Velomaršruts Nr.2
„Mārupe - Jaunmārupe”
Tās īstās un labākās lietas atrodas tepat. Velomaršruts brīvā laika
pavadīšanai un skaistāko vietu apskatei te pat Mārupē un
Jaunmārupē.
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Maršruta garums: 25,5 km
Grūtības pakāpe: Vidēji*
Ceļa seguma veids: Asfalts, grants ceļš, meža takas.
Maršruta sākums:
1. Mārupes novada dome
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe.
Pie Mārupes novada domes ir iespēja novietot automašīnu vai piekļūt ar
sabiedrisko transportu (25.autobuss). Netālu atrodas dzelzceļa stacija “Turība”
un “Tīraine”.
2. Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs (otrs maršruta
sākumpunkts, braucot pretējā virzienā)
Adrese: Mazcenu aleja 33 k.3, Jaunmārupe.
Ir iespēja novietot automašīnu vai piekļūt ar sabiedrisko transportu
(55.autobuss).
Kā izbraukt? No Mārupes domes pa Gaujas ielu jābrauc līdz Ventas ielai,
izbraucot uz Mārupītes gatvi jābrauc visā tās garumā līdz Lapiņu dambim, kur
tālāk maršruts nogriežas pa labi uz vietējo mežiņu, pa kuru var nokļūt līdz
Jaunmārupei. Autoceļu A5 iespējams droši šķērsot pa tuneli. Tālāk maršruts
gan Wake parku ved uz Jaunmārupes Loka ceļu. No Loka ceļa jāpagriežas uz
Ozolu ielu, kas ved gar Jaunmārupes ūdens torni, tālāk jābrauc uz Mazcenu
aleju, kur maršruts izved cauri interesantākajiem Jaunmārupes apskates
objektiem. Atpakaļ ceļš uz Mārupi ved pa to pašu ceļu, vienīgi pie Dikmaņu
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mājām, tas nogriežas uz veco Mārupes ceļu (turpinājumā Rožu ielu), kas
aizvedīs uz maršruta sākumpunktu.
5) Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams izbraukt pa zilo trasi, kā arī to
kombinējot ar velomaršrutu Nr.1 „Mārupes lielais un mazais loks”, velomaršrutu
Nr.3 „Mārupe-Beberbeķi”, velomaršrutu Nr.6 „Jaunmārupes loks” .
6) Der zināt!
Pārtikas veikali un pusdienošanas iespējas:
Mārupe:
- Veikals “TOP”, Daugavas iela 27, Mārupes centrs.
- Kafejnīca „Mārupīte”, Daugavas iela 27, Mārupes centrs, tālr.: 67934737
- Kafejnīca „Servus Plus” Daugavas iela 29/1, Mārupes centrs, tālr.: 26417848
- Itāļu restorāns “Trattoria da NIKO”, Daugavas iela 27, Mārupes centrs,
tālr.28211673
- Veikals “Aibe”, Mārupītes gatve, 4 k-1, pie bērnudārza “Lienīte”.
- Veikals "Aniva", Mārupe, Rožu 2 , pie autobusu galapunkta.
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.
7) Maršruts elektroniski: GoogleMaps http://goo.gl/maps/gCx27

Apskates objekti:
1. Mārupes centrs
Mārupes novada domes un Kultūras nams
celts 1936.gadā kā Aizsargu nams uz
pagasta vecākā Jāņa Rozenberga un viņa
sievas Minnas Rozenbergas – pagasta
aizsardžu priekšnieces dāvātā zemes
gabala. Ēka iesvētīta kā pagastmāja
1942.gadā. Vēl apskatāms jaunizveidotais
skvērs ar bērnu rotaļu laukumu Kondrātu
ielā, kur izveidoti arī izveidoti piknika
galdiņi. Tāpat šeit pieejami vietējie veikaliņi,
zemnieku tirgus, vairākas kafejnīcas, pasts,
aptieka, bankomāts un citi vietējie
pakalpojumi.
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2. Zālīšu dižbērzs, Bebru ielā
Nogriežoties no Gaujas ielas uz Bebru ielu ir apskatāms dižkoks. Zālīšu dižbērzs ir
vietējas nozīmes dižkoks - pie Zālīšu mājām Bebru ielā 24 - tā apkārtmērs ir 3,25 m ,
augstums ap 24 m.
3. Mārupītes gatve
Mārupītes gatve ir vienīgā iela Latvijā, tātad
arī Pasaulē, citur ielas ar šādu nosaukumu
nav. Tā ir galvenā iela Mārupē 2.32 km
garumā, kas sākas no Daugavas ielas un
beidzas pie 1829.gadā būvētās Katrīnmuižas.
Vēsturiska iela, kas piedzīvojusi Mārupes
attīstības pirmsākumus līdz pat mūsdienām.
Visā Mārupītes gatves garumā tek Mārupīte.
2014.gadā atjaunots labiekārtojums – gājēju
celiņi, apgaismojums un jauni Mārupei
pieskaņoti tiltiņi.
4. Mārupes ūdens tornis
Mārupītes gatvē pie Beržu ielas apskatāms viens no
Mārupes redzamākajiem simboliem, kas bieži vien
palīdz arī noorientēties apvidū. Mārupes ūdens tornis
tika nodots ekspluatācijā 2002. gada 22.novembrī, tā
tilpums ir 500 m3, tornis izbūvēts ar ūdens
atdzelžošanas stacijām Mārupē un Tīrainē un
maģistrālajiem ūdensvada tīkliem 3876 m garumā.

5. Lapiņmuiža
Mārupītes gatves galā ir 1829.gadā celtā
Katrīnmuiža, kura šobrīd ēka atrodas privātā
īpašumā. 1870.gadā muižu nopirka Mārtiņš
Lapiņš, no kura uzvārda izveidojās otrs
nosaukums - Lapiņmuiža. Pie bijušās
Katrīnmuižas atrodas parks, uz muižu senāk
veda plaša gatve - tagadējā Mārupītes gatve.
Diemžēl 2012.gadā Katrīnmuižas ēka nodega,
bet vietas senatnīgums ir saglabājies.
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Avots: http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=8870&prop_id=211
6. Medemu purvs
No Medemu purva iztek Mārupīte. Pašreiz kūdras
ieguve purvā nenotiek, daļa purva ir izstrādāta.
Nākotnē atbilstoši Mārupes novada teritorijas
plānojumam Medema purva teritorijā tiek plānots
attīstīt reģionālas nozīmes rekreācijas objektu, kur
iespējams izvietot aktīvās atpūtas elementus, dabas
takas, sakopjamas esošās un veidojamas mākslīgas
ūdenskrātuves. Purva teritoriju labāk var izbaudīt
velomaršrutā Nr.9 „Mārupe-Melnā ezera purvs”, kur
maršruts ved gar tā nomali.
7. Zirgu stallis „Zirgzandales”
Braucot caur Mārupes mežiņu, Jūs nokļūsiet
skaistā vietā, kur varēs iepazīt zirgus, stalli,
tuvējo apkārtni. Šeit noteikt izjādes ar zirgiem
brīvā
dabā.
Adrese: mājas „Zandeļi”, Jaunmārupe,
Mārupes
novads
Plašāka informācija: www.zirgzandales.lv

8. Tunelis zem autoceļa A5
Autoceļu A5 iespējams droši šķērsot pa tuneli, kas
daudziem varētu būt jaunatklājums.

9. Mārupe Wake Park
Varbūt ir īstais brīdis uz laiku nokāpt no
riteņiem uz izbraukt kādu loku Mārupes
Wake Park? Šeit ir izvietotas divas trases –
150 un 220 metrus garas. Braukšana pa
ūdens virsmu ir iespējama ar 20-35 km/h lielu
ātrumu, kas ir atkarīgs no braucēja prasmes.
Veikborda, kā sporta veida būtība ir, slīdot pa
ūdens virsmu, izpildīt dažādas kustības,
akrobātiskus trikus lēcienā, kā arī pārvarēt
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ūdenī izvietotos slaidus, tramplīnus un citas konstrukcijas. Iesācēji var mierīgi baudīt
braucienus pa ūdens virsmu, kamēr prasmīgākiem braucējiem mūsu veikparkā ir
izvietotas piecas dažādas konstrukcijas.
„Mārupe Wake Park”
Adrese: Jaunmārupē, uz šosejas A5- Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte), Mārupes
novads.
Plašāka informācija: www.mwp.lv
10. Jaunmārupes ūdens tornis

No Loka ceļa un Ozolu ielas ir labi redzama
Jaunmārupes vertikālā dominante. Šeit tiek
svinēti Mārupes novada Līgosvētki un
organizēta starta vieta Mārupes MTB
sacensībām.

11. „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/
12. Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs
Mārupes novada Klientu apkalpošanas
centrs sniedz iespējas vienkopus iegūt
visu nepieciešamo informāciju par
Mārupes novada Domes kompetencē
esošajiem
jautājumiem.
Blakus
centram pie Jaunmārupes dīķiem ir
izveidota labiekārtota vieta ar soliņiem
un skatu uz strūklaku, piemērota vieta
atpūtas brīdim.
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13. Jaunmārupes pamatskola
Braucot pa Mazcenu aleju var piestāt pie
Jaunmārupes
pamatskolas.
Jaunmārupes
pamatskola darbojas kopš 2005.gada. Tā ir pirmā
par pašvaldības līdzekļiem pilnībā no jauna uzceltā
skola Latvijā, kas nodota ekspluatācijā pēc
neatkarības atjaunošanas. Izglītības iestādē ir
apvienota pirmskola ar sākumskolu. Pamatskolas
telpās darbojas Mārupes Mūzikas un mākslas
skola.
14. Švarcekmuižas ēka
Mazcenu alejā 4 atrodas cecākā ēka Mārupes
novadā – bijušā muižnieka Švarca piepilsētas
vasaras mītne, kas izmantota medību un
atpūtasnolūkiem. Ēka celta 1826.gadā un
pārdodot
novēlēta
izglītības
mērķiem.
Saimniecības ēkas no muižas apbūves vairs nav
saglabājušās. No 1910.gada līdz 1971.gadam ēkā
atradās Mazcenas pamatskola, bet patlaban tajā
darbojas Mārupes pašvaldības dienas centrs
bērniem un jauniešiem „Švarcenieki”.
Avots: http://pilis.lv/a_pnm/view.php?id=8869&prop_id=211
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15. Neriņa
Cauri Jaunmārupi tek Neriņas upīte, tā vislabāk būs labāk apskatāma pie Pavasara
dīķiem. Neriņa iztek no Medemu purva rietumu daļas, tās augštecē ieplūst melioratīvie
ūdeņi no Cenu tīreļa ZA daļas, kā arī lauksaimniecisko zemju notece. Neriņa tek cauri
Jaunmārupi, Skulti un tālāk Babītes novada robežās kopā ar Dzilnupi saplūst
Dzilnupes polderī, kas saistīts ar Babītes ezeru Lielupes baseinā. Upes kopējais
garums ir 18 km, baseina laukums - 115,2 km2. Upe visā gammā novada teritorijā ir
regulēta, bet tās krastos ir atjaunojies aizaugums.
16. Jaunmārupes dabas parks
Jaunmārupē pie Pavasaru dīķa 2000.gadā ir izveidota vietējas nozīmes aizsargājama
teritorija - Jaunmārupes dabas parks. Blakus pie dīķiem izveidota jauna labiekārtota
pludmale.
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