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295 km

Berliin

1225 km
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Läbi kultuuri – ja looduspärandi, 1. aastatuhandest
kuni meie päevini, vanade liivlaste asualadest kuni
nüüdisaegsete triiphooneteni.
Ķekava kihelkonna
turismikoordinatsioonikeskus

Ikšķile kihelkonna
turismikihelkonnakeskus

Rīgas tn. 26, Ķekava
T. +371 67935826,+371 27017333
E-post: turisms@kekava.lv
www.kekava.travel

Birzes tn. 33A, Ikšķile
T. +371 65027221, +371 26652148
E-post: turisms@ikskile.lv
www.ikskile.lv

Salaspilsi kihelkonna
turismiinformatsioonikeskus

Baldone kihelkonna volikogu (duuma)

Miera tn.1, Salaspils
T. +371 67945440
E-post: visit@salaspils.lv
visit.salaspils.lv
Meilt saab ka jalgrattaid laenata!

Ogre kihelkonna
turismiinformatsioonikeskus

Stopiņi kihelkonna volikogu (duuma)

Riia külje

Institūta tn. 1a, Ulbroka, Stopiņi kihelkond
T. +371 67910518, +371 27854570
E-post: novada.dome@stopini.lv
www.stopini.lv/lv/novads/turisma-informacija

Brīvības tn. 12a, Ogre
T. +371 65071883, +371 29491685
E-post: info@visitogre.lv
www.visitogre.lv

all ootavad avastamist uued turismisihtkohad.

daugava.travel

daugava.travel

Kirjastaja, tekst ja pildid: Alam-Daugava turismipiirkond, 2018

Meieni pääseb Riiast hõlpsasti autoga, bussiga, rongiga.
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Igapäevased rongi- ja bussireisid

www.pv.lv
www.1188.lv

Marsruudid – jalgrattamarsruudid,
automarsruut

daugava.travel

Dole saare looduspargis

Pārupes tn. 3, Baldone
T. +371 29323110
E-post: turisms@baldone.lv
www.baldone.lv/lv/turisms
Meilt saab ka jalgrattaid laenata!
+371 26 335 442, edgars.brigmanis@inbox.lv

Stopiņi kihelkond
1

Līgo-park

7
STOPIŅI

Līgo-pargile kuulub unikaalne koht Läti maakultuuri pildil
ning ühtaegu Stopiņi
kihelkonnas. 1988.a. rajatud
Līgo-park on kujunenud läti
kultuurajaloolise pärandi
talletajaks ning teabeallikaks.
Tegemist on maailma esimese
pargiga, kus võib näha 11
lätipärase ornamendiga
kiviskulptuuri (autor: skulptor
Uldis Sterģis). Līgo-pargi
külastajad võivad kaunis
looduses lõõgastuda, ammutades tamme-ja kasesaludest
lähtuvat energiat, tutvuda pea inimesekõrguse läti rahvusliku
ornamendiga, tähistada suure lõkke ümber jaanipäeva, osaleda
vabaõhukontserditel-ja etendustel
Kontaktid: Vālodzes, Stopiņi kihelkond, +371 67910518
http://stopini.lv/lv/novads/ligo-parks.
Lahtiolekuajad: kokkuleppel. Ekskursioonisoovist palume ette
teatada! Helistage: +371 67910504.
GPS 56.9342, 24.3046

2

Maa-loomaaed „Brieži”

Huvilised võivad Riia lähistel asuvas maa-loomaias veeta sõprade
seltsis või perega suurepärase päeva. Maa-loomaaias elavad
dekoratiivlinnud, kalkunid, pardid, faasanid, paabulinnud,
merisead, küülikud. Peale nende võib näha hollandi kääbuskitsi,
heidschnucke lambaid, shetlandi ponisid, eesliperet, oravaid,
kährikut, hane ja peruu kääbussiga. Iseäralised elanikud
on kabehirved ja üks igivana hirv Munžaks. Külastajatele
pakume piknikukohti, lastele ettenähtud mänguväljakuid
ühes mängumajade ja
liivakastidega. Laupäeviti
ja pühapäeviti võib poni
või eesli seljas sõita.
Loomaaia elanikke võib
mitte ainult vaadata ja
paitada, vaid ka ise sööta
majapidamisest ostetud
söödaga.
Kontaktid: Vālodzes, Stopiņi kihelkond, +371 22005519
http://www.zoobriezi.lv, e-post: zbriezi@gmail.com,
Lahtiolekuaeg: suvel 11:00-18:00, talvel– laupäeviti,
pühapäeviti 11:00-16:00.
GPS 56.9201, 24.3361

3

“KRĪVI”
muuseumtalu, vanavarakogu


Tālu koosneb elumajast, suure keldriga aidast, saunast, küünist,
vanade tööriistade kogust
(aurumasinad, mehhanismid,
majapidamisriistad jne.) „Krīvi”
peremees ennistas sepikoja ja
leivaahju. Muuseumikülastajad
võivad ise pitsat küpsetada,
aga enne võivad tarviliku jahu
vanas läti käsiveskis valmis
jahvatada. Pererahvas võtab
eraldi kava kohaselt talus vastu
äsjanaitunuid.
Kontaktid: “KRĪVI”, Riekstu tn., Ulbroka, Stopiņi kihelkond, LV-2130,
+371 29464547, +371 29464547, www.krivuklets.simplesite.com.
Lahtiolekuajad: Krīvi muuseumtalu töötab hooajapõhiselt – maist
oktoobrini. Ekskursioonisoovist palume ette teatada!

12 Pärandkultuurikeskus “Tīnūži mõis”

Salaspilsi 1605.a. lahingu mälestuskivi

Mälestuskivi tähistab 27.septemberil 1605.a. toimunud
Salaspilsi
OGRE
SALASPILS
ĶEKAVA
BALDONE
IKŠĶILE
(Kircholmi) lahingut, kus Poola-Leedu ühisriigi ja Kuramaa
hertsogiriigi väed purustasid Rootsi sõjaväe. Kaasaegsed
nimetasid võitu “kaheksandaks maailmaimeks”, sest PoolaLeedu ühisriigi väed alistasid
endast kolm korda suurema
Rootsi väeüksuse.
Salaspils (Kircholm) on
Poola ja Leedu ajaloos,
kunstis, folklooris muutunud
imepärase kangelaslikkuse
sümboliks.
Mälestuskivi paigaldati
1996.a., uuendati 2005.a.
Kontaktid: Tel.: + 371 67945440, visit.salaspils.lv
GPS 56.8498, 24.3440

8

Daugava muuseum Dole saare looduspargis

Balti ainuke jõe ajaloole pühendatud muuseum. Asub Daugava
ääres, Dole saare looduspargis (Dole mõisakompleksi uues
härrastemajas). Külastajad võivad tutvuda Läti saatusejõge –
Daugavat (eestipäraselt Düüna jõge või Väinajõge) ning Läti
iidset ajalugu käsitlevate materjalidega (kiviajast pärineva vanima
inimasustuse jäljed – Salaspilsi Laukskola asuala, 9000 a. e.Kr.).
Külastajad näevad, mismoodi nägi Daugava voolusäng välja
enne hüdroelektrijaamade
kaskaadi rajamist, võrreldes
olevikku ja minevikku.
Pargi territooriumil ootab
külastajaid sajandivanune
Alam-Daugava kaluriküla.
Külastajate päralt on
paadilaenutus, samuti
Dole saare looduspargis
k ul g ev a d t ähis t atu d
jalgratta-ning matkarajad,
heakorrastatud piknikukohad.
Kontaktid: Dole saar (Doles sala), Salaspilsi kihelkond,
tel: + 371 67216367, www.daugavasmuzejs.lv
Lahtiolekuajad: iga päev 10:00 – 17:00, välja arvatud teisipäeviti.
GPS 56.8480, 24.2284

Ikšķile kihelkond
9

Ikšķile
(Üksküla)
kiriku
varemed
STOPIŅI
SALASPILS
ĶEKAVA
BALDONE
Püha Meinhardi saarel

Huvilistele – turismisgruppidele, õpilastele ning isegi
äsjanaitunutele – pakutakse giidi juhtimisel kütkestavaid
ekskursioone. Ekskursioon Loe tähti, mitte aega! – haarav võimalus
kanduda kosmilistesse kaugustesse, sestap Päikesesüsteemigi
planeetidele lähemale, ekskursioon/meistriklass Kosmoseseep –
huvilised võivad ise vabas ja loovas õhkkonnas valmistada
kosmosekrübet sisaldava seebi. Rohelised imed – hariv vabaõhu
klassiekskursioon, mille raames sooritatakse füüsika-keemia
katseid.
Kontaktid: Baldone vald, Baldone kihelkond, LV-2125;
Tel: +371 29266797 (Vija Eglīte)/ +371 28763738 (Ilgmārs Eglītis),
ilgmars@latnet.lv, www.baldonesobservatorija.lu.lv
Lahtiolekuajad: ekskursioonisoovist palume ette teatada!
Helistage!

Asub 20.sajandi 30.ndatel aastatel
ehitatud aidas, püsiväljapanek on
pühendatud 1917.a. Väikese Jugla jõe
ääres läti küttide osavõtul toimunud
lahingule.
Külastajad võivad tutvuda mujal
avaldamata fotodega, samuti relvadega,
mundritega, lahingutandrilt leitud
esemetaga. Läheduses asuvad meie
päevini säilinud Tīnūži mõisahooned.
Külastamissoovist palume ette teatada!
Võimalik tellida giid. Sissepääs tasuta.
Kontaktid: “Kraujas”, Tīnūži vald,
Ikšķile kihelkond., tel. +371 26669452
Lahtiolekuajad: ekskursioonisoovist
palume ette teatada! Helistage!

GPS 56.7734,24.4041

18 Baldone Waterjump

GPS 56.8681 24.5701

Ogre kihelkond
13 Vägiraja
seikluspark
STOPIŅI
SALASPILS
ĶEKAVA
BALDONE

IKŠĶILE

OGRE

Köitest ja puitkonstruktsioonidest loodud ronimisrada
asub puude otsas, külastajad võivad valida kolme erineva
raskusastme vahel. Rada
koosneb 65 atraktsioonist,
kogupikkus – 600m. Raja
mak simaalne kõrgus –
11m, rajal saab teha 30m ja
70m pikkusega õhusõitu.
Seikluspargi vägirada on
varustatud veitsis toodetud
turvasüsteemiga, sestap ei saa
asjaosaline ise end turvatrossist
vabastada, seda võib teha
ainult pärast raja läbimist või
instruktori abiga. Seikluspargi
alal asub hubane kohvik.
Kontaktid: Ogre Sinimägede
looduspark, Ogre,
+371 24427070,
info@milzutaka.lv,
www.milzutaka.lv
Külastussoovist palume ette teatada!
GPS56.8262, 24.5952

IKŠĶILE

Ikšķile on Daugava ääres asuv linn, mida peetakse üheks
vanimaks Läti territooriumil asunud linnaks – juba 9.sajandil oli
siin liivlaste asuala. Ikšķile nimi pärineb liivi keelest - üks küla,
Gotlandi kiviraidurid rajasid 1185. aastal piiskop Meinhardi
juhendamisel piiskopilinnuse ühes kirikuga.

OGRE

14 Vanatehnika varjupaik-muuseum

Vanatehnika varjupaigas võib näha hulganisti nõukogude ajast
pärinevaid sõidukeid. Varjupaik-muuseumis on välja pandud
kunagised populaarsed moskvitšid ja žigulid. Aja jooksul
on muuseumikogusse lisandunud mänguautod, sõidukite
numbrimärgid, isegi bensiinijaama sisseseaded. Sissepääs
annetuste eest.
Kontaktid: Druvas tn. 8, Ogre, +371 29238787,
tehnikanopagatnes@inbox.lv, www.tehnikanopagatnes.lv
Külastussoovist palume ette teatada!

Baldone Waterjump on ekstreemspordikeskus, kus huviliste
käsutuses on Balti suurim Slip’n’slide estakaad; seda võivad
kasutada suusatajad, lumelaudurid, BMX, MTB ratturid jt.
Estakaadi kõrgeim punkt – 12 m, madalaim 6 m. Puhkekompleks
rendib välja varustust, grilliga piknikukohti, võib tegeleda
batuudihüpetega, mängida võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli, või
lihtsalt sauna minna ning
lasta endal mõnusasti
lõõgastutada. Juulikuus
toimub iga -aas t an e
Baldone Waterfest –
m u r e t u s e s t
õhkav
romantikaküllane festival.
Kontaktid: Purmales,
Baldone LV-2125, sõites
mööda P89 maanteed;
tel. +371 26512226
+371 28724454;
www.waterjump.lv
Lahtiolekuajad: maikuu teine pool/ juuni-september;
Lahtiolekuajad 12.00-21.00
Laupäeviti 10.00-22.00
Pühapäeviti 10.00-21.00
GPS 56.69132, 24.36304

Ķekava kihelkond
STOPIŅI
SALASPILS
19 Daugmale Jānise mesindustalu
ja
Linda Sulutaura keraamika

ĶEKAVA

Talumajapidamine “Dorītes” asub Daugmales, justament selles
kohas, kus kuningas Nameisis oli oma lipu alla kogunud vaprad
semgalid, kaitsmaks meie maad saksa sissetungijate eest. Nüüd
on tegemist halja ja ökoloogiliselt puhta alaga, kus Daugmale
Jānise mesilased saavad korjata kõrgväärtuslikku mett. Linda
Sulutaura keraamikatöökojas valmivad nn. Pampāli potid,
mida ehivad ainulaadsed lisandused – soost pärinevad juured.

GPS 56.7950,
24.6247

GPS 56.9316, 24.2972

4

„Getliņi EKO” OÜ

“Getliņi EKO” on tänapäevasel tehnoloogial põhinev ning
keskkonnasõbralik jäätmejaam. Me käitleme olmejäätmeid,
toodame jäätmeenergiat, osaleme keskkonnahoolduses,
kasvatame köögivilju – tomateid ja kurke. Huvilistele pakume
loometöökodades, teabetundides, ekskursioonides (läti
keeles, vene keeles, inglise keeles). Ekskursiooni käigus võib
tutvuda jäätmekäitlusetappidega – jäätmetest energiani,
külastada kasvuhooneid, tutvuda
tomatite ja kurkide bioloogiliste
kasvatusmeetoditega.
Kontaktid: Kaudzīšu tn. 57,
Rumbula, Stopiņi kihelkond
+371 28691750, www.getlini.lv,
Ekskursioonisoovist palume ette
teatada! Tel. 28691750,
e-post: Anda.Zandberga@getlini.lv.
GPS 56.8848, 24.2599

Salaspilsi kihelkond
5

Salaspilsi memoriaalansambelSTOPIŅI

SALASPILS

Salaspilsi memoriaalansambel asub paigas, kus 1941-1944
asus laiendatud vangla ning töökasvatuslaager (Erweitertes
Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager). Salaspilsi
memoriaalansambel on Euroopa üks suuremaid natsismiohvrite
mälestusmärke. Memoriaalansambel koosneb elu ja surma piiri
sümboliseerivast 100m pikkusest betoonseinast ninh seitsmest
betoonskulptuurist: “Ema”,
“Murdmatu”, “Alandatu”,
“Vanne”, “Protest”, “Rot
Front” un “Solidaarsus”. Kogu
territooriumil on kuulda
metronoomist lähtuvad
südamelöögid. 2018.a.
toimub ek spositsiooni
uuendamine.
Kontaktid: Salaspilsi memoriaalansambel, Salaspilsi kihelkond,
Tel.: + 37167945440, visit.salaspils.lv,
Avatud päevasel ajal.

Ikšķile kirikuvaremed on Läti vanimad müürivaremed, asudes
Riia Hüdroelektrijaama veehoidla akvatooriumile jääval Püha
Meinhardi saarel. Pärast hüdroelektrijaama ehitamist jäi saar
ümbritsetuks Daugava jõe vetega. Varemed on konserveeritud,
kaetud metallist katusega, saar ise on tugevdatud. 2005.a. arvati
kirik Euroopa kultuuripärandi nimistusse.
Varemetega tutvumiseks tuleb kasutada paati/väikelaeva,
hüdroelektrijaama veehoidla veetaseme alanemisperioodil võib
varemeteni pääseda ka jalgsi.
Kontaktid: Ikšķile, Ikšķile kihelkond

GPS 56.8154 24.5008

10 Ogre Sinimägede looduspark/
“Ogres Zilie kalni”
Looduspark hõlmab 312ha ala, tegemist
on kaitseaalaga. Looduspargis kasvavad
18 kaitsealust taimeliiki, looduspargi
territooriumil elutsevad või toituvad
mitmed haruldased loomaliigid. Pargi
territooriumil on erinevatele huvilistele
sobivad tähistatud jalgrattarajad, samuti
matka-ning
teaberajad.
Looduspargi
OGRE
ĶEKAVA
BALDONE
IKŠĶILE
territooriumil asub 30m kõrgune
vaatetorn ühes vaatep latformiga,
aktiivpuhkuseks ette nähtud väljak,
välitrenažöörid. Tammemäe (Dubkalns)
veehoidla ümber on heakorrastatud
puhkepaigad (grilli-ja lõkkekohtadega). On olemas ujumiskoht
lemmikloomadega külastajaile.
Talveperioodil on rajatud 12km pikkune suusarada, see on
valgustatud kuni kella 22.00ni. Sissepääs tasuta.
Kontaktid: Ikšķile kihelkond ja Ogre kihelkond, www.ziliekalni.lv
GPS 56.8252, 24.5982

GPS 56.8731, 24.3028

6

Läti Riiklik Botaanikaaed

Läti Riiklikus Botaanikaias asub Balti suurim taimekollektsioon
(enam kui 13000 erinevat taimeliiki). Läti Riiklik Botaanikaaed
rajati 1956.a., justament kohas, kus alates 19.saj. lõpust oli asunud
C.W.Schoch’i aiandusfirma. Botaanikaaias on Kagu-Euroopa üks
suurimaid dendraariumeid, lisaks triiphooned, kus võib tutvuda
kõikidelt kontinentidel pärinevate taimedega (v.a. Antarktika).
Läti Riiklikus Botaanikaaias võib taimeriigi kohta ammutada
uusi teadmisi, pealekauba täiendada oma isikliku fotoarhiivi
eksklusiivsete maastikupiltidega. Külastajate käsutuses on laste
mänguväljak, mugavad teed
jalgratturitele ja kepikõndijatele,
samuti piknikukohad.
Kontaktid: Miera tn. 1, Salaspils,
Tel.: + 371 22019340,
+ 371 67945440,
www.nbd.gov.lv
Lahtiolekuaeg: suvehooajal
(01.04. – 30.09.): 9:00 – 20:00,
talvehooajal
(01.10. – 31.03.): 9:00 – 18:00.
Triiphoone: E, T. – suletud,
K-P. 9.00 – 18.00
GPS 56.8610, 24.3530

11 Puhke-ja teabepark “IKS park”
Huvilised võivad puhke-ja teabepargis tutvuda laiaulatusliku
ravimtaimede kollektsiooniga – see paikneb erinevatel peenardel,
vastavalt inimorganismile avaldatavale toimele (seedesüsteem,
hingamissüsteem, vereringe, immuunsussüsteem, närvisüsteem).
Iga taimegruppi tutvustab teabetahvel, lastele ja teismelistele
on pargis olemas eraldi puhkepiirkond, kus võib järgi proovida
mitmesuguseid interaktiivseid mänge. Külastajaile avaneb
looduse mitmekesisus, sestap saavad selgemaks mitmed
loodusõpetustundides õpitud
seaduspärasused.
Pargi territooriumil võib mängida
minigolfi, lisaks asub pargis ka
miniloomaaed. Hooaeg kestab
maist septembrini. Palume ette
teatada!
Kontaktid: Smiltenāju tn. 15, Ikšķile,
tel. +371 28211757
Lahtiolekuajad: ekskursioonisoovist
palume ette teatada! Helistage!
GPS 56.8421 24.5075

15 Piparkoogistuudio
Ettevõte on tuntud oma maitsvate kunsttööde – piparkookide –
poolest. Piparkooke on tehtud igale maitsele. Maitsvad
piparkoogid on valmistatud
natur aals e tes t mahla d es t ,
need ei sisalda värvaineid,
sellega erinevad ettevõttes
valmistatud piparkookid teiste
küpsetatust. 2017. aastal avati
avar piparkoogistuudio, kuhu
on oodatud nii kooliealised kui
kõik teisedki huvilised! Meie
juures võib tutvuda piparkookide
valmistamisprotsessiga ning
proovida isegi piparkooke
küpsetada. Võimalik piparkookide
valmistamine eritellimusel!
Kontaktid: „Kalnāji”,
Ķeipene vald, Ogre kihelkond,
+371 22002115, www.keipenespiparkukas.lv,
Külastussoovist palume ette teatada!
GPS 56.8481,25.1477

Baldone kihelkond
STOPIŅI“Riekstukalns”
SALASPILS
ĶEKAVA
16 Talispordikeskus
(Pähklimäe talispordikeskus)

BALDONE

Baltimaade populaarseim ning
suurim suusakeskus, kus võib valida
13 eri raskusastmega suusaraja
vahel. Laenutada võib laias valikus
slaalomiks, lumelauasõiduks ning
murdmaasuusatamiseks tarvilikku
varustust, külastajad võivad kasutada
instruktorite teenuseid, tellida
varustushooldust. Murdmaasuusatajate kasutuses on valgustatud
suusarada. Hooaja jooksul on külastajatele avatud kohvik ja
Pähklimaja (Riekstu namiņš). Talispordikeskus pakub aktiivpuhkuse
võimalusi proffidele, harrastussportlastele, algajatele, lastele.
Kontaktid: Riekstukalns-3, Baldone vald, Baldone kihelkond, LV-2125.
Tel. +371 28777888; Instruktorite tellimine: + 371 26220000;
info@riekstukalns.lv, www.riekstukalns.lv
Lahtiolekuajad: ühes talvehooaja saabumisega, hooajaringselt
Esmaspäev 14.00 - 23.00; Teisipäev - Reede 12.00 - 23.00;
Laupäev 9.00 - 23.00; Pühapäev 9.00 - 22.00
GPS 56.7691, 24.4030

17 Läti Ülikooli astrofüüsikaobservatoorium 		
Baldones
Baldones asub Läti ainus kutselise astronoomia alal tegutsev
observatoorium, mis tegeleb optilise diapasooni uuringutega.
Vägeva Schmidti teleskoobiga uuritakse taevatähti, planeete,
meteoriite, komeete ja asteroide!

Huvilised võivad koos Daugmale
Jānisega teha tutvust ta mesilas
perega, valada vahaküünla ning
valmistada savist õnnenööbi.
Ekskursioonisoovist palume ette
teatada! Helistage! +371 29494234
või +371 29144815.
Kontaktid: Talumajapidamine
“Dorītes”, Daugmale, Ķekava
kihelkond,
jānissulutaurs@inbox.lv, www.daugmalesmedus.lv
Lahtiolekuaeg: ekskursioonisoovist palume ette teatada!
GPS 56.8307, 24.4149

20 Mahlakommide käitis
Mahlakomme valmistatakse Läti talumajapidamiste puuviljadest
ja marjadest saadud 100% naturaalsest mahlast; käitises
kasutatakse ainult puhast mahla, puuviljade pektiini ning
looduslikke magusaineid, ei lisata
vett, säilitusaineid, värvaineid,
e-aineid. Iga mahlakomm on
konkreetse marja või puuvilja
maitsega, samuti vastava kirka ja
kena värviga, sisaldab külluslikult
vitamiine ja muid, puuviljades ja
marjades OGRE
esinevaid väärtuslikke
IKŠĶILE
aineid. Saadaval on ka siirupid ja
eliksiirid. Tooteid võib soetada
kohapeal (käitises), kauplustes
“Avokado” (ostukeskuses “Liiba”)
ja “Liepkalni” (ostukeskuses A7).
Korraldame ekskursioone.
Kontaktid: Nākotnes tn. 1, Ķekava,
Tel. +371 29544307 (Māris), +371 29544372 (Ginta),
konfelade@inbox.lv, gintal@inbox.lv, www.giline.net,
Lahtiolekuaeg: ekskursioonisoovist palume ette teatada!
GPS 56.8280, 24.2389

21 Katlakalnsi evangeelne luterlik kirik
Antud kirik on märkimisväärne klassitsitsliku arhitektuuri
mälestis, ehitatud 1794.a. arhitekt Christoph Haberlandi
projekti kohaselt. Kirikul on ümmargune kuppel, väike
kellatorn. Ka kiriku interjööris on järgitud ümmargusi jooni.
Istmed ja orelirõdu on loodud lõpetamata ringi kujulisena, suur
helesinine kuppel loob avara
taevavõlvi mulje.
Katlakalnsi kirku oreli valmistas
1871.a. orelimeister Augusts
Mar tins. Kirikut ümbritseb
kauaaegse kirikuõpetaja, professor
R.Feldmanise rajatud aed, kus
kasvab enam kui 320 puu-ja
taimeliiki.
Kirik restuareeriti täielikult 2016.a.
Kuplit ehib jällegi dekoratiivne
latern, vasest katus. Interjööri
vär vilahendus on lähedane
esialgsele variandile.
Kontaktid: Ticības, Katlakalns,
Ķekava kihelkond,
Tel. +371 2617837, +371 29234047,
katlakalns@gmail.com,
www.katlakalns.lv.
Lahtiolekuaeg: ekskursioonisoovist
palume ette teatada! Helistage!
GPS 56.8992, 24.1722
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