
Jaunmārupe  20.gs. 60.-70. gados 
attīstījās kā kolhoza “Mārupe” 
ciemats. Jaunmārupes ciemam 
raksturīgas daudzdzīvokļu mājas, 
arhitektes A.Skujiņas projektētās 
sarkano ķieģeļu mājas un plaša 
individuālo māju apbūve. Pašā 
centrā atrodas Jaunmārupes dabas 
parks.

JAUNMĀRUPE

Garums: 18 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4,5 h
Sākuma un beigu punkts: 
Jaunmārupes galapunkts blakus 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 
Mazcenu aleja 39,Jaunmārupe.
Alternatīvas: Ceļu var mērot arī ar 
velosipēdu
Loģistika: No Jaunmārupes Uz 
Rīgu kursē 10. un 55. autobuss.
Der zināt: Pie golfa laukuma 
,,Viesturi’’ atrodas labiekārtota 
atpūtas vieta ar galdiņu un 
soliņiem.

APSKATES OBJEKTI
1. Švarcenieku muiža. Mārupes 
novada vecākā ēka, celta 
1826.gadā kā muižnieka Švarca 
Pierīgas vasaras mītne un tikusi 
izmantota medību un atpūtas 
mērķiem. Vēlāk  ēka izmantota 
izglītībai. No 1910.-1971.gadam ēkā 
atradās Mazcenas skola, vēlāk 
iekārtota bibliotēka. 1940. gadu 
pirmajā pusē - Otrā pasaules kara 
laikā - muiža kalpojusi kā hospitālis. 
1941. gadā netālu no muižas notika 
kauja, kurā gāja bojā apmēram 1000 
karavīru. Bēniņos uz kāpņu izbūves 
sienas saglabājušās 19. gs. 90-to 
gadu papīra tapetes ar stilizētu ziedu 
rakstu brūnos toņos. Daļēji 
saglabājusies arī galvenā virsloga 
vērtne no 19. gs. 3. cet. Šobrīd 
eksponēta ēkas priekšnamā. Kopš 
2008. gada ēkā darbojas Mārupes 
pašvaldības dienas centrs bērniem 
un jauniešiem ,,Švarcenieki’'.



2. Starpnovadu projekta,,Tūrisms kopā” ietvaros ir 
uzstādīts vides objekts – Četrlapu āboliņš. Četrlapu 
āboliņš kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par veiksmīgu 
atradumu. Leģenda vēsta – Četrlapu āboliņa atrašana 
nozīmē, ka gaidāma veiksme. Meklē vides objektu 
Švarcenieku muižas parkā.

3. Foto rāmis. Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti 
foto rāmji piecās pašvaldībās: Olaines, Ozolnieku, 
Jelgavas, Babītes un Mārupes novados. 

4. Dzilnupe. Mārupes novadā atrodas 3 mazupītes. 
Divas no tām - Mārupīte un Neriņa, iztek no Medema 
purva, bet Dzilnupe - no Cenu tīreļa ziemeļdaļas. 
Maršruta posmā Dzilnupe laika periodā no 1958. gada 
līdz 1970. gadam  vairākas reizes regulēta pa atsevišķi-
em posmiem, kā rezultātā tā vairāk līdzinās meliorācijas 
grāvim nekā dabīgai gultnei. Dzilnupe ietek Babītes 
ezerā. Pie ceļa, kas ved uz golfa laukumu “Viesturi”, 
pretīm viesu namam “Peles” upītes krastā uzstādīts 
informatīvais stends par Dzilnupi.

5. Golfa laukums “Viesturi”.  Ir vecākais golfa laukums 
Latvijā, kas tika atklāts 1998. gada jūlijā. Laukuma platī-
ba ir 25 hektāri, tajā ir 9 bedrītes. Teritorijā ir pieejams 
veikals, restorāns, pārģērbšanās telpas, sauna, biljards 
un bērnu laukums, kā arī atvēlēta vieta treniņiem un 
mācībām. Ziemas sezonā golfa laukums “Viesturi” 
piedāvā iespēju nodarboties ar distanču slēpošanu un 
īrēt tam nepieciešamo inventāru.
6. Piemineklis Pirmās neatkarīgās LR karavīriem. Piem-
ineklis atklāts 2013. gada 10. septembrī, godinot 
latviešu karavīrus. Tas atrodas ceļa malā blakus golfa 
laukuma “Viesturi” auto stāvlaukumam.  Pieminekļa 
idejiskais autors un finansētājs ir Visvaldis Dumpis, to 
veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs. Piemiņas vietas autors 
V. Dumpis vēlētos, lai šeit ne tikai 14. jūnijā un 25. martā 
pulcētos cilvēki, bet arī latviešiem svarīgos vēstures 
notikumos. Pie pieminekļa uzstādīts informatīvs stends, 
kurā attēlota informācija par apkārtnes dabu, vēsturi 
un tuvumā esošiem apskates objektiem.

7. Vēstures un dabas pārgājiena maršruts. Maršrutā ir 
iespējams uzzināt interesantu un līdz šim neizpētītu 
vietas vēsturi par Pirmā pasaules kara laika periodu. 
Pārgājiena maršruts savieno divus Mārupes novada 
tūrisma objektus – atpūtas kompleksu ,,Bejas”, kas 
atrodas ļoti gleznainā vietā, un golfa laukumu 
,,Viesturi”, kas ir vecākais golfa laukums Latvijā. Dabas 
taka kopumā ir vairāk kā 800 m gara un lielākoties 
atrodas ,,Rīgas mežu” teritorijā.

8. Božu ūdenskrātuve un atpūtas komplekss ,,Bejas”.  
Dzilnupe šajā apkārtnē šķērso kāpu grēdu, kuras augs-
tums vietām pārsniedz 3 metrus. Uz upītes izveidota 
Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā platība ir 56 ha. Božu 
ūdenskrātuve ir mākslīgs ūdens objekts, kas radies 
appludinot izmantotu smilšu karjeru. Šeit robežojas 
Mārupes un Babītes novadi. Pie Božu ūdenskrātuve 
atrodas atpūtas komplekss ar pludmali “Bejas”.

9. Mārupes siltumnīcas. Kādreiz slavenajā Pierīgas 
kolhozā “Mārupe”, pārceļot administratīvo centru uz 
tagadējo Jaunmārupi, tika veikti ieguldījumi 
infrastruktūrā, celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas, 
uzcelta katlu māja, kuras jaudas lietderīgai 
izmantošanai tika pieņemts lēmums būvēt siltumnīcu 
kompleksu. Uzņēmums šobrīd veiksmīgi audzē divas 
dārzeņu kultūras – gurķus un tomātus.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Kempings "Mūsu drau-
giem", Viesu nams "Draugi", Viesu nams 
"Peles".
Atpūtas vietas: Atpūtas komplekss ”Bejas”, 
Lauku tūrisma atpūta vieta “Viesītes’’
Ēdināšana: Kafejnīca “Laura”, Mārupes 
tenisa skolas kafejnīca, Jaunmārupe
Veikali: ”Bice”, “Klements un Pēteris”
Informācija:  www.marupe.lv/lv/turisms
www.exitriga.lv/karte


