Velomaršruts Nr.4
„Mārupe – Lidosta „Rīga””
Uz lidostu var doties ne tikai, lai brauktu tālākā ceļojumā, bet arī lai
iepazītu vienīgo Baltijā un vienu no lielākajiem visā Eiropā aviācijas
muzeju, atpūstos pie vietējā karjerā un apskatītu lidostu „Rīgu” no
malas, bez steigas un koferiem. Pa ceļam iespēja apskatīt vietu, kur
savulaik bijusi Bērēnu fon Rautenfeldu dzimtas vecā Bieriņmuiža
(Lindenruh) - medību pils, tagadējo Mārupes vidusskolas veco
korpusu. Par vietas senatnīgumu atgādina dižozolu stādījumi.
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Maršruta garums: 16,5 km
Grūtības pakāpe: Viegli*
Ceļa seguma veids: Asfalts, grants ceļš.
Maršruta sākums: 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”.
5. Kā izbraukt? Izbraucot no Mārupes domes jābrauc pa Paleju ielu līdz Lilliju
ielai. No Liiliju ielas jābrauc virzienā uz Mārupes vidusskolu līdz Kantora ielai.
Lilliju ielā ir ieveidots plats gājēju un veloceliņš. Tālāk jābrauc pa Kantora ielu
līdz Mārupes vecajiem kapiem, kur maršruts nogriežas uz Stīpnieku ceļu. Šajā
posmā ieteicams braukt pa ietvi, jo satiksme ir intensīva. Stīpnieku ceļā pie ceļa
zīmes, kas norāda uz darba apģērbu tirdzniecības veikalu jānogriežas pa labi
uz asfaltētu ceļu virzienā uz lidostu. Pa šo ceļu jābrauc līdz galam līdz
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Dzirtnieku ielai, kur jānogriežas pa labi tālāk braucot līdz Ziemeļu ielai, kur ir
regulējama gājēju pāreja, kas palīdzēs droši nokļūt lidostas „Rīga” teritorijā.
Tālākais maršruts ved pa lidostas teritoriju līdz aviācijas muzejam. Atpakaļceļš
uz sākumpunktu iet pa Zeltiņu ielu.
6. Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams izbraukt pa zilo trasi, kā arī to var
kombinēt ar velomaršrutu Nr.1 „Mārupes lielais un mazais loks” un
velomaršrutu Nr.3 „Mārupe-Beberbeķu dabas parks”.
7. 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.
- Veikali un pakalpijumi lidostas „Rīga” terminālī
!!! Ieteicams paņemt līdzi velo remonta komplektu, rezerves kameru vai līmkomplektu
ar pumpi.
8. Maršruts elektroniski: GoogleMaps http://goo.gl/maps/wQWVW
Apskates objekti:
1.Mārupes centrs
Mārupes novada domes un Kultūras nama
ēka ir celta 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
un zemnieku tirgus, vairākas kafejnīcas,
pasts, aptieka, bankomāts un citi vietējie
pakalpojumi.
2.Liliju iela
Tālākais maršruts no Paleju ielas izved uz Liliju
ielu. Liliju iela savieno Rožu ielu, maģistrālo
Daugavas ielu un Kantora ielu. Liliju iela ir
vietējas nozīmes iela, kura 2009.gadā tika
mūsdienīgi rekonstruēta, izbūvējot rotācijas
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apļus, ātrumu ierobežojošos elementus, gājēju un velo celiņus. Lai atslogotu Liliju ielu
tiek plānota Lielās ielas izbūve. Populārs maršruts pastaigām un aktīvai atpūtai.
3.Mārupes vidusskola
Mārupes vidusskola atrodas nozīmīgā vēsturiskā
vietā. Dižciltīgo muižnieku laikā no 17gs. beigām
līdz apmēram 19gs. 80.gadiem netālu no Rīgas
toreizējām dienvidu robežām veidojās plašs (līdz
3000 ha) zemes īpašums ar savu administratīvo
centru, ko sauca par Lindenrū (latviski Bieriņu)
muižu. Tā piederēja vienam nozarojumam no
plašās Bērenu fon Rautenfeldu (turpmāk B.f.R.)
dzimtas. Lindenrū muižu centri, vienkāršāk — pašu
"muižu", patiesībā bija divi, un tie oficiālajos
dokumentos konsekventi par Bieriņu muižām tika
dēvēti tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. Bija
vecā muiža, kas celta ap 1800.gadu un atradās
tagadējā Mārupes novadā, Kantora ielā 97,
(tagadējais vecais Mārupes vidusskolas korpuss),
un kam visapkārt pletās bieži priežu meži un kūdras
purvi. Tomēr mežus ap šo muižas centru drīz izcirta,
izcirtumus iznomāja, un medību centra vajadzībām
vecā muiža vairs nederēja. Tad nu B.f.R. dzimta kā
savu jauno vasaras mītni ap 1870.gadu izvēlējās
daudz tuvāk Rīgai. Jaunajai muižai vieta tika
izvēlēta Mārupītes un tās attekas ielokā, Kantora
ielā 10, cieši pie ceļa no vecās Lindenrū (Bieriņu)
muižas uz Rīgas pilsētu, turklāt vietā, no kuras ērti
varēja pārvaldīt jaunākos, jau Rīgā atrodošos
izrentētos B.f.R. zemes gabalus. Šo muižiņu
Kantora ielā 10 iespējams apskatīt velomaršrutā
Nr.6 „Mārupīte-Māras dīķis”.
Mārupes vidusskolas vēsture aizsākās 1904. gada rudenī, kas Rīgas nomalē – Drustu
muižas ielā mājskolotāja Sofija Veisa nodibina privātskolu, kurā mācās Bieriņu muižas
kalpotāju, amatnieku un zemnieku bērni (kopskaitā 20 skolēni 16m2 lielā
telpā).1910.gada oktobrī privātskola sāk darboties vecās Bieriņu muižas muižkunga
mājā. 1911. gada oktobrī barons Rautenfelds izrentē vecās Bieriņu muižas medību pili
ar 18 ha zemes Melānijai Šmīdbergai. Un tā skola atrod sev patstāvīgu mājvietu
(tagadējo vecās skolas ēku).
1971.gada 1. septembrī durvis ver Mārupes vidusskola. 1999.gada novembrī tika
uzsākta Mārupes vidusskolas 2.kārtas celtniecība un jau 2000.gada septembrī durvis
vēra jaunā skola. 2008. gada rudenī Mārupes vidusskolā uzsākta jaunās piebūves
celtniecība. Kopš 2012.gada septembra pie Mārupes vidusskolas atvērts Mārupes
sporta komplekss, kurā ir lielākā sporta zāle novadā (1300 m²), aerobikas zāle,
ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var
izmantot gan vidusskolas skolēni, gan iedzīvotāji.
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Avots: http://www.marupe.edu.lv/par-skolu/vesture
http://www.rigacv.lv/node/153
4.Dižkoki pie Mārupes vidusskolas
Kantora ielā 101 pie trotuāra netālu no
autobusu pieturvietas atrodas dižkoks
– parastais ozols, tā diametrs 5,24
metri.

Mārupes vidusskolas stadionā –
dižkoks, parastais ozols, stadiona
austrumu malā. Austrumu ozols no 3.
dižozolu rindas, tā diametrs 5,21 metri.

Mārupes vidusskolas stadionā –
dižkoks, parastais ozols, stadiona
rietumu malā. Vidējais no dižozolu
rindas, tā diametrs 4,98 metri.
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5.Mārupes vecie kapi
Kantora ielā pie Stīpnieku ceļa atrodas Mārupes vecie kapi.

6.Skats uz lidostas „Rīga” lokatoru.
Nobraucot no Stīpnieku ceļa uz grants ceļu kas ved
uz lidostu, apskatāms lidostas lokators.

7.Lidosta „Rīga”
Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākā lidosta
Latvijā un Baltijas valstīs un tā atrodas
Mārupes novada teritorijā. 2005. gadā lidosta
apkalpoja 1,9 miljonus pasažieru, bet 2012.
gadā pasažieru skaits pārsniedza 4,6 miljonu
pasažieru.
Lidostas "Rīga" komplekss tika būvēts no
1965. līdz 1974. gada oktobrim. Pirms tam
civilie lidojumi notika no Spilves lidostas un
Rumbulas lidostas. Lidostas galveno ēku
projektēja Maskavas institūts "Aeroprojekt",
bet būvēja Baltijas transporta celtniecības trests.
Lidostas modernizācija beidzās 2001. gadā. 2006. gadā tika atvērts jaunais Ziemeļu
termināls, šobrīd tiek plānota vērienīga lidostas paplašināšana.
Lidostas publiskajā daļā uzgaidīšanas termināli ir pieejama kafejnīca.
www.riga-airport.com

8.Lidosta „Rīga” peldvieta
Lidostas „Rīga” teritorijas centrā atrodas publiska peldvieta, ko vietējie mārupieši ir
iecienījuši un izmanto atpūtai.
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9.Aviācijas muzejs
Muzejs ir veidojies 40 gadu
laikā. Oficiāli tas eksistē kopš
1997.
gada
–
pilnībā
pastāvīgi, bez jebkāda valsts
atbalsta. Aviācijas muzejs –
vienīgais Baltijā un viens no
lielākajiem
visā
Eiropā.
Muzejā aplūkojamā padomju
aviācijas tehnika ir lielākā,
kas atrodama ārpus NVS
robežām.
Muzejs
ekspozīciju
var
aplūkot
darbdienas no 9 līdz 18, sestdienas un
svētdienas - pēc pasūtījuma.
Telefona numurs: +371 26 862 707
http://airmuseum.lv/home/

Velomaršrutu izstrāde Mārupes novadā 2014

- 32 -

