Velomaršruts Nr.10
„Mārupe – Baloži”
Velomaršruts uz Baložiem, vietu, kura veidojusies attīstoties kūdras
izstrādei, kuru intensīvi sāka apgūt 20.gs. 50.-70. gados. Baložos ir
apskatāma unikālā bumbu patversme, mūku kalns, no kura paveras
labs skats uz Rīgu, kā arī iespēja atpūsties pie Titurgas ezeriņa.
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Maršruta garums: 30 km
Grūtības pakāpe: Vidēji *
Ceļa seguma veids: Asfalts, grants ceļš, meža takas.
Maršruta sākums: Mārupes novada dome
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads.
Kā izbraukt?
Izbraucot no Mārupes domes Gaujas ielā jānogriežas pa kreisi uz Ventas ielu.
Tālāk jābrauc pa Ventas ielu līdz dzelzceļam, uzmanīgi to šķērsojot tālāk
jābrauc uz Ozolciema ielu. Ozolciema un Vienības gatvē ir ierīkota droša gājēju
pāreja. Ozolciema ielā pie Rīgas 94. vsk. jābrauc iekšā mežiņā uz kūdras purva
celiņu, kas aizvedīs līdz pat Baložu kūdras fabrikai. Tad jāizbrauc uz Baložu
galveno ielu – Rīgas ielu, kur izbūvēts veloceliņš un jābrauc līdz autobusu
pieturvietai, kur gājēju promenāde (Gājēju iela) aizvedīs līdz Baložu pilsētas
domei. Tālāk jābrauc uz Titurgas ezeru, kur tam apkārt ved meža celiņš, kas
izvedīs uz Ezera ielu. No Ezera ielas jāizbrauc uz galveno Rīgas ielu, pa kuru
jābrauc līdz Medema ciemam. Autoceļu A8 var droši šķērsot izmantojot gājēju
tuneli. Tālāk jābrauc pa veco Jelgavas ceļu līdz pagriezienam uz Stūnīšu ezeru.
No ezera maršruts tālāk ved gar Medemu purvu līdz Labiņu dambim un BMX
trasei. No Labiņu dambja jābrauc uz Mārupītes gatvi, kur nokļūsiet maršruta
sākumpunktā.
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Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams savietot ar velomaršrutu Nr.1.
„Mārupes lielais un mazais loks”.
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.
Baloži:
- Veikals "Mego" , Rīgas iela 14, Baloži
- Kafejnīca „Mario”, Bērzu iela 14.
!!! Ieteicams paņemt līdzi velo remonta komplektu, rezerves kameru vai līmkomplektu
ar pumpi.
!!! Uzmanīgi šķērsot dzelzceļu.
Apskates objekti:
1.Mārupes centrs
Mārupes novada domes un Kultūras nama ēka ir celta
1936.gadā kā Aizsargu nams. 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.
2.Baložu kūdras fabrika
Fabrika dibināta 1947.gadā. Ap to sākotnēji izveidojās
strādnieku ciemats, bet no 1958.gada - pilsētciems. Kūdras
fabrikas ciematā dominē 20. gs. 50. - 70. gadu apbūve. Šis ir
viens no unikālākajiem šāda veida apbūves kompleksiem
Latvijā.
3.Bumbu patvertne
Saglabājusies veco laiku patvertne atomkara gadījumā, kurā var
ieiet un aplūkot kā tā izskatās no iekšpuses un izmēģināt iekāpt
un izkāpt pa atvērtajām lūkām patvertnes iekšpusē. Tā kā
patvertne ir pamesta, tad tajā nav elektrības, tādēļ pirms
dodaties tajā iekšā, izvērtējiet drošību.
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4.Mūkkalns
Kāpa ar augstāko punktu 26 m v.j.l, kuras reljefs
izceļas uz līdzeno kūdras purvu fona.

5.Kafejnīca “Mario”
Konditorejas fabrikas kafejnīca, kurā var iegādāties gan Ķekavas
maizi, gan dažādus cepumus, gan sausbaranciņas, gan dažādus
citus gardumus vai vienkārši iedzert tasi kafijas. Bērzu
iela 14, Baloži. www.baltasnaktis.lv
6. Baložu strūklaka „Varde”
Godinot Baložu pilsētas vēsturi, 2009. gada vasarā pilsētas
kultūras nama skvērā atklāja pilsētas izveidei veltītu strūklaku
ar pilsētas simbolu - vardi. Skolas iela 4, Baloži.
7.Baložu pilsētas pārvalde
Līdz 2009. gadam Baložu pilsētas Dome.
Uzvaras prospekts 1a, Baloži. www.kekava.lv

8.Piemiņas akmens Robertam Mūrniekam
Pirmajam barikāžu laika upurim, kuru 1991. gada 16. janvārī
nogalināja OMON vienība.

9.Titurgas ezers
Caurteces brūnūdens ezers Ķekavas novada Baložu pilsētas
teritorijā Medema purva austrumu malā. Maksimālais dziļums
šajā ezerā ir 8,9 m. www.titurga.lv
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10.Stūnīšu ezers
Pie ezera izveidots labiekārtojums ar dabisku pludmali.

11.Bijušā kūdras dzelzceļa trase
Gar Medemu purva nomali atrodas kūdras dzelzceļa trase.
Sliedes šeit vairs nav atrodamas, tāpēc maršruts ir diezgan
labi piemērots riteņbraukšanai. Šeit var izbaudīt Medemu
purva krāšņumu.

12.Mārupes BMX klubs
Mārupes BMX kluba Aktīvās atpūtas parks tika
izveidots ar vietējo Mārupiešu, biedrības
“Mārupes BMX klubs” iniciatīvu un Mārupes
novada domes atbalstu. Aktīvās atpūtas parkā
ir izbūvēta BMX trase ar 4 metri augstu starta
kalnu un dažāda veida virāžām, skrituļošanas
laukums, kas ziemā tiek izmantots slidošanai
un hokejam, kā arī izveidots basketbola
laukums un vingrošanas laukums. Paredzēta
arī turpmāka parka attīstība. Bērniem un
jauniešiem ir iespēja pieteikties treniņiem.
Plašāka informācija: www.bmxmarupe.lv
13.Lapiņmuiža
Par Lapiņmuižu dēvētais ēku komplekss ar parku
Mārupē, 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.
Avots:
http://pilis.lv/a_pnm/view.php?id=8870&prop_id=211
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14.Mārupes ūdens tornis
Viens no Mārupes redzamākajiem simboliem, kas bieži
vien palīdz arī noorientēties apvidū. Mārupes ūdens
tornis tika nodots ekspluatācijā 2002. gadā.
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