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Ievads. Izstrādes process 

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, Babītes novada pašvaldības administrācijas 

plānošanas un būvniecības daļa 2015.gadā uzsāka darbu pie velomaršrutu izveides Babītes 

novadā, uzticot šo darbu veikt SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” speciālistiem – Jurim 

Smaļinskim (maršrutu izstrāde, to apsekošana, fotofiksācijas), Aivai Jakovelai (sabiedriskās 

apspriešanas organizēšanas un saskaņošana) un Mareks Kilups (projekta vadība). 

Darbs pie velomaršrutu izstrādes tika veikts no 2015.gada novembrim līdz 2016. gada 

martam un saskaņā ar darba uzdevumu tas ietvēra: 

1) visaptverošu izpēti par velo maršrutu izveidi, apzinot novada kultūrvēsturiskos, 

tūrisma, dabas objektus un aktīvās atpūtas iespējas, novada ceļu infrastruktūru, kā 

arī nepieciešamās infrastruktūras (atpūtas vietas, atkritumu urnas, servisa 

pakalpojumi, WC, u.c.) pieejamību; 

2) priekšlikumu sagatavošanu 6 velo maršrutiem, nosakot katra maršruta 

sarežģītības/grūtības pakāpi, mērķauditoriju, ceļošanas ilgumu, specifiku, 

informāciju par ceļa segumu, apskates objektiem, atpūtas vietām un arī veicot 

fotofiksācijas; 

3) sagatavoto priekšlikumu publiskās apspriešanas organizēšanu, velo maršrutu 

izbraukšanu ar ieinteresētajām personām; 

4) sagatavoto velo maršrutu saskaņošanu ar infrastruktūras īpašniekiem, 

pašvaldībām, kurus skar izstrādātie velo maršruti; 

5) velo maršrutu karšu un to aprakstu sagatavošanu un maršrutiem marķējuma 

numuru saņemšanu. 

Apsekojot novadu ar velosipēdu un testējot esošo ceļu piemērotību velobraukšanai, 

satiksmes drošību un tūrisma objektu un infrastruktūras klātesamību, tika sagatavoti 

priekšlikumi pieciem velomaršrutiem: 

1. maršruts “Iepazīsti Piņķu apkārtni!” (Piņķi – Babītes ezers – Dzilnuciems – Božas – 

Peles – Piņķi); 

2. maršruts “Pa latviešu strēlnieku cīņu vietām. Ziemassvētku kaujām 100!” (Piņķi – 

Cenas tīrelis – Mangaļi – Ložmetējkalns – Cielavas – Dzilnuciems – Piņķi); 

3. maršruts “Ceļā uz Balto kāpu!” (Babīte – Priedaine – Vārnukrogs – Babīte);  

4. maršruts “Gar Babītes ezera ziemeļu krastu!” (Sloka – Gātciems – Spuņciems – 

Varkaļi – Priedaine – Babīte);  

5. maršruts “Uz Beberbeķu dabas parku un Piņķiem!” (Babīte – Brīvkalni – Skulte – 

Beberbeķu dabas parks – Piņķi – Babīte).  

Sestais maršruts “Gar Babītes ezera D daļu!” tika iniciēts tikšanās laikā ar novada 

administrāciju 2016.gada 22.janvārī. Maršruts ir publicējams un īstenojams tikai tādā 

gadījumā, ja tiek labiekārtoti, pļauti un uzturēti Babītes ezera dienvidaustrumu daļas dambji, 

no kuriem ir ērti vērojams ezers.  

Ņemot vērā sezonu (novembris, decembris), kurā tika veikti velomaršrutu apsekojumi 

un izpētes braucieni (21., 22., 28.11. un 16.12.) nepiedalījās neviens interesents. Izstrādātāji 

saņēma trīs iedzīvotāju ieteikumus, kuri iespēju robežās iekļāva maršrutos, pievienoti šī 

dokumenta 1.pielikumā. 
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Informācija par izstrādātajiem maršrutiem tika nosūtīta saskaņošanai šīm institūcijām: 

Jūrmalas pilsētas domei, Mārupes novada domei, Rīgas domei, Jelgavas novada domei, SIA 

“Rīgas Meži”, Zemkopības ministrijai, VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Dabas aizsardzības 

pārvaldei. Institūciju priekšlikumi apspriesti 2016.gada 1.martā maršruti prezentācijas laikā. 

Institūciju atbildes pievienotas 2.pielikumā.  

Vēršam uzmanību, ka maršrutu šobrīd ir izveidoti “uz papīra” un nepieciešama to 

izveide dabā, tikai tad tie kļūs par reāliem maršrutiem. Rekomendējam tos marķēt, kā arī 

uzlabot kritisko vietu infrastruktūru riteņbraucējiem, kā piemēram, uzlabot segumu 

Beberbeķu dabas parka teritorijā, vai nodrošināt riteņbraucējam drošu šķērsojumu pār 

Varkaļu kanālu vai autoceļu A9. Ilgtermiņā iesakām veidot atsevišķus veloceliņus 

savienojumiem – Piņķi – Jūramalas veloceliņš – Babīte, Piņķi – Beberi. 
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 1. Velomaršruts. 

Ceļā uz Balto kāpu! 

(Babīte – Priedaine – Vārnukrogs – Babīte) 

IV – IX    

 

 
Foto: Juris Smaļinskis 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski izbraucieni, 

vienlaicīgi apskatot interesantus dabas objektu un kultūras pieminekļus. 

Riteņa tips. Vēlams divritenis, ar kuru var droši braukt pa grantētiem un vietām – 

smilšainiem ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. 

Garums: ~ 22 km.  

Laiks: ½ dienas ilgs ceļojums ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls. 

Ceļa segums: Asfalts, ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas (Baltās kāpas apkaimē). 

Babītes – Priedaines posmā – veloceliņš. 

Sākuma punkts: Babītes dzelzceļa stacija. 

Beigu punkts: Babītes dzelzceļa stacija. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā. 

Babītes stacija ir ērti sasniedzama ar vilcienu (~ 18 min brauciens no Rīgas, ~ 1 h no 

Tukuma), vai pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu (30 – 40 min brauciens ar divriteni no Rīgas). 

Marķējums: Dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Babītes dzelzceļa stacija – Priedaines dzelzceļa stacija (veloceliņš) – 

Priedaine (Spilves iela – Upmalas iela – Mārupes iela – Lielais prospekts – Olaines iela – 

Upmalas iela – Salaspils iela – Lielais prospekts – Dreiliņu iela) – Vārnukroga ceļš – 

Vārnukrogs – Bolderājas iela – Lielā iela – V10 ceļš – Mēness iela – Babītes dzelzceļa 

stacija. 

Alternatīvas: Maršrutu var sākt arī no Priedaines dzelzceļa stacijas (– 4,5 km). No 

galapunkta – Babītes stacijas maršrutu pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu var turpināt līdz Rīgas 

centram (+ ~ 10 km). Baltai kāpai var piebraukt arī no dienvidu puses (Baltās kāpas iela). 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 10 km. 
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Der zināt! Bolderājas ielas – Mežāru posmā var būt sliktas kvalitātes grants – zemes ceļu 

segums. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 

velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Babīte. Apdzīvota vieta Rīgas rietumu pievārtē starp Piņķiem un Spilvi. Velobraucējiem 

ērti sasniedzama ar vilcienu. Babītes ciems atrodas vietā, kur vēsturiski atradies Pūpes 

(Pupe) krogs un Pūpes (tagad – Babītes) dzelzceļa stacija. Atrodamas ziņas, ka Pūpes 

krogu sauca arī par Krējuma kūku krogu, jo ceļā uz Jūrmalu un atpakaļ tajā atpūtināja 

zirgus, bet paši braucēji cienājās ar kafiju un kūkām. Mūsdienās Babīte ir klusa apdzīvota 

vieta ar vairākiem veikaliem, pastu, Tīreļu mežniecības filiāli, diviem bērnudārziem un 

privātu sākumskolu. 

2. Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnija. 65 km garā dzelzceļa līnija ir viena no Latvijā 

senākajām – to atklāja 1877. gada 21. septembrī. Sākotnēji tā savienoja Rīgu ar tagadējo 

Tukuma I staciju. 20. gs. sākumā dzelzceļa līniju pagarināja līdz Ventspilij. Pār Lielupi 

celtais tilts cieta 1. un 2. pasaules kara laikā. 1950. gadā līniju elektrizēja (pirmā Latvijā). 

2015. gadā uzsāka dzelzceļa staciju modernizāciju. Šobrīd līnijā ir 24 stacijas un pieturas 

punkti. Jāpiemin ar Torņkalna un Tukums II stacijām saistīti traģiskie 1941. un 1949. 

gada deportāciju notikumi. Kā liecinieks tā laika notikumiem pie Torņkalna stacijas 

izvietots dzelzceļa vagons ar piemiņas zīmi. 

3. Babītes dzelzceļa stacija. Viena no Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnijas stacijām. Tās 

agrākais nosaukums bija Pūpe, kuru atklāja 1877. gadā. 1. pasaules kara laikā Babīte 

atradās tuvu frontes līnijai, tādēļ no tās Kalnciema virzienā uzbūvēja kara lauka dzelzceļu, 

ar kura palīdzību apgādāja fronti. Mūsdienās redzamā stacijas ēka ir uzbūvēta 1926. un 

atjaunota 1950. gadā (bija cietusi 2. pasaules kara laikā). Vācu okupācijas laikā stacijas 

nosaukums bija Pinkenhofa. 2015. gadā uzsākti Babītes stacijas un perona rekonstrukcijas 

darbi. 

4. Rīgas – Jūrmalas veloceliņš. Tā pirmsākumi ir meklējami pagājušā gadsimta 

astoņdesmitajos gados, kad no Zasulauka depo līdz Priedainei 9 km garumā uzbūvēja 

Latvijā pirmo šāda mēroga veloceliņu. Vēlākajos gados to pagarināja līdz Rīgas centram 

vienā un Jūrmalas pilsētai otrā virzienā. 

5. Priedaines dzelzceļa stacija. Viena no Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnijas stacijām, 

celta 1938. gadā funkcionālisma stilā. Kultūras piemineklis. 

6. Priedaine. Kā liecina arheoloģisko izrakumu rezultāti, Priedaine ir bijusi apdzīvota jau 

pirms 5000 gadiem. Mūsdienās Priedaine ir viens no jaunākajiem Jūrmalas rajoniem, 

kuru pilsētai pievienoja pēc 2. pasaules kara. Priedaine kā kluss savrupmāju rajons sācis 

veidoties 20. gs. sākumā. 1911. gadā šeit jau bija vairāk nekā 100 apbūves gabalu, kuros 

pārsvarā tika celtas vasarnīcas. Ir vērts izbraukt cauri Priedaines kultūrvēsturiskajam 

centram (vasarnīcu rajons - kultūras piemineklis) un aplūkot mazstāvu koka apbūvi. 

Atsevišķas ēkas ir celtas nacionālā romantisma stilā ar dažādiem elementiem – verandām, 

logiem, kokgriezumiem un mansarda jumtiem.  
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7. Slepera purvs. Neliels purvs dienvidos no Lielupes, kura lielākā daļa ir savulaik 

izstrādāta kūdrā. Cauri purvam iet zemes ceļš, tādēļ tā apskates nolūkā var izmest nelielu 

līkumu. 

8. Lielupe. Lielākā Zemgales un otra lielākā no Latvijas upēm. Tā sākas pie Bauskas, 

satekot Mūsai ar Mēmeli. Savā 119 km garajā tecējumā Lielupe šķērso Zemgales 

līdzenumu un pie Vakarbuļļiem ietek jūrā. Lēzeno krastu dēļ tā vietām ir „ieslēgta” 

aizsargdambju sistēmā, lai mazinātu pavasara plūdus, kas tad pārklāj lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un saimniecības. Tā kā upes ceļu uz jūru kavē dolomīta un merģeļa 

pamatieži un kāpas, tā turpat ceturtdaļsimta kilometru garumā tek līdztekus Rīgas jūras 

līča krastam, kur starp līci un jūru šaurā zemes strēlē ir izvietojusies Jūrmalas pilsēta. 

Stipra vēja un vētru laikā Lielupes ūdens līmenis var celties vairāk nekā par 2 m un tas 

var būt novērojams pat 90 km attālumā no jūras. Lielupe ir sens ūdensceļš, kuru jau 

viduslaikos izmantoja, lai sasniegtu Mežotnes senpilsētu u.c. vietas. Līdz ar tvaikoņu 

satiksmes attīstību 20. gs., tālāko Lielupes izmantošanu apgrūtināja sēkļi un dolomīta 

pamatieži tās gultnē. Šajā nolūkā 1931. – 1938. g. Lielupē no Jūrmalas līdz Jelgavai 

izveidoja 50 m platu un 3,5 m dziļu kuģu ceļu, izspridzinot Jāņraga dolomīta slieksni 

augšpus Slokas. Lielupes tecējumu ietekmējuši arī 19. – 20. gs. hidrotehniskie darbi 

Babītes ezerā. Mūsdienās – vasaras laikā pa Lielupi kursē kuģīši, kas no Rīgas pa Buļļupi 

dodas uz Jūrmalu. 

9. Bolderājas – Priedaines kāpu grēda. Atrodas dienvidos no Buļļupes un ziemeļos no 

Kleistiem un Spilves pļavām. Ap 10 km garās un 1 – 1,5 km platās kāpas augstums ir ap 4 

– 10 m. Tās augstākais punkts paceļas 27 m vjl. Kāpas stāvākas nogāzes ir vērstas pret 

Spilves pļavām – kādreizējā smilšu kustības virzienā. Bolderājas – Priedaines kāpu grēda, 

kas mūsdienās sastāv no atsevišķām vaļņveida un paraboliskām kāpām, sāka veidoties 

pirms ~ 220 gadiem, kad vēja pūstas, pārvietojās lielas smilšu masas, kas apbēra seno 

Litorīnas jūras terasi un pat atsevišķas saimniecības. Mūsdienās kāpu klāj g.k. priežu 

mežs. Pie Bolderājas kāpa ir daļēji norakta, kur Bolderājas karjerā izveidojusies 

mākslīga ūdenstilpe. Netālu no Kleistu ielas, 16 m augstas kāpas galā atrodas t.s. Bumbu 

kalniņš (kultūras piemineklis) ar piemiņas zīmi – 1. pasaules kara norises vieta. 1919. 

gadā 1. novembrī no Bumbu kalniņa (atradās komandpunkts) Latgales divīzijas karavīri 

devās cīņā pret desmitkārtīgi stiprāko Bermonta karaspēku, lai atbrīvotu Rīgu. Pēc sīvām 

kaujām Latgales divīzijai izdevās ieņemt Imantas Sudrabkalniņu. Blakus Bumbu 

kalniņam ir uzcelts koka tornis. Bumbu kalns ir Rīgas paralēles un meridiāna 

krustpunkts! 

10. Vārnukrogs. Lai nokļūtu Vārnukrogā, jāšķērso stāvās Bolderājas – Priedaines kāpu 

grēdas nogāzes. Tā nosaukums cēlies no kādreizējā Vārnu kroga (Warne Krug), kas 

atradās pie vēsturiskā Rīgas – Kurzemes – Prūsijas ceļa. 1495. gadā Livonijas ordeņa 

mestrs Valters fon Pletenbergs Lielupes – Buļļupes kreisā krasta apvidu nodeva lēnī 

Lielupes pārcēlājam Jānim Bildringam (Büldring). Jāatzīmē, ka no 1692. g. Buļļu 

pārceltuve bija nominēta kā vienīgā upi šķērsojamā vieta Rīgas – Prūsijas ceļam. Kad 

1755. gadā Lielupe izrāva tagadējo ieteku jūrā, bija jāizveido jauna pārceltuve, kas 

savienoja Vārnukrogu ar Buļļu muižas plosta krogu. Līdz 1783. gadam tā kalpoja kā 

robežpāreja starp Vidzemes guberņu un Kurzemes hercogisti. Mūsdienās Vārnukrogs ir 

neliela apdzīvota vieta – g.k. vasarnīcu rajons pie Buļļupes un Lielupes savienojuma 

vietas. Ievērojamākais apkaimes apskates objekts ir Baltā kāpa. 

11. Baltā kāpa. Augsta un smilšaina, Lielupes ūdeņu noskalota kāpa upes labajā krastā pirms 

Vārnukroga. Līdz 17 m augstā un 800 m garā krauja, kas ir Bolderājas - Priedaines kāpu 

grēdas rietumu gals, izveidojusies 18. gs. vidū. Tā ir labi redzama no pretējā Lielupes 

krasta, Buļļuciema pludmales, kā arī no dzelzceļa tilta, braucot tam pāri ar vilcienu. 
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Apmeklējot Balto kāpu, jāņem vērā, ka lēkāšana pa nogāzi un smilšu brucināšana ir videi 

nedraudzīga rīcība! No Baltās kāpas redzams Buļļuciems ar plašiem niedrājiem (dabas 

liegums „Lielupes grīvas pļavas”) un Lielupes ieteka jūrā. Kāpas piekājē – vietējo 

iedzīvotāju veidoti soliņi, kur var atvilkt elpu. 

12. Buļļupe. Kādreizējā Lielupes ieteka Daugavā. Mūsdienās esošo savienojumu ar Rīgas 

jūras līci (pie Vakarbuļļiem) Lielupe izveidoja 1755. – 1757. gada pavasara palos, kad 

pārrāva šauro piekrastes kāpu joslu. Buļļupes garums ir 9,5 km, platums – ap 200 m, 

dziļums – 3 – 5 m. No dienvidiem Buļļupi ieskauj Bolderājas – Priedaines kāpu grēda, no 

ziemeļiem – Daugavgrīvas sala. Buļļupē iegūta smilts, tādēļ tās gultne ir mākslīgi 

padziļināta. Pie savienojuma ar Lielupi to ieskauj Vakarbuļļi (kreisajā krastā) un 

Vārnukrogs (labajā krastā), bet pie savienojuma ar Daugavu izveidojusies niedrēm klātā 

Mīlestības saliņa, uz kuras uzbūvēts putnu vērošanas tornis. Šajā vietā Buļļupes labajā 

krastā atrodas Bolderāja, kreisajā – Daugavgrīva. Buļļupes krastus iecienījuši 

makšķernieki. 

13. Dabas liegums „Vakarbuļļi”. Redzams Buļļupes pretējā krastā, atrodoties uz 

Vārnukroga – Bolderājas ceļa, kas līkumo gar pašu upes krastu. Dabas liegums, kas 

ietilpst lielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā „Piejūra”, veidots reti 

sastopamo piekrastes pļavu un augu aizsardzībai. Kad no Buļļupes pagriežamies uz 

dienvidiem, atkal šķērsojam Bolderājas – Priedaines kāpu grēdu. 

14. Hapaka grāvis. Saukts arī par Rātsupi, Rātsupīti. Hapaka grāvja ūdeņi sākas no grāvju 

tīkla Babītes polderī un, šķērsojot Rīgas – Jūrmalas šoseju, tālāk gar Mežārēm, Kleistiem, 

Rātsupi, Beķermuižu un Lejas Podragu ieplūst Daugavā. Savā 25 km tecējumā tas uzņem 

arī Lāčupītes, Spilves un Beķeru grāvja ūdeņus. Lejtecē Hapaka grāvis jau sasniedz 100 – 

200 m platumu. To šķērso Kleistu iela, Bolderājas dzelzceļš un Daugavgrīvas šoseja. Lai 

neapplūstu Spilves pļavas (galvenā Hapaka grāvja tecējuma teritorija), pie Daugavgrīvas 

šosejas ir uzbūvēta sūkņu stacija, kas samazina tā līmeni par aptuveni metru. 

15. Spilves pļavas. Salīdzinoši liela teritorija, ko no austrumiem ieskauj Daugavas ūdeņi, 

ziemeļiem – Bolderājas – Priedaines kāpu grēdas valnis un Lielupe, rietumiem – Babītes 

polderis, bet no dienvidiem – Kleistu mežs. Domājams, ka Spilves nosaukums saistīts ar 

augiem, kas šeit auguši pirms cilvēka ienākšanas un visaptverošas lauku meliorācijas. 

Pļavu izmantošana Spilvē sākās 15. gs. beigās – te ganīja lopus un ieguva sienu. Šajā pat 

laikā Spilves pļavu apkārtnē (g.k. ap tagadējo Daugavgrīvas šoseju, ziemeļos no 

Iļģuciema un Lāčupes) sāk veidoties pirmās namnieku muižiņas. Pļavas šķērsojis Buļļu 

(Kuršu) ceļš. Ar Spilves vārdu saistīta Spilves kauja, kas 1701. g. norisinājās starp 

Saksijas un Zviedrijas karaspēku un bija viena no būtiskākajām Ziemeļu kara (1700. – 

1721.) militārajām operācijām. 9. jūlija rītā zviedru karaspēks pārcēlās pāri Daugavai un 

trīs stundu ilgušā kaujā uzvarēja Saksijas karaspēku. 1873. gadā atklāj Rīgas – Bolderājas 

dzelzceļa līniju, kas šķērso Spilves pļavas un Hapaka grāvi, kura apkaimi līdz 20. gs. dēvē 

par Vijgriežņu pļavām. Pļavu austrumdaļā 20. gs. 20. gados izveido Spilves lidostu. 

Mūsdienās lauksaimnieciskā ražošana Spilves pļavās ir zaudējusi savu nozīmi un tajās 

pamazām „iespiežas” mūsdienu apbūve. 

16. Kleistu mežs. Kleistu meža, tāpat kā Kleistu apkaimes nosaukums cēlies no Kleistu 

muižas (Kleistenhof) vārda (muižas ansamblis – kultūras piemineklis), kura vēsturiskajos 

avotos pirmo reizi minēta 1638. gadā. Blakus Kleistu muižas kungu namam zaļo 

Pārdaugavas resnākais dižozols. Kleistu mežs ir ar skaistu un skraju g.k. priežu mežu 

(sils, mētrājs) apaugusi, līdz 12 m augsta Nordeķu – Kalnciema kāpu grēdas daļa 

ziemeļos no Iļģuciema un Imantas. No ziemeļiem to norobežo Hapaka grāvis un Spilves 

pļavas, no dienvidiem – Pārdaugavas mikrorajonu apbūve. Kleistu mežu šķērso 1873. 

gadā atklātā Rīgas – Bolderājas dzelzceļa līnija un Kleistu iela. 19. gs. beigās Kleistu 
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meža dienviddaļā izveidoja Lāčupes jeb Lācara kapus. Kleistu mežā daudzviet 

saglabājušās liecības (g.k. – ierakumi) no 1. pasaules kara laika. Mūsdienās Kleistu mežu 

vietējie iedzīvotāji izmanto kā pastaigu vietu. 

17. Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte”. 

Atrodas ziemeļos no Babītes un Rīgas apvedceļa (A 5). 1980. g. dibinātā vienīgā Baltijas 

valstīs specializētā rododendru audzētava ir sugām bagātākā - 72 rododendru savvaļas 

sugas un 193 šķirnes. Tās darbinieki veic rododendru introdukcijas un selekcijas darbu, 

rada dekoratīvas un ziemcietīgas rododendru šķirnes, kā arī audzē stādus. 11,8 ha platībā 

var apskatīt rododendru kolekciju no visas pasaules, iepazīties ar Latvijā izaudzētām 64 

ziemcietīgām rododendru šķirnēm - „Alma Mater”, „Academia Scientiarum”, „Emeritus”, 

„Eduards Smiļģis”, „Dita Krenberga” u.c., kuru selekcionārs ir R. Kondratovičs. Īpaši 

skaisti šeit ir rododendru ziedēšanas laikā (maija vidus – jūnija vidus). Audzētavu var 

iepazīt vietējā gida pavadībā.  + 371 67913107. 

 

Pakalpojumi: 

 

Veikali: Babītē, Priedainē, Vārnukrogā (sezonāls). 

Ēdināšanas uzņēmumi: Babītē – krodziņš „Kristapiņš”, (300 m no dzelzceļa stacijas). 

Atpūtas vieta: Pie Baltās kāpas.  

Ārsta prakse: Babītē. 

 

 
Babītes dzelzceļa stacija 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Rīgas – Jūrmalas veloceliņš 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Priedaines apbūve 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe, Lielupes grīvas pļavas 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Slepera purvs 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Baltā kāpa 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Bolderājas – Priedaines kāpu grēda 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe pie Baltās kāpas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Baltā kāpa 

Foto: Juris Smaļinskis 

 

 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un tas apsekots 2015./2016. gada 

mijā ar velosipēdu. Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek 

publiskots pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešamas 

aktualizēt! Fotomateriālu (ja nav pieejams) ir vērts atjaunot sezonas laikā. 
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 2. Velomaršruts. 

Uz Beberbeķu dabas parku un Piņķiem! 

(Babīte – Brīvkalni – Skulte – Beberbeķu dabas parks – Piņķi – Babīte) 

IV – IX    

 

 
Foto: Juris Smaļinskis 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kam interesē sportisks brauciens un nozīmīgu pierīgas 

vēstures un dabas objektu iepazīšana. 

Riteņa tips. Divritenis, ar kuru vienlīdz droši var braukt pa asfaltu un meža takām. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. Rudens pusē braucienu var apvienot ar sēņu 

fotomedībām, jo liela maršruta daļa ved cauri skaistiem priežu mežiem. 

Garums: ~ 20 km.  

Laiks: ½ dienas ilgs ceļojums ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls – vidējas grūtības (atkarībā no Beberbeķu dabas parkā izmestajiem 

līkumiem). 

Ceļa segums: Asfalts, ceļi ar grants segumu, meža ceļi. 

Sākuma punkts: Babītes dzelzceļa stacija. 

Beigu punkts: Babītes dzelzceļa stacija. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā. 

Babītes stacija ir ērti sasniedzama ar vilcienu (~ 18 min brauciens no Rīgas, ~ 1 h no 

Tukuma), vai pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu (30 – 40 min brauciens ar divriteni no Rīgas). 

Marķējums: Dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Babītes dzelzceļa stacija – Babīte (Sila iela – Babītes iela – Liepu aleja – 

Vecais Kalnciema ceļš – Smilšu iela – Priežu iela – Rožu iela – Babītes iela) – Gājēju tiltiņš 

– Beberbeķu iela –  Liberi – Skulte – Upes iela – Liberi – Beberbeķu dabas parks – Beberi – 

Rīgas apvedceļa šķērsojums pie luksofora – Rīgas iela – Rīgas apvedceļa šķērsojums (pie 

luksofora) – Beberi (Ausekļa iela) – Beberbeķu dabas parks –  Beberbeķu iela – Rīgas – 

Jūrmalas veloceliņš – Babītes dzelzceļa stacija. 

Alternatīvas: Maršrutu var sākt arī no Rīgas centra (+ ~ 10 km). Maršrutu var pabeigt arī 

citās dzelzceļa stacijās (Imanta, Zolitūde, Zasulauks) vai Rīgas centrā. 
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Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 10 km. 

Der zināt! Beberbeķu parkā – vietām smilšaini ceļi. Autoceļus šķērsojam tam paredzētās 

vietās (gājēju – velobraucēju tiltiņš, luksofors). 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 

velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Babīte. Apdzīvota vieta Rīgas rietumu pievārtē starp Piņķiem un Spilvi. Velobraucējiem 

ērti sasniedzama ar vilcienu. Babītes ciems atrodas vietā, kur vēsturiski atradies Pūpes 

(Pupe) krogs un Pūpes (tagad – Babītes) dzelzceļa stacija. Atrodamas ziņas, ka Pūpes 

krogu sauca arī par Krējuma kūku krogu, jo ceļā uz Jūrmalu un atpakaļ tajā atpūtināja 

zirgus, bet paši braucēji cienājās ar kafiju un kūkām. Mūsdienās Babīte ir klusa apdzīvota 

vieta ar vairākiem veikaliem, pastu, Tīreļu mežniecības filiāli, diviem bērnudārziem un 

privātu sākumskolu. 

2. Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnija. 65 km garā dzelzceļa līnija ir viena no Latvijā 

senākajām – to atklāja 1877. gada 21. septembrī. Sākotnēji tā savienoja Rīgu ar tagadējo 

Tukuma I staciju. 20. gs. sākumā dzelzceļa līniju pagarināja līdz Ventspilij. Pār Lielupi 

celtais tilts cieta 1. un 2. pasaules kara laikā. 1950. gadā līniju elektrizēja (pirmā Latvijā). 

2015. gadā uzsāka dzelzceļa staciju modernizāciju. Šobrīd līnijā ir 24 stacijas un pieturas 

punkti. Jāpiemin ar Torņkalna un Tukums II stacijām saistīti traģiskie 1941. un 1949. 

gada deportāciju notikumi. Kā liecinieks tā laika notikumiem pie Torņkalna stacijas 

izvietots dzelzceļa vagons ar piemiņas zīmi. 

3. Babītes dzelzceļa stacija. Viena no Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnijas stacijām. Tās 

agrākais nosaukums bija Pūpe, kuru atklāja 1877. gadā. 1. pasaules kara laikā Babīte 

atradās tuvu frontes līnijai, tādēļ no tās Kalnciema virzienā uzbūvēja kara lauka dzelzceļu, 

ar kura palīdzību apgādāja fronti. Mūsdienās redzamā stacijas ēka ir uzbūvēta 1926. un 

atjaunota 1950. gadā (bija cietusi 2. pasaules kara laikā). Vācu okupācijas laikā stacijas 

nosaukums bija Pinkenhofa. 2015. gadā uzsākti Babītes stacijas un perona rekonstrukcijas 

darbi. 

4. Nordeķu – Kalnciema kāpu grēda. Ap 25 km gara kāpu grēda (Rīgas pilsētā – ap 7 

km), kas mūsdienās ir izsekojama dabā no Iļģuciema (ar nelieliem pārtraukumiem) līdz 

Kalnciemam. Kāpu grēdas platums ir svārstīgs no 150 – 270 m (Rīgā). Tā veidojusies uz 

viena no pēdējiem Baltijas ledus ezera krastiem, ezera ūdeņiem atkāpjoties. Kāpu grēdu 

veido divas, paralēlas 50 – 100 m platas kāpu joslas. Parasti kāpas ir 6 – 10 m augstas. 

Augstākie to punkti sasniedz 16 – 19 m virs jūras līmeņa. Kleistu, Imantas un Beberbeķu 

apkaimē skaistie priežu meži, kas klāj kāpas, ir populāra pastaigu, atpūtas un sportošanas 

vieta. Ziemā – distanču slēpošanas vieta. Uz kāpas atrodas Lāčupes kapi. Kāpas 

saudzēšanas nolūkā izveidots Beberbeķu dabas parks. Tās rietumdaļa – t.s. Garā kāpa ar 

Ložmetējkalnu pazīstama kā latviešu strēlnieku cīņu vietas 1. pasaules kara laikā. 

Maršruts Beberbeķu ielas visā garumā iet gar minēto kāpu. 

5. Beberbeķu dabas parks. Īpaši aizsargājama un NATURA 2000 teritorija. Parks, kas 

atrodas starp Beberbeķiem un Piņķiem, izveidots 1977. gadā priežu meža masīva (g.k. 

sils, mētrājs) aizsardzībai. Parka dienviddaļā atrodas Beberbeķu dzirnavezers (vidējais 

dziļums – 1,7 m, maksimālais, - 3,5m), kura krastos izveidotas atpūtas un peldvietas. 
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Blīvais parka celiņu tīkls piesaista tos, kam patīk mierīgas pastaigas mežā, kā arī 

sēņotājus un ogotājus. Ziemā – distanču slēpotājus. Dabas parka meži atrodas uz Nordeķu 

– Kalnciema kāpu grēdas. 

6. Skulte. Neliela apdzīvota vieta Lidostas „Rīga” rietumu pusē, ko ieskauj skaisti skujkoku 

meži. Tā veidojusies pēc 2. pasaules kara kā Padomju armijas ciemats stratēģiski 

nozīmīgas lidostas tuvumā. Pagājušā gadsimta 60. – 70. gados Skulte attīstījās kā kolhoza 

„Mārupe” ciemats. Cauri ciemam iet vienīgā iela, kuru ieskauj daudzdzīvokļu namu 

korpusi. 

7. Skultes lidmašīna. Skultes centrā ir novietota oriģinālā lidmašīna IL -28 - Padomju 

armijas pirmais sērijveidā izlaistais frontes reaktīvais bumbvedējs, kura ražošanu uzsāka 

īsi pēc 2. pasaules kara beigām. Lidmašīnas bāze bija viengabalains metāla monolīts un 

divi turboaktīvie dzinēji VK – 1 A. Tās komanda sastāvēja no pilota, stūrmaņa un radista – 

strēlnieka. Lidmašīna bija viegli vadāma un pēc tehniskajiem rādītājiem un priekšrocībām 

pārspēja attiecīgā laika citus ārvalstu analogus. Objekta apkaime ir labiekārtota un tā 

apskatāma jebkurā laikā. 

8. Piņķi. Sena apdzīvota vieta, kas rakstos pieminēta jau 1225. gadā. Gadu vēlāk Piņķus 

iekļāva Rīgas patrimoniālajā apgabalā (lauku novadā). 14. un 15. gs. Piņķu apkaimē ir 

pieminētas Beberbeķu, Olektes un Peles muižiņas. 1919. g. 22 maijā – Latvijas brīvības 

cīņu laikā pie Piņķiem notika sadursmes starp Dienvidlatvijas brigādi un Padomju 

Latvijas armijas vienībā. Bermontiādes laikā (1919. g. 4. novembris) pie Piņķiem notika 

cīņa starp Latgales divīzijas 9. Rēzeknes pulku un Rietumkrievijas armijas 1. Plastunu 

pulku. Četras dienas vēlāk 9. Rēzeknes pulks atguva Bulduru tiltu un Jūrmalu līdz 

Dubultiem. 

9. Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca. Agrāk Piņķos bijusi koka baznīca. Ideja par jauna 

dievnama celtniecību radās jau 19. gs. piecdesmitajos gados, taču šīs ieceres projekta gala 

varianta (arhitekts J. D. Felkso) pamatakmeni ielika 1872. gada 25. maijā. Mūsdienās 

redzamais dievnams celts laikā no 1872. - 1874. gadam. Deviņreģistru ērģeles izgatavoja 

pazīstamais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers 1890. gadā. 1916. g. 17. jūlijā 5. latviešu 

strēlnieku bataljons, kas devās uz frontes līniju pie Smārdes, apstājās pie Piņķu muižas. 

Minētajā datumā Piņķu baznīcā pulkvedis Jukums Vācietis noturēja sprediķi, kas iegāja 

Latvijas vēsturē kā viens no nozīmīgākajiem tā laika notikumiem. Tas iemūžināts 

Aleksandra Čaka poēmā “Sprediķis Piņķu baznīcā”. Baznīca (kultūras piemineklis) 

apskatāma arī no iekšpuses. Diennakts tumšajā laikā tā ir izgaismota. Blakus ēkai atrodas 

latviešu strēlnieku piemiņai uzstādītais akmens.  + 371 26115312, 29350719.   

10. Piņķu kapi. Atrodas blakus Piņķu luterāņu baznīcai. Tajos apglabāts ievērojamais Rīgas 

fotogrāfs Roberts Johansons (1877 - 1959). 

11. Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas piemineklis. 

12. Rīgas – Jūrmalas veloceliņš. Veloceliņa pirmsākumi ir meklējami pagājušā gadsimta 

astoņdesmitajos gados, kad no Zasulauka depo dzelzceļa līdz Priedainei 9 km garumā 

uzbūvēja pirmo šāda mēroga veloceliņu Latvijā. Vēlākajos gados to pagarināja līdz Rīgas 

centram vienā un Jūrmalas pilsētai otrā virzienā. 

 

Pakalpojumi: 

Veikali: Babītē, Skultē, Piņķos. 

Ēdināšanas uzņēmumi:  

Babītē: krodziņš „Kristapiņš”, (300 m no dzelzceļa stacijas),  

Skultē: veikals – kafejnīca, Skultes iela 15/1 
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Piņķos: kafejnīca – konditoreja „Gardēžu namiņš” Jūrmalas ielā 14 c, ēdnīca „Daily” 

Meistaru ielā 2 

Labiekārtotas atpūtas vietas: Pie Beberbeķu ezera.  

Ārsta prakse: Babītē, Skultē, Piņķos. 

Bankomāts: Piņķos, Skultē. 

 

 
Babītes dzelzceļa stacija 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Rīgas – Jūrmalas veloceliņš 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Gājēju – velobraucēju tilts pār Jūrmalas 

šoseju 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Gājēju – velobraucēju tilts pār Jūrmalas 

šoseju 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Gājēju – velobraucēju tilts pār Jūrmalas 

šoseju 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Nordeķu – Kalnciema kāpu grēda 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Skultes lidmašīna 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Beberbeķu ezers 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Beberbeķu dabas parks 

Foto: Juris Smaļinskis 

 

 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un tas apsekots 2015./2016. gada 

mijā ar velosipēdu. Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek 

publiskots pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešamas 

aktualizēt! Fotomateriālu (ja nav pieejams) ir vērts atjaunot sezonas laikā. 
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 3. Velomaršruts. 

Iepazīsti Piņķu apkārtni! 

(Piņķi – Babītes ezers – Dzilnuciems – Božas – Peles – Piņķi) 

IV – IX   

 
Foto: Juris Smaļinskis 
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Maršruts: Piemērots aktīviem velobraucējiem, kam interesē Piņķu un apkaimes vēsture.  

Riteņa tips. Derēs divritenis, kas piemērots garākai braukšanai pa grantētiem un dažviet - 

zemes ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. Putnu vērotājiem būs piemērots putnu 

migrācijas laiks – aprīlī vai septembra otrā pusē. 

Garums: ~ 40 km.  

Laiks: Apmēram vienas nepilnas vai pilnas dienas ilgs ceļojums kopā ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Vidējas grūtības. 

Ceļa segums: Asfalta segums, ceļi ar grants segumu, meža ceļi. Īsā posmā (ap 0,5 km) starp 

Božu mājām un golfa laukumu „Viesturi” var būt slikta meža ceļu kvalitāti (izbraukti, 

peļķes).  

Sākuma punkts: Piņķu centrs (Piņķu luterāņu baznīca). 

Beigu punkts: Piņķu centrs (Piņķu luterāņu baznīca). 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā. 

Velobraucēji Piņķu centrā var nokļūt no Babītes dzelzceļa stacijas (Rožu iela – Babītes iela – 

Jūrmalas šosejas šķērsojums pa gājēju – velobraucēju tiltu – Beberbeķu iela – Beberbeķu 

dabas parks – Beberi (Ausekļa iela) – Rīgas apvedceļa šķērsojums pie luksofora – kopā ap 5 

km). Babītes stacija ir ērti sasniedzama ar vilcienu (~ 18 min brauciens no Rīgas, ~ 1 h no 

Tukuma), vai pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu (30 – 40 min brauciens ar divriteni no Rīgas). 

Marķējums: Dabā nav marķēts. Šis maršruts tā dienviddaļā (golfa laukuma „Viesturi” 

apkārtnē) saskaras ar velomaršrutu Nr. 114 „Mārupes novada dabas vērtību maršruts”, kas ir 

marķēts. 

Maršruta gaita: Piņķi (Rīgas iela – Jūrmalas iela – Priedaines iela – Rūpnieku iela) – Vīkuļi 

– Skārduciems – Dzilnuciems – Božas – Peles – Bejas – Viestura iela – A 9 šķērsojums pie 

dzīvnieku kapsētas “Citi medību lauki” – Beberbeķu kapi – Piņķi (Rīgas iela). 
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Alternatīvas: Maršrutu var pagarināt līdz Cenas tīreļa laipu takai, vai Ziemassvētku kauju 

piemiņas parkam, taču tas vienas dienas laikā būs piemērots spēcīgiem braucējiem. Maršrutu 

var apvienot ar Mārupes novada dabas vērtību velomaršrutu nr. 114., taču tad jāpadomā par 

loģistiku vai naktsmītnēm. 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 15 km. 

Der zināt! Rīgas – Liepājas autoceļš (A 9) nav piemērots braukšanai ar velosipēdu. Tas 

apdraud satiksmes un velosipēdista drošību. Maršrutā paredzēti tikai minētā ceļa šķērsojumi. 

Ceļu var šķērsot tad, kad automašīnas no velobraucēja atrodas drošā attālumā! 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 

velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Piņķi. Sena apdzīvota vieta, kas rakstos pieminēta jau 1225. gadā. Gadu vēlāk Piņķus 

iekļāva Rīgas patrimoniālajā apgabalā (lauku novadā). 14. un 15. gs. Piņķu apkaimē ir 

pieminētas Beberbeķu, Olektes un Peles muižiņas. 1919. g. 22 maijā – Latvijas brīvības 

cīņu laikā pie Piņķiem notika sadursmes starp Dienvidlatvijas brigādi un Padomju 

Latvijas armijas vienībā. Bermontiādes laikā (1919. g. 4. novembris) pie Piņķiem notika 

cīņa starp Latgales divīzijas 9. Rēzeknes pulku un Rietumkrievijas armijas 1. Plastunu 

pulku. Četras dienas vēlāk 9. Rēzeknes pulks atguva Bulduru tiltu un Jūrmalu līdz 

Dubultiem. 

2. Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca. Agrāk Piņķos bijusi koka baznīca. Ideja par jauna 

dievnama celtniecību radās jau 19. gs. piecdesmitajos gados, taču šīs ieceres projekta gala 

varianta (arhitekts J. D. Felkso) pamatakmeni ielika 1872. gada 25. maijā. Mūsdienās 

redzamais dievnams celts laikā no 1872. - 1874. gadam. Deviņreģistru ērģeles izgatavoja 

pazīstamais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers 1890. gadā. 1916. g. 17. jūlijā 5. latviešu 

strēlnieku bataljons, kas devās uz frontes līniju pie Smārdes, apstājās pie Piņķu muižas. 

Minētajā datumā Piņķu baznīcā pulkvedis Jukums Vācietis noturēja sprediķi, kas iegāja 

Latvijas vēsturē kā viens no nozīmīgākajiem tā laika notikumiem. Tas iemūžināts 

Aleksandra Čaka poēmā “Sprediķis Piņķu baznīcā”. Baznīca (kultūras piemineklis) 

apskatāma arī no iekšpuses. Diennakts tumšajā laikā tā ir izgaismota. Blakus ēkai atrodas 

latviešu strēlnieku piemiņai uzstādītais akmens.  + 371 26115312, 29350719. 

3. Piņķu kapi. Atrodas blakus Piņķu luterāņu baznīcai. Tajos apglabāts ievērojamais Rīgas 

fotogrāfs Roberts Johansons (1877 - 1959). 

4. Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas piemineklis. Veltīts 1919. gada notikumiem, kad 

22. maijā pēc gandrīz divu mēnešu dīkstāves, pulkveža Baloža brigāde devās uzbrukumā 

Rīgai, lai atbrīvotu galvaspilsētu no lieliniekiem. Baložu brigādei atbalsts bija jāsniedz 

vācu landesvēram un Vācijas dzelzs divīzijai, kā arī krievu kņaza Līvena nodaļai. Pirmo 

pieminekli atklāja Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1939. gada 23. maijā. 1951. 

gadā padomju vara to nopostīja, bet 2003. gadā tika uzstādīta pieminekļa kopija (tēlnieks 

J. Briedis, O. Skaraiņa kopija). 

5. Salienas golfa komplekss. Atrodas rietumos no Salienas un dienvidos no Rīgas – 

Jūrmalas šosejas – Babītes poldera līdzenumā. Latvijas lielākais golfa komplekss 74 ha 

platībā ar diviem golfa laukumiem (18 un 9 bedrītes). Piedāvā naktsmītnes, SPA. 
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6. Babītes polderis. Vietām saukts arī par Liekņu. Izbūvēts laikā no 1939. – 1959. Babītes 

ezera austrumu krastā, aizņemot ap 822 ha lielu platību. No Babītes ezera to norobežo 

dambis, bet atūdeņo sūkņu stacija. Polderi šķērso Rīgas – Ventspils autoceļš (A 10) un 

dzelzceļa Torņkalns – Tukums II līnija. Polderī izvietojusies daļa no Piņķu un Salienas 

apbūves un golfa laukums. Pārējās zemes tiek izmantotas g.k. lauksaimnieciskām 

vajadzībām. 

7. Babītes ezers. Septītais lielākais Latvijas ezers (garums: 13,5 km, platums – līdz 2,7 km, 

platība – 25 km2) sākotnēji veidojies kā sekls Litorīnas jūras līcis - lagūna pirms aptuveni 

trijiem - četriem tūkstošiem gadu. 19. gs. pēc Spuņņupes kanāla paplašināšanās, ezers tā 

rietumdaļā kļuva caurtekošs. 1988. gadā ezera austrumdaļā izraka Varkaļu kanālu, lai pa 

to novadītu Lielupes palu ūdeņus un mazinātu Lielupes krasta izskalojumus pie Valteriem 

un Dubultu līkumā. Lai novērstu apkārtējo zemju applūšanu, ezera krasti lielākoties ir 

nostiprināti ar dambjiem, veidojot vairākus polderus. Dambji daudzviet izmantojami 

ezera apskatei un putnu vērošanai. Seklais (lielākais dziļums – 1,7 m) un aizaugošais 

(vairāk kā 60 % aizaugums) ezers ir nozīmīga putnu koncentrācijas vieta kā migrācijas, tā 

arī ligzdošanas periodā. Šim nolūkam piemērota ir ezera dambju sistēma. Ne mazāk 

saistošs Babītes ezers ir makšķerniekiem un medniekiem (ir laivu bāzes). Ligzdojošo un 

migrējošo putnu aizsardzības nolūkā, Babītes ezeram ir dabas lieguma statuss. Pavasara 

un rudens migrāciju laikā Babītes ezers un tā polderu pļavas ir piemērota putnu vērošanas 

vieta. 

8. Dzilnuciems. Neliels ciems starp Rīgas – Liepājas autoceļu (A 9) un Božu ūdenskrātuvi. 

Kā apdzīvota vieta sākusi veidoties pie bijušās Piņķu mācītājmuižas. Mūsdienās – 

privātmāju rajons. 

9. Božu ūdenskrātuve. Ap 1,3 km gara, mākslīgi veidota ūdenskrātuve, kas tapusi pagājušā 

gadsimta septiņdesmito gadu beigās uz Dzilnupes, appludinot vecu smilšu karjeru un 

Dzilnupes palienes. Tajā izveidotas divas salas ūdensputnu ligzdošanai. Tās dienvidu 

krastā atrodas atpūtas komplekss un kempings „Bejas”, kur pieejamas atpūtas vietas, 

galdiņi, nojumes, grils, pirts, pludmale u.c. pakalpojumi. Božu ūdenskrātuvi tautā sauc 

par Vosa (Augusts Voss – LKP CK pirmais sekretārs) dīķi, jo padomju laikā tā krastā 

atradās CK atpūtas bāze. 

10. Golfa laukums „Viesturi”. Atrodas 4 km ziemeļrietumos no Jaunmārupes. Piedāvā 

pilnībā aprīkotu 25 ha lielu golfa laukumu ar 9 bedrītēm. Kluba telpās atrodas restorāns. 

11. Dzīvnieku kapsēta „Citi medību lauki”. Latvijā pirmā dzīvnieku kapsēta. Atrodas 

Rīgas – Liepājas autoceļa (A10) malā, kas izvietota skaistā priežu mežā, uz Nordeķu – 

Kalnciema kāpu grēdas malas. 

12. Nordeķu – Kalnciema kāpu grēda. Ap 25 km gara kāpu grēda (Rīgas pilsētā – ap 7 

km), kas mūsdienās ir izsekojama dabā no Iļģuciema (ar nelieliem pārtraukumiem) līdz 

Kalnciemam. Kāpu grēdas platums ir svārstīgs no 150 – 270 m (Rīgā). Tā veidojusies uz 

viena no pēdējiem Baltijas ledus ezera krastiem, ezera ūdeņiem atkāpjoties. Kāpu grēdu 

veido divas, paralēlas 50 – 100 m platas kāpu joslas. Parasti kāpas ir 6 – 10 m augstas. 

Augstākie to punkti sasniedz 16 – 19 m virs jūras līmeņa. Kleistu, Imantas un Beberbeķu 

apkaimē skaistie priežu meži, kas klāj kāpas, ir populāra pastaigu, atpūtas un sportošanas 

vieta. Ziemā – distanču slēpošanas vieta. Uz kāpas atrodas Lāčupes kapi. Kāpas 

saudzēšanas nolūkā izveidots Beberbeķu dabas parks. Tās rietumdaļa – t.s. Garā kāpa ar 

Ložmetējkalnu pazīstama kā latviešu strēlnieku cīņu vietas 1. pasaules kara laikā. 

13. Beberbeķu kapi. Atrodas starp Piņķiem un „Bebru pļavu”. 

14. Beberbeķu vācu kapi. Atrodas aptuveni 0,5 km dienvidos no Piņķu ūdenskrātuves. 1. 

pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru kopkapsēta. Kapus iesvētīja 2007. gadā - to 
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organizēja Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība. Kapsētā ir pārapbedīti Rīgas 

apkaimē un citur Latvijā kritušie vācu karavīri – kopā ap 20 000. Šeit paglabāti arī 30 

latviešu karavīri.  

15. Piņķu ūdenskrātuve. 0,6 km gara un līdz 150 m plata ar Neriņas upi saistīta un mākslīgi 

veidota ūdenskrātuve Piņķu ciema dienvidrietumdaļā. Populāra vietējo iedzīvotāju 

pastaigu un peldvieta, kā arī dažādu sacensību (Aqua Sports) norišu vieta. 

 

Pakalpojumi: 

 

Veikali: Piņķos. 

Ēdināšanas uzņēmumi:  

Piņķos: kafejnīca – konditoreja „Gardēžu namiņš” Jūrmalas ielā 14 c, ēdnīca „Daily” 

Meistaru ielā 2, restorāns – bārs „La rue Justine” Piņķu „Ledus hallē”. 

Naktsmītnes:  

 Viesu nams „Peles”, Mārupes novads, „Peles”, + 371 29444881; 

 Atpūtas komplekss un kempings „Bejas” pie Božu ūdenskrātuves, + 371 26673507; 

Atpūtas vietas: Pie Božu ūdenskrātuves, pie Piņķu ūdenskrātuves. 

Ārsta prakse: Piņķos. 

Bankomāts: Piņķos. 

 
 

 
Piemiņas akmens latviešu strēlniekiem 

Piņķos 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Piņķu luterāņu baznīcas ērģeles 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Piemiņas plāksne Piņķu luterāņu baznīcā 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Piņķu baznīcas altārglezna 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Priežu meži Božu ūdenskrātuves apkārtnē 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Informācijas stends Mārupes novadā 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Beberbeķu vācu kapi 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas 

piemineklis 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un tas apsekots 2015./2016. gada 

mijā ar velosipēdu. Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek 

publiskots pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešamas 

aktualizēt! Fotomateriālu (ja nav pieejams) ir vērts atjaunot sezonas laikā. 
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  4. Velomaršruts. 

Gar Babītes ezera ziemeļu krastu! 

(Sloka – Gātciems – Spuņciems – Varkaļi – Priedaine – Babīte) 

IV – IX     

 

 
Foto: Juris Smaļinskis 
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Maršruts: Piemērots aktīviem velobraucējiem. Tas ved gar Babītes ezera ziemeļu krastu, kas 

ieskauts dambjos un polderu pļavās. Maršruts būs vienlīdz interesants vēstures izzinātājiem 

un dabas vērotājiem, jo polderu pļavās ganās stirnas, bet uz apkaimes kokiem un krūmiem 

redzamas bebru zobu pēdas. 

Riteņa tips. Tāds, kas piemērots ilgstošai braukšanai pa ceļiem ar grants segumu. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. Putnu vērotājiem piemērotas būs aprīļa beigas 

un septembra otra puse, kad norit putnu migrācija.  

Garums: ~ 40 km.  

Laiks: Vienas dienas ilgs ceļojums kopā ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Vidēji grūts - grūts. 

Ceļa segums: Asfalta segums, ceļi ar grants segumu, meža ceļi, dažviet – takas. 

Sākuma punkts: Slokas dzelzceļa stacija. 

Beigu punkts: Babītes dzelzceļa stacija. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Lineārs maršruts. Slokas stacija ir ērti sasniedzama 

ar vilcienu (~ 50 min brauciens no Rīgas, ~ 28 min no Tukuma). Līdz Slokai var aizbraukt pa 

Jūrmalas gājēju – veloceliņiem. 

Marķējums: Dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Slokas dzelzceļa stacija – Sloka (Ventspils šoseja – Varoņu iela – Darba 

iela – L. Paegles iela – Raiņa iela – Dzirnavu iela) – A 10 ceļš (pāri Lielupes tiltam) – 

Gātciems – Gāte – Straupciems – Pērnciems – Spuņciems – Mazie Ezerlīči – Varkaļi – z/s 

“Strēlnieki” – Darmštates priežu audze – Rīgas – Jūrmalas veloceliņš – Priedaines dzelzceļa 

stacija – Babītes dzelzceļa stacija. 

Alternatīvas: Maršrutu var beigt arī Priedaines dzelzceļa stacijā (– 4,5 km). No Babītes 

stacijas maršrutu pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu var turpināt līdz Rīgas centram (+ ~ 10 km). 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts – 40 km, galapunkts – 10 km. 

Der zināt! Maršruts ir veidots tā, lai „izvairītos” no braukšanas pa Rīgas – Ventspils autoceļu 

(A 10). Pa A 10 šķērsojam Lielupes tiltu (braucam maksimāli tuvu ceļa nomalei). Pēc tilta 

seko kāpnes, pa kuru nokāpjam lejā pa ceļa uzbērumu (stāvas, uzmanīgi!). Pie Spuņņupes un 

Varkaļu kanāla šķērsojumiem A 10 ceļš ir ļoti plats, taču, braucot pa to – turamies pie labās 

nomales. Pie z/s „Strēlnieki” šķērsojam A 10 (jānogaida brīdis, kad automašīnas ir tālu un 

iespējama droša ceļā šķērsošana) un jādodas uz Darmštates priežu audzi. No turienes Rīgas – 

Jūrmalas veloceliņu sasniedzam pa meža ceļu. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 
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velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Sloka. Slokas vārds (iegūts no Slocenes upītes – tagad – Vecslocene) vēstures avotos 

pirmo reizi minēts 1255. g., kad saskaņā ar noslēgto līgumu, teritorija pie Slocenes upes 

kļuva par Livonijas ordeņa īpašumu. Lielupes un jūras tuvums un ceļš, kas no Rīgas veda 

uz Kurzemi un tālāk – uz Vāciju, būtiski ietekmēja vietas attīstību. Kopš 16. gs. sākuma 

Sloka attīstījās kā upes zvejniecības centrs. Ap 1520. g. Slokā uzcēla ordeņa 

ūdensdzirnavas un sāka izdalīt zemes gabalus apbūvei. Slokas novads uzplauka Kurzemes 

hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642. - 1682. g.), kad Slokā atjaunoja dzirnavas, ierīkoja 

vara kaltuvi, kaļķu, stikla cepļus un metālu veltuvi. Blakus esošajā Kaugurciemā ierīkoja 

jūras ostu, caur kuru izveda preces uz ārzemēm. Miesta tiesības Sloka ieguva tikai 1785. 

g. pēc tās iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā, bet divus gadus vēlāk - arī pilsētas 

tiesības. 1812. g. pie Slokas norisinājās sīvas cīņas starp krievu karaspēku un Napoleona I 

armiju. 19. gs. līdzās rūpnieciskajai Slokai veidojās un attīstījās Rīgas jūrmala kā 

rīdzinieku atpūtas vieta. Slokas apbūve stipri cieta 1. pasaules kara laikā. 1925. g. Slokas 

administratīvajā teritorijā iekļauj Kaugurciemu (tagad - Kaugurus). 20. gs. Sloka 

attīstījusies g.k. kā Jūrmalas kūrorta sastāvdaļa (no 1959. g. – iekļauta Jūrmalas pilsētas 

sastāvā). Lielākas pārmaiņas Kauguros notika pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, 

kad uzcēla daudzstāvu namu dzīvojamo masīvu. Mūsdienās Sloka no Rīgas ērti 

sasniedzama ar vilcienu. Slokas stacija uzbūvēta 1877. gadā (līdz ar dzelzceļa līnijas 

izbūvi) un modernizēta 2015. gadā. 

2. Slokas kapi. Kapos apglabāti 1. pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušie 150 

latviešu strēlnieki un 180 Sibīrijas krievu strēlnieki. Kapsētas Varoņu ielas daļā apglabāti 

ap 150 latviešu strēlnieki, kuriem uzstādīts arhitekta Eižena Laubes projektētais un 1923. 

g. uzstādītais piemineklis. Turpat atrodas Slokas Svētās Ģimenes Romas katoļu 

baznīca. 

3. Slokas luterāņu baznīca. Pirmo baznīcu Slokā uzcēla 16. gs. pēc pirmā Kurzemes 

hercoga - Gotharda Ketlera iniciatīvas. 1740. gadā tā nodega, tādēļ hercoga Ernesta 

Bīrona laikā uzcēla jaunu dievnamu (1743. g.). Trešā - tagad redzamā baznīca celta 1851. 

- 1854. g., pārbūvēta 1869. un 1902. - 1903. g. pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta. 

No iepriekšējās baznīcas saglabājušies vairāki mākslas pieminekļi - 18. gs. gleznojumi ar 

apustuļu tēliem uz ērģeļu luktām, griestu lukturi, galdiņi un krēsls. 1911. g. baznīcā 

uzstādīja Valkera firmas (Vācija) ērģeles ar īpašu tālskaņas ierīci, kas akustiskā veidā 

pastiprina ērģeļu skaņu līdz altāra daļai. Ierīce saglabājusies līdz mūsdienām. Altāra daļā 

ir piemiņas plāksne ar 1. pasaules karā kritušo slocenieku vārdiem (1926. g.) un A. 

Annusa darinātā altārglezna. Slokas baznīca – kultūras piemineklis.  + 371 67730163. 

4. Slokas tirgus laukums. Atrodas dienvidos no Slokas luterāņu baznīcas, - Raiņa ielas 

paplašinājumā. Šajā vietā jau 17. gs. atradās tirgus. Te notikušas dažādas aktivitātes – 

atbilstoši vēsturiskajam laikam un politiskajai iekārtai, taču tirdzniecība norisinājās līdz 

1970. gadam. Tirgus laukumu atjaunoja 2007. gadā, kad atzīmēja Slokas 750 gadu un 

Alberta Kronberga (bērnu grāmatu autors un mākslinieks) 120 gadu jubileju. Pie laukuma 

apskatāms ugunsdzēsēju tornis. Tirgus laukuma apkaimē jāpievērš uzmanība Slokas 

vēsturiskā centra (18. gs. – 20. gs. sāk. kultūras piemineklis) mazstāvu apbūvei, starp 

kurām ir daudz koka ēku. 
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5. Bijusī pārceltuves vieta. Tirgus laukuma ielas galā redzama vieta, kur atradusies 

pārceltuve, kas Sloku savienoja ar Mežzara salu. Sākot no 19. gs. vidus, Sloku ar Rīgu un 

Jelgavu savienoja tvaikoņu satiksme. No pārceltuves vietas slocenieki 19. – 20. gs. mijā 

devušies izbraukumos ar laivu pa Lielupi un uz pretim esošo Mežzara salu, bet zvejnieki 

– savās ikdienas darba gaitās. Skatoties austrumu virzienā – redzami kādreizējie Slokas 

celulozes un papīra fabrikas korpusi un skursteņi. 

6. Slokas celulozes un papīra fabrika. Šī grandiozā rūpniecības uzņēmuma celtniecību 

uzsāka (ar arhitekta V. Bokslafa līdzdalību) 1895./1896. gada mijā un pirmā produkcija 

jau tika saražota pēc diviem gadiem. Fabrikas pirmais direktors bija barons, inženieris 

Arveds Ungerns – Šternbergs. Līdz ar darba vietu rašanos, Slokas iedzīvotāju skaits līdz 

1. pasaules karam pieauga līdz 4600. Starp abiem pasaules kariem fabrikā attīstīja 

ražošanu, kā rezultātā tā kļuva par vienu no modernākajiem Ziemeļeiropas uzņēmumiem. 

Ar fabrikas darbību saistīts arī Jūrmalas elektrifikācijas sākums, jo 1897. gadā fabrikas 

ģenerators uzsāka strāvas ražošanu. Laikā no 1926. – 1936. g. fabrika Sloku nodrošināja 

ar strāvu. Pēc daļējas nodedzināšanas 2. pasaules karā to atjaunoja un padomju gados šī 

bija lielākā celulozes fabrika bijušajā Padomju Savienībā. Fabriku slēdza 1994. gadā.  

7. Bažciema dzirnavas. Līdz mūsdienām saglabājušās 19. gs. no laukakmeņiem būvēto 

vējdzirnavu drupas. Līdz 1925. g. (nodega) dzirnavas darbojās ar vēja spēku. Pēc 

atjaunošanas līdz 1944. g. tās darbināja ar elektromotoru. Ēkā bija trīs malšanas gaņģi, 

kuros ražoja miltus un putraimus. Mūsdienās dzirnavu sienas izmanto kā klinšu kāpšanas 

treniņu vietu. Blakus dzirnavām atrodas bijušie Slokas dolomīta karjeri, kas jau no 

20.gs. otrās puses dzidrā ūdens dēļ ir populāra atpūtas – peldvieta un zemūdens niršanas 

treniņu vieta. 

8. Lielupe. Lielākā Zemgales un otra lielākā no Latvijas upēm. Tā sākas pie Bauskas, 

satekot Mūsai ar Mēmeli. Savā 119 km garajā tecējumā Lielupe šķērso Zemgales 

līdzenumu un pie Vakarbuļļiem ietek jūrā. Lēzeno krastu dēļ tā vietām ir „ieslēgta” 

aizsargdambju sistēmā, lai mazinātu pavasara plūdus, kas tad pārklāj lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un saimniecības. Tā kā upes ceļu uz jūru kavē dolomīta un merģeļa 

pamatieži un kāpas, tā turpat ceturtdaļsimta kilometru garumā tek līdztekus Rīgas jūras 

līča krastam, kur starp līci un jūru šaurā zemes strēlē ir izvietojusies Jūrmalas pilsēta. 

Stipra vēja un vētru laikā Lielupes ūdens līmenis var celties vairāk kā par 2 m un tas var 

būt novērojams pat 90 km attālumā no jūras. Lielupe ir sens ūdensceļš, kuru jau 

viduslaikos izmantoja, lai sasniegtu Mežotnes senpilsētu u.c. vietas. Līdz ar tvaikoņu 

satiksmes attīstību 20. gs., tālāko Lielupes izmantošanu apgrūtināja sēkļi un dolomīta 

pamatieži tās gultnē. Šajā nolūkā 1931. – 1938. g. Lielupē no Jūrmalas līdz Jelgavai 

izveidoja 50 m platu un 3,5 m dziļu kuģu ceļu, izspridzinot Jāņraga dolomīta slieksni 

augšpus Slokas. Lielupes tecējumu ietekmējuši arī 19. – 20. gs. hidrotehniskie darbi 

Babītes ezerā (sk. Gāti, Spuņņupi un Varkaļu kanālu). Mūsdienās – vasaras laikā pa 

Lielupi kursē kuģīši, kas no Rīgas pa Buļļupi – kādreizējo Lielupes ieteku Daugavā, 

dodas uz Jūrmalu. 

9. Mežzara sala. Ap 5 km gara un 4,5 km plata, līdzena „sala”, ko no dienvidiem nošķir 

Gāte un Babītes ezers, no rietumiem un ziemeļiem – Lielupes ūdeņi, bet no austrumiem – 

aizbērtā Spuņņupe. Uz Mežzara salas atrodas trīs apdzīvotas vietas – Gātciems, 

Straupciems un Pērnciems. Teritorija ir meliorēta un izmantota g.k. lauksaimnieciskam 

mērķim. 

10. Babītes ezers. Septītais lielākais Latvijas ezers (garums: 13,5 km, platums – līdz 2,7 km, 

platība – 25 km2) sākotnēji veidojies kā sekls Litorīnas jūras līcis - lagūna pirms aptuveni 

trijiem - četriem tūkstošiem gadu. 19. gs. pēc Spuņņupes kanāla paplašināšanās, ezers tā 

rietumdaļā kļuva caurtekošs. 1988. gadā ezera austrumdaļā izraka Varkaļu kanālu, lai pa 
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to novadītu Lielupes palu ūdeņus un mazinātu Lielupes krasta izskalojumus pie Valteriem 

un Dubultu līkumā. Lai novērstu apkārtējo zemju applūšanu, ezera krasti lielākoties ir 

nostiprināti ar dambjiem, veidojot vairākus polderus. Dambji daudzviet izmantojami 

ezera apskatei un putnu vērošanai. Seklais (lielākais dziļums – 1,7 m) un aizaugošais 

(vairāk kā 60 % aizaugums) ezers ir nozīmīga putnu koncentrācijas vieta kā migrācijas, tā 

arī ligzdošanas periodā. Šim nolūkam piemērota ir ezera dambju sistēma. Ne mazāk 

saistošs Babītes ezers ir makšķerniekiem un medniekiem (ir laivu bāzes). Ligzdojošo un 

migrējošo putnu aizsardzības nolūkā, Babītes ezeram ir dabas lieguma statuss. 

11. Gāte. 1,5 km garš, līdz 140 m plats un līdz 5 m dziļš Babītes ezera savienojums ar 

Lielupi. Līdz 19. gs. sākumam Gāte bija vienīgā Babītes ezera ūdeņu noteka uz Lielupi. 

No Lielupes Gātē un tālāk – Babītes ezerā - ūdens ieplūda tikai pavasara palu un vētru 

laikā. Pēc Varkaļu kanāla izveides, daļa no Lielupes palu ūdeņiem ieplūst caur Gāti 

Babītes ezerā un tālāk pa Varkaļu kanālu – atkal Lielupē, apejot Valterus un Dubultu – 

Majoru posmu. Pie savienojuma ar Babītes ezeru, Gāte sadalās daudzos atzaros, veidojot 

tādu, kā niedrēm aizaugušu upes deltu. Gātes apkaime ir populāra makšķerēšanas vieta. 

12. Spuņņupe. Saukta arī par Jaunupi, Grāvgalu. Spuņņupe ir kādreizējais Babītes ezera 

savienojums ar Lielupi, kas pastāvēja no 1816. – 1988. gadam. Sākotnēji šajā vietā bija 

neliels grāvis, kas bija izrakts no Babītes ezera līdz Lielupei. Lielupes palu ūdeņi, kas 

caur Gāti nonāca Babītes ezerā un tālāk – Spuņņupē, izskaloja minēto grāvi ap 100 m 

platumā un vairāk nekā 8 m dziļu. Tā rezultātā lielāku palu laikā caur Spuņņupi izplūda 

ap 1/3 Lielupes ūdeņu, kas izskaloja tālāko Lielupes kreiso krastu pie Valteriem un 

Dubultu – Majoru līkumā. Pēc Varkaļu kanāla izrakšanas 1988. g., Spuņņupi aizbēra. 

Mūsdienās tai pāri iet Rīgas – Ventspils autoceļš (A 10), kura malā ir izveidots 

autostāvlaukums.  

13. Spuņciems (Sala). Apdzīvota vieta starp Babītes ezeru un Lielupi (atrodas uz Litorīnas 

jūras senkāpām), ko šķērso Rīgas – Ventspils autoceļš (A 10). Tā agrākais nosaukums – 

Sala pirmoreiz vēsturiskos avotos minēts 1225. gadā, kad tika iezīmētas Rīgas lauku 

novada robežas. Salas vēsturiskais „centrs” ir nepilnus 4 km rietumos no tagadējā 

Spuņciema centra, kur atradās Salas muiža (Holmhof). Kā lielāka apdzīvota vieta 

Spuņciems izveidojās pēc 2. pasaules kara, kad tas bija kolhoza „Padomju Latvija”, bet 

vēlāk – „Tēvzeme” centrs. No kolhozu laikiem saglabājušās dažas fundamentālas ēkas, 

kas redzamas no Babītes ezera puses. 

14. Varkaļu kanāls. Ap 1 km garo, 120 m plato un 5 m dziļo kanālu izraka 1988. gadā. Šīs 

hidrotehniskās būves izveides mērķis bija samazināt Lielupes maksimālo caurplūdumu 

(palu laikā), lai novērstu upes kreisā krasta izskalošanos pie Valteriem un Majoru – 

Dubultu līkumā. Otrs mērķis - samazināt sāļā Rīgas jūras līča ūdens ieplūdi Babītes ezerā 

stiprāka vēja un vētru laikā, kā arī stabilizēt Babītes ezera ūdeni. To panāk ar izbūvēto 

slūžu sistēmu. Pāri Varkaļu kanālam iet Rīgas – Ventspils autoceļš (A 10), kura malā ir 

izveidots autostāvlaukums.  

15. Babītes pilskalns. Uzskata, ka pilskalns nosaukumu ieguvis no blakus esošā Babītes 

ezera, bet pēc Poļu – zviedru kara laika notikumiem, kad 1662. g. poļu – lietuviešu 

karaspēks šeit izvietoja savu nometni ar nolūku aizkavēt zviedru armijas atkāpšanos uz 

Jelgavu, – ieguvis Poļu kalna nosaukumu. Taču Babītes pilskalna vēsture ir krietni 

senāka. Jau 13. gs. pa tam tuvo apkaimi gāja nozīmīgais Zemgales tirdzniecības ceļš un 

Lielupes ūdensceļš, tādēļ stratēģisko ceļu kontroles nolūkā laikā no 1219. – 1228. gadam 

te izveidoja vienu no Sēlijas un Zemgales bīskapijas pārvaldes centriem – Babates jeb 

Svētās Marijas pili. Kad 1219. g. pēc Mežotnes kaujas ar Livonijas ordeni zemgaļi 

zaudēja kontroli pār Lielupes ūdensceļu, to pamestās ostas vietā pirmais Sēlijas bīskaps 

Bernhards no Lipes uzsāka koka pils celtniecību. 1224. g. pēc Lipes nāves to ieguva 
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Sēlijas – Zemgales bīskaps Lamberts, taču divus gadus vēlāk Lielupes labā krasta 

teritorija nonāca Rīgas pilsētas īpašumā. Par Babates pili Rīga samaksāja 37 sudraba 

markas. Iespējams, ka Babates pili nopostīja 1228. g., kad zemgaļi un kurši devās 

karagājienā uz Daugavgrīvu. Mūsdienās pilskalnu dabā atrast palīdzēs izliktās norādes. 

Tiesa, laikā, kad ir salapojis biezais pamežs, pilskalnu, kas ir augstāka kāpa, - ir grūti 

pamanīt uz pārējo kāpu un zaļumu fona. Kultūras piemineklis. 

16. Z/s Strēlnieki. Zemnieku saimniecība dibināta 1992. gadā un tās galvenais darbības 

virziens ir lielogu dzērveņu un augstkrūmu melleņu audzēšana, stādu pavairošana un 

interesentu konsultācija. Iepriekš piesakoties, saimnieku pavadībā var doties ekskursijā, 

kā arī iegādāties šeit saražoto produkciju.  + 371 29166695 (Jānis Bierands). 

17. Darmštates priežu audze. Ap 100 – 110 gadus veca priežu audze, kas atrodas starp 

Rīgas – Ventspils autoceļu (A 10) un Lielupi. Priedes iestādīja 20. gs. sākumā, izmantojot 

nezināmas izcelsmes parastās priedes sēklas, kuras Latvijā bija ievedusi kāda sēklu 

tirdzniecības firma no Darmštates (Vācija). Tā kā šīs priedes ģenētiski nebija pielāgojušās 

Latvijas dabas apstākļiem – tās izauga ar līkumainiem stumbriem, augumā nespēdamas 

sacensties ar vietējām. Darmštates priežu audzes aizsardzības nolūkā no 1977. gada 5,3 

ha platībā izveidots dabas liegums. Blakus esošajos meža kvartālos aug arī vietējā priede, 

tādēļ Darmštates priedes ir viegli atšķiramas. 

18. Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnija. 65 km garā dzelzceļa līnija ir viena no Latvijā 

senākajām – to atklāja 1877. gada 21. septembrī. Sākotnēji tā savienoja Rīgu ar tagadējo 

Tukuma I staciju. 20. gs. sākumā dzelzceļa līniju pagarināja līdz Ventspilij. Pār Lielupi 

celtais tilts cieta 1. un 2. pasaules kara laikā. 1950. gadā līniju elektrizēja (pirmā Latvijā). 

2015. gadā uzsāka dzelzceļa staciju modernizāciju. Šobrīd līnijā ir 24 stacijas un pieturas 

punkti. Jāpiemin ar Torņkalna un Tukums II stacijām saistīti traģiskie 1941. un 1949. 

gada deportāciju notikumi. Kā liecinieks tā laika notikumiem pie Torņkalna stacijas 

izvietots dzelzceļa vagons ar piemiņas zīmi. 

19. Priedaines dzelzceļa stacija. Viena no Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnijas stacijām, 

celta 1938. gadā funkcionālisma stilā. Kultūras piemineklis. 

20. Priedaine. Kā liecina arheoloģisko izrakumu rezultāti, Priedaine ir bijusi apdzīvota jau 

pirms 5000 gadiem. Mūsdienās Priedaine ir viens no jaunākajiem Jūrmalas rajoniem, 

kuru pilsētai pievienoja pēc 2. pasaules kara. Priedaine kā kluss savrupmāju rajons sācis 

veidoties 20. gs. sākumā. 1911. gadā šeit jau bija vairāk nekā 100 apbūves gabalu, kuros 

pārsvarā tika celtas vasarnīcas. Ir vērts izbraukt cauri Priedaines kultūrvēsturiskajam 

centram (vasarnīcu rajons - kultūras piemineklis) un aplūkot mazstāva koka apbūvi. 

Daudzas ēkas ir celtas nacionālā romantisma stilā ar dažādiem elementiem – verandām, 

logiem, kokgriezumiem un mansarda jumtiem.  

21. Rīgas – Jūrmalas veloceliņš. Tā pirmsākumi ir meklējami pagājušā gadsimta 

astoņdesmitajos gados, kad no Zasulauka depo līdz Priedainei 9 km garumā uzbūvēja 

pirmo šāda mēroga veloceliņu Latvijā. Vēlākajos gados to pagarināja līdz Rīgas centram 

vienā un Jūrmalas pilsētai otrā virzienā. 

22. Babīte. Apdzīvota vieta Rīgas rietumu pievārtē starp Piņķiem un Spilvi. Velobraucējiem 

ērti sasniedzama ar vilcienu. Babītes ciems atrodas vietā, kur vēsturiski atradies Pūpes 

(Pupe) krogs un Pūpes (tagad – Babītes) dzelzceļa stacija. Atrodamas ziņas, ka Pūpes 

krogu sauca arī par Krējuma kūku krogu, jo ceļā uz Jūrmalu un atpakaļ tajā atpūtināja 

zirgus, bet paši braucēji cienājās ar kafiju un kūkām. Mūsdienās Babīte ir klusa apdzīvota 

vieta ar vairākiem veikaliem, pastu, Tīreļu mežniecības filiāli, diviem bērnudārziem un 

privātu sākumskolu. 
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23. Babītes dzelzceļa stacija. Viena no Torņkalns – Tukums II dzelzceļa līnijas stacijām. Tās 

agrākais nosaukums bija Pūpe, kuru atklāja 1877. gadā. 1. pasaules kara laikā Babīte 

atradās tuvu frontes līnijai, tādēļ no tās Kalnciema virzienā uzbūvēja kara lauka dzelzceļu, 

ar kura palīdzību apgādāja fronti. Mūsdienās redzamā stacijas ēka ir uzbūvēta 1926. un 

atjaunota 1950. gadā (bija cietusi 2. pasaules kara laikā). Vācu okupācijas laikā stacijas 

nosaukums bija Pinkenhofa. 2015. gadā uzsākti Babītes stacijas un perona rekonstrukcijas 

darbi. 

 

Pakalpojumi: 

 

Veikali: Slokā, Spuņciemā, Priedainē, Babītē. 

Ēdināšanas uzņēmumi: Slokā, Kauguros un Babītē. 

Naktsmītnes:  

 Brīvdienu māja „Mucenieki”, Babītes novads, Salas pagasts, Gātciems, + 371 29179533; 

 Atpūtas komplekss „Elingi”, ‘Babītes novads, Salas pagasts, + 371 29275577; 

Ārsta prakse: Slokā, Spuņciemā, Babītē. 

Bankomāts: Slokā. 

 
 

 
Bažciema dzirnavu drupas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Mežzara salā 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Babītes ezera dambis Mežzara salā 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Pie Spuņciema 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Informācijas stends Babītes ezera krastā 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Informācijas stends pie Babītes pilskalna 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Norādes zīme uz Babītes pilskalnu 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Z/s „Strēlnieki” 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Darmštates priežu audze 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Priedaines dzelzceļa stacija 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un tas apsekots 2015./2016. gada 

mijā ar velosipēdu. Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek 

publiskots pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešamas 

aktualizēt! Fotomateriālu (ja nav pieejams) ir vērts atjaunot sezonas laikā. 
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 5. Velomaršruts. 

Pa latviešu strēlnieku cīņu vietām. Ziemassvētku kaujām 100! 

(Piņķi – Cenas tīrelis – Mangaļi – Ložmetējkalns – Cielavas – Dzilnuciems – Piņķi) 

IV – IX     

 

 
Foto: Juris Smaļinskis 
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Maršruts: Piemērots sportiskiem velobraucējiem, kam patīk aktīvu dzīvesveidu un sportu 

apvienot ar sava un citu novadu vēstures izziņu. 

Riteņa tips. Derēs divritenis, kas ir piemērots ilgstošai braukšanai pa grantētiem un zemes 

ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa otra puse – septembris. 

Garums: ~ 56 km.  

Laiks: Vienas dienas ilgs ceļojums kopā ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Vidēji grūts - grūts. 

Ceļa segums: Asfalta segums, ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas. 

Sākuma punkts: Piņķu centrs. 

Beigu punkts: Piņķu centrs. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā. 

Velobraucēji Piņķu centrā var nokļūt no Babītes dzelzceļa stacijas (Rožu iela – Babītes iela – 

Jūrmalas šosejas šķērsojums pa gājēju – velobraucēju tiltu – Beberbeķu iela – Beberbeķu 

dabas parks – Beberi (Ausekļa iela) – Rīgas apvedceļa šķērsojums pie luksofora – kopā ap 5 

km). Babītes stacija ir ērti sasniedzama ar vilcienu (~ 18 min brauciens no Rīgas, ~ 1 h no 

Tukuma), vai pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu (30 – 40 min brauciens ar divriteni no Rīgas). 

Marķējums: Dabā nav marķēts. Maršruta daļa pārklājas ar Jelgavas novada maršrutu 

„Ziemassvētku kauju piemiņas vietas” (izstrādājis: J. Smaļinskis). 

Maršruta gaita: Piņķi (Rīgas iela) – Sēbruciems – Dzilnuciems – Lapsas – Cenas tīreļa taka 

– Kalnciema masīvs – Mangaļu mājas – Ložmetējkalns – Tīreļi 1 – Cielavas – Dzilnuciems – 

Beberbeķu kapi – Piņķi. 

Alternatīvas:  

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 15 km. 
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Der zināt! Cenas tīreļa – Kalnciema masīva posmā var būt slikta grants ceļa seguma 

kvalitāte. Braucot no Ložmetējkalna līdz Lapsām – jārēķinās ar to, ka tas ir meža – lauku ceļš 

ar atbilstošu segumu. Maršruts nav piemērots braucienam ar maziem bērniem. Maršrutā, 

izņemot Piņķus, - nav veikalu un citu tūrisma (ēdināšana, tūristu mītnes) pakalpojumu. 

Mangaļu mājās var pieteikt ugunskura un piknika vietu. Plānojot maršrutu, jārēķinās, ka tas ir 

jāizbrauc vienas dienas laikā, jo tuvākajā apkaimē nav naktsmītņu (izņemot Zvīguļos – 

„Antiņlauvas”). 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 

velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Piņķi. Sena apdzīvota vieta, kas rakstos pieminēta jau 1225. gadā. Gadu vēlāk Piņķus 

iekļāva Rīgas patrimoniālajā apgabalā (lauku novadā). 14. un 15. gs. Piņķu apkaimē ir 

pieminētas Beberbeķu, Olektes un Peles muižiņas. 1919. g. 22 maijā – Latvijas brīvības 

cīņu laikā pie Piņķiem notika sadursmes starp Dienvidlatvijas brigādi un Padomju 

Latvijas armijas vienībā. Bermontiādes laikā (1919. g. 4. novembris) pie Piņķiem notika 

cīņa starp Latgales divīzijas 9. Rēzeknes pulku un Rietumkrievijas armijas 1. Plastunu 

pulku. Četras dienas vēlāk 9. Rēzeknes pulks atguva Bulduru tiltu un Jūrmalu līdz 

Dubultiem. 

2. Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca. Agrāk Piņķos bijusi koka baznīca. Ideja par jauna 

dievnama celtniecību bija jau 19. gs. piecdesmitajos gados, taču šīs ieceres projekta gala 

varianta (arhitekts J. D. Felkso) pamatakmeni ielika 1872. gada 25. maijā. Mūsdienās 

redzamais dievnams celts laikā no 1872. - 1874. gadam. Deviņreģistru ērģeles izgatavoja 

pazīstamais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers 1890. gadā. 1916. g. 17. jūlijā 5. latviešu 

strēlnieku bataljons, kas devās uz frontes līniju pie Smārdes, apstājās pie Piņķu muižas. 

Minētajā datumā Piņķu baznīcā pulkvedis Jukums Vācietis noturēja sprediķi, kas iegāja 

Latvijas vēsturē kā viens no pašiem nozīmīgākajiem tā laika notikumiem. Šis vēsturiskais 

notikums Aleksandru Čaku rosināja to iemūžināta savā poēmā “Sprediķis Piņķu baznīcā”. 

Baznīca (kultūras piemineklis) apskatāma arī no iekšpuses. Diennakts tumšajā laikā tā ir 

izgaismota. Blakus baznīcai atrodas latviešu strēlnieku piemiņai uzstādītais akmens.  + 

371 26115312, 29350719. 

3. Piņķu kapi. Atrodas blakus Piņķu luterāņu baznīcai. Tajos apglabāts ievērojamais Rīgas 

fotogrāfs Roberts Johansons (1877 - 1959). 

4. Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas piemineklis. Veltīts 1919. gada notikumiem, kad 

22. maijā pēc gandrīz divu mēnešu dīkstāves, pulkveža Baloža brigāde devās uzbrukumā 

Rīgai, lai atbrīvotu galvaspilsētu no lieliniekiem. Baložu brigādei atbalsts bija jāsniedz 

vācu landesvēram un Vācijas dzelzs divīzijai, kā arī krievu kņaza Līvena nodaļai. Pirmo 

pieminekli atklāja Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1939. gada 23. maijā. 1951. 

gadā padomju vara to nopostīja, bet 2003. gadā tika uzstādīta pieminekļa kopija (tēlnieks 

J. Briedis, O. Skaraiņa kopija). 

5. Dzilnuciems. Neliels ciems starp Rīgas – Liepājas autoceļu (A 9) un Božu ūdenskrātuvi. 

Kā apdzīvota vieta sākusi veidoties pie bijušās Piņķu mācītājmuižas. Mūsdienās – 

privātmāju rajons. 
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6. Cenas tīrelis. Viens no lielākajiem Latvijas purvu masīviem, kas atrodas starp Babītes 

ezeru un Olaini. Tā lielākā daļa ir un joprojām tiek izstrādāta kūdrā. Relatīvi mazskarta ir 

purva ziemeļu daļa, kurā izveidojies izcils ezeriņu komplekss un sūnu purva ainavas. 

Cenas tīrelis ir arī viens no retajiem Latvijas purviem, kurā vienlaikus ir novērojama gan 

rietumu, gan austrumu tipa purva ainava. Nozīmīga vairāku aizsargājamu putnu sugu 

dzīves vieta. Cenas tīrelī kopš 2007. g. ir izveidota dabas taka un uzcelts skatu tornis, 

kas atrodas tīreļa rietumu pusē, ap 5 km garās lokveida takas vidusdaļā. No tā redzams 

plašs purva masīvs, kā arī 1. pasaules kara laikā no kokmateriāliem celtais kara ceļš, ko 

dabā iezīmē augstāku priežu rinda. Blakus tornim atrodas minētā ceļa no apaļkokiem 

mūsdienās veidots fragments. Kūdrā neizstrādātā purva daļa ir dabas liegums (NATURA 

2000 teritorija). Takas sākumā, kas atrodas pie kūdras lauka (to iegūst arī mūsdienās) 

uzcelts vēl viens skatu tornis. Takā izvietoti izzinoši informācijas stendi. Viena no 

ainaviskākajām takas vietām atrodas pie Cenas tīreļa lielākā ezera – Skaista, kur 

vērojami dažādi purva tipi (augstais, pārejas un zemais). Jāatceras, ka takas apskatei 

nepieciešamas vismaz pusotra – divas stundas. 

7. Piemiņas akmens. Uzstādīts netālu no ceļu krustojuma, kur no Kalnciema masīva – 

Kalnciema skolas ceļa nogriežamies uz Mangaļu mājām. Piemiņas akmens ir kā liecība 

notikumam, kad Ziemassvētku kauju laikā šeit ievainots kapteinis Fricis Briedis. Ceļa 

rietumu pusē mežā redzamas paliekas no kādreizējām vācu karaspēka baterijām. 

8. Ziemassvētku kauju piemiņas parks. Lielāka teritorija dienvidos no Babītes ezera, kur 

1. pasaules kara laikā - 1916. gada nogalē notika Ziemassvētku kaujas starp Krievijas 

impērijas un Vācijas karaspēku, kurās Krievijas armijas pusē cīnījās un krita vairāki 

tūkstoši latviešu karavīru. Pēc kaujām latviešu strēlnieku drosme un varonība aizskanēja 

tālu pāri valsts robežām.  Ziemassvētku kaujas bija lielākā militārā operācija Rīgas frontē 

1. pasaules kara laikā. Lielākās cīņu grūtības šajās kaujās nācās iznest latviešu strēlnieku 

vienībām, kas cieta ļoti lielus zaudējumus. Apmēram 5000 latviešu strēlnieku krita 

Ziemassvētku kaujās un apmēram 4000 - janvāra kaujās, tika ievainoti vai pazuda bez 

vēsts. Ziemassvētku kauju vietās var apskatīt piemiņas akmeņus, kas uzstādīti visu 

latviešu strēlnieku pulku pulcēšanās vietās pirms Ziemassvētku kaujām. Apmēram 700 

metru attālumā no „Mangaļu” mājām atrodas 1. latviešu strēlnieku brigādes vācu frontes 

pārrāvuma vieta, kur 1917. gada 5. janvārī (pēc vecā stila - 1916. gada 23. decembrī) 

iesākās Ziemassvētku kaujas. Par godu šim notikumam frontes pārrāvuma vietā uzstādīta 

piemiņas zīme - koka zobens. Savukārt Ložmetējkalnā 2005. gadā AS "Latvijas Valsts 

meži" uzbūvēja jaunu skatu torni. 2015. gadā izveidota 7 km gara izziņas taka 

kājāmgājējiem, kuras sākums un karte meklējama Mangaļu māju muzejā. Izejot taku, 

apskatāmas bijušie nocietinājumi – būvju vietas, grāvji, „Vācu valnis”, sprāgušo lādiņu 

atstātās bedres, ierakumi, senie kara ceļi un takas u.c. Ziemassvētku kauju piemiņas 

parkam ir piešķirts kultūras pieminekļa statuss. Ziemassvētku kaujas aprakstījis 

Aleksandrs Grīns leģendārajā romānā „Dvēseļu putenis”. Jāatgādina, ka 2016. gadā 

apritēs simts gadi kopš leģendārajām kaujām! 

9. Ziemassvētku kauju muzejs Mangaļos. Ziemassvētku kauju piemiņas parka „centrālā” 

vieta. Mangaļu mājās (guļbaļķu ēka) atrodas Latvijā lielākais kauju vietu makets, ieroči, 

karavīru piederumi, kartes u.c. materiāli. Ārpusē redzami Baltijas reģionam unikāli 1. 

pasaules kara lauka fortifikācijas elementi: autentiskā vietā rekonstruēts nocietinājumu 

sistēmas posms – blindāža un daļa no vācu aizsardzības pirmās līnijas - t.s. „Vācu 

vaļņa”, dažādu laiku ieroči, informācijas stendi. Te var doties izzinošā pastaigā ar vai bez 

gida pavadībā, ieturēt savu maltīti pie ugunskura (iepriekš jāpiesaka!). Šeit piedāvā 

piedalīties tematiski – izglītojošos pasākumos, organizē kauju imitācijās.  + 371 

67228147. 
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10. Pieminekļi. Tālākajā ceļā (t.s. Smilšu stiga) starp Mangaļu mājām un Garo kāpu 

apskatāmi trīs pieminekļi, kas veltīti 5. Zemgales, 7. Bauskas un 8. Valmieras latviešu 

strēlnieku pulkiem. Pēdējiem diviem 1916. g. 24. decembra uzbrukumā izdevās nokļūt 

ienaidnieka aizmugurē un tur laicīgi nostiprināties. No turienes 25. decembrī sākās 

uzbrukums Ložmetējkalnam, kas asiņainā cīņā tika ieņemts. Savukārt, 5. Zemgales 

latviešu strēlnieku pulks 1917. g. janvāra kaujās cīnījās pie Ložmetējkalna, kad vācu 

karaspēks vairāku dienu garumā mēģināja atgūt Ziemassvētku kaujās zaudētās pozīcijas. 

17. Janvārī krievu pulki atkāpās, kā rezultātā vācu karaspēks atgriea 3. Sibīrijas pulka 

strēlnieku daļas no 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka. Neskatoties uz šo stratēģisko 

kļūdu, latviešu strēlniekiem izdevās atvairīt vācu uzbrukumus un piespiest tiem 

atpkāpties. 

11. Garā kāpa. Aptuveni 10 km gara Nordeķu – Kalnciema kāpu grēdas rietumdaļa. Kāpa ir 

apaugusi ar retu priežu mežu, bet tās piekājē plešas biezāks bērzu – priežu mežs. Garās 

kāpas augstums ziemeļu pusē ir aptuveni 8 - 9 m virs jūras līmeņa, dienvidu pusē 10 - 

11 m. Kāpas rietumdaļā atrodas augstāka vieta (19 m) – Ložmetējkalns. Garās kāpas 

vidusdaļā izveidoti Tīreļu jeb Antiņu brāļu kapi. Dienvidos no kāpas plešas purvaini 

meži un purvi – Maztīrelis, Rāvājs un Mazais tīrelītis. 

12. Ložmetējkalns. Augstāka vieta Garās kāpas rietumdaļā. Viens no nozīmīgākajiem vācu 

armijas nocietinātajiem punktiem 1. pasaules kara laikā, pēc kā arī ieguvis savu 

nosaukumu. Sīvu cīņu laikā to atkaroja latviešu strēlnieku armija. Līdz mūsdienām ir 

saglabājušies ierakumi Ložmetējkalna apkārtnē. 1977. gadā tā piekājē uzstādīja piemiņas 

akmeni. Kāpas galā uzcelts koka skatu tornis. Janvārī Ložmetējkalnā parasti notiek 

strēlnieku piemiņas pasākumi. 

13. Maztīreļa purvs. Neliels augstā tipa purvs (1,6 x 2 km), kurā 1. pasaules kara laikā 

norisinājās sīvas kaujas. Purvā (no Ložmetējkalna skatu torņa) saskatāma kādreizējā vācu 

šaursliežu dzelzceļa līnijas vieta, kas dabā iezīmējās kā augstāka koku rinda. 

14. Zemgales – Vidzemes robeža. Koka zīmjrādis novietots vietā, kur atrodas divu 

vēsturisko Latvijas novadu robeža, kas mūsdienās ir vienlaicīgi Babītes un Jelgavas 

novada administratīvā robeža. 

15. Tīreļu jeb Antiņu brāļu kapi. Lielākie 1. pasaules kara laika brāļu kapi Latvijā. Tajos 

atdusas 1800 latviešu strēlnieki un pagājušā gadsimta 30. gados pārabedītie ap 2000 

karavīri, kas dienējuši dažādās Krievijas armijas daļās. Kapu centrā uzstādīts 

piemineklis. 

16. Dzīvnieku kapsēta „Citi medību lauki”. Latvijā pirmā dzīvnieku kapsēta Rīgas – 

Liepājas autoceļa (A10) malā, kas izvietota skaistā priežu mežā, uz Nordeķu – Kalnciema 

kāpu grēdas nogāzēs. 

17. Beberbeķu kapi. Atrodas starp Piņķiem un „Bebru pļavu”. 

18. Beberbeķu vācu kapi. Atrodas aptuveni 0,5 km dienvidos no Piņķu ūdenskrātuves. 1. 

pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru kopkapsēta. Kapus iesvētīja 2007. gadā - to 

organizēja Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība. Kapsētā ir pārapbedīti Rīgas 

apkaimē un citur Latvijā kritušie vācu karavīri – kopā ap 20 000. Šeit paglabāti arī 30 

latviešu karavīri.  

19. Piņķu ūdenskrātuve. 0,6 km gara un līdz 150 m plata ar Neriņas upi saistīta un mākslīgi 

veidota ūdenskrātuve Piņķu ciema dienvidrietumdaļā. Populāra vietējo iedzīvotāju 

pastaigu un peldvieta, kā arī dažādu sacensību (Aqua Sports) norišu vieta. 

 

Veikali: Piņķos. 
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Ēdināšanas uzņēmumi:  

Piņķos: kafejnīca – konditoreja „Gardēžu namiņš” Jūrmalas ielā 14 c, ēdnīca „Daily” 

Meistaru ielā 2, restorāns – bārs „La rue Justine” Piņķu „Ledus hallē”. 

Naktsmītnes (tuvākās):  

 Viesu nams „Peles”, Mārupes novads, „Peles”, + 371 29444881; 

 Atpūtas komplekss un kempings „Bejas” pie Božu ūdenskrātuves, + 371 26673507; 

Atpūtas vietas: Pie Cenas tīreļa laipas, Mangaļu mājām, pie Ložmetējkalna. 

Ārsta prakse: Piņķos. 

Bankomāts: Piņķos. 

 

 

 
Mangaļu mājas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Vēsturiskā Zemgales – Vidzemes robeža 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Tīreļu (Antiņu) kapi 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Izstrādātā Cenas tīreļa daļa 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Zemnīcas pie Mangaļu mājām 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Piemiņas akmens Ložmetējkalnā 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Ložmetējkalna skatu tornis 

Foto: Juris Smaļinskis 

 

 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un tas apsekots 2015./2016. gada 

mijā ar velosipēdu. Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek 

publiskots pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešamas 

aktualizēt! Fotomateriālu (ja nav pieejams) ir vērts atjaunot sezonas laikā. 
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  6. Velomaršruts. 

Gar Babītes ezera dienvidaustrumu krastu! 

(Piņķi – Vīkuļi – Annasmuiža – Piņķi) 

IV – IX     

 

 

Maršruts: Piemērots aktīviem velobraucējiem, kurus nebaida brauciens pa apvidus ceļiem, 

kā arī tiem, kam interesē putnu un dabas vērošana.  

Riteņa tips. Derēs divritenis, kas piemērots braukšanai pa grantētiem un Babītes ezera 

polderu dambjiem (zāle, vietām – niedres). 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. Putnu vērotājiem būs piemērots putnu 

migrācijas laiks – marta beigās, aprīļa pirmajā pusē vai septembra otrā pusē. 

Garums: ~ 20 km.  

Laiks: Apmēram ½ dienas ilgs ceļojums kopā ar putnu un dabas vērošanu. 

Grūtības pakāpe: Vidējas grūtības, vietām var būt grūts. 

Ceļa segums: Asfalta segums (Piņķos), ceļi ar grants segumu, zemes ceļi.  

Sākuma punkts: Piņķu centrs (Piņķu luterāņu baznīca). 

Beigu punkts: Piņķu centrs (Piņķu luterāņu baznīca). 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā. 

Velobraucēji Piņķu centrā var nokļūt no Babītes dzelzceļa stacijas (Rožu iela – Babītes iela – 

Jūrmalas šosejas šķērsojums pa gājēju – velobraucēju tiltu – Beberbeķu iela – Beberbeķu 

dabas parks – Beberi (Ausekļa iela) – Rīgas apvedceļa šķērsojums pie luksofora – kopā ap 5 

km). Babītes stacija ir ērti sasniedzama ar vilcienu (~ 18 min brauciens no Rīgas, ~ 1 h no 

Tukuma), vai pa Rīgas – Jūrmalas veloceliņu (30 – 40 min brauciens ar divriteni no Rīgas). 

Marķējums: Dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Piņķi (Rīgas iela) – Vīkuļi – Annasmuiža 1 – Pluģuciems – Piņķi (Rīgas 

iela). 

Alternatīvas: Maršrutu var pagarināt, apvienojot to ar 3. maršruta daļām. 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 15 km. 



39 

Der zināt! Rīgas – Liepājas autoceļš (A 9) nav piemērots braukšanai ar velosipēdu. Tas 

apdraud satiksmes un velosipēdista drošību. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c., - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu 

velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši 

uzmanām bērnus! Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, 

katrs pats ir atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

1. Piņķi. Sena apdzīvota vieta, kas rakstos pieminēta jau 1225. gadā. Gadu vēlāk Piņķus 

iekļāva Rīgas patrimoniālajā apgabalā (lauku novadā). 14. un 15. gs. Piņķu apkaimē ir 

pieminētas Beberbeķu, Olektes un Peles muižiņas. 1919. g. 22 maijā – Latvijas brīvības 

cīņu laikā pie Piņķiem notika sadursmes starp Dienvidlatvijas brigādi un Padomju 

Latvijas armijas vienībā. Bermontiādes laikā (1919. g. 4. novembris) pie Piņķiem notika 

cīņa starp Latgales divīzijas 9. Rēzeknes pulku un Rietumkrievijas armijas 1. Plastunu 

pulku. Četras dienas vēlāk 9. Rēzeknes pulks atguva Bulduru tiltu un Jūrmalu līdz 

Dubultiem. 

2. Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca. Agrāk Piņķos bijusi koka baznīca. Ideja par jauna 

dievnama celtniecību radās jau 19. gs. piecdesmitajos gados, taču šīs ieceres projekta gala 

varianta (arhitekts J. D. Felkso) pamatakmeni ielika 1872. gada 25. maijā. Mūsdienās 

redzamais dievnams celts laikā no 1872. - 1874. gadam. Deviņreģistru ērģeles izgatavoja 

pazīstamais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers 1890. gadā. 1916. g. 17. jūlijā 5. latviešu 

strēlnieku bataljons, kas devās uz frontes līniju pie Smārdes, apstājās pie Piņķu muižas. 

Minētajā datumā Piņķu baznīcā pulkvedis Jukums Vācietis noturēja sprediķi, kas iegāja 

Latvijas vēsturē kā viens no nozīmīgākajiem tā laika notikumiem. Tas iemūžināts 

Aleksandra Čaka poēmā “Sprediķis Piņķu baznīcā”. Baznīca (kultūras piemineklis) 

apskatāma arī no iekšpuses. Diennakts tumšajā laikā tā ir izgaismota. Blakus ēkai atrodas 

latviešu strēlnieku piemiņai uzstādītais akmens.  + 371 26115312, 29350719. 

3. Piņķu kapi. Atrodas blakus Piņķu luterāņu baznīcai. Tajos apglabāts ievērojamais Rīgas 

fotogrāfs Roberts Johansons (1877 - 1959). 

4. Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas piemineklis. Veltīts 1919. gada notikumiem, kad 

22. maijā pēc gandrīz divu mēnešu dīkstāves, pulkveža Baloža brigāde devās uzbrukumā 

Rīgai, lai atbrīvotu galvaspilsētu no lieliniekiem. Baložu brigādei atbalsts bija jāsniedz 

vācu landesvēram un Vācijas dzelzs divīzijai, kā arī krievu kņaza Līvena nodaļai. Pirmo 

pieminekli atklāja Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1939. gada 23. maijā. 1951. 

gadā padomju vara to nopostīja, bet 2003. gadā tika uzstādīta pieminekļa kopija (tēlnieks 

J. Briedis, O. Skaraiņa kopija). 

5. Babītes polderi. Izbūvēti laikā no 1939. – 1959. Babītes ezera austrumu krastā, aizņemot 

ap 822 ha lielu platību. No Babītes ezera polderus norobežo dambis, bet atūdeņo sūkņu 

stacijas. Poldera atsevišķas daļas šķērso Rīgas – Ventspils autoceļš (A 10) un dzelzceļa 

Torņkalns – Tukums II līnija. Polderī izvietojusies daļa no Piņķu un Salienas apbūves un 

golfa laukums. Pārējās zemes tiek izmantotas g.k. lauksaimnieciskām vajadzībām. Tā 

daļām ir dažādi nosaukumi. Ventspils autoceļam tuvāko dēvē par Liekņu, ezera 

dienvidaustrumos esošo – par Dilnupes polderi. 

6. Babītes ezers. Septītais lielākais Latvijas ezers (garums: 13,5 km, platums – līdz 2,7 km, 

platība – 25 km2) sākotnēji veidojies kā sekls Litorīnas jūras līcis - lagūna pirms aptuveni 

trijiem - četriem tūkstošiem gadu. 19. gs. pēc Spuņņupes kanāla paplašināšanās, ezers tā 

rietumdaļā kļuva caurtekošs. 1988. gadā ezera austrumdaļā izraka Varkaļu kanālu, lai pa 

to novadītu Lielupes palu ūdeņus un mazinātu Lielupes krasta izskalojumus pie Valteriem 
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un Dubultu līkumā. Lai novērstu apkārtējo zemju applūšanu, ezera krasti lielākoties ir 

nostiprināti ar dambjiem, veidojot vairākus polderus. Dambji daudzviet izmantojami 

ezera apskatei un putnu vērošanai. Seklais (lielākais dziļums – 1,7 m) un aizaugošais 

(vairāk kā 60 % aizaugums) ezers ir nozīmīga putnu koncentrācijas vieta kā migrācijas, tā 

arī ligzdošanas periodā. Šim nolūkam piemērota ir ezera dambju sistēma. Ne mazāk 

saistošs Babītes ezers ir makšķerniekiem un medniekiem (ir laivu bāzes). Ligzdojošo un 

migrējošo putnu aizsardzības nolūkā, Babītes ezeram ir dabas lieguma statuss. Pavasara 

un rudens migrāciju laikā Babītes ezers un tā polderu pļavas ir piemērota putnu vērošanas 

vieta. 

7. Babītes Sv. Annas luterāņu baznīca. Atrodamas ziņas, ka pirmā baznīca šajā vietā 

uzcelta 17. gs. otrajā pusē. Mūsdienās redzamā mūra ēka celta laikā no 1872. – 1874. 

gadam pēc arhitekta J. Felsko projekta. Dievnams un tā interjers piedzīvojis dažādus 

likteņus. Tā ērģeles izjauca un uzstādīja Rīgas Raņķa dambja elementārskolā, kur tās cieta 

Rīgas apšaudes laikā. Cara laikā baznīcā bijusi kurpnieku darbnīca, munīcijas glabātava, 

bet vācu okupācijas laikā – zirgu staļļi. Dievnamu atjaunoja pagājušā gadsimta 

divdesmito gadu sākumā. Tad uzstāda ērģeles, zvanu un altārgleznu. Dievnams atkal cieš 

Otrā pasaules kara laikā. 1943. Gadā zvans tiek aizsūtīts uz Vāciju pārkausēšanai kara 

vajadzībām. Savukārt, padomju karaspēks nav saudzējis interjera priekšmetus – ērģeles, 

kroņa lukturis, lielā altāra Bībele. No apšaudes cietuši ēkas logi un jumts. Mūsdienās 

baznīca kalpo savam pamatmērķim. Tajā atrodas divas piemiņas plāksnes – Pirmajā 

pasaules karā kritušajiem Piņķu – Annas draudzes locekļiem un Babīte ezerā 1934. gada 

8. decembrī noslīkušajiem skolēniem. Babītes ezera virzienā saglabājusies veca ozolu 

aleja.  + 371 26115312, 29350719. 

  

Veikali: Piņķos. 

Ēdināšanas uzņēmumi:  

Piņķos: kafejnīca – konditoreja „Gardēžu namiņš” Jūrmalas ielā 14 c, ēdnīca „Daily” 

Meistaru ielā 2, restorāns – bārs „La rue Justine” Piņķu „Ledus hallē”. 

Naktsmītnes (tuvākās):  

 Viesu nams „Peles”, Mārupes novads, „Peles”, + 371 29444881; 

 Atpūtas komplekss un kempings „Bejas” pie Božu ūdenskrātuves, + 371 26673507; 

Ārsta prakse: Piņķos. 

Bankomāts: Piņķos. 

 

Piezīme: Maršruts ir publicējams un īstenojams tikai tādā gadījumā, ja tiek labiekārtoti, 

pļauti un uzturēti Babītes ezera dienvidaustrumu daļas dambji, no kuriem ir ērti vērojams 

ezers.  

 

 

 



41 

1.pielikums. Iedzīvotāju priekšlikumi 

 

1. V.Liepiņa priekšlikums velomaršrutam no Sēbruciema uz Ķīpsalu 

 

 
Maršrutā no Piņķiem gar vācu karavīru kapiem jābrauc ir pa ceļu nevis pa meža 

takām. Šis maršruts 99% iet pa asfaltu un pa vietām, kur brauc ārkārtīgi maz mašīnu. To 

var pagarināt vai kā citādi mainīt - Brīvkalnos var griezt nevis Liberu virzienā pa kreisi, 

bet gan pa labi - caur Skulti var aizbraukt līdz lidostas žogam paskatīties lidmašīnas. Tur 

gan ir gabaliņš grants ceļa, bet samērā līdzens. 

Pa Jūrmalas veloceliņu tālāk var braukt pa kreisi līdz pašai Jūrmalai, ja ir vēlēšanās. 

 

2. Biedrības "IrBērni", Raimonda Olekša priekšlikums 

 

 
Sākums Babītes novada pašvaldība - gar Babītes ūdenskrātuvi - caur skaistu, 

līkumainu asfaltētu meža celiņu ar mazu satiksmi - viesu nams Irbēni (kur tuvākajā 

nākotnē būs tūrisma informācijas centrs, veloīre un labiekārtots bērnu laukums) un 

kafejnīca Liepājas virziens - Dzilnuciems - gleznaina Božu ūdenskrātuve - atpūtas vieta 
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Bejas - ciems Peles - golfa klubs Viesturi - skaists ciemats Lapsas - Skārduciems - Vīkuļi 

- Salniena - Babītes novada kultūras centrs, vai atkal pašvaldība.  

 

3. Kristīnes Brasliņas priekšlikums veloceliņa izveidei posmā no Piņķiem līdz Purva 

laipai 

 

Ierosinu maršrutu caur Sēbruciemu, tālāk gar Dzilnuciemu vai caur Dzilnuciemu (tur 

ir peldētava Božezers, skaista vieta ar peldētavām), un tad gar vai caur Lapsām ar 

galapunktu Purva laipa, var vēl ceļš aizvirzīties līdz Lāču maizes ceptuvei.  

Jāpadomā par veloceliņa starta laukumu Piņķos ar norādēm, karti uz info dēļiem par 

apskates vietām, parkingu tiem, kas mērojuši ceļu no Rīgas vai no attālākiem reģioniem, 

kur atstāt auto. 
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2.pielikums. Institūciju priekšlikumi 

Dabas aizsardzības pārvalde 
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 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
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Rīgas meži 

 



47 

Rīgas domes Satiksmes departaments 
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Jūrmalas pilsētas dome 

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir iepazinusies ar Babītes novada 

pašvaldības sagatavotajiem priekšlikumiem velomaršrutu izveidei un informējam par 

sekojošo: 

1) Lūdzam ņemt vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra Saistošos 

noteikumus Nr.42 (protokols Nr. 17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu" un to grafisko materiālu par velotransportu. 

To var atrast šeit -

http://www.jpd.gov.lv/docs/i12/x/TP_gala/01_Paskaidrojuma_raksts/Paskaidr_raksta_

kartoshemas/kartoshemas/7_7_Velotransports.jpg /; 

2) Vārnukroga un Bražciema teritorijā maršrutus nepieciešams precizēt (skat.pievienotos 

pielikumus 1,2,3), ņemot vērā akceptētos detālplānojumus šajās teritorijās un  tajos 

paredzētos veloceliņu risinājumus, kā arī plānoto Rīgas Ziemeļu transporta koridora 

trasi - http://www.ziemelukoridors.lv/Projekts/tabid/59/Default.aspx 

3) Ja Jūsu kartēs norādītā veloceliņa trase atšķiras no Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojumā akceptētā risinājuma, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nepieciešams 

izvērtēt, kādus zemesgabalus un ar tiem saistītās īpašumtiesības skar Jūsu piedāvātais 

risinājums un ka šāds risinājums nav izvērtēts jau akceptētajos detālplānojumos. 

4) Izskatot visus Babītes novada plānotos veloceliņu maršrutus, vērtējam to, kā ļoti 

atbalstāmu ieceri. Lai gūtu maksimālu labumu to lietotājiem, papildus lūdzam 

paredzēt iespēju izbūvēt veloceliņu posmā starp Vīkuļiem un Egļuciemu. 

(Skat.pielik.3) 

5) Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, lūdzam atkārtoti veloceliņu maršrutus 

saskaņot Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā un 

Pilsētplānošanas nodaļā. 

 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/i12/x/TP_gala/01_Paskaidrojuma_raksts/Paskaidr_raksta_kartoshemas/kartoshemas/7_7_Velotransports.jpg%20/
http://www.jpd.gov.lv/docs/i12/x/TP_gala/01_Paskaidrojuma_raksts/Paskaidr_raksta_kartoshemas/kartoshemas/7_7_Velotransports.jpg%20/
http://www.ziemelukoridors.lv/Projekts/tabid/59/Default.aspx
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