
 
 

 

 

Pavasara velobrauciens 

Baldone – Daugmale. 

09.05.2021. 

~6 stundas (~35km) 

Ziedojums: EUR 5 (1 cilvēkam) 

 

 Velobrauciena maršruts. 

 

Tikšanās vieta: 10:00 Ceriņu parks, kas atrodas pretī autobusa maršruta 

Rīga – Baldone galapieturai. 

Maršruts: Baldone (Ceriņu parks) – Baltā pils – ceļš Riekstukalna 

virzienā – Daugmales pilskalns – Malderi (smiltsērkšķu produkcijas 

ražotne) – Dukaļsku ģimenes ziedošie narcišu un tulpju lauki – Nāves 

salas piestātne Daugavas krastā – bioloģiskā Z/S “Atvases”.  

Ceļa apstākļi: 35 % asfaltēts, pa šoseju cauri Daugmalei intensīva 

autosatiksme, bet ir ļoti laba ceļa nomale pa kuru pārvietoties. 65 % meža 

vai lauku ceļi ar zemes vai grants segumu ar pavisam nelielu satiksmi un 

90% viegli izbraucami ar velo. Reljefs – parsvarā līdzens ar lēzeniem 

pauguriem.  

 

  

Maršruta objekti. 

 

Daugmales pilskalns. Atrodas Rīgas HES ūdenskrātuves krastā. Viens 

no slavenākajiem un visvairāk pētītajiem pilskalniem Latvijā. Nozīmīga 

Daugavas osta vairāku gadsimtu garumā. Iespējams bijis apdzīvots vairāk 

kā 3 gadu tūkstošus. Daudz nozīmīgu arheoloģisko atradumu. 

 

Smiltsērkšķu ražotne un viesu māja “Malderi”. Sākotnēji plānoto 

viesu mājas biznesu jau 10 gadus papildinājis cits – smiltsērķšu veselīgās 

produkcijas ražošana. Par sevi raksta tā - Daugavas krasts, neskarta vide, ceļi 

un šosejas ir tālu un šajā paradīzes stūrītī mīt ģimene, kura pati audzē un ražo 

smiltsērkšķu produkciju. Ģimenes uzņēmums nav liels, bet patstāvīgo klientu skaits, 

kurš ar katru gadu tikai pieaug, kā arī lielā interese par uzņēmuma piedāvāto 

produkciju ir devusi spēkus un prieku turpināt iesākto un priecēt klientus ar arvien 

jauniem produktiem. Malderu mājās varēs iegādāties brīnišķīgās dabas veltes 

no smiltsērkšķa – sulas, sīrupi, eļļas iekšķīgai lietošanai un 

kosmetoloģijai, želejas (ievārījumi), ziedes un tējas. 
 



Dukaļsku ģimenes krāšņi ziedošie dārzi. Jānim Dukaļskim audzētavas 

“Jaunakeri” saimniekam ziedu audzēšana un selekcija ir bijis hobijs un 

papildus peļņas avots gandrīz 30 gadus. Sākumā Jānis nopietni pievērsies 

gladiolu selekcijai, bet šobrīd galvenais rūpju bērns ir peonijas. Lai gan 

“Jaunakeros” ziedus var ieraudzīt visas siltās gada sezonas laikā, pavasarī 

krāšņie puķu lauki priecē ar neskaitāmu šķirņu narcisēm, tulpēm, 

hiacintēm u.c. pavasara ziediem. Prieks acīm un sirdij! 

 

Nāves salas piestātne. Nāves salā, kas pirms HES ūdeņu uzpludināšanas 

bija Daugavas pussala gandrīz 2 gadu garumā notika nozīmīgas 1. 

Pasaules kara kaujas. Nāves salā uzstādītais obelisks ir pirmais šāda veida 

piemineklis Latvijā latviešu strēlnieku un 1. Pasaules kara varoņu 

piemiņai. Šoreiz nē, bet citreiz noteikti var sarunāt arī pārcēlāju uz salu. 

 

Z/S “Atvases”. Bioloģiskā lauksaimniecība meža malā, kurā jau kādu 

laiku saimnieko Andris. Baudīsim Andra sagatavotos bioloģiskos zaļos 

salātus. 

 

Ja svētdienā izdosies sarunāt, piebrauksim arī pie “Daugmales 

keramikas” 
 

Uzmanību - drošībai: bērniem nepieciešamas ķiveres, pieaugušie paši 

lieli . Ja ir rezerves riteņa kamera, ņemiet līdzi. Ja nenoderēs Jums var 

noderēt kādam citam.  

Vēderam: ūdens vai cits dzeramais, savas sviestmaizes vai kāds kārums 

enerģijas atjaunošanai, ieplānosim atpūtas un maizīšu laiku. Nobeigumā 

pie Andra būs zaļie salāti, bet tā ir viegla uzkoda. 

Papildizdevumi:  

- kaut kas jānopērk no smiltsērkšķu produkcijas, par stāstījumu 

naudu neprasa, 

- neliels ziedojums par ziedu lauku apskati, 

- pie ziedu lauka iespējams iegādāties arī Daugmales Jāņa 

biškopības produkciju un viņa kundzes radītos keramikas 

izstrādājumus. 

 

 
 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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