
Esam sagatavojuši skaistu pastaigas maršrutu, kurā lieliski 
pavadīsiet laiku, izstaigājoties pa priežu mežu un kāpām. 

Pastaigu maršruts 
no  

dzelzceļa stacijas "Pabaži"

Šajā maršrutā sākuma punkts ir dzelzceļa stacija “Pabaži” gan tiem, kuri plāno ierasties ar vilcienu, gan tiem, kuri 
brauks ar savu auto, jo blakus dzelzceļa stacijai atrodas bezmaksas auto stāvvieta.
Sāciet pastaigu no dzelzceļa stacijas “Pabaži”. No stacijas ejiet pa Stacijas ielu līdz Dzelzceļnieku ielai, tajā pagriezieties 
pa kreisi un ejiet līdz Pabažu ielai, tajā pagriezieties pa labi. Pabažu un Rīgas ielas krustojumā atrodas Saulkrastu 
Velosipēdu muzejs – vienīgais velosipēdu muzejs Baltijas valstīs. Nesezonā tas apmeklētājiem ir slēgts. 
Bagātīgā Jāņa un Gunta Sereginu velosipēdu kolekcija, kuras veidošana sākusies 1977. gadā, jau vairākus gadus  
apskatāma pašu radītā muzejā. Tā veidota no tehniski interesantākajiem Latvijā atrastajiem velosipēdu attīstības  
vēstures paraugiem. Kolekcija ataino Latvijas velosipēdu rūpniecības vēsturi pirms Otrā pasaules kara, un līdzās 
unikāliem eksponātiem aplūkojama seno laiku darbnīca un veikals. Muzejā plaši pārstāvētas dažādas lietas, saistītas 
ar velosipēdiem, riteņbraukšanas sportu un biedrībām.

Šķērsojiet Rīgas ielu un turpiniet iet pa Pabažu ielu, līdz sasniegsiet kāpas. Ejiet pa taciņu kāpās. 
Šī taciņa ir bijušais laivu ceļš, pa kuru zvejnieki laivas no  pagalmiem nogādāja pludmalē. Ejot  
ieraudzīsiet kāpnes, te sākas Saulrieta taka, ejiet pa to pa labi. Šajā posmā Saulrieta taka sakrīt ar  
Jūrtaku, tādēļ varat sekot Jūrtakas zili baltajam marķējumam. 

Saulrieta taka – 3,6 km gara meža taka, kas stiepjas gar jūras piekrasti no Baltās kāpas līdz Saules tiltam. Tavam 
skatam pavērsies smilšu pludmale un mierpilnais kāpu mežs, kurā aplūkojamas 20 dižpriedes. Dažas priedes ir pat 
200 gadu vecas. Neaizmirsti klausīties putnu dziesmās un vērot sīkumus. Ja Tev paveiksies, ieraudzīsi mazo, īpaši 
aizsargājamo kukainīti – priežu sveķotājkoksngrauzi!

Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti. Tā sākas 
pie Lietuvas – Krievijas robežas Nidas ciemā Lietuvā un ved cauri Latvijai līdz Tallinas ostai Igaunijā.  
Latvijā – 581 km, 30 dienas. Saulkrastiem ved  cauri 26. un 27. dienā. 

Šķērsojot Saules tiltiņu, turpiniet pastaigu pa koka laipu, līdz nonāksiet Raiņa ielā. Pēc 20 metriem iegriezieties Smilšu 
ielā un ejiet taisni līdz Ainažu ielai. Tieši pretī slejas Pēterupes baznīca.

Pēterupes baznīcas pirmā ēka celta 1641. gadā. Mūsdienās saglabājies ceturtais, 1856. gadā jaunceltais  
dievnams. Tā altāra gleznu Kristus pie krusta (Golgāta) 1856. gadā gleznojis Jozeps Millers, paraugam 
izmantojot sava skolotāja Pētera Kornēliusa radīto altārgleznu Minhenes Ludviķa baznīcā. Dievnamu  
iesvētīja 1864. gadā, un pēc gada baznīcā uzstādīja Martina firmas ērģeles ar 8 reģistriem, ko 1903. gadā paplašināja 
līdz 14 reģistriem. Diemžēl ērģeles izpostīja Otrā pasaules kara laikā.

Šķērsojiet Ainažu ielu un turpiniet iet pa Smilšu ielu līdz Skolas ielai, tajā pagriezieties pa labi. Pa ceļam  
iesiet garām Saulkrastu tenisa kortiem. Uzreiz aiz dzelzceļa tilta ir kājnieku tiltiņš pāri Pēterupei, ejiet pa to un turpiniet 
pastaigu pa gājēju celiņu, līdz nonāksiet Viļa Lāča ielā, tad pagriezieties pa labi un turpiniet ceļu taisni līdz Siguldas 
ielai. Tajā pagriezieties pa labi. Pēc 200 metriem iegriezieties pa kreisi meža ceļā un ejiet, līdz ieraudzīsiet Pabažu 
staciju – pastaigas galamērķi! 

Veids: apļveida maršruts
Garums: 6,3 km 
Ilgums: 3,2 h
Grūtības pakāpe: vidēja
Maršruta sākuma un beigu koordinātas: 
GPS: 57.242117, 24.408274

Vilcienu kustības saraksts pieejams šeit: 
https://www.pv.lv/

Silti ēdieni un dzērieni līdzņemšanai (nedaudz jānovirzās 
no maršruta):

• Kafejnīca “Bemberi”, Raiņa iela 7, Saulkrasti;  
GPS: 57.262978, 24.414550

• Kafejnīca “10 balles”, Ainažu iela 9, Saulkrasti;  
GPS: 57.263349, 24.414797

!Aicinām sekot līdzi maršrutam Balticmaps.eu, lai  
nenovirzītos no maršruta.

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

https://www.google.com/maps/place/57%C2%B014'31.6%22N+24%C2%B024'29.8%22E/@57.242117,24.40608,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d57.242117!4d24.408274?hl=lv
https://www.google.com/maps/place/57%C2%B014'31.6%22N+24%C2%B024'29.8%22E/@57.242117,24.40608,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d57.242117!4d24.408274?hl=lv
https://www.pv.lv/
https://www.google.com/maps/place/57%C2%B015'46.7%22N+24%C2%B024'52.4%22E/@57.262978,24.412356,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d57.262978!4d24.41455?hl=lv
https://www.google.com/maps/place/57%C2%B015'48.1%22N+24%C2%B024'53.3%22E/@57.263349,24.412603,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d57.263349!4d24.414797?hl=lv
https://www.google.com/maps/place/Mezgls/@57.2994723,24.4071646,15z/data=!4m5!3m4!1s0x46eeaf84962f5347:0xe6321867b641d4d0!8m2!3d57.3067711!4d24.4108969?hl=lv
https://balticmaps.eu/lv/c___2717345.99-7810536.95-16/f___ls-VZwl+hUdu5c..l++j++V++T+n+l..t*Ct+h0V1V+f++v+t+v..n0Z++h*3V+T..v..T..X++XCw0R4V5Z*b++f3f4T1d0n*T++X++X++j++j0f..d0W*h++7r*Hp*g*2g*Jm++T++w..v..j++l++CR++e*n6sAw..S..v++q..'a4t..Y*X..k+n..c+d*k++APc..Kg..k0Qk24e+Y++k*o+p*w..b..g..Ok3g++o1a1Y2c*s1w..s+i++U++c++a+s1g6U+c1e++i*i++c+w3s4m*a++Y..k+S+U+IU*q++U++S+u+s0m2h0g++vU..Y5j+l+X3T*j10/bl___cl

