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Skaistākais vides 
objekts

• Pārgājienā es biju gar Daugavu. 

• Daugava latviešiem ir arī viens no 
nacionālajiem simboliem, kuru apdzied 
dziesmās, dēvējot par „Daugavu māmuļu”, par 
tautas „likteņupi”. Ar cīņu 20. gadsimta beigās 
pret Daugavas HES būvniecību, kuru izveidojot 
tiktu applūdināta Daugavas loku dabas parks 
starp Daugavpili un Krāslavu, sākās 
tautas atmoda, kas atnesa Latvijai neatkarību.

• Daugavas garums 1005km (Latvijā 352km)



Skaistākie vides 
objekti

• Rīgas HES ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā 
elektrostacija Latvijā. Tā tika celta no 1966. līdz 1974. gadam un 
atrodas 35 km no upes grīvas. Hidroelektrostacija ir aprīkota ar 
sešiem hidroagregātiem ar "Kaplan" turbīnām. Elektrostacijas 
hidroagregātu kopējā uzstādītā jauda ir 402 megavati, bet tās 
saražotās elektroenerģijas apjomi 2009. gadā veidoja 792,5 
gigavatstundas. Neskaitot elektroenerģijas ražošanu, Rīgas HES 
kalpo arī kā sinhronais kompensators sprieguma un frekvences 
regulēšanai energosistēmai.

• Sv. Jura baznīca celta ap 1380. gadu, iespējams reizē ar Salaspils pili. Baznīcai 

dots Livonijas ordeņa garīgā aizstāvja Sv. Jura vārds. Baznīca celta no dolomītiem 

un liela izmēra ķieģeļiem. Spriežot pēc nedaudzajiem 17.-19. gs. plāniem, 

zīmējumiem un saglabājušās altārdaļas paliekām, ēka bijusi ar gotikas stila 

iezīmem. 1605. gada Salaspils kaujas laikā daļēji sagrauto baznīcu hetmans

J.K.Hodkevičs par saviem līdzekļiem licis to atjaunot. Sv. Jura baznīca cietusi 

vēlreiz 1629. gadā, kad poļu spēki nonākuši līdz Salaspilij, bet, sastapušies ar 

artilērijas uguni, atkāpjas Baldones virzienā. 1638. gadā Salaspils Sv.Jura baznīca 
atjaunota.



Vietas, kur būtu jāveic
uzlabojumi

• Manuprāt, šo vietu vajadzētu uzlabot, jo šī 
jaunceltne atrodas šosejas malā, kur ikdienā daudzi 
cilvēki brauc garām.

• Šo vietu varētu vai nu pabeigt celt vai kādam 
pārdot, kurš vēlētos kaut ko skaistu uzbūvēt šajā 
vietā.



Risinājumi vides sakārtošanai

• Rīkot talkas

• Likt zīmes, ka nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus

• Likt zīmi, ka nedrīkst apzīmēt



Drošība

• Ir patīkami staigāt gar Daugavu, jo šeit arī rūpējās par 
cilvēka drošību.


