
Nāgelmuižas

VIESU NAMS - PIRTS UPESRŪĶI4
Viesu nams - pirts „Upesrūķi” - atpūta 
ģimenēm un ģimeniskiem svētkiem.  Viesu 
nams ar pirti (4 guļamistabas); Mazā pirts (1 
guļamistaba); pirtnieka pakalpojumi; 
apkurināms āra kubls; bērnu spēļlaukums; 
svinību telpa (līdz 20 personām); rudzu 
maizes cepšana; baskāju taka; nojume; dabas 
taka; mini ZOO. 

29 476 717; 29 204 084

“Upesrūķi”, 2. līnija 9B, Skuķīši, Garkalnes pag., Ropažu nov.
GPS: 57.005560, 24.502516

upesruki@inbox.lv upesruki.lv 

ZAĶU KROGS6
Laiks iestiprināties! Būsiet gaidīts uz gardām maltītēm. Piedāvājam zupiņas, otros un 
saldos ēdienus kā arī burgerus un to komplektus. Dažādiem dzīves gadījumiem 
pieejama arī banketu zāle 40 personām. Pieņemam pasūtījumus uz vietas Zaķumuižā 
vai pa tālruni. 

27 315 595, 67 958 117

“Mežāres”, Zaķumuiža, Ropažu nov.  GPS: 56.969734, 24.481074

mezaressia@inbox.lv ZakuKrogs 

VĒJA LIGZDA 8
VĒJA LIGZDA — krodziņš Ropažos jums vienmēr 
paliks tuvu pie sirds! Darbadienās steidzīgajiem tiek 
piedāvātas kompleksās pusdienas. Banketu zāle 
svinībām un galdu klāšana izbraukumos. 

28 336 636, 28 451 905

Brīvnieki, Ropaži, Ropažu nov.  
GPS: 56.973787, 24.633667

vejaligzda@inbox.lv

DIŽ-OZOLU DABAS TAKA10
Labiekārtota pastaigu un dabas izziņas taka 
Tumšupes krastos. Takā uzstādītas dores – bišu 
stropi pēc sentēvu metodēm. Izejot dabas taku 
sakārtosiet domas un gūsiet enerģētisko lādiņu. 

29 476 717

2. līnija, Skuķīši, Garkalnes pagasts  GPS: 57.007282, 24.502667

upesruki@inbox.lv

ASARU EZERS11
ASARU EZERS (arī Asarītis, Asarīšu ezers) ir 
skaists mežu ieskauts brūnūdens ezers 
starpkāpu pārpurvotā ieplakā. Ir peldvieta, 
piknika vieta. Lieliska vieta atpūtai pie dabas.

29 335 523

Garkalnes pag., Ropažu nov.  GPS: 57.006104, 24.412242

turisms@ropazi.lv

LIEPU PARKS, NĀGELMUIŽAS DIŽOZOLS12
Nāgelmuiža ir īpaša ar lielāko, zaļojošo dižozolu Ropažu novadā un līdz mūsdienām 
saglabājušos, teikām apvīto senlaiku liepu parku.

29 335 523

Nāgelmuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.980766, 24.445260

turisms@ropazi.lv

LATVIEŠU LEĢIONĀRU PIEMIŅAS VIETA13
Atklāta 2003. gada 11. novembrī. Piemiņas 
zīmi pēc mākslinieces Guntas Darbvares meta 
veidojis mākslinieks Edgars Spridzāns. No 
laukakmeņiem mūrēto nošķelto konusveida 
piramīdu vainago no metāla stieņiem 
sastutēts simbolisks ugunskurs. Piramīdā 
iestrādāta sārtā granītā darināta plāksne, kurā 
iekalts teksts “Leģionāriem. Mēs sadegām par 
tēvzemes brīvību” .   

29 335 523

Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.968869, 24.488528

turisms@ropazi.lv

ROPAŽU VIDUSLAIKU PILSDRUPAS 17
Ropažu viduslaiku pilsdrupas – vācu ordeņa 
brāļu  pils celta 14. gs. 1559. gadā pili 
nodzedzināja Maskavijas karaspēks. 17. gs. 
sākumā kādu laiku pilī mitinājās cilvēki, bet 
pēc tam tā tika pamesta, pilsmūri noārdīti un 
akmeņi izmantoti jaunu ēku celtniecībā. Ik 
rudeni Ropažu pilsdrupās norisinās 
Mantojuma dienas -  informatīvi iglītojošas 
aktvivitātes par Ropažu novada 
arheoloģiskajos izpetēs darbos iegūto 
mantojumu. 29 335 523

Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.978986, 24.630476

turisms@ropazi.lv

ATPŪTAS VIETA PIE LIELĀS JUGLAS – KĀSUĻI18
Iecienīta atpūtnieku vieta pie Lielās Juglas dolomītu stāvkrasta.

29 335 523

Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.964480, 24.571846 

turisms@ropazi.lv

BAJĀRU STĀVKRASTS19
Skaista Lielās Juglas stāvkrasta ainava ar 
simtgadīgiem ozoliem.

29 335 523

Ropažu pag., Ropažu nov.  
GPS: 56.9604517, 24.5661338

turisms@ropazi.lv

BAJĀRU KROGA DRUPAS20
Bajāru sēta ir pieminēta 17.gs. Bajāru krogs 
ir ierīkots ar Zviedru valdības rīkojumu 
17.gs. beigās, nosakot, ka pie lielceļiem ik 
pēc divām jūdzēm jābūt krogam. 
Krodzinieki šajā laikā baudījuši labklājību un 
tiem bijusi sava zeme, par kuru viņi 
norēķinājušies ar muižas alu, neveicot citas 
klaušas. Krogā bijušas dzertuves telpas, 
nakšņošanas telpas un stadula, kurā atstāt 
zirgus un ratus. Kroga sētu veidoja 

saimniecības ēkas un pagrabi, kā arī kalēja smēde. Ēku esot nodedzinājuši čigāni 
1980-tajos gados.

29 335 523

Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.954939, 24.558777

turisms@ropazi.lv

VALDENRODES MUIŽA14
Valdenrode (no vācu val. Waldenrode – 
Mežalīdums) muižas komplekss piederēja 
baronu fon Volfu dzimtai (19.gs. vidus – 20.gs. 
sākums). Valdenrodes kungu māja celta, 
19.gs.nogalē. Tā bijusi ap 120 govju, 40 zirgu un 
daudzu citu mājlopu lielsaimniecība. 
Moderu mājas. Moderes muižās bija priviliģētas 
kalpones, kuras atkrējumoja pienu, gatavoja biezpienu un sēja sieru. Ēkas otrajā stāvā 
ilgus gadus (1957- 1987) divās istabās bija izvietota Zaķumuižas bibliotēka un divi 
dzīvokļi. 

Zirgu staļļi.
Pēc I Pasaules kara tie izmantoti kā 
noliktavas un zirgu puišu un kučieru 
istabiņas. 
Apbūvē ietilpa arī apstādījumi un muižas 
dīķis. Valdenrodes kungu māja nodegusi I 
Pasaules kara laikā, bet  2002.gadā 
atkausējot izsalušās apkures caurules, mājā 
izcēies ugunsgrēks un tā nodegusi pilnībā. 

No barona Frīdriha fon Volfa mantojuma vēl ir saglabājies parks, kā arī medību taka, 
saukta par Barondambi. Šobrīd atrodas privātīpašumā.

29 335 523

Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.  GPS: 56.968260, 24.489455

turisms@ropazi.lv

PICA MIMI 7
PICA MIMI - Picu piegāde Zaķumuižā un tās 
apkārtnē! Gardas, sulīgas un karstas picas, kas 
tiks piegādātas tieši uz Jūsu mājām, biroju vai 
ballīti.

26 341 699

“Strūgas”, Zaķumuiža, Ropažu pag., 
Ropažu nov.   GPS: 56.974954, 24.465212

www.picamimi.1s.lv

VALDENRODE5
Kafejnīca, banketu zāle, pirts un viesu 
istabas Zaķumuižā. Darba dienās – pusdienu 
piedāvājums. Naktsmītnes.

67 958 464

Parka iela 4, Zaķumuiža, Ropažu nov.  GPS: 56.969242, 24.485462

visa9@inbox.lv
valdenrode

NAMDARA DARBNĪCA2
Interaktīvas nodarbības par kokiem, 
strādāšana kopā ar meistariem, senās spēles, 
trošu nobrauciens, pārceltuve, eko rotaļu 
laukums, labiekārtotas piknika vietas un 
romantisks "ugunskura nams", suvenīri, pirts 
un naktsmājas. 

29 858 049

www.namdaradarbnica.com

"Namdara darbnīca" Garkalnes novads, "Pirts Alpi"
GPS: 57.014160, 24.461238

namdara.darbnica@inbox.lv

AMATNIEKU VEIKALS CUKURS9
Amatnieku veikals “Cukurs” - pašmāju 
amatnieku, dizaineru un mājražotāju darbi. 
Pie mums atradīsiet Latvija radītu keramiku, 
koka izstrādājumus, pinumus, sojas vaska 
sveces, rotas, adījumus, kā arī skaistas 
dāvanas, izmeklētus gardumus un dažādus 
citus unikālus pašmāju produktus no vairāk 
nekā 150 ražotājiem. 

26 111 606 www.cukursveikals.lv 

Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu nov.  GPS: 56.972518, 24.634225

cukurs.giftshop
ALPU ZIRGI3

Izjādes - vizināšanu zirga mugurā aiz 
pavadas- pa mežu vai uz laukuma/teritorijā. 
Treniņi (ir apgaismots laukums diennakts 
tumšajām stundām, šķēršļi u.c.). 
Svinību vietas noma pasākumiem bez vai ar 
iekļautu vizināšanos zirga mugurā, 
stāstījums par zirgiem un zirdziņu 
pabarošanu. Mini Zoo. Piknika vietas.

26 437 039 alpuzirgi 

"Alpu zirgi", Mālpils šosejas P3 - 4. kilometrs, Garkalnes pag., Ropažu nov.
GPS: 57.012828, 24.457786

ivekoks@inbox.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts: “Sēņu ceļš” (18-00-A019.333-000014) 
tiek īstenots Lauku attīstības programmas 
2014-2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība”  

Tu atrodies šeit!

ZAĻĀS VĀRNAS VELO MARŠRUTI
LIELAIS LOKS
RIETUMU LOKS
AUSTRUMU LOKS

~ 42 km
~ 25 km
~ 25 km

Zaķumuiža - Sauleskalns – Ropaži – Skuķīši – Nāgelmuiža – Zaķumuiža
Zaķumuiža - Sauleskalns – Skuķīši – Ropaži – Zaķumuiža
Zaķumuiža – Sauleskalns – Skuķīši – Asaru ezers – Nāgelmuiža - Zaķumuiža

ATPŪTAS KOMPLEKSS SAULESKALNS1
Latvisko svētku taka (maksas), atrakcijas 
bērniem, skolēnu ekskursijas, pirtis, 
nakšņošana, laivu un kajaku noma, sporta 
laukums, kanapolo un futbolgolfa spēle. 
Amatu māja ar radošajām darbnīcām, 
izbraukums ar džipiem pa bezceļiem, 
lāzertags, velo noma.

29 403 887, 26 301 327

www.sauleskalns.lv

“Sauleskalns”, Ropažu pag., Ropažu nov.  
GPS: 56.968889, 24.512601

ievameijere@inbox.lv; meijersj@inbox.lv

ROPAŽU EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA16
1893. gadā par Ropažu muižas īpašnieka Džeimsa 
Georga Leonharda fon Volfa (1854. – 1928.) 
līdzekļiem uzcēla Neogotikas stila mūra baznīcu, 
kura Padomju laikos tika izdemolēta. No 
1997. gada norisinās atjaunošanas darbi. Baznīcā 
notiek dievkalpojumi. 2022.gadā apmeklētājiem 
tik atvērts baznīcas tornis.

29 335 523

Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov.  
GPS: 56.973123, 24.631723

turisms@ropazi.lv

LANTES MUIŽA 15
Lantes muiža celta 19. gs. 2. pusē, tā ir 
guļbūve ar mūra torni stūrī un saimniecības 
ēkām. Lantēs dzīvoja īrnieks Brangs ar ģimeni.  
Padomju laikā te bijis zirgu iznomāšanas 
punkts, arī kolhoza kantoris un komunālie 
dzīvokļi. Šobrīd ēka atrodas privātīpašumā un 
tiek atjaunota. Ir pieejamas ekskursijas, tiek 
rīkoti mūzikas un kino vakari, meistarklases. 
Saimnieki piedāvā SUPošanu pa Lielo Juglu. 

26 183 999 

"Lantes", Ropažu pag, Ropažu nov.  GPS: 56.978994, 24.600583

lantesmanor@gmail.com lantesmuiza www.lantes.lv

Piemēroti sportiskiem velobraucējiem, kas vēlas 
izbaudīt skaistās pierīgas priežu mežu ainavas, 
apskatīt ciematus un apmeklēt vietējos 
uzņēmējus

Derēs divritenis, kas ir piemērots ilgstošai 
braukšanai pa grantētiem ceļiem un meža takām

Maijs – oktobris

Vidējs

Asfalta segums (ciematos), ceļi ar grants 
segumu, meža ceļi, smilšaini ceļi, takas

Maršruti:

Riteņa tips.

Ieteicamais laiks:

Grūtības pakāpe:

Ceļa segums:   
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