
 

 

 

 

 

 

Jūnijā dabā iestājas pilnbrieds – to jāsteidz baudīt! Smaržo pļavas, meži, dārzi… Īstais brīdis 

doties garākās pastaigās un velo izbraucienos! Tver mirkļus, iemūžini tos foto un zini, ka līdz pat 1. 

septembrim gaidām fotogrāfijas konkursam “Tavs vasaras foto piedzīvojums”! 

1.Piestāj Babītes stacijā! 

Iesāc maršrutu ar gramu vēstures, piestājot Babītes dzelzceļa stacijā, kuru izveidoja 1877. gadā, kad tika 

būvēta Tukuma dzelzceļa līnija. Tagadējā stacijas ēka būvēta 1926. gadā, bet atjaunota pēc Otrā pasaules 

kara postījumiem. Diemžēl stacijas vēsturiskais tornītis netika atjaunots. 

Savas pastāvēšanas laikā tagadējās Babītes pieturvietas nosaukums ir ticis vairākkārt pārdēvēts - agrāk 

tā ir bijusi Pupe, Pūpe un Pinkenhof¹ . 

2. Nepabrauc garām Pūpes parkam! 

Ar biedrības “Pūpe” iniciatīvu Babītē tiek veidots Pūpes parks, kuru ir iecerēts veidot kā austrumu stila 

dārzu. Ideja par parka izveidi autoram ir briedusi daudzu gadu gaitā, apkopojot personīgās ieceres ar 

daudzos pasaules dārzos noskatītām idejām. Pēc parka apskates, tālāk turpini maršrutu pa Babītes ielu. 

3. Izbrauc ārpus robežām! 

Uzmini, ar ko Mārupes novads robežojas austrumos? Atbildi atradīsi šajā punktā, kur atrodas dizainera 

Valda Celma projektētā un 1980. gadā uzstādītā robežzīme. Mūsdienās tā ir kļuvusi par nozīmīgu vizuālās 

komunikācijas dizaina paraugu, tēla un identitātes elementu². Robežzīme ir pilnībā saglabājusies savā 

sākotnējā veidolā un 2015. gadā iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Starp citu, vai zināji, ka kopumā ir 4 šādas identiskas robežzīmes? Tās atrodas pie autoceļa A10 Rīga-

Ventspils, pie autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža, pie autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-

Baltkrievijas robeža un pie autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža. 
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4. Tuvāk dabai, tuvāk putnu dziesmām 

Turpini ceļu pāri gājēju tiltam un nonāc atpakaļ Mārupes novadā, virzoties pa Beberbeķu ielu. Nākamais 

pieturas punkts ir tikpat skanīgs kā pati iela – Beberbeķu dabas parks! Tā ir iecienīta atpūtas un pastaigu 

vieta dažādos gadalaikos. Ezera krasti ir gleznaini, dažkārt stāvi. Dodoties pa priežu silu, pa ceļam var vērot 

dažādus putnus, nopeldēties peldvietā un, atrodot labiekārtoto atpūtas vietu, ieturēt līdzi paņemto 

maltīti. 

5. Noķer ceļojošo grāmatu izstādi! 

Lai turp droši nokļūtu, dodamies atpakaļ, caurbraucot Beberus, kur atradīsi gājēju pāreju pāri A5 šosejai. 

Tālāk dodies uz Mārupes novada bibliotēku (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā), kur līdz pat 28. 

jūnijam ir skatāma Agijas Stakas ceļojošā bērnu grāmatu un ilustrāciju izstāde³ , kā arī novadpētniecības 

izstāde “Latviešu grāmatai – 500”. Ieeja ir bez maksas, taču ņem vērā, ka svētdienās bibliotēka ir ciet, 

tāpēc, ja vēlies aplūkot izstādi, apmeklē to darbadienās vai sestdienās! 

6. Remdē izsalkumu un atgūsti spēkus ar gardu maltīti! 

Esi izsalcis? Dodamies uz “Mārupes Pizza Piņķi”! Sākot ar klasiskajām siera un beidzot ar eksotiskajām 

havajiešu, meksikāņu un grieķu picām, savu īsto garšu šeit atradīs ikviens! Piedāvājumā arī suši, burgeri, 

wok un daudz kas cits. Iečeko ēdienkarti: https://marupespizza.lv/. 

7. Līgo, Līgo Piņķi! 

Ja brīvdienu maršrutā dodies sestdien, 18.jūnijā, nepalaid garām Jāņu ielīgošanu Piņķos.  

Ielīgošanas pasākums norisināsies pie Piņķu ūdenskrātuves, kas vienmēr ir bijusi iemīļota aktīvās atpūtas 

vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Izmanto lielisko iespēju no plkst. 14.30 līdz 16.30 

piedalīties Līgo vainagu pīšanas darbnīcā (jāņuzāles jāņem līdzi pašiem). Kad vainags ir uzpīts, liec to galvā 

un izstaigā turpat esošo mājražotāju tirdziņu. Savukārt, ja pasākuma norises vietā esi ieradies ap vakarpusi, 

pievienojies zaļumballei (sākums plkst. 21.00). 

Vairāk informācijas par pasākumu: https://ieej.lv/jXEtD  

¹ https://pupe.lv/lv/pupe/babites-vesture/infrastrukturas-

attistiba/dzelzcels/babites-stacija 

² https://zinas.tv3.lv/latvija/robezzimes-riga-tiks-ieklautas-valsts-

aizsargajamo-kulturas-piemineklu-saraksta/ 

³ https://www.marupe.lv/lv/kultura/zinas/lidz-28-junijam-biblioteka-

pinkos-apskatama-agijas-stakas-celojosa-bernu-gramatu-un-ilustraciju 

Liec  
#brivdienasmarupe  

un dalies ar ceļojuma iespaidiem! 
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