
Babītes novads atrodas vietā, kur 
pirms vairākiem gadu tūkstošiem 
šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti 
pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka 
veidoties zvejnieku un mednieku 
apmetnes. Vēl arvien novadā ir 
aplūkojami objekti, kuri stāsta par 
seniem vēstures notikumiem, liecina 
par cilvēku dzīves gaitām un aicina 
ielūkoties pagātnes sejā.

Babītes novads ar savu unikālo 
dabas daudzveidību, Babītes ezeru 
un Lielupes lokiem, kā arī kultūras un 
sporta aktivitātēm nodrošina 
pienācīgu dzīves vidi, labas atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

1 - Babītes stacija. 1911. gadā tika 
atklāta tiešā vilcienu satiksme no 
Maskavas līdz Ķemeriem.  Netālu no
vecā Pūpes kroga tika ierīkota arī 
Pūpes stacija, ko vēlāk pārdēvē par 
Babītes staciju. Babītes dzelzceļa 
pieturas novietne nosaka dzelzceļu 
kā prioritāru sabiedriskā transporta 
veidu Babītes ciema iedzīvotājiem.

2. “Silvicola” kora akmens. Vīru koris 
“Silvicola” dibināts Babītē 1980. 
gada 21. februārī, apvienojoties 
toreizējo mežrūpniecības 
saimniecību vokālajiem ansambļiem 
no visas Latvijas.

Garums: 9 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3 h
Sākums: Babītes dzelzceļa stacija
Beigu punkts: Piņķu autobusa 
galapunkts “Meistaru iela”
Alternatīvas: Maršrutu var mērot arī 
pretējā virzienā ar velosipēdu vai ar 
kājām
Loģistika: Maršruta sākums un 
beigas ir dažādās vietās, kurus ērti 
savieno 4. un 32. autobuss
Der zināt: Maršrutā ir asfalta ceļa 
segums
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Tas ir viens no nedaudzajiem nozaru koriem Latvijā, 
kur pārsvarā dzied meža nozares esošie un bijušie 
darbinieki. Kora dibināšanā piedalījās toreizējais 
meža ministrs Leons Vītols. Viņš uzskatīja, ka Babītē 
vajadzētu uzstādīt akmeni ar iekaltu kora nosauku-
mu. Ar laiku, toreizējais Jūrmalas mežrūpniecības 
saimniecības direktors Edgars Ezerlīcītis sagādāja trīs 
lielus akmeņus, kas daudzus gadus tā arī nogulēja 
zālājā pie ēkas.

3. Piņķu Svētā Jāņa baznīca un piemiņas akmens. Ap 
1850. gadu Rīgas rāte bija nolēmusi par pilsētas 
līdzekļiem celt jaunu baznīcu no akmens, iepriekšējās 
koka baznīcas vietā. Pirmo variantu jaunajai baznī-
cas ēkai arhitekts Johans Daniels Felsko izstrādāja jau 
1856. gadā, bet 1862. gada janvārī Rīgas rātes kases 
kolēģija izskatīja un atbalstīja jau otro – neogotisko 
–variantu. Taču darbs netika uzsākts un 1871. gadā 
tika izstrādāts trešais projekta variants. 1872. gada 25. 
maijā notika baznīcas pamatakmens svinības.

4. Piemineklis Piņķu kaujas piemiņai. Pēc nepilnu 
divu mēnešu gaidīšanas 1919. gada 22. maijā 
atjaunojās uzbrukums ar mērķi atbrīvot galvaspilsētu 
Rīgu no lieliniekiem. Kopā ar pulkveža Baloža brigādi 
uzbrukumā bija jāpiedalās vācu landesvēram, krievu 
kņaza Līvena nodaļai un Vācijas dzelzs divīzijai. Pie 
Piņķiem Baloža brigāde sastapās ar jaunu sīvu 
pretestību, kas prasīja daudz laika un spēka. 
Lieliniekiem nācās atkāpties. Piņķos tika atklāts 
piemineklis par piemiņu šai kaujai, tās dalībniekiem 
un kritušajiem, kas vēsta par brīvības cīnītāju 
varoņgaru un tēvzemes mīlestību.

5. Piņķu Jāņa kapsēta. Pieder Piņķu svētā Jāņa 
baznīcas draudzei. Kapsētā atrodas vairākas 
Lāčplēša ordeņa kavalieru kapavietas.

6. Foto rāmis. Pie Piņķu ūdenskrātuves ar saukli ”Atklāj 
Pierīgu”. Projekta “Tūrisms kopā’’ ietvaros ir uzstādīti 
foto rāmji piecās pašvaldībās:  Olaines, Ozolnieku,  
Jelgavas,  Babītes  un  Mārupes novados.

7. Piņķu ūdenskrātuve. Ir iemīļota aktīvās atpūtas 
vieta gan vietējiem iedzīvotājiem gan novada 
viesiem, jo turpat blakus atrodas futbola laukums, 
2 pludmales volejbola laukumi, āra vingrošanas un 
spēka trenažieri, 2 strītbola laukumi. Kā arī ir vasaras 
sezonā 7 ūdenskrātuvē ir iespējams nodarboties ar 
ūdens slēpošanu. Apkārt ūdenskrātuvei top 
labiekārtota 1,5 km gara apgaismota promenāde.

8. II pasaules kara Beberbeķu vācu karavīru kapi. 
Kapi iesvētīti 2007. gada 22. septembrī.  Iesvētīšanu 
rīkoja Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība. 
Pēc kapu iesvētīšanas tur atdusējās jau vairāk nekā   
1900  karavīru,  tostarp  30  latviešu karavīri un 
pārapbedītie Rīgas apkaimē kritušie vācu karavīri, 
kuru skaits ir aptuveni divdesmit tūkstoši.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: viesu nams, kempings “Irbēni”, 
Brīvkalni
Atpūtas vietas: Beberbeķu ezera peldvieta, Piņķu 
ūdenskrātuve
Ēdināšana: Babītē - Krodziņš "Kristapiņš", Piņķos - 
Restorāns ”Pinkenhofa'', kafejnīca ,”Gardēžu 
namiņš'', picērija “HotBox”, “Coffee STOP”, 
Restorāns ”Irbēni”, Kafijas Banka, Siļķītes un dillītes, 
Pappa Roti, Jurmala Golf Club restorāns.
Veikali: “Elvi”, Babītē un Piņķos, “Lats”, “Maxima” 
Piņķos
Auto stāvlaukumi: Babītes un Piņķu ciemu centros 
Informācija: www.babite.lv/lv/iedzivotajiem/ 
atputas-un-apskates-vietas/   www.exitriga.lv/karte


