Velomaršruts Nr.9
„Mārupe – Melna ezera purvs”
Velomaršruts ekstremāliem riteņbraukšanas cienītājiem uz Melnā
ezera purvu. Daļa maršruta ved gar Medema purvu un Stūnīšu
ezeriem, kur iespējams izbraukt bijušā kūdras dzelzceļa trasi. Melnā
ezera purvs ir dabas liegums un „Natura 2000” aizsargājamā
teritorija. Tajā konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Melnā
ezera purvs ir nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta.
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Maršruta garums: 34,8 km
Grūtības pakāpe: Grūti*
Ceļa seguma veids: Asfalts, grants ceļš, meža takas.
Maršruta sākums:
1. 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”.
2. Mārupes novada Klientu apkalpošanas centrs (otrs maršruta
sākumpunkts, braucot pretējā virzienā)
Adrese: Mazcenu aleja 33 k.3, Jaunmārupe.
Ir iespēja novietot automašīnu vai piekļūt ar sabiedrisko transportu
(55.autobuss).
Kā izbraukt? No Mārupes domes pa Gaujas ielu maršruts ved līdz Vecozoliem,
kur jāiegriežas Silaputniņu ielu, kas ved uz Lapiņu dambi un BMX trasi. No
Lapiņu dambja jānoiežas pa labi uz Stūnīšu ielu un 130 metru no šī krustojuma
(pie Vilnīšu ielas) jāiegriežas vēl pa labi uz zemes celiņu, kas gar Medema
purva malu pa bijušā kūdras dzelzceļa trasi ved līdz autoceļam A5. Aiz autoceļa
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A5 jābrauc uz Melnā ezera purvu, bet jāņem vērā, ka šajā vietā notiek kūdras
izstrāde, līdz ar to stingri jāievēro kārtības noteikumi. Uz Melnā ezera purvu
ērtāka nokļūšana būs ar kājām. Jo speciālās takas šeit neiet. Tālāk maršruts
virzās uz Vectīreļiem (būs redzama ceļa zīme Grēnes), kur tas pagriežas
mājupvirzienā uz Jaunmārupi. Līdz Jaunmārupei jābrauc pa galveno grants
ceļu līdz zemes ceļam, kas ved uz gājēju tuneli zem autoceļa A5. Izbraucot
cauri tunelim jābrauc virzienā uz Mārupi pa galveno grants ceļu, kas vēlāk
ieved mežā un ved pa meža taku līdz Mārupītes gatvei. Braucot taisi pa
Mārupītes gatvi nogriežoties uz Ventas ielu un Gaujas ielu nokļūsiet maršruta
sākumpunktā pie Mārupes domes.
Maršruta alternatīvas: Maršrutu iespējams izbraukt pa zilo trasi - Veco Jelgavas
šoseju, gadījumā, ja pamata maršruts ir applūdis. Maršrutu var kombinēt ar
velomaršrutu Nr.1 „Mārupes lielais un mazais loks”, velomaršrutu Nr.2
„Mārupe-Jaunmārupe”, velomaršrutu Nr.6 „Jaunmārupes loks”.
5) 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.
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.
!!! Maršruta posms starp Tīraini un Stūnīšiem pa bijušā kūdras dzelzceļa sliežu ceļu
var būt applūdis un grūti izbraucams. Maršruta posms no autoceļa A5 līdz Olainei,
Vectīreļiem ved cauri kūdras izstrādes laukiem, kur jāievēro teritorijas izmantošanas
noteikumi.
6) Maršruts elektroniski: GoogleMaps http://goo.gl/maps/VmQIZ
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Apskates objekti:
1.Mārupes novada centrs
Velomaršruts sākas pie Mārupes novada
domes un Kultūras nama ēkas. Tā ir
vēsturiska ēka, 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, zemnieku
tirgus, vairākas kafejnīcas, pasts, aptieka,
bankomāts un citi vietējie pakalpojumi.
2.Vecozolu nami
Vecozolu
nami
ir
lielākais
mūsdienu
daudzdzīvokļu māju komplekss Mārupes novadā.
Tā būvniecība tika pabeigta 2008.gadā, realizējot
806
dzīvokļus.
Domājot
par
kompleksa
funkcionalitāti izbūvēts bērnudārzs “Zeltrīti”.
Vecozolos ir izveidots labiekārtots ainavu dīķis,
pieejams pārtikas veikaliņš.

3.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
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4.Bijušā kūdras dzelzceļa trase
No Lapiņu dambja jānoiežas pa labi
uz Stūnīšu ielu un 130 metru no šī
krustojuma
(pie
Vilnīšu
ielas)
jāiegriežas vēl pa labi uz zemes
celiņu, kas līdz autoceļa A5 ved gar
Medema purva malu. Šis posms ir
kādreizējā kūdras dzelzceļa trase.

5.Medemu purvs
Braucot gar par bijušo kūdras dzelzceļu paveras skats uz
Medemu purvu. Purva teritorija ir lieliska atpūtas un
relaksācijas vieta. Pašreiz kūdras ieguve purvā nenotiek,
daļa purva ir izstrādāta. Nākotnē atbilstoši Mārupes
novada teritorijas plānojumam Medemu purva teritorijā
tiek plānots attīstīt reģionālas nozīmes rekreācijas
objektu, kur iespējams izvietot aktīvās atpūtas
elementus, dabas takas, sakopjamas esošās un
veidojamas mākslīgas ūdenskrātuves..
6.Stūnīšu ezers
Turpinot braucienu pa bijušo dzelzceļu starp
Stūnīšu dārza kooperatīviem un Gaismām atrodas
Stūnīšu ezeri. Pie ezera izveidots labiekārtojums ar
dabisku pludmali.
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7.Stūnīši
Stūnīši (agrāk Gaismas) ir ciems Olaines novada Olaines pagastā. Apdzīvotā vieta
izveidojusies pēckara gados kā kūdras fabrikas strādnieku ciemats.
8.Brāļu kapi par 2.pasaules karā kritušajiem PSRS karavīriem

9.Karjers pie autoceļa A5
Pie autoceļa A5 atrodas populārs karjers, kas
veidojies laikā, kad būvēja Rīgas apvedceļu
izstrādājot smilti, kas bija nepieciešama autoceļa
būvniecībai. Daudz vietējie iedzīvotāji karjeru
izmanto atpūtai.

10. Melna ezera purvs
Dabas liegums ir neliela daļa no agrāk
gandrīz 10 000 ha plašā Cenas tīreļa.
Lielākā purva daļa tagad ir nosusināta
un tiek iegūta kūdra vai ierīkotas
lauksaimniecības
zemes.
Nelielā
platībā fragmentāri saglabājies augstais
purvs, kura aizsardzībai nodibināti divi
dabas liegumi – “Melnā ezera purvs” un
netālu uz rietumiem “Cenas tīrelis”.
Purvs veidojas gadu tūkstošiem ilgi – neskartā sūnu purvā kūdras slānis katru gadu
pieaug tikai par 1 mm jeb par 1 metru tūkstoš gados. Purva veidošanās sākums pirms
5000-6000 gadu.
Melnais ezers (6 ha) un vēl vismaz 9
nelieli ezeriņi, kuru platība pārsniedz 0,3
ha, ir dabas lieguma bagātība. Daudzi
mazāka izmēra ezeriņi ir pieskaitāmi
purva ekosistēmai piederošām lāmām,
un purva mazāk skartajā daļā to ir
samērā daudz. Visi purva ezeri, kas
atrodas dabas liegumā, ir brūnūdens ezeri un pieder īpaši aizsargājamam Latvijas un
Eiropas Savienības biotopam – Distrofi ezeri. Šādi ezeri veidojas tikai augstajos jeb
sūnu purvos, tajos nav ūdensaugu, parasti arī zivju maz, ūdens ir tumšs, skābs un
mīksts.
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Dabas lieguma „Melnais ezera purvs” informācijas shēma

Papildus informācija:
http://www.purvi.lv/files/2011/12/1/melnais_a0_gatavs.pdf
http://www.purvi.lv/files/2011/12/1/melna_ezera_purvs_web.pdf
http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=29490
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11.Skats uz lauksaimniecības laukiem
Aiz Melnā ezera purva teritorijas, iebraucot Olaines novada teritorijā, Grēnēs paveras
brīnišķīgs stats uz lauksaimniecības laukiem. Šajā posmā ir labas kvalitātes grants
ceļš.

Olaine, Vectīreļi

12.Skats uz Jaunmārupes karjeru
Pietuvojoties Jaunmārupei paveras skats uz
Jaunmārupes karjeru

13. Tunelis zem autoceļa A5

Velomaršrutu var izbraukt, izmantojot tuneli
zem autoceļa A5.
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14.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 senatīgums ir saglabājies.
Avots: http://pilis.lv/a_pnm/view.php?id=8870&prop_id=211

15.Mārupes ūdens tornis
Viens no Mārupes redzamākajiem simboliem, kas
bieži vien palīdz arī noorientēties apvidū. Mārupes
ūdens tornis tika nodots ekspluatācijā 2002. gada
22.novembrī, tā tilpums ir 500 m3, tornis izbūvēts ar
ūdens atdzelžošanas stacijām Mārupē un Tīrainē un
maģistrālajiem ūdensvada tīkliem 3876 m garumā.
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