
Esi novada eksperts!
Šonedēļ dodies ceļā un pārbaudi savas zināšanas, cik labi Tu pazīsti Mārupes novadu un uzzini to, ko vēl nezini. Ņem
pildspalvu un laižam piedzīvojumā!

1. Mosties ar rīta kafiju

Dodies uz Tīraini, Jelgavas ceļu 3, kur izbaudi uz vietas vai paņem līdzi gardus kruasānus, smalkmaizītes, sāļos groziņus un,
protams, lielo kafiju. Vai zini, kā sauc šo jauko kafijas namiņu? Atbildi raksti krustvārdu mīklas 1. horizontālajā ailē. 

2. Pieturpunkts - Bebru iela 10

Pa līkumainajiem ceļiem garām plašajām pļavām, modernajām savrupmājām un zirgu stallim dodies Mārupes virzienā. Jau pēc
apmēram 1km Tavam skatam kreisajā pusē pavērsies viens no Mārupes augstākajiem un redzamākajiem simboliem. Uzmini,
kurš tas ir? Atbildi raksti 2. ailē.

Bebru ielā 10 atrodas ne tikai Tūrisma informācijas un amatu māja, bet arī ērts stāvlaukums, kur atstāt auto, lai dotos iepazīt
turpat izvietoto izstādi “Mārupes ciema seno ielu stāsti”. Uzzini, kāds ir Bebru ielas vēsturiskais nosaukums un atbildi raksti 6.
ailē. Izstāde būs pieejama līdz vasaras beigām.

3. Laižam pie dabas!

Ja Tavai dvēselei ir nepieciešama harmonija, pa ceļam uz Jaunmārupi dodies uz mājām  "Zandeļi" Vētras ciemā. Tikai 2km no
šosejas un Tu nokļūsi miera ostā. Meža ielokā zirgu staļļi, kuros ir iespēja ne tikai izjāt zirga mugurā (iepriekšēja pieteikšanās
obligāta, tel.29128841), bet arī baudīt dažādus citus piedzīvojumus (1). Ja alksti mierīgas atpūtas, izstaigā turpat esošā meža
takas, sameklē kādu meža ezeru un aizstaigā līdz pat purvam. Vai zini, kā sauc šos staļļus un kuram purvam blakus tie
atrodas? Staļļa nosaukumu raksti 3. ailē, bet purva - 7. 

4. Mirklis, lai paceltu kājas gaisā un atpūstos
Noķer vieglumu un ļauj šodien sev būt kā bērnam - Jaununmārupē starp abām ūdenstilpnēm ir moderni un krāsaini rotaļu
laukumi. Pēc atpūtas pauzes vari izmest cilpu ap abām ūdenstilpnēm un Mazcenu alejā 33/3 - mežiņā pretim ārstu praksei
nospēlēt sev mīļu melodiju uz kāda no tur atrodamajiem brīvdabas mūzikas instrumentiem. 



Braucot iekšā ciemā, piestāj labajā pusē un “Coffee STOP” namiņā (Rīgas iela 22, Piņķi) paņem atspirdzinošu Ice Coffee.
Nesteidzīgi malko to un aplūko ielas pretējā pusē esošo baznīcu. Tā celta pēc ievērojamā arhitekta J.D. Felsko projekta 1874.
gadā. Vai zini, kā sauc šo baznīcu? Atbildi raksti 5. ailē.

Vakariņu baudīšanu iesakām blakus ūdenskrātuvei esošajā restorānā, kuram ir skanīgs un vēsturisks nosaukums - tāds, kā
kādreiz sauca Piņķu ciemu. Vai Tu zini šo nosaukumu? Atbildi raksti 11. ailē.

Atspirdzinošam vakaram apej apkārt Piņķu ūdenskrātuvei. Starp citu, vai zini kā to mīļi sauc vietējie iedzīvotāji? Atbildi raksti
10. ailē. Saulrieti pie Piņķu ūdenskrātuves ir fantastiski un ļoti romatiski! 

5. Ir laiks vilkt ārā fotoaparātu!

Dodoties uz nākamo pieturas punktu - lidmašīnu vērotavu - 36. skrejceļa glisādi, kas atrodas Skultes ciemā. Kad tuvojies
glisādei, skaistos skatus meklē ceļa labajā pusē. Vesels lauks ar skaistumu! Atbildē (8. ailē) raksti, kas aug šajā laukā.

6. Mazliet vēstures

Babītes pagastā ir tikai viena dzelzceļa stacija un tā ir vieta ar aizraujošu vēsturi. Izveidota 1877. gadā, kad uzbūvēja Tukuma
dzelzceļa līniju, un savulaik saukta arī par Pupes, Pūpes, Pinkenhofas staciju. Viedierīcē lietotnē izi.TRAVEL noklausies
interesantu un detalizētu šī ciema vēstures stāstu (2) un atbildē (9. ailē) raksti, kāds ir stacijas nosaukums šodien?

(1) http://zirgzandales.lv/
(2) https://izi.travel/ru/7072-babites-ciema-vesture/lv/
(3) https://www.facebook.com/krodzinsK/ 
(4) http://www.old.varkaluosta.lv/varkalu-osta/

7. Remdē izsalkumu un paņem pusdienpauzi

Šašliks vai karbonāde - lieliska atpūtas vieta ar sātīgiem un garšīgiem ēdieniem. Tas ir krodziņš, kas atrodas Babītē, tieši
blakus dzelzceļa stacijai (precīza adrese: Bramaņi, Babītes pagasts) (3). 4. ailē raksti, kā sauc šo krodziņu?

8. Ķer vasaru aiz astes un atspirdzinies Lielupes ūdeņos!

"Varkaļu osta" atrodas Lielupes krastā pretī Dzintariem. Tā ir viena no vietām, kur savā un īpašā veidā noskaidrot savas
attiecības ar ūdeni (4). Senāk šajā vietā ir bijusi pārceltuve, kura nodrošināja vietējo Salas pagasta iedzīvotāju nokļūšanu uz
kūrortpilsētu Jūrmala. Šodien "Varkaļu osta" kļuvusi par tikšanās vietu atpūtniekiem, makšķerniekiem, ūdenssportistiem, kā arī
kuģotājiem un piedāvā laivu, SUP dēļu un makšķerēšanas inventāra nomu, kā arī izvizināšanu ar īpašām, koka antīkām
motorjahtām, būvētām Zviedrijā un restaurētām uz vietas, ostas darbnīcās. Pieejami arī pirts un nakšņošanas pakalpojumi.
Vairāk informācijas meklē šeit: http://www.old.varkaluosta.lv/pakalpojumi/. 

9. Dienas noslēgumā dodies uz Piņķiem

Liec #brivdienasmarupe un dalies ar izbrauciena iespaidiem!

Nu redz, vienā slaidā lokā esi šodien pabijis dažādās Mārupes novada vietās un veiksmīgi atminējis
krustvārdu mīklu! Esam pārliecināti, ka tagad Tu pazīsti Mārupes novadu, novērtējot tā daudzveidību

un unikalitāti. Pie mums vienmēr ir ko darīt! 
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