Fizisko aktivitāšu iespējas Babītes novada pašvaldībā

Atrašanās vieta

Kontaktinformācija

Papildus informācija

Babītes sporta
komplekss

Jūrmalas iela 17, Piņķi

Tel.: 67914670,
67914389
babitessoprts@babite.lv

Spuņciema sporta halle

“Pīlādzīši”, Spuņciems,
Salas pag., Babītes nov.

Tel.: 29646497;
salassports@babite.lv

Āra futbola laukums

Rīgas iela 1C, Piņķi

Laukumu izmanto novada bērnu futbola treniņiem un
sacensībām.

Pludmales volejbola
laukumi

“Loki” (pie Piņķu
ūdenskrātuves), Piņķi

Ir izveidoti trīs pludmales volejbola laukumi, kas publiski
pieejami novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem.

Skeitparks

Jūrmalas iela 17, Piņķi

Skeitparkā visiem pieejamas rampas aktīvai atpūtai ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem un riteņiem.

Āra vingrošanas
trenažieri

“Loki” (pie āra futbola
laukuma), Piņķi

Pie futbola laukuma ir izvietoti āra vingrošanas
trenažieri, kas publiski pieejami novada iedzīvotājiem un
apmeklētājiem.

Dabas liegums “Babītes
ezers”

Babītes un Salas pagasts

Dabas liegums “Cenas
tīrelis” (purva laipa,
skatu tornis)

Babītes pagasts; uz šosejas
Rīga-Liepāja ir norāde
“Purva laipa”. Pēc 6 km, aiz
Cielavām ir no koka
veidota norāde - Cenas
tīrelis un Purva laipa.

2007.gad ā tika atklāta purva laipa (5 km), pa kuru ejot,
iespējams nonākt viskrāšņākajās purva vietās.

Dabas parks“Beberbeķi”

Babītes pagasts
(teritorijā starp Piņķiem,
Brīvkalniem un Liberiem)

Beberbeķu dabas parks ir iecienīta atpūtas un pastaigu
vieta dažādos gadalaikos. Sniegotās ziemās slēpošanas
cienītājiem iespējams izmantot dabas parka kāpu
izveidoto reljefu.

Božu ūdenskrātuve

Babītes pagasts
(Dzilnuciems, Taureņi)

Božu ūdenskrātuves apkaime ir skaista ekskursiju,
atpūtas un pastaigu vieta. Ir iespēja ar velosipēdiem
apbraukt ūdenskrātuvi (aptuvenais ceļa garums 7 km).

Piņķu kanāls

Piņķi, Babītes pagasts

Piņķu kanālā vasaras sezonā iespējams baudīt
ūdensslēpošanas priekus, ko piedāvā ūdensslēpošanas
bāze “Aqua sports”.

Golfa laukums “Saliena
Golf”

Silarāju iela 3, Piņķi

www.salienagolf.com

Salienas golfa laukums ir 27 bedrīšu golfa komplekss, kas
piedāvā augstākās klases spēles un apmācības iespējas
katram prasmju līmenim.

Laivu bāze “Dālderi”

“Benūžu - Dāvi”, Babītes
pagasts; ~30 km no Rīgas
meža ielokā 200 metrus no
A-9 (Rīga – Liepāja 13 km)
autoceļa.

www.ekodalderi.lv

Laivu bāze “Dālderi” piedāvā laivu nomu Babītes ezerā makšķerēšanai, putnu vērošanai un medībām, kā arī
ezera apskatei.

Inbox.lv ledus halle

Piņķi

www.inboxledushalle.lv

Slidotava

SIA “Stūris”

Salas pagasts (Ventspils
šosejas 4.km Lielupes
krastā)

www.sturis.lv

Ūdenssporta un atpūtas centrā “Stūris” ir iespējams
braukt ar ūdensslēpēm, veikot, apgūt lidslēpi (sky ski),
šļūkt aiz laivas uz pūšļa, lēkāt uz batuta, spēlēt
pludmales futbolu.

Zirgu izjādes z/s
“Upeslejas”
Zirgu izjādes SIA “Ozoli
Eko”

Vīkuļi, Babītes pagasts.

Tel.: 29194587,
a-ku@inbox.lv
Tel.: 29229129

Izjādes pa Beberbeķu
dabas parku

Priežciems, Babītes
pagasts.

Trenču Ozoli 2, Babītes
pagasts (Liepājas šosejas
malā).

Tel.: 29489492

