
Tūrisma jaunumi
Mārupes novadā

Elīna Brigmane, Sabiedrības iesaistes un mārketinga
nodaļas vadītāja



Tūrisma
objekti



Tūrisma informācijas un amatu māja
Bebru iela 10, Mārupe, Mārupes pagasts

Vieta, kur iegūt tūrisma informāciju un aplūkot 
Mārupes novada meistaru darinājumus.



Dabas gardumu namiņa atklāšana
«Liepsalas», Mārupe, Mārupes pagasts

• IK Dabas gardumi ir bioloģiskā 
saimniecība, kur Sprižu ģimene 
piedāvā dažādas svaigās ogas 
sezonas laikā, kā arī dabīgus, 
veselīgus un gardus pārstrādes 
produktus. 

• Jaunatklātajā namiņā uz vietas 
ir iespējams iegādāties 
saimniecībā ražoto produkciju 
un veikt degustācijas.



Vēstures ekspozīcija ārtelpā
Dzilnuciems

Dzilnuciemā
dzīvojošais 
vēsturnieks Mārtiņš 
Mitenbergs izveidojis 
unikālu vēstures 
ekspozīciju ārtelpā.



«Hercogs Garden Taste Lab»
Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes pagasts

• Darbību uzsāka maijā. 

• Jauns restorānu zīmola «Hercogs» 
koncepts - satikšanās vieta, kur zaļa 
dārza ieskautā atmosfērā uzplaukst 
labas garšas un notikumi.

• Restorāns var lepoties ar dzīvo augu 
sienu 45 m2 platībā.

• Pusdienu piedāvājumi (no pl. 11.00-
15.00), maltītes svinībām, banketi, 
brīvdienu kastes.



Hampton by Hilton Riga Airport
Priežkalni A, Mārupe, Mārupes pagasts

• Viesus uzņem kopš 11. aprīļa.

• 5 minūšu attālumā no 
Starptautiskās lidostas «Rīga».

• 189 istabiņas, atpūtas telpa, 
diennakts bārs, fitnesa centrs 
un biznesa centrs. Autostāvvietā 
ir 6 elektromobiļu uzlādes 
vietas.

• Kopā Mārupes novadā tagad ir 5 
viesnīcas. 



Kultūras pasākumi tagad arī «Irbēnos»!
Irbēnu iela 1, Babīte, Mārupes pagasts

Pieejamas arī velosipēdu īres, SPA, 
konferenču, ēdināšanas un 

nakšņošanas iespējas.



«Bejās» jauns pludmales bārs & restorāns
«Bejas», Viesturu iela 11

• Jūnija sākumā atpūtas kompleksā 
«Bejas» atvērsies jaunais pludmales 
bārs & restorāns.

• Darba laiks katru dienu no plkst.11:00-
23:00.

• Ēdienkarte ir pārdomāta un veidota 
Tex&Mex stilā, Meksikāņu noskaņās.



Maršruti
un takas



Jauns velo maršruts «Senā Mazcena»



«Rīgas Meži» Jaunmārupes apkaimē piedāvā 
jaunu Enduro moto taku!

• Taka atrodas «Rīgas Mežu» 
pārziņā esošajās teritorijās 
Mārupes un Olaines novados.

• Tā veidota, lai netraucētu 
iedzīvotājus un mazinātu 
kaitējumu dabai. 

• Takas starts ir Tīreļu 
mežniecībā - netālu no 
Jaunmārupes un tās garums 
ir vairāk nekā 16 km. 



Audio gids «Babītes ciema vēsture»

• Audio gidu izveidoja Piņķu 
baznīcas pērminderis un 
vēsturnieks Jānis Amols un 
žurnāliste Anitra Tooma. 

• Audio gids tapis ar «Pierīgas 
Partnerības» atbalstu.

• Ar audio gida starpniecību 
var noklausīties trīsdesmit 
dažāda garuma stāstus un 
aplūkot attēlus par Babītes 
ciema vēstures gaitām.



Pasākumi



• 29. maijs - Bērnu un jauniešu svētki
"Ar vasaru saujā"

• 4. jūnijs - kino diena "Vietvalžos"
• 18. jūnijs - Jāņu ielīgošana Piņķos
• 19. jūnijs - Ielīgošana Spuņciemā
• 21. jūnijs - Jāņu ielīgošana Mārupē
• 1.-3. jūlijs - Mārupes novada svētki
• 3. jūlijs - pārgājiens ģimenēm ar

vēsturnieku Māri Ribicki "Caur dabu uz
vēsturi"

• 20. augusts - "Mājas kafejnīcu dienas"
• 24. septembris - aktīvās tūrisma

sezonas noslēgums, tautas
velobrauciens



Paldies par 
uzmanību!

turisms@marupe.lv│ elina.brigmane@marupe.lv

27047566│28347211


