
 

 

 

 

 

 

 

Piedzīvojumi, emocijas, pieredze ir kā dārgakmeņi, kurus veram krellēs. Tie nekad nezaudē vērtību, tos neviens nevar 

atņemt. Tver sajūtas, baudi dabu, dodies dārgakmeņu medībās! 

1) Virši Mārupe, DUS 

Paņem kafiju, ielej degvielu un laid piedzīvojumā! Degvielas uzpildes stacija atvērta 24/7. 

2) Zirgu stallis “Zirgzandales” 

Pavisam netālu no Medema purva meža malā atrodas zirgu stallis “Zirgzandales”. Šeit iespējams jauki pavadīt laiku visai 

ģimenei, dodoties zirgu izjādēs cauri mežam, kuru laikā iespējams pat pamanīsi kādu stirnu vai citu meža zvēru. Izjādē 

uz mežu var doties cilvēki gan ar pieredzi, gan bez iepriekšējas pieredzes ar zirgiem. Standarta izjādes garums – stunda¹. 

Izjāde iepriekš jāpiesaka, zvanot uz tālr. 29128841.  

3) Lidmašīnu vērotava - 36. skrejceļa glisāde 

Vēlies gūt aizraujošas sajūtas, lidmašīnām pārlidojot vien dažu metru augstumā virs Tevis? Šī ir īstā vieta tam! Atklāj šo 

Mārupes novada dārgumu, vērojot iespaidīgo gaisa kuģu nolaišanos. Vērotava pieejama 24/7. Informāciju ar lidmašīnu 

ielidošanas laikiem meklē šeit - www.riga-airport.com/lidojumi/sodien-ielido-un-izlido .  

4) Baltais Krusts 

Baltais Krusts atrodas Skultes meža ūdens karjera krastā, kur iegūsi ne tikai izzinošu informāciju par vietas vēsturiskajiem 

notikumiem, bet arī izbaudīsi  putnu čalām piepildītā priežu meža burvību. Navigācijas koordinātes: 56.917938, 

23.929921. 

5) Ģimenes restorāns un viesnīca “Irbēni” 

Laiks maltītei! A9 (Rīga-Liepāja) šosejas malā atrodas gardo ēdienu restorāns “Irbēni”, kurā vari uzkrāt spēkus pirms 

turpini dārgumu medības. Restorāns atvērts sestdienās no plkst. 9.00-21.00, bet svētdienās no plkst. 9.00-20.00.  

 

 

 

 

 

 

 

Brīvdienu ceļojums “Dārgumu medībās dodoties” 

http://www.riga-airport.com/lidojumi/sodien-ielido-un-izlido


6) Atpūtas komplekss “Bejas” 

Pēc maltītes piestāj “Bejās”, kur vari aizbēgt no straujās pilsētas dzīves un pilnvērtīgi atpūsties. Šeit vari iznomāt laivas, 

SUP dēļus, kā arī katamarānus (rezervācija nav nepieciešama) vai arī baudīt ezera mieru². Piknika vietas un nojumes ir 

jārezervē iepriekš, zvanot uz 26673507. Darba laiks katru dienu no plkst. 11.00-23.00. Ieejas maksa 6 eiro par mašīnu. 

Vairāk informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem meklē šeit - https://www.bejas.lv/ . 

7) Golfa klubs “Viesturi” 

Esi nokļuvis vienā no Mārupes novada dārgumiem - vecākajā golfa laukumā Latvijā! Golfa laukuma platība ir 25 hektāri, 

tajā ir 9 bedrītes.  Golfa spēlei iepriekš ir jāpiesakās, zvanot uz 26444390. Golfa klubā atrodas restorāns.  

8) Mārupes Siltumnīcas 

Kurš gan nezina slavenos Mārupes gurķus? Šeit, garām braucot, vari redzēt vietu, kurā tie aug. “Mārupes Siltumnīcas” ir 

lielākais zemstikla dārzeņu audzētājs Latvijā, kur uzņēmums veiksmīgi audzē divas dārzeņu kultūras – gurķus un 

tomātus³.  

9) Rotaļu laukumi “Ūdensrozes” un “Pavasari” 

Maršruta noslēgumā dārgums pašiem mazākajiem. Blakus Jaunmārupes ūdenstilpnēm ir izveidoti divi mūsdienīgi un 

krāsām bagāti bērnu rotaļu laukumi. Rotaļu laukums “Pavasari” ir jaunākais no tiem, kurā ir atrodamas daudzveidīgas 

izklaides un rotaļu iespējas, kā arī iekārtas gan koordinācijas uzlabošanai, gan spēka vingrinājumiem. Otrs bērnu rotaļu 

laukums “Ūdensrozes” ir domāts mazākajiem ķipariem, kurā ļauties rotaļām karuseļos, smilšu laukumā, šūpolēs un citos 

laukumā izveidotajos rotaļu kompleksos. 

 

 

 

 

 

 

Liec  
#brivdienasmarupe  
un dalies ar ceļojuma iespaidiem! 

¹http://zirgzandales.lv/  

²https://www.bejas.lv/ 

³http://www.marupessiltumnicas.lv/ 

Ja brīvdienu ceļojumā dodies svētdien, 29. maijā, tad 

maršrutu vari apvienot ar Mārupes novada bērnu un 

jauniešu svētkiem “Ar vasaru saujā” Jaunmārupē pie 

ūdenstorņa. Programma: https://ej.uz/wtr5  

Ja brīvdienu ceļojumā dodies sestdien, 28. maijā, tad 

maršrutu vari pagarināt, piedaloties pasākumā  “Baznīcu 

nakts”, apmeklējot Piņķu sv. Jāņa evanģēliski luterisko 

baznīcu. Tā būs atvērta no plkst. 14.00 līdz 22.00. 

Programma: https://ej.uz/qrt9  

https://www.bejas.lv/
https://ej.uz/wtr5
https://ej.uz/qrt9

