Piņķos, “Lats”, “Maxima” 
Piņķos
Auto stāvlaukumi: Babītes un Piņķu ciemu centros 
Informācija: www.babite.lv/lv/iedzivotajiem/ 
atputas-un-apskates-vietas/   www.exitriga.lv/karte



Olaines pilsētas, kā noteiktas 
apdzīvotas vietas veidošanās 
aizsākās 1939. gadā, līdz ar kūdras 
ieguves attīstību, kas uzplaukumu 
piedzīvoja pēc Otrā Pasaules kara. 
Pilsētā atrodami vairāki 
nocietinājumi un ierakumi, kas 
saglabājušes no Pirmā Pasaules kara. 
Pilsēta ir slavena ar ķīmisko 
rūpniecību, kas aizsākās 
sešdesmitajos gados. Šajā maršrutā 
iekļauti visu nozīmīgāko laiku periodu 
objekti un vietas Olaines pilsētā. 

1. Olaines dzelzceļa stacija. Olaines 
dzelzceļa stacija ir viena no 
pirmajām stacijām Rīga - Jelgava 
dzelzceļa līnijā.

2. Olaines Bezvainīgās Jaunavas 
Marijas Romas katoļu baznīca. 
Baznīcas celtniecība tika veltīta 
Bezvainīgajai Jaunavai Marijai. To 
sāka būvēt 2001. Gadā kapucīnu 
tēva priestera Boguslava Nendzas 
vadībā. No 2006. gada aprīļa 
baznīcas kapellā sāka notikt 
dievkalpojumi. Dievkalpojumi notiek 
gan latviešu, gan poļu valodā.

OLAINE

APSKATES OBJEKTI

Garums: 11 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3 h
Sākums: Olaines dzelzceļa stacija
Beigu punkts: Piņķu autobusa 
galapunkts “Meistaru iela”
Alternatīvas: Maršrutu var veikt arī ar 
velosipēdu 
Loģistika: Maršruts ir apļveda – sākas 
un beidzas Olaines centrā. Maršrutu 
var iziet arī pretējā virzienā.
Der zināt: Maršrutā ir asfalta ceļa 
segums



3. Nordic Industrial Park.  Izveidots 2000. gadā bijušās 
plastmasas pārstrādes rūpnīcas teritorijā, viens no 
vecākajiem Latvijā. Atrodas interesantā, industriālā 
pilsētas daļā. Šobrīd otrs lielākais rekonstruētais 
industriālais parks.

4. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. 
Ikviens interesents šajā objektā var apskatīt 
jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas 
aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās orģinālajā 
atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas 
vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kkara varoņiem, 
izziņas maršruts ir veidojies daudzu gadu garumā. 
Pētījumu pamatā par Pirmā pasaules kara 
notikumiem Olaines novadā ir arheoloģiskā izpētē 
iegūta informācija un arhīvu materiāli. 

5. Olaines muzejs. Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā aplūkojamas piecas ekspozīcijas, moderna 
izstāžu zāle un krātuve, kurā var ielūkoties ikviens 
muzeja apmeklētājs. Muzeja ekspozīcijā “Kūdras 
purvu veidošanās” ir iespēja iepazīt tūkstošiem gadus 
seno kūdras purvu veidošanos - aplūkojot dažādus 
kūdras slāņus, kā arī noskatoties īpaši sagatavotu 
audiovizuālo materiālu par purva veidošanos. Īpaši 
aizraujoša gan mazākiem, gan lielākiem 
apmeklētājiem būs ekspozīcija “Laboratorija”, kas 
apmeklētājus ievedīs Olaines pilsētai tik raksturīgajā 
“Ķīmijas un rūpnīcu pasaulē”, izzinot četru lielo 
rūpnīcu (Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu “Biolar”, 
“Olainfarm”, “Līmes rūpnīcu” un “Plastmasu 
pārstrādes rūpnīcu”) vēsturi.

6. Svētās Trīsvienības baznīca. Šeit atrodas Olaines 
draudze "Svētā Trīsvienība". Baznīcu rotā neona zilas 
krāsas krusts.

7. Augstākais grafiti mākslas darbs Baltijā "Heirēka!". 
Ūdenstorni Olaines mežaparkā rotā grafisks zīmējums 
"Heirēka! ", kas ir 45 metrus augsts un veltīts cilvēka 
izaugsmes ceļam. Grafiti zīmējumos attēlota cilvēka 
nepagurstošā vēlme pēc izaugsmes, atklājumiem un 
došanās augšup. Šajā ceļā neiztikt arī bez klupšanas 
akmeņiem un neparedzamām situācijām.

8. Olaines  mežaparks. Tā ir atpūtas vieta   dabīgi 
augošu  priežu  meža  vidē  ar  labiekārtotu  vidi.  Tajā 
atrodas jaunuzcelta estrāde un jauniešiem domāta 
vieta “Popkorna skvērs”. Turpat līdzās promenādē 
atpūtnieku ērtībām izbūvētas vairākas nojumes un 
āra grili un brīvdabas trenažieri, kā arī trase “Meža 
kaķa” un Baskāju taka.

9. Foto rāmis. Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros ir 
uzstādīti  foto  rāmji piecās  pašvaldībās: Olaines, 
Ozolnieku, Jelgavas, Babītes un Mārupes novados.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Hostelis "Zemgales 29",
Adrese: Olaines novads, Olaine, Zemgales iela 
29. Hostelī pieejamas 12 četrvietīgas studentu 
kopmītnes tipveida istabiņas
Atpūtas vietas: Olaines Mežaparks
Ēdināšana: Kafejnīca “Magonīte”, Hesburger,
Kafejnīca “Podrezs”, Picu darbnīca, Euro Doner 
Kebabs, Safari pica,
Restorāns “Arcah”
Veikali: Maxima, Rimi, Narvesen
Auto stāvlaukumi: Ērti pieejamas bezmaksas
autostāvvietas Olaines centrā
Informācija: www.visit.olaine.lv
www.exitriga.lv/karte



Ozolnieku novada centrs Ozolnieki 
pagātnē bijis ievērojams Latvijas 
ķieģeļrūpniecības, māla ieguves un 
lauku meliorācijas centrs. Pagājušā 
gadsimta 80tajos gados tika uzsākta 
bijušā māla karjera teritorijas 
Ozolniekos labiekārtošana, kas 
mūsdienās pazīstama ar nosaukumu 
“Ozolnieku ezers” un kļuvusi par 
novada iedzīvotāju un viesu iecienītu 
atpūtas vietu.
Senākās vēstures lappuses mums 
paver arheoloģijas pieminekļi un 
savrup atradumi. Ozolnieku novada 
teritorijā atrodas četri arheoloģijas 
pieminekļi – nocietinājumu būves jeb 
skanstis – Silgraužu (arī Mazsilgraužu), 
Blukas kroga (arī Bluķu), Namiķu un 
Svenķīšu skanstis, kas būvētas 
Napoleona kara laikā 1812. gadā kā 
atbalsta punkti franču armijai cīņā 
pret cariskās Krievijas karaspēku.
Ozolnieku novads lepojas ar sakārto-
tu infrastruktūru, ērtu dzīves vidi un 
plašu rekreācijas iespēju piedāvāju-
mu novada iedzīvotājiem un viesiem.

                                               Dzelzceļa 
stacija ,,Ozolnieki’’ atrodas 
Ozolnieku  novadā,  37  kilometru  
attālumā  no  Rīgas Pasažieru  
stacijas. Šeit   katru   dienu   piestāj   
elektrovilcieni Rīga -Jelgava un 
Jelgava-Rīga.

OZOLNIEKI

Garums: 13 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4 h
Sākuma un beigu punkts: 
Ozolnieku dzelzceļa stacija
Alternatīvas: Maršrutu var iziet arī 
pretējā virzienā
Loģistika: Apļveida maršruts. 
Ozolniekos, ir ērti sabiedriskā 
transporta savienojumi ar Rīgu un 
Jelgavu
Der zināt: Asfalta un grants 
seguma ceļi

APSKATES OBJEKTI



  Ozolnieku iedzīvotāju un viesu 
iecīnītajā atpūtas vietā pie Ozolnieku ezera uzstādīts 
projekta “Tūrisms kopā” tapušais foto rāmis, 
piedāvājot interesentiem fotografēties uz ezera vai 
priežu jaunaudzes fona.

                 Ideja 
par piemiņas   akmens   izveidošanu   radās   
Ozolnieku meliorācijas  veterānu  grupai,  kuri  
strādājuši  Jelgavas meliorācijas mašīnu stacijā 
(JMMS), sakarā  ar gatavošanos  uzņēmuma  
izveidošanas  60.  gadadienas svinībām 2010. gada 
janvārī. Pēdējais uzņēmuma nosaukums  –  
Jelgavas  ūdens saimniecības  celtniecības 
pārvietojamā  mehanizētā  kolonna  Nr.13.  

            Veidojies, rokot dīķi 
ugunsdzēsēju vajadzībām. Konusveidīgais paugurs 
atrodas Ozolnieku ciema centrā, Skolas ielas malā, 
Mežaparka teritorijā un savienojas ar apgaismotu 
2,5 km garu slēpošanas/pastaigu taku.

                                                 1846. gadā tika dibināta 
Ozolmuižas skola, uz kā bāzes tālāk veidojusies 
Ozolnieku vidusskola.
7. Ozolnieku baptistu baznīca. Atrodas Skolas un 
Jelgavas ielas stūrī, celta laikā no 2006. līdz 2010. 
gadam (arhitekte Ilga Tretjakova). Dievnamu 
apsaimnieko baptistu draudze. Katru svētdienu 
notiek dievkalpojumi. Tai iepretim pa diagonāli 
atrodas Ozolnieku vidusskola.

   Ozolnieku novadā atrodas 
vairākas skanstis – vēsturiskas militāras nozīmes būves, 
kas celtas Napoleona kara laikā (1812. gads) kā 
franču armijas atbalsta punkti pret cariskās Krievijas 
karaspēku. Bluķu vai Bluku skansts, kas atrodas aiz 
vanšu tilta pār Iecavu, ir viena no retajām 
(saglabājusies gan fragmentāri), kas ir dabā 
uztverama un nav pilnībā apaugusi ar kokiem.

9. Mazmušķu zirgi. Apskates un izglītojošs objekts, 
kurā ikvienam apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja 
samīļot un pabarot zirgus. Vasaras periodā tiek 
organizēti arī figurālās jāšanas demonstrējumi. 
Saimniecībā "Mušķi" ir iespējams arī apskatīt 
"Silgraužu" daudzžuburu priedi, zaļumballes un deju 
placi, kas tika izmantots 20.-30. gados, Franču 
Napaleona kara laika (1812. gada) skanstes, Ziemeļu 
kara karavīru apbedīšanas vietu un trošu tiltu pār 
Misu un Cenas muižas pils vietu.

      Vislabāk 
saglabājusies skansts, kas atrodas pie Misas ietekas 
Iecavas upē. Pēc arheologa atzinuma tā ir 
visvērtīgākā visā Zemgalē. Teritorija ir privātā 
īpašumā un skansts pašlaik ir stipri noaugusi ar kokiem 
un krūmiem.

3. Ozolnieku novada vēstures muzejs. Ozolnieku 
novada vēstures ekspozīcija  izveidota  2008.  gadā.  
Vēstures ekspozīcija „Ozolnieku  cilvēki  pirms  90,  80,  
70,  60  ... gadiem" iepazīstina ar cilvēku devumu 
novada izaugsmē dažādos laika periodos.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Viesnīca "Agate hotel",
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
dienesta viesnīca, Ozolnieku sporta skolas viesnīca, 
Viesu nams "Atpūta Ozolniekos".
Atpūtas vietas: Aktīvās atpūtas parks ,,5 masti’’ bērniem 
un pieaugušajiem Ozolnieku ezera krastā
Ēdināšana: Restorāns-grilbārs MASTI Grill&Chill;
Restorāns "Famille"; Bārs "Meka"; Kebabnīca "Korner 
Kebab"; Pusdienu restorāns "Sakta"; Picburg picērija; 
Šašliku nams "Talisman".
Veikali: “TOP”, “ELVI” 
Auto stāvlaukumi: Pie Ozolnieku ezera, pie 
veikala “TOP”
Informācija: www.visit.jelgava.lv/lv/ozolnieku-novads
www.ozolnieki.lv/karte 



ĶEKAVA
Pirmā rakstiskos vēstures avotos 
minētā apdzīvotā vieta, kas saistīta ar 
Ķekavas vārdu, ir Ķekavas muiža ar 
ūdensdzirnavām. Tā minēta ordeņa 
un Rīgas prāvesta zemes strīda 
dokumentos 1435. gadā. Ķekavas 
apkārtnes ainava ietver sevī gan 
Rīgas pilsētas pievārtei raksturīgās 
apbūves iezīmes, gan izteiktu lauku 
apvidus ainavu. Dzīvi Ķekavā būtiski 
izmainīja putnu fabrikas uzcelšana, 
līdz ar kuru izveidojās tās strādnieku 
ciemats ar daudzstāvu apbūvi. 
Dominējošais zemes lietošanas veids 
ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 
50%, un lauksaimniecības zemes 
43,5% no kopējās zemes platības.

1.Ķekavas novadpētniecības muzejs. 
Muzejā iespējams uzzināt piecus 
Ķekavas novada stāstus, kas stāsta 
gan par Ķekavas novada vēsturi, gan 
tās iedzīvotājiem. Muzejs ir vienīgais 
muzejs Latvijā, kas popularize 
karikatūru kā mākslas žanru.

2. Vides objekts ,,Nots’’ pie Ķekavas 
Mūzikas skolas. Esošais vides objekts 
simbolizē mūzikas kā mākslas žanra 
nozīmi cilvēka dzīvē kā arī arī fiziskās 
un garīgās pasaules mijiedarbību.

Garums: 14 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4 h
Sākuma un beigu punkts: 
Tūrisma informācijas centrs
Alternatīvas: Maršrutu var izbraukt 
ar velosipēdu
Loģistika: Apļveida maršruts
Der zināt: Maršrutā ir ceļi ar un bez 
asfalta seguma.

APSKATES OBJEKTI



3. Bijusī Ķekavas sākumskola. Celta 1896. gadā kā 
Doles pagasta un tiesas nams. Arhitekts Konstantīns 
Pēkšēns (1859-1928). Pirmajā stāvā atradās telpas 
pagasta valdei, pagasttiesai un rakstveža dzīvoklim. 
Skola te darbojās līdz 1975. gadam, kad tika uzcelta 
Ķekavas vidusskola. Kādu laiku ēka bija tukša, tad tur 
iekārtoja skaitļošanas centru, bet 1990. gadā atgriezās 
sākumskola. Šobrīd šeit skola vairs neatrodas.  

4. Dzirnavu drupas. Ķekavā pie Dzirnavu estrādes 
atrodas ūdensdzirnavu drupas. Tur kādreiz bijis liels 
dzirnavezers  Bukseļa ezers – ar saliņu, uz kuras bijusi 
estrāde, kur notikušas zaļumballes. Tieši šeit filmēti 
slavenās latviešu spēlfilmas Zvejnieka dēls (režisors 
V.Lapenieks, operators A. Polis,1939) vairāki kadri. 
Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā esošajās 
fotogrāfijās redzams leģendārais Oskara lomas 
tēlotājs Pēteris Lūcis.

5. Putnu fabrika. Kopš dibināšanas 1967.gadā 
uzņēmums ir uzkrājis bagātu pieredzi un izkopis 
putnkopību, kā arī produktu ražošanas tradīcijas. 
Putnu fafrika Ķekavā ir vienīgais pilna cikla ražošanas 
uzņēmums putnu gaļas audzēšanā un cāļu gaļas 
produktu ražošanā.

6. Atpūtas vieta "Dambītis". Pieeja pie Ķekavas upītes, 
labiekārtota peldvieta, divas piknika vietas 
(ugunskura vieta, malkas novietne), soliņi, 
pārģērbšanās kabīne, šūpoles, WC sausā tualete. 

7. Piemiņas akmens represētajiem pagasta novada 
iedzīvotājiem. Uzstādīts ar kolhoza "Ķekava" speciālistu 
un Tautas frontes dalībnieku atbalstu 1989. gadā. 
Atrodas Rīgas - Bauskas šosejas malā, pie Odukalna.

8. Odukalns. Apdzīvotā vieta izveidojusies pēckara 
gados kā individuālās apbūves ciems blakus Ķekavai, 
kur dominēja daudzstāvu apbūve. Teikas stāsta, ka 
franču-prūšu karā šis kalns bijis ar prūšiem kā apsēts, it 
kā ar odiem noklāts, tā šis kalns dabūjis savu 
nosaukumu. Odukalnā atrodas Ķekavas konfesionāli 
luteriskā baznīca. Celtniecība pabeigta 2002. g. 
Arhitekts - Linards Skuja. Baznīcā saimnieko 
Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu 
draudze, dibināta 1996. gadā. Apskate tikai no 
ārpuses, no iekšpuses - pēc pieprasījuma.

9. HES kanāla avotiņš. Kanāls atrodas HES uzbēruma 
pakājē. Turpat blakus ir pieejams arī avotiņš -  iecienīta 
vietējo iedzīvotāju ūdens ņemšanas vieta.

10. Doles-Ķekavas luterāņu baznīca. Jau 16. gadsimtā 
te atradās baznīca, un vairākas koka celtnes 
nomainīja viena otru, līdz 1783. gadā par Doles muižas 
īpašnieka Voldemāra Antona Levisa of Menāra 
līdzekļiem tika celta tagadējā Doles-Ķekavas 
draudzes Sv. Annas baznīca, kas iesvētīta 1784. gadā. 
Baznīcas arhitekts Kristofors Hāberlands (1750-1803).

11. Ķekavas avots. Dzidrs un garšīgs avota ūdens, no 
zemes dzīlēm, kraujas malā pie Ķekavas upes. Atrodas 
uz Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes 
zemes, vēsturiski atklātais, publiski pieejamais un 
labiekārtotais ūdens avotiņš.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: Ķekavas Tūrisma
informācijas centrs (Rīgas iela 26, Ķekava)
Tuvākās naktsmītes: Park Hotel Ķekava,
Ekohouse Ceriņu sēta
Atpūtas vietas: “Murdiņi” (Dārznieku ielas gala)
Ēdināšana: Kalnakrogs Garozu Ķēķis,
Kafejnīca ,, Bamba Leo”
Veikali: TC “Liiba”, Elvi, Aibe, Maxima
Auto stāvlaukumi: Pie Ķekavas novada TIC
Informācija: www.kekava.travel
www.exitriga.lv/karte



Jaunmārupe  20.gs. 60.-70. gados 
attīstījās kā kolhoza “Mārupe” 
ciemats. Jaunmārupes ciemam 
raksturīgas daudzdzīvokļu mājas, 
arhitektes A.Skujiņas projektētās 
sarkano ķieģeļu mājas un plaša 
individuālo māju apbūve. Pašā 
centrā atrodas Jaunmārupes dabas 
parks.

JAUNMĀRUPE

Garums: 18 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4,5 h
Sākuma un beigu punkts: 
Jaunmārupes galapunkts blakus 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 
Mazcenu aleja 39,Jaunmārupe.
Alternatīvas: Ceļu var mērot arī ar 
velosipēdu
Loģistika: No Jaunmārupes Uz 
Rīgu kursē 10. un 55. autobuss.
Der zināt: Pie golfa laukuma 
,,Viesturi’’ atrodas labiekārtota 
atpūtas vieta ar galdiņu un 
soliņiem.

APSKATES OBJEKTI
1. Švarcenieku muiža. Mārupes 
novada vecākā ēka, celta 
1826.gadā kā muižnieka Švarca 
Pierīgas vasaras mītne un tikusi 
izmantota medību un atpūtas 
mērķiem. Vēlāk  ēka izmantota 
izglītībai. No 1910.-1971.gadam ēkā 
atradās Mazcenas skola, vēlāk 
iekārtota bibliotēka. 1940. gadu 
pirmajā pusē - Otrā pasaules kara 
laikā - muiža kalpojusi kā hospitālis. 
1941. gadā netālu no muižas notika 
kauja, kurā gāja bojā apmēram 1000 
karavīru. Bēniņos uz kāpņu izbūves 
sienas saglabājušās 19. gs. 90-to 
gadu papīra tapetes ar stilizētu ziedu 
rakstu brūnos toņos. Daļēji 
saglabājusies arī galvenā virsloga 
vērtne no 19. gs. 3. cet. Šobrīd 
eksponēta ēkas priekšnamā. Kopš 
2008. gada ēkā darbojas Mārupes 
pašvaldības dienas centrs bērniem 
un jauniešiem ,,Švarcenieki’'.



2. Starpnovadu projekta,,Tūrisms kopā” ietvaros ir 
uzstādīts vides objekts – Četrlapu āboliņš. Četrlapu 
āboliņš kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par veiksmīgu 
atradumu. Leģenda vēsta – Četrlapu āboliņa atrašana 
nozīmē, ka gaidāma veiksme. Meklē vides objektu 
Švarcenieku muižas parkā.

3. Foto rāmis. Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti 
foto rāmji piecās pašvaldībās: Olaines, Ozolnieku, 
Jelgavas, Babītes un Mārupes novados. 

4. Dzilnupe. Mārupes novadā atrodas 3 mazupītes. 
Divas no tām - Mārupīte un Neriņa, iztek no Medema 
purva, bet Dzilnupe - no Cenu tīreļa ziemeļdaļas. 
Maršruta posmā Dzilnupe laika periodā no 1958. gada 
līdz 1970. gadam  vairākas reizes regulēta pa atsevišķi-
em posmiem, kā rezultātā tā vairāk līdzinās meliorācijas 
grāvim nekā dabīgai gultnei. Dzilnupe ietek Babītes 
ezerā. Pie ceļa, kas ved uz golfa laukumu “Viesturi”, 
pretīm viesu namam “Peles” upītes krastā uzstādīts 
informatīvais stends par Dzilnupi.

5. Golfa laukums “Viesturi”.  Ir vecākais golfa laukums 
Latvijā, kas tika atklāts 1998. gada jūlijā. Laukuma platī-
ba ir 25 hektāri, tajā ir 9 bedrītes. Teritorijā ir pieejams 
veikals, restorāns, pārģērbšanās telpas, sauna, biljards 
un bērnu laukums, kā arī atvēlēta vieta treniņiem un 
mācībām. Ziemas sezonā golfa laukums “Viesturi” 
piedāvā iespēju nodarboties ar distanču slēpošanu un 
īrēt tam nepieciešamo inventāru.
6. Piemineklis Pirmās neatkarīgās LR karavīriem. Piem-
ineklis atklāts 2013. gada 10. septembrī, godinot 
latviešu karavīrus. Tas atrodas ceļa malā blakus golfa 
laukuma “Viesturi” auto stāvlaukumam.  Pieminekļa 
idejiskais autors un finansētājs ir Visvaldis Dumpis, to 
veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs. Piemiņas vietas autors 
V. Dumpis vēlētos, lai šeit ne tikai 14. jūnijā un 25. martā 
pulcētos cilvēki, bet arī latviešiem svarīgos vēstures 
notikumos. Pie pieminekļa uzstādīts informatīvs stends, 
kurā attēlota informācija par apkārtnes dabu, vēsturi 
un tuvumā esošiem apskates objektiem.

7. Vēstures un dabas pārgājiena maršruts. Maršrutā ir 
iespējams uzzināt interesantu un līdz šim neizpētītu 
vietas vēsturi par Pirmā pasaules kara laika periodu. 
Pārgājiena maršruts savieno divus Mārupes novada 
tūrisma objektus – atpūtas kompleksu ,,Bejas”, kas 
atrodas ļoti gleznainā vietā, un golfa laukumu 
,,Viesturi”, kas ir vecākais golfa laukums Latvijā. Dabas 
taka kopumā ir vairāk kā 800 m gara un lielākoties 
atrodas ,,Rīgas mežu” teritorijā.

8. Božu ūdenskrātuve un atpūtas komplekss ,,Bejas”.  
Dzilnupe šajā apkārtnē šķērso kāpu grēdu, kuras augs-
tums vietām pārsniedz 3 metrus. Uz upītes izveidota 
Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā platība ir 56 ha. Božu 
ūdenskrātuve ir mākslīgs ūdens objekts, kas radies 
appludinot izmantotu smilšu karjeru. Šeit robežojas 
Mārupes un Babītes novadi. Pie Božu ūdenskrātuve 
atrodas atpūtas komplekss ar pludmali “Bejas”.

9. Mārupes siltumnīcas. Kādreiz slavenajā Pierīgas 
kolhozā “Mārupe”, pārceļot administratīvo centru uz 
tagadējo Jaunmārupi, tika veikti ieguldījumi 
infrastruktūrā, celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas, 
uzcelta katlu māja, kuras jaudas lietderīgai 
izmantošanai tika pieņemts lēmums būvēt siltumnīcu 
kompleksu. Uzņēmums šobrīd veiksmīgi audzē divas 
dārzeņu kultūras – gurķus un tomātus.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Kempings "Mūsu drau-
giem", Viesu nams "Draugi", Viesu nams 
"Peles".
Atpūtas vietas: Atpūtas komplekss ”Bejas”, 
Lauku tūrisma atpūta vieta “Viesītes’’
Ēdināšana: Kafejnīca “Laura”, Mārupes 
tenisa skolas kafejnīca, Jaunmārupe
Veikali: ”Bice”, “Klements un Pēteris”
Informācija:  www.marupe.lv/lv/turisms
www.exitriga.lv/karte



STAĻĢENE
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes 
ciems atrodas Lielupes kreisajā krastā, 
šeit upe ir robeža starp Jelgavas un 
Ozolnieku novadu. 
Staļģene kā apdzīvota vieta 
veidojusies pie Staļģenes muižas 
(Stalgen), ko ieskauj plašs parks. 
Pašreizējais muižas komplekss 
veidojies 18. gs. beigās. Ar muižu 
saistās interesanti vēsturiski fakti – tajā 
1812. gadā atradās Napoleona 
armijas maršala Žaka Makdonalda 
štābs. No 1921. gada muižas pilī 
darbojās Staļģenes pamatskola, līdz 
mūsdienām saglabājusies muižas 
kungu māja un kalpu māja.
Vēstures gaitā – pēckara gados 
ciematā bijis kopsaimniecības 
«Staļģene» centrs, mūsdienās šeit 
atrodas ciemats ar ap 3000 iedzīvotā-
jiem, pagasta pārvalde, Tūrisma 
informācijas punkts, vēstures 
ekspozīcija, vidusskola, Izglītības, 
kultūras un sporta centrs “Līdumi”.

1. Foto rāmis pie Lielupes. Projekta 
“Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti  
foto rāmji piecās  pašvaldībās: 
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Babītes 
un Mārupes novados.

Garums: 13 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3,5 h
Sākuma un beigu punkts: 
Staļģene
Alternatīvas: Maršruts ir ērti 
izbraucams ar velosipēdu
Loģistika: Uz Staļģeni var nokļūt ar 
autobusu no Jelgavas
Der zināt: Asfalta un grants ceļi

APSKATES OBJEKTI



2. Starpnovadu projekta,,Tūrisms kopā” ietvaros ir 
uzstādīts vides objekts – Četrlapu āboliņš. Četrlapu 
āboliņš kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par veiksmīgu 
atradumu. Leģenda vēsta – Četrlapu āboliņa atrašana 
nozīmē, ka gaidāma veiksme. Meklē vides objektu 
Švarcenieku muižas parkā.

3. Foto rāmis. Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti 
foto rāmji piecās pašvaldībās: Olaines, Ozolnieku, 
Jelgavas, Babītes un Mārupes novados. 

4. Dzilnupe. Mārupes novadā atrodas 3 mazupītes. 
Divas no tām - Mārupīte un Neriņa, iztek no Medema 
purva, bet Dzilnupe - no Cenu tīreļa ziemeļdaļas. 
Maršruta posmā Dzilnupe laika periodā no 1958. gada 
līdz 1970. gadam  vairākas reizes regulēta pa atsevišķi-
em posmiem, kā rezultātā tā vairāk līdzinās meliorācijas 
grāvim nekā dabīgai gultnei. Dzilnupe ietek Babītes 
ezerā. Pie ceļa, kas ved uz golfa laukumu “Viesturi”, 
pretīm viesu namam “Peles” upītes krastā uzstādīts 
informatīvais stends par Dzilnupi.

5. Golfa laukums “Viesturi”.  Ir vecākais golfa laukums 
Latvijā, kas tika atklāts 1998. gada jūlijā. Laukuma platī-
ba ir 25 hektāri, tajā ir 9 bedrītes. Teritorijā ir pieejams 
veikals, restorāns, pārģērbšanās telpas, sauna, biljards 
un bērnu laukums, kā arī atvēlēta vieta treniņiem un 
mācībām. Ziemas sezonā golfa laukums “Viesturi” 
piedāvā iespēju nodarboties ar distanču slēpošanu un 
īrēt tam nepieciešamo inventāru.
6. Piemineklis Pirmās neatkarīgās LR karavīriem. Piem-
ineklis atklāts 2013. gada 10. septembrī, godinot 
latviešu karavīrus. Tas atrodas ceļa malā blakus golfa 
laukuma “Viesturi” auto stāvlaukumam.  Pieminekļa 
idejiskais autors un finansētājs ir Visvaldis Dumpis, to 
veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs. Piemiņas vietas autors 
V. Dumpis vēlētos, lai šeit ne tikai 14. jūnijā un 25. martā 
pulcētos cilvēki, bet arī latviešiem svarīgos vēstures 
notikumos. Pie pieminekļa uzstādīts informatīvs stends, 
kurā attēlota informācija par apkārtnes dabu, vēsturi 
un tuvumā esošiem apskates objektiem.

7. Vēstures un dabas pārgājiena maršruts. Maršrutā ir 
iespējams uzzināt interesantu un līdz šim neizpētītu 
vietas vēsturi par Pirmā pasaules kara laika periodu. 
Pārgājiena maršruts savieno divus Mārupes novada 
tūrisma objektus – atpūtas kompleksu ,,Bejas”, kas 
atrodas ļoti gleznainā vietā, un golfa laukumu 
,,Viesturi”, kas ir vecākais golfa laukums Latvijā. Dabas 
taka kopumā ir vairāk kā 800 m gara un lielākoties 
atrodas ,,Rīgas mežu” teritorijā.

8. Božu ūdenskrātuve un atpūtas komplekss ,,Bejas”.
Dzilnupe šajā apkārtnē šķērso kāpu grēdu, kuras augs-
tums vietām pārsniedz 3 metrus. Uz upītes izveidota 
Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā platība ir 56 ha. Božu 
ūdenskrātuve ir mākslīgs ūdens objekts, kas radies 
appludinot izmantotu smilšu karjeru. Šeit robežojas 
Mārupes un Babītes novadi. Pie Božu ūdenskrātuve 
atrodas atpūtas komplekss ar pludmali “Bejas”.

9. Mārupes siltumnīcas. Kādreiz slavenajā Pierīgas 
kolhozā “Mārupe”, pārceļot administratīvo centru uz 
tagadējo Jaunmārupi, tika veikti ieguldījumi 
infrastruktūrā, celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas, 
uzcelta katlu māja, kuras jaudas lietderīgai 
izmantošanai tika pieņemts lēmums būvēt siltumnīcu 
kompleksu. Uzņēmums šobrīd veiksmīgi audzē divas 
dārzeņu kultūras – gurķus un tomātus.

2. Lielupe. Lielupe ir lielākā upe Latvijas centrālajā 
daļā, kas plūst caur Zemgales līdzenumu, tās 
plūdums ir lēns un mierīgs. Upe sākas pie Bauskas, 
satekot Mūsai un Mēmelei, plūst caur Jelgavu, 
Kalnciemu un ietek Baltijas jūrā Rīgas jūras līcī. 
Lielupes kopējais garums ir 119 km, tai ir ap 250 
pieteku. 

3. Stalģenes muiža. Tagadējā muižas pils celta 
klasicisma stilā 1797. gadā pēc Kurzemes un 
Zemgales hercoga arhitekta S. Jensena projekta. 
Pēc 1920. gada Latvijas agrārās reformas ēkā 
atradās Staļģenes pamatskola. Šobrīd pils telpās 
darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, pagraba 
telpās izvietota Jaunsvirlaukas novadpētniecības 
ekspozīcija. Kalpu ēka pārbūvēta un tajā atrodas 
Jaunsvirlaukas  izglītības, kultūras un sporta centrs 
"Līdumi" un tūrisma informācijas punkts.
4. Dzintara kapela. No 1998. gada Jaunsvirlaukas 
pagasta “Šauvās ” atvērta Dzintara kapela, kurā 
darbojas Svētās Jaunavas Marijas Staļģenes 
evaņģēliski luteriskā draudze. Nelielais dievnams ir 
tapis par Vācijā saziedotiem līdzekļiem un tā altāri 
rotā dzintara krusts, kas veidots no 3001 dzintara 
gabaliņa, tāpēc baznīcu atpazīst kā Dzintara 
kapelu, kas atvērta gan iedzīvotājiem, gan viesiem.

5. Gadskārtu tradīciju aplis. Latviešu gadskārtu 
tradīciju aplis Staļģenes muižas parkā izveidots kā 
senais saules kalendārs. Apli veido 8 laukakmeņi, kas 
simbolizē latviešu gadskārtas, katrā no akmeņiem 
iekalta attiecīgās gadskārtas zīme. Zemei gada laikā 
apritot ap Sauli ir 8 zīmīgi punkti, ko dēvēja par 
gadskārtu. Mūsu senči gadskārtas atzīmēja ar svētki-
em, gadskārtu svinēšanas ieražas bija pakārtotas 
dabai un darāmajiem darbiem, katrai gadskārtai 
bija savas izdarības, tradīcijas, teiksmainais tēls, savs 
simbols jeb zīme.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs:  Staļģenes 
muižā (tel. 26383129)
Tuvākās naktsmītes: hostelis "Jaunlīdumi", 
viesu nams "Galzemji", 
kempings "Cīzeri" 
Ēdināšana: Veikals-kafejnīca „RIO” 
(Emburgā, Draudzības ielā 2)
Veikali:  Veikals “Top”, Staļģenē
Auto stāvlaukumi: Pie Staļģenes muižas, pie 
pagasta pārvaldes
Informācija: www.visit.jelgava.lv/lv/ap-
skates-objekti 
www.exitriga.lv/karte


