
 

 

 

 

 

 

 

  

Šoreiz brīvdienu maršruts mūs vedīs gan uz dārziem, gan parkiem, bet, lai to izbaudītu pilnībā, kabini uz 

automašīnas jumta riteni, jo arī tas šajā reizē Tev noderēs! 

1. Labam dienas sākumam laižam pēc brokastu kruasāna un kafijas! 

Brīvdienām piestāv laiski rīti, kurus piepilda silti, smaržīgi pīrādziņi, kruasāni un aromātiska, uzmundrinoša kafija. The 

Coffeery Shop (Jelgavas ceļš 3, Tīrainē) sestdienās gatavi palutināt no 9:00, bet svētdienās no 10:00. Starp citu, te 

pieejama arī plaša “Long Chips” garšu izvēle, kādu neatradīsi lielajos pārtikas veikalos. Vai zināji, ka šos čipsus ražo 

mūsu pašu novadā?  

2. Pēc zantedeshiju ziedu pušķa… 

ZS “Purkalni” (Viskalnu ielā 9, Tīrainē) saimnieko zinošais puķu audzētājs Pēteris Pikše, kura skaistajā dārzā rindojas ne 

tikai peonijas, lilijas un milzu tomāti, bet arī mazāk zināmās zantedeshijas, kurām tieši šobrīd ziedēšanas laiks! Šie ziedi 

pārsteidz ar to košo krāsu, izturību un formu. Ziedus var arī iegādāties. Viesošanās iepriekš jāpiesaka pa tālr. 29432606.  

3. Daiļdārzs kā miera osta. 

Turpmākais ceļš ved pie Gundas Benefeldes uz mājām “Saulveži” (56° 53' 20.7075318", 24° 1' 10.91946108), kur dārzs 

ir saimnieces patiesa aizraušanās. Skaisti veidotās apstādījumu dobes, apcirptie krūmi un līdzenais mauriņš veldzē acis, 

jo kur vien veries, redzams ar mīlestību veikts darbs. Gunda labprāt dalās savā pieredzē gan par dārza smalkumiem, 

gan zaļo enerģiju, jo mājā ieviesti risinājumi, kas vairo energoneatkarību. Dārza apskati lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 

26630948.  

4. Mieloties sausserža ogām... 

Bioloģiskā saimniecība “Liepsalas” (56.88640238930452, 23.867592) atrodas nomaļus no pilsētas kņadas. Te viesoties 

patīk tiem, kas mīl našķoties ar veselīgiem gardumiem, jo šajā dārzā aug ogas, kuras prasmīga meistara rokās pārtop 

par gardiem, garšu pilniem našķiem! 

 

 

 

 

 

 

 

Parki, dārzi un retro auto 



“Dabas gardumi ar odziņu” dārzā saimnieces vadībā iespējams izstaigāt ogulājus un panašķēties ar sausserža ogām. Vai 

zināji, ka sausseržu ogās C vitamīns ir tik pat, cik upenēs? “Liepsalās” iespējams arī nogaršot no ogām tapušos našķus, 

tikai vizīti gan iepriekš piesaki pa tālr.: 22005473. 

5. Ja vēders prasa vēl… 

Kad vēders ziņo par pusdienlaiku, jāpiestāj Rink Cafe, kas atrodas Mārupes ledus hallē (Kantora iela 128, Mārupe). Tur 

no 12:00 – 21:00 iespējams garšīgi ieturēt maltīti, nobaudot plucinātu cūkgaļu, tunča steiku un šokolādes fondantu 

saldajā. Galdiņa iepriekšēja rezervācija nav nepieciešama. Brauc droši – Tevi te gaida! 

6. Retro auto šarms. 

Mazai atkāpei no dārzu tēmas, piestājam retro auto muzejā, kas atrodas Kantora ielā 22a, Rīgā. Muzejs sestdienās un 

svētdienās atvērts no 12:00 – 18:00, tomēr savu vizīti iepriekš labāk pieteikt pa tālruni 26414162. Auto cienītāji te varēs 

apskatīt gan milzīgu 20.gs. pirmās desmitgades sacīkšu automobili, gan eleganto Horch 951A Pulman- XX gadsimta 30-

to gadu reprezentācijas limuzīnu. Ieejas biļetes pieaugušajiem – 6 eiro, bērniem – 4 eiro. Gida pakalpojumi jau iekļauti 

biļešu cenā.  

7. Pārsēžamies uz velosipēdiem 

Te nu laiks mazliet izkustēties, tāpēc cel ārā no mašīnas velosipēdu un rausies tā mugurā, jo tālāk mūsu ceļš ved gar 

Mārupīti pa “Zaļo veloceliņu” uz pilsētu! Šis veloceliņš ir ļoti iecienīts, jo mārupiešiem ļauj ērti sasniegt Āgenskalnu. 

Bagātīgi ieskautu kokos, to labprāt izmanto arī bērni, suņu saimnieki un seniori, tādēļ brauc uzmanīgi!  

 8. Paslēpes akmens skulptūru dārzā 

I. Rankas Akmens skulptūru parka aizsākumi meklējami pagājušā gadsimta 70. gados, kad Indulis Ranka, saņēmis 1970. 

gadā zemes gabalu Mārupītes apkārtnē un uzcēlis tur māju, sāka kalt pagalmā savus akmeņus un 1975. gada septembrī 

pie savas mājas Amulas ielā iedibināja pastāvīgu ekspozīciju “Ulamula”. To noteikti pamanīsi braucot pa “Zaļo 

veloceliņu”, bet, ja maršrutu turpini ar auto, tad to vari atstāt pie Kantora ielas un Amulas ielas krustojuma, lai kājām 

izstaigātu skulptūru parku. Parks ir publiski pieejams, bez maksas. I. Ranka ir veidojis arī slavenos Dainu kalnu un 

Dziesmu dārzu¹.   

9. Apiet apkārt Māras dīķim. 

Mārupīte sāk savu tecējumu Medema purvā kā maza, necila tērcīte, pieaugot spēkā, tā visbeidzot lepni ietek Māras 

dīķī (56°55′51″N 24°4′47″E / 56.93083°N 24.07972°E). Māras dīķis (agrāk Marijas dzirnavu ezers) Rīgas vēsturē 

vairākkārt pieminēts kā bruņotu sadursmju un kauju vieta. Jau 1226. gadā šeit bija uzceltas Rīgas bīskapa dzirnavas, 

kuras darbojušās vēl 20. gadsimta sākumā. 20. gadu vidū dzirnavu ezers ticis nolaists, ar nolūku tā dūņas izmantot 

augsnes mēslošanai; vēlāk tas no jauna uzstādināts un izmantots arī kā zivju audzētava. Māras dīķa krastā, Mārupes 

ielas pusē, 20. gadu beigās ierīkoja pilsētas peldētavu, tur bijusi koka ēka peldētāju ģērbtuvēm un pilsēta algojusi 

peldētavas uzraugu (peldētava slēgta 1959. gadā). Tur atradās arī laivu izīrēšanas vieta, bet ziemās – slidotava².  

Apminies apkārt Māras dīķim un pa to pašu maršrutu dodies atpakaļ uz vietu, kur atstāji automašīnu! 

 

 

Liec #brivdienasmarupe un  

dalies ar izbrauciena iespaidiem! 

 

¹https://maminuklubs.lv/sieviesu-klubs/i-rankas-akmens-skulpturu-parks-297638/ 

²  https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/23309/ 


