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3|lappuse

IEVADS
SIA „Plānošanas darbnīca” sadarbībā ar biedrību „Pierīgas Partnerība” veica pētījumu „Biedrības
„Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.- 2013.gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un
sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā”.
Pētījuma mērķis ir Attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze,
efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus
biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības
attīstības virzienus.
Partnerība iesaistot aktīvi iedzīvotājus, 2009.gadā sagatavoja lauku attīstības un zivsaimniecības
vietējās attīstības stratēģiju 2009. – 2013.gadam (turpmāk Attīstības stratēģija).
Par Partnerības lauku attīstības stratēģijas īstenošanas mērķi – vīziju, tika noteikts: sabiedriski
aktīvi teritorijas iedzīvotāji savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, teritorijas sociālajā un
ekonomiskajā attīstībā aktīvas un interesēs vienotas sabiedrības esamību visā Partnerības
teritorijā.
Biedrība „Pierīgas partnerība” (turpmāk Partnerība) dibināta 2009.gada 14.septembrī, piedaloties
1
pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem. Partnerībā darbojas 15 biedri,
tā pārstāv vietējo rīcības grupu, kuras teritorijā iekļauti trīs novadi – Babītes, Mārupes un Olaines.
Vietējās rīcības grupas galvenais mērķis ir veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu
teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku
attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas
apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Partnerības biedri, darbojoties biedrībā, lepojas ar tās sasniegtajiem rezultātiem, vietējo iniciatīvu
aktivizēšanu, īstenotajiem projektiem, ar iespēju palīdzēt apgūt finanšu līdzekļus dažādās
2
nozarēs ieinteresētiem uzņēmējiem un fiziskām personām, īstenot idejas un uzlabot vidi apkārt.

„Patīk attīstīt lietas, un Tu redzi, ka tas strādā, uzlabojas visi
mūsu novadi”
/Partnerības biedrs/

1

Biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 17.06.2015.
Biedrības „Pierīgas partnerība” biedru aptauja, 9 respondenti.

2
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1.

PĒTĪJUMĀ IZMANTOTĀS METODES

Pētījuma mērķis ir stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes
izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai
darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus.
Pētījuma uzdevumi:
 Partnerības teritorijas sociālekonomiskais izvērtējums;
 analizēt Partnerības darbību stratēģijas ieviešanā un izvērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas
attīstībā;
 novērtēt projektus, kas finansēti attīstības stratēģijas ietvaros, un novērtēt to ietekmi uz
plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem un pienesumu teritorijas attīstībai;
 veikt vietējās attīstības stratēģijas un piešķirtā ELFLA un EZF finansējuma izlietojuma analīzi;
 izpētīt uzņēmējdarbības vidi, norādot uzņēmējdarbības virzienu attīstības tendences, un
izstrādāt rīcības virzienus vietējās ekonomikas stiprināšanai;
 izvērtēt biedrības darbības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas;
 sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un
priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai.
Pētījuma metodes:
 statistikas datu apkopošana un analīze tika veikta, izmantojot publiskajās datu bāzēs pieejamos
aktuālākos datus, kuri pieejami pēc 2009. gada novadu reformas veikšanas, kā arī publiski
pieejamos pašvaldību datus;
 veikta biedrības un novadu pašvaldību plānošanas dokumentu analīze, kurā veikta gan
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, gan attīstības programmu, gan teritorijas plānojumu un
publisko pārskatu dokumentu (Babītes, Mārupes un Olaines novados) analīze;
 izstrādātas un veiktas aptaujas projektu īstenotājiem, iedzīvotājiem, biedrības biedriem, lai
noskaidrotu dažādu mērķgrupu viedokli par Partnerības ieguldījumu VRG teritorijas attīstībā,
ieteikumus un turpmākos attīstības virzienus;
 ņemta dalība Partnerības organizētajos semināros uzņēmēju, nevalstisko organizāciju,
pašvaldību un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai, kuru ietvaros tika veikta dažādu jomu SVID
analīze.
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2. BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA” TERITORIJAS
SOCIĀLEKONOMISKAIS IZVĒRTĒJUMS

2.1

VRG TERITORIJAS ĢEOGRĀFISKO UN STATISTIKAS DATU IZVĒRTĒJUMS

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS
Vietējās rīcības grupas teritorija atrodas Latvijas centrālajā daļā uz dienvidrietumiem no valsts
galvaspilsētas Rīgas, Pierīgas reģionā, ietverot Babītes novadu, Mārupes novadu un Olaines novadu.
2
2
2
Teritorijas kopplatība ir 645,3 km (Babītes novads 243,21 km , Mārupes novads 103,75 km , Olaines
2
2 3
novads (t.sk. Olaines pilsēta 6,84 km ) 298,34 km ).

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA
Iedzīvotāju skaits Pierīgas reģionā iekšējās migrācijas un dabiskā pieauguma ietekmē pieaug. Vietējās
rīcības grupas teritorijā kopš 2009. gada iedzīvotāju skaits pieaudzis par 10% jeb 4 519 iedzīvotājiem
(ATTĒLS:1). Rīgas tuvums nodrošina iedzīvotājiem darba iespējas, kvalitatīvā vide - ērtus dzīves
apstākļus.
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IEDZĪVOTĀJU SKAITS VRG TERITORIJĀ (PMLP)

4

Prognozējot iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā līdzšinējās tendences, nākamajā plānošanas periodā
iedzīvotāju skaits VRG teritorijā pieaugs (ATTĒLS:2).
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ATTĒLS: 2.

VRG TERITORIJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITA PROGNOZE LĪDZ 2020. GADAM

5

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī iedzīvotāju blīvums, 2014. gadā vietējās rīcības grupas
2
teritorijā dzīvoja 73,43 iedz./km . Iedzīvotāju blīvums novados ir ļoti atšķirīgs, Mārupes novadā - 164,23
2
2
2
iedz./km , Olaines novadā 68,13 iedz./km , bet Babītes novadā – 41,20 iedz./km . Lai gan iedzīvotāju

3

RAIM, Reģionālās attīstības indikatoru modulis, www.http://raim.gov.lv/. 30.04.2015.
RAIM, Reģionālās attīstības indikatoru modulis, www.http://raim.gov.lv/. 05.05.2015.
5
Veikta vienkāršota VRG teritorijas iedzīvotāju skaita prognoze, aprēķiniem izmantoti dati no LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, par
pastāvīgo iedzīvotāju skaitu Babītes, Mārupes un Olaines novados.
4
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2

blīvums novados ir atšķirīgs, tas ir augstāks nekā Latvijā kopumā (31 iedz./km ) un Pierīgas reģionā (36
6
iedz./km) .
2014. gadā iedzīvotāju skaits pieaudzis Babītes un Mārupes novados, bet Olaines novadā iedzīvotāju
skaits lēnām, bet samazinās. Iedzīvotāju skaits VRG teritorijā pieaudzis migrācijas ietekmē, bet Olaines
novadā samazinājies, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu (TABULA:1).
TABULA:1

IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI NOVADOS 2014. GADĀ (CSP)
IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS

DABISKAIS PIEAUGUMS

7

MIGRĀCIJAS SALDO

BABĪTES NOVADS

170

49

121

MĀRUPES NOVADS

793

189

604

OLAINES NOVADS

-2

-5

3

VRG teritorijā pēc iedzīvotāju sadalījuma darbspējas vecuma grupās, 20% veido iedzīvotāji līdz
darbspējas vecumam, 64% darbspējas vecumā un 16% virs darbspējas vecuma. Novados iedzīvotāju
skaits darbspējas vecumā ir līdzīgs, bet būtiskas atšķirības vērojamas iedzīvotāju skaitā līdz darbspējas
vecumam un virs darbspējas vecuma. Mārupes un Babītes novados iedzīvotāju īpatsvars līdz
darbspējas vecumam ir augstāks nekā iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma, bet Olaines novadā
lielāku īpatsvaru veido iedzīvotāji virs darbspējas vecuma. Latvijā kopumā 2015. gada sākumā līdz
darbspējas vecumam iedzīvotāji sastādīja 15%, darbspējas vecumā 62%, virs darbspējas vecuma 23%,
bet Pierīgas reģionā līdz darbspējas vecumam iedzīvotāji sastādīja 17%, darbspējas vecumā 62,1%, virs
darbspējas vecuma 20,9% (ATTĒLS:3).
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IEDZĪVOTĀJU SKAITA ĪPATSVARS PĒC DARBSPĒJAS VECUMA GRUPĀM 2015. GADA SĀKUMĀ (CSP)

8

Darbspējas vecuma sadalījums norāda uz to, kādiem pakalpojumiem un infrastruktūras uzlabojumiem
VRG teritorijā jāpievērš pastiprinātāka uzmanība. Babītes un Mārupes novados kā viena no
aktualitātēm izriet bērnu un jauniešu izglītības un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšana, bet Olaines
novadā, attīstot teritoriju, jāņem vērā arī senioru vajadzības pēc atbilstošiem pakalpojumiem,
infrastruktūras uzlabojumiem (veselības un sociālie pakalpojumi, vides pieejamība, interešu pulciņi,
u.c.). Bet kopumā novados jāveicina publisko pakalpojumu un infrastruktūras pieejamība visām vecuma
grupām.

SECINĀJUMI:
 Iedzīvotāju skaits vietējās rīcības grupas teritorijā mainās migrācijas un dabiskā pieauguma
ietekmē, kā būtisks faktors iezīmējas Rīgas ietekme, jo Olaines novadā, kuram ir salīdzinoši
vājāka sasaiste ar galvaspilsētu, novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, nevis
palielināšanās kā Babītes un Mārupes novados;
 Iedzīvotāju skaits kopumā vietējās rīcības grupas teritorijā pieaug arī pašvaldību, uzņēmumu
un nevalstisko organizāciju ietekmē, investējot teritorijas attīstībā un veidojot sakārtotu un
pievilcīgu dzīves un darba vidi;

6

Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 27.07.2015.
Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 25.07.2015.
8
Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 25.07.2015.
7
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 Pieaugot iedzīvotāju skaitam, būtiski ir nodrošināt to, lai VRG teritorijā nepasliktinās dzīves
kvalitāte esošajiem un topošajiem iedzīvotājiem, veicinot pakalpojumus (izglītības, kultūras,
veselības, sporta un atpūtas pavadīšanas, veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu, sadzīves
pakalpojumus, u.c.) nodrošinot to pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un koplietošanas
infrastruktūras sakārtošanu un attīstību (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ielas un ceļi,
veloceliņi, atpūtas un rotaļu laukumi, u.c.);
 Partnerība VRG teritorijā, aktivizējot novadu pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un
uzņēmējus, veicina teritorijas attīstību un sniedz nozīmīgu ieguldījumu dzīves vides kvalitātes
uzlabošanā.

DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE RESURSI
MEŽI
Vietējās rīcības grupas teritorijā mežu sadalījums ir nevienmērīgs, lielākās mežu platības izvietojušās uz
robežas starp Babītes un Mārupes novadiem, Babītes novada rietumu daļā, bet Olaines novada
teritorijas lielāko daļu aizņem meži. Meži Pierīgas reģionā ir nozīmīgs resurss, kurš aizņem 47% no VRG
teritorijas (Babītes novadā 40%, Mārupes novadā
5%
9
25%, Olaines novadā 61%) , nodrošina rekreācijas
iespējas, dabas vērtību saglabāšanu un saimnieciskās
Privātie meži
aktivitātes.
Lielākā daļa mežu vietējās rīcības grupas teritorijā
pieder privātajiem īpašniekiem (57%), tad seko valsts
meži (38%) un pašvaldību meži (5%) (ATTĒLS:4).

ATTĒLS: 4.

Valsts meži

38%
57%

Pašvaldību
meži

MEŽA ZEMJU ĪPAŠUMA PIEDERĪBA UZ 2015. GADA SĀKUMU (VMD)

10

Vietējās rīcības grupas teritorijā darbojas atsevišķi mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumi.
Mežsaimniecības teritoriju attīstībai ir potenciāls vietējās rīcības grupas teritorijā, līdz ar to svarīgi ir
veicināt šo teritoriju un mežsaimniecības nozaru ilgtspējīgu attīstību, jo mežiem ir ne tikai saimnieciska
nozīmē, bet arī nozīmīga loma Pierīgas dzīves vides kvalitātes nodrošināšanā.
Pierīgas mežiem ir būtiska nozīme ekosistēmu saglabāšanā un rekreācijas nodrošināšanā. Vietējās
rīcības grupas teritorijā uz 2015.gada sākumu 17% (5212 ha) no mežu kopējās teritorijas noteikti
11
saimnieciskās darbības ierobežojumi.
Mežus aktīvai atpūtai izmanto ne tikai vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāji, bet arī Rīgas
iedzīvotāji. Iedzīvotājus skaits Rīgā un Pierīgā pieaug, līdz ar to, pieaug arī apmeklētāju plūsma mežu
teritorijās un antropogēnā slodze, kuru galvenokārt veido atkritumi un ugunsgrēki. Pēdējo piecu gadu
laikā visvairāk ugunsgrēku pēc Valsts mežu dienesta datiem notikuši tieši Pierīgas reģionā. Lai
samazinātu negatīvo ietekmi uz mežiem, vietējās rīcības grupas teritorijā, jāveicina iedzīvotāju un viesu
informēšana par negatīvajām sekām, kuras tiek radītas bezatbildīgas rīcības dēļ un jāiesaista mežu
iepazīšanas un sakopšanas aktivitātēs. Sadarbojoties nevalstiskajām organizācijām, vietējās rīcības
grupas teritorijas pašvaldībām, VAS „Latvijas Valsts meži”, SIA „Rīgas meži” un privāto mežu
īpašniekiem, jānovirza apmeklētāju plūsmas, turpinot attīstīt labiekārtotas atpūtas vietas, pastaigu
takas, nodrošinot atkritumu urnas, ugunskuru kurināšanas vietas un šo teritoriju regulāru
apsaimniekošanu.

9

Valsts zemes dienesta dati, zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, 01.01.2015.
Valsts mežu dienests, Meža statistikas CD, 2015.
11
Valsts mežu dienests, Meža statistikas CD, 2015.
10
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LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS
Tuvais noieta tirgus, pilsētas - Rīga, Jelgava, Jūrmala, kurās palielinās pieprasījums pēc kvalitatīviem un
svaigiem vietējiem lauksaimniecības produktiem ir pozitīvs faktors, lai vietējas rīcības grupas teritorijā
tiktu veicināta un attīstīta daudzveidīga lauksaimniecība. Lauksaimniecības zemes aizņem 23% no visas
VRG teritorijas (Babītes novadā 26%, Mārupes novadā 38%, Olaines novadā 15%), no tām 62% veido
12
aramzemes, 28% pļavas, 8% ganības un 2% augļu dārzi.
Vietējās rīcības grupas teritorijā darbojas vairāki lieli lauksaimniecības produkcijas audzēšanas un
pārstrādes uzņēmumi – SIA „Sabiedrība Mārupe”, SIA „Pērnes L” un SIA „Spilva”, kā arī vidējās un
mazas saimniecības, kuras nodarbojas ar ogu un dārzeņu audzēšanu, lopkopību, u.c.
Lauku zemju potenciāls VRG teritorijā netiek pilnvērtīgi izmantots. Bez tradicionālās lauksaimniecības
produktu audzēšanas un pārstrādes, vietējās rīcības grupas teritorijā var tikt attīstītas bioloģiskās
lauksaimniecības, mājražošanas, amatniecības, tūrisma, u.c. saimnieciskās aktivitātes, kas saistītas tieši
ar lauku teritoriju attīstību ārpus novadu attīstības centriem.

ŪDEŅU TERITORIJAS
Nozīmīgu vietu teritorijas attīstībā ieņem
ūdenstilpju
un
ūdensteču
pieejamība
(TABULA:1), kas rada ne tikai pievilcīgu vidi, bet
nodrošina arī tūrisma un rekreācijas iespējas.
Palielinoties iedzīvotāju skaitam VRG teritorijā,
pieaug
arī
apmeklētāju
plūsmas
pie
ūdensobjektiem. Līdz ar to, lai radītu
pievilcīgāku vidi un samazinātu apmeklētāju
negatīvo ietekmi uz ūdensobjektiem, svarīgi ir
veicināt labiekārtotu vietu pieejamību un to
apsaimniekošanu.
Vietējās rīcības grupas teritorijā būtu
nepieciešams izveidot drošas un kvalitatīvas
peldvietas, jo teritorijā nav izveidotas oficiālas
peldvietas. Neoficiālas peldvietas, kuras tiek
izmantotas vietējās rīcības grupas teritorijā un
kurās pēc Veselības inspekcijas datiem ir
pieejama informācija par veiktām kvalitātes
pārbaudēm, Babītes novadā ir peldvieta pie
Piņķu ūdenskrātuves un Olaines novadā
ūdenskrātuvē pie Sila kapiem, Līduma karjerā,
pie autoceļa Tīraine – Olaine (16. km), Mežezers
(Jaunolaine) un Jāņupes karjerā. 13

TABULA:1

NOVADS

ŪDENSOBJEKTI BIEDRĪBAS „PIERĪGAS
PARTNERĪBA” TERITORIJĀ
ŪDENSOBJEKTI

ŪDENSTILPES:

ŪDENSTECES:

Babītes
novads

Babītes
ezers,
Piņķu
ūdenskrātuve,
Beberbeķu
dzirrnavezers, Božu
ūdenskrātuve

Lielupe, Spuņupe,
Gātupe
(Gāte),
Varkaļu
kanāls,
Dzilnupe, Neriņa,
Miglupīte, Klīves
kanāls,
Hapaka
grāvis

Mārupes
novads

Stūnīšu
ezers,
Imaku dīķis, Gravas
dīķis,
Bērzciema
dīķis,
Pavasara
dīķis,
Aigu
ūdenskrātuve
Bērzciema
ūdenskrātuve

Mārupīte, Neriņa,
Dzilnupīte

Olaines
novads

Melnais
ezers,
Vintapu
ezers,
Stūnīšu ezers

Misa,
Olaine,
Medaine, Pupla,
Cena,
Iecava,
Mellupīte,
Ežupīte, Jāņupīte,
Putnupe,
Stīpniekgrāvis,
Baložu
kanāls,
Apšukalnu kanāls,
Stiebrāju grāvis

Ūdensobjektu
pieejamība
veicina
arī
uzņēmējdarbības attīstību, piekrastē tiek
veidotas viesu mājas un sniegti aktīvās atpūtas
pakalpojumi.

Babītes ezers un tā apkārtne jau vēsturiski veidojusies kā makšķerēšanas un laivošanas teritorija.
Attīstot rekreācijas un tūrisma infrastruktūru ezera apkārtnē, jāņem vērā, ka tas iekļauts dabas liegumā
un līdz ar to, attīstot teritoriju, būtu jāpievērš uzmanība izstrādātā dabas aizsardzības plāna
priekšlikumiem un jāņem vērā individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Božu ūdenskrātuvei un tās apkārtnei ir augsta ainaviskā vērtība, līdz ar to teritorija tiek izmantota un
var tikt attīstīta arī turpmāk kā ekskursiju, atpūtas un pastaigu vieta. Apkārt ūdenskrātuvei var apbraukt
12

Valsts zemes dienesta dati, zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, 01.01.2015.
Veselības inspekcija, Peldvietu ūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās 2015.gada peldsezonā.

13
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ar velosipēdu. Vienā no Mārupes novada velomaršrutiem ir iekļauts brauciens apkārt Božu
ūdenskrātuvei. Ūdenskrātuves krastā izveidots atpūtas komplekss „Bejas”.
Piņķu kanāla piekrastē iekārtota pludmale, volejbola spēlēšanas vieta un futbola laukums. Vasaras
sezonā kanālā tiek piedāvāti ūdensslēpošanas pakalpojumi, kurus piedāvā ūdensslēpošanas bāze
14
"Aqua sports".
Bērzciema ūdenskrātuve tiek izmantota kā atpūtas teritorija, bet pie tās nav izveidots atbilstošs
labiekārtojums, līdz ar to būtu nepieciešams izveidot atbilstošu infrastruktūru.
Rekreācijas vajadzībām tiek izmatotas arī bijušās derīgo izrakteņu teritorijas, piemēram, Olaines novadā
karjeru teritorijās pie Sila kapiem un Jāņupē Līdumu karjers jeb Klīves, pie kuriem arī nepieciešams
labiekārtot atpūtas vietas.

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
Partnerības teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas atrodas īpašā valsts
aizsardzībā un tām ir nozīmīga sociālekonomiskā vērtība, uzlabojot tuvāko apdzīvoto teritoriju vides
stāvokli, veidojot ainavisku un harmonisku vidi, nodrošinot rekreācijas iespējas augstas kvalitātes dabas
vidē un pildot izglītojošo un audzinošo funkciju.
DABAS LIEGUMS „CENAS TĪRELIS”- liels purvu apdzīvojošo putnu skaits un neskarti tipisku purvu biotopi.
Nozīmīgs vietējās rīcības grupas teritorijas objekts, kurš ietilpst visu trīs novadu teritorijās. Daļa purva
tiek izmantota kūdras ieguvei, bet daļa vides aizsardzības un saglabāšanas mērķiem. Cenas tīrelī ir
izbūvētas laipas, kuru malās atrodas atpūtas vietas un vidusdaļā putnu novērošanas tornis. Dabas
liegumā ir potenciāls attīstīt eko tūrisma iespējas, pilnveidojot apskates takas un nepieciešamo
infrastruktūru. Lai saglabātu dabas lieguma bioloģisko vērtību, būtiski ir neiejaukties purva dabisko
biotopu attīstības procesos, nodrošināt kontrolētu apmeklētāju plūsmu dabas lieguma teritorijā gida
pavadījumā, kā arī veicināt pārdomātas un videi draudzīgas infrastruktūras izveidi un apsaimniekošanu.
DABAS LIEGUMS „MELNĀ EZERA PURVS” atrodas Olaines novadā, uz robežas ar Mārupes novadu. Dabas
lieguma teritorija ir daļa no Cenas tīreļa. Teritorijā konstatēti vairāki īpaši aizsargājami biotopi un īpaši
aizsargājamas sugas.
Babītes novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas liegums „Babītes ezers”,
dabas parks „Beberbeķi”, dabas piemineklis „Krāču kalni”. Novada teritorijas rietumu daļā iekļaujas arī
Ķemeru Nacionālais parks.
DABAS LIEGUMS „BABĪTES EZERS” atrodas gan Babītes, gan Jelgavas novados. Ezers ir sekls, un tā
apkārtējā teritorija ir nozīmīga putnu uzturēšanās vieta. Dabas lieguma teritorijā konstatēti īpaši
aizsargājami biotopi - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju un upju palieņu
pļavas, kā arī īpaši aizsargājamas putnu, zīdītāju un augu sugas. Ezera krastos ir veikta aizsargdambju
izbūve un tā piekraste tiek izmantota atpūtai un rekreācijai, aizsargdambji tiek izmantoti kā pastaigas
vieta, piekrastē atrodas atpūtas mājiņas, bet ezers ir iecienīta makšķerēšanas un pīļu medību vieta.
Veicot saimniecisko darbību dabas lieguma teritorijā, jāņem vērā normatīvo aktu nosacījumi.
DABAS PARKS „BEBERBEĶI” izveidots bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai, tajā dominē priežu sils
un priežu mētrājs, vecas vērtīgas priežu audzes. Beberbeķu dzirnavu ezers (10,3 ha) atrodas parka
dienvidu daļā, tam ir gleznaini, vietām stāvi krasti un smilšainas peldvietas. Dabas parks ir populāra
atpūtas vieta dažādos gadalaikos.
ĢEOLOĢISKAIS UN ĢEOMORFOLOĢISKAIS DABAS PIEMINEKLIS “KRĀČU KALNI” atrodas gan Babītes, gan
Jelgavas novados. Teritorija tiek aizsargāta kā Litorīnas laika kāpu valnis, tā liecina par procesiem senās
15
jūras krasta zonā.
2000.gadā izveidota vietējas nozīmes aizsargājama teritorija – dabas parks Jaunmārupē pie Pavasaru
dīķa.

14

Babītes novada pašvaldības dome, atpūtas un apskates vietas, www.babite.lv
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv

15
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Būtiski ir nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu atbilstoši
16
normatīvo aktu nosacījumiem un dabas aizsardzības plānu ieteikumiem. Lai veicinātu dabas resursu
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, ir svarīgi sekmēt sadarbību vides aizsardzības jomā starp
institūcijām, pašvaldībām, zemju īpašniekiem, NVO, skolām, u.c.

KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTI
Kultūrvēsturisko mantojumu novados veido gan valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti, gan vietējās
kultūras mantojuma objekti. Novados ir saglabājusies vēsturiska apbūve, izvietoti vairāki apbedījumi
saistībā ar novadu teritorijā notikušajām kaujām un izveidoti muzeji (TABULA:2).
TABULA:2
NOVADS

KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTI

KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTI
17

piemineklis Piņķu kaujas karavīriem;
Antiņu kapi;
Beberbeķu vācu karavīru kapi;
I Pasaules kara brāļu kapi un
piemineklis kritušajiem;
 II Pasaules karā kritušo padomju
karavīru brāļu kapi;
19
 Babītes vidusskolas muzejs

Babītes novads

 Piņķu mācītājmuiža Dzilnuciemā ;
 īpaši aizsargājamais meža iecirknis
„Ziemassvētku
kaujas
vietas”,
18
robežakmens;
 piemiņas akmens pie Piņķu Jāņa
baznīcas;
 Salas Sv. Jāņa luterāņu baznīca;
 Babītes dzelzceļa stacija;






Mārupes novads

 Muižnieka Švarca vasaras mītne
Švarcekmuiža;
 Mārupes
vidusskolas
vecākais
korpuss (bijusī barona Rautenfelda
medību pils);
 Mārupes novada Domes un Kultūras
nama ēka (celta kā Aizsargu nams);

 Mazcenu kapi (kapos atrodas
1927.gadā liets zvans);
 reaktīvais bumbvedējs,
 „F. Candera Aviācijas tehnikas
muzejs”;
20
 Mārupes vidusskolas muzejs

Olaines novads

 Olaines
pagastnams,
Pēternieku
katoļu baznīca;
 Pēternieku pamatskola;
 Pēternieku pagastnams;
 Uzvaras līdums, „Zeiferti” (bijusī
draudzes skola);
 Pēternieku muižas centra apbūve uz
21
DR no Olaines pilsētas;

 piemineklis Karavīru kapsēta 1944.g.
(Jelgavas šosejas malā 12.km);
 piemineklis Karavīru kapsēta 1944.g.
Smiltniekiem;
 piemineklis Karavīru kapsēta 1944.g.
Bērzpils kapi;
 piemiņas plāksne Olaines draudzes
22
locekļiem (1914.-1920.g.(1932.g.))

Vietējās teritorijas kultūras mantojums ir pamats kultūras un jaunrades attīstībai. Saglabājot vietējās
kultūras vērtības, tiek veicināta teritorijas attīstība un veidota pievilcīgāka dzīves vide. Uzturot dzīvas
tradīcijas, apzinot vēsturiskos objektus un saglabājot kultūras mantojumu, tiek veidots pamats
nacionālajai identitātei.
Kultūras mantojums ir viens no teritorijas attīstības resursiem, kuri var veicināt tūrisma jomas attīstību
vietējās rīcības grupas teritorijā. Svarīgi veikt šo objektu apsekošanu, novērtēt to stāvokli, veicināt to
saglabāšanu un aizsardzību.

SECINĀJUMI:
 Galvaspilsētas Rīgas un lielo pilsētu – Jelgavas un Jūrmalas tuvums ir priekšnosacījums VRG
teritorijas dabas un kultūrvēsturisko resursu potenciālai izmantošanai un attīstībai, veicinot
teritorijas ekonomisko izaugsmi (attīstot mežsaimniecību, lauku uzņēmējdarbību, rekreācijas
un tūrisma aktivitātes);
16

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,2010.gada 16.martā
Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam. Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. gadam. Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi ar grozījumiem. 2013. gads., www.babite.lv
18
Babītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, Babītes novada pašvaldības dome
19
Babītes novada pašvaldības dome, atpūtas un apskates vietas, www.babite.lv
20
Mārupes novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam, Mārupes novada pašvaldības dome
21
Olaines novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam, Olaines novada pašvaldības dome
22
Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam, Olaines novada pašvaldības dome
17
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 Dabas un kultūrvēsturisko objektu skaits VRG teritorija ir salīdzinoši neliels, bet esošo dabas un
kultūrvēsturisko resursu potenciāls VRG teritorijā netiek pietiekoši izmantots un attīstīts;
 VRG teritorijā jāveicina ilgtspējīga dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošana, saglabājot
kvalitatīvu dzīves vidi, rekreācijas un tūrisma iespējas, sekmējot pārdomātu vietējās teritorijas
attīstību;
 Potenciāls ir sniegt atbalstu projektu izstrādei, kuri apzina, saglabā un veicina novada
kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, vairojot iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētajai vietai
(piemēram, muzeju, ekspozīciju veidošanai, esošo muzeju modernizēšanai, vēsturisku vietu
sakopšanai, u.c.);
 Teritorijās, kurās nav pieejami nozīmīgi dabas un kultūrvēsturiskie resursi, var tikt attīstīti
aktīvās atpūtas objekti, kas nodrošina gan vietējo iedzīvotāju, gan viesu brīvā laika aktivitātes
(piemēram, slēpošanas trases, dabas takas, velomaršuti, u.c.);
 Pirms dabas un kultūrvēsturisko objektu popularizēšanas un iekļaušanas tūrisma maršrutos, lai,
pieaugot apmeklētāju plūsmām, netiktu veikta neatgriezeniska negatīva ietekme uz tiem, jāveic
dabas un kultūrvēsturisko objektu apsekošana un atbilstošas infrastruktūras izveide;
 Partnerība var iesaistīties, lai sekmētu ilgtspējīgu un ekonomisku mežsaimniecības attīstību
VRG teritorijā, veicinātu meža īpašnieku zināšanu palielināšanos, atbalstītu efektīvu tehnoloģiju
ieviešanu nozarē un iespēju radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību;
 Lai samazinātu iedzīvotāju antropogēno ietekmi uz mežu ekosistēmām, Partnerība var
līdzdarboties atbildīgas sabiedrības veidošanā, atbalstot izzinošus pasākumus, ekskursijas,
izstādes, sakopšanas talkas un attīstīt rekreācijas un atpūtas vietas ar atbilstošu infrastruktūru;


Lauksaimniecības teritorijās var tikt attīstītas ne tikai tradicionālās, bet arī netradicionālās un
alternatīvās lauksaimniecības nozares, lai veicinātu neizmantoto lauksaimniecības teritoriju
izmantošanu un lauku teritoriju attīstību kopumā ārpus novadu attīstības centriem; Līdz ar to
tiek nodrošināta iespēja gūt ienākumus, neattīstot intensīvo lauksaimniecību, bet
nodarbojoties ar netradicionālo un alternatīvo lauksaimniecību - biškopību, ārstniecības augu,
ogu, augļu un dārzeņu audzēšanu u.c., piesaistot interesentus un attīstot arī lauku tūrismu;



VRG teritorijā ir potenciāls attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, ko veicina interese tirgū pēc
ekoloģiskiem pārtikas produktiem, tuvais noieta tirgus un iedzīvotāju skaits VRG teritorijā;

 Tā kā aizvien pieaug pilsētnieku vēlme atpūsties brīvdienās ārpus blīvi apdzīvotām vietām,
VRG teritorijā var tikt attīstīts ekotūrisms un videi draudzīgas rekreācijas aktivitātes,
pilnveidojot sabiedrības zināšanas par dabas un kultūrvēsturisko resursu apsaimniekošanu un
izmantošanu tā, lai nesamazinātu to vērtību, bet sniegtu atbalstu vietējās teritorijas ekonomikā.

BŪTISKĀKIE ATTĪSTĪBAS UN APDZĪVOJUMA CENTRI
Administratīvie un attīstības centri veic vietējās teritorijas ekonomiskās un sociālās funkcijas, kā arī
veicina Pierīgas reģiona sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību. Turpmāk centros plānots pilnveidot esošos
un attīstīt jaunus publiskos pakalpojumus un infrastruktūru (TABULA:3).
TABULA:3
APDZĪVOTĀ

STATUSS

VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS ATTĪSTĪBAS UN APDZĪVOJUMA CENTRI

PIEEJAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

VIETA

23

POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS VAJADZĪBAS

UN INFRASTRUKTŪRA

BABĪTES NOVADS:
Piņķi

Novada
nozīmes
administratīvais
un
attīstības
centrs







Babītes pašvaldības dome,
Babītes vidusskola,
pirmskolas izglītības iestāde
„Saimīte”,
Babītes mūzikas skola,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēka,

 publiskās telpas labiekārtošana un
attīstība;
 uzlabot ielu infrastruktūru;
 veicināt sporta un atpūtas aktivitāšu
pieejamību, sakārtojot un attīstot sporta
infrastruktūru;
 uzlabot pirmskolas izglītības iespēju

23

Spēkā esošās novadu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas.
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APDZĪVOTĀ

STATUSS

PIEEJAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

VIETA

POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS VAJADZĪBAS

UN INFRASTRUKTŪRA

Sociālais dienests,
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs,
 Latvijas starptautiskā skola,
 Kultūrizglītības centrs,
 Babītes sporta komplekss,
 Centralizēta
siltumapgāde,
ūdensapgāde,
notekūdeņu
savākšana;
 Ielu tīkls;
 Ģimenes ārstu prakses un
zobārstniecība;
 Sporta aktivitāšu infrastruktūra;
 Pasts;
 u.c.
 Salas sākumskola,
 Sociālais dienests,
 Babītes novada bibliotēkas
filiāle,
 Spuņciema sporta halle,
 Ģimenes ārsta prakse,
 pasta nodaļa,
 centralizēta
ūdensapgāde,
notekūdeņu savākšana,
 ielu tīkls
 u.c.
 bibliotēka,
 privātā
pirmskolas
un
sākumskolas izglītības iestāde,
ģimenes
ārsta
prakse,
zobārstniecība,
 aptiekas filiāle,
 pasta nodaļa
 centralizēta
siltumapgāde,
ūdensapgāde,
notekūdeņu
savākšana
 ielu tīkls,
 u.c.
 Latvijas
Universitātes
Rododendru
selekcijas
un
izmēģinājumu
audzētava
“Babīte”,
 privātā
pirmskolas
izglītības
iestāde,
 daļēji
pieejama
centralizētā
ūdensapgāde un notekūdeņu
savākšana,
 ielu tīkls
 ielu tīkls,
 viesu nams



Spuņciems,

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Babīte

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Spilve

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Mežāres

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

pieejamību (jauna pirmskolas izglītības
iestāde)

 kultūrizglītības centra izveide,
 ūdenssaimniecības attīstība,
 sociālo pakalpojumu attīstība (Dienas
centra izveide, sociālie dzīvokļi),
 uzlabot ielu infrastruktūru.

 sociālo pakalpojumu attīstība (sociālie
dzīvokļi),
 uzlabot ielu infrastruktūru.

 ūdenssaimniecības attīstība,
 uzlabot ielu infrastruktūru

 uzlabot ceļu un ielu infrastruktūru

MĀRUPES NOVADS:
Mārupe

Novada
nozīmes
administratīvais
un
attīstības
centrs

 Mārupes novada dome,
 kultūras nams,
 Mārupes vidusskola, pirmskolas
izglītības iestādes „Lienīte” un
„Zeltrīti”,
 sporta komplekss,
 Sociālais dienests
 pasts

 uzlabot izglītības pakalpojumu pieejamību
un izglītības iestāžu infrastruktūru,
 sporta infrastruktūras sakārtošana un
attīstība,
 ūdenssaimniecības attīstība,
 publisko teritoriju labiekārtošana,
 satiksmes drošības un ielu kvalitātes
uzlabošana
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APDZĪVOTĀ

STATUSS

VIETA

PIEEJAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS VAJADZĪBAS

UN INFRASTRUKTŪRA

Jaunmārupe

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Tīraine

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Skulte

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

 ielu tīkls
 centralizēta
siltumapgādes,
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma
 Jaunmārupes sākumskola
 Mārupes Mūzikas un mākslas
skola
 sociālā
dienesta
klientu
apkalpošanas centrs Dienas
centrs „Švarcenieki”
 skeitparks, stadions,
 ģimenes ārsta prakse,
 zobārstniecība,
 Mārupes
tenisa
skola
Centralizēta
siltumapgāde,
ūdensapgāde un kanalizācijas
sistēma
 ielu tīkls
 Mārupes pamatskola
 dienas centrs “Tīraine”, Tīraines
sporta komplekss, A/S
“Mārupes komunālie
pakalpojumi” klientu
pieņemšanas punkts,
Centralizēta siltumapgāde,
ūdensapgāde un notekūdeņu
savākšana
 Ielu tīkls
 Skultes sākumskola,
 pieejams publiskais stadions,
 A/S
“Mārupes
komunālie
pakalpojumi” birojs,
 Centralizēta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma

 sporta infrastruktūras attīstība,
 izglītības
un
kultūras
iespēju
nodrošināšana,
attīstot
nepieciešamo
infrastruktūru,
 ielu un celiņu infrastruktūras sakārtošana
un attīstība,
 ūdenssaimniecības attīstība

 daudzfunkcionālā, t.sk. jauniešu centra
izveide,
 ielu un celiņu infrastruktūras sakārtošana
un attīstība

 sporta infrastruktūras attīstība,
 ūdenssaimniecības attīstība,
 publisko teritoriju labiekārtošana

OLAINES NOVADS:
Olaine

Novada
nozīmes
administratīvais
un
attīstības
centrs

 Olaines novada dome,
 Olaines kultūras centrs,
 Olaines 1. vidusskola,
 Olaines 2. vidusskola,
 pirmskolas izglītības iestādes –
„Ābelīte”,
„Zīle”,
privātā
pirmskolas izglītības iestāde
„Saulīte”, speciālā pirmskolas
izglītības iestāde „Ābelīte”,
 Olaines Mūzikas un mākslas
skola,
 Olaines koledža,
 Olaines Pieaugušo izglītības
centrs,
 Olaines sporta centrs,
 veselības pakalpojumi,
 Sociālais dienests;
 pasts;
 Centralizēta
siltumapgāde,
ūdensapgāde un notekūdeņu
savākšana;
 policijas iecirknis,
 ielu tīkls,
 u.c.

 publiskā ārtelpas, rekreācijas un atpūtas
iespēju uzlabošana,
 uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta
infrastruktūras attīstīšana,
 sociālo pakalpojumu un infrastruktūras
pilnveidošana
 attīstīt izglītības iespējas un iestāžu
infrastruktūru,
 sporta infrastruktūras attīstība,
 ūdenssaimniecības attīstība,
 uzlabot ceļu un ielu infrastruktūru,
 veloceliņu izbūve un velomaršrutu izveide
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APDZĪVOTĀ

STATUSS

PIEEJAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

VIETA

POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS VAJADZĪBAS

UN INFRASTRUKTŪRA

Jaunolaine

Novada
nozīmes centrs

Olaines pagasta pārvalde
vidusskola,
pirmskolas izglītības iestāde,
kultūras nams,
sociālā
dienesta
klientu
apkalpošanas centrs,
 bibliotēka,
 ģimenes ārsta prakse,
 sporta infrastruktūra,
 centralizēta
siltumapgāde,
ūdensapgāde,
notekūdeņu savākšana,
 ielu tīkls,
 u.c.
 bibliotēka,
 sociālā
dienesta
klientu
apkalpošanas centrs,
 ielu tīkls,
 centralizētā
siltumapgāde,
ūdensapgāde un notekūdeņu
savākšana.
-

Stūnīši

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Jāņupe

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

Medemciems

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

-

Pēternieki

Vietējās
nozīmes
attīstības
centrs

-







 pilnveidot sociālos pakalpojumus un
infrastruktūru (dienas centrs bērniem un
jauniešiem),
 pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru
(muzeja filiāles izveide),
 attīstīt sporta infrastruktūru,
 sakārtot un attīstīt ielu un ceļu
infrastruktūru (t.sk. veloceliņu izbūvi),
 attīstīt ūdenssaimniecību,
 atkritumu pieņemšanas laukuma izveide

 ūdenssaimniecības attīstība,
 attīstīt publisko ārtelpu un sporta
infrastruktūru,
 pēc nepieciešamības veicināt pirmskolas
izglītības iespējas, ģimenes ārsta un pasta
pakalpojumus, u.c.
 Plānots attīstīt kā apdzīvojuma centru,
izstrādājot attīstības plānu, plānots
attīstīt - publisko ārtelpu, ielu tīklu,
ģimenes ārsta pakalpojumus, sociālo
pakalpojumu pieejamību, centralizēto
notekūdeņu
savākšanu,
atkritumu
pieņemšanas laukumu, u.c. pakalpojumus
pēc nepieciešamības
 Plānots attīstīt kā apdzīvojuma centru,
izstrādājot infrastruktūras attīstības plānu
un attīstīt publisko ārtelpu, ielu tīklu,
centralizētās ūdenssaimniecības izbūvi,
nodrošinot ģimenes ārsta un sociālos
pakalpojumus, u.c. pakalpojumus pēc
nepieciešamības
 Plānots attīstīt kā apdzīvojuma centru,
izstrādājot infrastruktūras attīstības plānu
un attīstīt publisko ārtelpu, ielu un ceļu
tīklu (veloceliņa izbūve līdz Olainei),
ģimenes ārsta un sociālos pakalpojumus,
u.c. pakalpojumus pēc nepieciešamības

Vietējie attīstības centri atrodas salīdzinoši netālu no nacionālās nozīmes attīstības centriem, kuros ir
pieejams plašāks un kvalitatīvāks pakalpojumu piedāvājums, kas var gan veicināt vietējās teritorijas
attīstību, gan samazināt. Lielajās pilsētās ir plašākas darba iespējas, produkcijas un pakalpojumu noieta
tirgus. Iedzīvotāji, kuri strādā pilsētās, bet tajās nevēlas dzīvot, izvēlas Pierīgas ciemus kā savu
dzīvesvietu, līdz ar to tajos iedzīvotāju skaits pieaug vai tik krasi nesamazinās, kā citos Latvijas novados.
Lielo pilsētu tuvums varbūt arī kā bremzējošs faktors pakalpojumu sniedzēju attīstībai, jo nereti vietējie
iedzīvotāji iepērkas un pakalpojumus izmanto savas darbavietas tuvumā.
Novadu attīstības centri vietējās rīcības grupas teritorijā ir samērā viegli sasniedzami, pa autoceļiem
attālums no Piņķiem uz Mārupi ir 14 km, no Mārupes uz Olaini 23 km, bet no Olaines uz Piņķiem 30
km (ATTĒLS:5).
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ATTĒLS: 5.

VRG ADMINISTRATĪVO CENTRU NOVIETOJUMS

SECINĀJUMI:
 Kā galvenie attīstības centri VRG teritorijā ar plašāko pakalpojumu klāstu un publiskās
infrastruktūras pieejamību ir novadu administratīvie centri – Piņķi, Mārupe un Olaine, tajos ir
samērā līdzīgs publisko pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājums, kā arī attīstības
vajadzības – publiskās ārtelpas labiekārtošana, publiski pieejamās tehniskās infrastruktūras
sakārtošana un attīstība, izglītības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība, sporta aktivitāšu
veicināšana;
 Vietējās nozīmes attīstības centri VRG teritorijā pēc tajos pieejamajiem pakalpojumiem un
infrastruktūras attīstības ir atšķirīgi, dažos ciemos ir pieejami atsevišķi publiskie pakalpojumi un
nodrošināta tehniskā infrastruktūra, bet dažos ciemos to vēsturiskās veidošanās ietekmē ir ļoti
vājš pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājums;
 Vietējās attīstības centros, kuros līdz šim nav attīstīti pakalpojumi un infrastruktūra, pirms to
ieviešanas jāveic izvērtējums par to nepieciešamību. Olaines novadā kā vietējās nozīmes centri
ir noteikti dārzkopības ciemi (Jāņupe, Medemciems), kuros pieaug patstāvīgo iedzīvotāju
skaits, bet nav izveidota piemērota infrastruktūra – ielu tīkls, centralizēta ūdensapgāde un
notekūdeņu savākšana, u.c.
 Lai veicinātu attīstības centru izaugsmi, būtiski ir veicināt to sasniedzamību un sasaisti,
uzlabojot ceļu un ielu infrastruktūru, attīstot veloceliņus, ne tikai novada ietvaros, bet starp
VRG teritorijas novadiem.
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IEDZĪVOTĀJU EKONOMISKĀ UN SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE
Pēc pieejamajiem datiem, 2013. gadā
biedrības „Pierīgas partnerība” teritorijā
bija 3530 tirgus sektora ekonomiski
aktīvās statistikas vienības. Lielāko daļu
no tām veidoja komercsabiedrības –
74%,
pašnodarbinātās
personas
sastādīja 22%, zemnieku un zvejnieku
saimniecības 3%, bet individuālie
komersanti 1% (ATTĒLS:6).

93; 3%

35; 1%

Komercsabiedrības

Pašnodarbinātas
personas

769; 22%

2633; 74%

Individuālie
komersanti
Zemnieku un
zvejnieku saimniecības

ATTĒLS: 6.

TIRGUS SEKTORA EKONOMISKI AKTĪVĀS STATISTIKAS VIENĪBAS VRG TERITORIJĀ 2013. GADĀ (CSP)

24

Teritorijā atrodas vairāki uzņēmumi, kuri ir atpazīstami visā Latvijā – SIA „Spilva”, SIA „Lindstrom”, AS „Air
Baltic Corporation”, AS „Olainfarm”, SIA „Latvijas aptieka”, u.c. Uzņēmumi, kuriem ir lielākais apgrozījums
nodarbojas ar pasažieru aviopārvadājumiem, elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu
vairumtirdzniecību, metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanu, farmaceitisko preparātu ražošanu,
augļu un dārzeņu pārstrādi, u.c.

UZŅĒMUMU SKAITS
2009. gadā vietējās rīcības grupas
teritorijā tika reģistrēti 267 uzņēmumi,
bet likvidēti 77 uzņēmumi. 2014. gadā
teritorijā reģistrēti 515 uzņēmumi, bet
25
likvidēti 126 uzņēmumi. Uzņēmumu
skaits vietējās rīcības grupas teritorijā
pēdējos gados pieaug. Teritorijā 2009.
gadā uzņēmumu skaits uz 1000
iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas
teritorijā bija 56, bet 2013. gadā 80
(ATTĒLS:7), kas bija augstāks rādītājs,
ka Latvijā (77) un Pierīgas reģionā (70).
ATTĒLS: 7.
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26

2014. gadā būtiskākās uzņēmējdarbības nozares pēc to apgrozījuma kopumā vietējās rīcības grupas
teritorijā bija sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, uzskaites, grāmatvedības,
audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos un konsultēšana komercdarbībā un
27
vadībzinībās (TABULA:4).

24

Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 22.05.2015.
Lursoft statistika, Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika, www.lursoft.lv
26
Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 22.05.2015.
27
Lursoft statistika, nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2014. gadā, www.lursoft.lv, 09.06.2015.
25
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TABULA:4 TOP 3 NOZARES PĒC APGROZĪJUMA KOPUMĀ VRG TERITORIJAS NOVADOS
NOVADS

NOZARE
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana
nodokļu jautājumos
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana
nodokļu jautājumos

Babītes novads

Mārupes novads

Olaines novads

SKAITS
41
37
36
84

%
4
4
4
4

80

4

69
45
32

3
5
3

30

3

28

Īstenojot Partnerības Attīstības stratēģiju, aktivitāte tika novērota arī no uzņēmēju puses. Attīstības
stratēģijas ietvaros atbalstu saņēma un projektus īstenoja vairāki uzņēmumi, kuri saņēma atbalstu
uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanai un materiāltehniskajam nodrošinājumam.

DARBAVIETU SKAITS
Darba devēju skaits vietējās rīcības grupas teritorijā laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam pakāpeniski ir
pieaudzis. 2010. gadā darba devēju skaits teritorijā bija 2391, bet 2014. gadā darba devēju skaits pieaudzis
līdz 3862 (ATTĒLS:8). Visaugstākais darba devēju skaits ir Mārupes novadā, bet samērā līdzīgs darba
devēju skaits ir Babītes un Olaines novadā. Kopš 2010. gada darba devēju skaits visos novados ir
ievērojami audzis (par 60% pēdējo 5 gadu laikā).
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DARBA DEVĒJU SKAITS VRG NO 2010. LĪDZ 2014. GADAM (VID)

29

Nodarbināto skaits, tāpat kā darba devēju skaits pēdējo gadu laikā ir pakāpeniski pieaudzis (par 28%
pēdējo 5 gadu laikā). Apskatot nodarbināto skaitu pa novadiem, to skaits kopš 2010. gada pakāpeniski
pieaug katrā novadā, 2010. gadā vietējās rīcības grupas teritorijā bija nodarbināti 38 047 darbinieki, bet
2014. gadā nodarbināto skaits pieaudzis līdz 48 844 nodarbinātajiem. Lielākais darba ņēmēju skaits ir
Mārupes novadā, kurā tiek nodarbināti aptuveni 65% darba ņēmēju vietējās rīcības grupas teritorijā.

28

Lursoft statistika, nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2014. gadā, www.lursoft.lv, 09.06.2015.
Valsts ieņēmumu dienests (VID), Informācija par darba devēju skaitu Olaines, Babītes un Mārupes novados no 2010.gada līdz 2014.gadam sadalījumā
pēc ATVK kodiem.
29
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Mārupe tieši robežojas ar valsts galvaspilsētu Rīgu un tās pierobežā ir izvietojušies lieli uzņēmumi ar
augstu nodarbināto skaitu.
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NODARBINĀTO DARBA ŅĒMĒJU SKAITS VRG NO 2010. LĪDZ 2014. GADAM (VID)

30

Tūrisma iespējas VRG teritorijā liecina arī par uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, jo šī
nozare Pierīgas reģionā sāk attīstīties kā nozīmīga lauku teritoriju sastāvdaļa.
Pēc pieejamajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem VRG teritorijā 2014. gadā sniegta informācija par
četrām tūristu mītnēm (TABULA:5). Salīdzinot ar 2009. gada mītņu skaits ir nedaudz palielinājies, kā arī
palielinājies gultas vietu un numuru skaits. Jāpiemin, ka publiski pieejamajos tūrisma informācijas portālos
ir pieejams lielāks naktsmītņu skaits VRG teritorijā.
TABULA:5

MĪTŅU SKAITS,
GADA BEIGĀS

Babītes novads
Mārupes novads
Olaines novads
kopā

1
1
2

VIESNĪCAS UN CITAS TŪRISTU MĪTNES VRG TERITORIJĀ 2009. UN 2014. GADĀ (CSP)

2009. GADS
GULTASVIETU
SKAITS, GADA

NUMURU
SKAITS, GADA

BEIGĀS

BEIGĀS

10
36
46

5
20
25

MĪTŅU SKAITS,
GADA BEIGĀS

1
2
1
4

31

2014. GADS
GULTASVIETU
SKAITS, GADA

SKAITS, GADA

BEIGĀS

BEIGĀS

28
73
20
121

9
44
12
65

NUMURU

VRG teritorijā jau ir izveidoti vairāki tūrisma objekti, kas pieejami VRG teritorijas iedzīvotājiem un viesiem
(TABULA:6).
TABULA:6
TŪRISMA OBJEKTU

TŪRISMA OBJEKTI VRG TERITORIJĀ

NOVADI

TŪRISMA OBJEKTU NOSAUKUMS

Babītes novads

„Vecupenieki” viesu nams, viesu nams „IDE”, atpūtas komplekss „Elingi”
(viesību nams Elias), atpūtas komplekss „Vecupnieki”, viesu nams

32

VEIDS

Naktsmītnes

30
Valsts ieņēmumu dienests (VID), Informācija par darba ņēmēju skaitu Olaines, Babītes un Mārupes novados no 2010.gada līdz 2014.gadam sadalījumā
pēc ATVK kodiem
31
Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv, 22.05.2015.
32
Pieejamā informācija no Babītes un Mārupes novadu pašvaldību mājas lapām, mājas lapas www.viesunamiem.lv, www.viesumajas.lv, Vidzemes t;ūrisma
asociācija www.vidzeme.com, 1188.lv uzziņu dienests.
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TŪRISMA OBJEKTU

NOVADI

TŪRISMA OBJEKTU NOSAUKUMS

VEIDS

Mārupes novads

Aktīvā
un
izzinošā atpūta

Olaines novads
Babītes novads

Mārupes novads

Dabas objekti

Kultūrvēsturiskie
un industriālie
objekti

Olaines novads
Babītes novads
Mārupes novads
Olaines novads
Babītes novads

Mārupes novads
Olaines novads
Muzeji

Ēdināšanas
pakalpojumi

Babītes novads
Mārupes novads
Olaines novads
Babītes novads
Mārupes novads

Olaines novads

„Mucenieki”
Viesu nams „Jaunmārtiņi”, viesu nams „Purmaliņas”, pirts „Pakavciems”,
viesu nams “Peles”, viesu nams “Bruņinieku muiža” un “Mednieku pirts”,
viesnīca „Best Western Hotel Māra”, viesnīca “Sky – High” (Lidosta “Rīga”),
viesnīcu komplekss „Vecais kapteinis”, pieejams tikai vasaras sezonā atpūtas komplekss “Bejas”, kempings “Mūsu draugiem”, naktsmītne
mājdzīvniekiem -dzīvnieku viesnīca “Rekša māja”
Viesu nams „Bērzu pirts”, viesību māja „Cērpas”,
Sporta un kultūras centrs Spuņciemā, Babītes sporta komplekss Piņķos,
skeitparks Piņķos, inbox.lv ledus halle, Salienas golfa laukums, laivu bāze
„Dālderi”, zirgu izjādes z/s "Upeslejas", zirgu izjādes SIA "Ozoli Eko", izjādes
pa Beberbeķu dabas parku, ūdenssporta un atpūtas centrs SIA „Stūris”, SIA
„Varkaļu osta”, Valtera raga osta, LU Rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētava „Babīte”, bioloģiskā zemnieku saimniecība
"Jaunrubeņi", lielogu dzērveņu un melleņu audzētava z/s "Strēlnieki",
maizes ceptuve „Lāči”,
„Mārupe Wake Park”,Golfa klubs „Viesturi”, „ACB tenisa klubs”, „Mārupes
tenisa skola”, Mārupes BMX trase, moto trase „Vilciņi”, „Zirgzandales”
(izjādes brīvā dabā), „Tīraines staļļi” (iespējams apgūt jāšanas sporta
iemaņas), Z/s „Lielceri” (iespējams apgūt jāšanas sporta iemaņas)
„Sapnīši” atpūtas komplekss
Dabas liegums „Babītes ezers”, dabas liegums „Cenas tīrelis”, vēstures ceļi
Cenas tīrelī, dabas parks „Beberbeķi”, Božu ūdenskrātuve, Piņķu kanāls
Cenu tīreļa dabas liegums
Līdumu karjers, Pēternieku parks
Piņķu Jāņa baznīca un piemiņas akmens pie tās, Babītes Sv. Annas luterāņu
baznīca, Babītes Sv. Annas luterāņu baznīca, Salas Sv. Jāņa luterāņu baznīca,
Babītes dzelzceļa stacija, piemineklis Piņķu kaujas karavīriem, Pluģu skansts,
Babītes pilskalns, Antiņu kapi, Beberbeķu vācu karavīru kapi, I Pasaules kara
brāļu kapi un piemineklis kritušajiem, II Pasaules karā kritušo padomju
karavīru
brāļu kapi
Švarcekmuižas ēka, Starptautiskā lidosta „Rīga”
Olaines Romas katoļu baznīca, Olaines Sv. Elizabetes luterāņu baznīca,
Pēternieku Romas katoļu baznīca, Guberņu robežstabs
Babītes vidusskolas muzejs
Rīgas aviācijas tehnikas muzejs
Olaines vēstures un mākslas muzejs
Kafejnīca „Gardēžu namiņš”, kafejnīca „Lāči”, "Krodziņš Kristapiņš", "Irbēni"
restorāns, „la rue Justine” kafejnīca, „Skudriņi” kafejnīca,
Restorāns „32.augusts”, ģimenes restorāns „Hercogs”, itāļu restorāns
“Trattoria da Niko”, restorāns „Krustakrogs”, restorāns “Old Captain”,
restorāns “LIDO Lidosta”, kafejnīca „Laura”, sporta kluba „Servus Plus”
kafejnīca, kafejnīca „Mārupīte”, Mārupes tenisa skolas kafejnīca, ātrās
ēdināšanas restorāns “Hesburger”
„Alise” kafejnīca, „Melisa” kafejnīca
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VRG teritorijā nedarbojas neviens tūrisma informācijas centrs. Informācija par tūrisma objektiem un
atpūtas iespējām novados tiek iegūta pašvaldību mājas lapās vai publiski pieejamajos izziņu vai tūrisma
portālos. Babītes un Mārupes novadu pašvaldību mājas lapās ir pieejama informācija par tūrisma iespējām
šajos novados, bet Olaines novada pašvaldības mājas lapā šādu informāciju nevar atrast.

BEZDARBA LĪMENIS

8

Bezdarba līmenis vietējās rīcības grupas
teritorijā pēdējo gadu laikā ir samazinājies.
Visstraujāk bezdarba līmenis sarucis 2012.
gadā un pakāpeniski samazinājies līdz 2014.
gadam (ATTĒLS:10). 2011. gadā bezdarba
līmenis teritorijā bija 6%, bet 2014. gadā
bezdarba līmenis samazinājies līdz 3,8%, kas
bija zemāks nekā valstī kopumā (6,6%).
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2013. gads

2014. gads
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2011. gads

ATTĒLS: 10. BEZDARBA LĪMENIS % VRG (NVA)

33

Jauniešu bezdarbnieku skaits vietējās rīcības grupas teritorijā visaugstākais bija 2011. gadā – 180, bet
2012. gadā skaits krietni samazinājās un pēdējos gados būtiski nemanās, 2014. gada nogalē vietējās
rīcības grupas teritorijā kopumā bija reģistrēti 92 jaunieši bezdarbnieki. (TABULA:7) valstī kopumā no
bezdarbnieku kopskaita jaunieši bezdarbnieki bija 7 522 (9,2%), tai skaitā Pierīgas statistiskajā reģionā
34
1021 (13,6%) . Kopumā valstī pēdējos gados jauniešu bezdarbnieku skaits samazinās.
TABULA:7

JAUNIEŠU BEZDARBNIEKU SKAITS VRG (NVA)

35

JAUNIEŠU BEZDARBNIEKU SKAITS
2011. GADS

2012. GADS

2013. GADS

2014. GADS

Babītes novads

31

16

14

17

Mārupes novads

44

27

33

29

Olaines novads

105

46

43

46

Kopā

180

89

90

92

SABIEDRISKI AKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI
Vietējās rīcības grupas teritorijā ir ievērojams skaits
nevalstisko organizāciju, uz 2015. gada jūniju kopumā
reģistrētas 438 organizācijas. Puse no tām atrodas
Mārupes novadā – 217 (50%). Babītes novadā atrodas
118 (27%) nevalstiskās organizācijas, bet Olaines
novadā – 103 (23%) (ATTĒLS:11).

ATTĒLS: 11.

23%

27%

Babītes novads
Mārupes novads
Olaines novads

50%

SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU SKAITS VRG TERITORIJĀ (LURSOFT)

36

Kopš 2009. gada biedrību un nodibinājumu reģistrācija vietējās rīcības grupas teritorijā ir bijusi svārstīga.
Pēdējo gadu laikā visvairāk biedrības un nodibinājumi tika reģistrēti 2011. gadā un 2013. gadā, kas varētu
33

Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA), aprēķiniem izmantoti katra gada decembra mēneša rādītāji, www.nva.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA), aprēķiniem izmantoti katra gada decembra mēneša rādītāji, www.nva.gov.lv
35
Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA), jauniešu bezdarbnieku skaits katra gada decembra mēnesī, www.nva.gov.lv
36
Lursoft, Sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sadalījums pa Latvijas novadiem/pilsētām, 09.06.2015., www.lursoft.lv
34
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būt saistīts ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī un iedzīvotāju vēlmi arvien vairāk iesaistīties
vietējo jautājumu un problēmu risināšanā, kā arī iespēja piesaistīt atbalstu dažādu ideju realizēšanai
(TABULA:8).
37

TABULA:8
GADS
2009.

BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA UZŅĒMUMU REĢISTRĀ (LURSOFT )

BABĪTES NOVADS
BIEDRĪBA NODIBINĀJUMS
15
3

MĀRUPES NOVADS
BIEDRĪBA NODIBINĀJUMS
11
0

OLAINES NOVADS
BIEDRĪBA NODIBINĀJUMS
0
3

KOPĀ
32

2010.

5

1

23

1

0

9

39

2011.

12

2

31

5

1

1

52

2012.

8

1

9

2

0

10

30

2013.

8

0

29

2

1

13

53

2014.

10

1

20

1

0

8

40

Kopā
(09.06.2015.)

103

13

197

16

5

94

428

Biedrības teritorijā darbojas dažādu sabiedrisko aktivitāšu mērķu vadītas, lai veicinātu dzīvojamo teritoriju
apsaimniekošanu, popularizētu sportiskās aktivitātes, veicinātu kultūras attīstību un saglabāšanu,
apvienotu interešu grupas, u.c.
Lai gan nevalstisko organizāciju skaits vietējās rīcības grupas teritorijā pēc oficiālajiem datiem ir augsts,
daudzas no tām ir mazaktīvas, vai tikai reģistrētas vietējās rīcības grupas teritorijā, bet tajā nedarbojas.
Daļa nevalstisko organizāciju, kuras aktīvi vairs nedarbojas, neuzsāk likvidācijas procesu, jo tas ir
sarežģītāks process nekā ik gadu iesniegt gada pārskatu.
Publiski pieejamā informācija par konkrētu NVO aktivitāti ir visai ierobežota. Babītes novada mājas lapā
www.babite.lv ir pieejama atsevišķa sadaļa nevalstiskajām organizācijā, bet tajā nav pieejama informācija
par aktualitātēm NVO jomā. Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv informācija sniegta tikai par 9
NVO, sniegts neliels ieskats to darbībā un kontaktinformācija, kā arī mājas lapā tiek ievietota informācija
par NVO aktualitātēm. Olaines novada mājas lapā www.olaine.lv pieejama informācija par 23 NVO, kurā
sniegts to īss darbības mērķis un kontaktinformācija.
Vietējās rīcības grupas teritorijā darbojas vairākas kultūras iestādes, kurās darbojas sabiedriski aktīvi
vietējie iedzīvotāji.
Babītes novadā 2014. gadā tika atklāts Kultūrizglītības centrs, kurā darbojās deviņi amatiermākslas
38
kolektīvi, kuros piedalījās 291 dalībnieks , līdz 2014. gadam daļa kolektīvu darbojās Salas pagasta Sporta
un kultūras centrā (TABULA:9).
TABULA:9

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN DALĪBNIEKU SKAITS SALAS PAGASTA SPORTA UN KULTŪRAS CENTRĀ 2009. - 2012.
GADS

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

Kolektīvu skaits

5

4

4

4

Dalībnieku skaits

60

70

68

64

39

37

Lursoft statistika, Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām, 09.06.2015., www.lursoft.lv
www.kulturaskarte.lv, v/a Kultūras informācijas sistēma.
39
Babītes novada pašvaldības publisko pārskatu pieejamie dati.
38
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Mārupes novadā Mārupes kultūras namā 2014. gadā darbojās 20 kolektīvi un 466 dalībnieki. 2009.
40
gadā 17 kolektīvos darbojās aptuveni 360 dalībnieki (TABULA:10).
TABULA:10

AMATIERKOLEKTĪVU UN DALĪBNIEKU SKAITS MĀRUPES KULTŪRAS NAMĀ 2009. – 2014. GADS

41

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads

17

17

17

17

21

20

360

300*

300*

300*

330

466

Kolektīvu skaits
Dalībnieku skaits
* aptuvenais skaits

Olaines novadā darbojas Olaines kultūras centrs, kura pārraudzībā ir Olaines kultūras nams un
Jaunolaines kultūras nams. Olaines kultūras namā 2014. gadā darbojās 10 kolektīvi un 280 dalībnieki.
2010. gadā darbojās septiņi kolektīvi un 274 dalībnieki. Dalībnieku skaits Olaines kultūras namā
pieauga 2013. gadā, kad tika izveidoti trīs jauni kolektīvi un dalībnieku skaits bija 315. Jaunolaines
kultūras namā 2014. gadā darbojās pieci kolektīvi un dalībnieku skaits bija 203.
2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads

7

7

7

10

10

274

274

274

315

280

11
193

11
198

11
198

7
185

5
203

Olaines kultūras nams:
Kolektīvu skaits
Dalībnieku skaits
Jaunolaines kultūras nams:
Kolektīvu skaits
Dalībnieku skaits

Informācija par iespējām piedalīties amatierkolektīvo ir pieejama VRG teritorijas novadu mājas lapās.

SECINĀJUMI:











VRG teritorijā pēdējos gados vienmērīgi pieaugot uzņēmumu skaitam, darba devēju un
nodarbināto skaitam, uzlabojas ekonomiskā situācija, kuru galvenokārt ietekmē galvaspilsētas
tiešais tuvums, kas nodrošina pakalpojumu un preču realizācijas iespējas un darbaspēka
nodrošinājumu;
Pieaugot ekonomiskajai aktivitātei, VRG teritorijā nepieciešams nodrošināt atbilstošu
infrastruktūru, lai nepasliktinātu esošo vides stāvokli (uzlabot publisko ielu un autoceļu
infrastruktūru, centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu (t.sk. lietusūdeņu) savākšanu un
attīrīšanu u.c.);
Kā potenciāli attīstāmā nozare VRG teritorijā iezīmējas tūrisms, kura attīstībai nepieciešams
izveidot tūrisma koordinācijas sistēmu un veicināt sadarbību starp tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām;
Iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs (NVO, amatierkolektīvos u.c.) veicina VRG
teritorijas labklājības veidošanos;
VRG teritorijā, pieaugot iedzīvotāju skaitam, ir būtiski attīstīt iespējas būt sabiedriski aktīviem,
saņemt aktuālāko informāciju par NVO aktualitātēm, amatierkolektīviem, interešu grupām,
brīvprātīgo darbu un attīstīt atbilstošas infrastruktūras pieejamību un materiāltehnisko
nodrošinājumu;
Iedzīvotāju iesaistīšanās vietējā kopienā stiprina sabiedrību kopumā, iedrošinot to būt aktīvai,
līdzdarboties dažādās jomās un veicināt teritorijas ekonomisko izaugsmi.

2.2

VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS SAITES

Vietējās rīcības grupas teritorija plašākā mērogā tiek vērtēta un iekļauta Pierīgas reģionā. Lai veicinātu
reģionu attīstību, būtiski ir lielāku uzmanību pievērst novadu sadarbībai un attīstības iespējām, jo ne
vienmēr ir jāņem vērā administratīvi noteiktas robežas.
40

Mārupes novada pašvaldības publisko pārskatu pieejamie dati.
Mārupes novada pašvaldības publisko pārskatu dati

41
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FIZISKĀS SAITES:








uzņēmējdarbības attīstības tendences norāda uz to, ka ģeogrāfiskais stāvoklis (galvaspilsētas
un nozīmīgu transporta infrastruktūras objektu tuvums (lidosta, ceļi, jūras osta, dzelzceļš)) VRG
teritorijā ir labvēlīgs gan ražošanas, gan pakalpojumu sniedzēju nozaru izaugsmei, izmantojot
gan Rīgu, gan citas netālu esošās pilsētas kā finanšu un darījumu pakalpojumu punktus, noieta
tirgu, pasažieru pārvadājumu un kravas plūsmu krustpunktus;
autoceļi (A8Rīga—Jelgava—Lietuvas robeža (Meitene), A5 – Rīgas apvedceļš (Salaspils –
Babīte), A9 Rīga - Liepāja, u.c.) sasaista VRG teritorijas savā starpā un ar lielākajām pilsētām;
dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava šķērso Olaines un Mārupes novadus, nodrošinot iedzīvotāju
mobilitāti uz Rīgu un Jelgavu, kā arī novadu ietvaros;
dabas liegums „Cenas tīrelis” ģeogrāfiski atrodas Babītes, Mārupes un Olaines novadā;
ūdensobjekti (Lielupe, Božu ūdenskrātuve, Sunīšu ezers, u.c.), kas atrodas uz VRG teritorijas
novadu robežām;
meži VRG teritorijas novadu robežzonās (Rīgas meži, privātīpašnieku meži, pašvaldību meži, AS
„Latvijas Valsts meži”).

EKONOMISKĀS SAITES:







nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares pēc to apgrozījuma vietējās rīcības grupas teritorijā sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, uzskaites, grāmatvedības,
audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos un konsultēšana
komercdarbībā un vadībzinībās;
darbaspēks virzās gan uz Rīgu, gan VRG teritorijā;
satiksmes un transporta organizācija sasaista ar lielākajām pilsētām;
veiksmīgi priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai tirgus apstākļos;
vietējās rīcības grupas teritorija ir pakļauta starptautiskās lidostas „Rīga” ietekmei, kas ir lielākā
lidosta Baltijas valstīs, nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu uz
Eiropu un citām pasaules valstu pilsētām.

FUNKCIONĀLĀS SAITES:










novados darbojas izglītības iestādes, kuras tiek izmantotas neatkarīgi no dzīvesvietas;
novados tiek piedāvātas veselības aprūpes, kultūras, sporta un aktīvās atpūtas iespējas, kas tiek
izmantotas neatkarīgi no dzīvesvietas;
visos trīs novados ietilpst dabas liegums „Cenas tīrelis”, VRG teritorijā ietilpstošajiem novadiem
jāveicina dabas lieguma apsaimniekošana un aizsardzība;
nepieciešama veloceliņu tīkla attīstība, kas savienotu kaimiņu novadus, lai uzlabotu gan
iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos darba vajadzībām, gan atpūtas aktivitāšu izmantošanai, gan
tūrisma piedāvājuma uzlabošanai;
meliorācijas sistēmu, kas atrodas vairāku VRG teritorijas novados, uzturēšana kārtībā;
ūdensobjektu, kas atrodas uz robežas starp VRG novadiem, vai tās izmanto blakus esošā
novada iedzīvotāji savstarpēja sadarbība teritorijas pieejamības uzlabošanā, publiskās
infrastruktūras attīstībā un apsaimniekošanā;
valsts nozīmes objekta VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” risinājumi trokšņa līmeņa
samazināšanai Mārupes un Babītes novados.

VĒSTURISKĀS SAITES
Babītes novads, Mārupes novads un Olaines novads ir bijušā Rīgas rajona teritorijas. 2009.gada 1.jūlijā
Rīgas rajons tika likvidēts un tā teritorijā izveidoti atsevišķi novadi. Vietējās rīcības grupas teritorijā
ietilpstošo novadu savstarpējā sadarbība ir veidojusies vēsturiski, un turpmāk tai būs vēl nozīmīgāka
loma dzīves vides kvalitātes, mobilitātes un saimnieciskās darbības attīstības nodrošināšanā.
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2.3

VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJAS SVID IZVĒRTĒJUMS

Partnerības vietējās attīstības stratēģijā, vērtējot situāciju vietējās rīcības grupas teritorijā, tika veikta
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (turpmāk SVID). Veicot SVID analīzi, tika noteikti
partnerības teritorijas būtiskākie resursi, problēmas un iespējamie problēmu risinājumi. Pēc Attīstības
stratēģijas ieviešanas vērojamas izmaiņas atsevišķos uzstādījumos (skat.1. pielikumu).
Pēc Attīstības stratēģijas veiktās SVID analīzes pozitīvās tendences:







aktīvākas ir kļuvušas vietējās NVO;
Partnerības biedri ir kļuvuši pieredzes bagātāki;
Partnerībai izveidota informācijas apmaiņas sistēma sabiedrības informēšanai par partnerības
lēmumiem un aktualitātēm;
VRG teritorijā uzlabojas sociālās infrastruktūras kvalitāte un nodrošinājums;
pieaug uzņēmumu skaits un sadarbības iespējas;
u.c.

Negatīvas tendences vēl aizvien ir vērojamas:






pašvaldību infrastruktūras uzturēšanā, kura arvien ir stipri nolietojusies, kā arī nav pietiekoša
pieaugošajam iedzīvotāju un uzņēmumu skaitam un pieprasījumam;
saglabājusies sociālā norobežošanās;
zema iedzīvotāju aktivitāte sava novada vērtību popularizēšanā;
ierobežota informācijas pieejamība par kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates
objektiem, kultūras pasākumiem novados;
u.c.

Veicot turpmāko Partnerības teritorijas attīstību, nosakot prioritātes un rīcības, būtu jāņem vērā faktori,
kuri iezīmējās aktualizētajā SVID analīzē, kura tika veikta biedrības organizētajos semināros piedaloties
dažādu jomu pārstāvjiem (TABULA:11).
TABULA:11
STIPRĀS PUSES




VRG TERITORIJAS AKTUALIZĒTĀ SVID ANALĪZE (2015)

KO TAS NOZĪMĒ

SECINĀJUMI, KAS JĀDARA, LAI IZMANTOTU
STIPRĀS PUSES

Izdevīgs ģeogrāfiskais

Ģeogrāfiskais novietojums tuvu pilsētām

novietojums

(Rīgai, Jelgavai, Jūrmalai), valsts nozīmes

un amatnieku aktivitāti, jo izdevīgais

autoceļi (Liepājas un Jelgavas šoseja) un

ģeogrāfiskais novietojums sniedz

lidosta „Rīga”, kas ir potenciālā vietējās

iespēju realizēt viņu produkciju un

produkcijas reklamēšanas un noieta vieta

sniegtos pakalpojumus.

 Veicināt lauku uzņēmēju, mājražotāju

Dabas tuvums, sakopta

Esošā infrastruktūra un dabas resursi

vide, ūdens

veido pamatu gan pasīvās, gan aktīvās

 Veicināt jaunu tūrisma un aktīvās
atpūtas infrastruktūras un pakalpojumu
attīstību

objektu pieejamība

atpūtas iespēju attīstībai, attīstās

Pieejama infrastruktūra

Teritorijā pieejama pašvaldības izveidota
infrastruktūra: stadioni, kultūras centri,
dienas centri, vietas, kurā tiek nodrošināta
profesionāla darbinieku pieejamība.
VRG teritorijas sabiedrība iesaistās vietējo
jautājumu risināšanās un veicina teritorijas
attīstību

 Izmantojot esošo infrastruktūru, attīstīt
jaunus pakalpojumus, brīvā laika
pavadīšanas iespējas

Iedzīvotāju skaits palielinās migrācijas un
dzimstības ietekmē

 Jāiesaista iedzīvotāji vietējās teritorijas
attīstībā - (uzņēmējdarbība, NVO,
brīvprātīgais darbs, amatierkolektīvi,
u.c.)

piedāvājums ģimenēm


kultūras un sporta
aktivitātēm
 Aktivizēti NVO pārstāvji,
uzņēmēji un pašvaldības

 Palielinās iedzīvotāju skaits

VĀJĀS PUSES

KO TAS NOZĪME

 Atbalstīt iniciatīvas, uzrunāt īstenot
projektus, veidot kopprojektus,
organizēt tikšanās un viedokļu,
pieredzes apmaiņu

SECINĀJUMI, KAS JĀDARA, LAI NOVĒRSTU VĀJO
PUŠU ELEMENTU IETEKMI
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 Pierīga tiek uztverta kā
„guļamrajons”

 Pierīga tiek uztverta kā „guļamrajons”,



Attīstīt sniegtos pakalpojumus
vietējiem iedzīvotājiem (pieejami
elastīgi darba laiki pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, attīstīta epārvalde, aktīvā atpūta (sporta, tūrisma
un kultūras iespējas)



Semināru un darba grupu organizēšana
dažādām mērķauditorijām VRG
teritorijā (informācijas sniegšana par
finansējuma piesaisti, pieredzes
apmaiņa, kontaktu veidošanai, prasmju
uzlabošana)



Piedāvāt dažādas apmācības iespējas
un informatīvo atbalstu esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem



Atbalstīt norādes, informatīvo karšu
uzstādīšanu;
Jāsekmē sadarbības projekti,
piemērām, kopīgas tirdzniecības vietas,
stendu, kopīgus tūrisma pakalpojumu
piedāvājumus, zīmolu, izstrādi.

nevis kā telpa uzņēmējdarbības
attīstībai

 Vāja savstarpējā

VRG teritorijā trūkst kopienas saliedētības

komunikācija un

un iniciatīvas, vāja savstarpējā

informācija apmaiņa;

komunikācija un informācijas apmaiņa;
Sabiedrisko un sociālo pakalpojumu
sniegšanā ir vāja savstarpējā sadarbība,
brīvprātīgo iesaiste un uzņēmēju atbalsts

 Atbilstošu, kvalitatīvu

VRG teritorijā saskaras ar personāla,

mūžizglītības

profesionalitātes un pašiniciatīvas

pakalpojumu trūkums

trūkumu, līderu trūkums

(zināšanas un iespēju
kompetences trūkums)
 Informācijas trūkums par

Trūkst aktuālākas informācijas par

vietējiem ražotājiem un

pieejamajiem tūrisma objektiem,

tūrisma pakalpojumu

mājražotājiem, amatniekiem,



Trūkst atbilstošas infrastruktūras vietējās

 Atbalstīti tūrisma informācijas centra,

sniedzējiem,
 Trūkst tirdzniecības
vietas

produkcijas un tūrisma pakalpojumu
popularizēšanai;

amatu mājas izveidi,
 Jāsekmē vietējo uzņēmēju saražotās
produkcijas noieta tirgus, jāatbalsta
tirdzniecības vietu izveide (e-vidē,
tirdziņi), jāievieš marketinga pasākumi

 Infrastruktūras trūkums
pilnvērtīgai pakalpojumu
sniegšana

Palielinoties iedzīvotāju skaitam, trūkst

 Efektīvi izmantot esošo infrastruktūru,
plānot jaunas sociālo un sabiedrisko

infrastruktūras pilnvērtīgai sociālo un

pakalpojumu sniegšanas vietas.

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
trūkst cilvēku, tehniskā nodrošinājuma,



Sociālās uzņēmējdarbības attīstība

telpu un līdzfinansējuma
 Jauniešu mazā aktivitāte

Jauniešu mazā aktivitāte iesaistoties VRG

 Jauniešu iniciatīvas atbalstīšana,

teritorijas attīstībā saistīta ar mazattīstīto

jauniešu centru izveide, brīvā laika

infrastruktūru jauniešu aktivitātēm,

aktivitāšu nodrošināšana

informācijas trūkumu par iespējām
līdzdarboties, jauniešu iniciatīvas trūkums
un zemā atsaucība
 Nav vietējā zīmola

IESPĒJAS

VRG teritorijā nav izstrādāts vietējās
produkcijas zīmols, kas veicinātu to
atpazīstamību vietējo un Latvijas
iedzīvotāju vidū

KO TAS NOZĪME

 Atbalstīt pasākumus, kas veicinātu
vietējā zīmola izstrādi (pieredzes
apmaiņa, pasākumi tā izstrādei, vietējo
mākslinieku iesaiste, u.c.)

SECINĀJUMI – KAS JĀDARA, LAI ATTĪSTĪTU
IESPĒJAS
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 Uzņēmējdarbības
attīstība

Sniegt atbalstu produktu un pakalpojumu
piedāvājuma attīstībai, kas veicina
produktu ar pēc iespējas augstākas
pievienotās vērtības radīšanu

 Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras izveide,
uzņēmējdarbības centrs
 Semināru un darba grupu
organizēšana dažādām
mērķauditorijām

 Mūžizglītības
piedāvājuma attīstība

Mūžizglītības iespēju nodrošināšana visā
cilvēka dzīves garumā, kas ietver gan
formālo, gan neformālo izglītību

 Tūrisma objektu
pieejamības attīstīšana

VRG teritorijā tūrisma koordinācija ir
neattīstīta

 Veicināt mūžizglītības piedāvājumu
visiem iedzīvotājiem, sadarbojoties un
iesaistoties izglītības iestādēm un NVO,
uzņēmējiem
 Jāattīsta tūrisma infrastruktūra un
jāveicina kultūrvēsturisko un dabas
objektu sakārtošana
 Jāsekmē koordinētas tūrisma
informācijas sistēmas izveidošanu VRG
teritorijā, izveidojot informācijas
centrus/punktus, uzskates materiālus,
mobilās aplikācijas, kopīgus
velomaršrutus, pārgājienu takas,
pasākumus, mārketinga aktivitātes u.c.

 Attīstīt ekoloģisku
produktu ražošanu

Pieaug pieprasījums pēc dabiskas un pēc

 Lauku uzņēmējdarbības nozaru

iespējas tuvāk dzīvesvietai audzētas un

attīstība (tradicionālā, netradicionālā

ražotas produkcijas

un alternatīvā lauksaimniecība,
mājražošanas un amatniecība)

 Atvērtās saimniecības

Mazajām un vidējām saimniecībām, kas

 Atbalstīt radošo darbnīcu izveidi,

nodarbojas ar mājražošanu, amatniecību,

uzņēmumu/saimniecību infrastruktūras

lopkopību, augkopību, u.c. būtu jābūt

pielāgošanu tūristu uzņemšanai

atvērtākām un pieejamākām
apmeklētājiem
 Sociālo pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošanu

DRAUDI
 Uzņēmējiem ir grūtības
iegūt
finansējumu/kredītu
projektu realizācijai

Sociālās uzņēmējdarbības attīstība un
brīvprātīgā darba popularizēšana

KO TAS NOZĪMĒ
Attīstības iespējas uzņēmējdarbībai var
ietekmēt līdzfinansējuma nesaņemšana,
kredīta nepiešķiršana

 Informācijas sniegšana par sociālās
uzņēmējdarbības attīstības
potenciālu, ieguvumiem un
uzsākšanas iespējām, veicināt
brīvprātīgo kustību
KAS JĀDARA, LAI NOVĒRSTU DRAUDUS
 Veicinot zināšanu un prasmju
pilnveidošanu uzņēmējdarbības
veikšanai un priekšzināšanas labai
uzņēmējdarbības praksei, var
samazināt iespēju nesaņemt
nepieciešamo līdzfinansējumu;
 Stāstīt par dažādām atbalsta iespējām,
piemēram, Altum

 Sadarbības trūkums,
tirgus sadrumstalotība

Līdzīgas organizācijas turpina konkurēt,

 Organizējot tikšanās un veicinot

nevēlas sadarboties, sadrumstalojot tirgu,

diskusijas par aktualitātēm, atbalstot

pašvaldības atbalsta trūkums NVO,

kopprojektu īstenošanu

atbilstošas infrastruktūras neesamība
(telpu trūkums, tālu saietu / kultūras nami,
biroja tehnika, vides pieejamība),
sadarbības problēmas visos līmeņos
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 Iniciatīvas un atbildības
trūkums (Iniciatīvas un
līderības trūkums
iedzīvotāju vidū,
iedzīvotāju motivācijas
trūkums aktīvai
saimnieciskai darbībai)

Samazinās NVO aktivitāte, maz

 Jāstiprina NVO darbība, sadarbība,

 Politiskā un ekonomiskā
nestabilitāte valstī,
iespējamas reformas
pašvaldībām, nelabvēlīga
valsts politika

Lauku uzņēmējdarbību un aktivitāti VRG
teritorijā var ietekmēt ekonomiskā
situācija valstī



VRG var veicināt sabiedrības aktīvāku
iesaistīšanos un pārstāvēt VRG
teritoriju, plānojot gan novadu, gan
reģiona, gan valsts attīstību un kļūt
aktīvākiem politisko jautājumu
risināšanā

 Energo resursu un
ražošanas izejvielu cenu
kāpums

Ekonomisko darbību var ietekmēt ārējo
faktori, cenu celšanās, ierobežots izejvielu
trūkums pieaugot produkcijas
pieprasījumam



Var tikt veicināta uzņēmēju
ekonomiskās darbības dažādošana

 Iedzīvotājs neiesaistās
vietējā kopienā

Jauniešu un iedzīvotāju aktīvāku
līdzdarbību novadu attīstībā ietekmē
galvaspilsētas Rīgas tuvums, uz kuru
jaunieši dodas mācīties, strādāt un pavadīt
savu brīvo laiku



Sekmēt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties
VRG teritorijā gan kā NVO biedriem,
brīvprātīgajiem, amatierkolektīvu
dalībniekiem, interešu grupās, būt
noderīgiem un uzņemties atbildību
par vietējās teritorijas attīstību,
veicināt piederības sajūtas veidošanos

 Iedzīvotāju
sadrumstalotība (sociālā
atšķirtība, jaunieši, seniori)

Attīstot sabiedriskos un sociālos

saimnieciskās darbības veicēju, līderu,

līderu apmācības, mentorings, jauno

aktīvistu – ekonomiskās un sociālās

biznesa uzsācēju atbalsta pasākumi

stagnācijas un pieaugošas emigrācijas
draudi

pakalpojumus, kā draudi iezīmējas sociālā
nevienlīdzība, lokālpatriotisms,
deinstitucionalizācija, sabiedrības
atbildības, cieņas un izpratnes trūkums

2.4

 Veicināt sadarbības veidošanos starp
dažādām iedzīvotāju grupām
(piemēram, senioru pieredzes
nodošana jauniešiem par
uzņēmējdarbību, vides aizsardzību,
interešu apgūšana (adīšana, aušanas,
šūšana, kokapstrāde, u.c.)

ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU IDENTIFICĒŠANA

Partnerības organizētajās iedzīvotāju tikšanās, tematiskajos semināros un veiktajā iedzīvotāju
aptaujāVRG teritorijā iezīmējās vairākas jomas un vajadzības, kuras līdzdarbojoties un sadarbojoties
vietējiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām var tikt attīstītas un
atbalstītas, lai kopumā veicinātu teritorijas attīstību.
VRG teritorijas attīstības vajadzības nākamajam vietējās attīstības stratēģijas periodam iezīmē trīs
galvenās sfēras – ekonomiskā, dzīves telpas un sociālā, uz kurām balstoties, būtu jānosaka turpmākie
attīstības mērķi (ATTĒLS:12).

Ekonomika

Dzīves
telpa

Sociālā
vide

ATTĒLS: 12. VRG TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU GALVENĀS SFĒRAS
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EKONOMISKĀS VIDES ATTĪSTĪBA
 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru;
 Veicināt un sniegt atbalstu jaunu uzņēmumu veidošanas iniciatīvām, un atbalstīt jaunu
darbavietu izveidi;
 Piedāvāt dažādas apmācības iespējas un informatīvo atbalstu esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem;
 Attīstīt lauku uzņēmējdarbības nozares (tradicionālā,
lauksaimniecība, mājražošanas un amatniecība);

netradicionālā

un

alternatīvā

 Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību.
 Veicināt jauniešu nodarbinātību, pieredzes apmaiņu un prasmju apguvi;
Lai attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešama atbilstošas infrastruktūras izveide, labiekārtojot izvēlēto
saimnieciskās darbības vietu, veikt iekārtu iepirkšanu un veicināt vietas pieejamību. Būtu nepieciešama
biroju telpu izveide, dažādu nozaru pārstāvjiem pielāgota ēka, lai nodrošinātu iespējas vadīt
konferences, rīkot tikšanās ar klientiem un ar uzņēmuma vadību saistītiem aspektiem (biroju/biznesa
centrs Piņķos, kas būtu pieejams maziem un vidējiem uzņēmējiem). Nepieciešama tirdzniecības
laukumu labiekārtošana (organizēt tirgus dienas, kur var iegādāties vietējo produkciju (Mārupe,
Jaunmārupe, Jāņupe u.c.). Olaines novadā būtu vajadzība izveidot uzņēmēju klubu vai biznesa
inkubatoru. Mājražotāju un amatnieku atbalstam nepieciešams izveidot un labiekārtot Amatu māju,
organizēt mājražotāju un amatnieku tirdziņus, veidot Pierīgas reģiona preču zīmolu.
Iedzīvotājiem ir nepieciešama plašāka un pieejamāka informācija par vietējiem ražotājiem un
pakalpojumu sniedzējiem (izstrādāta un regulāri aktualizēta vietējo uzņēmēju (t.sk. mājražotāji un
amatnieki) mājas lapa, izveidota Amatu māja, izvietotas norādes uz uzņēmumiem, informācijas
pieejamība informācijas centros un publiskās vietās izveidotas interaktīvās kartes).
Lai aktivizētu vietējo kopienu un uzlabotu uzņēmēju saimniecisko darbību, iedzīvotāji ir uzsvēruši, ka
nepieciešams nodrošināt iespēju pilnveidot savas zināšanas un iemaņas, organizējot apmācības un
sniedzot informatīvo atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem (uzņēmējdarbības uzsākšana,
kvalitātes vadība, grāmatvedība, personālvadība, likumdošana, komunikācija, mājražošana, mārketinga
aktivitātes, projektu sagatavošana, valodu apguve u.c. lielo un mazo uzņēmēju, mājražotāju un
amatnieku apmācībai). Būtu nepieciešams Iesaistīt vairāk jauniešus, informējot par darba iespējām,
uzsākt savu uzņēmējdarbību un sniegt iespēju gūt pieredzi uzņēmējdarbībā.
Iedzīvotājiem VRG teritorijas ciemos būtu nepieciešams uzlabot pakalpojumu pieejamību, kas būtu
pieejami, iedzīvotājiem no darba brīvajā laikā (ēdināšanas pakalpojumu pieejamība (Tīraine, Spuņciems,
kafejnīca Olaines pilsētā u.c.), bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, (jaunu pakalpojumu sniedzēju
piesaistīšana Jaunmārupē), aktīvas atpūtas, rekreācijas un tūrisma pakalpojumi.
DZĪVES TELPAS ATTĪSTĪBA
 Pilnveidot esošo un veidot jaunu publisko infrastruktūru;
 Izveidot un sakārtot publisko ārtelpu, sporta un atpūtas laukumus un zaļās teritorijas
rekreācijai (parki, skvēri, pastaigu takas, atpūtas vietas, velo takas, peldvietas, piekļuve pie
ūdensobjektiem, u.c.);
 Veidot jaunus velomaršrutus, kas savienotu novadus savā starpā un nodrošinātu savienojumus
ar citām pašvaldībām, kā arī veidot atbilstošu infrastruktūru velotransportam;
 Saglabāt un attīstīt dabas un kultūrvēsturiskos objektus, iekļaujot kā tūrisma objektus, attīstīt
atbilstošu infrastruktūru;
 īstenot aktivitātes ilgtspējīgas vides attīstībai un sabiedrības izglītošanai vides jautājumos.
VRG teritorijā vēl arvien kā būtiska vajadzība iezīmējas esošās publiskās infrastruktūras uzlabošana un
jaunu infrastruktūras objektu veidošana - ietves, celiņus, soliņus, atkritumu urnas, apgaismojumu,
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videonovērošanu (Jaunolainē nepieciešams izveidot gājēju celiņu paralēli Jelgavas šosejai, izvietot
norādes Olaines novadā, ielu un pieturvietu apgaismojumu Babītes novadā - Varkaļos un Mežārēs,
Olaines novadā - Jāņupē un Jaunolainē), sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus (Piņķos un Skultē
ierīkot jaunas stāvvietas). Nepieciešama ceļu drošības un kvalitātes uzlabošana (Babītes novadā ātruma
ierobežojošos pasākumus apdzīvotās vietās, piemēram, Celtniecības ielā, Vīkuļos paplašināt ceļu, kas
ved uz LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu „Babīte”, Piņķu iedzīvotājiem drošas
pārejas (tuneļi) pār (zem) apvedceļu, Jūrmalas šoseju, Liepājas šoseju), Mārupes novadā problēmas ar
ceļu līdzināšanu (Peles) un piekļuvi Mārupes domei, Olaines novadā Jāņupē ceļa posmā Rājumi –
Vaivadi – Zīles nepieciešams asfalts, uzlabojot ceļa kvalitāti 38. līnijā).
Nepieciešama jaunu velomaršrutu un infrastruktūras izveide, kas savienotu ar citiem novadiem
(veloceliņi (maršruti Babīte – Piņķi, Skulte – Jūrmala, Skulte – Jaunmārupe, Jāņupē, Gaismas – Tīraine,
Piņķi - Jūrmala), velonovietnes, velosipēdu remontdarbnīca Tīrainē).
Iedzīvotājus vēlams izglītot atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, un būtu nepieciešams nodrošināt
atkritumu šķirošanas punktus un atkritumu savākšanu gar ceļiem un veloceliņiem (Babīte, Skulte,
Jāņupe, Mārupe), ieviest atkritumu policiju, izvietot autoceļa A9 Rīga (Skulte) -Liepāja sākumā auto
stāvvietā atkritumu konteinerus;
Kā nozīmīga vajadzība iezīmējas publiskās ārtelpas sakārtošana un attīstīšana - atpūtas laukumi un
zaļās teritorijas rekreācijai (parki, skvēri, pastaigu takas, atpūtas vietas, velo takas (apgaismotas trases
izveide ap karjeru Piņķos, kuru vasaras sezonā var izmantot skriešanai (skrējēji) un ziemas periodā
distanču slēpošanai, Stūnīšos labiekārtot mežaparka zonas, Pēternieku skolas sakārtošana un attīstība,
"Jaunieķi" (Jaunmārupe) piegulošās teritorijas labiekārtošana, piknika un atpūtas vieta Gaismās, soliņu
iekārtošana veloceliņa Olaine - Jaunolaine posmā, Misas upes attīrīšana un veidošana par laivošanas
objektu, piemiņas akmens uzstādīšana Uzvaras līdumā, infrastruktūra, labiekārtot purvaino apvidu
Medemciemā). Labiekārtot peldvietas un sakārtot piekļuvi pie ūdensobjektiem (Piņķos (pārģērbšanās
kabīnes pie Piņķu ūdenskrātuves), pie Božu ūdenskrātuves, „Ieķi hidro eko” ūdenskrātuves, Jāņupes
karjerā, Mārupes un Olaines pašvaldību sadarbība Stūnīšu ezera attīstīšanā atpūtai un rekreācijai).
Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru (sporta, bērnu rotaļu laukumi, āra un ielu vingrošanas
trenažieri, peldbaseins Mārupē, Jaunmārupē).
SOCIĀLĀS JOMAS ATTĪSTĪBA
 Uzlabot un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu zināšanu apguvi, kas veicina individuālās
iniciatīvas un uzņēmējdarbības attīstību;
 Pilnveidot un attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 Attīstīt kultūras un sporta aktivitāšu daudzveidīgu piedāvājumu;
 Attīstīt sociālos pakalpojumus un infrastruktūru;
 Veicināt vietējo nevalstisko organizāciju stiprināšanu un aktīvāku iesaisti sabiedriski aktīvas
kopienas veidošanā;
 Attīstīt brīvprātīgo darbu;
 Veicināt jauniešu iesaisti sociālos procesos;
Individuālās iniciatīvas un uzņēmējdarbības attīstību uzlabot un attīstīt veicinātu daudzveidīgu un
kvalitatīvu zināšanu apguve, kuru sekmē formālās un neformālās izglītības iespējas dažādām
sabiedrības mērķgrupām (pirmskolas izglītības pieejamība, interešu izglītība bērniem un jauniešiem,
mūžizglītības iespējas pieaugušajiem, apmācības uzņēmējiem, u.c.), atbilstoša infrastruktūra un
materiāltehniskais nodrošinājums.
VRG teritorijā nepieciešams pilnveidot un attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, uzlabojot to
pieejamību (mobilā aptieka, daudzveidīgāks speciālistu klāsts).
Nepieciešama kultūras aktivitāšu daudzveidīgāka piedāvājuma attīstīšana (piedāvāt plašāku kultūras
norišu klāstu, popularizējot tos novadā un ārpus tā, veicināt infrastruktūras attīstību un inventāra
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iegādi, sabiedrības aktīvāku iesaisti), kā arī attīstīt sporta aktivitāšu piedāvājumu un sporta
infrastruktūru (atbalstīt sporta pasākumu organizēšanu, attīstīt sporta aktivitātēm nepieciešamo
infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu gan iekštelpās, gan ārpus tām).
Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība, ieviešot sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz riska
sabiedrības grupām, izveidot dienas centrus, uzlabot vides pieejamību un attīstīt materiāltehnisko bāzi.
Veicināt vietējo nevalstisko organizāciju stiprināšanu un aktīvāku iesaisti sabiedriski aktīvas kopienas
veidošanā.
Atbalstīt bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu pieejamību un iesaisti sabiedriskās aktivitātēs (jauniešu
centru izveide, izzinoši semināri, nometnes, talkas, brīvprātīgais darbs, pieredzes iegūšana pie
uzņēmējiem, u.c.).
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3. BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA” DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS
IEVIEŠOT VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU
BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA” ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA
Biedrības dibināšanā piedalījās dažādu jomu pārstāvji - pašvaldību, nevalstisko organizāciju un
uzņēmumu, galvenais mērķis - ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanos, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās
vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Sadarbībai starp visiem Partnerības
teritorijas iedzīvotājiem t.sk. fiziskām, juridiskām personām, pašvaldībām, biedrībām, komersantiem u.c.
ir jāmazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina Partnerības
teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.
Biedrības biedri ir visu trīs VRG teritorijas novadu pašvaldību pārstāvji, biedrību - „Māk-onis”, „Mārupes
dāmu klubiņš”, ”BMX Mārupe”, „Mārupes uzņēmēji”, „Integrācija sabiedrībai”, nodibinājuma „Babītes
radošā darbnīca”, uzņēmumu - A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”, SIA „Sabiedrība Mārupe”, SIA
„Lāči”, SIA „KART Group” pārstāvji un privātpersonas (15 biedri). Biedrībā kopš tās dibināšanas darbojas
dažādu jomu pārstāvji, kas norāda uz to, ka tiek pārstāvētas vairākas mērķgrupas un līdz ar to veicināta
dažādu interešu pārstāvniecība un viedokļu apmaiņa, lai sekmētu VRG teritorijas attīstību.
Partnerības pārvaldes struktūru veido – kopsapulce, padome, valde un administratīvais personāls
(ATTĒLS:13).
KOPSAPULCE

PADOME

VALDE

ADMINISTRATĪVAIS
PERSONĀLS

ATTĒLS: 13. BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA” PĀRVALDES STRUKTŪRA

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija, saskaņā ar biedrības statūtiem ir Biedru kopsapulce. Kopsapulcē
bija tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri, katrs Partnerības biedrs piedalījās kopsapulcē savos
statūtos noteiktajā kārtībā, pilnvarojot pārstāvi. Partnerības pārvaldes institūcijas veido biedrības
padome un valde.
BIEDRĪBAS PADOME izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģiju un atbild par vietējās attīstības
stratēģijas realizēšanu. Pamatojoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un tās realizēšanai piesaistīto,
resursu fonda ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, pieņem lēmumus par pieteikumu
apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai, u.c. Padome sastāv no
padomes priekšsēdētāja un ne vairāk kā 9 padomes locekļiem (TABULA:12).
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TABULA:12

PAŠVALDĪBU IESTĀŽU
PĀRSTĀVJI

PRIVĀTPERSONAS

ORGANIZĀCIJA
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
NVO (jauniešu
organizācija)
NVO (lauku sieviešu
pārstāvis)
NVO
Uzņēmējs
Uzņēmējs
Uzņēmējs
(lauksamniecības jomā)

PARTNERĪBAS PADOMES SASTĀVS

ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS
Mārupes novada dome
Olaines novada dome
Babītes novada dome

NOVADS
Mārupes
Olaines
Babītes

Biedrība „Māk-onis”

Olaines

Biedrība „Mārupes dāmu klubiņš”

Mārupes

Nodibinājums „Babītes radošā
darbnīca”
SIA „KART Group”
SIA „Lāči
SIA „Sabiedrība Mārupe”
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Babītes
Olaines
Babītes
Mārupes

Īstenojot Attīstības stratēģiju, Partnerībā darbojās divas padomes - ELFLA Padome, kura atbilda „Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam” uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem un
risināja ar šī dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus Partnerības darbības teritorijā un EZF
Padome, kura atbilda „Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.gadam” uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem un risināja ar šī
dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus Partnerības teritorijā.
Padomes darbs, īstenojot Attīstības stratēģiju, tiek vērtēts atzinīgi, jo VRG teritorijā, pamatojoties uz
Partnerības izstrādāto Attīstības stratēģiju un tās īstenošanai piesaistīto resursu fondu ietvaros ,izvērtēti
projektu pieteikumi un pieņemti lēmumi par pieteikumu apstiprināšanu, tādējādi VRG teritorijā tika
īstenoti 116 projekti. Nodrošināta gandrīz visa piešķirtā ELFLA un EZF finansējuma sadale un veikta
Attīstības stratēģijas regulāra atjaunošana vai nepieciešamības gadījumā grozījumu veikšana.
Aptaujātie Partnerības biedri, atzīmējuši, ka padomes darbā galvenokārt nav problēmu un grūtību, kas
ietekmētu negatīvi tās darbību. Atsevišķi biedri norādījuši, ka problēmas sagādājot biedru aizņemtība
ikdienas darbos un līdz ar to regulāru tikšanos organizēšana. Partnerības padomes darbību būtu
nepieciešams veidot atvērtāku, organizēt tikšanās par tēmām, kas būtu svarīgas projektu iesniedzējiem
un īstenotājiem, sadarboties savstarpēji, lai zinātu ko katrs vara piedāvāt un kā palīdzēt. Kā problēma
tiek minēta ideju pārbagātība, bet nespēja tieši runāt par problēmām un risinājumiem. Nepieciešams
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organizēt vairāku dienu sapulces visiem kopā, lai saprastu, kas ir Partnerības mērķis un iespējas.
PARTNERĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA – VALDE vada un pārstāv Partnerību. Tās pārstāvji vienpersoniski var
reprezentēt Partnerību. Valde tika ievēlēta Kopsapulcē ne ilgāk kā uz diviem gadiem un sastāvēja no 2
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pārstāvjiem.
Tās uzdevumi ir:
 nodrošināt Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi,
 pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos,
uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs,
 slēgt līgumus, izdot pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus,
 pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu padomes
apstiprināta budžeta ietvaros, u.c.
Partnerības valdes darbs tiek vērtēts pozitīvi, jo ir sekmīgi organizēti ar Attīstības stratēģijas ieviešanu
saistītie pasākumi – organizēti projektu pieteikumu konkursi, konsultācijas un semināri par atbalsta
iespējām, sniegtas konsultācijas un atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenojot projektus,
nodrošināta projektu vērtēšanas procedūra, veikti Attīstības stratēģijas grozījumu, t. sk. rīcības un
finanšu plānu grozījumi, izvietota aktuālā informācija par aktivitātēm publiskās saziņas līdzekļos. Valde
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Biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 17.06.2015.
Biedrības „Pierīgas partnerība” biedru aptauja, kurā piedalījās 9 no potenciālajiem
44
Biedrības statūti, 2013. gads.,http://www.pierigaspartneriba.lv/biedribas-pierigas-partneriba-statuti
43

33 | l a p p u s e

nodrošina biedru interešu pārstāvību citās organizācijās, kā arī pastāvīgi apgūst zināšanas un prasmes,
kas saistītas ar Partnerības darbību.
Aptaujātie Partnerības biedri, visi atzīmējuši, ka sadarbība ar biedrības Valdi ir veiksmīga.
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Partnerības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl uz vienu gadu biedru Kopsapulcē, viņš nevar būt
Partnerības Padomes loceklis. Revidenta pienākumi ir veikt dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu
revīziju, sniegt atsauksmi par vadības institūciju darbību, par Partnerības budžetu un gada pārskatu,
izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu, sniegt ieteikumus par Partnerības finanšu darbības
regulējošo institūciju darbības uzlabošanu un veikt citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.
ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS, atkarībā no tā darba pienākumiem, tiek nodarbināts uz pilnu vai nepilnu
darba slodzi. Uz pilnu darba slodzi biedrībā tiek nodarbināta Administratīvā vadītāja un Projektu
vadītāja administratīvajos jautājumos, pārējie darbinieki tiek nodarbināti uz nepilnu slodzi (viens
darbinieks apvieno divus amatus – finanšu vadītāja un administratīvā vadītāja darbu ar pretendentiem).
Divi administratīvā personāla darbinieki pieņemti darbā 2015. gada sākumā, kas ļauj plānot biedrības
aktivitāšu uzlabošanos un darba efektivitātes pieaugumu nākamajā plānošanas periodā.
Partnerības administratīvo darbu veic administratīvais personāls (uz 2015. gada augustu):






administratīvā vadītāja;
administratīvā vadītāja darbam ar pretendentiem;
vadošā administratīvā vadītāja un administratīvā vadītāja darbam ar pretendentiem palīgs;
projekta vadītāja administratīvos jautājumos;
finanšu vadītāja.

Administratīvā personāla pienākumos ietilpst dažādi pienākumi, kas saistīti ar projektu īstenošanu,
sabiedrības informēšanu un Partnerības interešu pārstāvēšanu (TABULA:13), atsevišķi pienākumi
pārklājas atkarībā no darbinieka slodzes. Finanšu vadītāja veic pienākums, kas galvenokārt saistīti ar
finansējuma koordinēšanu.
TABULA:13

PARTNERĪBAS ADMINISTRATĪVĀ PERSONĀLA PIENĀKUMI (2015.G.)
VADOŠĀ

ADMINISTRATĪVAIS
VADĪTĀJS

ADMINISTRATĪVAIS

VADĪTĀJA UN

VADĪTĀJA

ADMINISTRATĪVĀ

ADMINISTRATĪVOS

VADĪTĀJA DARBAM AR

JAUTĀJUMOS

VADĪTĀJS DARBĀ AR
PRETENDENTIEM

PROJEKTU

ADMINISTRATĪVĀ

PRETENDENTIEM PALĪGS

Projekta aktivitāšu norises
organizēšana un uzraudzība
Iespējamo pretendentu
konsultēšana par projektu
iesniegumu aizpildīšanu
Projektu iesniegumu
pieņemšana un reģistrēšana
Informatīvo semināru
sagatavošana
Projekta aktivitāšu secīgas
un laicīgas izpildes kontrole
Projekta izpildes
koordinēšana, konsultatīvā
palīdzībā
Ziņojumu un projekta
pretendentu pārskatu
pārbaude
Publicitātes regulāra
sagatavošana, nodrošināšana
Biedrības atpazīstamības
nodrošināšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Biedrības „Pierīgas partnerība” biedru aptauja, kurā piedalījās 9 no potenciālajiem
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VADOŠĀ
ADMINISTRATĪVAIS
VADĪTĀJS

PROJEKTU

ADMINISTRATĪVĀ

ADMINISTRATĪVAIS

VADĪTĀJA UN

VADĪTĀJA

ADMINISTRATĪVĀ

ADMINISTRATĪVOS

VADĪTĀJA DARBAM AR

JAUTĀJUMOS

VADĪTĀJS DARBĀ AR
PRETENDENTIEM

PRETENDENTIEM PALĪGS

Projekta Lietu nomenklatūras
izveide un uzturēšana
Pārstāvēt biedrību valsts,
pašvaldību un citās
institūcijās LAP darbības
nodrošināšanai
Nodrošināt datu uzkrāšanu
par projektu ieviešanas gaitu,
kā arī veikt rādītāju
apkopšanu un analizēšanu
Nodrošināt regulāras
apmācības, konsultācijas un
seminārus potenciālajiem
projektu iesniedzējiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finanšu vadītāja darba pienākumi ir uzraudzīt LAP projektu īstenošanu, sastādīt administratīvā
finansējuma pieprasījumu LAP pasākuma īstenošanai un atbildēt par tā iesniegšanu un virzību
atbildīgajās valsts, pašvaldības, u.c. institūcijās, sagatavot un iesniegt atskaites par piešķirtā
administratīvā finansējuma izlietojumu LAP pasākuma īstenošanai iepriekšējos uzskaites periodos, kā
arī par kopējā piešķirtā finansējuma izlietojumu LAP pasākuma īstenošanai, u.c. pienākumus.
Partnerība izmanto pakalpojuma līgumus, pēc nepieciešamības algojot mājas lapas administratora
pakalpojumus un grāmatvedības pakalpojumus. Iepriekšējā plānošanas periodā Partnerībā tika algots
grāmatvedības darbinieks.
Darbinieku skaits biedrības darbības periodā ir bijis mainīgs, atkarībā no biedrības vajadzībām un
darbības intensitātes.
Tieši Partnerības administratīvais darbs iepriekšējā un nākamajā plānošanas periodā ir viens no
galvenajiem atbalsta punktiem tam, lai pēc iespējas aktīvāk iesaistītu sabiedrību Attīstības stratēģijas
noteikto prioritāšu un rīcību sasniegšanā. Būtiska nozīme ir arī tam, ka Partnerībā tiek nodrošināta
iespēja administratīvos darbiniekus algot, nevis viņi strādā tikai uz brīvprātības principa no pamatdarba
brīvajā laikā, kā arī biedrības darbība tiek organizēta katru dienu, tādējādi palielinot biedrības darbības
intensitāti, attīstot biedrības aktivitātes un sniedzot nepieciešamo atbalstu potenciālajiem un esošajiem
projektu iesniedzējiem.
Aptaujātie Partnerības biedri lielākoties norādījuši, ka biedrības administratīvā kapacitāte ir pietiekoša,
46
tikai viens respondents atzīmēja, ka nē, nav pietiekoša.
Īstenojot Attīstības stratēģiju, būtiska bija vietējās sabiedrības informēšana, kura tika nodrošināta
ievietojot informāciju publiskajos saziņas avotos par projektu kārtām un par biedrības aktualitātēm
sabiedrībai un pašvaldībām. Biedrības valdes locekļi, biedri un darbinieki, veic biedrības atpazīstamības
veicināšanu brīvprātīgi, piedaloties dažādos pasākumos.
Partnerības biedru viedoklis par biedrības
atpazīstamību dalās, daļa respondentu atzīmējusi,
ka biedrība ir labi atpazīstama, bet otra daļa, ka
atpazīstamība jāuzlabo (ATTĒLS:14).

44%
56%

Jā, labi
atpazīstama
Biedrības
atpazīstamība
jāuzlabo
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Biedrības „Pierīgas partnerība” biedru aptauja, kurā piedalījās 9 no potenciālajiem 15 biedriem
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ATTĒLS: 14. PARTNERĪBAS BIEDRU VIEDOKLIS PAR TĀS ATPAZĪSTAMĪBU

47

48

Biedru priekšlikumi atpazīstamības uzlabošanai :








sabiedrība jāturpina informēt par iespējām, kuras piedāvā biedrība;
regulāras aktivitātes - semināri, raksti medijos;
vairāk rakstīt un stāstīt sociālajos tīklos, vietējos laikrakstos;
mūžizglītības veicināšana;
aktīvāka iesaiste novadu svētkos;
organizēt neformālās tikšanās;
iedzīvotāju forumu organizēšana.

Biedrība organizēja divus seminārus (2011. un 2012. gadā) par LEADER iespējām (projektu iesniegumu
aizpildīšanu, sagatavošanu un ES fondu finanšu iespējām). Bet pēc organizētajiem semināriem, tika
konstatēts, ka semināros tika uzdoti individuāli jautājumi par apmeklētāju interesējošajām nozarēm,
tāpēc tika izlemts turpmāk konsultēt projektu iesniedzējus individuāli. Konsultācijas projektu
iesniedzējiem sniedza trīs algoti darbinieki, katrā novadā tika nodrošināta individuāla konsultācija bez
maksas katram ieinteresētam iedzīvotājam. Potenciālo projektu iesniedzējus par LEADER iespējām
informēja arī Padomes locekļi. Šobrīd konsultācijas sniedz valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja un
administratīvais vadītājs darbam ar pretendentiem.
Īstenoto Attīstības stratēģijas ietvaros projektu uzraudzība tika veikta, apsekojot objektus un
atspoguļojot informāciju par tiem LAD paredzētajos pārskatos. Pašlaik veicot projektu uzraudzību ir
izstrādāta uzraudzības veidlapa, veikta dokumentālā kontrole, objekts apskatīts dabā un veikta
fotofiksācija.
Partnerība, lai veicinātu vietējās sabiedrības aktivitāti un sadarbību organizēja pasākumus, kas
apvienoja līdzīgu jomu pārstāvjus:




2014.gada aprīlī tika organizēta amatnieku tikšanās, lai izvērtētu jomas problēmas un
iespējamās sadarbības iespējas un aktivitātes darbības uzlabošanai, bet 2014.gada maijā
Mārupē tika sarīkota amatnieku izstāde;
no 2014.gada līdz 2015.gadam tika organizēti 9 esošo un topošo uzņēmēju pieredzes
braucieni uz Lietuvas un Latvijas uzņēmumiem par pieredzi īstenojot projektus.

Gatavojoties nākošajam plānošanas periodam, 2015.gadā Partnerība organizējusi iedzīvotāju tikšanās
visu VRG teritorijas novadu lielākajās apdzīvotājās vietās un tematiskos seminārus jeb LEADER projektu
izstrādes darbnīcas. VRG teritorijas iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar jau paveikto LEADER ietvaros,
informēti par iespējām pašiem veicināt teritorijas attīstību un pieejamo atbalstu, veidot jaunus
kontaktus un atrast sadarbības partnerus.
Ārpus Attīstības stratēģijas ieviešanas Partnerība veic un piedalās arī citās aktivitātēs, piesaistījusi
finanšu resursus Latvijas – Lietuvas pieredzes apmaiņas braucieniem Pierīgas partnerības un Kretingas
(Lietuva) ZVRG kopprojektā, brīvprātīgi strādājuši pie Mārupes novada svētku un Olaines novada
svētku organizēšanas (brīvprātīgi iesaistot arī jauniešos). Biedrība sadarbībā ar Mārupes novadu, otro
gadu piedalās Mārupes sakoptākā daiļdārza konkursa organizēšanā (piedalās ar 10% no kopējā
pasākuma budžeta), iesaistās talkās, u.c.
1; 11%
Aptaujājot Partnerības biedrus, respondenti, kuri piedalījās
aptaujā, gandrīz visi atzīmējuši, ka Partnerība ir darbojusies
veiksmīgi, lai īstenotu Attīstības stratēģiju, tikai viens
respondents atzīmējis, ka daļēji, „vienmēr var labāk, pēdējo
mēnešu laikā darbība ir uzlabojusies, un domājams, ka tā arī būs
turpmāk, vajadzētu vairāk strādāt uz iedzīvotājiem, vairāk
organizēt praktiskus seminārus, tikšanās, līdz ar to izkristalizēsies

Jā
Daļēji
8; 89%
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vairāk darāmās lietas, kuras jāuzlabo, kā arī vairāk varēs izvērtēt attīstības klupšanas akmeņus”.
ATTĒLS: 15. „VAI BIEDRĪBA IR DARBOJUSIES SEKMĪGI, LAI ĪSTENOTU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU?

49

Par Partnerības darbību pašu biedrības biedru viedoklis nedaudz dalās, 67% respondenti atzīmējuši, ka
ir apmierināti ar biedrības darbu, bet 33% norādījuši, ka ir apmierināti daļēji, bet neviens no
respondentiem nav atzīmējis, ka nē, nav apmierināts ar biedrības darbu (ATTĒLS:16).

Respondenti, kuri atzīmēja, ka
apmierināti daļēji, kā iemeslus min:

ar

Partnerības

darbu

ir

 nepieciešams veikt papildus aktivitātes – apmācības un
piesaistīt arī citu finansējumu bez LEADER,
 pie projektu īstenošanas būtu jāiesaista plašāks cilvēku
loks,
 vairāk vajag iet uz āru, redzamus un taustāmus
pasākumus, tikšanās un forumus rīkot regulāri,
 nepieciešams biežāk organizēt tikšanās biedriem, piem.
vienu reizi mēnesī, lai vairāk iesaistītos ideju līmenī.

3; 33%
Jā
Daļēji

6; 67%

ATTĒLS: 16. PARTNERĪBAS BIEDRU APMIERINĀTĪBA AR TĀS DARBĪBU

Lai Partnerība veiksmīgi darbotos, liela nozīme ir
biedru savstarpējai saziņai, aptaujātie biedri
norādījuši, ka lielākoties tiek izmantotas tikšanās
klātienē, saziņa caur e-pastiem un sazvanīšanās, bet
tiek izmantoti arī cits saziņas veids, kā sociālie tīkli.
Viens biedrs atzīmējis, ka savstarpējā saziņa nedaudz
jāuzlabo „vajadzētu vairāk padomāt par biedru
savstarpējiem pasākumiem, lai viens otru iepazīstam”
(ATTĒLS:17).

Tiešās tikšanās

2; 9%

Saziņa caur epastu
Sazvanīšanās

7; 32%

6; 27%
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Cits

7; 32%

ATTĒLS: 17. PARTNERĪBAS BIEDRU SAZIŅAS VEIDI
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Partnerības biedru sadarbība, izsakot priekšlikums, savstarpējā saziņā un pienākumu sadalīšanā
galvenokārt tiek novērtēta pozitīvi (ATTĒLS:18)
Izsakot priekšlikumus

6

1

1

1
Labi

Savstarpējā saziņā

5

Pienākumu sadalīšanā

3
6

0%

20%

0

1
40%

60%

1
80%

1

Vidēji
Slikti

1

Nav viedokļa
100%

ATTĒLS: 18. PARTNERĪBAS BIEDRU SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS VĒRTĒJUMS

Lai Partnerība varētu sasniegt savus nospraustos mērķus,
īstenot idejas un sniegt ieguldījumu sabiedrības labā un
VRG teritorijas attīstībā, būtiski ir atrast brīvo laiku, ko var
veltīt biedrības aktivitātēm, jo biedri biedrībā darbojas uz
brīvprātības principa. Aptaujājot biedrus, respondenti,
kuri piedalījās aptaujā, lielākā daļa – 67% norādīja uz to,

52

1; 11%
Daļēji

2; 22%

Nē
6; 67%

Jā
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ka daļēji var pietiekami daudz laika veltīt savu pienākumu veikšanai biedrībā, 22% norādījuši, kā nē,
nevar veltīt pietiekoši laiku, bet 11% atzīmējuši, ka var veltīt pietiekoši laiku biedrības pienākumu
veikšanai.
ATTĒLS: 19. VAI SPĒJAT PIETIEKAMI DAUDZ LAIKA VELTĪT SAVU PIENĀKUMU VEIKŠANAI BIEDRĪBĀ?

Partnerības darbības efektivitāti nodrošina arī
biedru zināšanas un pieredze, lielākā daļa aptaujas
respondentu atzīmējuši, ka bieži pilnveido savas
zināšanas un prasmes. Biedri individuāli iepazīstas
ar aktuālo informāciju, konsultējas ar citiem
biedrības padomes locekļiem un biedriem, apmeklē
seminārus un sanāksmes (ATTĒLS:20).

1;
13
%

53

Jā, bieži

1; 12%

Nē, diezgan
reti
Cits

6; 75%

ATTĒLS: 20. VAI JŪS PILNVEIDOJAT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES, LAI UZLABOTU BIEDRĪBAS DARBU?

54

SECINĀJUMI:


Biedrības darbs, īstenojot Attīstības stratēģiju, tiek vērtēts atzinīgi, jo VRG teritorijā,
pamatojoties uz Partnerības izstrādāto Attīstības stratēģiju un tās īstenošanai piesaistīto
resursu fondu ietvaros, VRG teritorijā tika īstenoti 116 projekti un apgūts gandrīz viss
piešķirtais ELFLA un EZF finansējums, veikta Attīstības stratēģijas regulāra atjaunošana vai
nepieciešamības gadījumā grozījumu veikšana, kā arī veiktas aktivitātes ārpus Attīstības
stratēģijas ieviešanas (organizētas dažādu jomu pārstāvju tikšanās, īstenots kopprojekts
(biedrības „Pierīgas partnerība un Kretingas vietējās Zivsaimniecības grupas (Lietuva)
kopprojekts), ņemta dalība novadu svētkos, talkās, u.c.);



Lai Partnerība varētu pilnvērtīgi attīstīties un sniegt pēc iespējas lielāku ieguldījumu, ir jāveicina
vēl labāku biedru savstarpējo komunikāciju un sadarbības iespējas, iepazīstot vienam otru un
katra biedra stiprās puses, lai pēc iespējas, pielietotu tās un veicinātu efektīvāku biedrības
darbu (organizēt biežākas biedru gan oficiālās, gan neoficiālās tikšanās, izveidot grupas, kuras
atbild par konkrētu nozari un tās veicināšanu (piemēram, kultūras un dabas objektu attīstības
sekmēšana), u.c.;



Palielinoties Partnerības pieredzei, atpazīstamībai vietējā sabiedrībā, sadarbībai ar dažādu
jomu pārstāvjiem VRG teritorijā un nodrošinot administratīvo personālu (tiek algoti darbinieki,
kas nodrošina biedrības darbību katru dienu), tās darba efektivitāte uzlabojas un ieguldījums
VRG teritorijas attīstībā pieaug.

BIEDRĪBAS ATPAZĪSTAMĪBA UN IEGULDĪJUMS VIETĒJĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ NO SABIEDRĪBAS
SKATUPUNKTA

Nevalstisko organizāciju sektorā ir jāpiesaista un jāapvieno dažādas ieinteresētās puses, lai veicinātu
gan vispārīgu, gan konkrētu nosprausto mērķu sasniegšanu. Partnerības mērķi ietver sabiedrības
iesaistīšanu lauku teritorijas attīstībā, sadarbības attīstīšanu
starp dažādu sektoru pārstāvjiem, kopienu sadarbības tīkla
veidošanu, u.c. Lai iesaistītu pēc iespējas daudzveidīgāku
53

32%

Biedrības „Pierīgas partnerība” biedru aptauja, kurā piedalījās 9 no potenciālajiem 15 respondentiem
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Jā
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68%

dažādu nozaru pārstāvjus, interesentus un sadarbības partnerus, svarīgi ir veicināt Partnerības
atpazīstamību vietējās rīcības grupas teritorijā, attīstot VRG sabiedriskās attiecības.
Aptaujājot VRG teritorijas iedzīvotājus (159 respondentus), lielākā daļa respondentu atzina, ka ir
informēti par Partnerību - 68%, bet 32% atzīmēja, ka nezina par Partnerību (ATTĒLS:21).
ATTĒLS: 21. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBA PAR BIEDRĪBU „PIERĪGAS
55
PARTNERĪBA”

Aptaujājot iedzīvotājus par īstenotajiem LEADER
projektiem, 41% norādījuši, ka nezina kādu realizēto
LEADER projektu, bet 59% atzīmējuši, ka zina, kādu no
LEADER īstenotajiem projektiem (ATTĒLS:22). Kas norāda
uz to, ka iedzīvotāji ir vairāk informēti par Partnerību,
nevis tās ietvaros sekmēto LEADER projektu izstrādi.

41%

Jā
59%

Nē

ATTĒLS: 22. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBA PAR VRG TERITORIJĀ ĪSTENOTAJIEM LEADER PROJEKTIEM

56

Lai veiksmīgi īstenotu Attīstības stratēģiju un ieviestu LEADER pieeju, VRG teritorijā, Partnerība izmanto
dažādus komunikācijas veidus sabiedrības informēšanai un iesaistei vietējās teritorijas attīstīšanā.
PARTNERĪBAS IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS AVOTI:










Partnerības mājas lapa www.pierigaspartneriba.lv;
Sociālie tīkli:
• (www.twitter.com/VRG_Pieriga,
• www.instagram.com/pierigas_partneriba,
• www.draugiem.lv/pierigaspartneriba,
• www.facebook.compierigaspartneriba);
VRG teritorijas novadu pašvaldību mājas lapas un laikraksti:
• Babītes novada pašvaldības mājas lapa lapawww.babite.lv un vietējais laikraksts;
• Mārupes novada pašvaldības mājas lapa lapawww.marupe.lv un vietējais laikraksts;
• Olaines novada pašvaldības mājas lapa lapa www.olaine.lv un vietējais laikraksts;
Semināri;
Tikšanās;
Bukleti;
u.c.

Aptaujājot vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotājus par informācijas avotiem, no kuriem uzzinājuši
par Partnerību, 24% atzīmēts, ka par to uzzināts no novada domes mājas lapas, 20% no novada domes
laikraksta, 18% no tikšanās klātienē, 16% no sociālajiem tīkliem, 15% no Partnerības mājas lapas un 7%
no citiem avotiem. Kā citi avoti tiek minēti ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, Lauku atbalsta dienesta
mājas lapa, pašvaldība, lauksaimniecības koordinators, u.c. (ATTĒLS:23).
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Iedzīvotāju aptauja, aptaujā piedalījās 159 respondenti.
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Novada domes mājas lapā

7%

Novada domes laikrakstā

24%

16%

Biedrības mājas lapā www.pierigaspartneriba.lv

18%

Tikšanās klātienē (sanāksmēs un semināros,
pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.)
Sociālajos tīklos

20%
15%

Citur

ATTĒLS: 23. INFORMĀCIJAS AVOTI PAR BIEDRĪBU „PIERĪGAS PARTNERĪBA” UN TĀS AKTIVITĀTĒM
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Partnerībai ir izveidots labs pamats sabiedrības informēšanai un atpazīstamības veicināšanai. Jāturpina
izmantot visas iespējamās informācijas nodošanas iespējas un informēt sabiedrību par aktualitātēm.
Regulāra sabiedrības informēšana caur sociālajiem tīkliem un piedalīšanās dažādos vietējā, nacionālā
un starptautiskā līmeņa pasākumos, potenciālajai atbalsta mērķauditorijai sniedz priekšstatu, ka
Partnerība ir aktīva, zinoša, līdzdarboties gatava un spēj iedrošināt iedzīvotājus darboties, lai sekmētu
vietējās teritorijas attīstību. Pēc aptaujas datiem var secināt, ka būtiski ir informēt sabiedrību caur
pašvaldību informācijas kanāliem, kurus ikdienā izmanto lielāks skaits vietējo iedzīvotāju.
Lielākā daļa respondentu – 46%
atzīmējuši, ka Partnerība piesaista finanšu
līdzekļus
projektu
konkursu
organizēšanai, 26% atzīmējuši, ka izstrādā
un ievieš dzīvē teritorijas attīstības
stratēģiju, bet 20%, ka apvieno publiskā
un
privātā
sektora
dalībniekus
(ATTĒLS:24). Pēc iedzīvotāju aptaujas 8%
respondentu atzīmējuši, ka nezina, ar ko
nodarbojas Partnerība.

Apvieno publiskā (pašvaldības,
NVO) un privātā (uzņēmēji,
iedzīvotāji) sektora dalībniekus

8%

20%

Piesaista finanšu līdzekļus projektu
konkursu organizēšanai

26%
Izstrādā un ievieš dzīvē teritorijas
attīstības stratēģiju

46%

Nezinu

ATTĒLS: 24. APTAUJAS DALĪBNIEKU VIEDOKLIS PAR BIEDRĪBAS „PIERĪGAS PARTNERĪBA” DARBĪBU

58

Sadalot aptaujas respondentus atsevišķās mērķgrupās, iezīmējas tas, ka uzņēmēji/pašnodarbinātas
personas vispozitīvāk novērtējuši biedrības „Pierīgas Partnerība” iesaisti, veicinot aktīvāku sabiedrības
iesaistīšanos teritorijas attīstībā un dažādu projektu realizāciju. Vairākums pašvaldības/valsts iestāžu
darbinieki atzīmējuši, ka biedrība ar savu darbību veicinājusi aktīvāku iedzīvotāju iesaisti un projektu
realizāciju. Bet pārējiem aptaujas dalībniekiem (privāto uzņēmumu darbinieki, pensionāri, studenti,
skolēni, u.c.) viedoklis dalījās, lielākajai daļai respondentu nebija viedokļa šajā jautājumā (ATTĒLS:25).
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Iedzīvotāji

22

2
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Jā
Pašvaldību/valsts iestāžu darbinieki

23

2 4

Nē

21

Daļēji
Nav viedokļa
Uzņēmēji/pašnodarbinātas personas

19

1

8

7
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ATTĒLS: 25. IEDZĪVOTĀJU, UZŅĒMĒJU/PAŠNODARBINĀTO PERSONU UN PAŠVALDĪBU/VALSTS IESTĀŽU DARBINIEKU VĒRTĒJUMS VAI
BIEDRĪBA „PIERĪGAS PARTNERĪBA” VEICINĀJUSI AKTĪVĀKU SABIEDRĪBAS IESAISTĪŠANOS TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ UN AKTĪVĀKU
DAŽĀDU PROJEKTU REALIZĀCIJU?

Aptaujājot atsevišķi VRG teritorijas novadu pašvaldību priekšsēdētājus, galvenokārt tika atzīmēts, ka
biedrība „Pierīgas partnerība” īstenojot Vietējo attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam ir veicinājusi
novada attīstību, „Īstenojot stratēģiju Olaines novadā, ir izveidotas daudzas vietējiem iedzīvotājiem
nozīmīgas vietas, infrastruktūra, pakalpojumi, kas veicina novada attīstību - veloceliņi, bērnu rotaļu
laukumi, atpūtas laukumi utt.” un īstenojot Vietējo attīstības stratēģiju ir veicināta vietējo iedzīvotāju
aktīvāka iesaistīšanas teritorijas attīstībā, „Daudzas biedrības ir iesaistījušās stratēģijas īstenošanas
pasākumos novadā, paši sniedz pieteikumus un īsteno projektus, tāpat aktīvāk iesaistās novada attīstības
veicinošos pasākumos”. Mārupes novadā Partnerība tiek vērtēta kā atpazīstama, bet Babītes un Olaines
novados tiek vērtēta kā daļēji atpazīstama, „Atpazīst tie, kas sniedz projektus, vai pievērš uzmanību
relīzēm, informācijas plāksnēm par projektu īstenošanu”. Pašvaldības veicināja arī aktīvāku biedrību
iesaistīšanos LEADER pieejamā atbalsta saņemšanai, jo visos novados tika sniegts atbalsts
līdzfinansējuma saņemšanai LEADER projektu īstenošanai.
Visu novadu pašvaldību pārstāvji norādījuši, ka Vietējā attīstības stratēģijā noteiktās prioritātes un
rīcības bija atbilstošas vietējās teritorijas vajadzību izpildei. Kā turpmākās aktivitātes, pakalpojumi un
vajadzības būtu atbalstāmas nākamajā plānošanas periodā, īstenojot Vietējo attīstības stratēģiju,
noradītas:
No aptaujas dalībniekiem 34% ir iesaistījušies un
darbojas kādā no NVO, 36% nav iesaistījušies, bet
labprāt to darītu, kas norāda uz to, ka VRG teritorijā ir
potenciāls arī turpmāk attīstīties NVO sektoram un
iedzīvotāji iesaistīsies dažādu jomu attīstībā. Bet 30%
aptaujas respondenti atzinuši, ka nedarbojas NVO un
arī neplāno to darīt (ATTĒLS:26).
ATTĒLS: 26. IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS RESPONDENTU ATBILDES, VAI

Nē, bet labprāt
to darītu

34%
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Nē, arī
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iesaistīties
Jā

30%
IESAISTĪJUŠIES KĀDĀ NO NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM?
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Aptaujājot VRG teritorijas iedzīvotājus, respondenti tika aicināti izteikt priekšlikumus Partnerības
darbības uzlabošanai.
Aptaujas respondentu priekšlikumi:


Partnerībai ir jāturpina aktīvi iesaistīt iedzīvotājus savos organizētajos pasākumos, jāpiesaista
jaunieši, jāorganizē vairāk tiešo kontaktu tikšanās;
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Jāsniedz plašāka informācija par Partnerību, pieejamajiem projektiem, finansējuma iespējām un
jāmotivē NVO iesaistīšanos dažādās aktivitātēs;
Jāveido pievilcīgāks tēls un vēl aktīvāk jāinformē par Partnerību un tās aktivitātēm, efektīvāk
izmantot pašvaldību mājas lapas;
Organizēt projektu realizētāju tikšanās, lai pastāsta par izdarīto un sasniegto, iedrošinot citus;
Veicināt informācijas nodrošināšanu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem par attīstības
iespējām, kā arī atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību;
Sniegt atbalstu un stiprināt NVO, kas vēlas īstenot projektus sadarbībā ar pašvaldību;
Organizēt kopīgas tikšanās ar pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai veicinātu
pārdomātu teritoriju attīstības plānošanu.

Aptaujājot
projektu
īstenotājus,
lielākā
daļa
respondentu, kuri piedalījās aptaujā un sniedza
atbildes par realizētajiem projektiem atzīmējuši, ka
80% projektu netiktu īstenoti bez LEADER atbalsta,
18% projekti tiktu īstenoti daļēji, bet tikai 2% projektu
tiktu īstenoti arī bez atbalsta (ATTĒLS:27). Kas norāda
uz to, ka Partnerības darbība un aktivitātes, veicinot
projektu īstenošanu, ir sniegusi būtisku ieguldījumu
teritorijas attīstībā.

2%

18%
Jā
Nē
Daļēji
80%

ATTĒLS: 27. PROJEKTU ĪSTENOTĀJU VIEDOKLIS, VAI PROJEKTS TIKTU REALIZĒTS BEZ ATBALSTA
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Projektu īstenotāji par projektu realizēšanu galvenokārt uzzinājuši no biedrības mājas lapas - 40%, no
tikšanās klātienē uzzinājuši 22%, pašvaldības mājas lapā 16%, semināros 11%, novada domes laikrakstā
9% un citos informācijas avotos 2%(ATTĒLS:28).
Biedrības mājas lapu
www.pierigaspartneriba.lv

2%

Tikšanos klātienē

9%
11%

40%

Pašvaldības domes mājas lapu
Seminārus

16%

Novada domes laikrakstu
22%
citu
ATTĒLS: 28. PROJEKTU IESNIEDZĒJU INFORMĀCIJAS AVOTI PAR IESPĒJU IZSTRĀDĀT UN REALIZĒT PROJEKTUS
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Gandrīz visi aptaujātie projektu iesniedzēji atzīmēja, ka informācija par projektu konkursiem bija
saprotama, tikai viens projekta iesniedzējs atzīmēja, ka nē, nebijusi saprotama. Bet gandrīz visi projektu
iesniedzēji atzīmēja, ka projektu sagatavošanai bijis pietiekošs atbalsts no Partnerības puses.
Problēmas projektu īstenotājiem izstrādājot projektus, sagatavojot projekta pieteikumus, atskaites,
sagādājis:
 izstrādājot projektu, kurā tika plānoti būvdarbi, kopīpašumā bija nepieciešama 100% visu
iedzīvotāju piekrišana, kā arī ļoti lielais dokumentu apjoms, kurus būtu nepieciešams
vienkāršot.
 Īstenojot projektus, problēmas sagādāja pārāk īsais projekta īstenošanai paredzētais laiks,
nācās mainīt projekta īstenošanas termiņus, jo piegādātājs nevarēja nodrošināt savlaicīgu
preču/pakalpojumu piegādi,
 nebija skaidrs, kādi dokumenti un kurā brīdī jāiesniedz LAD, saskaņojot izmaiņas,
60
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 nebija informācijas par iekārtu iegādes termiņa noilgumu, ka drīkst iegādāties ne vecākas par 5
gadiem.
 Sagatavojot atskaites, problēmas bija, aizmirstot iesniegt ikgadējās atskaites, un līdz ar to tika
kavēts atskaišu iesniegšanas termiņš.
Ieteikumi LEADER pieejas īstenošanai nākotnē Partnerībai no projektu īstenotājiem:








informēt par projektu konkursiem, būtu publicēta informācija par jau realizētajiem projektiem,
kas rosinātu jaunas idejas un motivētu jaunu projektu sagatavošanai;
uzlabotu elektronisko sistēmu, lai visas darbības varētu veikt elektroniski;
vienkāršot projektu pieteikumu sagatavošanu;
vajadzētu sagatavot un publicēt pilnu procesa shēmu un aprakstu, kas, kad un kā darāms, īpaši
par LAD kārtojamām formalitātēm;
saīsināt LAD lēmuma pieņemšanas termiņus;
informēt par citu kļūdām, lai tās neatkārtotu;
būtu vēlams, lai ik gadu savlaicīgi tiek atsūtīti elektroniski atgādinājumi par atskaišu
62
iesniegšanu.

SECINĀJUMI
 Partnerības aktivitāte ir veicinājusi sabiedrībai pašai uzņemties iniciatīvu un veicināt dzīves
vides kvalitātes uzlabošanos novados;
 Organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem un rīkojot seminārus, tiek uzrunāti vietējie iedzīvotāji būt
aktīvākiem un izmantot iespējas, ko sniedz LEADER, tiek veicināta sadarbības un jaunu
kontaktu veidošanās, kā arī saņemta informācija par vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamajām
vajadzībām;
 Biedrības daudzveidīgie komunikācijas veidi, sekmē tās atpazīstamību, kas norāda uz to, ka arī
turpmāk jāturpina aktīvi tos izmantot, pielietojot arī atraktīvas idejas tēla veidošanai;
 Vairāk jāizceļ un pēc iespējas vairākos komunikācijas kanālos jāizvieto informācija par
īstenotajiem projektiem, to sniegto ieguldījumu un pieejamību sabiedrībai, izstrādājot kārtību,
kā un kur informācija jāizvieto gan biedrībai, gan projekta īstenotājam papildus noteiktajai
kārtībai;
 Projektu īstenotāju vērtējums, ka lielākā daļa projektu netiktu īstenota bez LEADER un
Partnerības atbalsta, norāda uz to, ka daļa biedrību, pašvaldību un uzņēmēju idejas netiktu
īstenotas un sniegts būtisks ieguldījums VRG teritorijas attīstībā;
 Partnerība savu iespēju robežās varētu izveidot sistēmu, kas pēc iespējas atvieglo projektu
iesniedzēju un īstenotāju nepieciešamo dokumentu un atskaišu sagatavošanu.
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Projektu īstenotāju aptaujas rezultāti, 29 respondenti snieguši atbildes par 60 projektiem
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4.

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IETVAROS FINANSĒTIE PROJEKTI, TO

IETEKME UZ PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM UN PIENESUMS TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAI
LEADER ietvaros Partnerības teritorijā ir īstenoti projekti, kuri veicinājuši dažādu jomu attīstību VRG
teritorijas novados - uzlabota infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums sportam, aktīvajai
atpūtai, sabiedriskajām aktivitātēm, sakārtoti un izbūvēti atsevišķi infrastruktūras objekti, sniegts
atbalsts uzņēmējdarbības uzlabošanai. Sociāli ekonomisko ieguvumu kopumā ir snieguši visi projekti,
dažiem šis ieguldījums ir lielāks, dažiem - mazāks, tas atkarīgs no tā, vai, realizējot projektu, tas
pieejams lielākai sabiedrības daļai vai tikai konkrētām mērķgrupām.
Kā Attīstības stratēģijas vadlīnijas tika noteiktas prioritātes, kuru sasniegšana tiek veicināta ar LEADER
projektu īstenošanu VRG teritorijā.

PRIORITĀŠU UN RĪCĪBU PLĀNOTO REZULTĀTU SASNIEGŠANA UN IEGULDĪJUMS VIETĒJĀ TERITORIJĀ,
ĪSTENOJOT PROJEKTUS
1. prioritāte - Kvalitatīva sociālā, kultūras vide un aktīva uzņēmējdarbība
Mērķis - ekonomiskās aktivitātes paaugstināšana un jaunu darba vietu radīšana, sekmējot plašu
sadarbību starp sociāli, ekonomiski, sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem, pakāpeniski iesaistot mazaktīvo
teritorijas sabiedrības daļu caur dažādiem teritorijas attīstībai nozīmīgiem projektiem, veicināt
uzņēmēju sadarbību, kooperāciju.
1.1. rīcība - Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
Mērķis – nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu un publisko
pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, tādējādi būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības. Radīt
pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību.
Īstenojot projektus 1.1. rīcības ietvaros, veicināta sociālo un publisko pakalpojumu pieejamība un
kvalitātes uzlabošana VRG teritorijas iedzīvotājiem. Kopumā rīcības ietvaros tika īstenoti 48 projekti,
kurus īstenojot, biedrības, pašvaldības iestādes un uzņēmēji uzlaboja sniegtos pakalpojumus,
infrastruktūru un iegādājās nepieciešamo inventāru. 1.1. rīcības ieviešana veicinājusi ne tikai esošo
publisko un sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanu, bet sekmējusi arī jaunu pakalpojumu pieejamību
vietējiem iedzīvotājiem - labiekārtotas atpūtas vietas Olaines novadā, BMX trases un aktīvās atpūtas
parka izveidi Mārupes novadā, sadzīves priekšmetu apmaiņas punkta izveide, u.c.
Iedzīvotāji, veicot aptauju, tika aicināti novērtēt atlasītus 1.1. rīcības ietvaros atbalstītos un realizētos
projektus katrā novadā. Jāatzīmē, ka lielākoties iedzīvotāji atzīmējuši, ka nezina par projektiem, bet to
nozīmīgumu galvenokārt atzīmējuši, kā augstu vai vidēju (ATTĒLS:29).
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ATTĒLS: 29. RĪCĪBAS 1.1. IETVAROS ATLASĪTO ĪSTENOTO PROJEKTU IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS
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1.2. rīcība - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai un atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
Mērķis - nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu
pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanu, kā
rezultātā palielināsies lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma
līmenis lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības
produktiem pievienoto vērtību, un attīstot lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskā darbība un
konkurētspēja.
Rīcības 1.2. ietvaros tika īstenoti trīs projekti, kas veicinājuši lauku uzņēmējdarbības attīstību un
mājražošanu. Neviens projekts šīs rīcības ietvaros netika īstenots Olaines novadā. Pēc iedzīvotāju
aptaujas, lielākoties par projektiem, kuri īstenoti 1.2. rīcības ietvaros Mārupes un Babītes novados
iedzīvotāji nav informēti. Novērtējot projektus, iedzīvotāju domas dalās par to nozīmīgumu, vai tas ir
augsts vai vidējs, bet atsevišķi aptaujas dalībnieki, tos novērtējuši kā zemus. Projektu tiešais ieguvums ir
projektu īstenotājiem, bet ne lielākai sabiedrības daļai, līdz ar to projektu atpazīstamība ir zemāka un
par ieguvumu būtiskumu aptaujas dalībnieku domas dalās (ATTĒLS:30).
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ATTĒLS: 30. RĪCĪBAS 1.2. IETVAROS ATLASĪTO ĪSTENOTO PROJEKTU IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS
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1.3. rīcība - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Mērķis - Dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.
Realizējot 49 projektus rīcības 1.3. ietvaros, ir sniegts būtisks ieguldījums VRG teritorijā, lai uzlabotu
sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāti VRG teritorijas iedzīvotājiem. Īstenojot projektus, ir sniegts
atbalsts sporta un kultūras aktivitāšu nodrošināšanai, izveidojot atbilstošu infrastruktūru un
nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu izveide, u.c. Rīcības
ietvaros nav sniegts plānotais atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanai un
popularizēšanai, kas varētu būt skaidrojams ar iedzīvotāju zemo informētību par kultūrvēsturiskajiem
un dabas objektiem VRG teritorijā, kā arī salīdzinoši sarežģītajām prasībām un augstajām izmaksām,
kas saistītas ar objektu sakārtošanu, infrastruktūras izveidi un turpmāko apsaimniekošanu un
uzturēšanu.
Aptaujājot iedzīvotājus, 1.3. rīcības ietvaros, īstenotie projekti galvenokārt ir novērtēti, kā nozīmīgi.
Olaines novadā īstenotā projekta novērtējuma aktivitāte ir zeme, jo projekts vairāk vērsts uz konkrētu
mērķauditoriju un vairums iedzīvotāji neizmanto Sociālā dienesta pieejamos pakalpojumus, līdz ar to
lielākā daļa aptaujāto Olaines novada iedzīvotāju nav sniegusi projekta novērtējumu un par to nav
informēta (ATTĒLS:31).
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ATTĒLS: 31. RĪCĪBAS 1.3. IETVAROS ATLASĪTO ĪSTENOTO PROJEKTU IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS
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2. prioritāte - ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība.
Mērķis - sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, atbalstot projektus sociālo pakalpojumu
kvalitātes un to pieejamības palielināšanai un uzņēmējdarbības attīstības iespēju vairošanai biedrības
teritorijā.
2.1. rīcība - ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.
Mērķis – sakopjot apkārtējo vidi, veicināt kultūras un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus
pasākumus.
Īstenojot rīcības ietvaros sešus projektus, tika veicināta galvenokārt vides attīstība - ūdenskrātuves
sakārtošana, futbola laukuma un veloceliņa izbūve, skvēra izveide un labiekārtošana, atkritumu
laukuma izbūve. Atsevišķi projekti veicinājuši ne tikai vides attīstību un sakārtošanu, bet arī nodrošina
rekreācijas un sporta aktivitātes VRG teritorijas iedzīvotājiem. Rīcības ietvaros netika īstenots neviens
projekts, kurš veicinātu mūžizglītības un kultūras infrastruktūras objektu pieejamību visiem VRG
teritorijas iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju aptaujā, rīcības 2.1. projektu vērtējumā vērojams, ka iedzīvotāji par šiem projektiem ir
informētāki un galvenokārt tie novērtēti ar augstu nozīmīgumu, kas norāda uz to, ka tiem ir būtiska
nozīme dzīves vides kvalitātes uzlabošanā un apkārtējās vides sakārtošanā (ATTĒLS:32).
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ATTĒLS: 32. RĪCĪBAS 2.1. IETVAROS ATLASĪTO ĪSTENOTO PROJEKTU IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS
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3. prioritāte - labiekārtota un sakopta apkārtēja vide.
Mērķis - sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā,
atbalstot projektus saistībā ar apkārtējās vides sakopšanu, labiekārtošanu un visu tajā esošo
kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību apzināšanu un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.
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3.1. rīcība - atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai.
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot
tās, un nodrošināt pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem. Radīt teritorijā esošo
kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un pieejamību, to apkārtējas vides
labiekārtošana, saglabājot un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.
Rīcības 3.1. ietvaros tika īstenoti desmit projekti, kuri veicinājuši aktīvai atpūtai pieejamu vietu pie
ūdeņiem sakārtošanu un attīstīšanu, tādējādi attīstot tūrisma infrastruktūru, ūdeņu piekrastes
pieejamību, kā arī pievilcīgas ainavas veidošanu. Īstenojot projektus rīcības ietvaros, netika veicināta
kultūrvēsturisko un dabas objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana.
Aptaujājot iedzīvotājus, Babītes un Mārupes novados iedzīvotāji dalās gandrīz uz pusēm tajos, kuri ir
informēti par rīcības ietvaros īstenotajiem projektiem un tajos, kuri par tiem nezina. Olaines novadā
lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju nav informēti par projektu, kurš īstenots Olaines novadā. Projektu
nozīmīgums galvenokārt tiek vērtēts, kā augsts un vidējs. Kā zems novērtējums atzīmēts atpūtas un
veikborda iesācēju parka kompleksa izveidei, kas norāda uz to, ka ne visiem iedzīvotājiem ir ieguvums
no šī projekta un tiek izmantotas piedāvātās aktivitātes (ATTĒLS:33).
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Zinu projektu

15

Nezinu projektu

10
5

Augsts

0

Vidējs
Ūdens sporta vietas
labiekārtošana ūdens
krātuvē Piņķi (Babītes nov.)

Karjera "Mežezers"
labiekārtošana Jaunolainē
(Olaines nov.")

Atpūtas un veikborda
iesācēju parka kompleksa
izveide Jaunmārupē
(Mārupes nov.)

Zems

ATTĒLS: 33. RĪCĪBAS 3.1. IETVAROS ATLASĪTO ĪSTENOTO PROJEKTU IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS
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Attīstības stratēģijā tika noteikti kvantitatīvie rādītāji, pēc kuriem var vadīties par noteikto rīcību
ieviešanu (TABULA:14).
TABULA:14

RĪCĪBU KVANTITATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS IZVĒRTĒJUMS

RĪCĪBAS NOSAUKUMS

PLĀNOTIE RĀDĪTĀJI

SASNIEGTIE RĀDĪTĀJI

1.1 rīcība - atbalsts pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei
un
sasniedzamībai
vietējiem
iedzīvotājiem

Radītas vairāk nekā 10 darbavietas
vai uzlaboti apstākļi 10 darba vietās

33 68

Rādītājs sasniegts

Izveidoti
centri

pakalpojumu

1

Rādītājs sasniegts daļēji

Vismaz 3 pakalpojumu centros
paplašināta / uzlabota darbība

3

Rādītājs sasniegts

2

Rādītājs sasniegts

1.2
rīcība
atbalsts
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas

vismaz

3

Vismaz 2 ģimenēs tiks uzsākta
lauksaimniecības
produktu
pārstrāde vai pirmapstrāde

67

Iedzīvotāju aptauja, aptaujā piedalījās 159 respondenti
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Lauku atbalsta dienesta dati, rādītāji 2015.07.24.
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RĪCĪBAS NOSAUKUMS
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai un atbalsts
lauksaimniecības
produktu
ražošanai un pirmapstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana

PLĀNOTIE RĀDĪTĀJI

SASNIEGTIE RĀDĪTĀJI

Vismaz 1 ģimenē tiks uzsākta
lauksaimniecības produktu ražošana
vai pārstrāde

1

Rādītājs sasniegts

1.3 rīcība - atbalsts sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem

Atbalstītas 10 radošas darbnīcas

3

Rādītājs sasniegts daļēji

Izveidoti un labiekārtoti 6 bērnu
rotaļu laukumi

7

Rādītājs sasniegts

Izveidotas vismaz
atpūtas vietas

publiskās

7

Rādītājs sasniegts

Labiekārtotas vismaz 4 vietējās
nozīmes pieminekļu apkārtnes

0

Rādītājs nav sasniegts

Realizēti 14 projekti dabas resursu
saglabāšanā, vides aizsardzībā un
sakopšanā

4

Rādītājs sasniegts daļēji

Izveidotas un labiekārtotas 7 aktīvai
atpūtai domātas publiski pieejamas
vietas pie ūdeņiem

1

Rādītājs nav sasniegts

Veikti vairāk kā 12 sīkās publikas
infrastruktūras
uzlabošanas
pasākumi

6

Rādītājs sasniegts daļēji

Sakārtoti un/vai uzlaboti vairāk kā
20 publiskie stāvlaukumi, gājēji un
veloceliņi

1

Rādītājs
sasniegts

netika

Organizēti
un/vai
ieviesti
sabiedriskie pasākumi

16

0

Rādītājs
sasniegts

netika

Izveidoti un/vai sakārtoti vismaz 10
publiskās infrastruktūras objekti
kultūras,
sporta
un
veselīga
dzīvesveida uzlabošanai

9

Rādītājs sasniegts daļēji

Veikti vismaz 10 pasākumi dabas
resursu saglabāšanā, aizsardzībā un
sakopšanā

0

Rādītājs
sasniegts

2.1. rīcība - ciematu, kuros veic
zivsaimniecības
darbības,
atjaunošana un attīstība

3.1. rīcība -atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai

5

netika

Īstenojot Attīstības stratēģiju, tika sasniegti pilnībā vai daļēji lielākā daļa noteikto rādītāju, netika
sasniegti atsevišķi no tiem. Rīcību ietvaros, izvērtējot kvantitatīvos rādītājus, nākas secināt, ka atsevišķi
no tiem nav sasniegti, bet to sasniegšana veicināta citā rīcībā, piemēram, rīcības 1.3. viens no
kvantitatīvajiem rādītājiem, kurš netika sasniegts - izveidotas un labiekārtotas 7 aktīvai atpūtai domātas
publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, tika īstenots rīcības 3.1. ietvaros, attīstot vairākas šādas vietas.
Atsevišķi rādītāji pārklājas un ir līdzīgi, piemēram, dabas un kultūrvēsturisko objektu aizsardzībā un
sakopšanā rīcību 1.3. un 3.1. ietvaros. Kvantitatīvie rādītāji ir skaitlisks novērtējums, kas, īstenojot
projektus, ir skaitliski izmērāms, bet sasniegtie rādītāji pilnvērtīgi neataino sniegto ieguldījumu un
ietekmi uz Attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
Attīstības stratēģijas īstenošanas novērtēšanas procedūrā iekļauti arī plānotie rezultatīvie rādītāji.
Plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, tika aicināti novērtēt projektu īstenotāji, kurus no plānotajiem
rezultatīvajiem rādītājiem, veicinājusi projekta īstenošana (TABULA:15).
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RĪCĪBU PLĀNOTO REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANA

TABULA:15

RĪCĪBAS NOSAUKUMS

69

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana

1.1 rīcība - atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
uzlabojusies pakalpojumu sniegšana un pieejamība
vietējiem iedzīvotājiem

18

radītas jaunas darbavietas VRG teritorijā

2

radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem

8

palielinājies nodarbinātības līmenis VRG teritorijā

0
0

5

10

15

1.2 rīcība - atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai un atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

palielinājusies lauksaimniecības produktu ražotāju aktivitāte

0

tika stiprinātas darba tradīcijas

2

palielinājies sniegto pakalpojumu klāsts

0

palielinājusies mājražotāju aktivitāte

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1.3 rīcība - atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
palielinājies pasākumu skaits kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanā nākamajām paaudzēm

6

tika paplašināts velosipēdu celiņu tīkls

1

palielinājusies jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajās
aktivitātēs
attīstīsījusies iedzīvotāju līdzdalība kultūras, sporta un
veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos
palielinājies sabiedrisko pasākumu skaits un iedzīvotāju
aktivitāte sabiedriskajos pasākumos
sakoptāka daba un vide un kultūras vēsturiskie objekti,
radīta pievilcīga ainava
palielinājusies iedzīvotāju aktivitāte un pilnvērtīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas

7
12
11
8
25

palielinājies iedzīvotāju kultūras un inteliģences līmenis

10

palielinājusies iedzīvotāju tolerance un iecietība pret sociāli
atstumtajām riska grupām
samazinājusies sociālā nevienlīdzība starp sociālās
atstumtības riska grupām
mazaizsargāto iedzīvotāju slānim tika radītas iespējas
pilnvērtīgi dzīvot un pavadīt laiku

2
2
3
0

5

10

15

20

25

30
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Projektu realizētāju aptaujas dati, aptaujā piedalījās 29 projektu īstenotāji, sniedzot atbildes par 60 projektiem.
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2.1. rīcība - ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

paplašināts gājēju celiņu un velosipēdu celiņu tīkls

0

sakārtoti publiskie stāvlaukumi

0

sakārtota publiskā infrastruktūra

4

attīstījusies iedzīvotāju līdzdalība kultūras, sporta un
veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3.1. rīcība -atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai

palielinājusies iedzīvotāju aktivitāte sabiedriskajos
pasākumos

2

palielinājies sabiedrisko pasākumu skaits partnerības
teritorijā

1

palielinājusies sabiedrības informētība dabas resursu
saglabāšanā un aizsardzībā

0

palielināta dabas resursu pieejamība

1

veikta dabas resursu sakārtošana un aizsardzība

0

uzlabota infrastruktūra un radīta patīkama un estētiska
dzīves vide

4
0

1

2

3

4

1.1. rīcības ietvaros tika veicināta gandrīz visu plānoto rādītāju sasniegšana, tikai vienu no tiem
aptaujātie projektu ieviesēji nav atzīmējuši - palielinājies nodarbinātības līmenis Partnerības teritorijā, jo
šo rādītāju ir grūti izvērtēt. Projektu ietvaros ir veicināta esošo darbavietu saglabāšana un atsevišķu
darbavietu izveidošana. No 1.2. rīcības plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, pēc projektu īstenotāju
aptaujas, sasniegts viens rādītājs, stiprinātas darba tradīcijas, bet pārējie rādītāji nav atzīmēti. 1.3.
rīcības ietvaros aptaujātie projektu īstenotāji ir atzīmējuši visus plānotos rezultatīvos rādītājus, kuri,
īstenojot projektus, ir sasniegti. No 2.1. rīcības plānotajiem rezultātiem pēc aptaujāto projektu
īstenotāju viedokļa sasniegts viens plānotais rādītājs - sakārtota publiskā infrastruktūra. 3.1. rīcības
ietvaros sasniegti četri no plānotajiem 6 rādītājiem.
Visu plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšana nav atzīmēta, kas saistīts ar to, ka aptaujā nepiedalījās visi
projektu īstenotāji un atsevišķu plānoto rezultātu īstenošanai netika īstenoti atbilstoši projekti, kas
veicinātu to sasniegšanu – palielinājusies sabiedrības informētība dabas resursu saglabāšanā un
aizsardzībā, kā arī atsevišķus rādītājus ir grūti novērtēt, jo tie ir pārāk visaptveroši, piemēram,
palielinājies nodarbinātības līmenis Partnerības teritorijā, palielinājusies mājražotāju aktivitāte,
attīstījusies iedzīvotāju līdzdalība kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos.
Turpmāk nosakot rezultatīvos rādītājus, tiem jābūt skaitliski izmērāmiem un nepieciešams norādīt to
informācijas avotu (publiskās datu bāzes, Partnerībā pieejamā informācija, pašvaldību dati, u.c.), lai
neveidotos datu nesakritība dažādu informācijas avotu dēļ (TABULA:16).
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TABULA:16

RĪCĪBA

REZULTĀTU RĀDĪTĀJS

RĪCĪBU REZULTĀTU RĀDĪTĀJU MATRICAS PIEMĒRS

SASNIEDZAMAIS

AVOTS

RĀDĪTĀJS

Uzņēmējdarbības
attīstīšana

vides

Labiekārtotas
tirdzniecības vietas VRG
teritorijā

3 (izveidota
novadā)

katrā

Projektu atskaites
Partnerības dati

Lai gan netika sasniegti atsevišķi plānotie rezultatīvie un kvantitatīvie rādītāji, tomēr kopumā īstenojot
projektus ir sniegts ieguldījums dažādās jomās – sporta, kultūras, aktīvās atpūtas, uzņēmējdarbības, u.c.
(ATTĒLS:34).
Sporta aprīkojums
Kultūra
Aktīvā atpūta
Uzņēmējdarbība
Uzturēšana
Sociālā joma
Bērnu laukums
Sporta infrastruktūra
Atpūtas vietas
Jauniešu aktivitātes
Izglītība
Veloceliņi
Publisko pakalpojumu pilnveidošana
Mājas lapa
0

5

10

15

20

25

ATTĒLS: 34. REALIZĒTO UN ĪSTENOŠANĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS PA JOMĀM

Aptaujātie iedzīvotāji, lielākā daļa, 74% atzīmējuši, ka projekti ir veicinājuši iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanos novadā, 12% ka daļēji, ka nē tikai 1%, bet 13% nav viedokļa par šo jautājumu (ATTĒLS:35).
120

108

100
80
60
40
20

17

19

Daļēji

Nav viedokļa

2

0
Jā

Nē

ATTĒLS: 35. APTAUJAS RESPONDENTU VIEDOKLIS VAI PROJEKTI IR VEICINĀJUŠI IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANOS
70
NOVADOS?

Lielākā daļa aptaujāto projektu īstenotāji – 85% norādīja, ka projekti tika realizēti atbilstoši plānotajam,
kas norāda uz to, ka projekti tika izstrādāti kvalitatīvi un izdevās īstenot iecerēto. Tikai 10% atzīmēja, ka
projekti tika īstenoti daļēji plānotajam, bet 5%, ka nē, projekts netika īstenots atbilstoši plānotajam
(ATTĒLS:36). Realizēt projektus atbilstoši plānotajam kavēja gan tehniskas, gan no projektu
īstenotājiem neatkarīgas lietas – tehnikas un instrumentu piegādes kavēšanās, precizējumu
vairākkārtēja veikšana, gruntsūdeņu augstais līmenis, u.c., kas norāda uz to, ka galvenokārt tās bijušas
tehniskas lietas projektu ieviešanas laikā.
70

Iedzīvotāju aptaujas dati, 159 respondenti.
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ATTĒLS: 36. PROJEKTU ĪSTENOTĀJU VIEDOKLIS, VAI PROJEKTS TIKA REALIZĒTS ATBILSTOŠI PLĀNOTAJAM

71

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PIENESUMS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Vietējās rīcības grupas teritorijas attīstība tiek balstīta arī uz atsevišķiem novadu attīstības plānošanas
dokumentiem, kuros noteikta novadu turpmākā attīstības specializācija, ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātes.
Visu trīs novadu uzstādīto ilgtermiņa specializāciju virzieni kā Pierīgas reģiona pašvaldībām ir līdzīgi. Kā
galvenais virziens ir uzņēmējdarbības attīstība, ietverot lauksaimniecības nozares un rekreācijas
attīstību (TABULA:17).
TABULA:17

VRG NOVADU SPECIALIZĀCIJAS

72

NOVADS

SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENS

Babītes novads

Latvijas mērogā inovatīva uzņēmējdarbība un Pierīgas reģionā kvalitatīva dzīves
telpa

Mārupes novads

Specializācija Latvijas mērogā ir lidostas „Rīga” darbība un attīstība, biznesa parka
izveide un lauksaimniecības nozares attīstība
Rīgas reģionā loģistikas un industriālo teritoriju attīstība, specializētā un
netradicionālā lauksaimniecība, specializētā tūrisma attīstība

Olaines novads

Augstvērtīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde, koksnes un citu
mežsaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, pakalpojumu attīstība, rekreācijas
pakalpojumi

VRG novadu plānošanas dokumenti nosaka turpmākos attīstības virzienus, kurus veicinot tiek sasniegti
plānotie uzstādījumi teritoriju attīstībai. Novērtējot VRG Attīstības stratēģijas ietvaros īstenoto projektu
pienesumu pēc novadiem un to noteiktajām prioritātēm, tika konstatēts, ka ieguldījums ir sniegts
gandrīz visu novadu plānošanas prioritāšu sasniegšanas veicināšanā (TABULA:18).
TABULA:18

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PIENESUMS VRG NOVADU ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMU SASNIEGŠANĀ

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

ILGTERMIŅA
PRIORITĀTE

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PIENESUMS

Sociāli
aktīva,
nodrošināta,
izglītota
sabiedrība, kas balstās uz
garīgām un tradicionālām
vērtībām

Īstenoti projekti materiāltehnisko
resursu nodrošinājumam, kas
veicina kultūras telpas attīstību
(tērpi, skaņas tehnika, instrumenti,
u.c.)

Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstīšana
un uzlabošana

Īstenoti projekti, kuri uzlabojuši
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo
infrastruktūru,
t.sk.
attīstījuši
aktīvās atpūtas un tūrisma
infrastruktūru
(ēku
iekšējo
inženierkomunikāciju uzlabošana,
atpūtas komplekta labiekārtošana,

BABĪTES NOVADS:
„Spēcīga kopiena”

Kultūras
attīstība

telpas

„Laikmetīga
uzņēmējdarbība”

Uzņēmējdarbības
atbalsts
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Projektu īstenotāju aptaujas rezultāti, 29 respondenti snieguši atbildes par 60 projektiem
VRG novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

72
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piedāvāto pakalpojumu klāsta
pilnveidošana, u.c.).
Prioritāte aktuāla arī jaunajā VRG
stratēģijā.
„Pievilcīga dzīves telpa”

un

Pašvaldības
infrastruktūras attīstīšana

Īstenoti projekti, kuri uzlabojuši
publisko telpu labiekārtojumu
(bērnu rotaļu laukumi, publiskais
skvērs, āra futbola laukums)

Kvalitatīva pārvalde
dialogs ar sabiedrību

un

un

Īstenotie projekti tieši neveicināja
prioritātes
sasniegšanu,
bet
Attīstības stratēģija tika īstenota
sadarbībā
ar
pašvaldību,
izmantojot
tās
informācijas
avotus, lai informētu iedzīvotājus
par pieejamo publisko atbalstu un
aicinot
piedalīties
dažādās
diskusijās
ar
iedzīvotājiem,
pašvaldības sniedza finansiālo
atbalstu
biedrībām
īstenojot
projektus

Cilvēki
Prasmīgi, radoši, labklājīgi
un sabiedriski aktīvi cilvēki

Ģimene, bērni, jaunieši un
seniori

Īstenotie
projekti
veicinājuši
sporta, sociālo un kultūras
pakalpojumu uzlabošanu novadā
(inventāra iegāde, aktīvās atpūtas
laukumu ierīkošana, u.c.).

SM2: Dzīves telpa
Sasniedzamība, mobilitāte,
kvalitatīva infrastruktūra
un sakopta vide

Ilgtspējīga dzīves vide

Īstenotie projekti vides kvalitātes
uzlabošanai novadā (guļošais
ātrumvalnis, droša rotaļu laukuma
seguma uzklāšana, atpūtas vietu
labiekārtošana, u.c.).

Uzņēmējdarbības
attīstība

Īstenojot
projektus
sniegts
atbalsts
uzņēmējdarbības
attīstībai
(pakalpojumu
pilnveidošanai,
infrastruktūras
uzlabošanai). Prioritāte aktuāla arī
jaunajā VRG stratēģijā.

„Efektīva pārvalde”

Infrastruktūras
sakārtošana
attīstīšana
Inovatīva
pārvaldība
sabiedrības
līdzdalība

MĀRUPES NOVADS:

SM3: Ekonomika
Ekonomiskā
vide,
tradicionālo un inovatīvo
nozaru attīstībai

Kvalitatīva un
harmoniski attīstīta
vide iedzīvotājiem,
biznesam un
atpūtai

ciemu
un

Īstenojot
projektus,
netika
veicināta ciemu sasniedzamība un
pieejamība. Prioritāte ir aktuāla arī
jaunajā
VRG
stratēģijā
ar
nepieciešamību attīstīt novadā
veloceliņus.

Uzņēmējdarbības vides
sakārtošana
un
sadarbības veicināšana

Īstenojot projektus, tieši netika
veicināta
kāda
uzņēmuma
darbība.
Bet
īstenojot
infrastruktūras projektus veicināta
tūrisma
attīstība
novadā,
izveidojot
veloceliņus,
labiekārtojot atpūtas vietas, u.c.
Jaunajā VRG attīstības stratēģijā
prioritāte ir aktuāla.

Iedzīvotāju dzīves vides
kvalitātes paaugstināšana

Īstenojot
projektus
veicināta
iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes

Novada
sasniedzamība
pieejamība

Olaines novads
Ražotnēm un pārējai
uzņēmējdarbībai labvēlīga
vide

Olaines
industriālās zonas
attīstība

Pašvaldības
atbalsts
uzņēmējiem
investoriem

un

Uzņēmējdarbības
gars un prasmes
Sociālā attīstība

Pārvaldība
sabiedrības

un
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līdzdalība

un cilvēkresursu attīstība

uzlabošana (sporta infrastruktūra,
dienas
centra
darbības
uzlabošana, brīvā laika aktivitāšu
dažādošana, u.c.)

Mobilitātes,
infrastruktūras kvalitātes
un publiskās ārtelpas
vides
kvalitātes
paaugstināšana

Īstenojot projektus sakārtota un
attīstīta novada publiskā ārtelpa
un veicināta iekšējā mobilitāte
(atpūtas vietas, bērnu rotaļu
laukumi, veloceliņi, u.c.).

Izglītība
Veselības aprūpe
un
sociālie
pakalpojumi
Kultūrvide
Vides un infrastruktūras
attīstība

Transporta
infrastruktūra
Apdzīvoto
attīstība
Rekreācija
publiskā telpa

vietu
un

Partnerības Attīstības stratēģijā noteiktās prioritātes sasaucas ar VRG teritorijas novadu pašvaldību
noteiktajām ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm. Īstenojot VRG Attīstības stratēģiju, sniegts
nozīmīgs ieguldījums to veicināšanā. Aptaujājot VRG teritorijas novadu pašvaldību priekšsēdētājus, arī
viņi atzīmējuši, ka Attīstības stratēģijas noteiktās prioritātes un rīcības bija atbilstošas VRG teritoriju
vajadzību izpildei. Projektu iesniedzēji, kuri vistiešāk veicināja VRG Attīstības stratēģijas prioritāšu
sasniegšanu, lielākā daļa jeb 77% atzīmēja kā prioritātes noteiktas atbilstoši vietējās teritorijas
vajadzībām, bet tikai 23% atzīmēja, ka prioritātes atbilst daļēji.

SECINĀJUMI:
 Attīstības stratēģijas ietvaros finansētie projekti un to ietekme uz plānotajiem rezultātiem ir
veicinājuši pozitīvu pienesumu teritorijas attīstībai;
 Prioritāšu izvēle ir veicinājusi teritorijas attīstību, iesaistot ne tikai pašvaldības savos plānošanas
dokumentos nosprausto uzstādījumu un mērķu izpildē, bet arī sabiedrības aktīvu dalību
vietējās teritorijas attīstībā un nosprausto mērķu sasniegšanā;
 Veicot pētījumu, iedzīvotāji tika aicināti novērtēt 15 atlasītus projektus (pieci projekti no katra
novada, ietverot visas rīcības), respondenti, kuri atzīmēja, ka „nezina” par projektu, bija
vairumā, kas var norādīt uz to, ka iedzīvotāji neizmanto visas iespējas, kas tiek piedāvātas
vietējās rīcības grupas teritorijā, īstenojot projektus, vai informācija par projektu un tā
veiktajiem uzlabojumiem nav bijusi pietiekami popularizēta,
 Kopumā lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju atzīmējuši, ka īstenotie projekti ir nozīmīgi vietējās
teritorijas attīstībai;
 Lietderīgi būtu veikt iedzīvotāju aptauju par īstenoto projektu nozīmīgumu VRG teritorijas
novados reizi gadā, tādējādi iedzīvotājus papildus informējot par aktuālākajiem projektiem un
to ieguldījumu teritorijas attīstībā, kā arī Partnerība varēs novērtēt, kuras ir jomas, kas ir
būtiskas iedzīvotājiem, un plānot savas aktivitātes vietēja līmeņa problēmu risināšanā, kas
tobrīd aktuālas konkrētā lauku teritorijā;
 Īstenojot Attīstības stratēģiju, tika sasniegta lielākā daļa plānotie kvantitatīvie un rezultatīvie
rādītāji;
 Izstrādājot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas procedūru
nākamajam plānošanas periodam, būtiski pievērst uzmanību konkrētāku un izmērāmu rādītāju
izstrādei katrai rīcībai un norādīt datu avotu, kā arī iespēju robežās veikt šo rādītāju izvērtēšanu
katru gadu.
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5. VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN PIEŠĶIRTĀ ELFLA UN EZF
FINANSĒJUMA IZVĒRTĒJUMS
Īstenojot vietējās rīcības grupas Attīstības stratēģiju biedrībā „Pierīgas partnerība”, kopumā tika iesniegti 197
projektu pieteikumi, Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmā (turpmāk
ELFLA) 165 projektu pieteikumi un Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
(turpmāk EZF) 32 projektu pieteikumi. Īstenojot Attīstības stratēģiju, tika īstenoti 116 projekti, no tiem ELFLA
ietvaros 100 projekti, bet EZF ietvaros 16 projekti.
ELFLA ietvaros tika iesniegti 165 projektu pieteikumi, no tiem (ATTĒLS:37):






noraidīti tika 30% (50),
lauzts līgums 4% (6),
atsaukti 5% (9),
noslēgts līgums 10% (16)
sākta projektu uzraudzība 51% (84) (realizēti projekti).

Sadalot projektu pieteikumu iesniedzējus pēc to piederības, projektu pieteikumus ELFLA ietvaros iesniedza
(ATTĒLS:38):









biedrības (BDR) - 49% jeb 81,
pašvaldības (PSV) - 20% jeb 34,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) - 13% jeb 22,
fiziskas personas (FP) – 7% jeb 11,
nodibinājumi (NOD) – 7% jeb 11,
zemnieku saimniecības (ZS) – 3 jeb 2%,
individuālie uzņēmēji (IU)– 2 jeb 1% un
kooperatīvā sabiedrība (KS) – 1 jeb 1 %.

9; 5%

1; 1%

Atsaukts

2; 1%

3; 2%

6; 4%

11; 7%
11; 7%

Lauzts līgums

84; 51%

50; 30%

KS
IU
ZS

Noraidīts

81; 49%

22; 13%

NOD
FP

Noslēgts līgums
34; 20%
16; 10%

PSV

Sākta
uzraudzība

ATTĒLS: 37. ELFLA IESNIEGTO PROJEKTU STATUSS UZ
73
09.06.2015. (VRG)

SIA

BDR
ATTĒLS: 38. ELFLA IESNIEGTO PROJEKTU PIETEIKUMU SADALĪJUMS PĒC
74
IESNIEDZĒJIEM (VRG)

EZF tika iesniegti 32 projektu pieteikumi, no tiem(ATTĒLS:39):



noraidīti tika 47% (15),
lauzti līgumi 3% (1),

73

Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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noslēgti līgumi 19% (6),
sākta uzraudzība 31% (10) projektu.

EZF ietvaros projektu pieteikumus iesniedza (ATTĒLS:40):






biedrības – 56% (18),
SIA – 22% (7),
novadu pašvaldības 16% (5),
kooperatīvās sabiedrības 3% (1),
nodibinājumi 3% (1).
1; 3%

Lauzts līgums
1; 3%
Noraidīts

10; 31%
15; 47%
6; 19%

1;
3%
BDR

5; 16%

SIA

Noslēgts
līgums
Sākta
uzraudzība

PSV

ATTĒLS: 39. EZF IESNIEGTO PROJEKTU STATUSS UZ
75
09.06.2015. (VRG)

KS

18; 56%

7; 22%

NOD

ATTĒLS: 40. EZF IESNIEGTO PROJEKTU IESNIEDZĒJI (VRG)

76

ELFLA ietvaros netika ieviesti 39% no iesniegtajiem projektu pieteikumiem, bet lielākā daļa projektu pieteikumu –
61% tika apstiprināti un ir īstenoti vai notiek to realizācija. Bet EZF ietvaros puse projektu pieteikumu tika
īstenota, bet otra puse netika īstenota. Visaktīvāk projektu pieteikumus, ieviešot Attīstības stratēģiju, iesniegušas
biedrības, tad seko pašvaldības un SIA.
Ieviešot Attīstības stratēģiju ELFLA ietvaros projektus īstenoja(ATTĒLS:41):








biedrības - 51%,
pašvaldības - 26%,
SIA - 9%,
nodibinājumi - 7%,
fiziskās personas - 4%,
individuālie uzņēmumi - 2%,
zemnieku saimniecības - 1%.

1; 1% 2; 2%
4; 4% 7; 7%

ZS
IU

9; 9%

FP
NOD

51; 51%

SIA
26; 26%

PSV
BDR

ATTĒLS: 41. ELFLA ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS PĒC ĪSTENOTĀJA (VRG)

77

Apskatot vietējās rīcības grupas teritoriju pa novadiem ELFLA ietvaros projekti īstenoti(ATTĒLS:42):

75

Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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Mārupes novadā - 47 projekti (no tiem 23 biedrību projekti, 14 pašvaldības projekti, 7 SIA projekti, 2
fizisku personu projekti un 1 zemnieku saimniecības projekts),
Babītes novadā - 29 projekti (no tiem 16 projekti biedrību, 7 nodibinājumu, divus individuālie uzņēmēji,
divus SIA, vienu pašvaldība un vienu fiziska persona),
Olaines novadā - 23 projekti (no tiem 12 biedrību projekti un 11 pašvaldības).

ATTĒLS: 42. ELFLA ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS VRG PĒC ĪSTENOTĀJA

78

EZF ietvaros, īstenojot Attīstības stratēģiju, projektus īstenoja (ATTĒLS:43):





biedrības – 5,
SIA – 5,
pašvaldības – 5,
kooperatīvās sabiedrības - 1.

1; 6%
5; 32%

BDR
SIA

5; 31%

PSV
KS
5; 31%

ATTĒLS: 43. EZF ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS PĒC ĪSTENOTĀJA (VRG)

79
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Pēc teritoriālā iedalījuma VRG teritorijā EZF ietvaros projekti īstenoti (ATTĒLS:44):




Mārupes novadā - 7 projekti (3 pašvaldības, 3 SIA un 1 biedrības),
Babītes novadā - 5 projekti (2 biedrību, 2 SIA un 1 pašvaldības),
Olaines novadā - 4 projekti (2 biedrību, 1 pašvaldības un 1 kooperatīvās sabiedrības).

ATTĒLS: 44. EZF ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS VRG PĒC ĪSTENOTĀJA

80

Visvairāk projektus, īstenojot Attīstības stratēģiju, realizēja biedrības un novadu pašvaldības. Biedrību aktivitāte
liecina par to uzkrātajām zināšanām un pieredzi, lai veiksmīgi piedalītos projektu konkursos. Pašvaldībām ir
pieejams pietiekoši liels administratīvais nodrošinājums, lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu projektu
pieteikumus un īstenotu tos.
Pēc novadu iedalījuma, visvairāk projekti tika īstenoti Mārupes novadā, kopumā 54 projekti, Babītes novadā 34
projekti, bet Olaines novadā 27 projekti. Lielākais īstenoto projektu skaits Mārupes novadā skaidrojams ar kopējo
iedzīvotāju skaitu un aktivitāti, Mārupes novadā ir lielāks iedzīvotāju skaits, lielāks uzņēmējdarbības un
nevalstisko organizāciju skaits.
Mārupes un Olaines novados vērojams liels pašvaldību projektu īpatsvars, bet Babītes novada pašvaldība
īstenojusi tikai divus projektus (iesniedza 3 projektu pieteikumus), kas norāda uz to, ka pašvaldība, iesniedzot
projektus, ir mazāk konkurējusi ar citiem projektu iesniedzējiem un novadā aktīvāk iesaistījusies sabiedrība
vietējās teritorijas attīstības veicināšanā.
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Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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Zemais projektu skaits Olaines novadā, norāda uz to, ka nākamajā plānošanas periodā ir jāsniedz papildus
atbalsts, lai sekmētu novada iedzīvotājus aktīvāk īstenot projektus. Vairāk jāinformē par atbalsta saņemšanas
iespējām un jāturpina sniegt konsultācijas, sagatavojot un īstenojot projektus.
Realizējot Attīstības stratēģiju, tika apgūts 1 671 477,14
EUR liels finansējums, ELFLA ietvaros 1 080 450,84 EUR,
bet EZF ietvaros 591 026,3 EUR.

7% 1% 1% 1%

BDR

8%

PSV

ELFLA apgūtais finansējums pēc piederības:





biedrības – 635 697,37 EUR,
pašvaldības – 246 321,95 EUR,
SIA – 83 607,95 EUR,
nodibinājumi – 80 778,46 EUR (ATTĒLS:45).

SIA
23%

NOD
59%

IU
ZS

ATTĒLS: 45. ELFLA ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS PĒC FINANSĒJUMA (VRG)

81

Īstenojot Attīstības stratēģiju, ELFLA ietvaros teritoriāli visvairāk finansējums tika apgūts Mārupes novadā – 534
308,6 EUR. Babītes novadā tika apgūts 349 129,7 EUR un Olaines novadā 193 952,54 EUR liels finansējums
(ATTĒLS:46).

ATTĒLS: 46. ELFLA ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS VRG PĒC FINANSĒJUMA (VRG)

82
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EZF ietvaros apgūtais finansējumu pēc piederības
(ATTĒLS:47):





pašvaldības – 424 420 EUR,
biedrības - 98 810 EUR,
SIA – 67 198 EUR,
kooperatīvās sabiedrības - 598 EUR.

0%
11%
PSV
BDR

17%

SIA
72%

KS

ATTĒLS: 47. EZF ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS PĒC FINANSĒJUMA (VRG)

83

Īstenojot Attīstības stratēģiju, EZF ietvaros visvairāk finansējums tika apgūts Babītes novadā –
224665,89 EUR, Mārupes novadā – 187 108,61 EUR, bet Olaines novadā 179 251,8 EUR (ATTĒLS:48).
Babītes novadā tika īstenots projekts – „Profesionālā āra futbola laukuma izbūve Piņķos”, kurā tika
ieguldīti 60% no kopējā saņemtā EZF atbalsta finansējuma Babītes novadā.

ATTĒLS: 48. EZF ĪSTENOTO UN REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SADALĪJUMS VRG PĒC FINANSĒJUMA (VRG)

84

Kopumā, īstenojot Attīstības stratēģiju, visvairāk finansējuma apguva biedrības (43%) un nodibinājumi
(5%), jo tiem maksimālā atbalsta intensitāte bija 100% biedrībām, kurām vismaz gadu bija iegūts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss un 90% pārējām biedrībām. Ievērojamu finansējuma atbalstu
saņēma arī pašvaldības (40%), kurām atbalsts arī tika sniegts 90% apmērā. Pārējām fiziskām vai
juridiskām personām atbalsts bija pieejams no 50% līdz 60%, kas bija viens no iemesliem, kāpēc SIA,
individuālie uzņēmumi, zemnieku saimniecības un fiziskās personas kopā apguva tikai 13% publiski
pieejamā finansējuma.
Apskatot vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009. – 2013.gadam, piesaistīto atbalsta finansējumu
uz 2015.gada 6.jūniju, ir apgūti 90%, nav apgūti 10% jeb atbalsts 125 511,82 EUR apmērā. Vairāk nekā
puse no atbalsta apjoma ELFLA fonda ietvaros tika apgūta 1.3 rīcības projektiem.
85

Kopumā 1.3 rīcības ietvaros tika apgūti 562 431,95 EUR (44,03%) no Rīcības plānā plānotajiem
604 446,79 EUR. 1.1 rīcības ietvaros tika sniegts atbalsts projektu īstenošanai 498 253,11 EUR apmērā
83
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Uz 2015. gada 6. jūniju.
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(43,65%) no plānotajiem 581 432,83 EUR, bet 1.2 rīcības ietvaros 19 765,78 EUR (1,7%) apmērā no
plānotajiem 20 083,04 EUR (TABULA:19).
TABULA:19

ELFLA IETVAROS APGŪTAIS RĪCĪBU FINANSĒJUMS

RĪCĪBAS PLĀNS

PIESAISTĪTAIS ATBALSTA APJOMS
ĪSTENOJOT ATTĪSTĪBAS

87

STRATĒĢIJU

NR.

RĪCĪBA

ATBALSTA
APJOMS %
PRET KOPĒJO

1.1

1.2

1.3

88

ATBALSTA
ATBALSTA
APJOMS EUR

ATBALSTU

Atbalsts pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem
Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai un atbalsts
lauksaimniecības produktu ražošanai
un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai, kā
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu
balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana
Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Kopā

86

APJOMS % PRET

ATBALSTA

KOPĒJO

APJOMS EUR

ATBALSTU

50,92%

581 432,83

43,65

498 253,11

1,76%

20 083,04

1,73%

19 765,78

47,32%

604 446,79

44,03%

562 431,95

1 205 962,66

Babītes novadā visvairāk atbalsta finansējums tika
piesaistīts 1.3 rīcības ietvaros, lai atbalstītu sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, novadā
piesaistīts atbalsts 237 986,57 EUR. Rīcības 1.1
ietvaros, lai atbalstītu pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību piesaistīts finansējums 108
666,07 EUR. 1.2 rīcības ietvaros novadā, lai atbalstītu
lauksaimniecības produktu pārstrādi un ražošanu
piesaistīts atbalsta finansējums 2 477,06 EUR apmērā.
Mārupes novadā lielākais atbalsta finansējums apgūts
1.1 rīcības ietvaros – 285 247,52 EUR. Rīcības 1.3
ietvaros apgūts finansējums 234 832,36 EUR, bet
rīcības 1.2 ietvaros 14 228,72 EUR.
Olaines novadā atbalsta finansējums apgūts tikai divās
rīcībās – 1.1 rīcības ietvaros 104 339,52 EUR un 1.3
rīcības ietvaros 89 613,02 EUR. Rīcības 1.2 ietvaros tika
pieteikti divi projektu pieteikumi, bet tie tika atsaukti
(ATTĒLS:49).

1 080450,84

Olaines
novads

Mārupes
novads

1.1 rīcība
1.2 rīcība

Babītes
novads

1.3 rīcība

0

200000 400000 600000

ATTĒLS: 49. ELFLA ATBALSTA FINANSĒJUMA SADALĪJUMS PA RĪCĪBĀM UN NOVADIEM

ELFLA ietvaros VRG teritorijā lielākais atbalsta finansējums apgūts 1.3 rīcības ietvaros, sniedzot atbalstu
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, ko sekmējusi biedrību, nodibinājumu
86

Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
Rīcības plāns (grozīts 2014.gada 6.novembrī)
88
Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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aktivitāte un novadu pašvaldības. Rīcības 1.1 ietvaros piesaistīts finansējums, kas veicinājis
pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, finansējuma apguvē iesaistījās nevalstiskās
organizācijas, pašvaldības, SIA, fiziskas personas, individuālie uzņēmumi un zemnieku saimniecība.
Rīcības 1.2 ietvaros finansējumu apguva divas fizikas personas un viens SIA, šajā rīcībā tika sniegts
viszemākais atbalsta finansējums. Olaines novadā šajā rīcībā netika realizēts neviens projekts.
Īstenojot projektus ar EZF fonda atbalstu, lielākā daļa finansējuma tika apgūta piesaistot finansējumu
2.1 rīcības ietvaros - 425 018,1 EUR (88%), kas ir par 126 313,7 EUR vairāk nekā bija plānots Rīcības
plānā. Rīcības 3.1 ietvaros tika apgūts 166 008,2 EUR (36%), kas ir par 11 079,12 EUR mazāk, nekā bija
paredzēts Rīcības plānā (TABULA:20).
Kopumā Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros 2009.–2013.gadam piesaistītais atbalsta finansējums uz 2015. gada 6. jūniju ir apgūts par 24%
vairāk nekā tika plānots.
TABULA:20

EZF IETVAROS APGŪTAIS RĪCĪBU FINANSĒJUMS

RĪCĪBAS PLĀNS

PIESAISTĪTAIS ATBALSTA APJOMS
ĪSTENOJOT ATTĪSTĪBAS
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STRATĒĢIJU

NR.

RĪCĪBA

ATBALSTA
APJOMS %
PRET KOPĒJO

ATBALSTA
ATBALSTA
APJOMS EUR

ATBALSTU

2.1
3.1

Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība
Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai
Kopā

APJOMS % PRET
KOPĒJO

91

ATBALSTA
APJOMS

EUR

ATBALSTU

62%

298 704,40

88%

425 018,1

38%

177 087,32

36%

166 008,2

EZF atbalsta finansējums visvairāk tika apgūts
Babītes novadā – 224 665,89 EUR, no tiem
149 401,53 EUR piesaistīti 2.1 rīcības ietvaros
ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības
atjaunošanai un attīstībai. 3.1 rīcības ietvaros
novadā piesaistīts finansējums 75264,36 EUR
apmērā.
Mārupes novadā arī lielāks finansējums
piesaistīts 2.1 rīcības ietvaros – 128 065,91
EUR, bet 3.1 rīcības ietvaros – 59 042,7 EUR.
Olaines novadā apgūts finansējums 179
251,8 EUR, no tā 2.1 rīcības ietvaros 147
550,64 EUR, bet 3.1 rīcības ietvaros 31 701,16
EUR (ATTĒLS:50).

177087,32

89

591 026,30

Olaines novads

Mārupes novads

2.1 rīcība
3.1 rīcība

Babītes novads

0
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ATTĒLS: 50. EZF ATBALSTA FINANSĒJUMA SADALĪJUMS PA RĪCĪBĀM UN NOVADIEM

Īstenojot Attīstības stratēģiju EZF ietvaros visvairāk finansējuma piesaistīts 2.1. rīcības ietvaros, veicinot
ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību. Finansējumu apguva
pašvaldības un viena kooperatīvu sabiedrība. Rīcības 3.1. finansējuma apguvē, lai veicinātu tūrisma un
zivsaimniecības attīstību piedalījās biedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

89

Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
Rīcības plāns (grozīts 2014.gada 6.novembrī)
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Vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” dati uz 09.06.2015.
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SECINĀJUMI:
 Īstenojot Attīstības stratēģiju tika apgūti 90% no pieejamā atbalsta apjoma VRG teritorijai,
visvairāk publisko finansējumu apguva biedrības un pašvaldības;
 Finansiāli lielākais ieguldījums VRG teritorijā tika sniegts pakalpojumu pieejamības kvalitātes
un sasniedzamības uzlabošanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošanai un attīstībai;
 Nākamajā plānošanas periodā, piesaistot finansējumu, aktīvāk jāiesaista Olaines novads, kurā
tika īstenoti vismazāk projekti un saņemts zemākais atbalsta finansējums, organizējot papildus
informēšanas pasākumus, t.sk. iesaistot arī cittautību vietējos iedzīvotājus;
 Tā kā nākamajā periodā uzsvars tiks likts uz uzņēmējdarbības atbalstu, tad vērojot līdzšinējo
aktivitāti, būs nepieciešams veikt vietējo uzņēmējdarbības veicēju aktivizēšanu un atbalsta
sniegšanu aktīvākai pieteikumu iesniegšanai un projektu realizēšanai.
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6. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBAS TENDENCES
6.1

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Vietējās rīcības grupas teritorijā iezīmējas daudzveidīgs uzņēmējdarbības veidu kopums, kuru veicinājis valsts
galvaspilsētas Rīgas tuvums. Atrašanās Pierīgas reģionā veicinājusi gan pakalpojumu sniegšanas nozaru, gan
ražošanas nozaru attīstību. Apkopojot ekonomiski aktīvos uzņēmumus visos trīs novados pēc galvenajiem
darbības veidiem, visvairāk uzņēmumu darbojas, sniedzot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
pakalpojumus, profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, operācijas ar nekustamo īpašumu,
transporta pakalpojumus un uzglabāšanu, būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, administratīvo un apkalpojošo
dienestu darbībā, u.c. Nākamajā plānošanas periodā būtisks atbalsts tiks sniegts darbībām, kas veicina vietējās
ekonomikas attīstību, atbalstot uzņēmējdarbības projektus uzņēmumiem, kuru neto apgrozījums ir ne vairāk kā
70 000 EUR/gadā.

PĀRTIKAS RAŽOŠANA
Viens no būtiskākajiem teritorijas attīstības resursiem ir lauksaimniecības zemes, bet tās Pierīgas teritorijās
galvenokārt tiek izmantotas un plānotas izmantot gan individuālajai, gan komercapbūvei. Ekonomiskās situācijas
ietvaros apbūves teritoriju attīstība ir samazinājusies, un līdz ar to lauksaimniecības zemes aizaug un netiek
apstrādātas. Pierīgas teritorijā ir potenciāls attīstīt plašāku pārtikas ražošanu, izmantojot lauksaimniecības
teritorijas lauksaimniecības produkcijas audzēšanai un pārstrādei. Tuvums Rīgai, Jūrmalai un Jelgavai, kā arī
transporta infrastruktūra veicinātu noieta tirgus attīstību.
Pārtikas ražošana ir vistiešāk saistīta ar lauku teritoriju attīstību
2; 7% 1; 3%
un veicina vietējās ekonomikas attīstību.
Mikro

Lielākā daļa pārtikas ražošanas nozares uzņēmumu (pēc
pieejamajiem aktuālākajiem datiem 2013. gadā) bija mikro un
mazie uzņēmumi (26 jeb 90% no visiem pārtikas ražošanas
uzņēmumiem vietējās rīcības grupas teritorijā), šāda tendence
iezīmējas, aplūkojot katru vietējās rīcības grupas teritorijas
novadu atsevišķi. Mārupes un Olaines novados visi pārtikas
ražošanas uzņēmumi bija mikro vai mazie uzņēmumi, bet
Babītes novadā darbojas arī 2 vidēji un viens liels pārtikas
ražošanas uzņēmums (ATTĒLS:51).

Mazie
8; 28%
18; 62%

Vidējie
Lielie

ATTĒLS: 51. PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SADALĪJUMS VRG PĒC TO LIELUMA (CSP)

Analizējot pārtikas ražošanas uzņēmumus pēc to
uzņēmējdarbības veida, 26 jeb 87% no pārtikas ražošanas
uzņēmumiem Mārupes, Olaines un Babītes novados bija
komercsabiedrības. Ļoti neliels skaits pašnodarbināto
personu un individuālo komersantu pētāmajā teritorijā ir
iesaistīti pārtikas ražošanā (2 individuālie uzņēmumi un 1
pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar pārtikas
ražošanu, turklāt pēc pieejamajiem datiem vietējās rīcības
grupas teritorijā ar pārtikas ražošanu nodarbojās viena
zemnieku un zvejnieku saimniecība(ATTĒLS:52).

7%

3%

3%
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Pašnodarbinātas
personas
Komercsabiedrības
Individuālie komersanti

87%

Zemnieku un zvejnieku
saimniecības

ATTĒLS: 52. PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SADALĪJUMS VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJĀ PĒC UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIDA (CSP)
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Analizējot datus par pārtiku ražojošo uzņēmumu skaitu, nākas secināt, ka kopš 2009. gada Mārupes novadā ir
vērojama pozitīva tendence, kas atstāj arī labu iespaidu uz vietējās rīcības grupas teritoriju kopumā. Mārupes
92

LR Centrālā statistikas pārvalde (CSB), 2013. gada, www.csb.gov.lv
LR Centrālā statistikas pārvalde (CSB), 2013. gads,, www.csb.gov.lv
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novadā vērojams, ka ik gadu pārtikas ražošanas uzņēmumiem pievienojas vidēji 2 jauni uzņēmumi. Babītes
novadā pārtikas ražošanas uzņēmumu skaits gadu no gada paliek nemainīgs, (8 uzņēmumi), bet Olaines novadā
pārtikas ražošanas uzņēmumu skaits svārstās ap 11 uzņēmumiem.
VRG teritorijā uz 2015. gada 5. maiju darbojās 18 pārtikas ražošanas uzņēmumi, kuri ražo maizi, garšvielas un
piedevas, konditorejas izstrādājumus, veic zivju un gaļas pārstrādi, no tiem septiņi (7) uzņēmumi ietilpst
kategorijā (neto apgrozījums līdz 70 000 EUR), kurā būs iespējams saņemt LEADER atbalstu savas saimnieciskās
darbības uzlabošanai Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros(TABULA:21).
TABULA:21
NR.P.K.

PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI VRG TERITORIJĀ NETO APGROZĪJUMS LĪDZ 70 000 EUR (LURSOFT)

Babītes

2.

NOSAUKUMS
SIA "AUSTRUMU TIRDZNIECĪBAS
GRUPA"
SIA "BK MIESNIEKS"

3.

SIA "ADUAN"

Mārupes

4.

SIA "HempExport"

Mārupes

5.

SIA"Berliner"

Mārupes

6.

SIA "BalticFilo"

Olaines

7.

SIA "LIPO"

Olaines

1.

NOVADS

Mārupes
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS KLASIFIKĀCIJA PĒC NACE KODA
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un
konservēšana
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un
kūku ražošana
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo
konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un
kūku ražošana
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto
konditorejas izstrādājumu ražošana

Teritorijā pēc oficiāli pieejamajiem datiem darbojas arī 5 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi, no tiem 1
bioloģiskā zemnieku saimniecība un 4 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (TABULA:22). No tām divu (2)
bioloģisko saimniecību neto apgrozījums ir līdz 70 000 EUR. Bioloģisko lauksaimniecības uzņēmumu
specializācijas ir dažādas, bet tām ir viena kopīga iezīme - šīs saimniecības nav specializējušās viena konkrēta
veida produkcijas ražošanā, bet gan savu darbību ir diferencējušas un paralēli nodarbojas ar vairāku veidu
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
TABULA:22

KONTROLES INSTITŪCIJĀS REĢISTRĒTIE BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMI VRG (PVD)
NOVADS

UZŅĒMUMS

95

SPECIALIZĀCIJA

Neto apgrozījums līdz 70 000 EUR
SIA „ĒRGĻU LIGZDA”

Babītes

SIA „JAUNTĒRAUDI”
Neto apgrozījums virs 70 000 EUR

Babītes

SIA „PURNAVU MUIŽA”

Mārupes

SIA „CONSOLIDATED MAZOZOLI”

Olaines

ZS „JAUNRUBEŅI”

96

Babītes

Bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība, savvaļas dzīvnieki
(brieži, mežacūkas u.c.)
Bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība, piena lopkopība
Bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība, augļkopība, savvaļas
dzīvnieki (brieži, mežacūkas u.c.)
Bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība
Bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība, augļkopība, piena
lopkopība

PĀRTIKAS REALIZĀCIJA
2. pielikumā apkopoti dati par pārtikas produkcijas realizācijas uzņēmumiem VRG teritorijā, kuru neto
apgrozījums ir līdz 70 000 EUR, bet 23.tabulā apkopota informācija par pārtikas realizācijas uzņēmumu skaitu un
nodarbošanās veidiem VRG teritorijā. VRG teritorijā kopumā pēc pieejamajiem datiem darbojas 63 uzņēmumi,
kuri nodarbojas ar pārtikas realizāciju (TABULA:23). Visvairāk ir restorānu un mobilo ēdināšanas vietu
pakalpojumu sniedzēju - 22 uzņēmumi, darbojas arī cita veida ēdināšanas pakalpojumiem (12 uzņēmumi), tiek
94

Lursoft, Pārtikas ražošanas uzņēmumi, 12.05.2015.
Pārtikas veterinārais dienests, Kontroles institūcijās reģistrētie bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi, 05.06.2015.
96
Pēc Lursoft datiem nav iesniegts gada pārskats, līdz ar to nav pieejama informācija par Z/S neto apgrozījumu
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veikta mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai
tabaku (6 uzņēmumi). VRG teritorijā darbojas arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar pārtikas, dzērienu un tabakas
vairumtirdzniecības starpnieku darbību (3 uzņēmumi), specializēti veikali (2 uzņēmumi), no kuriem viens ir
specializējies gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecībā, bet otrs - zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
mazumtirdzniecībā.
TABULA:23

PĀRTIKAS REALIZĀCIJAS UZŅĒMUMI AR APGROZĪJUMU LĪDZ 70 000 EUR (LURSOFT)

PĀRTIKAS REALIZĀCIJAS UZŅĒMUMI
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus
vai tabaku
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Dzērienu vairumtirdzniecība
Bāru darbība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
kopā
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UZŅĒMUMU SKAITS
22
12
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
63

VRG teritorijas attīstības ietvaros Partnerība var veicināt pārtikas realizācijas uzņēmumu darbības un pieejamo
pakalpojumu uzlabošanu. Pārtikas realizācijas uzņēmumiem varētu tikt sniegts atbalsts arī aktivitātēm, kas
veicinātu vietējo saražoto produktu noieta tirgu.
Ņemot vērā, ka vietējās rīcības grupas teritorija atrodas ļoti tuvu Rīgai, Jūrmalai un Jelgavai, noteikti var izmantot
arī iespējas, ko piedāvā šo pilsētu pieprasījums pēc pārtikas produktiem, turklāt vietējās rīcības grupas teritorija
ģeogrāfiski izvietota ļoti izdevīgi, jo salīdzinoši tuvs ir dzelzceļa un avio transports, ko varētu izmantot, ar
produkciju iekarojot eksporta tirgus.
MĀJRAŽOŠANA UN AMATNIECĪBA
Pēc pieejamajiem Pārtikas un veterinārā dienesta datiem, vietējās rīcības grupas teritorijā darbojas
22ekonomiskās vienības, kas veic ražošanu mājas apstākļos. No uzņēmumiem pieci (5) atrodas Babītes novadā,
12 Mārupes novadā un pieci (5) Olaines novadā. Ražošanu mājas apstākļos veic 15 privātpersonas, pieci SIA,
viena zemnieku saimniecība un viena PM (patentmaksa) (TABULA:24). Babītes novadā mājražotāji nodarbojas ar
zvejas produktu apstrādi, augu izcelsmes produktu pārstrādi, maizes un miltu izstrādājumu ražošanu mājas
apstākļos. Mārupes novadā mājas apstākļos tiek veikta augu izcelsmes produktu pārstrāde, maizes un miltu
izstrādājumu ražošana, gaļas produktu izstrādājumu un maltas gaļas ražošana, piena produktu ražošana. Olaines
novadā mājas apstākļos tiek veikta augu izcelsmes produktu pārstrāde, maizes un miltu izstrādājumu ražošana,
gaļas produktu izstrādājumu un maltas gaļas ražošana.
TABULA:24
Nr.p.k.
1.
2.

Juridiskais
nosaukums
Alla Žukova
Irēna Mežsarga

Uzņēmējdarbības
veids (īss)
Priv
Priv

Novads
Babītes
Babītes

3.

Mārtiņš Lange

Priv

Babītes

RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI MĀJAS APSTĀKĻOS VRG (PVD)

98

Darbības veids
Zvejas produktu apstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas
apstākļos

97

Lursoft datu bāzes dati uz 12.05.2015.
Pārtikas un veterinārā dienesta dati, ražošanas uzņēmumiem mājas apstākļos, 05.06.2015.

98
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4.
5.
6.
7.

Sandis Molodcovs
Mežrozītes.lv
Biruta Liepiņa
Karīna Linča

Priv
SIA
Priv
Priv

Babītes
Babītes
Mārupes
Mārupes

8.

Ginta Lejiņa

Priv

Mārupes

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iveta Rauza
Kaspars Rinkevics
Sandra Fomrate
Sergejs Ovsjaņuks
Liepsalas S
Rich Lavanda

Priv
Priv
Priv
Priv
ZS
SIA

Mārupes
Mārupes
Mārupes
Mārupes
Mārupes
Mārupes

15.
16.

Turaidas pils
Vera Korbuta

SIA
PM

Mārupes
Mārupes

17.
18.

Dzintra Silamedne
Inese Olštrema

Priv
Priv

Olaines
Olaines

19

Valdis Brambats

Priv

Olaines

20.
21.
22.

Viktorija Nagurnaja
Tējmeistars
Warasula

Priv
SIA
SIA

Olaines
Olaines
Mārupes

Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas
apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas
apstākļos
Gaļas produktu, izstrādājumu un maltas gaļas
ražošana mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Gaļas produktu, izstrādājumu un maltas gaļas
ražošana mājas apstākļos
Ēdienu gatavošana mājas apstākļos
Piena produktu ražošana mājas apstākļos
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas
apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Gaļas produktu, izstrādājumu un maltas gaļas
ražošana mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas
apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos

Pēc publiskajā informācijas telpā pieejamās informācijas vietējās rīcības grupas teritorijā darbojas 25. tabulā
uzskaitītie amatnieki un mājražotāji, kas nodarbojas ar šauras specifikas, savā ziņā unikālām lietām, piemēram,
Babītes novada mājražotājs SIA „Mežrozītes.lv” nodarbojas ar mežrozīšu audzēšanu un pārstrādi, vai Olaines
novada mājražotājs „Priežu Čiekuri”, kuri savu darbību velta priežu sīrupa ieguvei, kas ir sens tautas medicīnas
līdzeklis, vai Mārupes novada amatnieki, kas ar rokām darina modernu un dzīvespriecīgu apģērbu bērniem. VRG
teritorijā ir pārstāvēti kalēji, individuāli mēbeļu izgatavotāji u.c.
TABULA:25

MĀJRAŽOTĀJI UN AMATNIEKI VRG TERITORIJĀ

99

UZŅĒMUMS

ADRESE

DARBĪBAS VEIDS

ĪSS RAKSTUROJUMS

NaiveWoodFactory

Rīgas iela, Piņķi,
Babītes novads

Amatnieki

SweetMeadowsweet

Avotu
iela,
Mārupe
Viršu iela 6, Piņķi,
Babītes novads
Lūšu 14, Lapsas,
Babītes novads
Jaunolaine,
Olaines novads
Mārupe, Mārupes

Amatnieki

Mēs izgatavojam mēbeles, interjera elementus un bīdamās
durvis. Savos darbos mēs izmantojam vecos kokmateriālus
un metālu
Roku darināti, stilīgi un dzīvespriecīgi apģērbi Jūsu bērniem!

Mājražotājs

Konditorejas ražošanas uzņēmums

Mājražotājs
Mājražotājs

Mazs ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar mežrozīšu
audzēšanu un pārstrādi.
Priežu čiekuru sīrups, ko izsens izmanto tautas medicīnā

Amatnieki

Būvniecības un izbūves arodu grupa

E-Kruasāns.lv
Mežrozītes.lv
Priežu Čiekuri
SIA "KRĀŠŅUGUNS"

99
Datu avoti: biedrība "Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrība" http://www.latvijasmajrazotaji.lv/, Latvijas amatniecības kameras
reģistri http://www.lak.lv.
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SIA "Kalums V"
SIA "SKAVA M"
SIA "Skursteņmeistars"

novads
Olaines pagasts,
Olaines novads
Mārupe, Mārupes
novads
Olaines novads

Amatnieki

Mākslinieciskie metālkalumi, metāla izstrādājumi

Amatnieki

Metālkalumu un dizaina elementu izgatavošana: vārti, žogi,
kāpnes, margas, gaismas ķermeņi, kamīni un to piederumi
Pakalpojumu sniegšana, skursteņu remonts, izgatavošana

Amatnieki

Vietējās rīcības grupas teritorijas amatnieku un mājražotāju saraksts ne tuvu nav pilnīgs, jo amatnieku slava iet
pasaulē no mutes mutē, kā arī nereti līdzcilvēki un sabiedrība nemaz nezina par konkrētu amatnieku un
mājražotāju eksistenci, jo tiem ir ierobežoti līdzekļi reklāmas aktivitātēm un parasti labam amatniekam ir pilnas
rokas darba arī bez reklāmas.
Izaicinājums varētu būt vietējās rīcības grupas teritorijā veidot amatnieku un mājražotāju reģistru, kurā tiktu
apzināts pēc iespējas lielāks skaits šo nozaru pārstāvju, lai potenciālajiem pakalpojumu un ražojumu pircējiem
būtu ērtāk tos atrast. Nereti amatnieki un mājražotāji oficiālajos datos nav atrodami, jo to gada apgrozījums ir
salīdzinoši mazs, kā arī nozares pārstāvji nereti izvēlas palikt pelēkajā tirgus sektorā.
Pēc iedzīvotāju aptaujas datiem, lielākā daļa respondentu (84%) atzīmēja, ka patērē vietējo ražotāju produkciju
un izmanto viņu sniegtos pakalpojumus, tikai 16% atzīmēja, ka nē, kas norāda uz to, ka pieprasījums pēc vietējo
mājražotāju produktiem un amatnieku pakalpojumiem Partnerības teritorijā varētu būt diez gan augsts
(ATTĒLS:53).

16%
Jā
Nē
84%

ATTĒLS: 53. VAI PATĒRĒJAT VIETĒJO RAŽOTĀJU PRODUKCIJU UN IZMANTOJAT VIŅU SNIEGTOS PAKALPOJUMUS

1

Lai sniegtu atbalstu mājražotājiem un amatniekiem, būtiski ir apzināt VRG teritorijā esošos amatniekus un
mājražotājus, kā arī veicināt potenciālos un esošos dažādu produktu ražotājus un pakalpojumu sniedzējus
legalizēt savu darbību. Veicinot amatniecības un mājražošanas attīstību, jāsniedz atbalsts jaunu zināšanu apguvei,
nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanai, telpu iekārtošanai, tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādei. Atbalsts
jāsniedz, popularizējot Partnerības teritorijā esošo mājražotāju un amatnieku produkciju un pakalpojumus,
veicinot mārketinga aktivitātes gan VRG teritorijā, gan ārpus tās, izveidojot konkrētu atbalsta mehānismu.
Nepieciešamas aktivitātes un rīcības, lai sekmētu VRG teritorijā saražoto produktu realizāciju, lai produktu ražotāji
varētu nodarboties vairāk ar ražošanu, bet mazāk laika veltītu produkcijas tiešajai realizēšanai. Kā drauds
mājražotāju un amatnieku attīstībai un aktīvai projektu īstenošanai var iezīmēties nepieciešamā līdzfinansējuma
trūkums (nepietiekoši personiskie līdzekļi, nav iespējas saņemt kredītaizdevumu).
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PAŠNODARBINĀTĀS PERSONAS
Analizējot datus par pašnodarbināto personu skaita izmaiņām
vietējās rīcības grupas teritorijā, ir vērojama tendence, ka laika
posmā no 2010. gada līdz 2014. gadam pašnodarbināto
personu skaits Mārupes, Babītes un Olaines novados ik gadu
samazinās, piemēram, ja Mārupes novadā 2010. gadā bija 206
pašnodarbinātās personas, tad jau 2014. gadā to skaits bija
samazinājies līdz 127 pašnodarbinātajām personām jeb
samazinājies par 38%. Babītes un Olaines novados
pašnodarbināto personu skaits ir samazinājies vēl krasāk, jo
apskatīto 5 gadu laika posmā Babītē pašnodarbināto personu
skaits ir samazinājies par 54% jeb no 128 pašnodarbinātajiem
2010. gadā uz 59 pašnodarbinātajiem 2014. gadā. Olaines
novadā pašnodarbināto personu skaits saruka par 42% jeb no
110 personām 2010. gadā uz 64 personām 2014. gadā
(ATTĒLS:54). Šādai tendencei iemesls varētu būt citu
uzņēmējdarbības formu veidošana (piemēram, SIA)
ATTĒLS: 54. PAŠNODARBINĀTO PERSONU SKAITA IZMAIŅAS VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJĀ PA NOVADIEM (VID)

Arī kopējais pašnodarbināto personu skaits vietējās rīcības
grupas teritorijā pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies.
2010. gadā bija 444 pašnodarbinātās personas, tad 2014.
gadā to skaits bija samazinājies līdz 250 pašnodarbinātajām
personām vietējās rīcības grupas teritorijā, kas nozīmē kopējo
pašnodarbināto personu skaita kritumu par 44% pēdējo
piecu gadu laikā. Saglabājoties šādai tendencei, pēc pieciem
gadiem pašnodarbināto personu skaits Mārupes, Olaines un
Babītes novados kopā var sarukt zem 150 personām
(ATTĒLS:55).
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ATTĒLS: 55. PAŠNODARBINĀTO PERSONU SKAITA IZMAIŅAS VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJĀ KOPĀ (VID)

Pašnodarbināto personu skaita struktūra vietējās rīcības grupas
teritorijā 2014. gadā atklāj, ka gan absolūti, gan relatīvi lielākais
pašnodarbināto personu skaits ir Mārupes novadā, attiecīgi 127
pašnodarbinātās personas 2014. gadā veidoja 51% no kopējā
pašnodarbināto personu skaita vietējās rīcības grupas teritorijā,
aiz sevis atstājot Olaines un Babītes novadus ar attiecīgi 64
pašnodarbinātajām personām jeb 25% no kopējā personu skaita
vietējās rīcības grupas teritorijā Olaines novadā un 59
pašnodarbinātajām jeb 24% no kopējā pašnodarbināto personu
skaita Babītes novados (ATTĒLS:56).

ATTĒLS: 56. PAŠNODARBINĀTO PERSONU SKAITA STRUKTŪRA VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJĀ 2014. GADĀ (VID)

100

Valsts ieņēmumu dienesta dati (VID), 05.06.2015.
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Visvairāk pašnodarbinātās personas uz 2015. gada 1. ceturksni VRG teritorijā darbojas, sniedzot juridiskos
pakalpojumus, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, specializētās ārstu praksēs,
zobārstu praksēs, un datorprogrammēšanā (TABULA:26).
TABULA:26

PAŠNODARBINĀTĀS PERSONAS BABĪTES, MĀRUPES UN OLAINES NOVADOS SADALĪJUMĀ PA NOZARĒM 2015.GADA 1.CETURKSNĪ
(VID)
NACE NOSAUKUMS

Augkopības papilddarbības
Automobiļu apkope un remonts
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Kravu iekraušana un izkraušana
Datorprogrammēšana
Interneta portālu darbība
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
papildinoša darbība
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai
uz līguma pamata
Juridiskie pakalpojumi
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas
pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Vispārēja ēku tīrīšana
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības
veicināšanas palīgdarbības
Citur neklasificēta izglītība
Vispārējā ārstu prakse
Specializētā ārstu prakse
Zobārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Mākslinieciskā jaunrade
Citas sporta nodarbības
Citur neklasificētu organizāciju darbība
Datoru un perifēro iekārtu remonts
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
Nav norādīts
Kopā

BABĪTES NOVADĀ

1

PAŠNODARBINĀTO PERSONU SKAITS
MĀRUPES NOVADĀ
OLAINES NOVADĀ
1
1
1
1
1
1
3
1

1
1
10

2

1
2
12

19

9

2
1

1
1
1

6
2
1
1

7
3
3
1

1
8
3
1
2
1

1
1
1
1
6
7
40

18
14
91

2
8
42

Kā viena no VRG potenciālajām atbalsta mērķgrupām nākamajā plānošanas periodā iezīmējas arī
pašnodarbinātās personas, lai gan pēdējos gados pašnodarbināto skaits sarūk, pēc pieejamajiem datiem
pašnodarbinātās personas nodrošina dažādu pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, kas veicina
teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošanos.
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NEPĀRTIKAS UZŅĒMUMI
Analizējot datus par vietējās rīcības grupas teritorijā
esošajiem nepārtikas uzņēmumiem (apgrozījums līdz
70 000 EUR) redzams, ka 50% no VRG teritorijas
nepārtikas uzņēmumiem jeb 692 nepārtikas uzņēmumi
atrodas Mārupes novadā, savukārt Babītes un Olaines
novados nepārtikas uzņēmumu skaits ir ļoti līdzīgs
attiecīgi 338 Babītes novadā un 340 Olaines novadā
(ATTĒLS:57).

340;
25%

338;
25%
692;
50%

Babītes nov.
Mārupes nov.
Olaines nov.

ATTĒLS: 57. NEPĀRTIKAS UZŅĒMUMU SADALĪJUMS PA VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS NOVADIEM (APGROZĪJUMS LĪDZ 70 000 EUR)
101
(LURSOFT)

Pētot uzņēmējdarbības attīstības tendences vietējās rīcības grupas teritorijā, tika veikta arī nepārtikas
uzņēmumu sadalījuma pa nozarēm analīze (TABULA:27). Mārupes, Olaines un Babītes novados kopā no
visiem nepārtikas uzņēmumiem vislielākais īpatsvars pēc uzņēmumu skaita ir vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas kopējā nepārtikas uzņēmumu skaita īpatsvarā aizņem 14% (193
uzņēmumi). Otrajā vietā pēc uzņēmumu skaita ir būvniecības nozare ar 10% īpatsvaru jeb 134
uzņēmumiem, bet trešajā grāmatvedība, audits un juridiskie pakalpojumi ar 117 uzņēmumiem un
sastāda 9% nepārtikas uzņēmumu skaitā VRG teritorijā.
Trīs sekojošajām nozarēm ir ļoti līdzīgs uzņēmumu skaits un praktiski vienāds īpatsvars uzņēmumu
skaita struktūrā, proti, 6% īpatsvars no visiem nepārtikas uzņēmumiem ir gan nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas, iznomāšanas nozarei (89 uzņēmumi), gan IT, datorprogrammēšanas nozarei (82
uzņēmumi), gan visa veida kravu pārvadājumu (76 uzņēmumi) nozarei.
Nākošas trīs nozares ir ar 4% īpatsvaru nepārtikas uzņēmumu kopējā skaitā vietējās rīcības grupas
teritorijā, proti, konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (61 uzņēmums), automašīnu un motociklu
apkope un remonts (56 uzņēmumi), kā arī frizieri un citi individuālie pakalpojumi (52 uzņēmumi).
Nozaru ar lielāko uzņēmumu skaitu lielākās grupas noslēdz profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi (46 uzņēmumi) un ainavu, ēku uzturēšana (40 uzņēmumi) ar 3% īpatsvaru nepārtikas
uzņēmumu skaitā, kā arī arhitektu, inženieru pakalpojumi un reklāmas aģentūras kopējā nepārtikas
uzņēmumu skaitā veido 2% jeb 33 uzņēmumus katra nozare.
TABULA:27

NEPĀRTIKAS UZŅĒMUMU (NETO APGROZĪJUMS LĪDZ 70 000 EUR) SADALĪJUMS PĒC NOZARES VRG (LURSOFT)
NOZARE

UZŅĒMUMU SKAITS

102

UZŅĒMUMU SKAITA ĪPATSVARS

Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība

193

14%

Būvniecība

134

10%

Grāmatvedība, audits, revīzija, juridiskie pakalpojumi

117

9%

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, iznomāšana

89

6%

IT, datorprogrammēšana

82

6%

Kravu pārvadājumi, transporta palīgdarbības

76

6%

Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

61

4%

Auto, moto apkope un remonts

56

4%

Frizieri, individuālie pakalpojumi

52

4%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

46

3%

Ainavu, ēku uzturēšana

40

3%

Arhitektu, inženieru pakalpojumi

33

2%

Reklāmas aģentūras

33

2%

358

26%

Citi
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Lursoft datu bāzes dati uz 12.05.2015. Neto apgrozījums no 5000 Eur līdz 70 000 Eur (saskaņā ar 2014.gada datiem).
Lursoft datu bāzes dati uz 12.05.2015. Neto apgrozījums no 5000 Eur līdz 70 000 Eur (saskaņā ar 2014.gada datiem).
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PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Vietējās rīcības grupas teritorijā ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts, pēc pieejamajiem datiem VRG
teritorijā darbojas 125 dažādu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi (3. pielikums), kuru neto apgrozījums
ir līdz 70 000 EUR. 28. tabulā aplūkots lielāko pakalpojumu nozaru skaita īpatsvars, par robežu
izvēloties tās pakalpojumu nozares, kurās darbojošos uzņēmumu skaits ir vismaz 20.
Vislielākais uzņēmumu skaits, kas darbojas pakalpojumu jomā, ir uzskaites, grāmatvedības, audita un
revīzijas, kā arī konsultēšana nodokļu jautājumos pakalpojumu sniedzējiem, un vietējās rīcības grupas
teritorijā šos pakalpojumus sniedz 93 uzņēmumi, kas pakalpojumu uzņēmumu skaita īpatsvarā sastāda
9% no visiem pakalpojumu uzņēmumiem.
Ar konsultēšanu komercdarbībā un vadībzinībās nodarbojas 50 uzņēmumi, kuri veido 5% no visiem
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, bet tiem seko uzņēmumi, kas nodarbojas ar sava vai nomāta
nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Šādus pakalpojumus sniedz 47 uzņēmumi un to
īpatsvars pakalpojumu uzņēmumu skaitā ir 4%.
Tālāk seko uzņēmumi, kuri nodarbojas ar automobiļu apkopi un remontu, datorprogrammēšanu, citur
neklasificēto profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī ar kravu pārvadāšanu
pa autoceļiem un citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanu. Šo uzņēmumu
īpatsvars pakalpojumu uzņēmumu skaitā ir 3%, bet to skaits ir robežās no 36 līdz 28 uzņēmumiem.
Tāpat vietējās rīcības grupas teritorijā ir plaši pārstāvēti pakalpojumu uzņēmumi, kuru nodarbošanās ir
sekojošas: izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība, juridiskie pakalpojumi, frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, nekustamā īpašuma
pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata, citur neklasificēti individuālie pakalpojumi, pārējās
citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības, reklāmas aģentūru darbība,
inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas un citur neklasificētie specializētie būvdarbi.
Šajās pakalpojumu nozarēs darbojošos uzņēmumu skaits ir robežās no 25 līdz 20 uzņēmumiem vienotā
rīcības grupas teritorijā, bet katra uzņēmuma īpatsvars kopējā pakalpojumu uzņēmumu skaitā ir
aptuveni 2%.
TABULA:28

PAKALPOJUMU NOZARES UZŅĒMUMU SKAITS (NETO APGROZĪJUMS LĪDZ 70 000 EUR) PA PAKALPOJUMU GRUPĀM
103
VRG KOPĀ UZ 2015. GADA SĀKUMU. (LURSOFT)
UZŅĒMUMU SKAITA
PAKALPOJUMU NOZARE

UZŅĒMUMU

ĪPATSVARS

SKAITS

PAKALPOJUMU
NOZARĒ

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;
konsultēšana nodokļu jautājumos

93

9%

Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

50

5%

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

47

4%

Automobiļu apkope un remonts

36

3%

Datorprogrammēšana

30

3%

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

30

3%

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

29

3%

Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

28

3%

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

25

2%

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

25

2%

Juridiskie pakalpojumi

24

2%

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

24

2%

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

23

2%

Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

22

2%

Pārejās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas

22

2%

103

Lursoft datu bāzes dati uz 12.05.2015. Pēc skaita lielākās pakalpojumu nozares.
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UZŅĒMUMU SKAITA
PAKALPOJUMU NOZARE

UZŅĒMUMU

ĪPATSVARS

SKAITS

PAKALPOJUMU
NOZARĒ

palīgdarbības
Reklāmas aģentūru darbība

21

2%

Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

20

2%

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

20

2%

Veicot pakalpojumu pieejamības analīzi, tika konstatēts, ka vietējās rīcības grupas teritorijā ir pieejams
ne tikai plašs dažādu pakalpojumu klāsts, bet arī, ka VRG teritorijā tiek sniegti ļoti interesanti
pakalpojumi, kuri būtu pelnījuši, lai tos īpaši izceļ, piemēram, ar metāla izstrādājumu remontu
nodarbojas trīs (3) uzņēmumi, nodarbinātības aģentūru darbībā iesaistījies viens (1) uzņēmums, ar
tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšanu un tīrīšanu (ķīmisko) nodarbojas viens (1) uzņēmums, ar
kravu aviopārvadājumiem nodarbojas pieci (5) uzņēmumi, ar kempingu, atpūtas transportlīdzekļu
laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbību nodarbojas viens (1) uzņēmums, ar riska un
zaudējumu novērtēšanu nodarbojas viens (1) uzņēmums, foto pakalpojumus sniedz divi (2)uzņēmumi,
kā arī teritorijā darbojas kompānija, kas nodarbojas ar personālu nodrošināšanu uz laiku un kompānija,
kas sniedz informācijas zvanu centru darbības pakalpojumus. Teritorijā kā nozīmīgi resursi iezīmējas
meži, VRG teritorijā darbojas vairāki ar mežsaimniecību saistīti pakalpojumu sniedzēji - 4 mežistrādes
uzņēmumi, 4 mežkopības un citas mežsaimniecības darbības uzņēmumi.

SECINĀJUMI:


Pārtikas ražošanas nozarē VRG teritorijā darbojas samērā neliels skaits uzņēmu, to vidū
atsevišķi lieli uzņēmumi, kuri atpazīstami Latvijā, pēc pieejamajiem datiem par pārtikas
ražošanas uzņēmumu ar neto apgrozījumu līdz 70 000 EUR VRG teritorijā darbojas 7
uzņēmumi, kas varēs pretendēt uz LEADER atbalstu nākamajā plānošanas periodā;



VRG teritorijā darbojas vairāki pārtikas realizācijas uzņēmumi (neto apgrozījums līdz 70 000
EUR), kuriem var tikt sniegts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un tos iesaistīt vietējo ražotāju
produkcijas noieta tirgus veicināšanā;



Amatniecība un mājražošana iezīmējas, kā nozīmīga lauku uzņēmējdarbības sastāvdaļa, kas
veicina uzņēmējdarbības, t.sk. tūrisma jomas izaugsmi, tās attīstībai ir potenciāls VRG teritorijā,
jo šajā jomā jau darbojas vairāki mājražotāji un amatnieki;



Nepārtikas uzņēmumi, kuru apgrozījums ir līdz 70 000 EUR, ir viena no būtiskākajām
potenciālajām atbalsta pretendentu grupām VRG teritorijā, jo VRG teritorijā pēc pieejamajiem
datiem darbojas 1370 uzņēmumi;



Kā drauds uzņēmējdarbības attīstīšanai VRG teritorijā var iezīmēties nepieciešamā
līdzfinansējuma trūkums atbalsta pretendentiem (nepietiekoši personiskie līdzekļi, nav iespējas
saņemt kredītaizdevumu);

 Ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā salīdzinoši zemo uzņēmēju aktivitāti, būtiski ir VRG
veicināt to informēšanu par pieejamo atbalstu vietējo uzņēmēju vidū un sniegt atbalstu
sagatavojot projektu pieteikumus un īstenojot projektus;
 Pēdējos gados būtiski samazinājies pašnodarbināto personu skaits, kas liecina par citu
uzņēmējdarbības formu veidošanu un uzņēmējdarbības vides attīstību, jo darba devēju skaits
VRG teritorijā ir ik gadu pieaugošs;
 Iespējamo uzņēmumu - pretendentu skaits ir pietiekams, kas liecina par to, ka, iespējams, VRG
teritorijā esošie uzņēmumi izmantos LEADER sniegtās iespējas uzņēmējdarbības attīstīšanai un
veicinās vietējās teritorijas ekonomiskās aktivitātes.
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6.2

POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES, KAS VEICINĀTU
TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

Jaunajā LEADER programmā vietējās teritorijas attīstībai būtisks uzsvars tiks likts uz uzņēmējdarbības
veicināšanu un atbalstu, līdz ar to svarīgi ir aktivizēt esošos uzņēmējus uzņēmējdarbības attīstīšanai,
gan motivēt iedzīvotājus veidot jaunus
Plānoju kļūt par
uzņēmumus.
Aptaujājot vietējās rīcības grupas teritorijas
iedzīvotājus par viņu saistību ar uzņēmējdarbību,
30% norādīja, ka ir uzņēmēji, 35% norādījuši, ka
nav un neplāno kļūt par uzņēmējiem un 35% kā
plāno kļūt par uzņēmējiem (ATTĒLS:58).
Ņemot vērā aptaujas rezultātus, secināms, ka
VRG teritorijā ir potenciāls uzņēmējdarbības
attīstībai
un
vēlme
nodarboties
ar
uzņēmējdarbību.

uzņēmēju

30%

35%

Neesmu un
neplānoju kļūt par
uzņēmēju
Esmu uzņēmējs

35%

ATTĒLS: 58. APTAUJĀTO IEDZĪVOTĀJU SAISTĪBA AR UZŅĒMĒJDARBĪBU

104

Partnerības teritorijā kopumā pēc nozarēm ir salīdzinoši daudzveidīga uzņēmējdarbības vide, bet
veicot iedzīvotāju aptauju un ņemot vērā pieejamos resursus, iezīmējas nozares, kuru attīstīšana
veicinātu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, kā arī teritorijas attīstību un esošo resursu efektīvāku
izmantošanu (ATTĒLS:59).
35
30
25
20
15
10
5
0

ATTĒLS: 59. IEDZĪVOTĀJU POTENCIĀLI ATTĪSTĀMĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES VRG TERITORIJAS NOVADOS

105

MEŽSAIMNIECĪBA
Mežsaimniecības nozares attīstības potenciālu VRG teritorijā nosaka mežu resursu pieejamība, labi
nodrošinātais transporta tīkls (autoceļi, dzelzceļš), kā arī tuvu esošais noieta tirgus. Attīstot mežistrādes
nozari VRG teritorijā, jāveicina ilgtspējīga mežu resursu apsaimniekošana. Veicinot efektīvāku mežu
izmantošanu, tiek sekmēta iekšējā kokmateriālu piedāvājuma pieaugums. Kokapstrādes nozares
attīstība VRG teritorijā sekmētu resursu pārstrādi uz vietas, radot kokapstrādes produktus ar augstu
pievienoto vērtību.
Jāuzsver mežu kā būtiska rekreācijas resursa nozīme VRG teritorijā, pilnveidojot aktīvās atpūtas
infrastruktūru un dažādojot iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku gan VRG teritorijas iedzīvotājiem,
gan viesiem.
104

Iedzīvotāju aptauja dati, aptaujā piedalījās 159 respondenti
Iedzīvotāju aptaujas dati, atbildi uz jautājumu sniedza 71 respondents no 159 respondentiem.
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Ar mežsaimniecību saistāma arī ogošana un sēņošana, kas ir gan brīvā laika pavadīšanas veids, gan
saimnieciska darbība, ņemot vērā VRG teritorijai tuvos noieta tirgus un salīdzinoši lielo iedzīvotāju
skaitu.

LAUKSAIMNIECĪBAS DARBĪBAS ATTĪSTĪBA
Vietējās rīcības grupas teritorijā lauksaimniecības zemes aizņem 23% no teritorijas un tās ģeogrāfiskais
novietojums tuvu noieta tirgum un valsts galvenajiem autoceļiem ir nozīmīgi faktori, kas veicinātu arī
šīs nozares attīstību. Teritorijā var tik attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana (t.sk.
lauksaimniecības produkcijas audzēšana), pārstrāde un pakalpojumu sniegšana. Svarīgi ir nodrošināt
kvalitatīvu produkcijas ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, attīstot un atrodot dažādas nišas, kurās
darboties, kā arī veicināt savstarpēju sadarbību, lai iekarotu tirgu. Lauksaimniecības teritoriju platību un
atrašanās vietu dažādības dēļ, jācenšas pielāgoties esošajiem apstākļiem un attīstīt produktus vai
piedāvāt pakalpojumus atbilstoši tiem, piemēram, ja teritorija atrodas vietā, kura ir samērā neskarta un
atrodas tālāk no ražošanas teritorijām un transporta infrastruktūrām, jāattīsta bioloģiskās saimniecības,
bet ražošanas teritoriju tuvumā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar intensīvo lauksaimniecību vai
nepārtikas ražošanu.
Arvien populārākas kļūst saimniecības, kurās apmeklētāji paši var salasīt ogas, augļus (piemēram,
mellenes, avenes u.c.), līdz ar to šādām saimniecībām ir potenciāls VRG teritorijā.

MĀJRAŽOŠANAS UN AMATNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
Mājražošana un amatniecība pēdējos gados Latvijā kļūst arvien populārāka, jo šajā jomā tiek ražota
produkcija nelielos apjomos, ar augstu pievienoto vērtību, videi draudzīgāka un veselīgāka.
Patērētājam kļūst arvien svarīgāk zināt kā un kur produkts top, izvēloties produkciju tuvāk savai
dzīvesvietai. Nelielos apjomos tiek ražoti produkti vietējā tirgus vajadzībām un realizēji tieši
patērētājam savās mājās vai pievesti pircējam, tirgojoties gadatirgos. Kļūstot pieprasītākai patērētāju
vidū nelielo saimniecību produkcijai, tiek paaugstināts dzīves līmenis lauku teritorijās, pieaug vietējo
iedzīvotāju aktivitāte un kopumā tiek veicināta teritorijas attīstība.

PAKALPOJUMU JOMU ATTĪSTĪBA
Partnerības teritorijā ir liels iedzīvotāju skaits, kuram ir tendence kopumā katru gadu pieaugt, līdz ar to
pieaug arī pieprasījums pēc dažāda veida pakalpojumiem. Pēc aptaujas datiem, iedzīvotājiem
lielākoties trūkst ēdināšanas pakalpojumu, tiek minēti arī tirdzniecības, frizieru, u.c. pakalpojumi. VRG
teritorijā pieaug jaundzimušo skaits, kas norāda uz to, ka potenciāls ir attīstīt arī bērnu pieskatīšanas
pakalpojumus. Lai sekmētu pakalpojumu pieejamību VRG teritorijas iedzīvotājiem, būtu nepieciešams
turpināt sniegt atbalstu, lai veicinātu gan vietējās infrastruktūras attīstīšanu, piemēram, lai nodrošinātu
telpu pieejamību pakalpojumu sniedzējiem un piekļūšanu tām, gan sniegto pakalpojumu dažādošanu
un kvalitātes uzlabošanu, kā arī iespēju uzsākt jaunu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši pieprasījumam.

TŪRISMA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS ATTĪSTĪBA
Tūrisms un aktīvā atpūta bija visvairāk minētā potenciāli attīstāmā uzņēmējdarbības nozare iedzīvotāju
aptaujas respondentu vidū. Lai gan Partnerības teritorija neizceļas ar nozīmīgiem kultūrvēsturiskajiem
objektiem, kuri varētu būt kā vieni no galvenajiem resursiem tūrisma attīstībai, teritorija ir salīdzinoši
zaļa un iedzīvotājiem atrodas pietiekami tuvu daudzveidīgi dabas resursi – meži, purvi un ūdeņi.
Nepieciešams aktīvāk informēt vietējos iedzīvotājus un potenciālos viesus par esošo tūrisma un aktīvās
atpūtas piedāvājumu Partnerības teritorijā un veicināt jaunu objektu un pakalpojumu veidošanu.
Veidojot koordinētu tūrisma sistēmu, veicinot sadarbību starp Partnerības teritorijā esošajiem
novadiem, tiktu sekmēta tūrisma un aktīvās atpūtas nozares attīstība.
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6.3

RAŽOŠANAS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS ILGTSPĒJAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Partnerības teritorijā, ir nozīmīgi nodrošināt
uzņēmējdarbībai nepieciešamos vides aspektus. Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību var attīstīt teritorijās, kurās
tiek veidota labvēlīga uzņēmējdarbības vide.
Aptaujātie iedzīvotāji Partnerības teritorijā, kā būtiskākos šķēršļus ražošanas, pārstrādes un
pakalpojumu attīstībai novadā atzīmēja likumdošanu un birokrātiju, nodokļus, zemo kredītspēju,
finanšu nepietiekamību, informācijas nepietiekamību, mazu produkcijas pieprasījuma tirgu, u.c.
(ATTĒLS:60).

Likumdošanas, birokrātijas šķēršļi

53

Nodokļu slogs

48

Zema kredītspēja, finanšu nepietiekamība

46

Informācijas nepietiekamība, lai uzsāktu…

45

Mazs produkcijas pieprasījuma tirgus

42

Telpu trūkums

27

Atbilstošas kvalifikācijas darbinieku trūkums

24

Sadarbības trūkums ar citiem

19

Nav vēlme uzsākt uzņēmējdarbību

18

Cits

16

Atbalsts no citiem veiksmīgiem uzņēmējiem
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ATTĒLS: 60. APTAUJĀTO IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS PAR ŠĶĒRŠĻIEM RAŽOŠANAS, PĀRSTRĀDES UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBĀ
NOVADOS

106

Ilgtspējas priekšnosacījumi VGR teritorijas ražošanas un pakalpojumu sniegšanai:


vides aspekti - kvalitatīva infrastruktūra, atbalsta pieejamība, izaugsmes iespējas, darbaspēks
un sakārtota dzīves vide;



līdzsvars starp ekonomiskajām, sociālajām un vides interesēm;



vietējie iedzīvotāji iesaistās un vairo ieguldījumu vietējās kopienas izaugsmē, veidojot
pievilcīgu vidi, kurā tiek nodrošināti pamata pakalpojumi (izglītība, veselība, drošība, kultūra,
sociālā aprūpe), kvalitatīva infrastruktūra un jauninājumi;



ražojot produktus un sniedzot pakalpojumus, tiek sekmēta lielākas pievienotās vērtības
radīšana, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, samazinot izmaksas un ietekmi uz apkārtējo
vidi. Jāievieš ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā efektīvākas inovācijas, kas
samazina radīto piesārņojumu, ietaupa resursus un pilnveido piedāvāto produktu vai
pakalpojumu klāstu;



konkurētspējīgas ražošanas attīstības izaugsmi palielina ieguldījumi tehnoloģiskajā procesā un
cilvēkkapitālā, līdz ar to rodas priekšrocības, konkurējot ar citiem ražotājiem, un tiek
paaugstināts ilgtspējas potenciāls;
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Iedzīvotāju aptauja dati, aptaujā piedalījās 159 respondenti.
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jāatrod un jāuzsver unikālais vietējā teritorijā;
jāveicina vietējas teritorijas saražoto produktu un radīto pakalpojumu atpazīstamība
(piemēram, zīmola izveide), jāveido noieta tīkls vietējā rīcības grupas teritorijā un tuvākajās
lielākajās pilsētās (īso piegāžu ķēdes, stendi, tirdzniecības vietas, tirdziņi, u.c.). Pēc iedzīvotāju
aptaujas datiem vietējās produkcijas noietu kavē informācijas trūkums par novados piedāvāto
produkciju, to atzīmējuši 58% respondentu, bet 26% atzīmējuši, ka trūkst tirdzniecības vietu,
kurās tiktu pārdota vietējā produkcija, 16% atzīmējuši, ka tie ir citi iemesli, kā augstās cenas,
kvalitāte, uzņēmēju iniciatīvas trūkums, piesātinātais tirgus, u.c.;



jāiesaista vietējie iedzīvotāji aktīvāk lietot Partnerības teritorijā ražotos produktus un izmantot
sniegtos pakalpojumus (piem., tirdzniecības vietu izveide (Amatu māja, mājražotāju stendi,
tirdziņi, u.c.);



jāveido ciešāka sadarbība starp uzņēmējiem, valsts, pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām
organizācijām, attīstot atbalsta sistēmu, kura veicina uzņēmējdarbības attīstību vietējās
teritorijās;



tiek nodrošināta aktuālās informācijas un pieredzes apmaiņa, rosināta savstarpēja izpratne,
sadarbība un diskusijas par turpmākajiem attīstības virzieniem, kuri skar arī ražošanas un
pakalpojumu jomu attīstību

Partnerība ir viens no atbalsta punktiem, kas sniedz ieguldījumu, atbalstot un veicinot arī ilgtspējīgas
ražošanas un pakalpojumu priekšnosacījumu ieviešanu VRG teritorijā. Ar tās atbalstu tiek sekmēta
iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšanās kvalitatīvas dzīves vides veidošanā, veicināta saimnieciskās darbības
attīstīšana, uzlabota savstarpējā sadarbība dažādos līmeņos (pašvaldība, NVO, uzņēmēji) un
pilnveidotas vietējo iedzīvotāju zināšanas un iemaņas. Būtiski ir arī turpmāk veicināt efektīvu šo
priekšnosacījumu ieviešanu un attīstīšanu.
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7. VIETĒJĀS TERITORIJAS IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDES KVALITĀTES
UZLABOŠANAS IESPĒJAS
SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU PIEEJAMĪBA UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
IZGLĪTĪBA
Biedrības „Pierīgas partnerība” teritorijā tiek nodrošināta vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
apguve. Visos novados ir pirmskolas izglītības iestādes, vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas.
Babītes novadā pirmskolas izglītības pakalpojumus piedāvā gan pašvaldības, gan privātās pirmskolas
iestādes. Administratīvajā centrā – Piņķos (Babītes pagastā), atrodas Babītes vidusskola, bet Salas
pagasta Spuņciemā Salas sākumskola. Profesionālās ievirzes mūzikas pamatizglītību var apgūt Babītes
mūzikas skolā, kura no 2014. gada atrodas jaunās, atbilstošās telpās. Novadā izglītības pakalpojumus
piedāvā Latvijas Starptautiskā skola, kurā mācības notiek pēc Starptautiskā Bakalaurāta programmas.
Izglītoti tiek audzēkņi vecumā no trīs līdz 18 gadiem, audzēkņu vidū ir aptuveni 30 dažādu tautību
skolēni un pedagogi no dažādām valstīm. Novadā nav profesionālās un augstākās izglītības iestādes,
bet ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir priekšrocība tam, lai šos pakalpojumus saņemtu Olainē, Rīgā vai
Jelgavā.
Babītes novada izglītības iestādes:






Babītes vidusskola;
Salas sākumskola;
PII „Saimīte”;
Babītes PII;
PPII „Liesmiņas”;






PPII ”Varavīksnes putns”;
Privātā sākumskola un
"Vinnijs";
Babītes mūzikas skola;
Latvijas Starptautiskā skola;

bērnudārzs

Mārupes novadā pirmskolas pakalpojumus piedāvā gan pašvaldības, gan privātās pirmskolas izglītības
iestādes. Salīdzinoši daudz ir privāto pirmskolas izglītības iestāžu, jo novadā ir augsts pieprasījums pēc
pirmskolas izglītības pakalpojumiem. Novada administratīvajā centrā - Mārupē darbojas vidusskola.
Tīraines ciemā atrodas Mārupes pamatskola, Jaunmārupē Jaunmārupes pamatskola, Skultes ciemā
Skultes sākumskola ar mazākumtautības programmu. Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
pamatizglītību var apgūt Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Izglītības iestādēs līdztekus izglītības
programmām tiek nodrošināta arī interešu izglītība – kori, ansambļi, dejas, vizuālā māksla, u.c. Dienas
centros „Švarcenieki” un „Tīraine” tiek sniegta iespēja pieaugušajiem apgūt datora un interneta
lietošanas pamatprasmes, senioriem ir iespēja apgūt nūjošanu.
Mārupes novada izglītības iestādes:









Mārupes vidusskola;
Mārupes pamatskola;
Jaunmārupes pamatskola;
Mārupes novada Skultes sākumskola;
PII „Lienīte”;
PII „Zeltrīti”;
PPII „Balodītis”;
PPII „Mazais Pipariņš”;









PPII „Zelta Rasa”;
PPII „Kripatiņas”;
Privātā pirmskolas un sākumskolas
izglītības iestāde „Mazulītis Ru”;
Privātā izglītības iestāde „Namiņš”;
Mārupes Mūzikas un mākslas skola;
Bērnu attīstības centrs „Pīlīte”;
Privātā pamatskola „Brīvā Māras skola”.

Olaines novadā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība, interešu
izglītība, profesionālās ievirzes izglītība un pieaugušo izglītība. Pirmskolas izglītība tiek nodrošināta trīs
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vienā privātajā pirmskolas izglītības iestādē, kā arī
speciālajā pirmskolas izglītības iestādē. Pamatizglītība un vispārējā izglītība tiek nodrošināta novada
vidusskolās. Jaunolainē atrodas Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola. Olaines 2.
vidusskolā tiek nodrošinātas mazākumtautību izglītības programmas. Pašvaldības izglītības iestādēs
tiek nodrošināta dažādu interešu pulciņu pieejamība. Profesionālās ievirzes izglītību novadā var apgūt
Olaines Mūzikas un mākslas skolā. Augstāko un profesionālo vidējo izglītību novadā var apgūt Olaines
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Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, kurā tiek piedāvātas arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides
programmas. Olaines Pieaugušo izglītības centrs nodrošina dažādu prasmju apguvi, organizē kursus,
lekcijas, praktiskas nodarbības, tikšanās un ekskursijas. Kursi, kuri centrā tiek piedāvāti ilgstoši, ir angļu
valodas apgūšana, zīmēšanas un gleznošanas prasmes, pērļu pīšana, tamborēšana.
Olaines izglītības iestādes:
 PPII „Saulīte”;
 Olaines 1. vidusskola;
 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
 Olaines 2. vidusskola;
koledža
 PII „Dzērvenīte”;
 Olaines Mūzikas un mākslas skola;
 PII „Zīle;
 Olaines Pieaugušo izglītības centrs.
 PII „Magonīte”;
 SPII „Ābelīte”;
Novados vēl aizvien ir problēmas ar nepietiekamo vietu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs.
Pašvaldības finansētajos bērnudārzos netiek nodrošināta visu bērnu uzņemšana.
Novados ir stabils formālās un interešu izglītības nodrošinājums skolas vecuma bērniem un jauniešiem,
bet būtu jāveicina arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas jauniešiem, kuri ir bez darba,
un pieaugušajiem, zināšanu pilnveidošanai un sava redzesloka paplašināšanai.
Vietējās rīcības grupas teritorijā ir biedrības, kuru darbības mērķi ir veicināt sabiedrības iesaisti
mūžizglītības pasākumos, līdz ar to būtu svarīgi atbalstīt un aktivizēt nevalstiskās organizācijas
iesaistīties šo aktivitāšu organizēšanā.
Aptaujas respondenti atzīmējuši, ka mūžizglītības iespējas un interešu izglītība visām paaudzēm būtu
jāveicina Babītes un Mārupes novados.
IZGLĪTĪBAS JOMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:










Mūžizglītības un tālākizglītības piedāvājuma paplašināšana (piemēram, amatniecības
apmācības kursi, pieredzes apmaiņa, u.c.);
Interešu izglītības piedāvājuma attīstīšana visām vecuma grupām;
Nometņu organizēšana bērniem, skolēniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c. sociālām
grupām;
Pieredzes apmaiņa un kopīgu pasākumu organizēšana (piemēram, jaunieši un seniori);
Kompetenču centru veidošana;
Sadarbības veidošana dažādu pasākumu organizēšanā, t.sk., sadarbība starp izglītības
iestādēm;
Uzņēmēju apmācības, pieredzes apmaiņas, prakses iespējas, diskusiju klubi, u.tml.;
Telpu nodrošinājums - bērnu, pusaudžu, u.c. vecuma grupu cilvēku brīvā laika pavadīšanai
(dienas centri);
Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstība.

KULTŪRA
Vietējās rīcības grupas teritorijā atrodas vairākas kultūras iestādes, kuras veicina kultūras pakalpojumu
daudzveidību un aktivitāšu norisi. Amatiermākslas kolektīvu attīstību un kultūras procesu norisi uztur
Babītes kultūrizglītības centrs, Mārupes kultūras nams un Olaines Kultūras centrs (TABULA:29). Babītes
kultūrizglītības centrā atrodas Babītes bibliotēka un Babītes mūzikas skola. Olaines Kultūras centra
pārraudzībā ir vairākas struktūrvienības: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines
Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.
TABULA:29
NOVADS
Babītes novads

MĀKSLINIECISKIE KOLEKTĪVI VRG

MĀKSLINIECISKIE KOLEKTĪVI
Jauktais koris "Atskaņa", jauniešu koris „Maska”, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dārta",
mūsdienu deju grupa "Platīns", senioru deju kopa "Gāte", amatierteātris „KALAMBŪRS”,
tautas deju kolektīvs ”Kaspīne”, koklētāju ansamblis „BALTI”, popgrupa “Pīlādzīši”
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NOVADS
Mārupes novads

MĀKSLINIECISKIE KOLEKTĪVI
jauktais koris “Mārupe”, sieviešu koris “Noktirne”, sieviešu koris “Resono”, Jaunmārupes
jauniešu jauktais koris “Universum”, vokālais ansamblis “Dzelde”, vokālais ansamblis
„Pīlādzis”, jauniešu popgrupa “Keen”, bērnu popgrupa “Mazā sirds”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Mārupieši”, jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”

Olaines novads

Olaines kultūras
nams

Jauktais koris „Dziesma”, sieviešu vokālais ansamblis „Undīne”, sieviešu vokālais
ansamblis „Ivuški”, bērnu vokālais ansamblis „Olaines Cālīši”, bērnu popgrupa "Domino",
līnijdeju kolektīvs, folkloras kopa „Dzedzieda”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Janita”,
bērnu deju kolektīvs „Oļi”, jauniešu teātra studija „Oda”

Jaunolaines kultūras
nams

Amatiermākslas kolektīvu nodarbību grafiks, bērnu deju kolektīvs „Pienenīte”, pieaugušo
deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs "Kalējs", senioru vokālais ansamblis „Sarma”,
bērnu vokālais ansamblis „Spārītes”

Vietējās rīcības grupas teritorijā bibliotekāro apkalpošanu nodrošina - Babītes novadā Piņķu bibliotēka,
Mārupes novadā Mazcenas bibliotēka, Olaines novadā Olaines Bibliotēka (darbojas pieaugušo
abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaļa), Jaunolaines Bibliotēka un Gaismu Bibliotēka.
Pasākumiem brīvā dabā estrāde izveidota tikai Olaines novadā, pārējos novados brīvdabas estrādes
nav izveidotas.
Lai saglabātu vietējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu, teritorijā ir izveidoti vairāki muzeji. Babītes
novadā darbojas Babītes vidusskolas muzejs, kurā apkopota informācija par Babītes (Piņķu) pagasta
sabiedrisko dzīvi un vēsturi, bērnu skološanu, Piņķu Jāņa (Nikolaja) baznīcas vēsturi, Ziemassvētku
kaujām, atbrīvošanas cīņām un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Mārupes novadā atrodas Rīgas
aviācijas tehnikas muzejs, kurš ir vienīgais Baltijā un viens no lielākajiem Eiropā, tajā apskatāma
padomju aviācijas tehnika. Olaines vēstures un mākslas muzejs izveidots, lai veicinātu Latvijas
sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību ietekmējošajiem faktoriem un lomu Latvijas
tautsaimniecībā. Muzejs pēta, saglabā un popularizē Olaines novada dabas un sabiedrības vēstures
garīgās un materiālās vērtības.
Kultūras aktivitātes galvenokārt ir pieejamas administratīvajos centros vai lielākajos ciemos, bet pārējā
teritorijā to pieeja ir visai ierobežota. Kultūras pasākumu norišu organizēšanai būtu jāvelta arī
uzmanība attālākos ciemos, kuros līdz šim šādas aktivitātes netika veiktas, iesaistot un atbalstot
nevalstiskās organizācijas un vietējos iedzīvotājus būt aktīvākiem kultūras norišu dalībniekiem un
organizētājiem.
Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka Babītes novadā būtu nepieciešams dažādot kultūras pasākumus,
veicināt to pieejamību un organizēt tādus pasākumus, kuri veicina novada atpazīstamību plašākā
mērogā. Atzinīgi tiek vērtēta jaunā Kultūras centra Piņķos izveide, kurā tiek rīkoti daudz nelieli koncerti,
bet zāle tur ir par mazu lielākiem pasākumiem. Novadā trūkst lielu vienojošu pasākumu, īpaši lielu
pasākumu ģimenēm. Mārupē arī iedzīvotāji atzīmējuši, ka kultūras jomā varētu tikt organizēti vairāk
pasākumi dažādām vecuma grupām, kā arī būtu nepieciešama koncertzāles izveide, kur varētu
norisināties dažādi pasākumi - koncerti, izrādes u.tml. Olaines novadā ir ļoti liels cittautiešu īpatsvars,
tāpēc būtu lietderīga viņu iesaiste kultūras aktivitātēs, kas izglīto un informē par latviešu tautas
tradīcijām un kultūras vērtībām. Novadā varētu organizēt Teātra festivālu.
KULTŪRAS JOMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:






Kultūras aktivitāšu un pasākumu dažādošana;
Materiāltehniskās bāzes un inventāra pilnveide;
Lokālplātriotismu veicinošu pasākumu organizēšana;
Sadarbība starp kultūras iestādēm un organizācijām;
Integrācijas pasākumu pilnveidošana;
80 | l a p p u s e





Kultūrvides apzināšana, sakopšana un pielāgošana sabiedriskajām aktivitātēm, vēsturiskā
mantojuma saglabāšana;
Mazpulcēnu un jaunsargu kustības attīstība;
Latviešu tautas tradīciju un kultūras vērtību popularizēšana.

VESELĪBA
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kurš uzlabo sociālo
situāciju teritorijā un veido pozitīvu dzīves vidi. Vietējās rīcības grupas teritorijā ir pieejami primārās
veselības aprūpes pakalpojumi (skat. 4. pielikumu). Augstāka līmeņa pakalpojumi pieejami tuvākajās
lielākajās pilsētās – Rīgā un Jelgavā. Rīgas tuvums un pietiekošais iedzīvotāju skaits ir veicinājis dažādu
kvalifikāciju speciālistu pieejamību tieši novadu teritorijās.
Babītes novadā atrodas ārstu privātprakse "SVĪRE PLUS", kurā veselības aprūpes pakalpojumus piedāvā
vairāki ģimenes ārsti, radiologs – diagnosts, ultrasonogrāfijas speciālists, ginekoloģe, fizioterapeiti.
Darbojas arī vairākas ārstu privātprakses, aptiekas, tiek sniegti zobārstniecības pakalpojumi. Veselības
aprūpes pakalpojumi pieejami Babītes novada ciemos - Piņķos, Babītē, Spuņciemā.
Mārupes novadā pieejams visplašākais veselības aprūpes pakalpojumu klāsts no visiem vietējās rīcības
grupas teritorijas novadiem. Veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt ārstu prakses vietās, kurās
darbojas ģimenes ārsti, ārsti pediatrijā un neonatoloģijā, fizikālās un rehabilitācijas medicīnā, masieri
un zobārsti. Novadā darbojas Latvijas Veselības un sporta asociācijas sporta centrs, kurā tiek
piedāvātas dažādas nodarbības veselības stāvokļa uzlabošanai.
Olaines novadā veselības aprūpes pakalpojumi lielākoties pieejami Olaines pilsētā. Plašākais veselības
aprūpes pakalpojumu klāsts pieejams SIA „Olaines veselības centrs”, kurā tiek sniegta primārā veselības
aprūpe, laboratoriskie izmeklējumi, fizikālās medicīnas pakalpojumi, zobārstniecība, speciālistu
konsultācijas, u.c. Olaines veselības centrā veikta energoefektivitātes un vides pieejamības uzlabošana.
Novadā darbojas vairākas ārstu privātprakses, zobārstniecības prakses, masieru prakses un veselības
punkti.
Lai gan novados ir pieejams salīdzinoši visai plašs primārās veselības pakalpojumu klāsts, iedzīvotāji
atzīmējuši, ka Mārupes novadā būtu jāuzlabo pieejamo veselības pakalpojumu klāsts, Skultes ciemā
varētu būt pieejami mobilās aptiekas pakalpojumi. Olaines novadā ir atzīmēts, ka ir problemātiski
savlaicīgi nokļūt pie ģimenes ārstiem un citiem veselības speciālistiem. Būtu nepieciešams uzlabot
Olaines veselības centrā pieejamos pakalpojumus. Jāņupē varētu būt pieejami mobilās aptiekas
pakalpojumi.
VESELĪBAS APRŪPES JOMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:



veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības pilnveidošana, t.sk. telpu nodrošinājums;
veselīga dzīvesveida popularizēšana.

SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
Biedrības „Pierīgas partnerība” teritorijā ir augsts potenciāls sporta un aktīvās atpūtas attīstībai. Pierīgas
teritorijā, kurā ir pieaugošs iedzīvotāju skaits ir būtiski akcentēt sporta un aktīvās aktivitātes, veidojot
kvalitatīvu un daudzveidīgu piedāvājumu un atbilstošu infrastruktūru. Iedzīvotāji, kuri kā savu
dzīvesvietu izvēlējušies Pierīgas novadus, novērtējuši tās priekšrocības, ko sniedz dzīve lauku teritorijā,
kurā pieejamas aktivitātes pie dabas.
Babītes novadā sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes tiek piedāvātas pašvaldības un privātajās iestādēs
un objektos. Babītes sporta kompleksā (Piņķi), kura mērķis ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta
stundām Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēm, veicināt novada iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sporta attīstību. Sporta kompleksā darbojas divi peldbaseini un pirtis, vairākas zāles
sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Spuņciema sporta hallē var apmeklēt lielo zāli, kura izmantojama
dažādām sporta spēlēm (basketbols, handbols, florbols, futbols, volejbols), mazo sporta zāli
(vingrotājiem (aerobika), dažādu cīņas sporta veidu pārstāvjiem, u.c.) un trenažieru zāli. Piņķos izveidots
āra futbola laukums, skeitparks un āra vingrošanas trenažieri. Pie Piņķu ūdenskrātuves izveidoti trīs
publiski pieejami pludmales volejbola laukumi. Novadā pieejami golfa laukumi, jāšanas sports, ledus
81 | l a p p u s e

halle, peintbols, ūdenssports, u.c. Darbojas vairāki sporta klubi un tiek piedāvātas dažādas sportiskas
un veselības uzlabošanas aktivitātes.
Babītes novadā darbojas:







sporta klubs „Babīte” (zēnu florbola
sekcijas 4 - 18 gadu vecumam, 4 - 14
gadu vecumam);
novada iedzīvotāju un sporta kluba
‘’Babīte’’ komandas florbolā, volejbolā,
basketbolā un futbolā;
sporta kluba „Babīte” galda tenisa
sekcija;
cīņu kluba „ASANO” karatē nodarbības
bērniem;











aerobika;
kalanētika;
afropowerdance;
peldēšanas pulciņš bērniem 2. – 12.
klasei;
ūdens aerobika;
ūdens sporta biedrība „Aqua Sports”;
jātnieku sporta klubs "SportDeLux";
biedrība „Dinamo bērni”;
u.c.

Salienas golfa laukumā Piņķos piedāvā augstākās klases spēles un apmācības iespējas katram prasmju
līmenim. Laivu bāzē "Dālderi" tiek piedāvāta laivu nomu Babītes ezerā - makšķerēšanai, putnu
vērošanai, medībām un ezera apskatei. „INBOX.LV” ledus hallē notiek hokeja spēles, komandu treniņi,
un daiļslidošanas nodarbības. Novadā tiek piedāvātas izjādes ar zirgiem.
Mārupes novadā atrodas vairāki sporta un aktīvo aktivitāšu objekti. Mārupes Sporta centrs organizē
sporta aktivitātes Mārupes novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot dažādas programmas –
vieglatlētika, vispusīgā fiziskā sagatavotība, BMX riteņbraukšana, basketbols, futbols, taekvondo,
volejbols. Pašvaldības sporta bāzi novadā veido - Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta
komplekss, Mārupes vidusskolas sporta bāze, Jaunmārupes pamatskolas sporta bāze, Skultes
sākumskolas sporta bāze, stadions Jaunmārupē, stadions Skultē, skeitparks Jaunmārupē, sporta
laukums Gerberu ielā. Novadā atrodas arī vairākas privātas sporta bāzes un aktīvās atpūtas vietas –
veikborda parks „Mārupe WakePark”, golfa klubs „Viesturi”, sporta un atpūtas komplekss „Mārupes
tenisa skola”, Mārupes BMX trase, zirgu saimniecības, kuras piedāvā apgūt jāšanas prasmes un izjādes,
u.c. Lai veicinātu aktīvās atpūtas attīstību, novadā ir izveidoti vairāki velomaršruti, kuros iekļautas arī
kaimiņu pašvaldību teritorijas.
Olaines novadā sporta aktivitātes organizē un veic infrastruktūras apsaimniekošanu Olaines Sporta
centrs, kurš atrodas Olaines pilsētā. Olaines Sporta centrs apsaimnieko Olaines Peldbaseinu, Olaines un
Jaunolaines skeitparkus, Olaines slidotavu, Olaines sporta stadionus (pie Olaines 1.vidusskolas, pie
Olaines 2.vidusskolas, Jaunolainē) un Olaines Sporta namu. Olaines Sporta namā notiek nodarbības
mākslas vingrošanā, futbolā, boksā, vieglatlētikā, sporta zāli izmanto arī amatieru sporta komandas.
Olaines peldbaseinā tiek piedāvātas dažādas nodarbības treneru vadībā. Novadā izveidoti vairāki
aktīvās atpūtas objekti - brīvdabas trenažieri Olaines un Jaunolaines stadionos, Olaines Mežaparkā,
Medemciemā, Jaunolainē, un Stūnīšos, atpūtas teritorijas pie Bērzpils karjera, Līduma karjera, Stūnīšu
ezera, Mežezera, Olaines Mežaparks, ziemas kalns Olaines pilsētā, bērnu rotaļu laukumi Olainē,
Jaunolainē, Birzniekos, Stūnīšos un Medemciemā. veloceliņi Olaines Mežaparkā, posmā Jaunolaine –
Olaine, Olaine - Līduma karjers.
Vietējās attīstības grupas teritorijā sporta un aktīvās atpūtas nodrošinājumu kopumā var novērtēt kā
labu, bet nepieciešama arī turpmāka šīs jomas attīstība un pilnveidošana, jo teritorijā iedzīvotāju skaits
pieaug un līdz ar to arī pieaug pieprasījums pēc sporta un aktīvās atpūtas nodrošinājuma.
Babītes novadā sporta aktivitātes būtu jāattīsta Spuņciemā, izveidojot sporta centru. Mārupes novada
Jaunmārupē nepieciešams sakārtot esošos un veidot jaunus sporta laukumus, organizēt sporta dienas.
Mārupē būtu nepieciešama sporta laukumu izveide, peldbaseina izbūve, vairāk organizēt sporta
aktivitātes un pasākumus. Skultē varētu izbūvēt āra trenažierus. Olaines novadā veidot vairāk sporta
pasākumu (riteņbraukšana, skriešana u.c.) bērniem. Bērniem varētu atvērt riteņbraukšanas sekciju,
Olainē tiek veicināta riteņbraukšana – izbūvēti veloceliņi gan Olainē, gan Olaine-Jaunolaine.
Nepieciešams attīstīt sporta iespējas ārpus Olaines pilsētas izveidojot distanču slēpošanas trases, velo
takas, u.c. Veicināt sporta aktivitāšu pieejamību telpās Olaines pagastā.
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SPORTA UN AKTĪVĀS JOMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:






materiāltehniskās bāzes un inventāra uzlabošana;
sporta infrastruktūras attīstība (sporta laukumi, trases u.tml.)
sporta pasākumu un sacensību organizēšana, aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana brīvdabā
un telpās;
veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana,
sadarbība sporta un aktīvās atpūtas pasākumu rīkošanā.

SOCIĀLĀ APRŪPE
Sociālos jautājums biedrības „Pierīgas partnerība” teritorijā risina pašvaldību Sociālie dienesti, dienas
centri un nevalstiskās organizācijas.
Babītes novada Sociālais dienests atrodas Piņķos un pieņem apmeklētājus noteiktās dienās arī
Spuņciemā. Sociālais dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem.
Sociālais dienests sniedz šādus sociālos pakalpojumus - aprūpi mājās, ilgstošu un īslaicīgu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pilngadīgām personām, specializēto autotransportu, īslaicīgo
sociālo, ģimenes asistentu, risina dažādu sociālo grupu sociālās rehabilitācijas un integrācijas
jautājumus, u.c. Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Babītes novada
iedzīvotājiem piedāvā aprūpi mājās.
Piņķos atrodas arī Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā tiek veicināta sociālo prasmju
attīstīšana, izglītošana un nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Sociālā dienesta klientiem bez maksas piedāvā:
 psihologa pakalpojumi;
veļas mašīnas izmantošana;
 ikdienā iespēja iepazīties ar periodisko
dušas izmantošana;
literatūru;
iespēja saņemt drēbes;
 datora / interneta izmantošana;
ikdienā iespēja nodot drēbes;
 datorapmācība iesācējiem;
sadzīves tehnika un inventārs;
 galda spēles;
nūjošana;
 brīvā laika pavadīšanas iespējas;
mazā radošā darbnīca pēcpusdienās
 Eiropas pārtikas paku saņemšana;
bērniem;
 zupas virtuve (noteiktos ziemas mēnešos);
 radošā darbnīca bērniem un pieaugušajiem;
 uz laiku izsniedz tehniskos palīglīdzekļus.
 rokdarbi pieaugušajiem;
 mākslas,
pasaku
terapijas
grupa
pieaugušajiem;
Babītes novadā atrodas sociālās rehabilitācijas centrs „Ratnieki”, kurā uzturas bijušie ieslodzītie un
bezpajumtnieki.









Mārupes novada Sociālais dienests pieņem apmeklētājus Mārupē (Mārupes novada domē), Klientu
apkalpošanas centrā Jaunmārupē un noteiktās dienās dienas centrā „Skulte” (Skultē). Sociālais dienests
nodrošina aprūpi mājās, dienas centra „Švarcenieki” pakalpojumus, dienas centra „Tīraine”
pakalpojumus, dienas centra “Skulte” pakalpojumus, psihologa pakalpojumus, fizioterapeita
pakalpojumus, ergoterapeita pakalpojumus. Māmiņām ar maziem bērniem un vecākiem, kuri audzina
pusaudžus, bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus pirmsskolas un sākumskolas vecumā, tiek
piedāvāta iespēja piedalīties savstarpējā atbalsta grupās.
Novadā atrodas trīs dienas centri (Jaunmārupē, Tīrainē un Skultē), tajos dienas laikā tiek sniegta
psihosociālā palīdzībā, veicināta sociālo prasmju un iemaņu attīstība, izglītošana un nodrošinātas brīvā
laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un pensionāriem.
Dienas centrs „Švarcenieki” (Jaunmārupe) bērniem un jauniešiem (no 7 līdz 25 g.vec.) piedāvā iespēju
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, rīkojot un organizējot pašiem kopīgus pasākumus, spēlēt spēles,
pieejams dators un interneta pieslēgums. Vecāki var saņemt profesionāla sociālā darbinieka
konsultācijas par sociāliem un bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Senioriem var apgūt datora
lietošanas pamatprasmes un pievienoties pensionāru rokdarbu grupai.
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Dienas centrā „Tīraine” (Tīraine) bērni un jaunieši atbilstoši savam vecumam un interesēm var lietderīgi
pavadīt brīvo laiku pēc mācībām skolā, spēlēt galda tenisu, novusu, galda futbolu, gaisa hokeju, dejot
japāņu dejas. Nodarboties ar zīmēšanu, veidošanu, filcēšanu, krāsošanu, kopā svinēt svētkus un īstenot
savas idejas par vēl nebijušiem pasākumiem. Doties pārgājienos, izbraucienos ar laivām un
velosipēdiem. Senioriem ir pieejami fizioterapeita pakalpojumi, tiek aicinātai uz kino, koncerta vai
semināra apmeklējumiem, sniegta iespēja nodarboties ar nūjošanu un apgūt datora lietošanas un
interneta izmantošanas pamatus.
Dienas centrā “Skulte” (Skultē) tiek sniegta psihosociālo palīdzība, veicināta sociālo prasmju un iemaņu
attīstība, izglītošana un nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas Skultes iedzīvotājiem.
Olaines novadā sociālo aprūpi sniedz Olaines novada Sociālais Dienests (Olaine), Dienas centrs
cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām (Olaine), Klientu apkalpošanas centrs „Jaunolaine” (Jaunolaine),
Klientu apkalpošanas centrs „Gaismas” (Stūnīši), Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs
„OLAKS” (Olaine), HIV/AIDS profilakses punkts (Olaine), Higiēnas centrs personām bez noteiktas
dzīvesvietas (Olaine).
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS” piedāvā bērniem un jauniešiem (6-18 gadi) aktīvās
sporta un galda spēles, multfilmas, filmas, karaoki, radošās nodarbības, sacensības, izstādes. Un
organizē radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikos.
Sociālās aprūpes iestādēm ir liela sociālā nozīme gan iedzīvotāju ikdienas dzīvē, gan attīstot sociālo
vidi novados, tāpēc nepieciešams papildināt pakalpojumu klāstu un piesaistīt arvien jaunas
mērķgrupas, lai veidotu kvalitatīvu sociālo vidi vietējās rīcības grupas teritorijā. Svarīgi ir iesaistīt
iedzīvotājus sociālās vides uzlabošanā, darboties kā brīvprātīgajiem Sociālo dienestu iestādēs ar savu
pieredzi un pienesumu, veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, piedāvāt prakses vietas un vasaras
mēnešos darbavietas vietējiem jauniešiem.
Babītes novadā iedzīvotāji norādījuši, ka trūkst pulcēšanās vietu dažādu aktivitāšu attīstībai un
veicināšanai. Trūkst pasākumu, kas būtu vērsti tieši uz jauniešiem – nometnes, pieredzes iegūšana pie
uzņēmējiem. Varētu tikt izveidots diskusiju klubs, sniegts lielāks atbalsts senioru pulciņu izveidei.
Mārupē iedzīvotāji ir minējuši, ka nepieciešams izveidot Dienas centru bērniem un jauniešiem, kur
viņiem tiktu nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas un tikšanās ar pieredzējušiem cilvēkiem,
organizēti bezmaksas semināri. Varētu tikt veidota "Pieredzes bibliotēka", kurā notiktu pieredzes
apmaiņa starp jauniešiem un senioriem.
Olaines novadā būtu nepieciešams attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumus, kas vērsti uz sociāli
ievainojamām sabiedrības grupām, piemēram, sociālās rehabilitācijas nodarbību organizēšana vai
centru izveide (Konsultācijas centra izveide). Olaines pilsētā būtu jāattīsta Jauniešu centri. Jāuzlabo
aprīkojums dienas centriem un sociālajiem centriem. Jaunolaines Sociālā dienesta telpas jāpielāgo
personām ar invaliditāti un jāveic to labiekārtošana. Jaunolainē būtu nepieciešams attīstīt higiēnas
centra pakalpojumus, izveidot Dienas centru, grupu dzīvokļus un nakts patversmi.
SOCIĀLĀS JOMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:









sociālās aprūpes pakalpojumu dažādošana un pilnveide (higiēnas centrs, dienas centri, grupu
dzīvokļi, u.c.);
materiāltehniskās bāzes uzlabošana;
brīvprātīgā darba popularizēšana;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība;
sociālās uzņēmējdarbības attīstība un popularizēšana;
vides pieejamības nodrošināšana, t.sk. telpu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
bērnu un jauniešu interešu un nodarbinātības veicināšana, prakses vietas;
sociālā uzņēmējdarbība.
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DABAS, KULTŪRAS OBJEKTU UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
Katrai teritorijai ir savs neatkārtojams resursu kopums, kas piešķir tai savu identitāti. Būtiska dzīves
telpas sastāvdaļa ir teritorijas apdzīvojuma struktūra, pieejamie dabas objekti, kultūrvēsturiskais
mantojums un pakalpojumi.
Rīgas attīstība būtiski ietekmē arī Pierīgas teritoriju saimniecisko attīstību, līdz ar to svarīgi ir teritorijā
saglabāt pievilcīgu dzīves vidi, kura tiek attīstīta balansā ar ekonomisko vidi. Tā kā teritorija un tās
resursi ir ierobežoti, uzsvars ir jāliek uz kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanu, uzlabošanu un
apsaimniekošanu.
Vietējās rīcības grupas teritorijā nozīmīga loma ir apdzīvojuma telpas attīstībai un nodrošinājumam.
Novados apdzīvojuma struktūru veido viena pilsēta, ciemi un viensētas lauku teritorijā. Atrašanās
Pierīgā ir veicinājusi ciemu attīstību. Ciemi pēc to struktūras ir dažādi, tie veidojušies gan kā pagastu
centri, gan kā tikai dzīvojamās apbūves teritorijas, gan no dārzkopības teritorijām pāraug par
dzīvojamās apbūves teritorijām. Lielā daļā ciemu nav pieejami publiskie pakalpojumi un kvalitatīva
tehniskā infrastruktūra, līdz ar to, dzīves kvalitāti tajos var vērtēt kā zemu. Lai uzlabotu iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, uzmanība jāpievērš apdzīvoto vietu dzīves kvalitātes uzlabošanai, aktivizējot vietējos
iedzīvotājus. Jāveicina publisko objektu izveidošana, jāsakārto un jāattīsta publiskā ārtelpa, jāorganizē
vides kvalitātes un drošas pārvietošanās prasību nodrošinājums, jāveicina kultūras un atpūtas iespējas.
Vietējās rīcības grupas teritorijā vienas no nozīmīgākajām dabas teritorijām ir meži, purvi, ūdensobjekti
un to piekrastes teritorijas. Meži aizņem 47% no teritorijas, ūdens objektu zemes 8% un purvi 6%.VRG
teritorijā jānodala dabas vērtības, kuras tiek saglabātas nemainīgas, aizsargājot īpaši nozīmīgas
vērtības, un dabas vērtības, kuras tiek izmantotas rekreācijai un atpūtai. Attīstot atpūtas un rekreācijas
objektus, jāveido kvalitatīva un pārdomāta infrastruktūra ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi un
jāveicina objektu un teritoriju regulāra apsaimniekošana.
Attīstot mežu teritorijas, jāveicina esošo meža teritoriju saglabāšanu un teritorijā esošo dabas vērtību
pieejamību, nodrošinot iedzīvotājiem aktīvās atpūtas iespējas, t.sk. sēņošanu un ogošanu. Tā kā
Pierīgas teritorijā mežos tiek atstāts ievērojams daudzums atkritumu, būtu veicināma iedzīvotāju
izglītošana un aktīvāka iesaistīšana meža teritoriju sakopšanas aktivitātēs. Teritorijās, kur novērojama
aktīvāka iedzīvotāju pulcēšanās, jāsekmē atpūtas vietu izveide, uzstādot atkritumu urnas, izveidojot
ugunskuru vietas, utt., tādējādi, nodrošinot organizētāku iedzīvotāju kustību un izveidojot atbilstošu
infrastruktūru un to apsaimniekojot, tiks samazināts gan atkritumu daudzums, gan uzlabota
ugunsdrošība. Meža teritorijās veiktās aktivitātes jāveicina sadarbībā ar mežu īpašniekiem.
Pierīgas teritorijā būtisku daļu aizņem purvi, kuri sniedz gan saimniecisko ieguvumu, gan ir nozīmīgi
dabas vērtību saglabāšanā. Purvu teritorijas novadā ir iekļautas gan īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
statusā, gan tiek izmantotas kūdras ieguvei. Teritoriju dažādība var tik izmantota, attīstot izzinošo
tūrismu, izstrādātās teritorijas pielāgot aktīvās atpūtas iespējām vai veikt pasākumus purvu teritoriju
atjaunošanai. Interesantākos objektus un teritorijas jāiekļauj kā tūrisma apskates objektus.
Ezeri, upes, mākslīgās ūdenstilpes, bijušie derīgo izrakteņu izstrādes karjeri un tiem pieguļošās
teritorijas ir nozīmīgi resursi atpūtas un rekreācijas attīstībai. Būtiski ir veicināt atpūtas vietu izveidi un
ierīkot normatīvo aktu prasībām atbilstošas peldvietas. Iedzīvotāju un apmeklētāju plūsmas novada
atpūtas vietās pie ūdeņiem vasaras sezonā tikai pieaug, līdz ar to ir jārisina jautājums par to
labiekārtošanu un regulāru apsaimniekošanu.
Kultūrvēsturiskie objekti ir vieni no tūrisma un kvalitatīvas dzīves vides attīstības resursiem VRG
teritorijā, bet ir zema to atpazīstamība un pieejamība. VRG teritorijā ir būtiski veicināt kultūrvēsturisko
objektu atpazīstamību, vietējās vēstures un tradīciju apzināšanu un uzturēšanu, kas veicina iedzīvotāju
piederības sajūtas veidošanos.
Iedzīvotāju aptaujā un Partnerībai tiekoties ar iedzīvotājiem, tika izteiktas vairākas iespējas vietējo
dabas un kultūrvēsturisko objektu attīstībai un izmantošanai.
Babītes novadā jāveicina kultūrvides apzināšana, sakopšana un pielāgošana sabiedriskajām aktivitātēm.
Labiekārtot peldvietu Božu ūdenskrātuvē un izveidot pārģērbšanās kabīnes pie Piņķu dīķa peldēšanās
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vietām. Izveidot dabas un atpūtas takas Beberbeķu dabas parkā un pie Babītes ezera, t.sk, pie Babītes
ezera izbūvēt putnu novērošanas torni.
Mārupes novadā varētu attīstīt vairāk dabas takas un veloceliņus, veicināt Švarcenieku muižas
rekonstrukciju, kurā varētu izveidot muzeju, amatnieku māju, informācijas centru (ēkā pašlaik darbojas
dienas centrs bērniem un jauniešiem), labiekārtot "IeķiHidro Eko" ūdenskrātuves piegulošo teritoriju.
Olaines novadā sadarbībā ar Mārupes novadu būtu nepieciešams attīstīt atpūtas un rekreācijas iespējas
pie Stūnīšu ezera, ierīkot peldvietu un laivu nomu. Attīrīt Misas upi un veidot to par laivošanas objektu,
labiekārtot peldvietu Jāņupē pie karjera. Novadā var attīstīt atpūtas un dabas takas Olaines Mežaparkā,
gar upi Jāņupē, Grēnes parku, Gaismās atpūtas un piknika vietu, veicināt „Pēternieku skolas”
sakārtošanu, uzstādīt piemiņas akmeni Uzvaras līdumā. Organizēt vēsturisku tēmu ekskursijas, izstrādāt
maršrutus, organizēt pasākumus vēsturiskās vietās, veidot vietējas nozīmes apskates objektus/muzejus
par dažādām tēmām.
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS:






Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība (veloceliņi, velomaršruti, pastaigu takas,
dabas un kultūrvēsturiski objekti, u.c.);
Teritoriju labiekārtošana un vides sakopšana;
Ūdens teritoriju izmantošana un piekrastes labiekārtošana (t.sk. atpūtas vietu iekārtošana,
peldvietu izveide, infrastruktūras izveide ūdenssporta attīstībai un mazizmēra kuģošanas
līdzekļu izmantošanai u.c. ar ūdens teritoriju izmantošanu saistītas aktivitātes);
Vides pieejamības nodrošināšana.

Pēc aptaujas rezultātiem par sabiedriskajiem objektiem un aktivitātēm vietējās rīcības grupas teritorijā
iezīmējas, ka novados pēc respondentu domām visvairāk ir atzīmēta brīvā laika pavadīšanas centru
izveide (12,8%), tūrisma informācijas centru izveide (11,5%), pilnveidot un izveidot kultūras un sporta
infrastruktūru (11,5%), jauno uzņēmēju izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanas centru izveide
(10,3%) u.c. (ATTĒLS:61)
Brīvā laika pavadīšanas centru izveidi

12,8%

Pilnveidot un izveidot kultūras un sporta infrastruktūru

11,5%

Tūrisma informācijas centra izveidi

11,5%

Jauno uzņēmēju un jauniešu izglītības un…

10,3%

Uzlabot vides drošību, labiekārtojot un pielāgojot vidi…

9,9%

Vienas pieturas aģentūra – uzņēmējdarbības…

9,4%

Mūžizglītības centru izveidi

9,0%

Atbalstīt iniciatīvu grupu izveidi lauku apvidos…

8,8%

Sniegt atbalstu iniciatīvas grupām, kuras veicina…

8,2%

Sniegt atbalstu iniciatīvas grupām, kuras veicina…

7,6%

Cits

1,1%
0

ATTĒLS: 61.
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APTAUJĀTO VIEDOKLIS PAR TO, KĀDUS SABIEDRISKOS OBJEKTUS UN AKTIVITĀTES BŪTU NEPIECIEŠAMS UZLABOT VAI
107
NODROŠINĀT NOVADOS (%)

107

Pētījuma ietvaros veiktās iedzīvotāju aptauja dati, 159 respondenti.
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SECINĀJUMI:
 Izglītības, kultūras, veselības, sporta un sociālās vides attīstībai VRG teritorijā jau izveidots
pamats – iestādes, infrastruktūra, pakalpojumi, cilvēkresursi, bet pieaugušā iedzīvotāju skaita
ietekmē esošie resursi ir nepietiekoši, iepriekšējā plānošanas periodā, īstenojot Attīstības
stratēģiju, tika sniegts būtisks ieguldījums sporta un kultūras vides attīstībā VRG teritorijā;
 Partnerībai savu iespēju robežās jāturpina sniegt atbalstu un sekmēt izglītības, kultūras,
veselības, sporta un sociālās vides attīstību, iesaistot pašvaldības, uzņēmējus, NVO;
 VRG teritorijā ir jāsekmē zināšanu un jaunu iemaņu apguve visām vecuma grupām, kas veicina
jaunu iniciatīvu veidošanos sadarbojoties pašvaldībām, izglītības iestādēm un NVO;
 Nākamajā plānošanas periodā, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā, Partnerība
var veicināt izpratnes veidošanos par sociālo uzņēmējdarbību un tās iespējamo attīstību VRG
teritorijā;
 Partnerība var iesaistīties dažādu sociālo riska grupu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,
veicinot lielāku sabiedrisko organizāciju pienesumu un brīvprātīgo iesaisti šajā jomā;


Iepriekšējā plānošanas periodā netika īstenoti pasākumi, kuru ietvaros tiktu veicināta dabas vai
kultūrvēsturisko objektu attīstīšana, tāpēc nākamajā plānošanas periodā Partnerība savu
iespēju robežās varētu iesaistīties gan pati, gan uzrunāt pašvaldības, NVO un aktīvus vietējos
iedzīvotājus objektu apzināšanā un dažādu pasākumu veikšanā, veidojot arī kopprojektus, lai
veicinātu objektu apzināšanu, sakārtošanu, apsaimniekošanu un to iekļaušanu tūrisma
maršrutos.
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SECINĀJUMU UN REKOMENDĀCIJU KOPSAVILKUMS
 Kopumā biedrības ieguldījums, īstenojot Attīstības stratēģiju, tiek vērtēts atzinīgi, jo Attīstības
stratēģijas ietvaros finansētie projekti un to ietekme ir veicinājusi pozitīvu pienesumu teritorijas
attīstībai, iesaistot ne tikai pašvaldības savu nosprausto uzstādījumu un mērķu izpildē, bet arī
veicinot NVO aktīvu līdzdalību vietējās teritorijas attīstībā un Partnerības nosprausto mērķu
sasniegšanā;
 Partnerībai jāturpina uzrunāt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus arī turpmāk ņemt dalību vietējās
teritorijas attīstībā, iesaistot arvien jaunas mērķgrupas – uzņēmējus, jauniešus, mājražotājus,
u.c.


Īstenojot Attīstības stratēģiju, netika sasniegti atsevišķi plānotie kvantitatīvie un rezultatīvie
rādītāji (skatīt 4.nodaļu), jo netika iesniegti vai realizēti projekti, kas veicinātu to sasniegšanu,
izstrādājot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas procedūru
nākamajam plānošanas periodam, būtiski pievērst uzmanību konkrētāku un izmērāmu rādītāju
izstrādei katrai rīcībai, nosakot svarīgākos rādītājus, kā arī iespēju robežās veikt šo rādītāju
izvērtēšanu katru gadu;

 Biedrībai ir labs informatīvais nodrošinājums, kuru arī turpmāk jāturpina aktīvi izmantot,
informējot gan par biedrības aktualitātēm, gan izvietojot informāciju par īstenotajiem
projektiem, to sniegto ieguldījumu un pieejamību sabiedrībai;


Lai uzlabotu biedrības darbu, būtu jāveicina biedru savstarpējās komunikācijas uzlabošana un
sadarbības iespējas, organizējot biežākas biedru gan oficiālās, gan neoficiālās tikšanās,
izveidojot grupas, kuras atbild par konkrētu nozari (piemēram, kultūras un dabas objektu
attīstības sekmēšana), u.c.;

 VRG teritorijas attīstības vajadzības nākamajam vietējās attīstības stratēģijas periodam iezīmē
trīs galvenās sfēras – ekonomisko, dzīves telpas un sociālo.
 Tā kā nākamajā plānošanas periodā būtisks uzsvars tiks likts uz uzņēmējdarbības atbalstu, tad
Partnerībai būs jāorganizē pasākumi un jāveicina sadarbība ar organizācijām, kas apvieno
uzņēmējus, sadarbojas ar tiem, lai aktivizētu viņus aktīvāk iesaistīties publiskā finansējumā
saņemšanā, jo, īstenojot Attīstības stratēģiju, tika daļēji veicināta uzņēmējdarbības attīstība
rīcības 1.2 ietvaros, bet uzņēmēji galvenokārt tika atbalstīti iesniedzot projektus rīcību 1.1. un
3.1. ietvaros;


Iespējamo uzņēmumu - pretendentu skaits VRG teritorijā ir pietiekams, kas liecina par to, ka,
iespējams, VRG teritorijā esošie uzņēmumi izmantos LEADER sniegtās iespējas
uzņēmējdarbības attīstīšanai un veicinās vietējās teritorijas ekonomiskās aktivitātes.



Nepārtikas uzņēmumi, kuru apgrozījums ir līdz 70 000 EUR, ir viena no būtiskākajām
potenciālajām atbalsta pretendentu grupām VRG teritorijā, jo VRG teritorijā pēc pieejamajiem
datiem darbojas 1370 uzņēmumi;



Nākamajā plānošanas periodā, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā, Partnerība
var veicināt izpratnes veidošanos par sociālo uzņēmējdarbību un tās iespējamo attīstību VRG
teritorijā;

 Partnerība var iesaistīties, lai sekmētu ilgtspējīgu un ekonomisku mežsaimniecības attīstību
VRG teritorijā (47% no VRG teritorijas aizņem meži), veicinot efektīvu tehnoloģiju ieviešanu
nozarē un izstrādājot produktus ar augstu pievienoto vērtību;
 Lauksaimniecības teritorijās var tikt attīstītas ne tikai tradicionālās, bet arī netradicionālās un
alternatīvās lauksaimniecības nozares, attīstot lauku uzņēmējdarbību;


Amatniecība un mājražošana iezīmējas, kā nozīmīga lauku uzņēmējdarbības sastāvdaļa, kas
veicina uzņēmējdarbības, t.sk. tūrisma jomas izaugsmi, tās attīstībai ir potenciāls VRG teritorijā,
jo šajā jomā jau darbojas vairāki mājražotāji un amatnieki;
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Kā potenciāli attīstāmā nozare VRG teritorijā iezīmējas tūrisms, kura attīstībai nepieciešams
izveidot tūrisma koordinācijas sistēmu un veicināt sadarbību starp tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām;

 Dabas un kultūrvēsturisko objektu skaits VRG teritorija ir salīdzinoši neliels, bet esošo dabas un
kultūrvēsturisko resursu potenciāls VRG teritorijā netiek pietiekoši izmantots un attīstīts,
Partnerība savu iespēju robežās varētu iesaistīties pati gan uzrunāt pašvaldības, NVO un
aktīvus vietējos iedzīvotājus īstenot kopprojektus, kas saistīti ar dabas un kultūrvēsturisko
objektu attīstību;


Potenciāls ir sniegt atbalstu projektu izstrādei, kuri apzina, saglabā un veicina novada
kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, vairojot iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētajai vietai;



Teritorijās, kurās nav pieejami nozīmīgi dabas un kultūrvēsturiskie resursi, var tikt attīstīti
aktīvās atpūtas objekti, kas nodrošina gan vietējo iedzīvotāju, gan viesu brīvā laika aktivitātes;



Kā problēma VRG teritorijā iezīmējas iedzīvotāju negatīvā ietekme uz vidi (atkritumu
piesārņojums mežos un ceļmalās, kā arī mežu ugunsgrēki, u.c.), lai samazinātu iedzīvotāju
ietekmi uz vidi (antropogēno slodzi), Partnerība var līdzdarboties atbildīgas sabiedrības
veidošanā, veicinot izglītojošu pasākumu rīkošanu, un sekmēt nepieciešamās infrastruktūras
izveidi (speciālas atpūtas vietas, atkritumu urnas, u.c.);



Lai veicinātu VRG teritorijas attīstības centru sasniedzamību, nepieciešams attīstīt veloceliņus,
ne tikai novada ietvaros, bet starp VRG teritorijas novadiem;



Īstenojot Attīstības stratēģiju, tika sniegts būtisks ieguldījums sporta un kultūras vides attīstībā
VRG teritorijā, Partnerībai savu iespēju robežās jāturpina sniegt atbalstu un sekmēt izglītības,
kultūras, veselības, sporta un sociālās vides attīstību, iesaistot pašvaldības, uzņēmējus, NVO;



VRG teritorijā, pieaugot iedzīvotāju skaitam, ir būtiski attīstīt iespējas būt sabiedriski aktīviem,
saņemt aktuālāko informāciju par NVO aktualitātēm, amatierkolektīviem, interešu grupām,
brīvprātīgo darbu un attīstīt atbilstošas infrastruktūras pieejamību un materiāltehnisko
nodrošinājumu;



VRG teritorijā ir jāsekmē zināšanu un jaunu iemaņu apguve visām vecuma grupām, kas veicina
jaunu iniciatīvu veidošanos, sadarbojoties pašvaldībām, izglītības iestādēm un NVO
(mūžizglītības pasākumi, interešu izglītība, izglītojoši semināri, u.c).

89 | l a p p u s e

PIELIKUMI
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1. PIELIKUMS SVID ANALĪZE (2009. GADS)
STIPRĀS PUSES:
Aktīva dažu NVO darbība, kas pārstāv dažādu sociālo grupu intereses, un laba sadarbība ar
partnerības pašvaldībām, tām ir liela pieredze projektu īstenošanā, kontaktu veidošanā un pasākumu
organizēšanā
Partnerības biedriem un vadītājiem ir pieredze ar partnerību saistītu jautājumu risināšanā, projektu
rakstīšanā un to ieviešanā, dažādu finanšu avotu piesaistīšanā, finansiālā pārvaldībā un projektu
izvērtēšanā
Partnerības teritorijā lauksaimniekiem ir vēlme attīstīt lauksaimniecību un būt konkurētspējīgiem
tirgu
Katrā novada pašvaldībā atrodas viens vai vairāki lieli uzņēmumi, kas nodrošina darba vietas saviem
un arī kaimiņpagastu iedzīvotājiem
Atsevišķās partnerības pašvaldībās ir izveidoti sociālās aprūpes un arī pakalpojumu sniegšanas centri,
kuru darbību var paplašināt, un tie var būt pieredzes sniedzēji citiem pagastiem, kuru teritorijās
iedzīvotāji vēlas izveidot tādus
Ir izveidojies sociāli aktīvu cilvēku „kodols” dažādās organizācijās un pašvaldībās, kas var strādāt un
iesaistīt citus iedzīvotājus teritorijas attīstībā un labiekārtošanā
Labs autoceļu tīklojums, kas nodrošina sasniedzamību

IZMAIŅAS*
+

Teritorija ir ekoloģiski tīra un ainaviska ar daudz dabas un ainaviskām vērtībām, teritorija robežojas ar
Baltijas jūru, kas nodrošina partnerības teritorijas ekonomikā lielākas saimnieciskas attīstības iespējas
un aktivitāšu dažādību
Zivsaimniecības nozares iespējamā attīstība

0

Teritorijā esošās dabas, ainaviskās un intelektuālās vērtības ļauj izstādāt un ieviest unikālus tūrisma
maršrutus un apvienot atšķirīgu nozaru uzņēmējus tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai
Atsevišķu pašvaldību teritorijas/vietas popularizēšana var kalpot par partnerības atpazīstamības
„atslēgām” tūrisma piesaistīšanai un saimnieciskās darbības attīstīšanai
Ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma sabiedrības informēšanai par partnerības lēmumiem un
aktualitātēm
Teritorijas ģeogrāfiskais izvietojums Rīgas tuvumā

+

+

0
+
+

0
+

-

+
+
0

VĀJĀS PUSES:
Pašvaldībās ir stipri nolietojusies infrastruktūra (ceļi, ūdenssaimniecība, kanalizācijas sistēma,
energosaimniecība), kuras atjaunošana vai uzturēšana prasa lielu finansējumu no vietējo pašvaldības
budžeta
Iedzīvotāju izglītības/profesijas neatbilstība uzņēmumu vajadzībām, kas rada situāciju, ka trūkst gan
kvalificētu, gan nekvalificētu strādājošo, tajā pašā laikā iedzīvotājiem trūkst darba vietu
Pārāk ierobežota komunikācija un savstarpējā izpratne starp uzņēmējiem /strādājošiem/
pašvaldībām/citām organizācijām, izteikta sociālā norobežošanās
Pietrūkst vietas/centru, kur no sociālās aprūpes atkarīgie un trūcīgākie teritoriju iedzīvotāji var
saņemt sociālos pakalpojumus, tādejādi tie ir vairāk atkarīgi no pašvaldību finansiālā atbalsta
Neskatoties uz to, ka partnerības teritorija ir bagāta ar ainaviskām vērtībām, tūrisma un atpūtas
industrijas nespēj apgūt visu teritorijas potenciālu, jo tā nav veidota vienota un kopīga visai teritorijai
(kas iever sadarbību, vienotu maršrutu, informāciju, teritoriju labiekārtošanu un elementāru tūristiem
svarīgu pakalpojumu piedāvājumu)
Zivsaimniecības nozares lēnā pielāgošanās jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz zivju resursu
ilgtspējīgas saglabāšanas pasākumiem, tajā skaitā apdraudēto zivju sugu, putnu un dzīvnieku
aizsardzību, atsevišķu zvejas rīku lietošanas liegumu
Zems darba ražīgums, ražošanā tiek izmantotas novecojušas, vidi ietekmējošas tehnoloģiskās
iekārtas, kā arī liela roku darba īpatsvars ražošanā
Zivsaimniecībai nozīmīgāko teritoriju salīdzinoši zemais attīstības līmenis, tajā skaitā saimnieciskā
aktivitāte, zems nodarbinātības līmenis, vāji attīstīta infrastruktūra
Novecojusi fiziskā struktūra ēkām (tajā skaitā arī dzīvojamām mājām) un novecojusi infrastruktūra
nepieciešamu funkciju pildīšanai pašvaldību un uzņēmēju vajadzībām
Mūsdienu prasībām neatbilstošs autoceļu stāvoklis

+

Atalgojuma līmenis darbaspējīgajiem iedzīvotājiem Pierīgas Partnerības teritorijā nespēj konkurēt ar
atalgojumu Rīgā un Eiropas savienībā, kas nozīmē labu speciālisti emigrēšanu
Publiski pieejamu peldvietu un atpūtas vietu trūkums

-

Bebru aizsprostu veidošanās uz upēm, meliorācijas grāvjos, izjaucot dabīgo hidroloģisko režīmu un

0
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+
0
0

+

0
-

-

izraisot zemju applūšanu un pārpurvošanos
Zema iedzīvotāju aktivitāte sava novada vērtību popularizēšanā

+

Maz pieejamas informācijas par kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates objektiem, kultūras
pasākumiem
Drupu un graustu esamība privatizētajās teritorijās un novadu teritorijās

+

Teritorijas zemju (īpaši mežu) piesārņošana ar dažāda rakstura atkritumiem

-

-

IESPĒJAS:
Partnerības dažādo teritoriju iedzīvotāju/ NVO/ uzņēmēju kopīgu projektu izstrāde un realizācija
teritorijā, tādejādi samazinot izmaksas, racionalizējot atbalsta izmantošanu
Dažām partnerības pašvaldībām ir starptautiski kontakti – sadarbības partneri ārzemēs, kurus
izmantojot un paplašinot lielāku labumu varētu gūt visa partnerības teritorija
Partnerībā esošiem pašvaldības vadītājiem, uzņēmējiem un NVO vadītājiem ir laba sadarbība ar citu
pašvaldību vadītājiem, uzņēmējiem, NVO, kas veicina informācijas apmaiņu un rada iespēju kopējiem
projektiem
Ir apzinātas sociālās problēmas un to risināšanas iespējas

+

Iespēja pretendēt un saņemt finansiālu atbalstu teritorijā realizējamiem projektiem

+

Vietējās iniciatīvas pieaugums zivsaimniecības nozares attīstībā, papildu darba vietu radīšanai,
darbības dažādošanai, teritorijas vispārējai attīstībai un citām aktivitātēm
Partnerības teritorijas lauksaimniekiem ir iespējas apvienoties un sadarboties ar kaimiņ teritoriju
lauksaimniekiem, mājražotājiem veidojot ražotāju grupas, kooperatīvus, piesaistīt finansējumu
uzņēmējdarbības attīstīšanai
Esošo dabas mantojumu apzināšana, to apskates loģistikas veidošana un apkārtnes teritorijas
labiekārtošana, maršrutu publicitāte var nodrošināt teritorijas apmeklētāju skaita palielināšanos,
palielināt nerezidentu interesi par teritoriju
Speciālistu un apmācības kursu pieejamība par praktiskām iemaņām lauku sētu un apkārtējās vides
sakopšanā un ainavas uzlabošanā var palielināt teritorijas sakoptību, taupīt mājsaimniecību budžeta
līdzekļus ēku atjaunošanā un pagalmu labiekārtošanā
Partnerības teritorijas darbības un unikalitātes mārketinga „pasākumu” īstenošana var nodrošināt
teritorijas atpazīstamību, nerezidentu un investoru piesaisti
Infrastruktūras sakārtošana, t.sk. ceļu seguma izbūve, apkārtnes sakārtošana

-

Investoru, uzņēmēju piesaiste mērķa sasniegšanai

+

+
+

-

+

+

-

0
-

DRAUDI:
Nestabilā politiskā un ekonomiskā situācija valstī destabilizē situāciju arī partnerības teritorijā

+

Neprognozējamas sekas izglītības un medicīnas sistēmas reformai, kas var samazināt pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
Nepietiekams finansējums, lai risinātu problēmas un veicinātu teritorijas attīstību

-

Samazinās iedzīvotāju skaits, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību, amatniecību

+

Lielie monopoluzņēmumi izspiež no tirgus mazos uzņēmējus

+

Mazo lauku saimniecību likvidēšanās

0

Komunālās saimniecības uzņēmumu ierobežotā maksātspēja un mazās attīstības iespējas

-

Sociālās infrastruktūras pasliktināšanās un sociālo problēmu padziļināšanās

-

Intelektuālā potenciāla aizplūšana no teritorijas

0

Transporta izmaksu pieaugums sekmē citur strādājošos teritorijas iedzīvotājus pamest dzīves vietu un
pārcelties uz dzīvi tuvāk darba vietai, un tas samazina sabiedriski aktīvo iedzīvotāju skaitu
Ierobežota informācijas t.sk. interneta pieejamība uz vietas teritorijā

-

Valsts institūciju un pašvaldību sadarbības trūkums

+

Pieaug izglītības, apmācību, konsultāciju pakalpojumu maksas, kas ierobežo mazāk turīgos pieejai
tām un palielina sociālo izolētību
Ierobežotie vietējie resursi zivsaimniecības teritorijās esošās maza mēroga infrastruktūras attīstībai

0

Infrastruktūras novecošana

-

*- tendence samazinās/ 0 palikusi nemainīga/ + tendence palielinās
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+

-

-

2. PIELIKUMS PĀRTIKAS PRODUKCIJAS REALIZĀCIJAS IESPĒJAS VIETĒJAS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJĀ
(LURSOFT)
UZŅĒMUMS
V.Jakovļeva individuālās
ražošanas komerciālā
firma "BIT"
SIA "UNISONS IZ"
SIA "MĀRTIŅKLĪVI T"
SIA NOREST A
SIA "Pusnakts"
"MONACO FOOD" SIA
Smuļko individuālais
uzņēmums Rīgas rajona
komercfirma "VIVA SB"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "RVM Group"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "DONATS LV"
SIA "Saldumi un
Gardumi"
SIA "Hansa Gold AM"
SIA "VikRomLtd"
J.Supes Individuālais
sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmums "KRODZIŅŠ
KRISTAPIŅŠ"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "ALLIŅA"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "NETTA"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "SARMA
PLUSS"
SIA "ZARĀNI pluss"
"BestCafe" SIA
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "P & J"
SIA "F1 serviss"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "NP"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
"ExperienceCafe"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Alexandrija"
SIA "MARE BALTIC"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Pizzatime"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "SD point"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "KERK BV"
SIA "RP plus"
SIA "SUSHI LIFE"
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Mārupes nov., Skulte, 13a-1

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

Mārupes nov., Mārupe, Mazā
Spulgu iela 3-25
Babītes nov., Babītes pag.,
"Mārtiņklīvi"
Babītes nov., Babītes pag.,
Mežāres, Ošu iela 8
Babītes nov., Babītes pag., Piņķi,
Saules iela 2-145
Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela
47-71

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

Olaines nov., Olaine, Zemgales iela
43-12

Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos

Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 28
Mārupes nov., Mārupe, Mežkalnu
iela 20

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas
izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas
izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
stendos un tirgos
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
stendos un tirgos

Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 6
Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši,
Cibiņas iela 6-2
Mārupes nov., Skulte, Skultes iela
17-27
Babītes nov., Babītes pag.,
"Bramaņi"
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela
29
Olaines nov., Olaine, Parka iela 1317
Babītes nov., Babītes pag., Piņķi,
Jūrmalas iela 14B

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Mārupes nov., "Miglas"
Mārupes nov., Jaunmārupe,
Mazcenu aleja 6A
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela
18A
Mārupes nov., Skulte, Skultes iela
16-67

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Mārupes nov., "Kalnrozes"

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela
125-1
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela
6-13
Babītes nov., Babītes pag.,
Brīvkalni, Kalna iela 30
Mārupes nov., Mārupe, Vienības
gatve 155
Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela
49-4
Mārupes nov., Skulte, Skultes iela
16-67
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

UZŅĒMUMS

SIA "STAR FOOD"
SIA "WINE ACADEMY"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "HIBUR"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "MG76"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību DK BARS
SIA "VAVILONS"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "ANUŠ"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Saltman"
SIA "APLAUSS"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Lāce B"
SIA "Wisteria"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Pie Ineses Z."
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "No Tears no
Food"
SIA "Saldējuma kokteilis"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību NERIŅA PLUS
SIA "O!Līvas Pusdienas"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "MN Group"
SIA "MELDERKRŪZES"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "PUBLIC BETA"
SIA "Dreizehn 4"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Banketu
komanda"
SIA "Svētku Laboratorija"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "GELIZ"
SIA "UNCE Trade"
SIA "2737"
SIA "LindenCoffee"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "CoffeeDeluxe
Baltija"
SIA "NatureGift"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "R-Trade"
SIA "KAFIJAS BANKA"
Sabiedrība ar ierobežotu
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34-88
Babītes nov., Babītes pag., Piņķi,
Aspazijas iela 3D
Babītes nov., Babītes pag., Piņķi,
Sloku iela 12
Mārupes nov., Mārupe, Dāliju iela
20
Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes
gatve 1-18
Mārupes nov., Mārupe, Amatas iela
13
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela
5A
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela
13
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela
16-22
Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe,
"D/s Lībieši 1221"
Babītes nov., Babītes pag.,
Sēbruciems, "Pēčas"
Mārupes nov., Mārupe, Upesgrīvas
iela 31-8
Olaines nov., Olaine, Parka iela 1350
Mārupes nov., Skulte, Skultes iela
14-23
Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, Pionieru iela 85-7
Mārupes nov., Jaunmārupe,
Neriņas iela 5
Babītes nov., Babītes pag.,
Dzilnuciems, "Vīgriezes"
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela
47-32
Olaines nov., Olaines pag.,
"Melder-Krūzes"
Mārupes nov., Mārupe, Kokles iela
26
Mārupes nov., Mārupe, Mārupītes
gatve 70
Babītes nov., Babītes pag.,
Mežāres, Liepziedu iela 2
Mārupes nov., Skulte, Skultes iela
16-44
Olaines nov., Olaines pag.,
Damradi, "Damradi 6"
Mārupes nov., Mārupe, Lambertu
iela 33B
Babītes nov., Babītes pag.,
Mežāres, Gundegu iela 7
Mārupes nov., Mārupe, Penkules
iela 44
Babītes nov., Babītes pag.,
Mežāres, Madaru iela 11
Olaines nov., Olaines pag.,
Medemciems, "Komutators 197"
Mārupes nov., Mārupe, Lambertu
iela 33B
Mārupes nov., "Ozolkalni 2"
Mārupes nov., Mārupe, Jaunbebru

DARBĪBAS VEIDS
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Bāru darbība
Bāru darbība
Bāru darbība
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta
vairumtirdzniecība
Dzērienu vairumtirdzniecība

UZŅĒMUMS
atbildību "SIDRA
FABRIKA"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "AB
AlternativeSolutions"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "HOUSE OF
PORTUGUESE WINES"
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "ProdeaTrade"
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iela 5-1
Mārupes nov., Mārupe, Krones iela
56-77

Dzērienu vairumtirdzniecība

Mārupes nov., Mārupe, Daugavas
iela 38-1

Dzērienu vairumtirdzniecība

Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe,
"Ceriņi M 3"

Dzērienu vairumtirdzniecība

3. PIELIKUMS PAKALPOJUMU NOZARES UZŅĒMUMU SKAITS PA PAKALPOJUMU GRUPĀM MĀRUPES, OLAINES
000 EUR)(LURSOFT)

UN BABĪTES NOVADOS KOPĀ UZ 2015. GADA SĀKUMU (NETO APGROZĪJUMS LĪDZ 70
PAKALPOJUMU NOZARE
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu
jautājumos
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Automobiļu apkope un remonts
Datorprogrammēšana
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Juridiskie pakalpojumi
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Reklāmas aģentūru darbība
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
Pārējās transporta palīgdarbības
Sauszemes transporta palīgdarbības
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
Citur neklasificēta izglītība
Būvniecības projektu izstrādāšana
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
Arhitektūras pakalpojumi
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Grīdas un sienu apdare
Cita izklaides un atpūtas darbība
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Vispārēja ēku tīrīšana
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Specializētie projektēšanas darbi
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Specializētā ārstu prakse
Zobārstu prakse
Iekārtu remonts
Elektroinstalācijas ierīkošana
Jumta seguma uzklāšana
Cita veida tīrīšanas darbības
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Interneta portālu darbība
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
Ceļojumu biroju pakalpojumi
Tūrisma operatoru pakalpojumi
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
Citu inženiersistēmu montāža
Kravu aviopārvadājumi
Fotopakalpojumi
Citas sporta nodarbības
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
Datoru un perifēro iekārtu remonts
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UZŅĒMUMU
SKAITS

UZŅĒMUMU SKAITA
SVARS PAKALPOJUMU
NOZARĒ

93

8,8%

50
47
36
30
30
29
28
25
25
24
24
23
22
22
21
20
20
18
14
14
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

4,7%
4,5%
3,4%
2,8%
2,8%
2,8%
2,7%
2,4%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%

PAKALPOJUMU NOZARE
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Mežizstrāde
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
Apmetēju darbi
Taksometru pakalpojumi
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un
pensiju uzkrāšanu
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un
inženierzinātnēs
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Drošības sistēmu pakalpojumi
Izglītības atbalsta pakalpojumi
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Metāla izstrādājumu remonts
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
Pirmskolas izglītība
Sporta klubu darbība
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
Ūdens transporta palīgdarbības
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Vispārējā ārstu prakse
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Sporta objektu darbība
Darba devēju organizāciju darbība
Cita veida izdevumu iespiešana
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
Aviotransporta palīgdarbības
Kravu iekraušana un izkraušana
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
Tehniskā pārbaude un analīze
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
Nodarbinātības aģentūru darbība
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
Apbedīšana un ar to saistītā darbība
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Krāsotāju un stiklinieku darbi
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
Citas pasta un kurjeru darbības
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju
laukumu darbība
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
Cita monetārā starpniecība
Citi kreditēšanas pakalpojumi
Riska un zaudējumu novērtēšana
Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
Informācijas zvanu centru darbība
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UZŅĒMUMU
SKAITS

UZŅĒMUMU SKAITA
SVARS PAKALPOJUMU
NOZARĒ

4
4
4
4
4
4
4
4

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

4

0,4%

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

1
1
1
1
1
1
1
1

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

PAKALPOJUMU NOZARE
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
Kultūras izglītība
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
Bērnu dienas aprūpes centru darbība
Fitnesa centru darbība
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu
remonts
KOPĀ:
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UZŅĒMUMU
SKAITS

UZŅĒMUMU SKAITA
SVARS PAKALPOJUMU
NOZARĒ

1
1
1
1
1
1
1

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

1054

100,0%

4. PIELIKUMS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES VRG
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REĢISTRĒTĀS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES

ADRESE

Ārstu privātprakse "SVĪRE PLUS"
Lagzdiņa Dina - ģimenes ārsta prakses
MolodcovaDaiga -ģimenes ārsta prakse
Dr. Gitas Ertas privātprakse, IK
"AlgoMed" ārstu prakse
"Emedica", ārstu prakse
DūšeleInāra -ārsta prakse zobārstniecībā
SIA N.Antipenko "DENTIST" zobārstniecība
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes veselības
punkts
SIA "PP", Medicīnas centrs
Āne Ausma - ģimenes ārsta prakse
Stuģe Kristīne - ārsta prakse pediatrijā un
neonatoloģijā
Smilškalne Baiba - fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsta prakse
Ozoliņa Gunta - fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsta prakse
Graudiņš Ivars - masiera prakse
Brečs Ainārs - masiera prakse
Vilsone-Breča Ārija - masiera prakse
Slakters Igors - masiera prakse
SIA „VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS”
SIA „Olaines veselības centrs”
Kukurāne Skaidrīte - ģimenes ārsta prakse
ŠohinaNelli - ģimenes ārsta prakse
Jaunķiķe Vineta - ģimenes ārsta prakse
Grigorjeva Jekaterina - ģimenes ārsta prakse
SIA „VilitasMelbārdes ārsta prakse”
Adamova-Krastiņa Maija - ģimenes ārsta prakse
Zandare Evija - ģimenes ārsta prakse
Dzene Sanita - ģimenes ārsta prakse
Miķelsone Astra - ģimenes ārsta un arodveselības un
arodslimību ārsta prakse
Kalēja Sarmīte - ģimenes ārsta prakse
Gorlovich Margarita - ārsta prakse zobārstniecībā
Kolosovska Ļubova -ārsta prakse zobārstniecībā
Jūlijas Jurgaitītes ārsta prakse ginekoloģijā un
dzemdniecībā
Merkurjeva Irina - masiera prakse
Varlamova Tatjana - masiera prakse
SIA „REAGĒNS LTD”
Olainfarm A/S, veselības punkts
Latvijas Cietumu slimnīca Olaines cietumā
Olaines 2. vidusskolas veselības punkts
Veselības punkts, Pašvaldības aģentūra "Olaines
sociālais dienests"
SIA „IDIALS”

Piņķi
Babītē un Piņķos
Piņķi
Spuņciems
Piņķi
Salas pagasts
Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107
Babīte
Mazā Spulgu iela 2, Mārupes novads, LV2167
Skultes iela 17 - 2/3, Mārupes novads, LV2107
Lielā iela 19A - 11, Mārupes novads, LV2167
Lielā iela 19a - 11, Mārupes novads, LV2167
Lielā iela 19A - 11, Mārupes novads, LV2167
"Mazrūdas", Mārupes novads, LV2167
Skultes iela 16 - 4, Mārupes novads, LV2107
Skultes iela 16 - 4, Mārupes novads, LV2107
Daugavas iela 29/1, Mārupes novads, LV2167
"Jaunrūdas", Mārupes novads, LV2167
Veselības iela 5, Olaine, Olaines novads, LV2114
Olaines pagasts, Olaines novads, LV2127
Zemgales iela 45A, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 45a, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 45A, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 45 - 1, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zeiferta iela 22, Olaine, Olaines novads, LV2114
Veselības iela 5, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 29, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zeiferta iela 12, Olaine, Olaines novads, LV2114
Veselības iela 5 - telpa 8, Olaine, Olaines novads, LV2114
Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 4a, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zemgales iela 45 - 1, Olaine, Olaines novads, LV2114
Veselības iela 7, Olaine, Olaines novads, LV2114
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV2144
Zemgales iela 4A, Olaine, Olaines novads, LV2114
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV2114
Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV2114
Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV2114
Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines novads, LV2114
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV2114

Veselības inspekcija, datubāzes, Ārstniecības iestāžu reģistrs, http://vi.gov.lv/, 10.06.2015.

108

99 | l a p p u s e

IZSTRĀDĀTĀJS
SIA „PLĀNOŠANAS DARBNĪCA”

2015. GADS

