
Maršruts “Ziedu ceļš” 

jeb no “Daugmales Bišu Jāņa līdz “Dieva ausij”” 

(maršruts dabīgās kosmētikas, ziedu un košumkrūmu mīļotājiem, pamatā braukšana 
pa asfaltētiem ceļiem)  

Visos objektos iepriekšēja pieteikšanās/ierašanās laiku saskaņošana 

Visieteicamākais laiks: no jūlija vidus l īdz augusta sākumam, kad pie Staburaga 
klints piemiņas zīmes “Dieva auss” zied plašie dienliliju stādījumi. 

                                                                                     “Lai cik biezi sniegi šoziem birs, 
Ziedi, kuriem jāplaukst, nenomirs, 

Tikai atpūtīsies tie, lai spētu 
Pārplūdināt katru zemes pēdu...” 

Ā. Elksne 
 

Kad pavasara lielie dārza darbi aiz muguras un pašu dārzos katrs augs un 
košumkrūms jau apčubināts un ieriktēts vislabākajā vietā, laiks doties ceļojumā, lai nu 
paši savām acīm varam baudīt ziediem pārplūdināto katru Latvijas zemes pēdu! 
Apskatīt, ko piedāvā stādu audzētavas, paglaudīt bites, apmeklēt vīnogu dārzu, 
apmeklēt uzņēmumu, kas ražo dabīgu kosmētiku no Latvijas augiem, apskatīt skaisto 
dārzu īpašnieku lolojumus – daiļdārzus Daugavas kreisajā krastā, un noslēgt savu 
ceļojumu pie “Dieva auss” (Staburaga klints piemiņas zīmes), iečukstot tajā savu 
paldies par ziediem un krāsām, iedvesmojošiem stāstiem piepildīto dienu! 

1) Z/s “Dorītes/ Jānis Sulutaurs. Tiem, kuriem ir vēlēšanās Daugmales Jāņa 
klātbūtnē paglaudīt bites, izliet savu vaska sveci un pagatavot no māla savu laimes 
pogu, ir iespēja atbraukt uz Daugmali ekskursijā. Gaidīsim ciemos grupas no 
bērnudārziem, skolām, kā arī pieaugušos. 

 2) Jāņa Dukaļska puķes/ Jānis Dukaļskis sīpolpuķes audzē jau vairāk kā 30 gadus. 
Tās ir tulpes, narcises, hiacintes, krokusi, muskares, tīkliņīrisi, allium sīpoli, 
fritil ārijas, gladiolas utml. Savu vietu dārzā atrod arī bārdainie īrisi, dālijas, flokši, 
eremūri, peonijas, maijpuķītes, astilbes, mārtiņrozes un vēl daudz kas cits. 

3) Daugmales lilijas/ Selekcionārs Guntis Grants. Lielāko daļu sortimenta veido 
Āzijas lilijas, kuras visvieglāk piemērojas dažādiem apstākļiem dārzos. Selekcionārs 
G. Grants ir centies izveidot atšķirīgas lilijas kā, piemēram, sīkziedu šķirnes 
“Bumbons”, “Māsa Lapsa”, “Brālītis Trusītis” vai lilijas ar izteikti dekoratīviem 
zīmējumiem, piemēram, “Eksplozija”, “Čika”, “Dundaga”, utt. 

4) Individuālais vīna dārzs/ Edmunda Būmaņa vīna dārzs – Piedāvājumi: 
seminārs par vīnogu kopšanu sākot no maija vidus līdz rudenim; vīnogu dārza 
ierīkošana, šķirņu izvēle, stādīšana un kopšana. Vīnogu stādu iegāde: maijs, jūnijs, 
jūlijs. Gardēžu tūre: mājas vīnu degustācija. Te ir gan vīnogu vīni, gan dārza un meža 
ogu vīni.  



5) Dabīgā kosmētika no Latvijas augiem – CADE  ir jauns inovatīvs uzņēmums, 
kas dzīvo, elpo un jūt šodienas  vērtības. Iedvesmojoties no Latvijas dabas, priežu 
mežiem  un tautas dziesmām, CADE ir radījusi savus produktus. 

6)  Stādu audzētava “Zaķi”  – Stādaudzētavā var aplūkot dažādu šķirņu dekoratīvo 
stādāmo materiālu – rožu stādus, kokus, ziemcietes, u.c.  

7)  Vēderprieki : Pusdienas kafejnīcā “Pie Aigara” (ietilpība 50 cilv.) lūgums grupām 
pieteikties iepriekš/vienoties par ēdienkarti, ierašanās laiku, utml. 

8) Daiļdārzs “Gundegas” – daiļdārza saimniece saprot puķu valodu; iespējams 
aplūkot desmitiem šķirņu puķu un košumkrūmu.  

9)  Daiļdārzs: Jaunā lauku sēta Staburaga “Baķi” – viegli kopjama, ekonomiska 
un estētiska dārza piemērs. Šī dārza saimniece ir diplomēta daiļdārzniece, kura, 
respektējot upes (Daugavas) klātbūtni un esošos augus, ir izveidojusi teritoriju ar 
plašiem zālieniem 2 ha platībā 

10) Dienliliju dārzs pie Staburaga klints piemiņas zīmes “Dieva auss”: 
viskrāšņāko veidolu Vienības birzs (pirmsākumi K. Ulmaņa laikā 1935.g.) iegūst 
laikā, kad ziedēšanu uzsāk plašais dienliliju dārzs, šeit kuplo arī prezidentu stādītie 
ozoliņi un atrodas Staburaga klints piemiņas zīme “Dieva auss”.  

11)  Vēderprieki : Sēlijas ēdieni/arī cita veida ēdieni vaļēja tipa lapenē Vīgantes parkā 
Likteņupes Daugavas krastā. 

N.p.
k.  

Objekts/nosaukums Tālr.nr.:  Adrese/Koordinātas 

1. Z/s “Dorītes” 29494234 “Dorītes”, Daugmales pag., Ķekavas 
novads, LV-2124 
http://daugmalesmedus.lv/kontakti/ 
56.8311, 24.4135 

2. Z/s“Akeri”/Jāņa 
Dukaļska puķes 

26318938 
 

 
 

 “Jaunakeri”, Daugmale, Ķekavas 
novads, LV-2124 
http://daugmaleslilijas.lv/janis_dukalsk
is.htm 
56.8283, 24.4169 

3. Z/s “Akeri”/ 
Selekcionāra Gunta 
Granta dārzs 

29297217 “Jaunakeri”, Daugmale, Ķekavas 
novads, LV-2124 
56.8283,24.4169 
http://daugmaleslilijas.lv/index.htm 

4. Edmunda Būmaņa 
vīna dārzs 

65038505
22353290 

Birzes iela 22, Ķegums, Ķeguma 
novads, LV-5020 
http://vinadarzs.lv/ 
56.7475, 24.7271 

5. SIA “CADE”, Solvita 
Kūna 

29403760 Keguma nov., Ķegums, Aizvēja iela 1, 
LV-5020 
www.cade.lv 
56.7500, 24.7299 

6. Stādu audzētava 
“Zaķi”  

29410163 Zaķi, Birzgales pagasts, Ķeguma 
novads, LV – 5033 



 56.6014, 25.0349 
7. Kafejnīca “Pie 

Aigara” 
29478709 Jelgavas iela 69, Jaunjelgava 

56.6173, 25.0894 
8. Daiļdārzs “Gundegas” 29648017 “Gundegas”, Daudzeva, Daudzeses 

pag., Jaunjelgavas novads, 56.5105, 
25.2410 

9. Jaunā lauku sēta 
Staburaga “Baķi”- 

29490300 “Baķi”, Staburaga pagasts, 
Jaunjelgavas novads, 56.5730, 25.5243 

10. Dienliliju dārzs pie 
Staburaga klints 
piemiņas zīmes 
“Dieva auss” 

29391109 
(gids) 

Vīgante, Staburags, Staburaga pagasts, 
Jaunjelgavas novads, LV-5128, 
56.5793, 25.4816 

11. Vēderprieki/Vīgantes 
parka lapenē 

26209519 Vīgante, Staburags, Staburaga pagasts, 
Jaunjelgavas novads, LV-5128,  
56.5742, 25.4952 

12. Saite uz maršruta karti  https://drive.google.com/open?id=1jm
NPWJyuwNNR7ylzkGJ8h67wdcM&u
sp=sharing 

 


