Pastaigu maršruts
no
dzelzceļa stacijas "Ķīšupe"
Esam sagatavojuši skaistu pastaigas maršrutu, nedaudz ietverot
Saulkrastu Zvejniekciema pusi, akmeņaino pludmali, priežu un
egļu mežu.

Tos, kuri Saulkrastos ierodas ar vilcienu, aicinām pastaigu sākt no dzelzceļa stacijas “Ķīšupe”.
Savukārt tiem, kuri brauc ar auto, iesakām to novietot stāvlaukumā pie pludmales “Rūķīši”, kas
nesezonā ir bez maksas, vai pie kultūras nama “Zvejniekciems” un sekot maršruta norādēm no
iepriekš minētajiem punktiem.

Sāciet pastaigu no dzelzceļa stacijas “Ķīšupe”. Pa labi no stacijas ēkas aizvijas meža ceļš. Dodieties pa to taisni un baudiet priežu
meža ainavu. Pēc aptuveni 300 metriem ceļš būs grantēts, turpiniet iet pa to taisni, un jūs nonāksiet pilsētā. Ejot taisni pa Akāciju
ielu, sasniegsiet Ainažu ielu, šķērsojiet to, un jūs nonāksiet stāvlaukumā “Rūķīši”.
Stāvlaukums “Rūķīši” tiek uzskatīts par vienu no romantiskākajām vietām Saulkrastos. Tā ir populārākā randiņu vieta. It īpaši
vasaras siltajos vakaros var vērot pulcējamies draugus un pārīšus, gan vecus, gan jaunus.
Nonākot pludmalē, pagriezieties pa labi Zvejniekciema virzienā un turpiniet ceļu taisni. Šajā posmā pludmalē ir smalkas baltas
smiltis un tikai daži akmeņi, kas liecina par to, ka lēnām tuvojaties Zvejniekciema akmeņainajai pludmalei. Pēc aptuveni diviem
kilometriem metot loku ap zemesragu, jūsu priekšā pavērsies Zvejniekciema akmeņainā pludmale, tālumā vīdēs Skultes osta.
Sasnieguši Skultes ostu, ejiet augšā pa koka laipu, un nonāksiet Ostas ielā ar tipisku kolhoza laiku apbūvi – vienādām privātmājām,
kas celtas pagājušā gadsimta vidū. Krustojumā ar Bērzu ielu pagriezieties pa kreisi un ejiet taisni līdz Atpūtas ielai. Tur pa kreisi
no jums pavērsies skats uz kultūras namu “Zvejniekciems”. Decembrī pie kultūras nama skan Ziemassvētku mūzika

Veids: apļveida maršruts
Garums: 6,3 km
Ilgums: 3,2 h
Grūtības pakāpe: vidēja
Maršruta sākuma un beigu koordinātas:
GPS: 57.286320, 24.432864

20. gs. vidū kolhoza “Zvejnieks” vajadzībām to projektēja izcilā arhitekte Marta Staņa (1913–1972), funkcionālisma piekritēja (projektējusi
arī Dailes teātra ēku Rīgā). Kultūras nama pamati tika likti 1952. gadā, taču materiālu trūkuma dēļ to cēla ilgi – piecus gadus. Kad
namu 1956. gada 8. novembrī atklāja, tas bija viens no modernākajiem ne vien Rīgas rajonā, bet visā republikā. Centrālā telpa
kultūras namā ir lielā skatītāju zāle 700 skatītājiem.
Marta Staņa Zvejniekciemā projektējusi arī divas daudzstāvu dzīvojamās mājas skolotājiem, Zvejniekciema vidusskolu un mākslinieku
Postažu ģimenes vasarnīcu.
Blakus kultūras namam tek Aģe. Upe (garums 39 km) iztek no Aģes ezera, uzņem arī Aijažu ezera ūdeņus un ietek jūrā Zvejniekciema
teritorijā. Jau 13. gadsimtā Aģe minēta Indriķa Livonijas hronikā ar vārdu “Adya” (lībiešu valodā “krasts, mala”). Aģe bija vietējas
nozīmes satiksmes ceļš. Šodien Aģes upes grīvā darbojas Skultes osta.

Vilcienu kustības saraksts pieejams šeit:
https://www.pv.lv/
Silti ēdieni un dzērieni līdzņemšanai (nedaudz jānovirzās
no maršruta):
• Krodziņš “Salt Water” (adrese: Akmeņu iela 1,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.) GPS:
57.298550, 24.410291
• Kafejnīca “Mezgls” (adrese: Ainažu iela 122,
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.) GPS:
57.306719, 24.410870
!Aicinām sekot līdzi maršrutam Balticmaps.eu, lai
nenovirzītos no maršruta.

Apmetiet loku ap kultūras namu un tad dodieties prom pa Atpūtas ielu. Šķērsojiet Ainažu ielu un ejiet taisni līdz Aģes ielai, tur
pagriezieties pa kreisi. Šajā pastaigas posmā vērojama tipiska mazpilsētas apbūve, kur redzamas visdažādākā lieluma un stila
privātmājas. Ejiet pa Aģes ielu, līdz tā krustojas ar Jūrkalnes ielu, tad griezieties pa labi Jūrkalnes ielā. Tā ved cauri priežu mežam,
kas mijas ar egļu audzēm, veidojot nedaudz mītisku vidi.
Kad sasniedzat Pagasta ielu, pagriezieties pa kreisi un ejiet līdz Tulpju ielai, tad pagriezieties pa labi. Vietā, kur iela pagriežas,
sākas meža ceļš, ejiet pa to taisni.

Maršruts pieejams šeit: https://ej.uz/pastaiga_no_Kisupes

! Mežizstrādes dēļ meža ceļš aptuveni puskilometru garā posmā ir stipri izdangāts.
Rāma, gara pastaiga pa priežu mežu aptuveni 2 km garumā jūs atvedīs atpakaļ dzelzceļa stacijā “Ķīšupe”.

