
 

 

 

 

 

 

 

Kad vasaras pilnbrieds reibina, vakari ir silti un gari, aizved savu otro pusīti romantiskā 

vasaras randiņā!  

 

1. Esi orģināls! 

Sarunā tikšanos zem dižozola. Četrus dižozolus, no kuriem visvarenākis ir 5,24m apkārtmērā, atradīsi 

Mārupes Ģimnāzijas teritorijā, kas senāk bijusi Rautenfeldu muižas medību pils – Vecā Bieriņu (Lindenrū) 

muiža. Šodien no tās saglabājušies tikai vienas ēkas pamati un stāvs, kas apšūts ar koka dēļiem un 

izolējošām plastmasas plātnēm. Šī ēkas daļa šobrīd apskatāma Mārupes Ģimnāzijas kompleksa apbūvē. 

Teritorijā kopumā atrodas 4 dižozoli. 

2. Salda buča. 

Iegriezies eklērnīcā “Raunas Dārzs Mārupe”, Vītiņu iela 4, un saldai dienai paņem līdzi kastīti ar makarūniem 

vai lieliskos “Raunas Dārza” eklērus. Lai veldzētu svelmi, pieejami arī ledus dzērieni dažādām gaumēm. 

Vairāk info šeit: www.facebook.com/raunasdarzsmarupe/ . 

3. Ēd un sapņo! 

Uzņem virzienu uz Mētrām! Dodies pa Kantora ielu un Stīpnieku ceļu, un pirms asā līkuma nogriezies pa labi, 

un uzreiz pa kreisi. Dodies cauri mazam meža posmam un skatam pavērsies plašais Rīgas lidostas lidlauks. 

Iekārtojies ērti un ņem eklēru kasti, dažus metrus virs galvas vēro lidmašīnu nolaišanos un nesteidzīgās 

sarunās ļaujies sapņiem par to, kas liek Tev lidot. Neparastas sajūtas garantētas - lidmašīnu vērotava- 36. 

skrejceļa glisāde neatstās Tevi vienaldzīgu!  

Informācija par lidmašīnu ielidošanas un izlidošanas laikiem atrodama šeit: www.riga-

airport.com/lidojumi/sodien-ielido-un-izlido/lv-tab=arivals . 

 

 

 

 

 

 

 

Romantiskās brīvdienas 
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4. Prom no urbānās vides 

Dodies tuvāk dabai, lai sasmaržotu vasaru! Lavanda ir ne tikai skaists augs, kas zied kā lillā ziedkupena un 

smaržo ar galvu reibinošu un smaržas kārpiņas kutinošu intensitāti, tai piemīt arī veselību uzlabojošas 

īpašības. Redzēt lavandas lauku tā ziedu pilnbriedā var un vajag “Mētras Lavanda farm”, kas ir viena no 

lielākajām lavandas audzētavām Latvijā. 

Lavandas saldējums vai aromātisks espresso ar maigu putiņu un nedaudz mistisku lavandas garšu – tie ir 

tikai daži no interesantajiem našķiem, ko iespējams nobaudīt saimniecībā. Turpat iespējams arī iegādāties 

dabīgu kosmētiku ar lavandas nomierinošo aromātu. 

Tagad saimniecībā ir pieejama arī omulīga 25 m² lapene, lieliski piemērotam nesteidzīgam brīdim kopā ar 

īpašiem cilvēkiem¹. Brīdi atpūties, ieelpo lavandas smaržu! Ieturi līdzpaņemto pikniku vai nogaršo 

saimniecībā gatavotos lavandas brīnumus. Ieeja saimniecībā bez maksas. Saimniecība atvērta katru dienu, 

izņemot pirmdienu un otrdienu. Par lapenes cenrādi interesējies šeit - https://lavanda.lv/ . 

5. Romantiska izjāde ar zirgiem? Kāpēc ne!  

Paņem savu mīļoto aiz rokas un dodies baudīt zirgu klātbūtnes relaksējošo mieru. Esi svētdienas jātnieks, 

pilnīgs iesācējs vai profesionālis, zirgu stallī “Zirgzandales” būsi mīļi gaidīts. Ir iespēja uzkāpt zirga mugurā 

vai vienkārši atgūt dvēseles mieru un harmoniju, skatoties uz zirgiem un izbaudot dabas mieru. Vari 

noorganizēt fotosesijas ar zirgiem. Būsiet gaidīti visu gadu un jebkādos laika apstākļos.  

Vairāk informācijas www.zirgzandales.lv  vai pa tālruni 29128841. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. 

6. Vakariņas sveču gaismā. 

Izgaršo ēdienus no dažādām pasaules valstīm un baudi vislabāko vīnu. Vakariņot vari arī uz terases. Augsta 

kvalitāte atmosfērai un servisam ir tas, ko piedāvā restorāns “32.augusts”.  

7. Saulriets burvīgais... 

Kad diena ir bijusi aktivitātēm un emocijām piepildīta, kas var būt labāks par laisku vasaras vakara atpūtu pie 

ūdeņiem?! “JIP Mārupīte” Tev piedāvās daudzpusīgu atpūtu. Vari baudīt burvīgu saulrietu zvilnējot šūpuļtīklā 

vai izīrēt namiņu ar kamīnu visai naktij, vai nenobīties no odiem un nakšņot teltī. Vari uzcept šašliku (ņem 

vērā, ka grilla komplektu iespējams izīrēt, personīgo teritorijā lietot nedrīkst) vai izbraukt ar laivu. Lai ko Tu 

izvēlētos, šeit nesteidzīgās sarunās vari sagaidīt saullēktu. Šeit notiek arī vasaras koncerti. Iebraukšana 

teritorijā ir par maksu. Vairāk informācijas atradīsi šeit: www.jipmarupite.lv/ .  

¹https://lavanda.lv/ 

https://lavanda.lv/
http://www.zirgzandales.lv/
http://www.jipmarupite.lv/

