
15.10.2019. 

Pierīgas pašvaldības vienojas par kopīgu tūrisma attīstību 

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu 

tūristiem Pierīgā, 20. oktobrī Olainē parakstīts sadarbības līgums par starpteritoriālā 

LEADER sadarbības projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanu. 

Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība 

Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība 

“Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, 

Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. 

Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Andrejs Ence uzsvēra, ka, lai sasniegtu kopīgus mērķus, nav nepieciešama teritoriāli 

administratīvā reforma. Šis projekts ir lielisks piemērs, kā savstarpēji sadarboties bez 

administratīvām norādēm no malas. 

Projekta idejas iniciatori ir ap Rīgu atrodošos partnerību teritorijās esošās pašvaldības un 

tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas izveidoja reģionālu sadarbības klasteri “Daugavas lejtece”,  

kā arī biedrība „Pierīgas partnerībā”, kas īsteno  sadarbības projektu „Tūrisms kopā”, kura 

ietvaros tiek veicināta sešu novadu sadarbību kopīgā tūrisma piedāvājuma attīstīšanā. 

Sadarbības projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona 

atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, 

kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Projekta rezultātu  

prezentācija  notiks starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020” nākošā gada sākumā. 

Lai popularizētu jaunizveidoto tūrisma reģionu un sasniegtu pēc iespējas vairāk potenciālo 

tūristu – gan Latvijas iedzīvotājus, gan iebraucējus, kā arī informētu partnerību teritoriju 

iedzīvotājus, Projekta ietvaros tiks izveidots mobilā Tūrisma informācijas centra pakalpojums. 

Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2021. gada 30. jūlijam. Projekta ietvaros tiks radīts un 

attīstīts tūrisms Pierīgā bez robežām. 

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstības 

programmas 2014. — 2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

28.01.2020. 

Babītes novads Starptautiskajā izstādē “Balttour 2020” no 31. janvāra līdz 2. februārim- 

“Exit Rīga” stendā 

No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā (Ķīpsalas iela 8, 

Rīga) norisināsies 27. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2020”. Babītes 

novads kopā ar citiem 13 Pierīgas novadiem būs sastopams jaunizveidotā zīmola “EXIT RĪGA” 

stendā (hallē “Apceļo Latviju).  

“EXIT RĪGA” zīmols aicina iepazīt tūrisma iespējas 50 km rādiusā ap  Rīgu. Tas tapis 2019. gada 

nogalē projektā “Apkārt Rīgai”, sadarbojoties 14 novadiem – Olaines, Mārupes, Ķekavas, 

Baldones, Salaspils, Ikšķiles, Stopiņu, Ogres, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Ķeguma un 

Lielvārdes  – un 6 partnerībām – biedrībām “Pierīgas Partnerība”,  “Partnerība Daugavkrasts”, 



“Ropažu Garkalnes partnerība”,  “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, 

“Stopiņu un Salaspils partnerība” un “Gaujas Partnerība”. 

Stendā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar visu projektā iesaistīto novadu kopīgo 

pasākumu kalendāru, tūrisma karti trīs valodās, kas pieejama gan drukātā un interaktīvā 

formā, kā arī tvert Pierīgas īpašās sajūtas, piedaloties uzņēmēju sarūpētajā erudīcijas spēlē, 

izmantojot viedtālruņus. 

• Babītes novadu “EXIT RĪGA” stendā pārstāvēs arī SIA “Lāči” – uzņēmums ar senām 

tradīcijām maizes cepšanā. 

• Stenda svinīga atklāšana, klātesot arī Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam Andrejam Encem – 31. janvārī plkst. 13.00. 

Jaunā zīmola un tūrisma reģiona popularizēšanai līdztekus dalībai izstādē plānotas vēl 

dažādas citas mārketinga aktivitātes un publicitātes pasākumi, tai skaitā, mobilā Tūrisma 

informācijas centra izveide un Pierīgas tūrisma asociācijas dibināšana. 

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstības 

programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

31.01.2020. 

31. janvārī Starptautiskajā izstādē “Balttour 2020” Ķīpsalā svinīgi atklāts jaunizveidotā 

zīmola “EXIT RĪGA” stends. 

“EXIT RĪGA” zīmols aicina iepazīt tūrisma iespējas 50 km rādiusā ap Rīgu. Tas tapis 2019.gada 

nogalē projektā “Apkārt Rīgai”, sadarbojoties 14 novadiem – Olaines, Mārupes, Ķekavas, 

Baldones, Salaspils, Ikšķiles, Stopiņu, Ogres, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Ķeguma un Lielvārdes 

– un 6 partnerībām – biedrībām “Pierīgas Partnerība”, “Partnerība Daugavkrasts”, “Ropažu 

Garkalnes partnerība”, “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Stopiņu 

un Salaspils partnerība” un “Gaujas Partnerība”. 

Apvienotā tūrisma karte, pasākumu kalendārs, interaktīvā spēle – vietējo uzņēmēju 

piedāvājums – tas viss “EXIT RĪGA” stendā. 

 


