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IEVADS 
 

Tūrisms ir strauji augoša Latvijas tautsaimniecības nozare. Nozares veiksmīgo attīstību nosaka gan 

dabas dotie resursi, ģeogrāfiski veiksmīgā atrašanās vieta un bagātais vēstures un kultūras 

mantojums, gan Latvijas iedzīvotāju talants, uz izaugsmi mērķētais darbs un viesmīlība. 

 

Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments 2016.-

2020.gadam, kas nosaka novada tūrisma attīstības vīziju 2020.gadam, attīstības prioritātes, rīcības 

virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus. Stratēģija ir pamats Mārupes novada Domes rīcību 

un investīciju mērķtiecīgai plānošanai tūrisma nozares attīstībai un popularizēšanai. 

 

Stratēģija izstrādāta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā 

noteikto, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā, Tūrisma likuma 8.pantu un 

2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” noteikto. 

 

Tūrisma attīstības stratēģija sastāv no piecām daļām: 

 Pirmajā daļā „Mārupes novada tūrisma attīstības plānošanu ietekmējošās tendences un 

dokumenti” apskatītas šī brīža tūrisma attīstības tendences gan plašākā mērogā – pasaulē un 

Eiropā, gan konkrēti Latvijā. Analizēti arī aktuālie starptautiskie un nacionālie tūrisma 

nozari reglamentējošie plānošanas dokumenti. 

 Otrajā daļā „Tūrisma nozares raksturojums Mārupes novadā” veikta novada pašreizējā 

tūrisma piedāvājuma un potenciālo tūrisma resursu analīze, noteikti prioritāri attīstāmie 

tūrisma veidi. 

 Trešajā daļā apkopotas iedzīvotāju un tūrisma uzņēmēju aptaujas, analizējot kāda ir šo 

tūrisma attīstībā iesaistīto grupu attieksme pret tūrisma iespējamo attīstību novadā, viedoklis 

par šī brīža novada tūrisma piedāvājumu, idejas un priekšlikumi novada veidošanai par 

pievilcīgu tūrisma galamērķi.  

 Ceturtā daļā, pamatojoties uz pirmajās trīs daļās veikto situācijas izvērtējumu un 

izrietošajiem secinājumiem veikta Mārupes novada tūrisma nozares SVID analīze un 

izvērtētas attīstības perspektīvas. Šajā nodaļā noteikta un raksturota Mārupes novada tūrisma 

attīstības vīzija 2020.gadam.  

 Piektā daļā „Rīcības plāns, pamatojoties uz ilgtermiņa prioritātēm, ir noteikti uzdevumi un 

izveidots rīcības plāns laika periodam no 2016. līdz 2020.gadam. 

 

Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģiju ir izstrādājusi Mārupes novada domes tūrisma 

stratēģijas izstrādes darba grupa. 

Uzraudzības pārskats izveidots atbilstoši “Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģijā” 

noteiktajām vadlīnijām par stratēģijas īstenošanu, uzraudzību un rezultātu novērtējumu par 

2018.gadu. 
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PLĀNA IEVIEŠANA UN UZRAUDZĪBA 
 

Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanu nodrošina Mārupes novada Dome.  

 

Mārupes novada Dome stratēģijas ieviešanu nodrošina savu pilnvaru ietvaros, tai skaitā veidojot šīs 

stratēģijas ietvaros plānoto Tūrisma konsultatīvo padomi.  

 

Tūrisma konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo 

rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot tūrisma nozares attīstību un sekojot līdzi stratēģijas 

rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties tūrisma 

attīstības darba plānošanā, t.sk. marketinga aktivitāšu, ieinteresēto pušu sadarbības, notikumu 

kalendāra, budžeta plānošanā.  

 

Padome sanāk vismaz divas reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek 

iesaistīti administrācijas pārstāvji (speciālisti), Mārupes novada tūrisma uzņēmēji, sabiedrisko 

organizāciju pārstāvji, citi novada sabiedrības pārstāvji.  

 

Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2016.gada ir iekļaujams Mārupes novada 

Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros.  

 

Pārskati: 

Pārskatus par stratēģijas rīcības plāna ieviešanas gaitu sagatavo Attīstības nodaļa. Rakstiski pārskati 

tiek sagatavoti ikgadējā pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanas ietvaros, kā arī pēc īpaša 

Domes pieprasījuma.  

 

Papildinājumi un izmaiņas: 

Domes lēmums par šīs stratēģijas aktualizāciju vai jaunas stratēģijas izstrādi ir nepieciešams 

gadījumā, ja nepieciešams veikt stratēģijas redzējuma un ilgtermiņa mērķu izmaiņas, kā arī 

beidzoties šīs stratēģijas termiņam. Izmaiņas rīcības plānā tiek veiktas Mārupes novada Rīcības un 

investīciju plāna uzraudzības ietvaros. 

 

“Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģijas” uzraudzības pārskatā analizēta stratēģijas rīcības 

plānā paredzēto uzdevumu izpilde. Tajā izvērtēti: 

- paveiktie uzdevumi, 

- uzdevumi, kuri paveikti daļēji (procesā) 

- uzdevumi, kas tiek veikti pastāvīgi, 

- uzdevumi, kuri nav tikuši īstenoti, kā arī sniegts skaidrojums.  

Lai salīdzinātu 2018. gadā plānotos uzdevumus ar izpildītajiem, atskaitē ir izmantota sekojoša 

novērtējumu tabula, kur atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes ir iekrāsoti stratēģijas rīcības 

plāna uzdevumi: 

 

2018. gada plānotie uzdevumi 

IZPILDĪTS Attiecīgajā periodā veikti  uzdevumi mērķa sasniegšanai 

PROCESĀ Uzsākti darbi mērķa sasniegšanai 

PASTĀVĪGI Process tiek veikts pastāvīgi  

NAV ĪSTENOTS uzdevumi, kuri nav tikuši īstenoti 
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RĪCĪBAS PLĀNA UZDEVUMU UN REZULTĀTU MONITORINGS UZ 2018. GADU 
 

Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.  

Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai 

1.1.  Tūrisma attīstību 

balstīt uz noteiktiem 

mērķiem un 

uzdevumiem, vietējā 

mēroga saistošajiem 

noteikumiem. 

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana - Tūrisma stratēģijas izstrāde 
1.1.1. Mārupes novada 

tūrisma attīstības 

stratēģijas ieviešana, 

ikgadējā tūrisma rīcības 

plāna izstrāde un izpilde; 

Pastāvīgi Ikgadējais Mārupes novada Domes tūrisma attīstības plāns tiek sastādīts, pamatojoties uz 

tūrisma attīstības stratēģijas 2016.-2020. Rīcības plānu.  

1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidot koordinētu 

tūrisma statistikas 

uzskaites un 

pētījumu sistēmu 

 

 

 

1.2.1. Izveidot un 

uzturēt datu bāzi par 

visiem Mārupes novada 

tūrisma objektiem un 

pakalpojumiem, 

pašvaldībai uzņemoties 

novada kopējās tūrisma 

informācijas 

koordinētāja lomu. 

Pastāvīgi  

2016-2020 

Datu bāze tiek uzturēta un atjaunota. Objekti un pakalpojumi skatāmi www.marupe.lv/turisms 

 

1.2.2. Izveidot tūrisma 

statistiskās uzskaites 

sistēmu, apkopot 

statistiskos datus, uzturēt 

to bāzi: 

Pastāvīgi 

1 reizi 

gadā 

2016-2020 

 

 Tūrisma objektu apmeklējuma statistika tiek apkopota kopš 2015.gada.  

 Ik gadus to objektu skaits, kas sniedz statistiku pieaug par 10-15%.  

 Informācija par 2018.gada statistiku tiek apkopota 2019.gada sākumā.     

1.2.3. Veikt izpēti par 

Tūrisma informācijas 

punkta vai centra 

izveidošanas 

nepieciešamību un 

2018 

vai pēc 

pieprasīju

ma 

veidošanās  

 2018.gadā starpnovadu projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros veikts tūrisma eksperta Andra 

Klepera pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: 

Mārupei, Olainei, Babītei, Jelgavai, Ķekavai un Ozolniekiem. Izpētes rezultātā secināts, ka 

ņemot vērā tūrisma plūsmas un galamērķa piekļuves telpisko analīzi un izveidojušās 

sadarbības iniciatīvas starp novadiem, veidojas trīs dažādi sadarbības līmeņi vietējā mērogā 

http://www.marupe.lv/turisms
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

finansēšanas iespējām 

Mārupes novadā. 

Analizēt iespēju TIC 

uzticēt tūrisma 

informācijas izplatīšanu 

par plašāku reģionu. 

– viens no līmeņiem ir Mārupes, Babītes un Olaines novada ciešāka sadarbība, veidojot 

noteiktus saskarsmes punktus ar Daugavas lejteci (tostarp Ķekavas novadu) un Jelgavas 

bijušo rajonu (tostarp Jelgavas un Ozolnieku novadu, bet arī iekļaujot Jelgavas pilsētu). 

Tiek rekomendēts noslēgt triju pušu – Babītes, Mārupes un Olaines novadu līgums par 

sadarbību vienota tūrisma galamērķa veidošanai ar kopīgas naudas ieguldīšanu – sākotnējo 

iniciatīvu uzņemoties Mārupes novadam. 

 

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno Lauku attīstības programmas 

2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

 
a.  

1.3. 
 

Nodrošināt novada 

tūrisma interešu 

pārstāvniecību 

reģionālā un 

nacionālā līmenī 

1.3.1. Dalība 

Vidzemes tūrisma 

asociācijā.  

Pastāvīgi  Mārupes novada pašvaldība, saskaņā ar 2016.gada 24.februāra Lēmumu Nr.10 ir Vidzemes 

Tūrisma asociācijas biedrs.  

2018.gada sēdes: 

- 02.10.2018. VTA valdes un mārketinga sēde Dikļu pilī. 

- 01.11.2018. VTA Biedru kopsapulce, konference un Vidzemes tūrisma stratēģijas 

prezentācija Valmierā. 

 Ar 26.09.2018. lēmumu Nr.14 apstiprināta pašvaldības dalība Interreg projektā “Cult-

CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” (Kultūras un radošo industriju 

ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) laika periodā no 01.09.2018.-01.12.2022 

kā apakšpartnerim VTA. 13.11.2018. noticis projekta atklāšanas pasākums un konference. 

1.3.2. Novada tūrisma 

attīstības interešu 

pārstāvēšana reģionālās 

un valsts mēroga tūrisma 

aktivitātēs. 

Pastāvīgi  Pašvaldība ik gadu piedalās valsts un 

reģionālu tūrisma organizāciju organizētās 

aktivitātēs:  

- 02.-04.02.2018. pirmo reizi dalība 

starptautiskajā tūrisma izstādē 

"Balttour-2018", kopīgā stendā ar 5 

citiem Pierīgas kaimiņiem – Ķekavas, 

Salaspils, Baldones, Ikšķiles un 

Stopiņu novadiem, radot sadarbības 

projektu “Daugavas Lejtece +”. Par 

sadarbību noslēgts 05.02.2018. 

sadarbības līgums. 

- 24.04.2018. Dalība V Vislatvijas 

tūrisma gadatirgū Preiļos (Mārupes 

stends). 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

- 22.05.2018. LIAA Tūrisma departamenta informatīvā diena VEF Kultūras pilī. 

- 14. un 15.11.2018. “Apvienotais Baltijas Jūras un Latvija Tūrisma forums 2018” Rīgā. 

 No LIAA saņemti valsts un reģionu kopīgie tūrisma materiāli, kuri pieejami blakus novada 

materiāliem, popularizējot Latvijas kopējo tūrisma piedāvājumu.   

1.4.  Uzņēmēju iesaiste 

tūrisma plānošanā un 

attīstībā 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana un Konsultāciju nodrošināšana uzņēmējiem 
1.4.1. Tūrisma attīstības 

plānošanai izveidot 

iesaistīto pušu forumu 

(konsultatīvo padomi), 

organizēt regulāras 

tikšanās.  

Vismaz 2 x 

gadā 

vai pēc 

vajadzības 

 

2016-2020 

 

Ar 27.04.2016. lēmumu Nr.7 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu” izveidota Tūrisma konsultatīvā padome un apstiprināts tās nolikums.  

Padomes sanāksmes:  

- 26.02.2018. Apvienota Tūrisma konsultatīvās padomes sēde. Tūrisma attīstības stratēģijas 

uzraudzības pārskata par 2017.gadu apstiprināšana. 

- 19.03.2018. Apvienota Tūrisma konsultatīvās padomes sēde.  

- 23.03.2018. Apvienota Tūrisma konsultatīvās padomes izbraukuma sēde uz Cēsīm.  

- 27.06.2018. Apvienota Tūrisma konsultatīvās padomes sēde. Jelgavas novada veiksmes 

stāsts un pieredze preču zīmes ieviešanā. 

- 28.09.2018. Apvienota Tūrisma konsultatīvās padomes izbraukuma sēde uz Aizputi un 

Brocēniem.  

 

1.4.2. Tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju sniegto 

pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana, papildinot to 

zināšanas par tūrisma 

uzņēmējdarbību un 

novada tūrisma 

piedāvājumu.  

 

Regulāri 

pēc 

pieprasīju

ma 

 

 

 6 Pierīgas novadu sadarbības projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros organizēts Pierīgas gidu 

apmācību cikls: 

- 1.diena Radoša gidu sadarbība Pierīgā, 23.10.2018. Masti, Ezerkrasti, Ozolnieki. 

- 2.diena, Kāds ir gida profils Pierīgā? 30.10.2018.Rāmavas Depkina muiža. 

- 3.diena Pierīgas gida vizītkarte, 06.11.2018. Babītes novada Kultūrizglītības centra 

filiāle “Vietvalži”.  

 Organizēti tūrisma un marketinga konsultatīvo padomju pieredzes apmaiņas braucieni pie 

citām Latvijas pašvaldībām – Cēsis, Aizpute, Brocēni.  

 “Mārupes novada uzņēmēju dienu 2018” ietvaros no 15.-19.oktobrim, sadarbībā ar 

“Biznesa Vēstniecību” organizēti bezmaksas semināri uzņēmējiem: 

- 15.10.2018. “Dizaina domāšanas pielietošana savas dzīves un karjeras veidošanā” 

- 16.10.2018. “Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un saņem ES 

naudu” 

- 17.10.2018. “Par 2 stundām zinošāks - “Kā netikt sodītam – praktiski ieteikumi datu 

aizsardzības pārbaudes gadījumos””  

- 19.10.2018. “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018” ietvaros pasniegtas balvas 

7 nominācijās, tai skaitā “Novada Mājražotājs”, ko saņēma “Mārlapiņi”, “Novada 

Meistars”, ko saņēma audzēja Edīte Začeste, “Novada Gada Pārsteigums”, ko 

 

 

2016-2020 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

saņēma atpūtas vieta “JIP Mārupīte” un “Novada Aizrautība”, ko saņēma Mārupes 

veikborda parks.   

1.4.3. Veicināt tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju 

iesaistīšanos Latvijas 

tūrisma koordinācijas 

sistēmā un aktivitātēs. 

 

Pastāvīgi 

2016-2020 

 Mārupes novada tūrisma uzņēmējiem gada gaitā tiek izsūtīta informācija par 

pasākumiem, akcijām, kvalitātes standartiem, u.c. kas saistīti ar tūrisma nozari un kuros ir 

iespējams iesaistīties.  

 Uzņēmēji tiek aicināti informēt pašvaldību par saviem pasākumiem, akcijām, jaunumiem, 

ar mērķi to tālāk nodot iedzīvotājiem arī caur pašvaldības sociālajiem tīkliem, tūrisma 

drukas materiāliem, u.c.  

 Asociācijas “Lauku Ceļotājs” Vislatvijas akcijā “Atvērtās dienas laukos” 2018.gadā 

iesaistījās 1 Mārupes novada objekts atpūtas vieta “Jaunmārtiņi”.  

 Asociācijas “Lauku Ceļotājs” sertifikāciju saņēmuši 5 novada objekti: Atpūtas vieta “JIP 

Mārupīte”, atpūtas vieta “Jaunmārtiņi”, Karpu dīķis “Kastos”, atpūtas komplekss “Bejas”, 

Cenas tīrelis.   

1.5. Veicināt novada 

iedzīvotāju izpratni 

par tūrismu, novada 

piedāvājumu, vēlmi 

iesaistīties novada 

tūrisma attīstībā 

 

1.5.1. Informēt 

Mārupes novada 

iedzīvotājus par tūrisma 

attīstības pasākumiem un 

tūrisma piedāvājumu, 

iesaistīt aktivitātēs. 

Pastāvīgi 

2016-2020 
 Iedzīvotājiem noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma 

iepazīšanai: 

- 04.05.2018. Aktīvā tūrisma sezona atklāšana ar velobraucienu pa tūrisma objektiem. 

- 12.05.2018. Festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros notikuši 2 pārgājieni - pārgājiens 

uz Medema purvu kopā ar biologu, tūrisma speciālistu Juri Smaļinski "Purva 

Bridējs" un pārgājiens uz Cenas tīreli ar vēsturnieku Māri Ribicki "Latviešu 

strēlnieku pēdās". 

- 16.06.2018. Pārgājiens “Gar Mārupītes tecējumu” 

- 07.07.2018. Pārgājiens “Gar Neriņas tecējumu”  

- 18.08.2018. Pārgājiens “Gar Dzilnupes tecējumu” 

- 17.-22.09.2018. “Eiropas Mobilitātes nedēļas 2018” ietvaros pilsētvides akcija 

“Acīgais Mārupietis”, kas aicināja izbraukt jauno Rožu ielas veloceliņu. 

- 22.09.2018. Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums ar velo-foto orientēšanās sacensībām. 

- 10.11.2018. Latvijas Brīvības cīņu piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes 

novadā". 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

 Informācija par tūrisma piedāvājumu un jaunumiem pastāvīgi tiek atjaunota un pieejama 

pašvaldības mājaslapā, avīzē, citos sociālajos tīklos.  

 Informācija par pasākumiem novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai izplatīta ikmēneša 

pašvaldības izdevumā “Mārupes Vēstis” A5 flaijera formātā – 8000 eksemplāri, afišas un 

banneri novada teritorijā, sociālie tīkli un pašvaldības mājaslapa.  

 

1.5.2. Organizēt foto 

konkursu iedzīvotājiem.  

1 reizi 

gadā 

2016-2020 

 2017.gada novembrī tika izsludināts 2018.gada fotokonkurss “Es Mīlu 

Mārupi”.16.12.2018. Ziemassvētku tirdziņa ietvaros Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 

atklāta labāko fotogrāfiju izstāde un apbalvoti fotokonkursa “Es mīlu Mārupi” uzvarētāji. 

Konkursā tika iesniegti 57 darbi. 19 labākās fotogrāfijas izstādītas uz lielformāta āra 

fotorāmjiem un tās visu diennakti brīvi var skatīt iedzīvotāji un viesi.  
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

 2018.gada februārī iedzīvotājiem tika izsludināta akcija “Mārupes novada stiprās 

ģimenes”, aicinot novada ģimenes iesūtīt savus foto, kas visi tika izstādīti uz lielformāta 

āra rāmjiem pilsētvidē.   

1.5.3. Iesaistīt novada 

tūrisma attīstības 

veicināšanā novada 

skolēnus un jauniešus, 

kurus interesē šī nozare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastāvīgi 

2016-2020 

 14.04.2018. notikusi darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”, kuras ietvaros novada 

tūrisma uzņēmēji novada jauniešiem piedāvāja sezonālas darba vietas.  

 Rudenī “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2018” ietvaros: 

- 18.10.2019. Skolēnu ekskursijas uz Mārupes novada uzņēmumiem, tai skaitā tūrisma 

jomas uzņēmumiem (Madara Cosmetics, starptautiskā lidosta “Rīga”, u.c.). 

- un pasākums “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu” ar iespēju novada izglītības 

iestāžu audzēkņiem sastapt Mārupes novada mājražotājus, amatniekus un 

māksliniekus, redzēt kā top viņu produkti un iepazīt arodu.  

2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

2.1. Uzlabot esošo un 

veidot jaunu tūrisma 

informācijas 

infrastruktūru 

Investīciju plāns - RV2.2: Labiekārtošana, Tūrisma norāžu izvietošana 

2.1.1. Tūrisma norāžu 

(autobraucējiem, 

velobraucējiem, 

kājāmgājējiem) 

izvietošana visā Mārupes 

novada teritorijā. 

2016-2018 

Pēc 

vajadzības 

 Vienotā stila vietējā mēroga norādēm izstrādāts vizuālais dizains un noteiktas to 

nepieciešamās uzstādīšanas vietas. 2018.gadā tika izsludināts pašvaldības iepirkums 

labiekārtošanas elementiem. Nepieteicās neviens pretendents, kas nozīmē, ka iepirkums 

jāsludina vēlreiz 2019.gadā – to būtu vēlams dalīt, lielās tūrisma kartes un vietējā mēroga 

tūrisma norādes iepērkot atsevišķi no citiem labiekārtošanas elementiem.   

2.1.2. Tūrisma stendu 

satura aktualizācija, 

jaunu uzstādīšana. 

Atjaunojot stendus 

izvērtēt to atrašanās 

vietas piemērotību, 

iespējams pārvietojot uz 

vietām, kam raksturīga 

lielāka cilvēku 

koncentrācija.  

2.1.2.2. Uzstādīt 

izgaismotu tūrisma 

informācijas stendu 

Skultes ciemā (ieteicamā 

vieta blakus Militārajai 

lidmašīnai IL-28 Skultes 

ielas malā vai blakus 

Skultes dienas centram); 

2.1.2.3. Pēc vajadzības 

uzstādīt jaunus info 

stendus novada teritorijā. 

 

2016-2020 

Pēc 

vajadzības  

 Izstrādāta tehniskā specifikācija vienotā stila novada lielajiem āra tūrisma informācijas 

stendiem ar karti. Noteiktas jaunas atrašanās vietas novada ciemos lielajiem tūrisma 

informācijas stendiem/kartēm.  

 Lielo stendu atjaunošanai/uzstādīšanai atjaunots un iegādāts novada kartes fails, atzīmējot 

jaunos objektus, būves, asfaltētās ielas. U.c. 

 2018.gadā tika izsludināts pašvaldības iepirkums labiekārtošanas elementiem. Nepieteicās 

neviens pretendents, kas nozīmē, ka iepirkums jāsludina vēlreiz 2019.gadā – to būtu 

vēlams dalīt, lielās tūrisma kartes un vietējā mēroga tūrisma norādes iepērkot atsevišķi no 

citiem labiekārtošanas elementiem.   

 Izstrādāta skice atpūtas vietas labiekārtošanai pie Jaunmārupes ūdenstorņa – novada 

tūrisma kartes atjaunošanai un atpūtas vietas izveidošanai pie kartes, blakus veloceliņam, 

kas tiks izbūvēts kopā ar veloceliņa pabeigšanu 2019.gadā.  

 Projekta Mārupe Mūsu Mājas ietvaros, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem pabeigti 2 jauni 

informācijas stendi pie Latvijas armijas karavīru piemiņas vietām netālu no golfa laukuma 

“Viesturi”. 

 Uzstādīts informācijas stends pie Švarcenieku muižas par ēkas vēsturi.  
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

2.1.3. Uzstādīt 

elektroniskos 

informācijas stendus 

(iekštelpu un āra ar 

interneta pieslēgumu): 

2.1.3.1. Telpu 

interaktīvie stendi – 

pašvaldības ēkas 

vestibilā, citās 

pašvaldības 

sabiedriskajās ēkās.  

2.1.3.2. Āra stendi – pie 

pašvaldības ēkas, pēc 

vajadzības citur novadā 

(pie TIC).  

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 Mārupes administratīvajā centrā, Daugavas ielā 29, darbojas pēc individuāla dizaina 

izgatavots interaktīvs tūrisma informācijas stends, kurš dod iespēju iepazīties ar tūrisma 

informāciju iedzīvotājiem un viesiem 24 stundas diennaktī. 

 Tuvāko gadu gaitā, attīstoties atpūtas nozarei, otrs āra interaktīvais stends varētu tikt 

uzstādīts Jaunmārupes ciemā. Telpu interaktīvā stenda nepieciešamība domes vestibilā 

vairs nav aktuāla, jo šāds stends uzstādīt ārpusē pie ēkas. Telpu interaktīvo stendu 

uzstādīšanas nepieciešamība citās iestādēs jāizvērtē.  

 Iegādāti 4 tūrisma informācijas turētāji tūrisma bukletu izvietošanai pašvaldības ēkā, kā 

arī izmantošanai tūrisma izstādēs, gadatirgos, aktīvās atpūtas pasākumos.  

 2018.gadā notikušas sarunas ar Mārupes uzņēmumiem, kuros apgrozās liels skaits 

iedzīvotāju un viesu – panākta vienošanās, ka 2019.gadā tajos tiktu izveidoti informācijas 

punkti par novada pasākumiem un atpūtas iespējām. 

 Apsekoti āra informācijas stendi, kas nav elektroniski. Secināts, ka jāveic jaunu 

informācijas stendu (dēļu) uzstādīšana 2019.gadā.  

2.1.4. Uzstādīt 

Mārupes novada 

robežzīmes pie 

maģistrālajiem 

autoceļiem, uzsverot 

novada identitāti un 

sveicot novadā.  

 

 

2016-2018 

 

 

 

 Apspriestas iespējamās robežzīmes uzstādīšanas vietas. 2019.gadā paredzēts izsludināt 

ideju konkursu par robežzīmes vizuālo dizainu un uzstādīšanās vietām.   

2.2.  Tūrisma objektu 

attīstība dabas 

teritorijās  

RV2.2: Labiekārtošana, Dabas taku izveide un aprīkošana 

2.2.1. Medema purva 

un meža daļas 

labiekārtošana 

rekreācijas mērķiem. 

 

 

2016-2018 

 

 Ar SIA "Rīgas meži" teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros notiek sarunas par 

mežaparka statusa piešķiršanu Medema purva meža teritorijai, kura būtu piemērota 

dabas taku izveidošanai. 

 15.10. notikusi tikšanās ar SIA "Rīgas Meži", kuras laikā puses vienojušās sastādīt 

savstarpēju sadarbības līgumu. Tiek gatavots saraksts, līguma sagatavošanai, ar meža 

teritorijām novadā, kuras pašvaldībai ir nozīmīgas rekreācijas infrastruktūras veidošanai.  

2.2.2. Rekreācijas iespēju 

popularizēšana Natura 

2000 teritorijā Cenas 

tīrelis.   

Procesā 

 

2016-2018 

 Tiek izvērtētas iespējas veidot piekļuvi Cenas tīrelim no Mārupes novada teritorijas caur 

privātu īpašumu.  

 Kopā ar vairāku Cenas tīrelim pieguļošo privātīpašumu īpašniekiem apsekotas teritorijas 

gar Cenas tīreli un izvērtētas iespējami labākās piekļuves vietas purvam, ar mērķi 

perspektīvā veidot taku uz Cenas tīreli no Mārupes novada puses. Uzsāktas sarunas ar 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

Dabas aizsardzības pārvaldi par jauna Dabas aizsardzības plāna izstrādi Cenas tīrelim, jo 

esošais ir spēkā no 2005.-2020.gadam.   

2.2.5. Popularizēt 

Mārupīti, kā novada 

dabas un kultūrvēstures 

vērtības un attīstīt ar to 

saistītas tūrisma 

aktivitātes: 

 

Pastāvīgi 

2016-2020 

 Notikuši 2 tematiski pārgājieni, kas saistīti ar Mārupīti: 

- 12.05.2018. festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros noticis pārgājiens uz Medema 

purvu kopā ar biologu, tūrisma speciālistu Juri Smaļinski "Purva Bridējs". Pārgājiena 

ietvaros pie Mārupītes iztekas no Medema purva uzstādīta plāksne ar interesantiem 

faktiem par upīti un uzrakstu “Šeit iztek Mārupīte”. Lai informācija būtu pieejama 

arī tiem, kam nav iespējams dodies uz purvu, tāda pati plāksne šajā datumā tika 

uzstādīta Mārupītes malā Mārupes ciemā pie Mārupītes promenādes.  

- 13.08.2018. organizēts pārgājiens Mārupes novada iedzīvotājiem un visiem “Gar 

Mārupītes tēcējumu”, sākot no Medema purva, kur iztek upīte, pa Mārupītes gatvi un 

promenādi, tālāk gar upītes tecējumu gar I.Rankas akmens skulptūru parku līdz pat 

zaļajam Mārupītes veloceliņam Rīgas teritorijā.     

2.3. Parku un skvēru 

ierīkošana un atpūtas 

vietu labiekārtošana  

 

RV2.2: Labiekārtošana (Parka un skvēru ierīkošana un atpūtas vietu labiekārtošana) 
2.3.1. Ģimenes aktīvās 

atpūtas parka izveidošana 

Skultes ielā 31, Skultē 

pašvaldības meža 

teritorijā aiz Skultes 

dienas centra (zemes 

gabala kopējā platība 

6,85ha, no tā 0,4337ha 

Dienas centra teritorija). 

2018-2020  Parks pie dienas centra “Skulte” 

Parkā 5,5 ha platībā pie dienas centra “Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas 

līdzsvaru laipas Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un 

atpūtas parka izveide” (Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001) ietvaros. Projekta mērķis 

bija padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā un veicināt aktīvu iedzīvotāju brīvā 

laika pavadīšu brīvā dabā. 

Parkā izveidotas apvienotas pastaigu taka un laipu trase maziem un lieliem iedzīvotājiem 

un viesiem. Jauniešu trases garums 850m, laipu kopējais garums 300m, bērnu trases 

garums 500 m (laipu kopējais garums 250 m).  
Piesaistot privātu uzņēmēju, parkā 2019.gadā paredzēts izveidots arī gaisa trošu parks, 

kura iekārtošana sākas jau šā gada rudenī.  
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

Tālākos gados pašvaldība plāno īstenot tālākas parka labiekārtošanas kārtas, nākamo gadu 

laikā, papildinot ar asfaltētu velo / skrituļu braukšanas takas, piedzīvojumu elementiem un 

atpūtas vietu izveidi, informācijas stendu izvietošanu, ūdens ņemšanas vietu, WC. 

Pie parka atrodas Skultes ciema dienas centrs “Skulte”, kurā ar dažādām, arī fiziskām 

aktivitātēm, var nodarboties ciema iedzīvotāji, tai skaitā seniori, bērni un cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. Parka izveidošana dod iespēju arī dienas centra darbiniekiem kopumā padarīt 

ar aktivitātēm bagātāku ciema iedzīvotāju ikdienas dzīvi.   

2.3.2. Pievilcīgas 

novada ainaviskās vides 

veidošana, balstoties uz 

novada labiekārtošanas 

plānu, sadarbojoties ar 

pašvaldības ainavu 

arhitektu. 

2016-2020 

Pastāvīgi 

 Jaunmārupē pie A5 šosejas, blakus svētku organizēšanai vietai novadā izveidots ziedu 

elements novada logotipa formā.  

 Starpnovadu projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros 2018.gadā 

-  izstrādāts dizains vides elementam četrlapu āboliņa formā ar Mārupes novada 

tautisko rakstu uz tā, kuru plānots 2019.gadā uzstādīt Švarcenieku muižas parkā. ‘ 

- Apstiprināta vieta un dizains grozāmam vides foto rāmim, kuru 2019.gadā plānots 

uzstādīt netālu no Jaunmārupes ūdenstorņa, Jaunmārupes pamatskolas un 

Švarcenieku muižas.  

2.3.3. Militārās 

lidmašīnas IL-28 Skultes 

ciemā, apkārtējās 

teritorijas laukuma 

labiekārtošana. 

2016-2020  Objekts uzņemts pašvaldības bilancē, pārņemot to no AS "Mārupes komunālie 

pakalpojumi". 

 Jāturpina darbs ar daudzīvokļu ēkas, uz kuras zemes atrodas lidmašīna iedzīvotājiem pie 

tā, lai sakārtotu jautājumu par pašvaldības iespējām labiekārtot objekta apkārtni.  

2.3.5. Skatu laukuma 

izbūve blakus 

starptautiskās lidostas 

“Rīga” skrejceļam vietā, 

kura šobrīd ir populāra 

lidmašīnu vērošanai. 

 

2016-2020 

 Lidosta “Rīga” veikusi daļēju skatu laukuma labiekārtošanu – tikusi noplanēta teritorija, 

izveidots uzbērums, uz kura var uzkāpt, lai vērotu lidmašīnas pāri lidostas žogam, 

izveidots auto stāvlaukums, uzstādītas atkritumu urnas.  

 Ar lidostu panākta vienošanās, kas pašvaldības īpašumu pārvalde periodiski iztukšo 

atkritumu urnas, lai palīdzētu uzturēt kārtību objektā.     
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Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

 Lidosta “Rīga” apstiprina, ka tās plānos ir veikt arī tālākos objekta labiekārtošanas darbus.  

2.4.  Novada vēsturisko 

vērtību apzināšana 

un saglabāšana 

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi – Muzeju izveide 

2.4.1. Mārup

es novada 

vēstures izpēte:  

2018-2020 

Pastāvīgi 

 2018.gadā veikta izpēte par Bermontiādes notikumiem novadā. 10.novembrī Jaunmārupes 

dabas parkā noorganizēts Latvijas Brīvības cīņu piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes 

novadā", kas ietvēra 20 minūšu garas Latvijas Brīvības cīņu kauju epizodes rekonstrukciju. 

 Apkopota informācija par 7 Mārupes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. 

11.novembrī pie Mārupes kapiem atklāta projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros uzstādītā 

stēla Mārupes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.  

 Pabeigts darbs pie informācijas apkopšanas par mājām "Upmaļi", Upmaļu-Dumpju dzimtu 

un Pirmā Pasaules kara notikumiem Jaunmārupes apkārtnē. 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

 Pastāvīgi tiek vākta vēstures informācija par Mārupes novadu – vēsturiskajām muižām, 

ievērojamu cilvēku atdusas vietām, ielām, 

utt. 

2.4.2. Novadpētniecīb

as muzeja 

izveide novada 

vecākajā ēkā – 

Švarcekmuižā. 

  

2016-2020 

Procesā 

 Pabeigta Arhitektoniskās Izpētes Grupas veiktā Švarcenieku muižas arhitektoniskā izpēte 

un inventarizācija. Pētījums prezentēts domes speciālistiem. Izpētē identificētas ēkas 

vēsturiskās vērtības, kuras būtu nepieciešams restaurēt.  

 2018.gada pavasarī un vasarā parkā pie Mārupes novada vienīgā valsts aizsargājamā 

vietējas nozīmes kultūrvēstures pieminekļa Švarcenieku muižas ar parku atjaunota 

stādījumu struktūra, izveidots funkcionāli izmantojams celiņu tīkls ar atpūtas vietām, 

soliņiem, atkritumu urnām un velo turētājiem, uzstādīts informācijas stends, jaunas 

apgaismojuma laternas. Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta 

“Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04-AL04-

A019.2205-000002) ietvaros. 

 Kopā ar Mārupes kultūrvides konsultatīvās padomes locekli un novada vēstures entuziasti 

Guntu Lielkāju apkopots liels apjoms vēstures materiālu par Švarcenieku muižu, tai skaitā 

senas fotogrāfijas, kas digitalizētas. Daļa informācijas izvietota uz jaunā stenda pie muižas 

ēkas.  

 

2.4.3. Aviācijas tehnikas 

muzeja saglabāšana 

Mārupes novadā un 

attīstība (labiekārtošana, 

uzlabojot tā sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un 

vizuālo tēlu).  

2016-2020 

Procesā 
 2018.gada pavasarī saņemta atbilde par 28.09.2017. LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā, LAT-RUS programmas vienotajā tehniskajā sekretariātā iesniegto 

projektu “Development of common historical and cultural heritage in fields of aviation and 

space into sustainable tourism products” (ONE SKY), kura mērķis bija piesaistīt 

finansējumu Mārupes novada Aviācijas muzeja attīstībai – projekts noraidīts sakarā ar to, 

ka Krievijas partneri nespēja sagatavot nepieciešamos dokumentus par nodokļu parādu 
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

neesamību. Projekta iesniedzēji bija 4 partneri: Mārupes novada pašvaldība, VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga””, Pitalovas Speciālās izglītības centrs Nr.2 un Pitalovas 

pilsētas administrācija.  

 14.maijā notikusi pašvaldības un VAS "Starptautiskā lidosta 'Rīga"" tikšanās par muzeja 

attīstību, kurā panākta vienošanās par tālāku sadarbību muzeja saglabāšanā novadā un 

iestāšanos esošajā muzeja biedrībā.  

 30.septembrī notikusi tikšanās ar lidostas "Rīga" pārstāvjiem par tālāko darbu pie Aviācijas 

muzeja attīstības - izskatīts un saskaņots nodomu protokols par Aviācijas muzeju.  

 2018.gadā turpināts meklēt iespējas piesaistīt mērķim ES fondu finansējumu. Notikusi 

tikšanās ar Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam 

pārstāvjiem par iespēju startēt ar muzeja ideju atvērtajā konkursā, aktivitātē „Ilgtspējīga 

kopīgu resursu izmantošana”. Tomēr, tas neizdevās, jo potenciālie un nepieciešamie 

partneri Somijā, Igaunijā un Zviedrijā atsevišķu iemeslu dēļ nevarēja iesaistīties projektā.  

2.5. Popularizēt novada 

amatniekus un 

mājražotājus – viņu 

prasmes un 

produktus  

2.5.1. Veicināt novadā 

mājražotāju un 

amatnieku 

produkcijas iegādi 

iedzīvotāju un 

viesu vidū.  

 

Pastāvīgi  2018.gadā organizēti svētku gadatirgi, kuros bija iespējams iegādāties vietējo meistaru 

izstrādājumus. Tirdziņos notikušas arī vairāku meistaru meistardarbnīcas. 

- 04.05.2018. Baltā galdauta svētku pavasara gadatirgus. 

- 22.09.2018. Rudens ražas gadatirgus. 

- 16.12.2018. Ziemassvētku tirdziņš 

 Pašvaldības ēkā un bibliotēkā, kā arī novada organizētajos pasākumos viesiem un 

iedzīvotājiem tiek izplatīts buklets, par Mārupes novada amatnieku, mājražotāju un 

mākslinieku piedāvājumu "Radīts Mārupes novadā". 

 Amatnieki tika popularizēti un godināti “Mārupes novada uzņēmēju dienu 2018” ietvaros, 

kas notika no 15.-19.oktobrim: 

- 18.oktobrī Kultūras nama zālē notika pasākums “Iepazīsti un izmēģini meistara 

arodu”. Visas dienas garumā ar meistaru arodu varēja iepazīties Mārupes novada 

izglītības iestāžu audzēkņi. Jebkurš interesents dienas garumā varēja šeit 

iegādāties mājražotāju, amatnieku un mākslinieku produkciju. 

- 19.10.2018. “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018” ietvaros pasniegtas 

balvas 2 balvas novada meistariem: “Novada Mājražotājs” saņēma mārrutku 

mājražotājs Māris Lapiņš ar zīmolu “Mārlapiņi”. Balvu nominācijā “Novada 

Meistars” saņēma audzēja Edīte Začeste par novada tautiskā raksta un jostas 

radīšanu.  

 Mārupes novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Tūrisms” tiek uzturēta un regulāri 

aktivizēta atsevišķa sadaļa “Radīts Mārupē”, kurā pa tematiskām sekcijām “Amatnieki”, 

“Mājražotāji” un “Mākslienieki” ir iespējams atrast novada meistarus un to produktus.  
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 Visa gada garumā pašvaldība iegādājusies novada meistaru ražojumus kā reprezentācijas 

materiālus. 18.07.2018., kas Valsts prezidents Raimonds Vējonis reģionālajā darba vizītē 

apmeklēja Mārupes novadu, viņam tika pasniegts grozs ar Mārupes novada mājražotāju 

un amatnieku izstrādājumiem. 

  2.5.2. Izveidot 

lauksaimniecības 

un amatniecības 

produktu 

tirdzniecības vietu 

(vietas) novadā. 

2016-2018  Novada organizētie gadatirgi šobrīd notiek Kultūras nama un pašvaldības iekšpagalmā, kā 

arī daļēji uz Gaujas ielas, slēdzot tās posmu un stāvlaukumā starp Daugavas ielas 29 un 

Daugavas ielas 27 ēkām. 

 Administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas projekta ietvaros, kurš ir izstrādāts 2016.gadā, 

paredzēta arī stāvlaukuma izbūve zemes gabalā Bebru ielā 10 pretim lielveikalam “Rimi” 

uz pašvaldības zemes, kas organizējot gadatirgus varētu tikt izmantota kā tirdzniecības 

vieta. 

 2018.gadā izvērtēta un pašvaldībā apstiprināta ideja gatavot projekta pieteikumu uz 

Leader projektu konkursu 2019.gada pavasarī, paredzot pašvaldības zemesgabalā Bebru 

ielā 10 izbūvēt stāvlaukumu ar tirdzniecības vietām, kā arī tirdzniecības ēku ar 

publiskajām labierīcībām. Mērķis – izveidot labiekārtotu vietu novadā svētku gadatirgu 

organizēšanai, ikdienas meistaru produkcijas tirgošanai, kā arī suvenīru tirdzniecības 

vietu, nodrošinot iedzīvotājiem un viesiem iespēju iegādāties vietējos eko-produktus un 

lauku labumus, kā arī vietējos amatniecības izstrādājumus.  

 

2.6. Velotūrisma 

infrastruktūras 

labiekārtošana 

 

2.6.1. Veloceliņu tīkla 

plānošana un 

izbūve: veloceliņi 

starp novada 

ciemiem un to 

2016-2020  Laikā no 2017.gada rudens līdz 2018.gada vasarai, Rožu ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6) 

pārbūves ietvaros izbūvēts arī gājēju un velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu no Mārupes 

līdz Jaunmārupei. Jaunais, 5km garais gājēju un velosipēdistu celiņš sākas pie pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mārzemīte”, Rožu ielā 35 un beidzas pie Loka ceļa, ļaujot gājējiem un 
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sasaiste ar 

kaimiņu novadu 

veloceliņiem.  

velobraucējiem šķērsot A5 autoceļu Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte), atdalīti no auto 

transporta.   

 Turpinot transporta infrastruktūras attīstību novadā, celiņu 2019. gadā plānots savienot ar 

Mazcenu aleju un turpināt Jaunmārupes ciema teritorijā.  

 Organizēta akcija pārvietošanās ar velo popularizēšanai. Mārupes novads no 16.-

22.septembrim piedalījās "Eiropas mobilitātes nedēļā 2018" ar akciju "Acīgais Mārupietis", 

kas nedēļas ietvaros aicināja iedzīvotājus un viesus izbraukt jauno veloceliņu, saskaitot 

apslēptas novada logo uzlīmītes un atsūtot pareizo skaitu uz turisms@marupe.lv. 

2.6.2. Mārupes 

velomaršrutu 

uzturēšana, 

izvērtēšana, 

labiekārtošana. 

 

 

 

 

Pastāvīgi  

2016-2020 

 Rožu ielas veloceliņš daļēji iekļaujas Mārupes novada 

velomaršrutā “Mārupes novada dabas vērtību velomaršruts”, 

kurš piedāvā iepazīt novada dabas un vēstures vērtības. 

Maršruts iekļauts Latvijas marķēto velomaršrutu reģistrā ar 

nr.114 un marķēts ar ceļazīmi nr. 842 

 Jaunā Rožu ielas gājēju/veloceliņa noslēgumā, pirms Loka ceļa 

šķērsošanas galā uzstādīta informatīva plāksne par veloceliņu, 

tā plānoto nākotnes turpinājumu un velomaršrutu nr.114. 

 2019.gadā plānots izbūvēt veloceliņa turpinājumu līdz 

Jaunmārupes pamatskolai, kā arī tam blakus, netālu no 

ūdenstorņa labiekārtot atpūtas vietu. 

 Izstrādāta skice atpūtas vietas labiekārtošanai pie 

Jaunmārupes ūdenstorņa – novada tūrisma kartes atjaunošanai un atpūtas vietas 

izveidošanai pie kartes, blakus veloceliņam, kas tik izbūvēts kopā ar Mazcenu alejas 

rekonstrukciju. 

mailto:turisms@marupe.lv
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2.6.3. Velo novietņu un 

apkopes stendu 

izvietošana tam 

nepieciešamajās vietās 

novada teritorijā.  

2016-2018 Mārupes novadā uzstādīti velo apkopes stendi: 

 Konrādu iela 7, Mārupes ciems; 

 Mazcenas aleja 4, Jaunmārupes ciems; 

 Skultes iela 31, Skultes ciems. 

 Ceturtā velo apkopes stacija atrodas Mārupes vidusskolas Kantora ielā 97. Tā uzstādīta 

2016.gada 13.augustā, pateicoties biedrības “Mārupes uzņēmēji” iniciatīvai, izmantojot 

finansējumu, kas iegūts “Latvijas Mobilā Telefona” projektu konkursā “LMT Latvijai” 

Mārupes novadā. 

2.6.4. Reģistrēt un 

marķēt velomaršrutus 

2016-2020  2018.gadā jauni velo maršruti nav tikuši marķēti. Tiek plānots pārskatīt marķēto Dabas 

vērtību velo maršrutu pēc veloceliņa izbūves uz Jaunmārupi 2019.gadā, kas pavērs jaunas 

iespējas drošākai velo satiksmei starp novada ciemiem.  

2.7. Tematisku 

piedāvājumu un 

pasākumu 

izstrādāšana 

novada viesiem 

2.7.1. Organizēt 

ikgadējus, 

tradicionālus un 

reģionā 

atpazīstamus 

izklaides un 

izziņas 

pasākumus 

Mārupes novada 

iedzīvotājiem un 

viesiem, kas izceļ 

novada vērtības, 

piedāvā iepazīt 

izklaides un 

atpūtas iespējas. 

Pastāvīgi  Saistībā ar tūrisma tematiku un sadarbībā ar novada atpūtas objektiem 2018.gadā 

noorganizēti 10 pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai: 

- 04.05.2018. Aktīvā tūrisma sezona atklāšana ar velobraucienu pa tūrisma objektiem 

“Baltas domas Baltai Latvijai” un pavasara gadatirgu. 

- 12.05.2018. Festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros notikuši 2 pārgājieni - pārgājiens 

uz Medema purvu kopā ar biologu, tūrisma speciālistu Juri Smaļinski "Purva 

Bridējs" un pārgājiens uz Cenas tīreli ar vēsturnieku Māri Ribicki "Latviešu 

strēlnieku pēdās". 

- 16.06.2018. Pārgājiens “Gar Mārupītes tecējumu” 

- 07.07.2018. Pārgājiens “Gar Neriņas tecējumu”  

- 18.08.2018. Pārgājiens “Gar Dzilnupes tecējumu” 

- 17.-22.09.2018. “Eiropas Mobilitātes nedēļas 2018” ietvaros pilsētvides akcija 

“Acīgais Mārupietis”, kas aicināja izbraukt jauno Rožu ielas veloceliņu. 

- 22.09.2018. Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums ar velo-foto orientēšanās sacensībām 

“Apceļo Daugavas Lejteci +” un rudens ražas gadatirgu. 
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- 10.11.2018. Latvijas Brīvības cīņu piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes 

novadā". 

 

 

  2.7.2. Tematisku 

tūrisma maršrutu 

izstrāde dažādām 

mērķa grupām 

Mārupes novadā. 

 

2016-2020 

Pastāvīgi 

 Izstrādāti 3 jauni tematiski maršruti gar novada upītēm – Neriņu, Dzilnupi un Mārupīti. 

 Uzsākta jauna maršruta izstrāde ar novada vēsturiskajām ēkām un nozīmīgām personām.  
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2.7.3. Attīstīt 

kvalitatīvus 

tūrisma produktus 

konkrētām mērķa 

grupām. 

Pastāvīgi  

2016-2020 

 Starpnovadu sadarbības projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros izstrādāti tematiski reģionāli Pierīgas 

tūrisma piedāvājumi konkrētām interešu grupām - noteikts sadalījums pa tūrisma produktu veidiem: 

- Sabiedrības mantojums un mūsdienu kultūra. 

- Aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā vidē:  

Piedāvājums ietver ģimenēm drošas un viegli sasniedzamas vietas ārpus Rīgas ar dabisku vidi 

un plašumu aktīvām nodarbēm, fiziskās aktivitātes viegli apvienot ar izzinošu izklaidi, uz 

ģimenēm orientētas labas ēdināšanas vietas – iespēja izlaist ēst gatavošanu mājās brīvdienā, 

lielu aktivitāšu daudzveidību, labas alternatīvas citādi telefonā pavadītajam laikam. 

- Darījumu tūrisms Pierīgas lauku ainavā: 

Miers un harmonija ārpus pilsētas kņadas, radoši risinājumi Pierīgas zaļumos, viesu ēdināšanā 

un kafijas pauzēs – apkārtnē tapušie lauku labumi ar saistošiem stāstiem par to izcelsmi, 

vietējo tradīciju un latviskas vides akcenti, lai atstātu iespaidu un saviem ārzemju partneriem, 

vēsturiskas un mūsdienīgas pasākumu vietas ar jaunāko tehnoloģisko aprīkojumu, neparastas 

naktsmītnes muižu ēkās. 

- Sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus pilsētas: 

Pierīgas novadu dabiskā vide un plašums ir kā radīts piedzīvojumu meklētājiem. Ekstrēmus 

piedzīvojumus ar intensīvu sajūtu gammu papildina vieglāki piedzīvojumi, kas vienlaikus 

kalpo kā laba izklaide un brīvā laika pavadīšanas norise saistošu stāstu vietās. 

- Labjūte Rīgas apkārtnē: Dinamisks miers ārpus lielpilsētas kņadas, lai nodotos fiziskās un 

garīgās labsajūtas stiprināšanai. Ērta sasniedzamība, lai ātri ļautos rūpēm par savu veselību un 

skaistumu. Pierīgas klientu prasīgums kāpinājis pakalpojumu kvalitāti, Pierīgas īpašais 

uzņēmējdarbības gars devis impulsu daudzu jaunu risinājumu ieviešana. 
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3.  4. Mērķis: Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt tūrisma marketingu) 

  Nodrošināt 

informācijas par 

Mārupes novada 

tūrisma 

piedāvājumu 

pieejamību 

3.1.1. Izdot 

kvalitatīvus 

Mārupes novada 

tūrisma 

bukletus, kartes, 

tūrisma info 

lapas, u.c., 

iekļaujot 

sakoptus, 

kvalitatīvus, 

viesmīlīgus un 

konkurētspējīgu

s tūrisma 

objektus un 

pakalpojumu 

sniedzējus, kuri 

vēlas iekļauties 

tūrisma sistēmā. 

2016-2020 

Pastāvīgi 

 

 

 Sagatavota un pirmo reizi izdota Mārupes novada lokāmā karte ar visiem novada apskates 

un atpūtas objektiem - 3000 eksemplāri. Kartes izplatītas tūrisma izstādē "Balttour 2018", 

nodotas tūrisma objektiem, citiem Latvijas tūrisma centriem, pieejamas pašvaldībā un tās 

iestādēs. Gada beigās atjaunots kartes makets un iegādāti vēl 5000 eksemplāri 2019.gada 

aktivitātēm, tai skaitā tūrisma izstādei “Balttour 2019”. Buklets visa gada garumā tika 

izplatīts pašvaldības tūrisma informācijas stendos, bibliotēkā, tūrisma objektos un Pierīgas 

TICos.  

 Izdots informatīvs buklets par novada attīstību pēdējo gadu laikā, tai skaitā atpūtas sfēras 

objektiem un pasākumiem. Tas izplatīts Mārupes novada iedzīvotājiem un pieejams 

pašvaldības ēkā. 

 Kvalitatīvu tūrisma materiālu sagatavošanai 2018.gadā atjaunots novada kopējās kartes 

fails.  

 Gada garumā tikuši gatavoti A5 izmēra flaijeri par plānotajiem aktīvās atpūtas pasākumiem 

novadā – 47 individuāli plakāti. Tie izplatīti kopā ar pašvaldības izdevumu “Mārupes 

Vēstis” – 8000 eksemplāri, 2018.gadā 7 reizes.  

 Mārupes novada tūrisma objektu atsevišķie materiāli pieejami Mārupes novada domes 

vestibilā esošajos stendos, bibliotēkā, tūrisma objektos un pasākumos.  

 Visa gada garumā kopā ar jaunajiem izdevumiem bijuši pieejami arī iepriekš izdotie 

materiāli – 3 novadu – Mārupes , Ķekavas un Salaspils velomaršrutu grāmatiņa, Mārupes 

meistaru buklets “Radīts Mārupē”, Dabas vērtību maršruts.    
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3.1.2. Nodrošināt 

informācijas par 

novada tūrisma 

piedāvājumu 

pieejamību 

interneta vidē. 

  

2016-2020 

Pastāvīgi 

 Regulāri tiek aktualizēta Mārupes novada mājaslapas sadaļa "Tūrisms", kurā ievietota 

informācija par novada tūrisma piedāvājumu. 

 Tiek uzturēta un aktualizēta interaktīvā tūrisma objektu un maršrutu karte, kas pieejama 

pašvaldības mājaslapas sadaļā “Tūrisms”.   

 Projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros interaktīvā karte apvienota ar 5 kaimiņu novadu 

(Olaine, Babīte, Ozolnieki, Jelgava, Ķekava) interaktīvajām kartēm. Tagad iedzīvotājs vai 

viesis, kurš skata konkrētā novada karti tiek informēts arī par apkārtnes novadu tūrisma 

objektiem.   

 Informācija par novada tūrisma aktualitātēm regulāri tiek ievietota arī pašvaldības 

Facebook lapā. Pēc statistikas - ziņas par tūrisma pasākumiem ir vienas no skatītākajām.  

 Vairāku pasākumu popularizēšanai pirms to norises 2018.gadā tikušu uzņemti reklāmas 

klipiņi, kas piesaistījuši lielu sabiedrības uzmanību – 28 gab. Kā piemēri minami klipi par 

Eiropas mobilitātes nedēļas akciju “Acīgais Mārupietis” un Brīvības cīņu atceres 

pasākumu “Bermontiāde Mārupes novadā”.  

 Tikusi gatavota tematiska informācija par atpūtas iespējām novadā, kā piemēram “Ziemas 

prieki 

Mārupē”.  

 

3.1.3. Nodrošināt 

informācijas 

iekļaušanu par 

Mārupes novada 

tūrisma 

2016-2020 

Pastāvīgi  

 

 Saite uz Mārupes novada tūrisma piedāvājumu pieejama Vidzemes tūrisma asociācijas 

mājaslapā pie informācijas par novadu.  

 LIAA Tūrisma departaments nacionālajā Zemgales reģiona izdevumā iekļāvis Aviācijas 

tehnikas muzeju.  
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piedāvājumu 

reģionālās un 

nacionālās 

elektroniskajās 

tūrisma datu 

bāzēs, 

drukātajos 

bukletos, utt. 

  

 Regulāri tiek atjaunota informācija par vairākiem novada objektiem Latvijas tūrisma 

portālā http://www.latvia.travel.lv 

 Medijos tikuši publicēti tematiski raksti par 

atpūtas iespējām Mārupes novadā, kā 

piemēram raksts Rīgas apriņķa avīzē un 

portālā  “Mārupe – plaukstošais novads zem 

lidmašīnas spārna” par novada tūrisma 

piedāvājumu. 

http://www.aprinkis.lv/index.php/atputa/2556-marupe-plaukstosais-novads-zem-

lidmasinas-sparna, Neatkarīgā Rīta Avīze, raksts izdevumā un portālā “Brīvdienu ceļvedis 

tepat Pierīgā”, https://nra.lv/latvija/regionos/250731-brivdienu-celvedis-tepat-pieriga.htm 
 Mārupes novada objekti tikuši iekļauti Latvijas tūrisma portālu (www.turismagids.lv, ) 

kādas nozares labāko vai ieteicamo Pierīgas objektu sarakstos, kā piemēram, Cenas tīrelis 

starp skaistākajām dabas takām Rīgas tuvumā.   

3.1.4. Izveido

t reklāmas klipu 

par Mārupes 

novadu, kurš 

iekļautu novada 

labāko atpūtas 

piedāvājumu – 

pasākumi, 

aktīvās atpūtas 

iespējas, atpūta 

pie dabas un 

ainavas, 

apskates objekti. 

Tas tiktu 

izmantots.  

2017-2018  Mārupes pašvaldība, atklājot 2017.gada aktīvā tūrisma sezonu, laida klajā Mārupes 

novada tūrisma video, kurš ieguva godalgotu vietu starptautiskā filmu festivālā "Tourfilm 

Riga – 2017”. Kopā konkursā “Tourfilm Riga – 2017” no 49 valstīm iesniegtas 195 

tūrisma īsfilmas, tajā skaitā Mārupes novada jaunais tūrisma video, kurš ieguva otro vietu 

kategorijā “Latvijas tūrisma produkts”. Klips tika filmēts 2016.gada vasarā. 

 Kā turpinājums 2016.gada filmētajam tūrisma video, 2017.gadā, arī sadarbībā ar SIA 

„Taracan Production” filmēts novada tēla video, kura tapšanai profesionālu aktieru vietā 

tika meklēti piemērotākie tēli no pašu novadnieku vidus. 

 Abi minētie video tiek regulāri izmantoti dažādām novada reprezentācijas vajadzībām. 

Pašvaldības speciālistiem, dodoties ārvalstu komandējumos tūrisma video tiek prezentēts 

galamērķī vai dāvināts ierakstīts Mārupes novada flash atmiņas nesējā. 2018.gada 

Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes laikā Mārupē arī tika prezentēti šie 

video.  

 

http://www.latvia.travel.lv/
http://www.aprinkis.lv/index.php/atputa/2556-marupe-plaukstosais-novads-zem-lidmasinas-sparna
http://www.aprinkis.lv/index.php/atputa/2556-marupe-plaukstosais-novads-zem-lidmasinas-sparna
http://www.turismagids.lv/
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

3.2.  Tūrisma 

marketinga 

aktivitātes 

sadarbībā ar 

tūrisma 

pakalpojumu 

sniedzējiem 

3.2.1. Novada Tūrisma 

marketinga aktivitātes 

sadarbībā ar tūrisma 

uzņēmējiem. 

 

2016-2020  Pie golfa laukuma “Viesturi” kluba ēkas atrodas banneris (5900mm x 2900mm), kurš 

popularizē arī citas atpūtas iespējas Mārupes novadā – atjaunots 2018.gadā.  

 Popularizēti Mārupes novada tūrisma objektu organizētie pasākumi “Golfa dienas 

Latvijā”, Mārupes veikborda parka vasaras sezonas atklāšana, u.c.   

 2018.gadā organizētajos atpūtas pasākumos iedzīvotājiem un viesiem tika iesaistīti 

novada tūrisma objekti. Pasākumu laikā tie tika apmeklēti, objektu saimniekiem bija 

iespēja iepazīstināt viesus ar savu piedāvājumu, kā arī pasākums vēlāk tika atspoguļots 

pašvaldības sociālajos tīklos, avīzē, u.c.  

- Pārgājienu sērijas ietvaros Gar Mārupes novada upītēm apmeklēti sekojoši novada 

tūrisma objekti un pakalpojumu sniedzēji: Švarcenieku muiža, Jaunmārupes dabas 

parks, piemiņas vietas Latviešu armijas karavīriem, dabas objekti – upītes un dižkoki, 

atpūtas vieta “JIP Mārupīte”, novada vēsturiskās ēkas, Baltais krusts,    

- 04.05.2018. Tūrisma sezonas atklāšanā tika apmeklēts golfa laukums “Viesturi”, 

atpūtas komplekss “Bejas”, piemiņas vieta Baltais krusts.  

- 23.09.2018. Tūrisma sezonas noslēgumā velo foto orientēšanās laikā, meklējot 

kontrolpunktus, sacensību dalībniekiem bija jāapmeklē novada apskates objekti un 

tūrisma uzņēmumi.  

3.3.  Tūrisma 

marketinga 

aktivitātēs 

sadarbībā ar citām 

pašvaldībām 

3.3.1. Nodrošināt par 

Mārupes novadu izdoto 

tūrisma materiālu 

izplatīšanu kaimiņu 

novadu un pilsētu TIP un 

TIC.  

2016-2020 - Mārupes novada tūrisma materiāli tiek izplatīti Vidzemes tūrisma asociācijas biedru 

sanāksmēs, kur tie nonāk Vidzemes reģiona TICos.  

- Novada tūrisma materiāli ir pieejami arī Pierīgas  un citos Latvijas Tūrisma informācijas 

centros.   
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

3.3.2. Tūrisma klāstera 

veidošana ar 

kaimiņu 

novadiem – 

Babītes un 

Olaines novadu 

kopīgai visu 3 

novadu tūrisma 

piedāvājuma 

popularizēšanai. 

Iespējamās 

sadarbības 

formas. 

 

Pēc 

nepiecieša

mības un 

pieprasīju

ma  

2017-2020 

 Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju  iedzīvotājiem un viesiem 19.01.2018. Ķekavā 6 Pierīgas novadi 

parakstījuši vienošanos par sadarbību tūrisma nozares attīstībā projektā “Tūrisms kopā”. 

Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku 

partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu 

pašvaldībām — Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas un Babītes novadiem. 

Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares 

attīstīšanai veltītas aktivitātes.  

Projekta ietvaros 2018.gadā īstenotas šādas aktivitātes: 

- Izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanai. 

- Notikušas Pierīgas gidu mācības (3 kursi), sagatavojot 24 gidus.  

- Izstrādāti 6 tematiski, kopīgi tūrisma maršruti (produkti).  

- Apvienotas visu 6 novadu interaktīvās tūrisma kartes.  

- Katrā novadā saskaņots dizains un atrašanās vietas 2019.gadā uzstādāmajam āra foto 

rāmim un vides elementiem. Mārupes novadā rāmis atradīsies Jaunmārupē pie 

Jaunmārupes pamatskolas un tilta pāri Neriņas upei, savukārt vides elements – 

Švarcenieku muižas parkā (četrlapu āboliņa lapa ar Mārupes novada jostas rakstu). 

 No 2.-4.februārim Ķīpsalas izstāžu centrā Mārupes novads pirmo reizi piedalījās 

starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour-2018", apvienojoties kopīgā stendā ar 5 citiem 

Pierīgas kaimiņiem – Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, radot 

sadarbības projektu “Daugavas Lejtece +”. Par sadarbību noslēgts 05.02.2018. sadarbības 

līgums Nr.2-14/101. 

 Sadarbība klāstera “Daugavas Lejtece + ” ietvaros turpinājās arī kā Mārupes novada 

dalība 7 Pierīgas novadu kopējā velo foto orientēšanās seriālā, organizējot tā pēdējo 

posmu.  
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Nr. 
Uzdevums/ 

Apakšuzdevums 
Aktivitāte 

Izpildes 

termiņš 

 

Izpildes statuss 

 2018.gada nogalē notikusi tūrisma klāstera “Daugavas Lejtece” esošo dalības novadu un 

potenciālo jauno dalībnieku priekšsēdētāju sanāksme. Tajā panākta vienošanās, ka 

2019.gada laikā tiek izstrādāts jauns Pierīgas novadu tūrisma sadarbības plāns un zīmols. 

Puses vienojušās par kopīgu dalību izstādē “Balttour 2019” un kopīgu tūrisma drukas 

materiālu izdošanu 2019.gada sezonā.   
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MĀRUPES NOVADA TŪRISMA  KONSULTATĪVĀS PADOMES 

DARBĪBA 2018. GADĀ 
 

Mārupes novada Tūrisma konsultatīvā padome tika izveidota ar Mārupes novada Domes 

27.04.2016. lēmumu Nr.7 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu” un apstiprināts tās nolikums.  

 

2018.gadā Padomes sanāksmes notikušas 3 reizes, no tām 2 ir izbraukuma sēdes (pieredzes 

apmaiņas braucieni). 

 

 26.02.2018. – Tūrisma un Marketinga konsultatīvo padomju apvienotā sēde. 

Pieņemtie lēmumi:  

1. Apstiprināts jauns padomes sastāvs, saskaņā ar nolikumu, uzņemot jaunus biedrus. 

2. Biedri informēti par 2018.gada plānotajām aktivitātēm tūrismā un pašvaldības budžetu. 

3. Apstiprināts 2017.gada Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas pārskats par 

2017.gadu. 

4. Pārrunātas pašvaldības komunikāciju aktivitātes. 

 

 19.03.2018. – Tūrisma un Marketinga konsultatīvo padomju apvienotā sēde. 

Pieņemtie lēmumi: 

1. Apstiprināts Marketinga stratēģijas pārskats par 2017.gadu un 2018.gada aktivitātes, jo 

tās cieši saistītas ar tūrisma jomu. 

2. Diskutēts par Mārupes novada jauno komunikāciju plānu.  

3. Ierosināts pastāvīgi neapvienot Tūrisma un Marketinga padomes.  

 

 23.03.2018. - Tūrisma un Mārketinga konsultatīvās padomju un pašvaldības speciālistu 

pieredzes apmaiņas kopīgais brauciens uz Cēsīm. 

Brauciens organizēts saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada investīciju plānu 2018. gadam, 

kurā atbilstoši rīcības virzienam “HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana” paredzēti 

pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas pašvaldībām, uzņēmumiem, u.c. partneriem, kā arī 

ņemot vērā Mārupes novada Uzņēmējdarbības, Tūrisma un Mārketinga konsultatīvo 

padomju sanāksmēs diskutētos jautājumus. 

Braucienā tika apmeklēti sekojoši objekti: 

1. Radošo industriju centrs - Koprades māja Skola6; 

2. Mājražotāju veikaliņš “ĶIMENE”; 

3. Vides risinājumu institūts, „Lidlauks”, Priekuļu novads; 

4. Uzņēmums - AS “Cēsu alus”. 

 

 27.06.2018. – Tūrisma un Marketinga konsultatīvo padomju apvienotā sēde. 

Pieņemtie lēmumi: 

1. Padomes informētas par projekta “Tūrisms kopā” aktivitātēm un darbu pie 6 novadu 

tūrisma stratēģijas. 

2. Diskusija par Kampaņu un komunikāciju pasākumu ieviešanas plāna izstrādi 2019.-

2021.gadam. 

3. Tikšanās ar pieaicinātiem visiem no Jelgavas novada - veiksmes stāsts un pieredze par 

Jelgavas novada preču zīmes ieviešanu. 

4. Darbs grupās par Mārupes novada preču zīmes ieviešanu.  
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 28.09.2018. – Tūrisma un Mārketinga konsultatīvās padomju un pašvaldības speciālistu 

pieredzes apmaiņas kopīgais brauciens uz Aizputi un Brocēniem. 

Brauciens tika organizēts saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada investīciju plānu 2018. 

gadam, kurā atbilstoši rīcības virzienam “HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana” 

paredzēti pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas pašvaldībām, uzņēmumiem, u.c. 

partneriem, kā arī ņemot vērā Mārupes novada Kultūrvides, Izglītības, Tūrisma un 

Mārketinga konsultatīvo padomju sanāksmēs diskutētos jautājumus. 

Braucienā tika apmeklēti sekojoši objekti: 

1. Jauniešu centrs IDEJU MĀJA; 

2. Mākslas darbnīcu un rezidenču centrs SERDE; 

3. Aizputes novadpētniecības muzejs; 

4. Industriālās mākslas objekti – cementa skulptūras; 

5. Brocēnu vietējo mājražotāju veikals “Bodnīca”. 

 

 

STATISTIKAS DATI PAR NOVADA TŪRISMA  PIEDĀVĀJUMU 
 

Laikā uz 2018.gada 31.decembri Mārupes novada domes Tūrisma objektu un sniegto pakalpojumu 

datu bāzē ir atzīmēts šāds objektu un to kategoriju skaits:  

 

Naktsmītnes - kopā 20. Pa kategorijām 2 viesnīcas, 9 viesu nami un lauku mājas, 3 apartamenti,  5 

kempingi un sezonālas naktsmītnes, 1 dzīvnieku viesnīca. 

 

Ēdināšanas objekti – kopā 22: Pa kategorijām 6 restorāni, 8 kafejnīcas, 3 ātrās ēdināšanas 

uzņēmumi, 3 publiski pieejamas ēdināšanas vietas lidostā “Rīga”, 1 sezonas ēdināšanas vietas. (+1 

salīdzinājumā ar 2017.gadu “Coffe STOP”, restorāns “Grill Country” golfa laukumā “Viesturi” 

no sezonāla kļuvis par pastāvīgi apmeklējamu. Izmaiņas vairākos objektos – kafejnīca sporta klubā 

“Motivācija” slēgta, bet tās vietā atvērta jauna kafejnīca “Friends”. Slēgta konditoreja “K.Dilana 

Konditoreja” un tās vietā atvērta vafeļnīca “Fiska Food”.).   

 

Apskates objekti – kopā 19: 8 piemiņas vietas, 4 vēsturiskas celtnes un vietas, 5 mūsdienu būves un 

pilsētvides objekti, 2 novadpētniecības ekspozīcijas. (+ 1 jauna piemiņas vieta – stēla Mārupes 

novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem) 

 

Ekskursijas uzņēmumos – 3 objekti: “Madara Cosmetics” ražotne, Starptautiskā lidosta “Rīga”, 

Marutas Raudes porcelāna darbnīca. (+ 1 jauns objekts) 

 

Aviācijas tūrisma objekti - 5 objekti: (+ 1 atbilst arī no “ekskursijas uzņēmumos” kategorijas). 

(Viens objekts šobrīd nav pieejams – novadpētniecības ekspozīcija Skultes sākumskolā, tomēr 

paralēli tiek veikta šo materiālu apkopošana, izvietošanai citās telpās).  

 

Dabas objekti – 10 objekti: Mazupītes, dižkoki, purvi - Cenas tīrelis un Medema purvs, Jaunmārupes 

dabas parks, mākslīgās ūdenskrātuves, parks pie dienas centrs “Skulte”. (+1 jauns objekts – parks 

pie dienas centra “Skulte”). 
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Aktīvās atpūtas objekti – kopā 30: 6 zirgu staļļi, 7 sporta centri un laukumi, 4 atpūtas vietas pie 

ūdens, 2 veikborda parki, 3 tenisa halles (+ Vārpu tenisa klubs), 1 golfa laukums, 1 BMX aktīvās 

atpūtas parks, 1 ledus halle, 1 auto moto trase, 1 šautuve, 1 disku golfa parks, 1 rituālu pirts, 1 

peintbola un lāzertaga parks.  

 

Meistari: amatnieki, mākslinieki, mājražotāji. Meistaru skaits ir pastāvīgi mainīgs, tāpēc nav 

iespējams sniegt precīzus datus.  

 

Kopā 109 tūrisma objekti (+ 5 objekti, salīdzinājumā ar 2017.gadu).  

 

2018.gada pakalpojumu sniedzēju jaunumi novada tūrisma nozarē 

Nr. Objekts  Foto 

1. Mārupes veikborda parks paplašinājis 

savu pakalpojumu klāstu, izveidojot 

ūdens atrakciju parku. 

 

2.  Karpu dīķis “Kastos” teritorijā 2018.gada 

laikā veikti būvniecības darbi, izveidojot  

3 kempinga mājiņas uz ūdens, kas varēs 

uzņemt 10 viesus. Kempings “Viesītes” 

uzsāks darbu 2019.gada sezonā. 

 

3. Marutas Raudes porcelāna 

darbnīcas darbības 

turpināšanai  izveidota 

biedrība ”Marutas Raudes 

mākslas centrs”. 2019.gada 

sezonā porcelāna darbnīcā plānots veidot 

Marutas Raudes darbu ekspozīciju, 

organizēt nodarbības Porcelāna darbnīcā 

(studija un bibliotēka), piedāvāt 

ekskursijas mākslas centrā, organizēt 

izstādes.  
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4. Aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte” 

2018.gadā uzbūvēts pludmales namiņš, 

radot iespēju organizēt pasākumus telpā  

ar 50 viesu vietām. 

 

1.  K.Dilana konditoreja slēgta, bet tās vietā 

atvērta vafeļnīca “Fishka Food”. 

 

2.  Jauns gatavu kafijas dzērienu un uzkodu 

veikaliņš/ kafejnīca “Coffee STOP”  

 

3.  Kafejnīca sporta klubā “Motivācija” 

slēgta, bet tās vietā izveidota jauna 

kafejnīca “Friends Cafe Marupe”.  

 

 


