
27.11.2017. 

Seši novadi uzsāk projektu “Tūrisms kopā” 

2017. gada 19. oktobrī Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu “Tūrisms kopā”, kas 

paredz sadarbību tūrismā starp Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un Mārupes 

novadiem. Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. gadam 

programmas pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” LEADER sadaļā. 

Ar mērķi sadarboties un vienoties mārketinga aktivitātēs, popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši 

Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas: biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku 

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

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

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

veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma 

piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, tiks izstrādāti 

dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, tiks organizētas 

tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. 

Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi 

vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi. 

Projekts 19.oktobrī saņēmis pozitīvu vērtējumu no Lauku atbalsta dienesta, un sākts aktīvs 

darbs pie tā realizācijas. Notikusi partneru tikšanās, savukārt janvārī gaidāma svinīga projekta 

atklāšana. 

17.01.2018.  

“Tūrisms kopā” iekustinās Pierīgu 

Pierīgā jaunais gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma nozarē. Š.g. 19.janvārī tiks parakstīts 

sadarbības līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas paredzēs dažāda veida aktivitātes 

nozares stiprināšanai. 

Pēdējo gadu tendences tūrismā rāda, ka nozari vieglāk attīstīt, apvienojoties vairākiem 

novadiem, tādējādi veidojot klasterus un jaunus tūrisma galamērķus. Visbiežāk šāda veida 

sadarbībai par pamatu ir vienotas mārketinga aktivitātes un kopēja atpūtas piedāvājuma 

popularizēšana. Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadiem kopā ar 

vietējās rīcības grupām ieceru ir vēl vairāk un savus plānus tie apstiprinās, parakstot 

sadarbības līgumu. Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta 

apstiprināts projekts “Tūrisms kopā”, Nr.17-00-A019.332-000005, kuru īsteno Biedrība 

“Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

Projekts paredz ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī vienotas infrastruktūras uzlabošanu un 

vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros līdz 2019.gada beigām tiks izstrādāta tūrisma 

stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni maršruti, veidoti 

video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta foto rāmji un vides objekti. Plānots, 

ka šīs aktivitātes dos papildu impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, kas ļoti svarīgi ir tieši tiem 

novadiem, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai. 

Sadarbības līguma parakstīšana starp sešu novadu vadītājiem – Ķekavas, Olaines, Mārupes, 



Babītes, Ozolnieku, Jelgavas un trim vietējās rīcības grupām – biedrību “Pierīgas Partnerība”, 

“Lauku partnerība “Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts”” svinīgā atmosfērā norisināsies 

š.g. 19.janvārī pl.10.00 Doles Tautas namā, Ķekavā. 

22.01.2018.  

Parakstīts sadarbības līgums par kopīgām aktivitātēm tūrismā 

Š.g. 19.janvāris kļuvis par atskaites punktu un vēsturisku mirkli sešiem Pierīgas novadiem. 

Svinīgā pasākumā Ķekavas, Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu 

vadītāji un trīs vietējās rīcības grupas – biedrības “Pierīgas Partnerība”, “Lauku partnerība 

“Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts” – parakstīja sadarbības līgumu par kopīgām 

aktivitātēm tūrisma nozares stiprināšanai. 

Pirms pasākuma svarīgākās daļas – līguma – parakstīšanas, uzstāties ar savām prezentācijām 

tika aicināti dažādi tūrisma nozares speciālisti. Par starpteritoriālo sadarbību tūrisma un 

atpūtas resursu attīstībai stāstīja un skaidroja Dr.geogr., Vidzemes Augstskolas un HESPI 

institūta docents, pētnieks un šī pasākuma moderators Andris Klepers. Tieši viņa vadībā tiks 

īstenota viena no projekta aktivitātēm – tūrisma stratēģijas izstrāde. 

Pēc prezentācijas ir skaidrs: katrā novadā var atrast ko tādu, kas kopējo piedāvājumu var tikai 

papildināt un dažādot. Savukārt, SIA “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” IT pārdošanas vadītājs 

Visvaldis Gercāns iepazīstināja ar jaunumiem telpisko datu izmantošanai tūrismā un 

jaunākajām tendencēm tūristu paradumos. Attīstoties tehnoloģijām, neizbēgami, mainās arī 

ceļotāju paradumi un populārāki kļūst risinājumi, kas nekavējoties spēj dot atbildi tūristu 

vēlmēm. Nobeigumā savā pieredzē un tūrisma reģiona “Daugavas lejtece” veiksmes stāstā 

dalījās tās dibinātājs un viens no idejas autoriem – šobrīd arī Ķekavas novada domes deputāts 

Juris Žilko. Viņš ir pārliecināts, ka, tikai sadarbojoties, var sasniegt daudz vairāk. Par to, ka šis 

projekts dos tikai pozitīvu ietekmi uz kopējo nozares attīstību, bija arī vienisprātis novadu 

vadītāji, kuriem vārdu deva īsi pirms līgumu parakstīšanas. 

Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts 

“Tūrisms kopā”, Nr.17-00-A019.332-000005, kas tiks īstenots Lauku attīstības programmas 

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

LEADER sadaļā. Projekts paredz ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī vienotas infrastruktūras 

uzlabošanu un vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros līdz 2019.gada beigām tiks 

izstrādāta tūrisma stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni 

maršruti, veidoti video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta fotorāmji un vides 

objekti. Iecerēts, ka šīs aktivitātes dos papildu impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, un tas ir 

ļoti svarīgi tieši tiem novadiem, kuri ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai. 

16.05.2018.  

24. maijā tūrisma stratēģijas apspriede Ozolnieku novadā 

24.maijā plkst. 9.30 aicinām novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz Tūrisma stratēģijas 

apspriedi Ozolnieku tautas namā. 

Piedalās Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldību 

pārstāvji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējās rīcības grupas: biedrība “Pierīgas 

partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts””, kā arī tūrisma 

eksperts Andris Klepers. 



Apspriedes mērķis: 

• Teritorijas analīze 

• Attīstības virzieni 

• Sadarbība 

Vieta: Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieku novadā. 

Pieteikšanās: 26440279, info@pierigaspartneriba.lv 

Projekts: Tūrisms kopā”. 

13.06.2018.  

19. jūnijā Piņķos aicinām uz tūrisma stratēģijas apspriedes turpinājumu 

19. jūnijā no plkst. 10.00 – 13.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Piņķos 

(Jūrmalas iela 14A) notiks nākamā Tūrisma stratēģijas apspriede projektā “Tūrisms kopā” . 

Aicinām piedalīties interesentus no Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas 

novadiem! 

24.07.2018.  

Projektā “Tūrisms kopā” prezentēs sešu novadu tūrisma sadarbības stratēģiju 

Lai veicinātu tūrisma attīstību un sadarbību,  projektā “Tūrisms kopā” tiek izstrādāta 

Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu kopīgā tūrisma stratēģija.  

31.jūlijā  plkst.10:00  Golfa klubā „Viesturi”  Mārupes novadā tūrisma speciālists Andris 

Kleperis prezentēs sešu novadu tūrisma sadarbības stratēģiju turpmākai tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanai un jaunu kopīgu tūrisma piedāvājumu izstrādei.   

Pasākuma laikā pārrunāsim kopīgos maršrutu un turpmākās darbības, lai veicinātu tūrisma 

attīstību Pierīgas teritorijā. Aicināti biedrības “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība 

“Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts” tūrisma pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskās 

organizācijas, pašvaldību speciālisti. 

Projekta „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks 

īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta kopēja 

tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta 

novadu sadarbība tūrisma jomā, tiks izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas 

mārketinga aktivitātes, tiks organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. 

Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi 

vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi. 

Projektu īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, 

Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.—2020. 

gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, pasākuma laikā iespējama fotografēšana un 

filmēšana. Bildes un video var tikt ievietoti biedrību „Pierīgas partnerība” „Lauku partnerība 

„Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldību informatīvajos kanālos. 

10.08.2018.  



Izstrādāta sešu Pierīgas novadu kopīgā tūrisma attīstības stratēģija 

31.jūlijā Mārupes novadā, vecākajā Latvijas golfa laukumā “Viesturi”, projekta “Tūrisms 

Kopā” ietvaros, notikusi sešu Pierīgas novadu – Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, 

Jelgavas un Ķekavas uzņēmēju, pašvaldību speciālistu, nevalstisko organizāciju, kā arī 

attiecīgo novadu teritoriju vietējo rīcības grupu – biedrību „Pierīgas partnerība”, “Lauku 

partnerība „Lielupe”” un partnerība „Daugavkrasts” pārstāvju tikšanās par kopīgiem 

nākotnes plāniem tūrisma nozares attīstībai Pierīgā. 

Jau vēstīts, ka Pierīgā šis gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma nozarē un 19.janvārī parakstīts 

sadarbības līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros 

paredz dažāda veida aktivitātes nozares stiprināšanai. Lai veicinātu tūrisma attīstību un 

sadarbību, šobrīd tūrisma speciālista eksperta Andra Klepera vadībā izstrādāta Mārupes, 

Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas novadu kopīgā tūrisma stratēģija 

nākamajiem 5 gadiem. Dokumentā izvērtēts sešu novadu tūrisma galamērķa potenciāls, šī 

brīža pieprasījums un atpazīstamība, bet stratēģiskajā daļā noteikti nākotnes sadarbības 

stratēģiskie mērķi, vadlīnijas un zīmoltēmas, izstrādāts konkrēts aktivitāšu plāns vienotai 

tūrisma nozares attīstībai 2019.gadam, kā arī sniegti priekšlikumi kompleksu tūrisma 

piedāvājumu (jaunu maršrutu) veidošanai. 

Galvenās tēmas, kas saistāmas ar Pierīgas novadiem kā galamērķi ir aktīva atpūta ģimenēm ar 

bērniem dabiskā vidē; sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus lielpilsētas, darījumu tūrisms 

lauku ainavā; labjūte un vaļasprieku lutināšana. 

Rudenī projekta ietvaros tiks labiekārtoti maršruti, organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju 

un gidu apmācības, kā arī organizēti mārketinga un pieredzes apmaiņas pasākumi, lai tūrisma 

pakalpojumu sniedzēji, vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji iepazītu kaimiņu novadus. 

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā 

ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldības 

Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu 

sadarbība” ietvaros. 

20.09.2018.  

Izstrādāta interaktīvā karte tūrisma veicināšanai Pierīgā un tās tuvākajos novados 

Veiksmīgi īstenojot projektu “Tūrisms kopā”, ir sagatavota krāsaina un ērta Pierīgas 

interaktīvā tūrisma karte, kur apvienotas sešu novadu tūrisma kartes, kas palīdzēs saņemt 

aktuālu un plašu informāciju par tūrisma piedāvājumu Pierīgā un tās tuvākajos novados gan 

vietējiem iedzīvotājiem, gan Latvijas un ārzemju viesiem. 

Tūrisma kartē ir apkopota visa informācija par Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, 

Mārupes novadu apskates objektiem, amatniekiem un saimniecībām, aktīvo atpūtu un 

izklaidi. Kartē ir pieejama informācija arī par ēdināšanas pakalpojumiem un naktsmītnēm, kā 

arī pievienota tūristiem cita noderīga informācija. Kartē ir atrodami dažāda garuma un 

grūtības pakāpju velo maršruti, kas ir pieejami visos sešos novados. Ceļotāju ērtībai visiem 

objektiem ir norādītas GPS koordinātas. 

Pierīgas apvienotā tūrisma karte ir pieejama  novadu  mājas lapās, kā arī vietējo rīcības grupu 

mājas lapās. 



Projekts “Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 

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

biedrība “Pierīgas partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe”, partnerība “Daugavkrasts” un 

novadu pašvaldības. 

11.10.2018.  

Pierīgas gidu apmācības projektā “Tūrisms kopā” 

Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros  aicinām esošos un topošos Pierīgas gidus uz pasākumu 

ciklu “Pierīgas gidu apmācības”: 

1.diena –  23. oktobrī plkst. 9.00 – 5 masti Ezerkrasti, Ozolnieki, Ozolnieku novads; 

2.diena – 30. oktobrī plkst. 9.00 – Rāmavas Depkina muiža, Rāmavas iela 9, Rāmava, 

Ķekavas novads; 

3.diena – 6. novembrī plkst. 9.00 – Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē Salas 

pagastā “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads. 

Apmācībās gidi iepazīs Pierīgas sešus novadus (Ķekavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku, 

Jelgavas), izstrādāto Tūrisma attīstības stratēģiju, tematiskos maršrutus. 

Praktiskās nodarbībās noskaidrosim, kāds ir gida profils, specializācija Pierīgā, kā arī 

iepazīsimies ar gidu Jāni Zariņu no “pargajieni.lv”. Radošās aktivitātēs veidosim gidu 

savstarpējo sadarbību un noslēgumā veidosim Pierīgas gidu vizītkartes kopā ar “tues.lv” 

komandu. 

Pasākumu cikla “Gidu apmācības” beigās tiks izsniegtas apliecības par veiksmīgu apmācību 

beigšanu. Apliecība tiek izsniegta tikai tiem, kas ir apmeklējuši visas trīs dienas un informācija 

par gidiem tiks publicēta pašvaldību un partnerību tīmekļvietnēs. 

Apmācību dalībnieku skaits ir līdz 20 cilvēkiem. Prioritāte gidiem no sadarbības pašvaldībām 

Babītes, Jelgavas, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Ozolnieku novada. 

Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu: info@pierigaspartneriba.lv vai zvanot: 28644888. 

23.11.2018.  

Apmācīti pirmie Pierīgas gidi    

Projekta  “Tūrisms kopā” ietvaros uz mācībām tika aicināti esošie un topošie gidi,  kuri 

vēlās  ikdienā strādāt Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu 

teritorijās. Apmācību mērķis – iepazīstināt gidus ar tuvumā esošajiem tūrisma un apskates 

objektiem, veicināt to savstarpējo sadarbību, lai Pierīgas iedzīvotājiem un viesiem tiktu 

nodrošināts kvalitatīvs tūrisma pakalpojums. 

Pierīgas gidu apmācībās gidi tika iepazīstināti ar pētnieka Dr. geogr Andra Klepera izstrādāto 

sešu Pierīgas novadu tūrisma attīstības stratēģiju un maršrutiem.  Apmācību pirmajā dienā, 

kas notika 23. oktobrī, viesojāmies Latvijas Lauku konsultācijas centrā Ozolniekos. Gidi mācījās 

sadarboties un veidot alternatīvus maršrutus, piedāvājot  jaunus un interesantus  tūrisma 

produktus. 30. oktobrī  Rāmavas Depkina muižā praktiskās nodarbībās ģeogrāfs Jānis Zariņš 

no pargajieni.lv mācīja kādam būtu jābūt gidam Pierīgā.   Gida pieredzes stāsts bija vērtīgs gan 

jaunajiem gidiem, lai saprastu kā uzsākt darbību un būtu veiksmīgam, gan tiem kuri jau ilgu 
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laiku darbojās šajā nozarē.   Mācību cikla noslēguma dienā, 6. novembrī, Babītes novada 

Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”  gidiem bija unikāla iespēja  ar  tuesi.lv komandu veidot 

savas gidu vizītkartes –  1-2 minūšu garus video par piedāvājumu Pierīgā, tādējādi  ieraugot 

sevi ar tūrista acīm, kā arī uzklausīt citu gidu rekomendācijas, gūtas atziņas kādas prasmes 

būtu nepieciešams attīstīt. 

Apmācību noslēgumā, saņemot apliecības, gidi  solīja aktīvāk darboties, lai pavasarī  sniegtu 

novadu iedzīvotājiem un viesiem jaunus tūrisma piedāvājumus. 

Apmācību laikā dalībnieki saprata savas  stiprās un vājās puses, pārdomājot, kā turpmāk 

darboties. Uzklausot Mārupes, Olaines, Babītes, Jelgavas, Ķekavas un Ozolnieku novadu 

pašvaldību prezentācijas, ir gūts priekšstats, ka arī tepat ir iespēja vest tūristus un vietējos 

iedzīvotājus.  

Plašāka informācija par gidiem tiks publicēta biedrību „Pierīgas partnerība” „Lauku partnerība 

„Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldību  mājas lapās. 

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

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

16.01.2019.  

Atklāj Pierīgas tūrisma dažādību 

Lai veicinātu lielāku interesi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Pierīgas apkaimē, 

apkopots tūrisma piedāvājums un izveidotas tematiskās lapas piecos dažādos interešu 

virzienos.  

Veicot izpētes darbu un apkopojot Pierīgas tūrisma potenciālu, tika apzināti vairāk nekā 800 

apkaimē esošie tūrisma objekti. Izmantojot dzīves stila segmentēšanu, kurā ietverta ceļotāju 

vērtību uztvere un motivācija izvēlēties noteiktu brīvā laika pavadīšanas veidu, tika izstrādātas 

tematiskās lapas, kurās tūrisma piedāvājums iedalīts vairākos virzienos. Katra virziena 

tematiskajās lapās apkopoti atbilstošie tūrisma objekti, kā arī piedāvāts vienas dienas 

maršruts Pierīgā attiecīgajai interešu grupai. 

Pirmais virziens – aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem. Pierīgas apkaime piedāvā ģimenēm 

drošas un viegli sasniedzamas vietas, ar dabisku vidi un plašumu aktīvām nodarbēm, kur 

fiziskās aktivitātes viegli apvienot ar izzinošu izklaidi. Apkopotas arī uz ģimenēm orientētas 

labas ēdināšanas vietas. 

Sportiski piedzīvojumi un izklaide – piedāvājums mērķēts uz piedzīvojumu meklētājiem, kas 

aizrautīgi seko savam aicinājumam, meklē adrenalīnu un apliecinājumu savām spējām. 

Darījumu tūrisms – viegli, ātri un ērti sasniedzamie Pierīgas novadi ar vismaz 50 lietišķo 

pasākumu norises vietām ir laba alternatīva darbsemināru, radošu darbnīcu un svinīgu 

korporatīvo pasākumu norisei. Atrašanās tieši pie lidostas, tuvums Rīgai un Jūrmalai ļauj 

Pierīgas vietas ērti kombinēt ar citām idejām garāku programmu īstenošanai. 

Dzīves stils un vaļasprieki – Pierīgas novadu iespējas āra dzīves vai dažādām iekštelpu 

aktivitātēm ir starp plašākajām Latvijā. Skriešana, makšķerēšana, dejošana, dažādas dzīves 

stila skolas, dabas vērošana, šaha turnīri, kolekcionāru pasākumi, ar vaļaspriekiem saistīti 

izglītojoši pasākumi, ko papildina atbilstoša infrastruktūra un augsta organizētība. 



Labjūte un vaļasprieku lutināšana ir jauns koncepts. Labjūte – latviskojums angļu valodas 

terminam „wellness” , kas definējama kā fiziskā un garīgā labsajūta, veselīgums, ko veido 

apzināti ar īpašu pakalpojumu kompleksu. Savukārt vaļasprieku lutināšana saistīta ar 

personīgo izziņu un pilnveidi, nepārprotamu vēlmi un motivāciju ieguldīt brīvo laiku un 

resursus vaļasprieku attīstībā. 

Iepazīt vēl neatklātos Pierīgas tūrisma objektus un saplānot savām interesēm atbilstošu 

maršrutu palīdzēs arī Pierīgas gidi. 

Aktivitātes norisinās projekta „Tūrisms kopā” ietvaros, ko īsteno biedrība „Pierīgas 

Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe”, Biedrība “Partnerība „Daugavkrasts”” kopā ar 

Olaines, Mārupes, Babītes, Ozolnieku, Ķekavas un Jelgavas novadu pašvaldībām. 

Tematiskais tūrisma piedāvājums izveidots projektā „Tūrisms kopā” sadarbībā ar pētnieku Dr. 

geogr. Andri Kleperu. Ar visiem projektā izstrādātajiem materiāliem – sešu Pierīgas novadu 

tūrisma attīstības stratēģiju, interaktīvo tūrisma karti, Pierīgas gidu datubāzi un tematisko 

tūrisma piedāvājumu  var iepazīties biedrības „Pierīgas partnerība” un projektā iesaistīto 

pašvaldību mājas lapās. 

Projekts “Tūrisms kopā“ notiek (17-00-A019.332-000005) Lauku attīstības programmas 

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

20.05.2019.  

Uzzini par tūrisma aktualitātēm Pierīgā, meklē projekta „Tūrisms kopā” telti dažādos 

pasākumos un svētkos! 

Lai iepazīstinātu Pierīgas iedzīvotājus un viesus, visas vasaras garumā, no maija līdz 

augustam, dažādos svētkos un pasākumos, projekta „Tūrisms kopā” ietvaros,  tiek 

prezentēta telts un lielformāta āra spēle „Iepazīsti Pierīgu”. 

Projektu „Tūrisms kopā” īsteno sešas Pierīgas pašvaldības – Ķekavas, Mārupes, Babītes, 

Olaines, Jelgavas un Ozolnieku novadi, kā arī trīs vietējās rīcības grupas – biedrība „Pierīgas 

partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe”” un biedrību „Partnerība 

Daugavkrasts”. Deviņpusējā sadarbība paredz īstenot dažādas mārketinga aktivitātes un 

vienota telts un āra spēle ir tikai viena no tām. Līdz šim ir izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija, 

ir notikuši gidu kursi, paralēli tiek organiziēti pieredzes apmaiņas braucieni, izveidota vienota 

interaktīvā karte un noris darbs pie vides objektu uzstādīšanas katrā no sešiem novadiem. 

Projektu plānots noslēgt šī gada nogalē. 

Pirmo reizi telts un āra lielformāta spēle jau tikusi prezentēta Mārupes novada aktīvās tūrisma 

sezonas atklāšanas pasākumā š.g. 4.maijā. Tālāk tā gaidīs 18.jūnijā Jelgavas novada svētkos, 

25.maijā Olaines novada svētkos, 15.jūnijā Ķekavas novada svētkos, 20.jūlijā Ozolnieku 

novada svētkos un 25.augustā „Sīpolsvētkos” Babītes novadā. Apmeklējot projekta telti, 

svētku viesiem būs lieliska iespēja uzzināt par jaunākajām tūrisma aktualitātēm Pierīgas 

novados, tuvākajiem pasākumiem un interesantākajām apskates vietām. Piedaloties 

lielformāta spēlē „Iepazīsti Pierīgu”, varēs uzzināt gan ko jaunu par katru no novadiem, gan 

izaicnāt savu draugu, ģimenes locekli vai kaimiņu uz sacensību, ātrākajam un precīzākajam 

splēlētājam iegūstot kādu vērtīgu suvenīru. 

Uz tikšanos svētkos! 



Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā 

ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” un Babītes, 

Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldības Lauku attīstības 

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

ietvaros. 

27.05.2019.  

Uzstādīts foto rāmis pie Piņķu ūdenskrātuves Piņķu ciemā 

Līdz 2019. gada beigām turpinās  projekta „Tūrisms kopā” aktivitāšu īstenošana. 2019. gada 

22. maijā pie Piņķu ūdenskrātuves uzstādīts foto rāmis, kas aicina apmeklētājus uzkavēties 

kādam foto mirklim dabā. 

Drīzumā rāmis tiks papildināts ar informatīvu plāksnīti par projektu. Vienojošais sauklis 

projekta norisēm – “Atklāj Pierīgu!” 

Jau vēstīts, ka projektā „Tūrisms kopā” sadarbojas sešas Pierīgas pašvaldības – Ķekavas, 

Mārupes, Babītes, Olaines, Jelgavas un Ozolnieku novadi, kā arī trīs vietējās rīcības grupas – 

biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe”” un biedrību 

„Partnerība Daugavkrasts”. 

15.07.2019.  

Salas pagastā uzstādīts vides objekts – SĪPOLS 

Turpinot īstenot sadarbības projekta „Tūrisms kopā” aktivitātes, šā gada jūlijā Spuņciemā – 

skvērā pie Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” – uzstādīts vides objekts, kas atveido Salas pagasta simbolu –  sīpolu. 

Kā “Vietvalžu” apmeklētājiem vēstīs jaunais vides objekts (informāciju sagatavojusi: Dace 

Ulpe, izstāžu zāles vadītāja Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”) , Latvijā 

sīpols ir pazīstams kopš XVI gadsimta, kad no Bizantijas ievesto augu šurp pa Daugavu 

nogādāja krievu tirgotāji. Ap to laiku sīpolus sāka audzēt arī Salas pagastā, kur, pateicoties 

smilšainajai augsnei, tie labi padevās. Drīz vien sīpols kļuva ne vien par papildinājumu 

zemnieku uzturā, bet arī par dažas labas saimniecības ekonomiskā uzplaukuma pamatu, par 

to liecina māju un vietu nosaukumi – Sīpoli, Jaunsīpoli, Sīpolciems, Sīpolkalns. Sīpols no tiem 

laikiem iedzīvojies arī uzvārda godā. Salas pagastā izveidojās arī interesanta sīpolu 

uzglabāšanas tradīcija, par ko vēl šodien liecina dažā vecā namā saglabājušies āķi griestos, 

kuros iekāra uz metāla stieņiem savērtas sīpolu virtenes. Salas pagastā sīpola simboliskā 

nozīme slēpjas arī cilvēku raksturiezīmēs un pagasta vēstures lappusēs – smilšainā, šķietami 

nabadzīgā augsnē, ar cilvēka darbu un pūlēm var tapt daudz kas. 

Vides objekta dizaina autors ir  SIA “Grandem Group”, darbu izpildītājs SIA “Erty”. 

Vides objekta atklāšana notiks 2019. gada 25. augustā, nu jau otrajos Salas pagasta Sīpolu 

svētkos, kuru šī gada tēma ir “Dzintars sīpolos”. 

Jau vēstīts, ka projektā „Tūrisms kopā” sadarbojas sešas Pierīgas pašvaldības – Ķekavas, 

Mārupes, Babītes, Olaines, Jelgavas un Ozolnieku novadi, kā arī trīs vietējās rīcības grupas – 

biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe”” un biedrību 

„Partnerība Daugavkrasts”. 

29.07.2019.  



15. augustā pieredzes apmaiņas brauciens Babītes novadā 

15. augustā biedrība “Pierīgas Partnerība” aicina pieredzes apmaiņas braucienā Babītes 

novadā. 

Programma: 

9:00 | izbraukšana no Babītes novada KIC (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) 

9:30 – 10:30 | ekskursija “Annas koku skolā” 

11:00 – 11:20 | Antiņu kapi un latviešu strēlnieku ierakumu rekonstrukciju apskate 

12:00 – 13:00 | Babītes novada KIC filiāles “Vietvalži” ekspozīciju apskate 

13:30 – 14:30 | pusdienas “Irbēnos” 

15:00 – 16:00 | z/s “Strēlnieki” 

16:10 – 16: 30 | Babītes pilskalna apskate 

17:00 | Piņķu sv. Jāņa baznīcas apskate un neliela ekskursija pa Piņķu centru kājām 

17:50 | Atgriešanās pie Babītes novada KIC 

09.08.2019.  

Rīgas apkārtnes novadi paplašina sadarbību tūrisma nozarē 

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

tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un 

tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 2018.gadā ticis sagatavots un šogad Lauku atbalsta 

dienestā apstiprināts projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātē 

“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 8.augustā Ķekavā, Doles Tautas namā, notikusi 

otrā projekta partneru tikšanās, kurā iesaistītās puses vienojušās par īstenojamo aktivitāšu 

atbildīgajiem un projekta ieviešanas laika grafiku. 2019.gada oktobrī paredzēta visu 19 

projektā iesaistīto pušu sadarbības līguma parakstīšana, šādi apstiprinot reģiona vienoto 

interesi par tūrisma attīstību. 

Projektu iesniegušas 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”. Plānots, ka projekta īstenošanā iesaistīsies 14 Rīgas apkārtnes 

novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži 

,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu 

tūrisma galamērķi. 

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. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas 

marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola 

popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. 



Projekts turpinās “Daugavas Lejteces” tūrisma reģiona 2014.gadā iesāktās aktivitātes un 

starpnovadu projekta TŪRISMS KOPĀ novadu 2017.gadā uzsākto sadarbību, sava tūrisma 

piedāvājuma popularizēšanai apvienojot lielāko daļu Pierīgas novadu. 

09.09.2020.  

Noslēdzies projekta „Tūrisms kopā” pieredzes apmaiņas brauciens Babītes novadā  

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti seši bezmaksas 

pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. 

Katrs no braucieniem organizēts kādā no novadiem, kurā tiek īstenots 2018.gadā uzsāktais 

projekts „Tūrisms kopā”, kas paredz sadarbību dažādās mārketinga aktivitātēs sešu Pierīgas 

novadu starpā – Ķekavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku un Jelgavas. Braucienu laikā 

visiem dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīties ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem, klātienē 

apmeklēt interesantākās novada apskates vietas un dalīties pieredzes apmaiņā ar kaimiņu 

novadu tūrisma jomas pārstāvjiem. 

Pieci no projektā plānotajiem braucieniem, tai skaitā Babītes novadā, jau notikuši. 

Biedrība”Pierīgas Partnerība” aicina pieteikties pēdējam “Tūrisms kopā” pieredzes apmaiņas 

braucienam 25.septembrī uz Jelgavu! 

Lai pieteiktos braucienam, jāaizpilda reģistrēšanās anketa: ej.uz/PieredzesApmaina un 

jāsaņem apstiprinājums par dalību braucienā uz anketā norādīto e-pastu. Dalība ir bez maksas 

un tajā ir iekļauti transporta pakalpojumi no attiecīgā pieredzes apmaiņas brauciena 

sākumpunkta, ieejas maksas apskates objektos, pusdienas un grupas vadītāja/gida 

pakalpojumi. 

Vairāk informācijas par braucieniem un pieteikšanos, rakstot uz e-pastu 

turismskopa@pierigaspartneriba.lv, zvanot 28644888 vai sekojot līdzi jaunumiem 

Facebook.com/pieriga.travel. 

Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniegs braucienā pieejamās vietas, priekšroka var tikt dota 

dalībniekiem no projekta teritorijas – Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku, Jelgavas un 

Ķekavas novadiem. 

02.04.2020.  

Noslēgusies pieteikšanās skolēnu konkursam „Aizved klasi piedzīvojumā!” 

LEADER projekta „Tūrisms kopā” ietvaros organizētajā skolēnu konkursā „Aizved klasi 

piedzīvojumā!” saņemti pavisam kopā 34 pieteikumi no visu sešu projektā iesaistīto novadu 

vispārējās izglītības iestādēm. 

Lai veicinātu LEADER projekta „Tūrisms kopā” novados esošo tūrisma objektu atpazīstamību, 

kā arī bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu novadu tūrisma piedāvājumu, 

no 17.februāra līdz 15.martam Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas 

novadu skolu audzēkņi tikai aicināti sastādīt vienas dienas tūrisma maršrutu, kādā gribētu 

aizvest savu klasi šajā pavasarī. Visvairāk tika saņemti tieši visas klases veidoti vienas dienas 

maršruti un daži bija izvēlējušies vispirms paceļot pa savu novadu, tikai pēc tam doties tālāk – 

uz kaimiņu novadiem. Visaktīvākie konkursa dalībnieki ir Jelgavas novada skolu audzēkņi, bet 

pa 5 dažādiem pieteikumiem saņemts no Ķekavas vidusskolas un Vircavas vidusskolas. Žūrija 



augsti novērtē konkursa dalībnieku centību un radošo izdomu, jo lielākā daļa pieteikumu tikuši 

papildināti ar shematiskiem maršruta attēlojumiem, zīmējumiem un kolāžām dažādās 

tehnikās. 

Kā liecina saņemtās pieteikuma anketas, visvairāk skolēnu vēlas viesoties Aviācijas tehnikas 

muzejā (iekļauts 8 maršrutos) un Starptautiskajā lidostā „Rīga” (iekļauta 6 maršrutos). Līdz ar 

to, saistošākais novads licies Mārupes, jo kopumā tas iekļauts 21 maršrutā. Tomēr, vairāk kā 

trijos maršrutos iekļauti arī tādi apskates objekti kā ražotne „Konfelāde” (iekļauts 5 

maršrutos), Olaines Vēstures un mākslas muzejs (5), Annas Koku skola (4), Kaziņu ferma 

„Līcīši” (4), ražotne „Madara Cosmetics” (4) un Olaines Mežaparks ar bērnu rotaļu pilsētiņu 

(4). Šī skolēnu izvēle liecina par to, ka vienlīdz interesantas liekas gan radošas un izzinošas 

ekskursijas, gan arī apskates objekti, kuros kā galvenais vadmotīvs ir vēstures aspekts. 

Interesanti, ka visbiežāk maršruts ticis veidots tā, lai varētu paviesoties divos novados, bet divi 

maršruti veidoti tā, lai vienā dienā paspētu pabūt pat četros novados. Savukārt, par biežāk 

izraudzīto pusdienu vietu kļuvis restorāns „Meka” Ozolnieku novadā. 

Sekojot līdzi notikumiem valstī, sakarā ar Covid-19, ir pieņemts lēmums skolēnu konkursa 

norisi pagarināt. Darbu apkopošana un vērtēšana norisināsies līdz š.g. 14.aprīlim un braucienu 

ieguvēji tiks paziņoti pēc š.g. 14.aprīļa mājas 

lapā www.pierigaspartneriba.lv un Facebook kontā pieriga.travel. Braucienu norise varētu 

tikt plānota maija beigās/jūnija sākumā, (iepriekš vienojoties ar konkursa uzvarētājiem). 

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai Facebook kontā pieriga.travel! 

Vairāk informācijas: 

turismskopa@pierigaspartneriba.lv, 20212125. 

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši 

Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku 

partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām 

– Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas. 

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

07.04.2020.  

Kamēr #paliecmājās, izplāno savas ļoti gaidītās brīvdienas tepat Pierīgā! 

LEADER sadarbības projekta TŪRISMS KOPĀ ietvaros ir izdots jauns tūrisma informatīvais 

izdevums „Apceļo Pierīgu! Idejas ceļojumiem un atpūtai Mārupes, Olaines, Babītes, 

Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novados.” Šis būs lielisks palīgs, lai varētu plānot nelielus un 

tuvus izbraucienus Pierīgā, kad situācija valstī ar Covid-19 radīto krīzi būs stabilizējusies. 

Iepriekš minēto, Rīgas tuvumā esošo, novadu tūrisma piedāvājums brošūrā izkārtots sešos 

tematiskajos blokos – kultūrvēstures objekti un piemiņas vietas, objekti ģimenēm ar 

bērniem, aktīvā atpūta visos gadalaikos, dabas tūrisms, labjūtes tūrisms un darījumu 

pasākumu norises vietas. Lai vieglāk būtu saplānot savas lieliskākās brīvdienas, ir sastādīti 

jau gatavi ceļojumu maršrutu piemēri, kurus var izmantot, lai iedvesmotos vai arī izmantot 

kā jau gatavu vienas dienas plānu. Pie objektu aprakstiem ir arī īpaša atzīme par pieejamību 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet darījumu tūrisma sadaļā ir informācija par papildus 

iespējām semināra, konferences vai kolektīva saliedēšanās pasākuma norises vietā: 

http://www.pierigaspartneriba.lv/
mailto:turismskopa@pierigaspartneriba.lv


ēdināšanu, gultasvietu skaitu un stāvvietu. 

Viegli, ātri un ērti sasniedzamajos Pierīgas novados, kur dabiskā vidē saskanīgi iekļaujas 

iedvesmojoša un aktīva atpūta ģimenēm un bērniem, sportiski piedzīvojumi un izzinoša 

izklaide, plašas iespējas attīstīt vaļaspriekus un ļauties miesas un gara labjūtes lutināšanai, 

katrs ceļotājs atradīs ko piemērotu. 

Aktīvā uzņēmējdarbības vide radījusi īpašu rokrakstu darījumu tūrismam, kur kvalitatīvu 

lietišķo infrastruktūru papildina iedvesmojošā lauku ainavas telpa, izlolotie mājražotāju 

labumi un oriģinālas iespējas motivējošām ekskursijām. 

Šobrīd #paliecmājās, bet, pēc sociālās distancēšanās beigām, aicinām atbalstīt vietējos 

uzņēmējus. Uz tikšanos Pierīgā! Gaidīsim ciemos! 

Brošūra tiešsaistes versijā pieejama šeit: ej.uz/Turismskopa_buklets. 

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši 

Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku 

partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām 

– Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas. 

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

15.04.2020.  

Noskaidroti skolēnu konkursa „Aizved klasi piedzīvojumā!” uzvarētāji 

Ir noslēdzies žūrijas darbs pie skolēnu konkursa „Aizved klasi piedzīvojumā!” saņemto 

pieteikumu anketu vērtēšanas. Pavisam kopā tika izskatīti 34 konkursa pieteikumi no visu 

sešu LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” iesaistīto novadu vispārējās izglītības 

iestādēm. 

Lai veicinātu LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” novados esošo tūrisma objektu 

atpazīstamību, kā arī bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu novadu tūrisma 

piedāvājumu, no š.g. 17.februāra līdz 15.martam Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, 

Ozolnieku un Jelgavas novadu skolu audzēkņi tikai aicināti sastādīt vienas dienas tūrisma 

maršrutu, kādā ar savu klasi gribētu doties. Vislielākā konkurence bija tieši sākumskolas (1.-

4.kl.) klašu grupā, kurā par uzvarētāja statusu sacentās 19 konkursa pieteikumi. Lielākā daļa 

no konkursa anketām bija papildinātas ar bērnu veidotām kolāžām, zīmējumiem un maršrutu 

shematiskiem attēlojumiem, kas žūrijas darbu padarīja īpaši grūtu. Nedaudz mazāk – 13 

pieteikumu tika saņemts pamatskolas (5.-9.kl.) klašu grupā un arī vizuālie pavadmateriāli tikuši 

pievienoti vairs ne lielākajai daļai pieteikumu. Savukārt, tikai divas, un kā atzina žūrijas locekļi, 

ļoti līdzvērtīgā kvalitātē aizpildītas konkursa pieteikuma anketas, tika saņemtas vidusskolas 

grupā. 

Žūrijas komisiju veidoja pavisam kopā deviņi locekļi, pa vienam pārstāvim no katra projekta 

„Tūrisms kopā” īstenošanas partnera puses – biedrību „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība 

„Lielupe”, „Daugavkrasts” un Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas 

pašvaldībām. Ņemot vērā šobrīd valstī ieviestos pulcēšanas ierobežojumus, žūrijas tikšanās 

norisinājās tiešsaistē, izmantojot „Zoom” platformu. 

Žūrija lēma, ka konkursā 1.-4.klašu grupā uzvar Ķekavas vidusskolas 2.d klase ar tūrisma 

maršrutu “Piedzīvojums”, 5.-9.klašu grupā Elejas vidusskolas 8.a klase ar tūrisma maršrutu “Kā 

https://www.facebook.com/hashtag/paliecm%C4%81j%C4%81s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBN4NpjMYkUwC3TzdJ8Ao9Vm-X3MnlvxI_e0Xaar5l6nZCmnMuGZZhYEsA5SYh0jH0iot4KaMY8k2j9s5-_1fxcuwqSEH8baoJ9jNwLqQoVJHqWJ6cClA5bSDrF7Wt_mZcZzhA5GuL1Zp6V3dVtcv3X_1-OuMGtCoHBpfRFkBBj-NbKkiHcHPI8AWr_Xljr9mMeC63IH0eUnrcOBlCunEaq3JigvLPX-vVminq9JBYyD4fK5a6ptpMYT-UoffG-EsD55cUQY7tJDI_cZR3S_B7aO2PtNijDrwdLpOBGpAhnkkZIDqs6uhjgwYYKN0ykW2yEitEWTht4Ft6qwYTslh7fUTnp&__tn__=%2ANK-R
https://ej.uz/Turismskopa_buklets?fbclid=IwAR0yJWBlvBFatYrkPS4zfXVycGUz1EJqo1DppBCGeWEsS1fXOBWap2MPr2o


mēs braucām profesijas lūkoties”, bet 10.-12.klašu grupā Kalnciema vidusskolas 10.klase ar 

tūrisma maršrutu “No laukiem uz pilsētu”. Par braucienu norisi konkursa organizatori 

sazināsies un vienosies ar pieteikumu anketās norādītajām kontaktpersonām individuāli. 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvi sagatavotajiem 

pieteikumiem! Apsveicam pieredzes apmaiņas braucienu ieguvējus! 

Vairāk informācijas: 

turismskopa@pierigaspartneriba.lv, 20212125 

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši 

Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku 

partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām 

– Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas. 

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

14.10.2020.  

Latvijā populāri cilvēki aicina apceļot Pierīgu 

Tūrisma sezonai nav sākums un beigas, savukārt, Pierīga ir lielisks galamērķis arī šajos, 

ceļošanai epidemioloģiski sarežģītajos apstākļos! Aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem 

Pierīgā? Atpūta pie dabas blakus galvaspilsētai Rīgai? Labjūte Rīgas apkārtnē? Sportiski 

piedzīvojumi un aktīvā atpūta Pierīgā? Darījumu tūrisms Pierīgas lauku ainavā? Jā! Aicinām 

iedvesmoties tuviem un tālākiem ceļojumiem tepat Pierīgā! 

LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” ietvaros ir tapuši seši video, lai popularizētu 

Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu tūrisma piedāvājumu. 

Viegli, ātri un ērti sasniedzamajos Pierīgas novados, kur dabiskā vidē saskanīgi iekļaujas 

iedvesmojoša un aktīva atpūta ģimenēm un bērniem, sportiski piedzīvojumi un izzinoša 

izklaide, plašas iespējas attīstīt vaļaspriekus un ļauties miesas un gara labjūtes lutināšanai, 

katrs ceļotājs atradīs ko piemērotu. Aktīvā uzņēmējdarbības vide radījusi īpašu rokrakstu 

darījumu tūrismam, kur kvalitatīvu lietišķo infrastruktūru papildina iedvesmojošā lauku 

ainavas telpa, izlolotie mājražotāju labumi un oriģinālas iespējas motivējošām ekskursijām. 

Tieši jauno video noskatīšanās vislabāk iedvesmos ceļošanai, jo ļaus ielūkoties tūrisma objektu 

iekšienē un tajā, kas ceļotājus sagaidīs! 

Viens no video rullīšiem veidots kā reģiona TOP objektu apokopojums, bet pārējie pieci 

atspoguļo zīmoltēmas, kas uzrādītas izstrādātajā stratēģijā projekta sākumposmā. Īpašs ir 

gandrīz katra video sākums, jo apceļot Pierīgu aicina Latvijā populāri cilvēki – aktieris Nauris 

Brikmanis, pasaules čempions skeitborda slalomā Jānis Kuzmins, dziedātāja Ira Krauja-

Dūduma, Abgunstes muižas saimnieki Jānis un Asnāte Avotnieki, vēsturnieks Mārtiņš 

Mitenbergs, bet fona balss īpašnieks ir Latvijas Nacionālā teātra aktieris Uldis Siliņš. Video 

tapuši sadarbībā ar SIA „ES MEDIA”. 

Pirms doties ceļā, aicinām sazināties ar attiecīgo tūrisma objektu un precizēt darba laiku un 

iespējamos ierobežojumus, sakarā ar tā brīža epidemioloģisko situāciju valstī un katrā vietā 

individuāli. 

Uz tikšanos Pierīgā! Gaidīsim ciemos! 

mailto:turismskopa@pierigaspartneriba.lv


Visi video skatāmi šeit vai sekojot saitei ej.uz/TKvideo. 

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas 

piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši 

Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku 

partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām 

– Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas. 

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 
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