Velomaršruts Nr.7
„Jaunmārupe – Božu ūdens krātuve”
Velomaršruts piedāvā izbaudīt skaistākās Jaunmārupes ainavas –
zirgu ganības, golfa kluba plašumus, priežu meža celiņus un nokļūt
pie Božu ūdens krātuves, kur pavadīt savu brīvo laiku pie ūdens.
Šeit būs piemērota vieta piknikam un vasarīgām peldēm.
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1) Maršruta garums: 16,2 km
2) Grūtības pakāpe: Viegli*
3) Ceļa seguma veids: Asfalts, grants, meža celiņi.
Maršruta sākums: Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Mazcenu aleja 33 k.3, Jaunmārupe.
Ir iespēja novietot automašīnu vai piekļūt ar sabiedrisko transportu
(55.autobuss).
4) Kā izbraukt? No sākumpunkta līdz golfa klubam „Viesturi” maršruts virzās pa
labu, asfaltētu ceļu. Šajā posmā jāuzmanās no automašīnām. Tālāk maršruts
virzās apkārt Božu ūdens krātuvei pa grants un meža celiņiem. Atpakaļceļā aiz
Pelēm jānogriežas pa kreisi uz meža celiņu. Šajā meža posmā jābrauc pa
galveno meža taku, kas izvedīs uz grants ceļu, kas pieslēdzas klāt
Jaunmārupes loka ceļam – Ziedkalnu ielai un Mazcenu alejai pa kuru nokļūsiet
līdz maršruta sākuma punktam.
5) Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams izbraukt pa zilo trasi, kas ir
koplietošanas grants ceļš gar Dzilnupīti. Maršrutu var kombinēt velomaršrutu
Nr.6 „Jaunmārupes loks”.
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6) Der zināt!
Pārtikas veikali un pusdienošanas iespējas:
Jaunmārupe:
- Kafejnīca „Laura”, Mazcenu aleja 37/1, Jaunmārupe, tālr.: 25423700
- Veikals "Klements un Pēteris", Mazcenu aleja 5a, Jaunmārupes centrā.
- Veikals "Neriņa V", Mazcenu aleja 6, Jaunmārupes centrā.
- Veikals "Bice", Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33 k.1 , netālu no Mārupes KAC.
!!! Ja iespējams, ieteicams paņemt līdzi velo remonta komplektu, rezerves kameru vai
līmkomplektu ar pumpi.
!!! Pie Božu ūdens krātuves ir kāpas un vietējas meža takas ekstrēmākai
riteņbraukšanai.
7) Maršruts elektroniski: GoogleMaps http://goo.gl/maps/1po0S
Apskates objekti:
1.Mārupes novada Klientu apkalpošanas
centrs
Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs
sniedz
iespējas
vienkopus
iegūt
visu
nepieciešamo informāciju par Mārupes novada
Domes kompetencē esošajiem jautājumiem.
Pie centra blakus Jaunmārupes dīķiem ir
izveidota labiekārtota vieta ar soliņiem un
strūklaku.
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads
Tālrunis: 67933705
www.marupe.lv

2.Zirgu stallis „Imakas”
Pie ceļa kreisajā pusē atrodas Zirgu stallis “Imakas”.
Saimnieki Aivars Šmits un Natālija Pavlova piedāvā
izjādes ar zirgiem vai vienkārši pastaigāties un
izbaudīt zirgu klātbūtnes relaksējošo mieru un skaisto
apkārtnes ainavu.
Aivars:
+371 29638243
Natālija:
+371 22433160
www.imakas.lv
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3.Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija
Turpat pie zirgu staļļa var apskatīt vietu, kur tiek
ražota zaļā enerģija. Biogāzi ražo, piecdesmit
dienu ciklā pārstrādājot dažāda veida šķidros un
cietos saimniecībā neizmantojamus biomasas
produktus,
piemēram,
kūtsmēslus,
bojātus
kartupeļus, gurķus, tomātus u.c. zaļo masu,
iegūstot siltumenerģiju Jaunmārupes siltumnīcām.
Koģenerācijas stacijā tiek ražota elektroenerģija,
kas tiek piegādāta “Latvenergo” tīkliem.
4.Mārupes auto moto kluba „Bieriņi” trase

1958. gadā 11 puiši, kuri Bieriņmuižas apkārtnē
vizinājās ar motocikliem, bet kuri gribēja arī
nopietnāk sākt nodarboties ar motosportu un
piedalīties kā vienota komanda sanāca kopā un
izveidoja Bieriņu moto klubu. Šobrīd kluba moto
trase ir izveidota Mārupes novadā. Mārupes moto
un auto moto klubs „Bieriņi” Ir kļuvis par vienu no
vadošajiem moto klubiem Latvijā. Šajos gados ir
izaudzināts ne viens vien motosportists.
www.bierini.lv
5.Dzilnupīte
Netālu no nama „Peles” vietā, kur pieslēdzas ceļš, kas pienāk no Božu ūdenskrātuves
ir apskatāma Dzilnupīte. Dzilnupīte iztek no Cenu tīreļa ZR-Z daļas, daļēji meliorējot
purva teritoriju, un tālāk novada teritoriju šķērso R-ZR virzienā jau kā regulēts grāvis,
tikai mežu teritorijā tās krastos atjaunojies aizaugums. Pie Božu ūdenskrātuves
Dzilnupīte ieplūst Babītes novada teritorijā un tālāk Neriņas - Dzilnupes polderis
saistīts ar Babītes ezeru. Upes kopējais garums ir 18 km, baseina laukums - 115,2
km2.
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6.Viesu nams „Peles”.
Der zināt, ka viesu mājā - pirtī "Peles" romantiskā guļbaļķu namiņā jūs radīsiet mieru
un relaksāciju pēc intensīva darba pilsētā, gan pavadot romantisku vakaru divatā, gan
plašākā draugu vai paziņu lokā.
Adrese: "Peles", Mārupe, Mārupes nov. LV-2167
Mob: +371 29444881
E-pasts: amj@one.lv
7.Piemineklis Latvijas karavīriem
Pirms golfa kluba „Viesturi” nogriežoties pa labi 150 metru attālumā no ceļa ir
apskatāms piemineklis par piemiņu Latvijas karavīriem.

8.Golfa klubs „Viesturi”
Golfa klubs “Viesturi” ir vecākais klubs Latvijā –
laukums tika atklāts 1998.gada jūlijā. Golfa laukuma
platība ir 25 hektāri, tajā ir 9 bedrītes. Šeit var
piestāt apskatīt golfa kluba apkārtni un iespējams
kādreiz atgriezties, lai uzspēlētu šo filigrāno sporta
spēli.
Golfa kluba apmeklētājiem ir pieejams
veikals un kafejnīca.
http://www.golfsviesturi.lv
9.Piemineklis Latvijas armijai
Aiz golfa kluba pie ceļa ir uzstādīts piemineklis
piemiņas vietai pie “Adieņu”, vēlāk “Upmaļu”
mājām, kur 1919.gada vasarā pie Latvijas armijas
karaspēka ieradās Latvijas ministru prezidents
Kārlis Ulmanis ar ģenerāli Jāni Balodi, lai novērtētu
no Anglijas saņemto karavīru apģērbu un
bruņojumu. Aculiecinieka Arvīda Ķurbja (19121990) liecība.

10.Jaunmārupes dižkoks
Maršruta ceļa malā ir apskatāms dižkoks – parastā liepa
(Tilia cordata). Dižkoks ir aizsargājama dabas vērtība.
Dižkoka apkārtmērs 5,97metri. Šeit ir piemērota vieta
nelielai atpūtai.
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11.Božu ūdens krātuve
Velomaršruta galamērķis Božu ūdenskrātuve ir
populāra atpūtas vieta. Apkārt ezeram ir dabiskas
atpūtas vietas un pludmalītes, kur var pavadīt
savu brīvo laiku. Šeit būs piemērota vieta
piknikam. Tāpat šo ezeru ir iecienījuši
makšķernieki. Vidējais ūdens krātuves dziļums ir
1.5 metri, bet maksimālais dziļums - 5.0 metri.
Ezeram ir vairākas salas.

12.Atpūtas komplekss un kempings „Bejas”
Ja vēlaties labiekārtotu vietu, tad kompleksā
„Bejas” ir pieejamas atpūtas vietas pie Božu
ūdenskrātuves ar pludmali, atpūtas mājiņām un
pirtīm.
“Bejas”,
Rīgas
rajons,
Babītes
novads,
Dzilnuciems, Viestura iela LV-2107
Tālrunis: +371 26673507
www.bejas.lv

13.Kempings „Mūsu draugi”
Atpakaļceļā var iebraukt kempingā “Mūsu
draugiem”, kura teritorijā ir arī Virvju parks
www.luzumpunkts.lv

www.camping-riga.com
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14. „Sabiedrība Mārupe”
Mārupes novadā, Jaunmārupē siltumnīcu
kompleksā 9,5ha platībā tiek ražoti tik
populārie un garšīgie Mārupes gurķi un tomāti.
Sabiedrība Mārupe ir pašlaik lielākais
siltumnīcu kultūru ražotājs Latvijā. Lielākā daļa
produkcijas tiek realizēta vietējā tirgū.
Mazcenu aleja 24, Jaunmārupe, Mārupes nov.,
LV-2166, Latvija
Tālr.: +371 67 933 390
www.sabiedribamarupe.lv/
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