Velomaršruts Nr.6
„Jaunmārupes loks”
Jaunmārupes loks ir piemērots vienkāršiem vakara vai brīvdienu
velobraucieniem individuāli vai kopā tuvajiem, kā arī viesiem, kas
vēlas Jaunmārupi iepazīt vairāk. Iespēja apskatīt vietu, kur tiek
audzēti tik populārie un garšīgie Mārupes gurķi un tomāti.
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Maršruta garums: 6,8 km
Grūtības pakāpe: Viegli*
Ceļa seguma veids: Asfalts, parka celiņš.
Maršruta sākums: Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Mazcenu aleja 33 k.3, Jaunmārupe.
Ir iespēja novietot automašīnu vai piekļūt ar sabiedrisko transportu
(55.autobuss).
5. Kā izbraukt? Pa Mazcenu alejas jābrauc līdz Jaunmārupes pamatskolai, kur
jānogriežas pa kreisi uz parka celiņu, kas aizvedīs līdz dīķim, kur izveidota
pludmale. Pirms nogriešanās 100 metri tālāk pa atrodas Švarcekmuiža.
Mazcenu alejā var izmantot ietves. Tālāk jābrauc gar dīķi pa grants celiņu līdz
kanāla tiltiņam izbraucot uz Ozolu ielu. No Ozolu ielas jānogriežas pa kreisi uz
asfaltēto Loka ceļu tālāk braucot par Ziedkalnu ielu un Mazcenu aleju līdz
maršruta sākumpunktam.
6. Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams izbraukt pa zilo trasi un kombinēt ar
velomaršrutu Nr.3 „Mārupe- Beberbeķu dabas parks” un velomaršrutu Nr.7
„Jaunmārupe-Božu ūdens krātuve”.
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7. Der zināt!
Pārtikas veikali un pusdienošanas iespējas:
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.
!!! ieteicams paņemt līdzi velo remonta komplektu, rezerves kameru vai līmkomplektu ar
pumpi.
8. Maršruts elektroniski: GoogleMaps http://goo.gl/maps/GXU1g
Apskates objekti:
1.Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs
Mārupes novada Klientu apkalpošanas
centrs sniedz iespējas vienkopus iegūt visu
nepieciešamo informāciju par Mārupes
novada Domes kompetencē esošajiem
jautājumiem. Pie centra blakus Jaunmārupes
dīķiem ir izveidota labiekārtota vieta ar
soliņiem un strūklaku.
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes
novads, LV-2167
Tālrunis: 67933705
www.marupe.lv

2.Arhitektes A.Skujiņas projektētās ēkas
Tālāk maršruts pa Mazcenas aleju ved gar A.
Skujiņas projektētām daudzdzīvokļu ēkām, kas iezīmē
Jaunmārupes centu.
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3.Mārupes tenisa skola
Šeit ir vērts piebraukt apskatīt jauno Mārupes tenisa
skolas kompleksu, ja paveiksies atklātajos kortos
būs iespēja āra kortos pavērot tenisa spēli.
www.marupestenisaskola.lv

4.Jaunmārupes pamatskola
Jaunmārupes
pamatskola
darbojas
kopš
2005.gada. Tā ir pirmā par pašvaldības līdzekļiem
pilnībā no jauna uzceltā skola Latvijā, kas nodota
ekspluatācijā pēc neatkarības atjaunošanas.
2014.gadā. Pamatskolas telpās darbojas Mārupes
Mūzikas un mākslas skola.

5.Švarcekmuižas ēka
Jaunmārupes centru veido arī vecākā ēka Mārupes
novadā – bijušā muižnieka Švarca piepilsētas
vasaras mītne (tulkojumā – Melnkakta muiža), kas
izmantota medību un atpūtas nolūkiem. 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”.
6.Jaunmārupes dabas parks
Jaunmārupē pie Pavasaru dīķa 2000.gadā ir
izveidota vietējas nozīmes aizsargājama teritorija Jaunmārupes dabas parks. Blakus pie dīķiem
izveidota jauna pludmale.
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7.Neriņa
Gar Pavasara dīķiem tek Neriņas upīte. 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.
8.Jaunmārupes ūdens tornis
Braucot uz Ozolu ielu paveras Jaunmārupes
vertikālā dominante. Šeit tiek svinēti Mārupes
novada Līgo svētki un organizēta starta vieta
Mārupes MTB sacensībām.

9. Mārupe Wake Park
Mārupes Wake Parkā 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 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, LV – 2166
Plašāka informācija: www.mwp.lv
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10. Kempings „Mūsu draugi”
Pa ceļam var iebraukt kempingā “Mūsu
draugiem”, kura teritorijā ir arī virvju parks
www.luzumpunkts.lv

www.camping-riga.com

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/
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