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R. Mūrnieka kapa vieta Mārupes kapos
Roberts Mūrnieks dzimis Preiļos un barikāžu
laikā 1991. gadā strādāja par Satiksmes ministrijas šoferi. Uz ceļa, braucot automašīnā
dienesta uzdevumā, 16. janvārī ar šāvienu
galvā viņu nāvīgi ievainoja Latvijas neatkarībai naidīgās PSRS Iekšlietu ministrijas
speciālo uzdevumu milicijas vienības OMON
kaujinieki. R. Mūrnieka bērēs Mārupes kapos
19. janvārī bija pulcējies liels skaits ļaužu, par
to vēstīja nozīmīgākie pasaules masu saziņas līdzekļi, sekojot barikāžu notikumiem
Latvijā. 2010. gadā R. Mūrnieku pēc nāves
apbalvoja ar Viestura ordeni.
Mārupes kapi, Mārupe, GPS 56.9154, 24.0132
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Piemiņas ansamblis
totalitāro režīmu upuriem
“Paaudžu paaudzēs atmiņas dzīvos…” – vēsta uzraksts piemiņas vietā, kas atklāta un
iesvētīta 2007. gada 2. decembrī. Ansambļa
autors ir mākslinieks Arvis Sproģis. Šī atceres
vieta ir cieņas apliecinājums bez vainas cietušiem, tālos moku ceļos un morālus pazemojumus pašiem savā dzimtenē izgājušiem,
mūžu nodzīvojušiem svešā zemē bez dzimtās zemes smilts un saknēm un cīnītājiem
par Latvijas neatkarību visos laikmetu
griePūces
žos – līdz pat 1991. gada notikumiem. Šajā
atceres vietā mārupieši tradicionāli pulcējas
valsts svētkos un piemiņas brīžos.
Mārupes kapi, “Kriškalni”, Mārupe,
GPS 56.9163, 24.0126
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Baltais krusts
Pateicoties vietējā iedzīvotāja acīgumam, kurš
mežā vāca malku, tika pamanīta svaigi rakta
zeme. Tas izrādījās čekas nogalināto upuru apbedījums, kur divās kapa bedrēs 1941. gada jūlijā
atraka 11 cilvēku mirstīgās atliekas. Pēc apģērbā
atrastajiem dokumentiem visu personības noskaidrotas. Starp nošautajiem bija arī LR Kri
minālpolicijas priekšnieks no 1935. līdz 1939. gadam Latvijas pārstāvis Interpola organizācijā
Jēkabs Silarājs (dz. 1898). Upuru pirmā apbedījuma vieta bija Piņķu draudzes kapi, bet 1941.
gada novembrī tie pārbedīti Rīgas Meža kapu
apbedījuma vietā “Baltie krusti”. Piemiņas vietā
uzcelts Baltais krusts, kas 2013. gadā atjaunots.
Skultes ciema teritorija, 2,2 km no Skultes
ielas (ir ceļa rādītājs), mežā pie karjera.
GPS 56.9174, 23.9296
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Mazcenu kapu tornis un zvans
Mazcenu kapos jaunajā zvanu tornī blakus jaunuzceltajai kapličai vietu ieguvis
1927. gadā lietais kapu zvans. Kapsētā saglabājies arī vecais zvanu tornis.
Mazcenu kapi, Mārupes nov.,
GPS 56.8885, 23.9429

Stēla Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem
2018. gada 11. novembrī pie Mārupes kapiem
Aizsardzības ministrijas iniciētā projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros atklāta piemiņas
zīme – stēla Mārupes novada Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem. Tajā iegravēti septiņu
novadnieku vārdi, dzimšanas dati un militārā
dienesta pakāpe.
Mārupes kapi, “Kriškalni”, Mārupe,
Babītes lut.
GPS 56.9165, 24.0129
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Pieminekļi Pirmās neatkarīgās
LR karavīriem
Netālu no Mārupes un Babītes novada robežas,
blakus Pirmā pasaules kara kauju piemiņas
vietām, uzstādīti divi pieminekļi latviešu karavīriem. Pirmais piemiņas akmens uzstādīts
ceļa malā starp golfa klubu “Viesturi” un Božu
ūdenskrātuvi un atklāts 2013. gada 10. septembrī. Otrais piemineklis atklāts Latvijas patriotu
nedēļā 2014. gada novembrī netālu no golfa
kluba “Viesturi” ēkas, mežā pie Dzilnupītes.
Pieminekļus veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs.
Idejiskais autors un finansētājs ir Visvaldis
Dumpis, kura senčiem reiz piederējušas apkārtējās zemes ar tēva mājām “Upmaļi”. Piemiņas
vietas saimnieks V. Dumpis vēlētos, lai valsts
aizsardzības spēku dibināšanas gadskārtās un
citos latviešiem svarīgos vēstures notikumos
šeit pulcējas cilvēki. Pie pieminekļiem uzstādīti
informatīvi stendi ar informāciju par apkārtnes
vēsturi un mūsdienu apskates objektiem.
GPS 56.8994, 23.8775 un
GPS 56.8982, 23.8802
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KULTŪRVĒSTURE UN ARHITEKTŪRA
Lapiņmuiža (agrāk Katrīnmuiža)
Mārupītes gatves galā 1829. gadā celta
Katrīnmuižas ēka. Vieni stāsta, ka 1870. gadā
to nopircis Mārtiņš Lapiņš, no kura uzvārda veidojās otrs nosaukums – Lapiņmuiža. Cita teika vēsta, ka Lapiņš bijis labs saimnieks, tāpēc
muižnieks, kuram bērnu nav bijis, novēlējis viņam muižu. Ap ēku audzis eglēm apjozts parks
ar skaistu dārzu. Mārupieši atminas Mārtiņa
4

3
1
Švarcenieku muiža ar parku
Novadā ir dažas vietas, kur vērīga acs var saskatīt senlaiku būvniecības pēdas, just seno
saimnieku garu. Novada vecākā ēka celta
1826. gadā kā muižnieka Švarca Pierīgas vasaras mītne. 2016. gadā tai piešķirts vietējās
nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. No
1910. līdz 1971. gadam muižā atradās Mazcenas pamatskola, vēlāk bibliotēka, Otrā pasaules kara laikā – hospitālis. Muižas saimniecības ēkas nav saglabājušās, tikai varenas egles
un dīķis (agrākā parka fragmenti) ir muižas
dārza liecība. No sākotnējā interjera saglabātas kāpnes uz otro stāvu. Pašlaik ēkā darbojas
pašvaldības Dienas centrs “Švarcenieki”.
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,
tel. +371 29799277, www.svarcenieki.lv
GPS 56.8785, 23.9476

2
Mārupes kultūras nams (Aizsargu nams)
Nama pamatakmens likts 1936. gadā. Tas
celts kā Aizsargu nams par Aizsargu organizācijas ziedojumiem. Zemi dāvājuši mārupieši –
pagasta vecākais Jānis Rozenbergs (1904–
1942) ar sievu Aizsargu organizācijas vienības
“Aizsardzes” priekšnieci Minnu Rozenbergu
(1904–1994). Arhitekts Artūrs Braunfelds
(1891–1979), kurš strādājis pie slavenā jūgendstila meistara Eižena Laubes. 1942. gada
8. martā ēka iesvētīta kā pagastnams. Mūsdienās tā turpina kalpot pašvaldības vajadzībām un ir paplašināta ar divstāvu piebūvi.
2017. gada 8. martā par godu nama 75. jubilejai Daugavas ielas pusē uzstādīta piemiņas
plāksne.
Daugavas iela 29, Mārupe,
tel. +371 67149864, GPS 56.9052, 24.0556

Mārupes vidusskola (agrāk Bieriņu muiža)
Vidusskolas ēka var lepoties ar senu vēsturi – tajā iebūvēta 1824. gadā klasicisma stilā
celtā Rautenfeldu muižas medību pils – vecā
Bieriņu (Lindenrū) muiža. 1911. gada oktobrī
barons Heinrihs fon Rautenfelds izrentēja
Bieriņu muižas medību pili ar 18 ha zemes
skolotājai Melānijai Šmīdbergai, un tā skola
atrada sev patstāvīgu mājvietu. No 1920. līdz
1943. gadam ēkā atradās skola un pagasta
valde, bet no 1943. līdz 1971. gadam Mārupes
pamatskola. 1971. gada 1. septembrī durvis
vēra Mārupes vidusskola. Kopš 2012. gada
septembra tai blakus atvērts arī Mārupes
sporta komplekss.
Kantora iela 97, Mārupe, tel. +371 67934375,
www.marupe.edu.lv
GPS 56.9187, 24.0365

5

meitu Austru Lapiņu kā smalku dāmu ar groziņu uz rokas, dārzā cimdos griežot ziedus. Vēlāk,
kolhoza laikā, šeit notika lepnas saiešanas ar
kolhoza priekšnieku dalību. Tagad Lapiņmuiža ir privātīpašums un pieder diviem saimniekiem – rakstniekam Mārim Bērziņam un
Ivaram Skadmanim. Māris stāsta, ka īpašumu
mantojis no Austras radinieces Krūzes kundzes.
Viņa kaimiņš līdzās vecajai ēkai uzcēlis jaunu.

2012. gadā muiža nodega, bet vietas senatnīgums saglabājies. Lapiņmuižas vecā parka pusē
saglabājies dīķis ar saliņu, no Lapiņu dambja
puses – vecā aleja.
“Katrīnmuiža”, Mārupe,
GPS 56.882247, 24.039876
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Ugunsdzēsības depo lidostā “Rīga”
Ugunsdzēsības depo lidostā “Rīga” 2014. gadā Latvijas būvniecības nevalstiskās organizācijas skates “Gada labākā būve Latvijā 2014” nominācijā “Sabiedriskā jaunbūve” ieguva otro vietu, piekāpjoties vien tā gada pirmās vietas ieguvējai šajā nominācijā – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai jeb
Gaismas pilij. Skate tika organizēta trīs kārtās, finālā iekļūstot 21 objektam. Ēkas būvniecībā pielietotas sarežģītas tehnoloģiskās konstrukcijas un mezgli, kā arī piegādātas dažādas ugunsdzēsības
automašīnām un ugunsdzēsēju elpošanas iekārtām svarīgas tehnoloģiskās iekārtas. Būves kopējā
platība ir 1512,10 m². Objektu vislabāk iespējams apskatīt ekskursijas pa lidostu “Rīga” ietvaros.
Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes nov., GPS 56.9223, 23.9797
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Mārupes ūdenstornis
Mārupītes gatvē skatāms viens no Mārupes redzamākajiem simboliem, kas palīdz arī orientēties apvidū. Mārupes ūdenstornis nodots ekspluatācijā 2002. gada 22. novembrī. Tā tilpums
500 m3. Torņa kompleksā ietilpst arī ūdens
atdzelžošanas stacijas Mārupē un Tīrainē, kā
arī maģistrālie ūdensvada tīkli 3876 m garumā.
Liepkalnu iela 11, Mārupe
GPS 56.8967, 24.0477

9

6
Dienas centrs “Skulte”
Dienas centrs Skultes ciemā atklāts 2014. gada
vasarā. Uzņēmuma “Reaton LTD” būvētā sabiedriskā ēka 2014. gadā Latvijas būvniecības
nevalstiskās organizācijas skates “Gada labākā būve Latvijā 2014” nominācijā “Sabiedriskā
jaunbūve” ieguva trešo vietu. Dienas centra
projekta autors ir SIA “Lejnieku Projektēšanas

birojs”, arhitekti Mikus Lejnieks un Laura Pelše.
Galvenais būvuzņēmējs SIA “Reaton LTD”.
Skultes iela 31, Skulte, tel. +371 67806599,
www.dcskulte.lv, GPS 56.9192, 23.9474

Jaunmārupes ūdenstornis
Jaunmārupes ūdenstornis ir šī ciema vertikālā dominante. Pļavā pie torņa tiek svinēti novada svētki un organizēta starta vieta sporta
sacensībām.
Mazcenu aleja 1, Jaunmārupe
GPS 56.8771, 23.9483

Konrādu skvērs ar pulksteni
Skvērs atklāts 2012. gadā. Iedzīvotāju ērtībām
gar skvēra bruģētiem celiņiem izveidoti apstādījumi, uzstādīti soli un galdiņi, ierīkots rotaļlaukums. 2015. gada 8. augustā, atzīmējot
Mārupes novada 90 gadadienu, šeit atklāts Uzņēmēju biedrības dāvināts pulkstenis, uz kura
pamatnes ierakstīti fakti par novada vēsturi.
Konrādu iela 7, Mārupe,
GPS 56.9049, 24.0573

Mārupes novada dome
Adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: +371 67934695, 28347211
E-pasts: turisms@marupe.lv
www.marupe.lv/turisms

Izdevējs:
Mārupes novada dome, 2019
Foto:
Pašvaldības arhīvs un novada tūrisma objektu publicitātes foto
Dizains un kartogrāfija:
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv

EKSKURSIJAS UZŅĒMUMOS
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Starptautiskā lidostā “Rīga”
Starptautiskās lidostas “Rīga” ēka celta
1974. gadā. Sākotnēji tā darbojās kā vietējā
lidosta bijušās PSRS robežās, bet mūsdienās
kļuvusi par lielāko starptautisko aviācijas
uzņēmumu Baltijā un reģiona galveno gaisa
satiksmes centru. Lidosta “Rīga” piedāvā
ekskursijas, kuru laikā iespējams iepazīties
ar tās vēsturi, attīstību, aviosabiedrībām,
maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Ekskursijas ilgums – 1 stunda. Par
ekskursiju lūdzam iepriekš vienoties, piesakoties uz e-pastu wtr@riga-airport.com vai
faksu 67207999.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””,
Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes nov.,
tel. +371 67207999, www.riga-airport.com
GPS 56.9223, 23.9797

“Madara Cosmetics” ražotne
Nāc un redzi, kā izskatās MÁDARA jaunajās
mājās, un iepazīsti ražošanas procesu no
formulu izstrādes līdz kosmētikas pildīšanai
pudelītēs, kad tās visbeidzot apzīmogo trīs
īpašākie vārdi pasaulē “Made in Latvia”. Katru darbdienu gaidām Tevi ekskursijās MÁDARA ražotnē gan individuāli, gan grupās.
Laipni aicināti skolēni, studenti, darba kolēģi,
ģimenes, draugi un ārvalstu viesi – tātad ikviens! Ekskursijas ilgums – līdz 1,5 stundām.
Programmā: iepazīšanās ar laboratorijas un
ražotnes darbu, īpašas aktivitātes ar jaukām
balvām, produktu testēšana un lielā iepirkšanās MÁDARA ražotnes veikalā, kur tevi vienmēr gaidīs īpaši piedāvājumi.
Zeltiņu iela 131, Mārupe, tel. +371 66154800,
www.madaracosmetics.lv
GPS 56.9089, 24.0044

ATPŪTA PIE ŪDENS

AVIĀCIJAS TŪRISMA OBJEKTI
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Aviācijas tehnikas muzejs
Muzejs veidojies 40 gadu laikā, bet oficiāli
eksistē kopš 1997. gada. Tā pirmsākumi
meklējami 1965. gadā, kad dibināts F. Candera Jauno lidotāju klubs. Šeit aplūkojama
viena no lielākajām bijušās Padomju Savienības aviācijas tehnikas kolekcijām Eiropā –
47 eksponāti, to skaitā Mig-21US un Tu-134-A
lidmašīnas. Muzejā apskatāmi arī helikopteri Mi-24A un Mi-6, pasažieru lidmašīnas
An-24B salons un kabīne, kā arī daudzi citi
unikāli aviācijas eksponāti.
Starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes nov.
(ieeja no Muzeja ielas), tel. +371 26862707,
www.airmuseum.lv, GPS 56.9252, 23.9806

Meteoroloģisko novērojumu radars
Meteoroloģiskais Doplera radars “Meteror
500C” uzstādīts lidostas “Rīga” tuvumā
2006. gada 1. septembrī. Gaisa masu novērošanai tiek izmantots Doplera efekts. Radara
darbības rādiuss ir 250 km no lidostas. Ik pēc
10 minūtēm tiek raidīta informācija Latvijas
hidrometeoroloģijas centra speciālistiem. Ar
radaru iespējams uzzināt, kāds ir nokrišņu
daudzums un intensitāte, kad tuvojas negaiss. Informācija par nokrišņu intensitāti
noteikta 1 km augstumā virs zemes virsmas.
www.meteo.lv
GPS 56.9142, 23.9898

4

3
Lidmašīnu skatu laukums
No Skultes ciema puses iespējams baudīt lielisku skatu uz lidostas skrejceļu, kura garums ir
3200 m, platums 45 m. 2008. gada 17. oktobrī
atklāts skrejceļa pagarinājums par 650 m, kas
lidostai deva iespēju apkalpot starpkontinentālos lidojumus un uzņemt lielos gaisa kuģus.
2014. gadā šeit nolaidās pasaulē lielākā lidmašīna An-225 Mrija (ukraiņu val. Mрія – ‘sapnis’),
kas ir 20. gs. 80. gados PSRS Antonova konstruktoru biroja projektētā garākā un smagākā
lidmašīna, kas jebkad uzbūvēta un lidojusi. Tās
maksimālā kravnesība 250 tonnas, pacelšanās svars – 640 tonnas. Skrejceļa darbalaiks –
24 stundas diennaktī.
GPS 56.91659, 23.9659

5

Skultes lidmašīna – bumbvedējs IL-28
Mārupes novada Skultes ciemā saglabājies
reta tipa piemineklis – padomju laika reaktīvais
bumbvedējs IL-28, kas varējis nest spārnotās
raķetes. Lidmašīna uz betona postamenta novietota 60. gados un gadu gaitā atjaunota par
ciema iedzīvotāju līdzekļiem. Vēsturiski Skultes ciemā, izmantojot šo lidmašīnas modeli,
tikuši sagatavoti 1. klases lidotāji. Bumbvedējs
IL-28 iekļauts asociācijas “Lauku ceļotājs” izdotajā Latvijas “Militārā mantojuma kartē”.
Skultes iela 19, Skulte,
Mārupes nov.
GPS 56.92009, 23.94759

Viesnīca “Sky High” un
restorāns “Pilots’ Club”
Aviācijas entuziastiem iesakām apmeklēt
arī starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā
esošo viesnīcu “Sky High” un restorānu “Pilots’ Club”, kas paliek atmiņā ar neparasto
dizainu aviācijas stilā.
Biroju iela, lidostas “Rīga” teritorija,
tel. +371 67667950,
www.airport-hotel.lv
GPS 56.920504, 23.983459

Mārupes novads nosaukumu ieguvis no Mār
upītes upes. 1910. gadā no Olaines atdalītais
Bieriņu pagasts 1925. gada 3. augustā pārdēvēts par Mārupes pagastu par godu gar
tā robežām tekošajai Mārupītei. Upīte iztek
no Medema purva un novadā tek 6 km, tālāk
turpinot ceļu Rīgā. Tās krastos ir divi Eiropas
nozīmes aizsargājamie biotopi – melnalkšņu
staignājs un mēreni mitras pļavas. Uz upītes
līdz 1924. gadam atradās Māras dzirnavas,
zināmas no Rutku Tēva romāna “Trīs vella
kalpi”. Upīte iedvesmojusi arī latviešu ainavistu Vilhelmu Purvīti, kurš tās krastus gleznojis vairākos dzīves posmos darbos “Pēc
lietus”, “Vēlā vakarā”, “Pie Māras dīķa” u.c.
Info stends par upīti Mārupītes gatves sākumā – GPS 56.9002, 24.0475

IESAKĀM APMEKLĒT ARĪ:
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Veikborda parks “Marupe Wake Park”
Viens no plašākajiem veikborda parkiem Baltijā ar trim braukšanas trasēm: 130 m – vidēja
sagatavotības līmeņa braucējiem ar maziem
tramplīniem un slaidiem, 170 m – trase ar sarežģītām konstrukcijām un 200 m – trase iesācējiem bez konstrukcijām. Klientu ērtībām
pieejama kafejnīcā, pludmale, bērnu rotaļu
laukums, ielu vingrošanas laukums, āra sporta batuts, skeitborda mini rampa, pirts, volejbola laukums un SUP dēļi. Ziemas laikā tiek
organizēta ledus veikošana. Vasarā darbojas
piepūšamais ūdens atrakciju parks.
“Bērzciema ūdenskrātuve”, Jaunmārupe,
tel. +371 22032923, www.mwp.lv
GPS 56.8752, 23.9559

Veikborda parks “Wakeyou”
Veikborda parks “Wakeyou” ir viens no modernākajiem veikborda parkiem Latvijā. Tajā
pieejamas divas trošu līnijas un visa veida
inventāra noma. Unikāls ar atrašanos lidostas “Rīga” teritorijā, kas dod iespēju apvienot
veikošanu ar lidmašīnu vērošanu.
Pilotu iela 6, lidosta “Rīga”, Mārupes nov.,
tel. +371 20489489, www.wakeyou.lv
GPS 56.925455, 23.986939

3
Atpūtas komplekss “Bejas”
“Bejas” atrodas mākslīgi veidota karjera
krastā. Tās ir 20 dažādas piknika vietas ar
galdiņiem, grilu, telšu vietām un iespēju nomāt pārvietojamo pirti, laivas un katamarānus. “Bejās” atradīsiet arī divas dažāda lieluma pirtis ar volejbola un strītbola laukumiem
un piecas omulīgas kempinga mājiņas ar pasakainu skatu uz apkārtni. Garlaicīgi nebūs
arī zvejas mīļotājiem, jo karjerā mīt dažādas
zivis. Pludmales zonā tiek piedāvāta arī iespēja nakšņot teltīs, to iepriekš saskaņojot.
“Bejas”, Mārupes nov.,
tel. +371 29279314, 26673507, www.bejas.lv
GPS 56.905111, 23.888412

DABA

1
Cenas tīrelis
Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums un Natura 2000 teritorija. Atrodas
aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes un Babītes novadā. Savulaik bijis otrais
lielākais purvs Latvijā aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība sarukusi
līdz 6000 ha. Tīrelī ir vairāki mazi ezeri, lielākais

no kuriem ir Skaista ezers. Pieci no 25 tīrelī
sastopamiem biotopiem ir Eiropas nozīmes
biotopi, kas aizņem 95% purva teritorijas. Šeit
sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas
putnu sugas. 2007. gadā atklāta 5 km garā purva laipa, pa kuru iespējams nonākt krāšņākajās
purva vietās. Laipas malās izbūvētas atpūtas
vietas (soliņi), bet vidusdaļā – putnu vērošanas
tornis un rekonstruēts fragments no kara ceļa,
kas reiz vedis pāri purvam. Cenas tīreļa takā var
nokļūt no Babītes novada puses, braucot pa
Rīgas–Liepājas šoseju. Teritorija ir izcila vieta,
kur izvēdināt galvu un pastaigā iepazīt vienu
no krāšņākajiem Latvijas purviem.
SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecība,
tel. +371 67931325, www.rigasmezi.lv
GPS 56.8625, 23.7896

Dižozolu koordinātas:
• GPS 56.9182, 24.0345, Kantora iela 101, pie
trotuāra, 90 m uz R no autobusu pieturas pie
Mārupes vidusskolas. Apkārtmērs 5,24 m.

2
Medema purvs un mežs
Kūdras purvs aizņem 3400 ha un atrodas
novada DA daļā. Pašreiz vairs kūdras ieguve
nenotiek un daļa purva izstrādāta, daļa apmežota. Lielākā augu daudzveidība konstatēta purva relatīvi mazskartajās daļās, kur
saglabājušies augstiem un pārejas purviem

Jaunmārupes dabas parks
Vietējas nozīmes aizsargājama teritorija,
kas 2000. gadā izveidota Jaunmārupē pie
ūdenskrātuves “Pavasari”. Starp parku un
ūdenskrātuvi ved izgaismota promenāde
ar soliņiem, pie ūdenskrātuves labiekārtota pludmale. Parkā dabiski izveidojies taku
tīkls, bet centrā ir laukums, kur senākos laikos notikušas zaļumballes. Parkā saglabājusies arī aleja, kas reiz vedusi uz netālu esošo
Švarcenieku muižu.
“Pavasari”, Jaunmārupe,
GPS 56.8787, 23.9430

5

• GPS 56.9197, 24.0346, 90 m uz ZR no Kantora ielas 97, Mārupes vidusskolas parkā, R ozols
no triju dižozolu rindas. Apkārtmērs 4,48 m.

4
Dižozoli pie Mārupes vidusskolas
Mārupes vidusskolas ēka ar parku var lepoties ar senu vēsturi, kas izskaidro arī vairāku
dižkoku atrašanos tās apkārtnē.

raksturīgie elementi. Šeit novērota bagātīga lielo zīdītāju un putnu fauna. Nākotnē
Medema purva teritorijā plānots attīstīt
rekreācijas teritoriju. No Medema purva iztek Mārupīte. Apsekošanas laikā 2015. gadā
teritorijā atrasta reta sēne – parazītiskā
samtbeka jeb Xerocomus parasiticus. Līdz
šim par tās pastāvīgo mājvietu Latvijā uzskatīja tikai Moricsalas dabas rezervātu, kur
tā konstatējama kopš 1931. gada.
Tīraines un Vētras ciema daļa,
tel. +371 67012553,
www.rigasmezi.lv

• GPS 56.9200, 24.0363, 90 m uz Z no Kantora
iela 97, Mārupes vidusskolas stadiona R malā.
Apkārtmērs 4,98 m.
• GPS 56.9203, 24.0378, 130 m uz ZZA no Kantora ielas 97, Mārupes vidusskolas stadiona A
malā. Apkārtmērs 5,21 m.

3
Mārupīte
Vēsturiskais nosaukums:
Māras dzirnavu grāvis
Izteka: Medema purvs
(GPS 56.8681, 24.0244)
Ieteka: Daugava (GPS 56.9436, 24.0858)
Garums: 11 km, Kritums: 15 m
Baseina platība: 35,4 km²

Parks pie dienas centra “Skulte”
Parkā pie dienas centra “Skulte” 5,5 ha platībā ir izveidota apvienota pastaigu taka un
laipu trase maziem un lieliem. Jauniešu trases garums 850 m, laipu kopējais garums
300 m, bērnu trases garums 500 m (laipu
kopējais garums 250 m).
Skultes iela 31, Skulte,
tel. +371 67806599, 27851877
GPS 56.91899, 23.9446

6

Zālīšu dižbērzs
Bebru iela 24, Mārupe, 40 m
uz Z no mājām “Zālīši”, ielas
D malā. GPS 56.9035, 24.0583
7

Mazupīte Neriņa (vēst. Bebru
upīte). Garums: 18 km. Izteka:
Medema purvs. Pie upītes blakus
Švarcenieku muižai uzstādīts
infostends. Mazcenu aleja 4,
Jaunmārupe.
GPS 56.8782, 23.9476
8

Mazupīte Dzilnupe (vēst.
Mācītāja mājas upīte)
Garums: 13 km. Izteka:
Cenas tīrelis. Pie upītes uzstādīts
infostends.
GPS 56.8946, 23.8899
10 Ūdenskrātuve “Ūdensrozes”
ar strūklaku
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
GPS 56.8813, 23.9387

Golfa laukums “Viesturi”
Vecākais golfa laukums Latvijā ar 9 bedrītēm
atklāts 1998. gadā. 25 ha plašā teritorija ir
piemērota gan golfa turnīru rīkošanai, gan
ikdienas golfa spēlei. Pieejams veikals, kafejnīca, pārģērbšanās telpas. Atvēlēta vieta arī
treniņiem un mācībām. “Viesturi” piedāvā ne
tikai golfa spēli, bet arī citas atpūtas un svinību iespējas kluba mājā un apkārtnē. Vasarā
“Viesturos” iespējams rīkot sporta spēles –
teritorija ļauj uzņemt līdz 500 personu. Ziemā golfa kluba mājā vienlaikus var viesoties
150 cilvēki. Ziemas sezonā “Viesturi” piedāvā
slēpošanas iespējas – ir gan distances, gan
inventāra noma.
“Viesturi”, Mārupes nov., tel. +371 26444390,
www.golfsviesturi.lv, GPS 56.8984, 23.8784

Stallis un atpūtas vieta “Zirgzandales”
Vieta, kur cilvēkiem sastapties ar zirgiem
un pašiem ar sevi. Izjādes dabā, izbraucieni
ar drošku vai Ulmaņlaika kamanām, izjādes
ar zirgu peldināšanu vai pieguļā jāšanu mēnesgaismā. Tiek piedāvāts līderisma menedžments jeb cilvēka un zirga sadarbības
spēles. Mierīgam noslēgumam – pikniks pie
ugunskura ar zupas vārīšanu lielajā katlā un
gaļas cepšanu uz grila. Pasākumiem, svinībām un foto sesijām pieejama lielā svētku
māja, mazā viesu māja jeb pirtsmāja, lapene,
stallis, dīķis ar saliņu, birztaliņa.
“Zandeļi”, Vētras, tel. +371 29128841,
www.zirgzandales.lv.
GPS 56.8740, 23.9942
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Mārupes Ledus halle
Halle atklāta 2017. gadā. Skatītāju tribīnēs ir
250 sēdvietu un 100 stāvvietu. Papildus skolēnu un sporta klubu nodarbībām tiek piedāvāta ledus īre un publiskā slidošana. Ēkā
atrodas arī hokeja inventāra veikals, slidu
asināšanas un ekipējuma remonta darbnīca.
Ēkā ir izvietojies arī fitnesa centrs “Kiwi fitness” un uzņēmums SIA “Baltijas Fizioterapija”, kas piedāvā plaša profila rehabilitācijas
pakalpojumus.
Kantora iela 128, Mārupe, tel. +371 27337727,
www.marupesledus.lv
GPS 56.9170, 24.0224

6
Mārupes tenisa skola
Pieejami četri slēgtie un seši vaļējie tenisa korti. Slēgtajos tenisa kortos nodarbības un
treniņi notiek visu gadu, bet vaļējos kortos ar māla tenisa segumu nodarbības, treniņi un turnīri norisinās no maija līdz septembrim. Mārupes tenisa skolā pieejamas fitnesa un aerobikas
zāles, kurās darbojas pieredzējuši treneri. Pieejama arī semināru zāle, sauna un džakuzi, veikals un stīgošana, solārijs, kafejnīca.
Mazcenu aleja 6a, Jaunmārupe, tel. +371 67708883, 20255556,
www.marupestenisaskola.lv, GPS 56.8804, 23.9480
5

VIESNĪCAS
Viesnīca “Airport Hotel Māra”
Kalnciema iela 186, Mārupes nov., tel. +371 67702718,
www.hotelmara.lv, GPS 56.927387, 24.006161

VIESU NAMI UN LAUKU MĀJAS
Viesu nams “Alberta muiža”
“Gavari”, Mārupes nov., tel. +371 28815751,
www.albertamuiza.lv, GPS 56.879246, 24.039495

SPORTA CENTRI UN LAUKUMI
17 Mārupes sporta komplekss
Kantora iela 97, Mārupe,
tel. +371 67149574, 26354027
GPS 56.9194, 24.0376

7 Mednieku centrs “Purnavmuiža”
“Mārtiņmuiža”, Mārupes nov.,
tel. +371 20200500, 67708420,
www.purnavumuiza.lv,
GPS 56.8887, 23.9880

BMX aktīvās atpūtas parks
Parks izveidots ar vietējo mārupiešu biedrības “Mārupes BMX klubs” iniciatīvu un Mār
upes novada domes atbalstu. Šeit izbūvēta
BMX trase ar 4 m augstu starta kalnu un
dažāda veida virāžām, basketbola un vingrošanas laukumi, kā arī skrituļošanas laukums,
ko ziemā izmanto slidošanai un hokejam.
Iespējams iznomāt velosipēdus un ķiveres.
Tīraines dārzi 6, Mārupe, tel. +371 29215518,
www.bmxmarupe.lv
GPS 56.8806, 24.0583

Peintbola un lāzertaga parks
“Ieķi-3”, Mārupes nov.,
tel. +371 28837737, 24904049,
www.peintbolabaze.lv
GPS 56.8977, 23.9473
8

Moto trase “Vilciņi””
“Vilciņi”, Mārupes nov.,
tel. +371 29430707, www.bierini.lv
GPS 56.8925, 23.9174
9

10 “Zvejnieka pirtiņa”
Daugavas iela 1C, Mārupe,
tel. +371 25444090
GPS 56.9102, 24.0633

ACB tenisa klubs
Hallē ir divi tenisa laukumi ar ShöppSlide segumu. Atklātie tenisa laukumi klāti ar specifisko Plexipave segumu. Trenažieru zālē 50 m² platībā pieejami LifeFitness trenažieri visām
muskuļu grupām. Specializētā tenisa veikalā – viss nepieciešamais inventārs no tenisa
zīmola Wilson. Vienā ēkā ar tenisa klubu atrodas restorāns “32. augusts”. Šeit darbojas
arī “VL Tenisa skola”, kas piedāvā iespēju nodarboties ar tenisu dažāda līmeņa un vecuma
spēlēt gribētājiem.
Sēļu iela 12, Mārupe, tel. +371 67677370, 28374374, www.acbtenisaklubs.lv
GPS 56.8964, 24.0320

ZIRGU STAĻĻI
11 Jāšanas sporta centrs “Lieceri”
“Lieceri”, Mārupes nov.,
tel. +371 29208464, 26529779
www.lielceri.lv
GPS 56.8971, 23.9400
12 Stallis “Cieceri”.
“Cieceri”, Vētras, tel. +371 29579440,
2950654, www.horseriding.lv
GPS 56.8900, 23.9879
13 Stallis “Birzuļi”.
“Birzuļi”, Jaunmārupe,
tel. +371 29372544, www.horseriding.lv
GPS 56.8695, 23.9226
14 Stallis “Ventas vēji”
“Imakas”, Mārupes nov.,
tel. +371 24502418, GPS 56.8848, 23.9262
15 “Tīraines staļļi”.
Vecozolu iela 100, Tīraine,
tel. +371 29242878
GPS 56.8882, 24.0650
16 Stallis “Cērpas”.
Kabiles iela 38 Mārupe,
tel. +317 22115252, GPS 56.9045, 24.0685

20 Skeitparks.
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,
tel. +371 67149574, 26354027
GPS 56.8782, 23.9465
21 Jaunmārupes stadions
Īvju iela 5, Jaunmārupe,
tel. 67149574, 26354028
GPS 56.8783, 23.9370
22 Skultes stadions
Skultes iela 20, Skulte,
tel. +371 26354027
GPS 56.9218, 23.9471
23 Sporta klubs “Motivācija”
Daugavas iela 29A, Mārupe,
tel. +371 25141632,
www.motivacijasportot.lv
GPS 56.9051, 24.0565

“Mārtiņu ezers”
Ezerā pie viesu nama “Jaunmārtiņi” viesi
aicināti makšķerēt un atpūsties pie ūdens.
Iekārtotas piknika vietas, kempings, atpūtas
vietas. Ezeru ieskauj meža teritorija pastaigām. Teritorijā var celt teltis, novietot treilerus un motormājas. Kempinga apmeklētāji
par samaksu var izmantot viesu nama aprīkojumu – veļas mazgāšanas mašīnu, veļas
žāvētāju, virtuvi. Viesu nama zālē var rīkot
ģimenes viesības, seminārus, āra teritorijā
organizēt piknikus pie dabas.
“Jaunmārtiņi”, Mārupes nov.,
tel. +371 29142465, www.jaunmartini.lv
GPS 56.895184, 23.938886

Viesu nams “Jaunmārtiņi”
“Mārtiņi”, Mārupes nov, tel. +371 29142465,
www.jaunmartini.lv, GPS 56.895184, 23.938886

“Villa Riga”
Neļķu iela 14, Mārupe, tel. +371 28204708
GPS 56.8959, 24.0400

Viesu nams “Pakavciems”
“Jaunmārtiņi”, Mārupes nov., tel. +371 29123965,
www.pakavciems.lv, GPS 56.895533, 23.93726

KEMPINGI UN SEZONĀLAS NAKTSMĪTNES

Lauku pirts – vieta pasākumiem “Caffe Pasēdēt”
“Peles”, Mārupes nov., tel. +371 22035118,
maris.biernis@gmail.com, GPS 56.8941, 23.8904
Viesu nams “Purmaliņas”
“Purmaliņas”, Jaunmārupe, tel. +371 26166999,
www.purmalinas.lv, GPS 56.855445, 23.916862

Lielā un mazā pirts “Bejas”
“Bejas”, Mārupes nov., tel. +371 26673507,
www.bejas.lv, GPS 56.905148, 23.888526

Mazā pirtsmāja “Zirgzandales”
“Zandeļi”, Vētras, tel. +371 29128841,
www.zirgzandales.lv, GPS 56.8741, 3.9937

Viesu nams “Bruņinieku muiža”
Mazbirztalas, Mārupes nov., tel. +371 29359975,
www.brun-m.lv, GPS 56.902906, 23.990855

APARTAMENTI

Viesu nams “Draugi”
“Tīrumnieki”, Jaunmārupe, tel. +371 26594559,
www.banketuserviss.lv/viesu-nams-jaunmarupe/
GPS 56.872839, 23.919826

18 Tīraines sporta komplekss
Viskalnu iela 7, Tīraine,
tel. +371 67149574, 26354027
GPS 56.8847, 24.0640
19 Aktīvās atpūtas laukums
Gerberu iela 1, Mārupe,
tel. +371 26354027
GPS 56.8969, 24.0448

Lauku tūrisma vieta “Karpu dīķis Kastos”
Atpūtas vieta iekārtota gan makšķerēšanas
priekiem, gan atpūtai visai ģimenei. Dīķa
platība 2,3 ha, vidējais dziļums 4 m. Dīķī
mājo dažādas zivju sugas, kā arī divu veidu
vēži. Teritorijā iekārtotas telšu un piknika
vietas, peldvieta, volejbola un futbola laukums, makšķeru un vēžu murdiņu noma,
iespējams iegādāties visu piknikam. Plānots
izbūvēt arī kempinga namiņus un pirti.
“Viesītes”, Jaunmārupe, tel. +371 29991124,
www.karpudikis.lv
GPS 56.868651, 23.916669
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NAKTSMĪTNES

Viesnīca “Sky-High”
Biroju iela, lidostas “Rīga” teritorija,
tel. +371 67667950, www.airport-hotel.lv
GPS 56.920504, 23.983459

IESAKĀM APMEKLĒT ARĪ:

2

Aktīvās atpūtas un disku golfa parks JIP
“Mārupīte”
Meža ielokā pie karjera izveidota pludmale,
piknika vietas un peldvietas, sporta laukumi
un veikborda parks. 2017. gadā šeit atklāts
Mārupes disku golfa parks ar 1069 m garu
trasi. Tajā uzstādīti deviņi grozi un izveidots
garākais celiņš Latvijā – 250 m. Ir pieejama
sporta un atpūtas inventāra noma.
Ežiņi, Mārupes nov., tel. +371 29431054,
www.jipmarupite.lv, www.lidodiski.lv
GPS 56.877883, 24.029518

9

AKTĪVĀ ATPŪTA

1

5

4

Atpūtas komplekss “Bejas”
“Bejas”, Mārupes nov., tel. +371 26673507,
www.bejas.lv. GPS 56.9051, 23.8885
Atpūtas parks “JIP Mārupīte”
“Ežiņi”, Mārupes novads, tel. +371 29431054,
www.jipmarupite.lv, GPS 56.8779, 24.0295
Kempings “Mūsu Draugiem”
“Tīrumnieki”, Jaunmārupe, tel. +371 26594559,
www.camping-riga.com, GPS 56.8730, 23.9179
Kempings “Mārtiņu ezers”
“Jaunmārtiņi”, Mārupes nov., tel. +371 29142465,
www.jaunmartini.lv, GPS 56.8943, 23.9428

“Garden View Home”
Dzelzceļa iela 45, Mārupe, tel. +371 22463911
GPS 56.9051, 24.0742

Kempings “Viesītes”
“Viesītes”, Jaunmārupe, tel. +371 29991124,
www.karpudikis.lv, GPS 56.8687, 23.9167

Ēku komplekss “Vecais kapteinis”
“Vecais kapteinis”, Mārupes nov.,
tel. +371 29900407, www.clubvillage.lv,
GPS 56.9180, 24.0067

DZĪVNIEKU VIESNĪCA

Kafejnīca “Laura”
Mazcenu aleja 37a, Jaunmārupe,
tel. +371 25423700, GPS 56.8822, 23.9365

ĒDINĀŠANAS VIETAS LIDOSTĀ “RĪGA”

Dzīvnieku viesnīca “Rekša Māja”
Brūkleņu iela 118, Mārupe, tel. +371 29269614,
www.reksamaja.lv, GPS 56.9084, 24.0485

ĒDINĀŠANA
RESTORĀNI
Restorāns “Hercogs”
Vītiņu iela 4, Mārupe, tel. +371 29106538,
www.hercogsm.lv, GPS 56.9189, 24.0394
Restorāns “32.augusts”
Sēļu iela 12, Mārupe, tel. +371 29327272,
www.32augusts.lv, GPS 56.896614, 24.03293

Kafejnīca “Mārupīte”
Daugavas iela 27A, Mārupe, tel. 67934737,
www.marupesdelikateses.lv,
GPS 56.9059, 24.0564

Itāļu restorāns – picērija “Trattoria da Niko”
Daugavas iela 27, Mārupe, tel. +371 25148001
GPS 56.9054, 24.0570

Kafejnīca sporta klubā “Motivācija”
Daugavas iela 29/1, Mārupe, tel. +371 25415955,
GPS 56.9051, 24.0563

Restorāns “Airport Hotel Māra”
Kalnciema iela 186, Mārupes nov., tel. +371 67702718,
www.hotelmara.lv, GPS 56.9274, 24.0062

Desertu kafejnīca “Biki”
Zeltiņu iela 16, Mārupe, tel. +371 29397179,
www.facebook.com/bikisaldumi/,
GPS 56.9110, 24.0414

Restorāns “Pilots’ Club”
Biroju iela, Lidostas “Rīga” teritorija, tel. +371 67667950,
www.airport-hotel.lv, GPS 56.9205, 23.9835
Restorāns “Grill Country”
“Viesturi”, Mārupes nov., tel. +371 26444390,
www.golfsviesturi.lv, GPS 56.8984, 23.8784

Vafeļnīca “Fishka Food”
Mārupītes gatve 4, Mārupe, tel. +371 29601601,
www.fishkafood.lv, GPS 56.8976, 24.0480

KAFEJNĪCAS

Eklērnīca “Raunas dārzs”
Vītiņu iela 4, Mārupe, tel. +371 23275353,
www.facebook.com/raunasdarzsmarupe,
GPS 56.9190, 24.0394

Kafejnīca “Burgerbulka”
Kantora iela 128, Mārupe, tel. +371 67745595,
www.marupesledus.lv, GPS 56.9163, 24.0223

Kafejnīca “Coffee STOP Mārupe”
Rožu iela 2, Mārupe, tel. +371 26763484,
GPS 56.8951, 24.0455

Kafejnīca “Krustakrogs”
Daugavas iela 2, Mārupe, tel. 67933137, 29237777,
www.krustakrogs.lv, GPS 56.9105, 24.0627

Kafejnīca “SUSHI CLUB.LV”
Pededzes iela 1, Mārupe, tel. +371 26909909,
www.sushiclub.lv, GPS 56.9052, 24.0536

Restorāns “T.G.I. Friday’s”
Lidosta “Rīga”, Izlidošanas sektors C, 2. stāvs,
tel. +371 67350206, www.fridays.lv
GPS 56.9228, 23.9794
Restorāns “LIDO”
Lidosta “Rīga”, Reģistrācijas sektors F, 3. stāvs,
tel. +371 67068771, www.lido.lv,
GPS 56.9222, 23.9793
Kafejnīca “Pascucci”
Lidosta “Rīga”, Ielidošanas sektors C, 1. stāvs,
tel. +371 20035519,
GPS 56.9218, 23.9792
ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMI
Pusdienu restorāns “Daily”
WESS Motors Toyota autocentrs,
Kārļa Ulmaņa gatve 125,
tel. +371 28687579, www.daily.lv
GPS 56.9275, 24.0199
Pusdienu restorāns “Daily”
Tehnikas iela 3, lidostas “Rīga” teritorija,
tel. +371 26698215, www.daily.lv
GPS 56.9197, 23.9814
“Hesburger”
Upesgrīvas iela 1, Mārupe,
tel. +371 26487949, www.hesburger.lv,
GPS 56.9261, 24.0390

