
Biedrība “Pierīgas partnerība”
aicina piedalīties akcijā

APCEĻO PIERĪGU

DALĪBNIEKA ANKETA
AKCIJAS “APCEĻO PIERĪGU”

Tev būs iespēja viesoties 31 Pierīgas teritorijas 
esošajos apskates objektos, kas ir saņēmuši 
atbalstu LEADER programmas ietvaros.

Dalībnieki, kuri būs viesojušies vismaz 20 apskates vietās, aizpildījuši 
anketu un iesūtījuši uzņemtos foto, izlozes kārtībā saņems atbalstītāju 
sagādātās balvas.

Akcijas dalībniekus aicinām ievietot fotogrāfijas savos sociālajos tīklos, 
izmantojot tēmturi #apceļoPierīgu

Akciju organizē biedrība “Pierīgas partnerība”, kas ir vietējā rīcības 
grupa, kas darbojas Mārupes, Olaines, Babītes novados.

Seko līdzi arī citām mūsu aktivitātēm sociālajos tīklos:
www.pierigaspartneriba.lv
facebook.com/pierigaspartneriba

Aizpildītās anketas un uzņemtās fotogrāfijas aicinām iesūtīt līdz 
2020. gada 30. septembrim uz info@pierigaspartneriba.lv

Uzvarētāji tiks paziņoti 2020.gada 5.oktobrī

Plašāka informācija par akciju rakstot info@pierigaspartneriba.lv, 
vai zvanot uz 26454119
Akcijas laikā tiks apkopoti dati akcijas dalībnieku izlozei, un veiksmes 
gadījumā, informēšanai par loterijas balvas saņemšanas nosacījumiem. 
Akcijas laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas publicitātei.
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Konditorejas pakalpojumi:
www.vanila.lv

Ātrās uzkodas
www.karfelubanda.lv

Ātrās uzkodas
www.fishkafood.lv

Keramikas pakalpojumi
www.facebook.com/informalceramics

Smalkais muslis
www.smalkaismuslis.lv

Ēdināšanas pakalpojumi
www.bresuvirtuve.lv

Apdrukas studija
www.lelu.lv

Bioloģiskā saimniecība, žāvētas ogas un augļi
www.dabasgardumi.lv

Gaisa bagātinātāji – aerosoli
www.energy4you.lv

Bērnu apģērbi un aksesuāri
www.wufkids.com

Robotikas nodarbības 
Biedrība “KOMPETENCES MĀKSLA”, 28458899  

Telšu noma 
www.teltsuznomu.lv

Mērnieku pakalpojumi 
www.geosurvey.lv

Apmācību sistēmas fiziskai veselībai 
www.whr.lv

Mežu apsaimniekošana un koka priekšmetu izstrāde 
www.lignum.lv

FLORESKA, dārzkopības pakalpojumi 
floreska.darzi@gmail.com, 29466820 

Mārrutku produkti 
www.marlapini.lv

Konstruēšana, koka izstrādājumi 
www.konstrue.eu

Oriģinālu mākslas darbu izveide
www.koshstudio.com

Mobilā lietotne MIERVIDI
www.miervidi.lv
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nofotogrāfē un atsūti

Papildus objektu apskatei, aicinām atbalstīt 
vietējos uzņēmējus, iegādājoties to preces vai 
pakalpojumus! 

www.pierigaspartneriba.lv

Akcija



1. Marupe Wake Park
Viens no plašākajiem lineārajiem 
kabeļu veikborda parkiem Baltijā ar 
trim braukšanas trasēm, papildus 
ūdens atrakcijām un SUP dēļu nomu.
www.udensatrakcijuparks.lv | “Bērzciema 
ūdenskrātuve”, Mārupes novads, 
Jaunmārupe

2. Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskā baznīca
Baznīca celta 1874. gadā pēc 
arhitekta Johana Daniela Felsko 
projekta, tur atrodas valsts nozīmes 
kultūras un vēstures pieminekļi – 
Svētā Vakarēdiena biķeris, lasāmpults, 
kristāmtrauks un Zauera ērģeles.
www.pinkudraudze.lv | Skolas iela 17, 
piņķi, babītes pagasts

3. Atpūtas komplekss VIESĪTES
Piedāvājumā ir kempinga mājiņas 
ar peldvietu un iespēju makšķerēt. 
Izveidoti celiņi, kas nodrošina kempinga 
pieejamību arī cilvēkiem ratiņkrēslos. 
Kempingā izveidota arī pasākumu 
telpa ar banketa zāli, virtuvi un pirti.
www.viesites.lv | “Jumtiņi”, Mārupes 
novads

4. Kempings DŪŠEĻI
Miera osta atpūtai pie dabas ar 
laikmetīgu pieeju un iedvesmojošu 
gaumi. Piedāvājums ir bagātīgs, sākot 
no kempinga vietas, pirts nomas, sup-
dēļu nomas līdz pat kafejnīcai.
www.duseli.lv | Kempings Dūšeļi, Klīves, 
Babītes pagasts

5. Biedrība SPORT DE LUX
Biedrība nodrošina izjādes, jāšanas 
apmācības, sporta treniņus, apmāca 
bērnus un jauniešus par visu, kas 
saistīts ar zirgiem un pasākumu 
organizēšanu.
www.facebook.com/SportDeLuxOfficial | 
Sidrabas, Dzilnuciems, Babītes novads

6. Viesu nams IRBĒNI
Atrodas priežu meža ielokā un 
piedāvā nakšņošanu 13 numuros 
ar 40 gultasvietām. Uzņēmums 
organizē pasākumus, jubilejas, 
svinības, bēres, kāzas. Ir pieejama 
velo noma un bērnu laukums.
www.facebook.com/Irbeni-
Hotel-313453229187809 | Irbēnu iela 1, 
Babīte

7. SMALKAIS MUSLIS
Sastāvā ir daudz šķiedrvielas un 
ogļhidrāti, to iecienījuši gan vegāni, 
gan sportisti. Netiek pievienots 
cukurs, jo saldumu piešķir žāvētie 
augļi un ogas.
smalkaismuslis.lv | Rūpnīcu iela 4, Olaine

8. Priežu čiekuru sīrups MR CONE
Piedāvājam no Latvijas priedēm 
iegūtas izejvielas, kuras ar mīlestību 
un pašu izstrādātām receptēm 
pārstrādājam un piedāvājam mūsu 
klientiem. Produktu piedāvājumā 
ir produkti gan maziem, gan 
pieaugušiem ( sīrupi, bonbongas, 
zapte, sukādes un čiekuriņi sīrupā).
Akcija: iegādājies mūsu produktiņus 
pie mums ražotnē un saņem 10% 
atlaidi!
www.mrcone.lv | Rudens iela 8, Jaunolaine | 
Apmeklējumi ar iepriekšēju pieteikšanos!

9. Švarcenieku muižas parks un 
vides objekts ČETRLAPU ĀBOLIŅŠ
Šī ir Mārupes novada vecākā ēka, 
kas celta 1826.gadā. Saglabātas 
vēsturiskās detaļas – stūru rusti, 
slēģi, daļa logu, logailu apmales, 
durvju vērtnes. Parks un muiža 
pieejami publiskai apskatei.
www.marupe.lv | Mazcenu aleja 4, 
Jaunmārupe, Mārupes novads

10. BIZNESA VĒSTNIECĪBA
Biznesa vēstniecība ir tikšanās 
vieta viediem, pozitīvi domājošiem 
cilvēkiem, kuri ir gatavi enerģiski 
darboties, uzlabojot savus dzīves 
apstākļus. Telpās ir izveidotas ne tikai 
kopstrādes telpas, bet arī atsevišķas 
biroja telpas.
www.biznesavestnieciba.com | Jelgavas 
ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads

11. Digitāls stends TAUTASTĒRPA 
STĀSTI
Publiski pieejams digitāls stends, par 
deju kolektīva “Dārta” tautastērpu 
kolekciju, kas prezentē Latvijas 
novadu tautastērpus. Kolekcija 
papildināta ar diviem tautastērpu 
komplektiem – Zemgales novada un 
Rīgas apriņķa.
www.babite.lv | Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centrs, 
Jūrmalas iela 14A, Piņķi

12. Piņķu STRĪTBOLA LAUKUMS
35 x 15 metru liels strītbola laukums. 
Šī ir iemīļota tikšanās vieta ikdienā 
aktīvajiem iedzīvotājiem, laukumos 
bumbu spēlē kā lielie tā mazie 
novada iedzīvotāji un viesi.
www.babite.lv | Piņķi, nek.īp. “Loki”

13. Krodziņš KRISTAPIŅŠ
Restorāns piedāvā saviem klientiem 
garšīgus ēdienus un dzērienus, 
augstu apkalpošanas servisu, kā 
arī cenšas nodrošināt patīkamu un 
interesantu brīvā laika pavadīšanu 
saviem klientiem, ieviešot jaunus 
pakalpojumus atbilstoši viņu 
vēlmēm.
Bramaņi, Babītes pag., Babītes nov.

14. Jāņupes PATRIOTU LAUKUMS
Laukumu veido siena svecīšu 
novietošanai, karoga masts, 
ugunskura vieta, ap kuru ir trīs apļi 
ar sēdvietām, ko ietērpusi košās 
mozaīkas, kas stāsta par latviešu 
spēku un lietām, kas Jāņupes 
apkārtnē dzīvojošajiem ir svarīgas 
un mīļas.
www.janupe.lv | Olaines novads, Jāņupes 
ciems

15. Olaines AMATNIECĪBAS UN 
MĀKSLAS CENTRS
Olaines novada senioru biedrībā 
“Liepas” izveidots Amatniecības 
un mākslas centrs, kurā notiek 
nodarbības keramikas, šūšanas un 
aušanas darbnīcās.
Zeiferta iela 16 – 39, Olaine | Apmeklējumi 
ar iepriekšēju pieteikšanos!

16. Vides objekts SĪPOLS un 
LIELUPES STENDS
Tūrisms kopā ietvaros uzstādīts 
vides objekts, kas atveido Salas 
pagasta simbolu – sīpolu. Lielupes 

stendā apskatīsiet informāciju 
par labiekārtotām atpūtas vietām 
laivotājiem.
www.pierigaspartneriba.lv | Spuņciems, 
Vietvalži

17. DABAS TAKA apkārt Līduma 
karjeram
Taka, kur baudīt ainavisku un 
relaksējošu atpūtu un pastaigu. 
Takas garums ir 495m, gājēju 
laipas garums ir 420,74m. Papildus 
uzstādīti piknika galdi, metāla grili, 
šūpoles, koka sauļošanās krēsli, 
volejbola tīkls un futbola vārti.
www.pierigaspartneriba.lv | Spulles masīvs, 
Olaines novads

18. Augstākais grafiti HEIRĒKA
Baltijā augstākais grafiti uz Olaines 
45 metrus augsta ūdenstorņa, ko 
veidojis mākslinieks Dainis Rudens, 
piesaistot mākslinieku Ēriku Cauni. 
Kopumā darba tapšanā ir izmantoti 
vairāk nekā 350 krāsu baloniņi un 
noklātais laukums ir 600 m2.
www.olaine.lv | Zemgales iela 38, Olaine

19. Biedrība MĀRUPES BMX KLUBS
BMX sporta parka piedāvājumā 
– BMX trase, Pumptrack, Trail 
parks, Basketbols, Volejbols, Ielu 
vingrošana, Skrituļošana, Florbols, 
Slidošana.
www.bmxmarupe.lv | Tīraines dārzi 6, 
Mārupe

20. Ziedu bodīte SAUJA PAVASARA
Šeit var noķert pavasara sajūtu 
jebkurā gadalaikā. Piedāvājam dzīvus 
ziedus māla podos, individualizētas 
kompozīcijas un ziedu stādīšanu 
klientu podos.
www.facebook.com/saujapavasara.lv | 
Lūku iela 7, Mārupe

21. Zemnieku saimniecība 
MĀRTIŅROZES
Pamatdarbības virziens ir augļu, 
ogu un dārzeņu audzēšana. Paralēli 
tiek attīstīta stādu audzēšana un 
saimniecībā izaudzētās produkcijas 
pārstrāde.
www.facebook.com/martinrozes | ZS 
Mārtiņrozes, Jaunmārupe

22. Skultes DABAS UN ATPŪTAS 
PARKS
Parkā pie dienas centra “Skulte” ir 
izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas 
līdzsvaru laipas.
www.marupe.lv | Skultes iela 31, Skulte, 
Mārupes novads

23. Fizioterapijas centrs 
MEDSPORT
Šī ir vieta, kur gan pieaugušajiem, 
gan bērniem ir iespēja atgūt spēkus, 
uzlabot veselību un parūpēties par 
savu ķermeni un garu.
https://medsports.lv | Lielā iela 19, 
Mārupe

24. Ūdens aktīvais parks OWAKE
Piedāvājumā ir SUP dēļu noma, 
veikparks ar iespējamu veikborda 
apmācību un inventāra noma, kā arī 
pirts pakalpojumi!
www.owake.lv | Līduma karjers, Olaines 
pagasts

25. Gastrobārs PINKENHOFA
Vietējiem iedzīvotājiem nodrošina 
iespēju paēst ārpus mājas kvalitatīvi 
un garšīgi par to pašu cenu, par kādu 
šobrīd ir pieejami produkti no ātrās 
ēdināšanas sektora.
www.facebook.com/Pinkenhofa | Rīgas 
iela 1, Piņķi, Babītes novads

26. Biedrības “Par zaļu Pierīgu” 
izveidotie SKATU TORŅI
Ir uzstādīti četri tematiski savvaļas 
dzīvnieku novērošanas torņi, pie 
kā izvietoti informatīvie stendi dos 
iespēju apgūt pamatinformāciju par 
katru konkrēto sugu.
www.facebook.com/parzalupierigu | 
Olaines, Babītes novadi

27. Ceptuve LĀČI
“Lāči” izkopj senās maizes cepšanas 
paražas un veido mūsdienu garšas 
tradīcijas, ko atstāt mantojumā 
nākamajām paaudzēm. Teritorija 
ir atvērtā tipa atpūtas vieta 
ģimenēm ar bērniem, tūristiem, 

jaunlaulātajiem un citiem 
interesentiem.
www.laci.lv | “Benūžu – Skauģi”, Babītes 
pagasts 

28. Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršruts
Pilsētas teritorijā ir daļēji 
saglabājušās 1. Pasaules kara krievu 
armijas fortifikācijas reljefa formā 
un arī dzelzsbetona šaujam tornis. 
Šī vieta ir viena no nedaudzajām 
pilsētas teritorijā, kur vēl saskatāmas 
1. Pasaules kara atstātās pēdas.
www.facebook.com/olainesvesturesmuzejs 
Jelgavas iela 9, Olaine 

29. Jaunolaines PASTAIGU TAKA
Jaunolainē izveidota veselīga 
dzīvesveida un pastaigu taka 
ar košiem ozolkoka līdzsvara 
elementiem, spēka un veiklības 

uzdevumiem. Tā ir vieta, kur baudīt 
dabu un ļauties brīvbrīdim.
www.olaine.lv | Pionieru iela 88, 
Jaunolaine, Olaines pagasts

30. SKVĒRS pie Jauniešu centra 
“Popkorns”
Izveidoti soliņi, šūpuļtīkli, brīvdabas 
galda teniss, grāmatu maiņas punkts 
un izbūvēta neliela skatuve, lai 
veicinātu novada jauniešu aktivitāti 
lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
www.olainesjauniesiem.lv | Veselības iela 
7, Olaine

31. Mobilā llietotne MIERVIDI
Piedāvā apzinātu ceļošanu, lai 
ar atvērtu sirdi un vērojošu prātu 
apceļojot Pierīgu, Tu varētu ieraudzīt 
daudz kā jauna un arī sajusties labāk. 
Visi ceļojumu galamērķi ir papildināti 
ar apzinātības vingrinājumiem dabas 
taku un sevis izzināšanai.
www.miervidi.lv | Lejupielādē mobilo 
lietotni bez maksas Google Play vai App 
Store
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31 Mobilā lietotne MIERVIDI
Lejuplādē to Google Play vai App Store 
un atzīmē anketā


