
Muižas, parki un kauju vietas

Izziņas un kultūras 
maršruts

Šajā maršrutā:
• izstaigāsi rekonstruēto latviešu 
strēlnieku nocietinājumu sistēmu;

• apskatīsi padomju laika 
reaktīvo bumbvedēju IL-28;

• iepazīsies ar muižnieka Švarca 
Pierīgas vasaras mītni;

• uzzināsi par purva veidošanos 
un kūdras rūpniecību;

• patversies jaunuzceltajā 
autentiskajā blindāžā un 
apskatīsi šaujamtorņa 
fragmentu;

• dosies pa simtgadīgu liepu 
aleju uz muižu;

• apskatīsi unikālus 
dendroloģiskus stādījumus pie 
kupolveida baznīcas.

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

Maršruta veikšanai ieteicams plānot nedēļas nogali 
vai vairākas dienas.

Maršrutu iespējams papildināt ar citiem objektiem, 
ko meklējiet interaktīvajā exitriga.lv/karte 
vai konsultējieties kādā no tūrisma centriem.

Piedāvājums var mainīties atbilstoši sezonai! 
Pirms došanās, apskatiet katra apskates objekta 
sezonas darba laiku un piedāvājumu!

https://exitriga.lv/karte


4  Olaines vēstures un 
mākslas muzejs
Pastāvīgās ekspozīcijas – purva 
veidošanās, novada vēsture, 
Kūdras rūpniecība, “Laboratorija” un 
“Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba”, 
izstādes modernā izstāžu zālē, 
atklātā tipa krātuve.
Jelgavas iela 9-37, Olaine,
olainesmuzejs.lv
56.7903, 23.9368

5  Pirmā pasaules kara izziņas 
maršruts
Pirmā pasaules kara izziņas maršruts 
atrodas teritorijā, kuras apkārtnē 
Pirmā pasaules kara laikā atradusies 
krievu armijas aizsardzības līnija. 
Ikviens var apskatīt jaunuzcelto 
autentisko blindāžu, šaujamtorņa 
fragmentu un piemiņas vietu, kā arī 
uzzināt vērtīgu informāciju.
Jelgavas iela 6, Olaine,
muzejs@olaine.lv 
56.7922, 23.9363

6  Baltā pils
Baltā pils ir viena no Baldones 
pilsētas skaistākajām ēkām un 
ievērojamākajiem objektiem, 
baltās krāsas un arhitektūras 
dēļ. Pils tika celta mežkungam 
Ādamam Mickēvičam, kā medību 
pils. Parkā apskatāmi eksotiski koki 
un romantiska strūklaka.
Daugavas iela 23, Baldone
56.7421, 24.3937

Jaunumiem seko:

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

 Apskates objekti
*  Apskates objektos apmeklējums 

jāpiesaka iepriekš!

1  Ziemassvētku kauju piemiņas 
vietas un zemnīcas
Nordeķu-Kalnciema kāpu sistēmā 
praktiski uz katra soļa sastopamas 
apjomīgas Pirmā pasaules kara 
nocietinājumu sistēmas paliekas, 
tur rekonstruēta daļa no latviešu 
strēlnieku nocietinājumu sistēmas 
(zemnīcu un ierakumu kompleksu) 
tādā izskatā, kāds tas bija Pirmā 
pasaules kara laikā.
Babītes pagasts,  
Antiņu kapsētas apkaime  
(norāde, braucot pa  
Rīgas–Liepājas šoseju, uz  
I pasaules kara piemiņas vietu)
56.8824, 23.7479

2  IL-28 lidmašīna
Mārupes novada Skultes ciemā 
saglabājies reta tipa piemineklis – 
padomju laika reaktīvais 
bumbvedējs IL-28, kas varējis nest 
spārnotās raķetes. Lidmašīna uz 
betona postamenta novietota 
1960.-tajos gados.
Skultes iela 19, Skulte, 
Mārupes novads
56.9202, 23.9471

3  Švarcenieku muiža*
Mārupes novada vecākā ēka 
celta 1826. gadā kā muižnieka 
Švarca Pierīgas vasaras mītne 
un tikusi izmantota medību 
un atpūtas mērķiem. Vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Ēkā apskatāma ekspozīcija par 
muižas vēsturi.
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,
T. 29799277,
svarcenieki@gmail.com,
www.svarcenieki.lv
56.8784, 23.9453
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Maršrutā pieejamās naktsmītnes 
un ēdināšanas vietas pieejamas 
interaktīvajā kartē:

exitriga.lv/karte 

7  Mercendarbes muiža*
Simtgadīgu liepu aleja ved uz 
Mercendarbes muižu, kas rakstos 
minēta kopš 17. gadsimta. Muiža ir 
saglabājusi tās vēsturisko izskatu un 
šarmu, un šeit savu mājvietu ir atradis 
Baldones muzejs.
“Mercendarbes muiža”, Mercendarbe, 
Baldones novads,
muzejs@baldone.lv, T. 29149420
56.7656, 24.431

8  Ķekavas novadpētniecības 
muzejs
Muzejā var uzzināt par Ķekavas 
novada vēsturi, kultūrvēsturiskiem 
objektiem un personībām, kā arī par 
novadnieka karikatūrista E. Ozoliņa 
radošo darbību un karikatūru kā 
mākslas žanru. 
Rīgas iela 26, Ķekava, 
T. 28679514, 67935826, 
www.parkulturu.lv 
56.8290, 24.2389

9  Katlakalna ev.lut. baznīca*
Izcils klasicisma arhitektūras 
piemineklis. Ap baznīcu izveidoti 
dendroloģiskie stādījumi ar vairāk 
nekā 320 koku un krūmu sugām. 
Blakus baznīcai atrodas apmēram 
200 gadu veca dabiska priežu audze.
“Ticības”, Katlakalns, Ķekavas novads,
T. 27059937, 
www.katlakalns.lv 
56.8994, 24.1723

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un 
izklaides iespējas TUVĀ rādiusā ap galvaspilsētu.
Izdevējs, teksts: Pierīgas partnerība, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Mārupes, Ikšķiles, Ropažu, Ogres, Babītes, Lielvārdes, Ķeguma, 
Olaines, Garkalnes novadu pašvaldības
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