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Pētījuma
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stratēăijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”

KOPSAVILKUMS
Tā kā biedrības „Pierīgas partnerība” darbības galvenais mērėis ir
stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos (respektīvi,
ekonomikas, kultūras un sociālo attīstību, vides un resursu pilnvērtīgāku
izmantošanu), tad pētījuma mērėis bija noteikt biedrības stratēăijas esošās
un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā – Babītes, Mārupes un
Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem
ieguvumiem.
Pētījums ir veikts Partnerības teritorijas reăionālās politikas veidošanās
un administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, tātad to arī turpmāk būs
iespējams pārskatīt un papildināt.
Pētījums izstrādāts, balstoties uz attīstības Partnerības teritorijas
plānošanas pamatprincipiem, kam jāveicina pašvaldības sadarbību ar
sabiedrību un jāsniedz risinājumi iespējami kvalitatīvākas dzīves
nodrošināšanai, dažādu attīstības projektu un pasākumu saskaĦotībai.
Pētījums satur aktuālu informāciju, vispārīgu nākotnes vīziju un
perspektīvo analīzi, tāpēc tas var būt par pamatu saskaĦotai lēmumu
pieĦemšanai un rīcībai.
Pētījuma informatīvajā un analītiskajā daĜā vispirms ir analizēts katrs
no trim Partnerības teritorijas subjektiem un pēc tam analizēta visa
Partnerības teritorija kopumā.
Attiecībā uz katru no trim Partnerības teritorijas subjektiem ir
atspoguĜotas sekojošas pozīcijas –
1. Vispārējais raksturojums
1.1. Ăeogrāfiskais izvietojums un administratīvais raksturojums
1.2. Kultūrvēsturiskais mantojums
2. Pašreizējā situācija
2.1. Analīze
• Ārējie apstākĜi
• Iekšējie apstākĜi
2.2. Dabas vide
• Fizioăeogrāfiskais stāvoklis
• Vides kvalitāte
2.3. Cilvēkvide
• Demogrāfiskā situācija
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• Pašvaldība
• Nodarbinātības situācija
• Nevalstiskās organizācijas
2.4. Ekonomiskā vide
• UzĦēmējdarbības kapacitāte, pārstāvētās nozares, atrašanās vieta
• UzĦēmumu skaita dinamika (sākot ar 1995. gadu)
2.5. Sociālā vide
• Sociālā palīdzība
• Veselības aprūpe
• Kultūra
• Izglītība
• Sports un aktīvā atpūta
2.6. Individuālās personas
• Darbības aktivitāte un dalība projektu konkursos
3. Secinājumi
Visa Partnerības teritorija kopumā ir analizēta tādās pašās pozīcijās
pamatojoties uz datiem un secinājumiem, kas iegūti par katru atsevišėo
pētījuma subjektu. Apkopojumā ir norādītas galvenās pozitīvās un negatīvās
iezīmes, kas ir raksturīgas visā Partnerības teritorijā.
Pētījuma rezultatīvajā daĜā ir atspoguĜots vissvarīgākais - Biedrībai
„Pierīgas partnerība” ir labas un pamatotas iespējas efektīgi un racionāli
attīstīt savas darbības stratēăiju Partnerības teritorijā un sasniegt savus
mērėus.
Lai šīs iespējas varētu racionāli izmantot ir noteikti stratēăiskie
risinājumi un biedrības „Pierīgas partnerība” darbības prioritātes, vienlaicīgi
norādot plānotās darbības. Pētījuma gaitā ir izdevies skaidri noteikt –
•

Partnerības teritorijas attīstības perspektīvas

•

biedrības „Pierīgas partnerība” darbības mērėa grupas

•

biedrības „Pierīgas partnerība” stratēăijas galvenos principus

•

Partnerības teritorijas ilgtspējīgas attīstības politikas principus

•

Partnerības teritorijas attīstības vīziju

•

Partnerības teritorijas stratēăijas līdzīstenotāju galvenās un aktuāli
risināmās vajadzības un sadarbības iespējas

•

kompromisus, kas nepieciešami Partnerības teritorijas iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai

•

Partnerības teritorijas galvenās un neatliekami risināmās vajadzības
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Pētījuma rezultātā noskaidrojās, ka reālā situācija Partnerības teritorijā
prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu
problēmu risināšanā. Tikai apvienojot šos spēkus nākotnē būs iespējams
dzīvot plānveidīgi un mērėtiecīgi sakārtotā teritorijā ar maksimāli tīru vidi un
darba nodrošinājumu, ar Rīgas piedāvājumu konkurētspējīgām izglītības
iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas
pašvaldībā.
Pamatojoties uz šiem secinājumiem varēja noteikt, ka biedrības
„Pierīgas partnerība” darbības galvenajiem centiem jābūt orientētiem uz
sekojošām aktivitātēm –
•

stimulēt sadarbību starp pašvaldību, uzĦēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām un dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām

•

radīt priekšnosacījumus un sniegt atbalstu grupu kopīgiem centieniem
teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstītībā

•

Partnerības teritorijā īstenojamās stratēăijas galvenā joma ir dzīves
kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu,
nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu
attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes
uzlabošanu iedzīvotājiem

•

vērtības
pievienošana
pakalpojumiem

•

ar sabiedrisko pasākumu palīdzību īpaši veicinot tirgus pieejamību
maza apjoma ražošanas uzĦēmumu produkcijai

•

iespējami labāka ilgtspējīga dabas vai kultūras resursu izmantošana

vietējiem

produktiem,

precēm

un

Kā prioritātes un ar tām saistītās plānotās darbības ar mērėi uzlabot
dzīves kvalitāti Partnerības teritorijā tiek ieteikti galvenie aspekti –
•

kvalitatīva sociālā, kultūras un aktīvas uzĦēmējdarbības vide

Šādas vides radīšana veicinātu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu,
jaunu darba vietu radīšanu, plašāku sadarbību starp sociāli, ekonomiski,
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem, mazaktīvākās sabiedrības daĜas
iesaistīšanu projektos un uzĦēmēju sadarbību.
Tādā veidā tiktu dažādotas sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāte.
•

ekonomiskās un
atpazīstamība

sociālās

sadarbības

attīstība

un

teritorijas
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Atpazīstamība sekmētu iedzīvotāju dzīves kvalitatīvas paaugstināšanos, tiktu
atbalstīti projekti sociālo pakalpojumu kvalitātes un to pieejamības
palielināšanai un uzĦēmējdarbības attīstībai.
Tādā veidā vietējiem iedzīvotājiem sociālie un publiskie pakalpojumi kĜūtu
pieejamāki tuvāk viĦu dzīvesvietai, uzlabotos esošo pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība un mazinātos sociālā atšėirība, rastos pievilcīgāka vide
uzĦēmējdarbībai.
•

labiekārtota un sakopta apkārtēja vide

Tādā veidā tiktu sekmēta apkārtējās vidē esošo resursu izmantošana
teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tiktu atbalstīti projekti, kas saistās ar
apkārtējās vides sakopšanu, labiekārtošanu un visu tajā esošo
kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību apzināšanu un pieejamības
nodrošināšanu sabiedrībai.
Tiktu radītas brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās
atpūtas vietas, tās tiktu labiekārtotas un visām sociālajām iedzīvotāju
grupām un vecumiem nodrošinātu pieeju šīm vērtībām. Partnerības teritorijā
esošās
kultūrvēsturiskās,
ainaviskās,
intelektuālas
vērtības
būtu
sasniedzamas un pieejamas, bet to apkārtējā vide labiekārtota, saglabājot
dabas un kultūras mantojumu.
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I. IEVADS
1. Pētījuma pamatojums
Biedrība „Pierīgas partnerība” pārstāv Babītes, Mārupes un Olaines novadus
(turpmāk tekstā „Partnerības teritorija”) un tās galvenais mērėis ir ar savu
darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jēdziens „dzīves kvalitātes uzlabošana” biedrības izpratnē ietver sevī 3
galvenos virzienus –
•
•
•

ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugums
apkārtējās vides uzlabošana
„Pierīgas partnerības” teritorijā esošo resursu ilgtermiĦa izmantošana

Jēdziens „dzīves kvalitātes uzlabošana” Partnerības teritorijā kā prioritāte ir
visaptverošs, līdz ar to visi rīcības virzieni un tiem pakārtotie rīcību plāni
ietver aktivitātes projektiem ekonomikas, kultūras un sociālai attīstībai un
vides un resursu pilnvērtīgākai izmantošanai.
Biedrība „Pierīgas partnerība” uzskata, ka dzīves kvalitātes uzlabošanos var
panākt, ja sadarbosies visas Partnerības teritorijā esošās pašvaldības,
iniciatīvas grupas un tādā veidā šīs sadarbības rezultātā –
•
•

Partnerības teritorijas iekšienē samazināsies sociālās un ekonomiskās
atšėirības;
tiks nodrošināta Partnerības teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā,
sociālajā, kultūras un vides aizsardzības jomā.

Dzīves kvalitātes uzlabošanai 2010. gadā, izmantojot pieejamo LEADER
atbalstu, Partnerības teritorijā tika īstenoti dažādi projekti – iekārtoti bērnu
rotaĜu laukumi, izveidoti tūrisma, informācijas vai dienas centri, attīstīti
jauniešu un citu interešu grupu klubiĦi, iegādāts sporta inventārs, veikta
pagalmu un ielu infrastruktūras uzlabošana, labiekārtotas brīvā laika
pavadīšanas telpas, pilnveidoti un no jauna izbūvēti sporta laukumi un
paveiktas citas tamlīdzīgas labas lietas.
Lai dzīves kvalitātes uzlabošana Partnerības teritorijā varētu turpināties,
biedrība vēlas turpināt attīstīt un veicināt dažādu iniciatīvas grupu,
komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts, pašvaldības un privātā sektora
līdzdalību tādos LEADER projektos, kas vērsti uz iedzīvotājiem domāto
pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu. Stratēăijas izstrādē
un īstenošanā tiek plānots aktīvi iesaistīt iedzīvotājus un viĦu dažādo
interešu pārstāvji, lai nodrošinātu aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos dažādu
ideju un projektu realizēšanā un savstarpējo sadarbību starp dažādu interešu
grupām.
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Tādā veidā tiktu panākts biedrības „Pierīgas partnerība” izstrādātās
stratēăijas galvenais mērėis – dzīves kvalitātes uzlabošana Partnerības
teritorijā.
2. Pētījuma pamatprincipi
Pētījuma mērėis – noteikt biedrības „Pierīgas partnerība” stratēăijas
(http://www.lad.gov.lv/files/l410_37_pierigas.doc) esošās un turpmākās
īstenošanas iespējas, ieguvumus un trūkumus Partnerības teritorijā.
Pētījums aptver Partnerības teritoriju - Babītes novadu, Mārupes novadu un
Olaines novadu.
Pētījums ir veikts Partnerības teritorijas reăionālās politikas veidošanās un
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un to arī turpmāk ir iespējams
pārskatīt un papildināt.
Pētījums izstrādāts, balstoties uz attīstības Partnerības teritorijas plānošanas
pamatprincipiem, kam jāveicina pašvaldības sadarbību ar sabiedrību un
jāsniedz risinājumi iespējami kvalitatīvākas dzīves nodrošināšanai, dažādu
attīstības projektu un pasākumu saskaĦotībai.
Pētījums satur aktuālu informāciju, vispārīgu nākotnes vīziju un perspektīvo
analīzi, tāpēc tas var būt par pamatu saskaĦotai lēmumu pieĦemšanai un
rīcībai.
Pētījums ir veikts, pamatojoties uz UzĦēmumu reăistra, Komercreăistra,
Iedzīvotāju reăistra, Nodarbinātības valsts aăentūras, Valsts statistikas
pārvaldes, Rīgas plānošanas reăiona, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts
kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas un Partnerības teritorijas
pašvaldību publiskajā apritē esošajiem datiem, kā arī uz normatīvajiem
aktiem, kuri ir spēkā uz pētījuma veikšanas brīdi.
Pētījums sevī ietver –
atsevišėu esošās situācijas raksturojumu un analīzi par Babītes,
Mārupes un Olaines novadu
kopsavilkumu (raksturojumu un analīzi) par Partnerības teritoriju
pētījuma prezentāciju
secinājumus un ieteikumus par stratēăijas īstenošanas iespējām
Partnerības teritorijā un to ietekmi uz Partnerības teritorijas attīstību

•
•
•
•

Pētījumu ieteicams izmantot –
•
•
•

Lauku atbalsta dienesta informēšanai
biedrības „Pierīgas partnerība” darba vajadzībām
starptautiskai sadarbībai
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•

Partnerības
teritorijas
informēšanai

iedzīvotāju

un

pārējās

sabiedrības

3. Pētījuma izstrādes process
Pētījuma process notika balstoties uz
•
•
•

•
•

pētījuma
mērėu
sasniegšanai
nepieciešamo
datu
iegūšanu,
identificēšanu un apkopošanu
publiskā apritē esošo datu, to iegūšanas, apstrādes un sistematizācijas
nepilnību identificēšanu
Partnerības teritorijas situācijas un problēmu analīzi, nosakot gan
pozitīvo un attīstīties spējīgo, gan norādot uz vājajiem punktiem un to,
kas darāms, lai novērstu dzīves kvalitātes uzlabošanas kavēšanos
Partnerības teritorijas privātpersonu anketēšanu
intervijām ar Partnerības teritorijas pašvaldību darbiniekiem (t.sk.
speciālistiem), uzĦēmējiem un nevalstisko organizāciju biedriem

Pētījuma rezultātā tika sagatavoti –
•

•
•
•

pētījuma darba grupas vīzija, idejas un priekšlikumi par biedrības
„Pierīgas partnerība” iespējām ar savu darbību stimulēt Partnerības
teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu
pētījuma kopsavilkums
pētījuma rezultātā iegūto datu sistematizēts apkopojums CD formātā
un drukātā veidā
uz pētījuma rezultātiem balstīta Power Point prezentācija (ietverot
pētījuma rezultātu izklāstu)
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BABĪTES NOVADS
(www.babite.lv)

II. BABĪTES NOVADA VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
1. Ăeogrāfiskais izvietojums, administratīvais raksturojums
Babītes novads robežojas ar Rīgu, Mārupes novadu, Olaines novadu, Jelgavas
novadu, Tukuma novadu un Jūrmalu.
Babītes novada svarīgākā priekšrocība ir tā izdevīgais ăeogrāfiskais
izvietojums, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas attīstībai.
DzelzceĜš un autoceĜi ir pagasta infrastruktūras pamatelementi. Uz šo brīdi
vairāk nekā 50% Babītes novada iedzīvotāju strādā citu pašvaldību teritorijās
un tas uzliek papildus slodzi un prasības sabiedriskajam transportam un ceĜu
tīklam.
2009. gada 1. jūlijā tika apvienots Babītes pagasts un Salas pagasts un
izveidots Babītes novads ar administratīvo centru PiĦėu ciemu (Babītes
pagasts).
Babītes novada kopējā platība – 241,7 kv.km
(http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=282&PHPSESSID=4dec85147d429
fba344766c8a384e3ea)
Iedzīvotāju blīvums – 38,2 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru.
Pēc pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/31490.html), Babītes
novadā ir 3 pasta nodaĜas – Babīte (Babītes pagasts), PiĦėi (Babītes pagasts)
un SpuĦciems (Salas pagasts).
Pēc pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/29264.html) Babītes
novadā ir •
•

2 pagasti – Babītes pagasts un Salas pagasts
27 ciemi – 17 no tiem atrodas Babītes pagastā un 10 ciemi atrodas Salas
pagastā

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas Babītes pagasts bija viens no
pirmajiem pagastiem Latvijā, kam 1997. gadā tika apstiprināts pagasta
attīstības plāns, kas, savukārt, Ĝoti sekmēja zemes reformas īstenošanu un
būvniecības procesu.
SaskaĦā ar pašvaldības datiem, uz 2011. gada 28. februāri Babītes pagastā ir
17 ciemi –
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PiĦėi
Babīte
Spilve
Mežāres
EgĜciems
VīkuĜi
Sēbru ciems
Brīvkalni
Liberi
Skārdu ciems
Dzilnu ciems
Lapsas ciems
Pluău ciems – tukšais ciems
Cielavas
Klīves
Trenči
BĜodnieki – tukšais ciems

un, pamatojoties uz teritoriālā plāna grozījumiem, 2011. gadā Babītes
pagastam tiks pievienoti vēl 2 ciemi
•
Priežciems
•
Dzērves
Salas pagastā ir 10 ciemi –
•
Kūdra
•
Pavasara ciems
•
Gātciems
•
Straupciems
•
Pērnciems
•
SpuĦciems
•
Silmalas
•
Sīpolciems
•
VarkaĜu ciems
•
Kaăi
Liela daĜa Babītes novada ciemu savu nosaukumu ieguva savu pateicoties
tam, ka tā ir bijusi vēsturiski apdzīvota vieta ar identisku nosaukumu.
Sākoties zemes reformai, apstiprinot pagasta attīstības plānu un, it īpaši,
„celtniecības buma” laikā, zemes īpašnieki izstrādāja īpašu detālplānojumu,
nosakot, ka agrākajai apdzīvotajai vietai būs ielas, tiks būvētas rindu mājas
un izstrādāti īpaši apbūves nosacījumi, kas no uzĦēmējdarbības un novada
infrastruktūras attīstības viedokĜa ir izdevīgāki nekā viensētām.
Tāpēc, pamatojoties uz šādu īpašu detālplānojumu, kas nodrošināja attīstības
iespējas, daudzām agrākajām apdzīvotajām vietām, tika piešėirts „ciema”
statusu. Šobrīd ir krīzes laiks, celtniecība un nekustāmā īpašuma tirgus ir
apstājies, tāpēc 2 ciemi ir „tukši” un eksistē tikai uz papīra. Šajās vietās
atrodas tikai dažas mājas – viensētas. De facto tās ir apdzīvotas vietas un to
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kā pilnvērtīgu ciemu attīstības perspektīvas ir atkarīgas no ekonomiskās
situācijas visā valstī.
Par Babītes novada simboliem tiek uzskatīti 3 objekti –
• Babītes ezers
Atrodas Babītes un Salas pagastā. Ir iecienīta makšėerēšanas un pīĜu medību
vieta.
• TīreĜa purva laipa
Atrodas Babītes pagastā. 5 km garā laipa iepazīstina ar savdabīgi skaisto
purva pasauli.
• PiĦėu baznīca
Atrodas Babītes pagastā. Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Babītes novada teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir sekojoši •

•
•
•
•
•

īstenot saskaĦotu attīstības projektu un rīcības plānu realizāciju
pagasta teritorijā, nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
sniegt investoriem informāciju par pagasta attīstību un investīciju
projektu realizācijas kārtību;
izvērtēt pagasta padomes realizēto ikdienas, attīstības un būvniecības
politiku;
pamatot pagasta interešu pārstāvniecību Rīgas rajona, Rīgas reăiona,
nozaru un nacionālajos plānojumos un programmās;
iekĜauties kopīgos projektos sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām;
izvērtēt iesniegtos būvniecības priekšlikumus atbilstoši pagasta
attīstības mērėiem.

Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir tikuši Ħemti
vērā esošie un perspektīvie starptautiskie projekti, nacionālie attīstības
projekti un nozaru programmas Latvijā, kā arī projekti Rīgas reăionā un
Rīgas rajonā un kaimiĦu pašvaldībās –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas attīstības plāns 2006. - 2018. gadiem;
Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025. gadam.;
Rīgas teritorijas plānojums 2006.- 2012.gadiem.;
Rīgas rajona plānojums līdz 2003. gadam ar grozījumiem, 2001. gads;
Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai, 1998. gads;
Rīgas rajona tūrisma attīstības stratēăija, mārketinga plāns;
Rīgas rajona transporta stratēăija;
Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.2025. gadiem;
Rīgas reăiona attīstības programma 2005. - 2011. gadiem;
Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns, Daugavas projekts un
VARAM. 2002.;
VIA BALTICA telpiskās attīstības zona, 2000. gads;
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•

kaimiĦu pašvaldību teritorijas plānojumi un attīstības programmas u.c.

Sakari ir nozare, kuras attīstības līmenis būtiski ietekmē Babītes novada
attīstību. Mobilo sakaru pārklājums nodrošināts visā teritorijā, pieejams
Internets, bet uz visiem novadā esošiem augstsprieguma līniju balstiem ir
uzmontēta optiskā maăistrālā sakaru līnija.

2. Kultūrvēsturiskais mantojums
Pēc pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/31270.html), Babītes
novadā ir 11 svarīgi kultūrvēsturiskie pieminekĜi un objekti –
• PiĦėu JāĦa baznīca
Atrodas Babītes pagastā. Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
• PiemiĦas akmens pie PiĦėu JāĦa baznīcas
Atrodas Babītes pagastā. 1916. gada 17. jūlijā PiĦėu baznīcā pulkvedis J.
Vācietis, pirms došanās uz fronti, uzrunāja latviešu strēlniekus bataljona
karavīrus. PiemiĦas akmens pie baznīcas atklāts Atmodas laikā.
• Babītes Sv. Annas luterāĦu baznīca
Atrodas Babītes pagastā. Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
• Salas Sv. JāĦa luterāĦu baznīca
Atrodas Salas pagastā. Ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
• Babītes dzelzceĜa stacija
Atrodas Babītes pagastā. Babītes dzelzceĜa pieturas novietne nosaka
dzelzceĜu kā prioritāru sabiedriskā transporta veidu Babītes ciema
iedzīvotājiem.
• Piemineklis PiĦėu kaujas karavīriem
Kā piemiĦu 1919. gada 22. maija kaujai un tās dalībniekiem, 1939. gada 23.
maijā Kārlis Ulmanis PiĦėos atklāja pieminekli, kuru 1951. gadā nopostīja.
2003. gadā Rīgas - Jūrmalas ielu krustojumā (ne pieminekĜa vēsturiskajā
atrašanās vietā, kas bija otrpus Rīgas ielai) uzstādīta pieminekĜa kopija.
• Babītes pilskalns
Atrodas Babītes pagastā. Ir valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis.
• Pluău skansts
Atrodas Babītes pagastā. Ir vietējās nozīmes arheoloăijas piemineklis.
• Baznīckalns – kulta vieta
Atrodas Babītes pagastā. Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
•

Romu – KalniĦu apmetne
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Atrodas Salas pagastā. Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
• Sīpolciema apmetne (Sīpolkalns)
Atrodas Salas pagastā. Ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Pēc ar pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/31270.html),
svarīgākās Babītes novadā ir 6 piemiĦas vietas un muzeji –
• Ziemassvētku kauju piemiĦas vietas
Lai saglabātu šo kauju vēsturisko piemiĦu, 1995.gada aprīlī Ministru kabinets
bija noteica īpaši aizsargājamo meža iecirkni "Ziemassvētku kauju vietas".
• AntiĦu kapi
Atrodas Babītes pagastā. Šeit atrodas Latviešu strēlnieku kapi, dēvēti arī par
TīreĜu kapiem, kuros guldīti 1240 Ziemassvētku kaujās kritušie strēlnieki.
• Beberbeėu vācu karavīru kapi
Atrodas Babītes pagastā. Šajā kapsētā tiek pārapbedīti Rīgas apkaimē un
citos Latvijas novados kritušie vācu karavīri, kuru skaits ir aptuveni 20
tūkstoši.
• Pirmā Pasaules kara brāĜu kapi un piemineklis kritušajiem
Atrodas Babītes pagastā.
• Otrajā Pasaules karā kritušo padomju karavīru kapi
Atrodas Babītes pagastā.
• Babītes vidusskolas muzejs
Atrodas Babītes pagastā. Muzejā apkopotas ziĦas par Babītes pagasta vēsturi
un sabiedrisko dzīvi no 1225. gada, par Babītes pagasta bērnu skološanu no
1654. gada, PiĦė Sv. JāĦa baznīcu, Ziemassvētku kaujām un Lāčplēša Kara
ordeĦa kavalieriem).

III. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA BABĪTES NOVADĀ
1. Analīze
Babītes novada izaugsme ir un arī turpmāk būs atkarīga no tā, kā
pašvaldība, uzĦēmēji, nevalstiskās organizācijas un vietējās iniciatīvas
grupas izmantos sava novada priekšrocības un attīstības iespējas.
Priekšrocību izmantošana un vājo vietu novēršana ir atkarīga gan no ārējiem,
gan iekšējiem faktoriem.
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1.1. Ārējie apstākĜi
Pēc SVID analīzes –

Pozīcijas

Pašvaldības vieta
Latvijā, reăionā, rajonā

Stiprās puses un
iespējas
•

•
•

Iedzīvotāji

•

•
•

•
•

Vide

•
•
•

•

•
•

•

Vājās puses un draudi

Izdevīgs
ăeogrāfiskais
izvietojums
Ekonomiski spēcīgs
novads
Lielu apdzīvoto vietu
tuvums, kas
nodrošina iespēju

•

Grūti konkurēt ar
Rīgas tuvuma efektu

pozitīvs dabiskais
iedzīvotāju
pieaugums
zems bezdarba
līmenis
liels ekonomiski
aktīvu iedzīvotāju
skaits
latviska vide
atrisinātas pilsonības
problēmas

•

procentuāli augsts
ilgstošo
bezdarbnieku skaits
bezdarbnieku vidū
procentuāli daudz
cilvēku ar darba
tirgus prasībām
neatbilstošu izglītību

bagāti dabas resursi
unikālas dabas
vērtības
plaša zaĜā zona, kas
nodrošina labu dzīves
kvalitāti, atpūtu un
brīvā laika
pavadīšanas iespējas
ir 4 īpaši
aizsargājamas dabas
teritorijas
lauksaimniecībai
piemērotas augsnes
meliorētas
lauksaimniecības
platības
nav uzĦēmumu ar

•

•

•

•

procentuāli ir daudz
„tukšo ciematu”
mežu piesārĦojums
ar sadzīves
atkritumiem
cilvēku nepietiekama
izglītība vides un
ekoloăijas
jautājumos
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•

Teritorija un
apdzīvotība

•
•
•
•

Infrastruktūra

•
•
•

Ekonomiskais
potenciāls

•
•

paaugstinātu
nelabvēlīgu ietekmi
uz vidi
investīcijas esošā
piesārĦojuma
likvidēšanai

autonoma teritorija
nav pārapdzīvotības
fenomena
attīstīta individuālā
celtniecība
ir dabas un kultūras
tūrisma objekti

•

purvaina apkārtne

attīstīta
infrastruktūra
sazarots un attīstīts
ceĜu tīkls
dzelzceĜa tuvums

•

meliorācijas
problēmas
satiksmes
intensitātes
palielināšanās

perspektīva novada
ekonomiskā attīstība
iespēja attīstīt
uzĦēmējdarbību

•

•

•
•

•

Pārvalde un politika

•
•
•
•

sadarbība ar kaimiĦu
pašvaldībām
laba informācija par
pašvaldības darbu
lieli projekti un
iepirkumi
iedzīvotājiem tiek

•

•

neracionāli izmantoti
dabas resursi
neattīstīts tūrisms
neattīstīta ekoloăiski
tīru produktu
ražošana
nepietiekami
saskaĦotas dabas
aizsardzības, dabas
lieguma uzturēšanas
un apsaimniekošanas
režīma prasības
attiecībā pret Babītes
novada attīstības
interesēm

neefektīva
pašvaldības
piedalīšanās
kapitālsabiedrībās
zemi pašvaldības
ieĦēmumi no
uzĦēmējdarbības un
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nodrošināti ar likumu
noteiktie
pakalpojumi, kas ir
pamats savstarpējai
uzticībai un
sadarbībai

īpašumiem

1.2. Iekšējie apstākĜi
Pēc SVID analīzes –
Babītes novada stiprās puses ir sekojošas –
• pašvaldības bezdeficīta budžets
• nodokĜu iekasēšana pašvaldības budžetā
• zemais bezdarba līmenis
• labs pašvaldības atbalsts kultūrai un izglītībai
• optimāls veselības aprūpes iespējas
• laba transporta infrastruktūra un iespējas izmantot sabiedrisko
transportu
• darba meklēšanas iespējas apkārtējās pilsētās
• lielu pilsētu tuvums ar iespējām izmantot to infrastruktūru
• lielas un unikālas dabas vērtības Latvijas un Eiropas mērogā
• labas izglītības iespējas bērniem pagasta izglītības iestādēs
• nodrošinātas inženierkomunikācijas apdzīvotās vietās
• sociālo pakalpojumu pieejamība
• potenciāls ekonomikas un būvniecības attīstībai
• iedzīvotāju skaita pieaugums
• pašvaldības pakalpojumu realizācija pagastā
• pašvaldības darbs
Babītes novada vājās puses ir sekojošas • sabiedriskā transporta problēmas pagasta nomalēs
• pašvaldības ceĜu uzturēšana
• nepietiekamā informācija par pieaugušo mūžizglītību un tās
nepieejamība
• profesionālās izglītības iestāžu trūkums
• privāto izglītības iestāžu trūkums
• „tukšie” ciemi
• neizmantotais pašvaldības potenciāls gan kapitālsabiedrībās, gan
uzĦēmējdarbībā
Babītes novada iespējas ir sekojošas • sakārtot ceĜus uz visām apdzīvotām vietām
• sekmīgs dabas un kultūras tūrisms
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

attīstīt sporta nodarbību un aktīvās atpūtas iespēju infrastruktūru,
pakāpeniski palielinot to izmantošanas efektivitāti un paplašinot
piedāvāto pakalpojumu spektru
piesaistīt investīcijas, izstrādājot un realizējot projektus
sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām, izveidot pansionātu veciem Ĝaudīm
piesaistīt privātās investīcijas infrastruktūras attīstībai;
paredzēt rūpnieciskās zonas paplašināšanu
izveidot labiekārtotas atpūtas vietas
izveidot jaunas un pievilcīgas apbūves teritorijas
veicināt jaunu darba vietu veidošanos
veidot sociālos dzīvokĜus un nodrošināt mājas aprūpi
attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā esošo resursu izmantošanu –
dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi

Babītes novada draudi ir sekojoši –
• neorganizētu atkritumu izvietošana apdzīvotās vietās
• infrastruktūras nepietiekamība jaunai būvniecībai
• autoceĜu kvalitātes pasliktināšanās nepietiekamā finansējuma dēĜ
• neizglītotie jaunieši, maznodrošinātie un bezdarbnieki
• rekreācijas slodzes pieaugums
• iedzīvotāju sociālās noslāĦošanās draudi
• nelabvēlīgo ăimeĦu skaita palielināšanās
• būvniecības attīstīšana nepiemērotās teritorijās
• applūstošo teritoriju izmantošana
• nepietiekami meliorācijas pasākumi
• draudi videi, pieaugot būvniecības apjomam (atkritumi, kanalizācijas
sistēmas noslogojums, u.c.)
• trokšĦu apdraudējums apdzīvotās vietās (ceĜš, dzelzceĜš)

2. Dabas vide
Babītes novadā ir lielas un unikālas dabas vērtības gan Latvijas, gan
Eiropas mērogā. Valstiskā mērogā Dabas aizsardzības pārvalde ir veltījusi
pietiekošu uzmanību Babītes novada dabas aizsardzībai un šo aktivitāšu
galvenais mērėis ir sabalansēt dabas un tās sociāli ekonomisko vērtību
aizsardzību ar teritorijas piemērotību iedzīvotāju atpūtai, izglītošanai un
dabas tūrisma attīstību.
2.1. Fizioăeogrāfiskais stāvoklis
Babītes novada ziemeĜu daĜa atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā,
bet dienvidu daĜa – Viduslatvijas zemienes tīreĜu līdzenumā.
Babītes novada teritorijas liela daĜa ir pārpurvota. Tās rietumu daĜā iestiepjas
kūdras atradne Ėemeru-Smārdes tīrelis un Slokas-Labais-Kašėu purvs.
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Lielākā daĜa no Babītes novada teritorijā esošajiem mežiem ir Rīgas pilsētas
īpašumi, kurus pārvalda sia „Rīgas meži”.
Nozīmīga Babītes novada īpatnība ir lauksaimniecības polderu (nosusināta
platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem ūdeĦiem un no
kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu) teritorijas. Ap Babītes ezeru un
Lielupes vidusteci ir lielākā polderu koncentrācija Latvijā.
2.2. Vides kvalitāte
Neskatoties uz to, ka Rīgas pilsētas tuvums atstāj iespaidu uz Babītes novada
apkārtējās vides kvalitāti, Babītes novads ir saglabājies kā Rīgas reăiona
zaĜā zona, tāpēc var iedzīvotājiem nodrošināt labu dzīves kvalitāti, atpūtu
un brīvā laika pavadīšanas iespējas gan tiem, kuri ciena aktīvu atpūtu, gan
ăimenēm ar bērniem, gan mierīgas un klusas atpūtas cienītājiem. Papildus
Rīgas tuvums, labā satiksme un transporta maăistrāles padara Babītes
novadu par pievilcīgu izvēli patstāvīgai dzīves vietai.
Pēc klimatiskās zonas Babītes novada teritorija atrodas Piejūras zemienes un
Zemgales līdzenuma klimatiskajā rajonā. Novada klimats ir samērā sauss un
silts. Bezsala periods ir 150-160 dienas. NokrišĦu daudzums ir 600-700 mm
gadā. Teritorijai ir raksturīgas vietējo miglu zonas un bieži atkušĦi ziemas
periodā. Sniega sega ir plāna un nepastāvīga. Gada vidējā temperatūra ir
+8C, janvāra temperatūra sasniedz -4C, jūlijā +17C. Ir arī atsevišėas
mikroklimatiskās zonas. Uz klimatu iespaidu atstāj purvu un pārmitro mežu
teritorijas. Tas pats attiecas uz salnu raksturu, tās visvēlāk novērotas jūnija
pirmajā dekāde, bet rudens agrās salnas - septembra pirmajā dekādē.
Gaisa kvalitāte attiecībā pret Latvijā un Eiropā spēkā
robežlielumiem nevar tikt uzskatīta par sliktu vai problemātisku
(http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/informacija/?id=90).

esošajiem

TrokšĦu normatīvais pārsniegums Babītes novadā nav problēma
(http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/informacija/?id=90)
Vides kvalitāte Babītes novadā pilnībā Ĝauj saglabāt savvaĜas putnu un
dzīvnieku dzīves vietas, tajā skaitā lielo zīdītājdzīvnieku (aĜĦu, stirnu, lūšu
utt.) migrācijas ceĜus.
SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem un pašvaldības datiem
(http://www.babite.lv/public/29264.html), Babītes novadā ir 4 īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas • Ėemeru nacionālais parks
SaskaĦā ar Babītes novada pašvaldības datiem, Salas pagastā atrodas parka
daĜa. Ėemeru parks ir trešais lielākais Latvijas nacionālais parks.
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Parka teritoriju apmeklē cilvēki kājām, braucot ar velosipēdiem, ir ierīkotas
izziĦas takas, ir iespējas vērot putnus, sekot pa zvēru pēdām, braukt ar
laivām, uzlabot veselību, baudot gan modernas, gan senču dziedniecības
metodes, kas balstās uz vietējiem minerālūdens un dūĦu resursiem; iegūt
vispusīgu informāciju par parka teritoriju un dabas aizsardzību.
SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem ir izstrādāts Ėemeru
nacionālā parka dabas aizsardzības plāns laika posmam no 20002. gada līdz
2015. gada 31. decembrim.
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/nac
ionalie_parki/kemeru_nacionalais_parks/
Ėemeru nacionālā parka stratēăiskie mērėi ir saglabāt piejūras lagūnu, purva
ezeru retos biotopus un īpaši aizsargājamās sugas; saglabāt jūras piekrastes
dabiskos biotopus, kur dominē cilvēku maz ietekmētas pludmales‚ kāpas un
noskalošanas krasti‚ kā arī neskarti mežu biotopi un upju grīvas ar tur
raksturīgajām sugām; saglabāt platlapju mežu, upju palieĦu, augsto sūnu
purvu, kalcifilo zāĜu purvu, avoksnāju un sēravotu maz ietekmētos biotopus
un
tur
sastopamās
sugas;
nodrošināt
dabisku/neielabotu
pĜavu
apsaimniekošanu‚ tur sastopamo pĜavu biotopu un sugu daudzveidību;
saglabāt atklātu lauksaimniecības zemju un daudzveidīgas mežu ainavas, kā
arī tradicionālas un sakārtotas kultūrainavas ar labām atpūtas iespējām;
veicināt ilgtspējīga tūrisma attīstību un sabiedrības vides izglītošanu,
piemērojot Eiropas tūrisma hartas principus, veidojot partnerattiecības ar
ieinteresētajām pusēm, attīstot parka informācijas centrus, pienācīgu
infrastruktūru un vizuālo informāciju.
• Beberbeėu dabas parks
Atrodas Babītes pagastā. Ir iecienīta pastaigu un slēpošanas vieta.
Dabas aizsardzības pārvaldē Beberbeėu dabas parkam ir izstrādāts īpašs
dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2003. gada līdz 2013. gada 31.
decembrim –
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dab
as_parki/beberbeki/
Dabas parka aizsardzības plānā izvirzītais teritorijas apsaimniekošanas
ideālais (ilgtermiĦa) mērėis ir dabas parkā „Beberbeėi” nodrošināt teritorijas
apmeklētājiem piemērotus apstākĜus atpūtai, saglabāt dabas parkā esošās
dabas vērtības un nodrošināta to aizsardzība, kā arī nodrošināt parka
apsaimniekošanu un uzraudzību.
Dabas aizsardzības plānā ierosināts palielināt dabas parka teritoriju,
pievienojot blakus esošās mežaudzes. Dabas aizsardzības plānam pievienots
arī Beberbeėu dabas parka individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas
noteikumu projekts, kurā noteiktas atĜautās un aizliegtās darbības dabas
parkā, un noteikts dabas parka zonējums.
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• Dabas liegums „Babītes ezers”
Atrodas Babītes un Salas pagastā. Ir iecienīta makšėerēšanas un pīĜu medību
vieta. Starptautiskajā līmenī Babītes ezers kopš 1989. gada ir iekĜauts
Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgāko vietu sarakstā.
Babītes ezerā ir konstatēti 2 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi, 3
Eiropas nozīmes aizsargājamās zīdītāju sugas, 3 Eiropas nozīmes
aizsargājamās zivju sugas, 22 Eiropas un 31 Latvijas nozīmes īpaši
aizsargājamā putnu suga.
Dabas aizsardzības pārvaldē Babītes ezeram ir izstrādāts īpašs aizsardzības
plāns laika posmam no 2009. gada līdz 2019. gadam.
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dab
as_liegumi/babites_ezers/%22%22/
Plāna ilgtermiĦa apsaimniekošanas mērėis ir saglabāt dabas liegumu „Babītes
ezers” kā ūdensputniem nozīmīgu barošanās, ligzdošanas un spalvu mešanas
vietu un nozīmīgu atpūtas vietu migrāciju laikā, kā arī
sargāt Babītes ezeru īpaši aizsargājamo saldūdens un pĜavu biotopu atradni.
• Dabas liegums „Cenas tīrelis”
Dabas liegums dibināts 1999. gadā. Babītes pagastā atrodas viena tā daĜa,
otra tīreĜa daĜa atrodas Mārupes pagastā. Tā ir viena no labākajām dzērvju
ligzdošanas vietām Latvijā.
Nepieciešamību šajā vietā izveidot īpaši aizsargājamu dabas teritorijā noteica
lielais purvu apdzīvojošo putnu sugu un indivīdu skaits, floras īpatnības un
neskartu tipisku purvu biotopu esamība. Bioloăiskās daudzveidības
nacionālās programmas stratēăija paredz novērst turpmāku cilvēka ietekmi
uz nozīmīgākajām purva augu un dzīvnieku populācijām un pilnveidot
aizsargājamo purvu tīklu.
Dabas liegums un tam piegulošie meži ietilpst starptautiski putniem īpaši
nozīmīgas vietas “Cenas tīrelis” teritorijas sastāvā. Dabisko biotopu kvalitāte
un tajos sastopamo sugu daudzveidība atbilst prasībām, kuru dēĜ šī teritorija
iekĜauta NATURA-2000 tīklā. Lielāko daĜu purva platības veido Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopi tipi – neskarts augstais purvs, pārejas
purvi un slīkšĦas.
SaskaĦā ar dabas aizsardzības pārvaldes datiem ir izstrādāts „Cenas tīreĜa”
aizsardzības plāns laika posmam no 2005. gada līdz 2020. gadam.
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dab
as_liegumi/cenas_tirelis/%22%22/
Dabas aizsardzības plāna mērėis ir izstrādāt dabas lieguma “Cenas tīrelis”
apsaimniekošanas pasākumu plānu un individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu projektu, kura īstenošana nodrošinātu teritorijas
bioloăisko vērtību saglabāšanu un lieguma izveidošanas mērėa sasniegšanu.
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Izstrādātā plāna galvenais uzdevums ir izstrādāt konkrētu pasākumu
sistēmu, kura Ĝautu saskaĦot dabas aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas
un apsaimniekošanas režīma prasības ar reăiona attīstības interesēm.
Babītes novada ainava raksturojas kā mežiem un purviem bagāta teritorija,
kurai raksturīgi ainavu veidi ir –
•
•
•
•
•
•
•

meliorētas lauksaimniecības zemju ainavas
bērzu mežu ainava
augstā purva meža ainava
priežu - bērza meža ainava
kūdras ieguves lauku ainava
slapjo mežu ainava
apdzīvoto vietu ainava

Kopumā Babītes novada ainavu var raksturot kā plakanu līdzenuma
lauksaimniecības zemju ainavu ar kāpu un starpkāpu pazeminājumu meža
ainavu, kas vizuāli ir mazvērtīga.
Zemes izmantošana, ievērojot vides aizsardzības prasības, ir viens no
galvenajiem priekšnoteikumiem vides kvalitātes nodrošināšanā. Būtiska loma
šajā procesā ir Babītes novada teritoriālplānojumam. Šajā plānojumā ir
uzskaitītas īpaši vērtīgas lauksaimniecības zemes, aizsargājami dabas un
kultūrvēsturiskie objekti, ūdens resursu un derīgo izrakteĦu ieguves vietu
teritorijas, paaugstinātas bīstamības zonas un aizsargjoslas.
Babītes novads atrodas Rīgas pierobežā, kas var veicināt mežu ugunsgrēkus.
Arī kūdras purvu vietās ir paaugstināta ugunsbīstamība.

3. Cilvēkvide
Pētot un analizējot Babītes novada cilvēkvidi, tiek meklēts pamatojums
apgalvojumam, ka, jo sociālāki un komunikablāki būs novada iedzīvotāji, jo
pozitīvāka būs viĦu mērėtiecīgā darbība savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Respektīvi, nepieciešams novērtēt kādas ir cilvēku –
• zināšanas
• attieksme
• prasmes
Tikai šo 3 pozīciju vienotība rada dzīvotprasmi (vispirms jau domātprasmi),
kas ir galvenais sasniedzamais un vērtējamais cilvēka darbības rezultāts viĦa spēju, gribas un varas apliecinājums darbībā.
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3.1. Demogrāfiskā situācija
SaskaĦā ar Latvijas iedzīvotāju reăistra datiem uz 2011. gada 1. aprīli
(http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html)
Babītes
novada
demogrāfiskā situācija ir sekojoša –
1. Kopējais iedzīvotāju skaits •
•

deklarējušies - 9187
dzīvo - 9328

2. Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra a. līdz darba spējas vecuma - 1711
• vīrieši - 859
• sievietes - 852
b. darba spējīgas vecumā - 6205
• vīrieši – 3070
• sievietes - 3135
c. pēc darba spējas vecuma - 1412
• vīrieši – 519
• sievietes – 893

Darbaspējas vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos
(Babītes novads)

1412
15%

1711
18%

6205
67%

Līdz darba spējas vecuma

Darba spējas vecumā

Pēc darba spējas vecuma
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Darbaspējas dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
3500

3135

3070
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852
519
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0
Līdz darba spējas vecuma

Darba spējas vecumā
Vīrieši

Pēc darba spējas vecuma

Sievietes

3. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra a. Kopā - 2020
b. 0 - 6 gadu vecumā - 763
• vīrieši – 385
• sievietes - 378
c. 7 - 18 gadu vecumā – 1257
• vīrieši – 630
• sievietes - 627
Bērnu vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos (Babītes
novads)

763
38%

1257
62%

0 - 6 gadu vecumā

7 - 18 gadu vecumā
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Bērnu dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
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4. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma • Vīrieši - 4448
• Sievietes - 4880
Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma absolūtos skaitĜos un procentos
(Babītes novads)

4448
48%
4880
52%

Vīrieši

Sievietes

5. Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva –
• latvietis - 6614
• pārējie - 342
• baltkrievs - 239
• krievs - 1832
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•
•

ukrainis - 166
neizvēlēta - 137
Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva absolūtos skaitĜos (Babītes
novads)
342

Pārējie
Neizvēlēta

137

Ukrainis

166
239

Baltkrievs

1832

Krievs
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6. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības • Latvijas pilsonis - 8223
• Latvijas nepilsonis - 1073
• Latvijas bēglis - 0
• Latvijas bezvalstnieks - 1
• Latvijas alternatīvais - 0
• pārējie - 187
Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības absolūtos skaitĜos (Babītes
novads)
Pārējie
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7. 2010. gadā Babītes novadā bija pozitīvs dabiskais pieaugums: + 25
personas.
3.2. Pašvaldība
Babītes pašvaldības iestādes, struktūrvienības un dienesta tiesības un
pienākumi tiek noteikti ar atsevišėu nolikumu, bet pašvaldības uzĦēmumu
tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaĦā ar uzĦēmumu statūtiem.
Atsevišėu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai padome ar savu lēmumu no
deputātiem un pagasta balsstiesīgiem iedzīvotājiem izveido darba grupas,
vienlaicīgi apstiprinot to darbības nolikumus.
Padome darbu veic saskaĦā ar pārvaldes struktūras shēmu.
Pašvaldības darbība ir aktīva, tā risina daudzveidīgus pagasta un tā
iedzīvotāju jautājumus. Sevišėu vērību Babītes novada pašvaldība
veltījusi, izglītības, kultūras, komunālo un sociālo jautājumu risināšanai.
Regulāri notiek deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, piedalīšanās sabiedriskos
pasākumos un uzstāšanās masu informācijas līdzekĜos.
Par Babītes novada administratīvo centru ir noteikts PiĦėu ciems.
Babītes novada pašvaldību (http://www.babite.lv/public/31559.html) veido
Babītes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome
pieĦem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā
nodrošina pašvaldībai deleăēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Babītes novada
pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekĜu izlietojumu.
Babītes novada dome sastāvā ir 15 deputāti, kas nodrošina sekmīgu
pašvaldības funkcionēšanu.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
deputātiem ir ievēlējusi 3 pastāvīgās komitejas •
•
•

finanšu komiteja (5 deputātu sastāvā)
sociālo lietu komiteja (5 deputātu sastāvā)
izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja (5 deputātu sastāvā)

Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības
iestāžu un institūciju darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi 7
komisijas •
•

vēlēšanu komisiju
administratīvo komisiju
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•
•
•
•
•

koku ciršanas saskaĦošanas komisiju
pašvaldības iepirkuma komisiju
politiski represēto personu statusa noteikšanas un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisiju
būvju pieĦemšanas ekspluatācijā komisiju
dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

Babītes novada pašvaldības pārziĦā ir noteiktas 9 sfēras, kurās novada
iedzīvotāji saĦem sekojošus pakalpojumus •
•
•
•
•
•
•
•
•

pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana
uzĦēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs
novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves
kontrole
novada zemes, mežu, ūdeĦu un citu dabas resursu izmantošana un
aizsardzība
citu zemes ierīcības jautājumu risināšana
pašvaldības dzīvokĜu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana,
sadzīves un citi pakalpojumi
novada ceĜu būve un uzturēšana
izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana
iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokĜa aktu
reăistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde

Lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību Babītes novada iedzīvotājiem,
pašvaldības darbu organizē izpilddirektore, kuras kompetencē ietilpst 18
struktūras un iestādes •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pašvaldības administrācija
sociālais dienests
bāriĦtiesa
vadības atbalsta daĜa
kanceleja
finanšu un grāmatvedības daĜa
dzimtsarakstu nodaĜa
tehniskā daĜa
būvvalde
sabiedriskās kārtības daĜa
Babītes vidusskola
Salas sākumskola
Babītes mūzikas skola
Babītes pirmskolas izglītības iestāde
pirmskolas izglītības iestāde „Saimīte”
bibliotēka
Babītes sporta komplekss
Sporta un kultūras centrs
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Kā interneta resurss Babītes novada iedzīvotāju vajadzībām funkcionē
mājas lapa www.babite.lv, kur skaidrā un saprotamā veidā ir izklāstīta visa
informācija (t.sk. ar likumu noteikto ziĦu publiskošana) par Babītes novadu,
kā arī norādīti amatpersonu telefoni un e-pastu adreses. Mājas lapā var
iepazīties ar informāciju par pagasta padomi un tās struktūrvienībām,
normatīvajiem dokumentiem, iepirkumu sludinājumiem, jaunākajām ziĦām
un citu informāciju.
Lai noskaidrotu Babītes novada iedzīvotāju viedokli dažādos jautājumos un
dzīves situācijās, ik mēnesi mājas lapā tiek publicētas aptaujas. Cilvēki
labprāt atbild uz dažādiem jautājumiem un izrāda interesi par sava novada
dzīvi.
15 Babītes novada pašvaldības deputātus galvenokārt var raksturot pēc
sekojošiem parametriem 1. Izglītības •
•
•

augstākā izglītība – 12
vidējā izglītība – 1
vidējā speciālā izglītība – 2
Babītes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc izglītības
absolūtos skaitĜos un procentos

1
7%

2
13%

12
80%

Augstākā izglītība

Vidējā izglītība

Videjā speciālā izglītība

2. Pēc vecuma •
•
•
•

jaunāki par 30 gadiem - 1
jaunāki par 40 gadiem - 5
jaunāki par 50 gadiem - 2
pēc 50 gadiem – 7
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Babītes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc vecuma
absolūtos skaitĜos un procentos

1
7%
5
33%

7
47%

2
13%

Jaunāki par 30 gadiem

Jaunāki par 40 gadiem

Jaunāki par 50 gadiem

Pēc 50 gadiem

3. Pēc politiskās piederības –
•
•
•
•
•

Rīgas apriĦėa novadu apvienība (RANA) – 6
„Jaunais laiks” – 2
„ZaĜo un zemnieku savienība” – 3
„SaskaĦas centrs” – 2
„Jaunlatvija” – 2
Babītes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc politiskās
piederības absolūtos skaiĜos un procentos

2
13%
2
13%

3
20%

6
41%

2
13%

Rīgas apriĦėa novadu apvienība (RANA)

„Jaunais laiks”

„ZaĜo un zemnieku savienība”

„SaskaĦas centrs”

„Jaunlatvija”

Pēc joprojām aktuālajiem Babītes novada pašvaldības datiem uz 2011. gada
28. februāri (http://www.babite.lv/public/31583.html) Babītes novada
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pašvaldība ir kapitāldaĜu turētāja 2 pašvaldības kapitālsabiedrībās un 3
privātajās kapitālsabiedrībās • sia „Babītes siltums”
Atrodas Babītes pagastā.
pašvaldībai.

100%

kapitāldaĜu

pieder

Babītes

novada

• sia „Komunālie pakalpojumi”
Atrodas Salas pagastā. 100% kapitāldaĜu pieder Babītes novada pašvaldībai
• sia „Babītes hokeja halle”
Interneta resursā www.babite.lv norādītie dati neatbilst patiesībai. Ar 2010.
gada jūnija tiesas lēmumu sia „Babītes sporta halle” ir atzīta par
maksātnespējīgu un 100% uzĦēmuma daĜas, tajā skaitā arī Babītes novada
pašvaldības daĜas, izsolē ir iegādājies sia „Nordic sport invest”.
• sia „Rīgas apriĦėa avīze”
Pašvaldības daĜas uzĦēmumā ir 0,33%. Pārējās kapitāla daĜas pieder fiziskām
personām (visvairāk) un citām tuvumā esošo novadu pašvaldībām (Mārupe,
Olaine, Sigulda, Ādaži u.c.)
• sia „R 20”
UzĦēmums nodarbojas ar teritorijas labiekārtošanu un apsaimniekošanu.
Babītes novada pašvaldībai pieder zem 30% no visām kapitāldaĜā, pārējās
kapitāldaĜas pieder fiziskām personām.
Pozitīvi vērtējams Babītes novada pašvaldības darbs pie budžeta, jo
tieši budžets būtiski nosaka pašvaldības spēju risināt dažādas problēmas.
Babītes novada budžeta līdzekĜi tiek mērėtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju
izpildes nodrošināšanai. Tas ir radījis stabilus pamatus izglītības sistēmas
attīstībai, iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai, komunālo pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai un pagasta infrastruktūras sakārtošanai.
3.3. Nodarbinātības situācija
SaskaĦā ar Nodarbinātības valsts aăentūras Statistikas nodaĜas datiem uz
28.02.2011. kopējais Babītes novadā reăistrēto bezdarbnieku skaits ir
412 cilvēki jeb 6,7% no darba spējīgo iedzīvotāju skaita.
No tiem –
• sievietes – 218
• vīrieši – 194
• invalīdi – 18
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 1
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 49
• ilgstošie bezdarbnieki – 123
• personas pēc ieslodzījuma – 9
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•
•
•

personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 9
pirmspensijas vecuma sievietes – 24
pirmspensijas vecuma vīrieši – 24

Bezdarbnieki absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
Pirmspensijas vecuma vīrieši

24

Pirmspensijas vecuma sievietes

24

Personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma

9

Personas pēc ieslodzījuma

7

Ilgstošie bezdarbnieki

123

Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem

49

Jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem

1
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Informācija par bezdarbnieku izglītības līmeni –
1. Augstākā izglītība - 76
No tiem –
• sievietes – 55
• vīrieši – 21
• invalīdi – 2
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 5
• ilgstošie bezdarbnieki - 23
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 2
• pirmspensijas vecuma sievietes – 2
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 1
2. Profesionālā izglītība - 113
No tiem –
• sievietes – 62
• vīrieši – 51
• invalīdi – 8
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 8
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•
•
•
•
•

ilgstošie bezdarbnieki - 25
personas pēc ieslodzījuma – 3
personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 1
pirmspensijas vecuma sievietes – 7
pirmspensijas vecuma vīrieši - 9

3. Vidējā vispārējā izglītība - 130
No tiem –
• sievietes – 61
• vīrieši – 69
• invalīdi – 7
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 14
• ilgstošie bezdarbnieki - 40
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 2
• pirmspensijas vecuma sievietes – 11
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 8
4. Pamatizglītība - 77
No tiem –
• sievietes – 32
• vīrieši – 45
• invalīdi – 1
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 1
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 21
• ilgstošie bezdarbnieki - 19
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 2
• pirmspensijas vecuma sievietes – 2
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 6
5. Zemāka par pamatizglītību - 15
No tiem –
• sievietes – 7
• vīrieši – 8
• invalīdi – 0
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 1
• ilgstošie bezdarbnieki - 6
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 0
• pirmspensijas vecuma sievietes – 1
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 0
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6. Izglītība nav norādīta - 1
No tiem –
• sievietes – 1
• vīrieši – 0
• invalīdi – 0
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 0
• ilgstošie bezdarbnieki - 0
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 0
• pirmspensijas vecuma sievietes – 1
• pirmspensijas vecuma vīrieši – 0

Bezdarbnieku izglītības līmenis absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
Izglītība nav norādīta

1
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Babītes novada salīdzinoši zemais bezdarba līmenis ir saistīts ar
iedzīvotāju mobilitāti. Ievērojama daĜa darbaspējīgo, ievērojot novada
labvēlīgo atrašanās vietu, strādā ārpus novada - tuvējās pilsētās. Pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki stabili un attīstošies uzĦēmumi, kas uzskatāmi par
nozīmīgiem darba devējiem.
Pasaules pieredze liecina par to, ka arvien vairāk cilvēku vēlas nodalīt dzīves
vidi no darba vides. Rīgas, Jelgavas un Olaines pilsētas tuvums kĜuvis par
nozīmīgu novada attīstības faktoru – daĜa novada iedzīvotāju strādā labi
atalgotu darbu pilsētās, bet dzīvo un saĦem pakalpojumus Babītes novadā.
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3.4. Nevalstiskās organizācijas
SaskaĦā ar datu bāzes Lursoft datiem uz 01.04.2011., Babītes novadā
reăistrētas 12 nevalstiskās organizācijas (biedrības) –
• Biedrība „EBIP „Motorsports””
Reăistrācijas numurs - 40008167609
Juridiskā adrese - Smilšu iela 18, Babīte, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - atbalstīt biedrības dalībnieku piedalīšanos dažādās
autosporta disciplīnās; piesaistīt finansējumu, lai uzlabotu biedrības
dalībnieku tehniku un prasmes; atbalstīt jaunu, talantīgu braucēju autosporta
gaitu uzsākšanai.
• Biedrība „Latvijas tekstilmozaīka”
Reăistrācijas numurs - 40008166247
Juridiskā adrese - Mazā Jūrmalas iela 43, PiĦėi, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - apvienot tekstilmozaīkas šuvējus (amatierus un
profesionāĜus) un ar šo rokdarbu veidu saistītas citas personas, popularizēt
šo mākslas veidu un veicināt tā attīstību Latvijā, kā arī panākt Biedrības
atpazīstamību ārvalstīs.
• Biedrība „TERAKOTA IMI”
Reăistrācijas numurs - 40008172281
Juridiskā adrese - Liepu aleja 46A, Babīte, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - veicināt lietišėās mākslas, keramikas un mākslas attīstību
un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā; veicināt jaunradei labvēlīgus
apstākĜus; atbalstīt izstāžu darbību; sadarboties ar bērnu un jaunatnes
iestādēm un organizācijām, atbalstīt viĦu radošo darbību; sniegt atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām biedrības darbības ietvaros; organizēt
starptautiskus mākslas pasākumus (simpozijus, radošās darbnīcas, izstādes).
• Biedrība „Apsaimniekošanas biedrība LAPSAS”
Reăistrācijas numurs - 40008141050
Juridiskā adrese - Stirnu iela 28, Lapsas, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - veidot sakoptu un harmonisku vidi Rīgas rajona Babītes
pagastā ciematā Lapsas (tālāk tekstā - Ciemats), tai skaitā nodrošināt
Ciemata koplietošanas teritorijas un Ciemata teritorijā esošo ielu un citu
inženiertehnisko būvju pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar zemes un
dzīvojamo māju izmantošanu ciematā.
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• Biedrība „DzīvokĜu īpašnieku biedrība „PiĦėi-94””
Reăistrācijas numurs - 40003186406
Juridiskā adrese - Rīgas iela 2A, PiĦėi, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokĜu māju, kā arī ar to
funkcionāli saistītās ēkas, būves, komunikācijas, iekārtas un daudzdzīvokĜu
mājai piesaistīto zemes gabalu Rīgas rajona Babītes pagastā, Rīgas ielā 2a
(turpmāk- Nekustamais īpašums); nodrošināt Nekustamā īpašuma
kopīpašumā esošās daĜas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas un
koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā
arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokĜu,
neapdzīvojamo telpu un ēkas koplietošanas telpu izmantošanu un
uzturēšanu.
• Biedrība „Rožu-2”
Reăistrācijas numurs - 40008135389
Juridiskā adrese - Rožu iela 2-4, Babīte, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - nodrošināt mājas Rožu ielā 2, Babītes pagastā pienācīgu
uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu
lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas
Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar telpu un mājas koplietošanas
telpu izmantošanu.
• Biedrība „garāžu īpašnieku biedrība „Rīgas 2b””
Reăistrācijas numurs - 40008140820
Juridiskā adrese - Rīgas iela 2B, PiĦėi, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - pārvaldīt un apsaimniekot garāžu, ar tiem funkcionāli
saistītas ēkas, būves, komunikācijas, iekārtas un tiem piesaistīto zemes
gabalu Rīgas rajona, Babītes pagasta, Rīgas iela 2b (turpmāk - Īpašums);
nodrošināt Īpašuma kopīpašuma esošas daĜas pienācīgu uzturēšanu,
tehniskas ekspluatācijas un koplietošanas lietošanas telpu lietošanas un ar
garāžu saistītas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas
Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar garāžu, un koplietošanas telpu
un teritorijas izmantošanu un uzturēšanu; veikt citas darbības, kas nav
pretrunā ar Biedrības statūtiem un biedru interesēm, un kuras ir saistītas ar
Biedrības apsaimniekošanā esošu teritoriju.
• Biedrība „Mežmalas”
Reăistrācijas numurs - 40008139126
Juridiskā adrese - Gravu iela 12B, Spilve, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - pārstāvēt Biedrības biedru kā ciema iedzīvotāju t.sk.
dzīvojamo māju īpašnieku intereses jautājumos, kas attiecās uz biedru
dzīvojamo māju apsaimniekošanu; biedru kopīpašumā esošo ārējo
komunikāciju - ūdensvada, ārējā apgaismojuma, sadzīves notekūdeĦu
cauruĜvadu pārvaldīšanu un uzturēšanu; biedru koplietošanā esošā dzeramā
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ūdens urbuma un sadzīves notekūdeĦu pārsūknēšanas sūkĦu uzturēšanas
pakalpojumu nodrošināšanu; biedru interešu pārstāvību valsts, pašvaldību,
tiesu un administratīvajās institūcijās, kā arī pret komersantiem un citām
privātpersonām.
Biedrība „Eiropas Savienības Multikulturālas Unikalitātes jauniešu
biedrība”
Reăistrācijas numurs – 40008138332
Juridiskā adrese - Gravu iela 24, Spilve, Babītes pag., Babītes novads
•

Darbības veids - pievērst jaunatnes uzmanību; paaugstināt sabiedrības
informēšanas līmeni; attīstīt solidaritāti un veicināt iecietību jauniešu vidū, lai
sekmētu sociālo vienotību Eiropas Savienībā; sniegt ieguldījumu jauniešu
pasākumu atbalsta sistēmu kvalitātes paaugstināšanā un pilsonisko
organizāciju kapacitātes celšanā jaunatnes jomā; organizēt konferences,
sapulces, seminārus; popularizēt biedrības veikto darbu; rakstīt projektus;
uzlabot dažādu kultūru pārstāvju attieksmes; izprast katras kultūras
svarīgumu mūsdienīgā sabiedrībā.
• Biedrība „Mednieku un makšėernieku biedrība „Lielmežs””
Reăistrācijas numurs - 40008031969
Juridiskā adrese - p/n TīreĜi, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - apvienot medniekus un makšėerniekus medību un
makšėerēšanas organizēšanai un atpūtai; iesaistīt savus biedrus medījamo
dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā; izkopt
un pilnīgot medību un makšėerēšanas tradīcijas; organizēt Biedrības biedru
kvalifikācijas celšanu; visādi sekmēt un attīstīt medību un makšėerēšanas
sporta veidus, organizēt un piedalīties sacensībās; pārstāvēt Biedrības biedru
intereses, aizstāvēt viĦu likumīgās tiesības un iniciatīvu valsts institūcijās,
organizācijās un pie privātpersonām; iesaistīt Biedrības biedrus dabas
aizsardzības jautājumu risināšanā un iespēju robežās sniegt palīdzību
nelikumīgas medniecības un makšėerēšanas apkarošanai; realizēt uzraudzību
par medību likumu un citu ar medībām saistīto likumdošanas aktu ievērošanu
savās medību platībās; veicināt medību šėirnes suĦu audzēšanu un to
apmācību darbam; veicināt medību kultūras attīstību.
• Biedība „Sporta biedrība „VIENOS VĀRTOS””
Reăistrācijas numurs - 40008147744
Juridiskā adrese - Pavāri, Babītes pag., Babītes novads
Darbības veids - materiāli tehniskās bāzes izveidošana un nostiprināšana
sporta klubos un atbilstoša profila organizācijās; apvienot sporta
organizācijas un sportistus; cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības
uzlabošana, futbola un citu sporta veidu popularizācija un attīstība,
pasākumu organizēšana profesionāĜiem un amatieriem; futbola un citu sporta
veidu apgūšana un popularizēšana Latvijā; veselīga dzīves veida, personības
un valsts cieĦas popularizēšana; rūpes par Latvijas imidža paaugstināšanu
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starp sportistiem pasaulē; vadīt seminārus, sacensības, biedriskas tikšanās;
propagandēt Latvijā futbolu un citu sporta veidu kā dzīves veidu, kas
harmoniski attīsta personību, veicināta veselīga dzīves veida veidošanu;
organizēt pasākumus, kas sekmē kvalifikācijas paaugstināšanu Biedrības
biedriem; organizēt nometnes; organizēt un rīkot festivālus, kā arī citus
masu sporta pasākumus Latvijas Republikas teritorijā.
• Biedrība „PRIEŽVIDI”
Reăistrācijas numurs - 40008144678
Juridiskā adrese - Priežvidi-16, SpuĦciems, Salas pag., Babītes novads
Darbības veids - nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu
pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas
telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt
citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokĜu un dzīvojamo
namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Runājot par Babītes novada nevalstisko organizāciju stiprajām pusēm
un iespējām un vājajām pusēm un draudiem pēc SVID analīzes jāsecina,
ka -
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4. Ekonomiskā vide
Babītes novada pašvaldības saimniecisko un finansiālo darbību nosaka
nodokĜu ieĦēmumi, dotāciju apjoms un spēja racionāli izlietot finansu
līdzekĜus savu funkciju veikšanai.
Pēc pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/31584.html), Babītes
novada 2011. gada pamatbudžets ir 5 900 500 lati, ko veido –
•
•

ieĦēmumi - 5 387 584
atlikums uz 01.01.11. – 512 916

Budžeta ieĦēmumu daĜu 5 587 584 veido –
•
•
•
•
•

iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 3 887 691
īpašuma nodoklis – 636 270
ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma - 3000
transfēru ieĦēmi – 679 746
budžeta iestāžu ieĦēmumi – 107 677

Budžeta ieĦēmumi absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
Budžeta iestāžu
ieĦēmumi

107677
679746

Transfēru ieĦēmi

76200

NenodokĜu ienākumi

Īpašuma nodoklis

636270

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

3887691
0
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Budžeta izdevumu daĜu 5 900 500 veido –
•
•
•
•
•

vispārējās valdības dienesti – 1 632 179
sabiedriskā kārība un drošība – 25 165
ekonomiskā darbība – 691 570
pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana – 538 397
atpūta un kultūra – 887 665
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•
•

izglītība – 1 734 607
Sociālā aizsardzība – 390 917
Bužeta izdevumi absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
390917

Sociālā aizsardzība

1734607

Izglītība

887665

Atpūta un kultūra

538397

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana

691570
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Babītes novadā 2011. gada budžets ir bez deficīta.
Babītes novada budžetā vislielāko ieĦēmumu daĜu sastāda nodokĜi, kas
liecina par pašvaldības ekonomisko potenciālu. NodokĜi netieši raksturo gan
teritorijā uzkrāto bagātību – īpašuma un nekustāmā īpašuma nodokĜi, gan
šajā teritorijā saražoto pievienoto vērtību – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
No Latviju apmeklējošo tūristu skaita 90% apmeklē Rīgas reăionu, tieši Rīga
piesaista lielas tūristu plūsmas. Rīgas rajona padomes darba grupa ir veikusi
pētījumu “Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai”, kurā Babītes novads kopā ar Olaines pilsētu un Mārupes
novadu iedalīts Pierīgas zemienes tūrisma attīstības zonā.
(http://www.olaine.lv/uploads/filedir/Images/Attistiba/attistiba_pagasts.pdf)
Babītes novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar Rīgas pilsētas tiešu
tuvumu, attīstītu transporta infrastruktūru, kā arī esošo nozaru un
pakalpojumu pilnveidošanu. Šobrīd tirgus pieprasījumu pēc jaunām
industriālajām platībām Rīgas tuvumā ir liels un prognozējams, ka arī
turpmāk šī tendence turpinās pieaugt.
Īpaši piemērots šādiem mērėiem ir Babītes novads un no ekonomiskā
viedokĜa šī teritorija ir Ĝoti perspektīva. Novadā ir attīstīta
uzĦēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra, tuvums galvenajiem transporta
tīkliem, Rīgas centram, kā arī ostai un lidostai. Projektu attīstītāji, atzīst, ka
izvietojot ražošanas, noliktavas vai biroju kompleksu 20 minūšu braucienā no
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Rīgas centra ir iespējams izvairīties no pilsētas burzmas un tajā pat laikā
atrasties viegli sasniedzamā attālumā no galvaspilsētas.
Pēc SVID analīzes
raksturojums –

Pozīcijas

vispārējs raksturojums

Babītes

ekonomiskās
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•

•
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•
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•

•
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Rīgas uz novadu
iepriekšējos gados
celtie uzĦēmumi
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infrastruktūra
brīvas apbūves
vietas un jau
esošas būves
potenciālajiem
investoriem
labi attīsta
transporta
infrastruktūra un
Rīgas tuvums
meža resursi

darba iespējas
novada
iedzīvotājiem
Rīgas ražošanas
zonas attīstība
meža resursu
izmantošana
iespēja piesaistīt
investīcijas
iespēja pielāgot
neizmantotās ēkas
ražošanas
vajadzībām
uzlabot un turēt
kārtībā ceĜus
attīstīt mūsdienu
prasībām atbilstošu
infrastruktūru
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•

•

•

•
•

•
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•
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•
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izmantojamās
platības
grūti transformēt
un pārbūvēt
vecās ražošanas
ēkas un
uzĦēmumus
Rīgas tuvuma
radītā lielā
konkurence
vietējo resursu
neracionāla
izmantošana
vides degradācija
finansu līdzekĜu
trūkums

zemes cenas
pieauguma
samazināšanās
nepietiekams
sadzīves
pakalpojumu
apjoms un
spektrs
neapgaismoti
ceĜi, ielas
nesakārtota ceĜu
apkārtne
atsevišėu
autobusu
maršrutu
slēgšana
neattīstīta
tūrisma
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•

•

•

•
•

Citi faktori

•

•
•

maăistrāles
tuvumā
pieslēgt
privātmājas
kopējai
komunikāciju
sistēmai
perspektīva dabas
un kultūras
tūrisma attīstība
iespējas attīstīt
netradicionālā
tūrisma un atpūtas
veidus
ūdenstilpĦu
pieejamība
veidot tūrisma
maršrutus – purva,
ogu takas un tml.

veicināt atpūtas
iespēju un
daudzveidības
palielināšanos
(zirgu izjādes,
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laukumi un tml.)
veidot jaunas
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•
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tīkla nolietojums
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transporta biĜešu
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paaugstināšanās

rekreācijas zonu
trūkums
iedzīvotāju zemā
maksātspēja

4.1. UzĦēmējdarbības kapacitāte, pārstāvētās nozares, atrašanās
vieta
SaskaĦā ar datu bāzu www.lursoft.lv, www.klientuportfelis un www.zo.lv
datiem (NACE2 klasifikācija) Babītes novadā darbojas 571 uzĦēmums –
Pēc NACE2 klasifikācijas 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceĜiem
41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
68.20 pārvaldīšana

27
22
22
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Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;
69.20 konsultēšana nodokĜu jautājumos
70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču
46.73 vairumtirdzniecība
73.11 Reklāmas aăentūru darbība
56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
45.20 AutomobiĜu apkope un remonts
43.33 Grīdas un sienu apdare
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
47.11 galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
45.11 AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu pārdošana
52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības
68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekĜu, istabas dzīvnieku un
47.76 to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
16.10 Zāăēšana, ēvelēšana un impregnēšana
41.10 Būvniecības projektu izstrādāšana
52.29 Pārējās transporta palīgdarbības
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma
68.32 pamata
16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
CauruĜvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu
43.22 uzstādīšana
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku
46.13 darbība
18.12 Cita veida izdevumu iespiešana
45.32 AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu mazumtirdzniecība
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras
47.41 mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.71 Apăērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
Tekstilizstrādājumu, apăērbu un apavu mazumtirdzniecība
47.82 stendos un tirgos
47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
69.10 Juridiskie pakalpojumi
02.20 Mežizstrāde
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korėa, salmu un pīto
16.29 izstrādājumu ražošana
31.09 Citu mēbeĜu ražošana
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība
47.52 specializētajos veikalos
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Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu
47.81 mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un
47.99 tirgiem
68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
31.01 Biroju un veikalu mēbeĜu ražošana
43.31 Apmetēju darbi
43.32 Galdnieku darbi
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku
46.19 darbība
46.43 Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
46.77 Atkritumu un lūžĦu vairumtirdzniecība
46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība
MēbeĜu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības
47.59 piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība
47.78 specializētajos veikalos
47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
66.22 Apdrošināšanas aăentu un brokeru darbība
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie
74.90 pakalpojumi
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
85.59 Citur neklasificēta izglītība
86.23 Zobārstu prakse
96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
01.61 Augkopības papilddarbības
30.12 Atpūtas un sporta laivu būve
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
MēbeĜu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu
46.15 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.22 Ziedu un augu vairumtirdzniecība
46.31 AugĜu un dārzeĦu vairumtirdzniecība
46.42 Apăērbu un apavu vairumtirdzniecība
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daĜu
46.52 vairumtirdzniecība
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu
46.61 vairumtirdzniecība
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības
46.63 iekārtu vairumtirdzniecība
46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
Metālizstrādājumu cauruĜu, apkures iekārtu un to piederumu
46.74 vairumtirdzniecība
46.76 Starpproduktu vairumtirdzniecība
47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
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

43

47.75
55.10
59.11
62.09
63.12
64.99
71.12
73.20
77.32
77.39
79.12
85.52
85.53
86.21
86.90
93.11
94.99
95.29
01.13
01.19
01.41
01.43
01.70
08.12
10.13
10.20
10.41
10.71
10.84
10.91
13.92
14.13
16.21
16.22
17.21
18.20
20.14
20.41

veikalos
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
Citi informācijas tehnoloăiju un datoru pakalpojumi
Interneta portālu darbība
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izĦemot
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas
līzings
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo
līdzekĜu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Tūrisma operatoru pakalpojumi
Kultūras izglītība
TransportlīdzekĜu vadītāju apmācība
Vispārējā ārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Sporta objektu darbība
Citur neklasificētu organizāciju darbība
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un
mājsaimniecības piederumu remonts
DārzeĦu audzēšana
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
Piena lopkopība
Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
GaĜas un mājputnu gaĜas produktu ražošana
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
EĜĜu un tauku ražošana
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku
ražošana
Garšvielu un piedevu ražošana
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izĦemot apăērbu
Pārējo virsdrēbju ražošana
Finiera lokšĦu un koka paneĜu ražošana
Parketa paneĜu ražošana
Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras
ražošana
Ierakstu reproducēšana
Pārējo organisko ėīmisko pamatvielu ražošana
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekĜu
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ražošana
25.62 Mehāniskā apstrāde
25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
DetaĜu un piederumu ražošana mehāniskajiem
29.32 transportlīdzekĜiem
31.02 Virtuves mēbeĜu ražošana
32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.40 SpēĜu un rotaĜlietu ražošana
32.99 Citur neklasificēta ražošana
33.12 Iekārtu remonts
33.20 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
38.11 Atkritumu savākšana (izĦemot bīstamos atkritumus)
42.11 CeĜu un maăistrāĜu būvniecība
42.13 Tiltu un tuneĜu būvniecība
42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība
43.13 Pētniecisko urbumu veikšana
43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
45.19 Citu automobiĜu pārdošana
Tekstilizstrādājumu, apăērbu, apavu un ādas izstrādājumu
46.16 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku
46.17 darbība
46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.34 Dzērienu vairumtirdzniecība
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu
46.36 vairumtirdzniecība
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis,
46.38 vēžveidīgos un mīkstmiešus
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekĜu
46.44 vairumtirdzniecība
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekĜu vairumtirdzniecība
46.46 Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.47 MēbeĜu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
46.48 PulksteĦu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība
46.62 Darbgaldu vairumtirdzniecība
46.66 Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
47.21 AugĜu un dārzeĦu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
GaĜas un gaĜas produktu mazumtirdzniecība specializētajos
47.22 veikalos
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība
47.25 specializētajos veikalos
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos
47.51 veikalos
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība
47.54 specializētajos veikalos
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47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos
47.63 veikalos
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.72 specializētajos veikalos
49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās
55.20 vietās
56.30 Bāru darbība
58.19 Citi izdevējdarbības veidi
61.10 KabeĜu telekomunikācijas pakalpojumi
61.20 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.90 Citi telekomunikācijas pakalpojumi
62.01 Datorprogrammēšana
62.02 Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
65.12 Apdrošināšana, izĦemot dzīvības apdrošināšanu
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izĦemot
66.19 apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
70.21 Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana
72.19 dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekĜos
74.20 Fotopakalpojumi
74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu iznomāšana un
77.11 ekspluatācijas līzings
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības
77.29 priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.34 Ūdens transportlīdzekĜu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
78.30 Pārējo cilvēkresursu vadība
79.11 CeĜojumu biroju pakalpojumi
80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi
81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
82.20 Informācijas zvanu centru darbība
85.10 Pirmskolas izglītība
86.22 Specializētā ārstu prakse
88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība
Botānisko dārzu, zooloăisko dārzu un dabas rezervātu
91.04 darbība
93.12 Sporta klubu darbība
Kopā
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Pēc NACE 2 klasifikācijas Babītes novadā visvairāk (skaitā līdz 10) ir
pārstāvētas 12 nozares –
•

Kravu pārvadājumi pa autoceĜiem - 27
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 22
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana - 22
Uzskaites,
grāmatvedības,
audita
un
revīzijas
pakalpojumi,
konsultācijas nodokĜu jomās - 18
Konsultēšana komercdarbībās un vadības zinībās - 17
Kokmateriālu,
būvmateriālu
un
sanitārtehnikas
ierīču
vairumtirdzniecība - 14
Reklāmas aăentūru darbība - 14
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi - 13
AuitomobiĜu apkope un remonts - 12
Grīdas un sienu apdare - 10
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku - 10

Analizējot uzĦēmumus pēc nodarbošanās veida
uzĦēmumu skaitu • Ražošana – 33
• Pārstrādes uzĦēmumi - 2
• Būvniecība – 47
• Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi - 35
• Ar transportu saistīti pakalpojumi - 76
• Vairumtirdzniecība - 54
• Mazumtirdzniecība - 83
• Ar tūrismu saistīti pakalpojumi - 5
• Starpniecība - 12
• Ar lauksaimniecību saistīta darbība – 5

redzam

sekojošu

Pārstāvētās nozares absolūtos skaitĜos (Babītes novads)
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Visu Babītes novada uzĦēmumu datu bāze – adrešu katalogs atrodams
šeit - http://www.zo.lv/adrese/babites-novads/
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Lielākie Babītes novada uzĦēmumi ir 2 –
• maizes ceptuve „Lāči”
Atrodas Babītes pagastā. „Lāči” ir maizes ceptuve, kas piedāvā dabīgu un
augstvērtīgu maizi un oriăinālus konditorejas izstrādājumus, kas balstīti uz
gadsimtiem senām meistaru tradīcijām.
• sia „Spilve”
Atrodas Babītes pagastā un ir pārtikas pārstrādes ražotne.
4.2. UzĦēmumu skaita dinamika (sākot no 1995. gada)
UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - Komercreăistra dati
(Babītes novads )
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UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - UzĦēmumu reăistra dati
(Babītes novads )
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5. Sociālā vide
Tāpat kā visur citur, arī Babītes novadā sociālā vide ietver cilvēka dzīves un
darba apstākĜus, ienākumu līmeni, iegūto izglītību un vietējo sabiedrību, kurai
viĦš pieder, kam visam kopā ir būtiska ietekme uz veselību.
5.1. Sociālā palīdzība
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Babītes novada domes
izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus
Babītes
novada
iedzīvotājiem.
Trūcīgajiem
un
maznodrošinātajiem tiek sniegta pilnvērtīga sociālā palīdzība, sekmīgi
izmantojot pagasta budžeta līdzekĜus. Sociālās palīdzības mērėis ir radīt
apstākĜus
cilvēku
sociālās
funkcionēšanas
spēju
uzlabošanai
un
stabilizēšanai, jaunu sociālo saišu veidošanai un uzturēšanai, indivīda dzīves
kvalitātes uzlabošanai
Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekĜi pabalstiem garantētā minimālā
ienākuma līmeĦa nodrošināšanai, kā arī pašvaldībai ir izīrējamo dzīvokĜu
fonds un noris šo dzīvokĜu izīrēšana maznodrošinātām personām.
Babītes novada Sociālais dienests strādā ciešā sadarbībā ar Babītes
bāriĦtiesu un Babītes policijas nodaĜu, kā arī visām izglītības iestādēm.
Babītes novada iedzīvotājiem sociālā palīdzība tiek nodrošināta ar sekojošu
aktivitāšu palīdzību –
• Sociālais dienests
Apmeklētāji tiek pieĦemti PiĦėos un SpuĦciemā.
• Dienas centrs
Atrodas PiĦėos. Dienas centra darbības mērėis ir nodrošināt sociālo prasmju
attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas sociālā dienesta
klientiem – bērniem, bērnu vecākiem, pensionāriem, cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām un bezdarbniekiem.
• Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās
Sociālais pakalpojums tiek piedāvāts sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Samariešu apvienība”. Tas personām no maznodrošinātām un trūcīgām
ăimenēm, kā arī jebkuram iedzīvotājam pēc vajadzības, sniedz iespēju
saĦemt nepieciešamo aprūpi tieši mājās. Aprūpe var izpausties gan pamata,
gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā, ietverot daudzveidīgu
pakalpojumu piedāvājumu ikdienišėu mājas darbu veikšanā, produktu
piegādi mājās, uzraudzību medikamentu lietošanā, kā arī palīdzību
personiskās higiēnas uzturēšanā.
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• Pārtikas pakas
Latvijas Sarkanais Krusts 2009.gadā ir iesaistījies Eiropas komisijas
programmā, kas Babītes novadā dod iespēju personām, kurām pašvaldība
piešėīrusi trūcīgas personas (ăimenes) statusu, saĦemt pārtikas produktu
komplektu (1 kg miežu putraimu, 1 kg kviešu miltu, 1 kg četrgraudu pārslu,
0,5 kg auzu pārslu, 0,1 kg vājpiena pulvera, 1l 2% piena).
2011. gada 1. martu Babītes novadā ir sekojošs sociālās palīdzības
raksturojums vienam mēnesim • trūcīgas personas statuss noteikts 501 personām
No tām 167 bērni, 7 bērni ar invaliditāti, pilngadīgas darbspējas vecuma
personas 266
•

maznodrošināts statuss noteikts 48 personām

pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, kopējais
apmērs 6392,88 latu, noteikts 233 personām
Šis pabalsts tiek piešėirts (saskaĦā ar MK noteikto līmeni) 40 lati pilngadīgai
personai un 45 lati nepilngadīgai personai.
•

•

pabalsts kurināmā iegādei, kopējais apmērs 2175 latu, noteikts 42
personām

•

dzīvokĜa komunālo maksājumu pabalsts, kopējais apmērs 1200 latu,
noteikts 18 personām

•

pabalsts brīvpusdienām skolā, kopējais apmērs 2123,21 lati, saĦem 67
bērni (gan pakalpojuma veidā, gan izmaksājot pabalstu bērnu
vecākiem, kuru bērni mācās citās pašvaldībās)

•

skolas mācību līdzekĜu iegādei pabalsts tiek maksāts rudenī, kad bērni
atsāk mācības gada rudenī šāds pabalstus tika izmaksāts 0 Babītes
trūcīgiem vai maznodrošinātiem bērniem

•

pabalsts apbedīšanai 2011. gada martā tika izmaksāts 1 mirušā
tuviniekiem 100 latu apmērā par katru mirušo

•

pabalsts jaundzimušo aprūpei 2011. gada martā tika izmaksāts 0
vecākiem, kopā 0 latu apmērā

•

pabalsts aprūpei 2011. gada martā ir palīdzēts 7 personai, kopējais
palīdzības apjoms ir 273 latu apmērā

•

pabalsts pēc ārpusăimenes aprūpes, saĦem 14 pilngadību sasnieguši
bērni 1270.97 latus mēnesī, kuri sekmīgi turpina mācības
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•

aizbildĦu pabalsts, 600 latus mēnesī par katru bērnu saĦem 2
personas par 4 bērniem

•

pabalsts neparedzētiem gadījumiem, 2011. gada martā ir palīdzēts 25
personām (šo pabalstu saĦem arī personas, kuras dzīvo vienas ar
maziem ienākumiem) ar ăimenēm, kopā 1332,45 latu apmērā

•

tiek nodrošināts (apmaksāts) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 3 bez vecāku gādības palikušiem bērniem

•

tiek nodrošināts apmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 12 vecajiem Ĝaudīm un invalīdiem, kuriem
ir nepieciešama ikdienas aprūpe un uzraudzība

•

2011. gada martā ir izvērtēti ienākumi personām un izsniegtas izziĦas
saskaĦā ar MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 120 latus izsniegtas 13 izziĦas marta
mēnesī. Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 150 latus izsniegtas 124
izziĦas marta mēnesī.
•

kā veselības aprūpes pabalsts iztērēti 3356,15 lati

Pēc SVID analīzes, vērtējot Babītes novada sociālās palīdzības darbu var
izdalīt tā stiprās puses un iespējas un vājās puses un draudus -

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses un
iespējas

•
•

darba iespējās
ārpus novada
iespējas
sadarboties ar
citām
pašvaldībām
sociālo dzīvokĜu
un māju izveidē

Vājās vietas un draudi

•
•

•

•

iekšējie apstākĜi

•

labi attīstīta

•

informācijas
trūkums
maznodrošināto
skaita
palielināšanās
nepietiekams
finansējums
sociālo
jautājumu
risināšanai
depresijas un
sociālās
spriedzes
palielināšanās
sociālo dzīvokĜu
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•
•

•
•

infrastruktūra –
pieejami
veselības
aizsardzības,
izglītības, kultūras
un sociālie
pakalpojumi
darba iespējas
novadā
pašvaldības
sociālā dienesta
darbs
iespējas organizēt
mājas aprūpi
iespēja sekmēt
jaunu darba vietu
izveidi

•

•

nepietiekamība
nelabvēlīgo
ăimeĦu skaita
palielināšanās
uzĦēmīgāko un
darba spējīgāko
iedzīvotāju
aizplūšana no
novada

5.2. Veselības aprūpe
Pēc ar pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/31455.html), Babītes
novadā 7 ir veselības aprūpes iestādēs ir pieejami ārstu pakalpojumi un
ir atvērtas 2 aptiekas –
• sia „Ārstu privātprakse „Svīre Plus””
Atrodas Babītes pagastā.
• Dainas LazdiĦas ăimenes ārsta prakse
Atrodas Babītes pagastā.
• Daigas Molodcovas ăimenes ārsta prakse
Atrodas Babītes pagastā.
• Ināras Dūšeles ārsta prakse zobārstniecībā
Atrodas Babītes pagastā.
• Dinas LazdiĦas ăimenes ārsta prakse
Atrodas Babītes pagastā.
• sia „N. Antipenko Dentist” zobārstniecība
Atrodas Babītes pagastā.
• Ik „Dr. Gitas Aksikas privātprakse”
Atrodas Salas pagastā.
• PiĦėu aptieka, sia „Farma Santa”
Atrodas Babītes pagastā.
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• PiĦėu aptiekas filiāle
Atrodas Babītes pagastā.
5.3. Kultūra
Pēc pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/30653.html), Babītes
novadā darbojas 11 kultūras grupas un reliăijas iestādes • koris „AtskaĦa”
Darbojas Babītes pagastā. Koncertē Babītes novadā, Latvijā un ārzemēs.
• jauniešu koris „Maska”
Darbojas Babītes pagastā. Koris ir muzikāla vienība ar savu šarmu, stilu un
unikālo muzikalitāti. Koncertē Latvijā un ārzemēs.
• garīgās mūzikas ansamblis
Darbojas Salas pagastā. Gatavo īpašas programmas Ziemassvētkos,
Lieldienās, Vasaras svētkos un piedalās tradicionālajos Salas pagasta
pasākumos.
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta”
Darbojas Babītes pagastā.
• dejas atbalsta fonds „ZvaigžĦu AkA”
Darbojas Babītes pagastā. Grupai ir 3 darbības virzieni – interesentiem līdz
14 gadiem, pēc 14 gadiem un dejas teātra projektu realizācija. Piedalās
dažādos pasākumos, koncertos, projektos un radošās darbnīcās, nometnēs
un dejas teātra projektos.
• mūsdienu deju grupa „Platīns”
Darbojas Salas pagastā.
• senioru deju grupa „Gāte”
Darbojas Salas pagastā. Repertuārā zviedru vācu, franču, izraēliešu, grieėu,
skotu, amerikāĦu un citas tautas dejas.
• Amatierteātris „Kalambūrs”
Darbojas Salas pagastā.
• Bibliotēka
Babītes novada pašvaldības bibliotēka atrodas Babītes pagastā. Tai ir 2
nodaĜās – Babītes pagastā un Salas pagastā.
• PiĦėu evaĦăēliski luteriskā draudze
Darbojas Babītes pagastā PiĦėu JāĦa baznīcā un Babītes Sv. Annas baznīcā.
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• Salas svētā JāĦa evaĦăēliski luteriskā draudzi
Darbojas Salas pagastā Salas Sv. JāĦa baznīcā.
Pēc SVID analīzes, runājot par Babītes novada kultūru var norādīt uz tās
stiprajām pusēm un iespējām un vājajām pusēm un draudiem -

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses un
iespējas

•

•

iespēja izmantot
Rīgas kultūras
iestādes un
pasākumus
investīcijas un
dalība projektos

Vājās vietas un draudi

•

•

•

•

iekšējie apstākĜi

•
•
•
•
•

kultūras iestādes
uzĦēmīgi cilvēki
pašvaldības
atbalsts
aktivizēt darbu ar
iedzīvotājiem
racionāli izmantot
infrastruktūru,
dabas un
kultūrvēsturiskos
pieminekĜus un
objektus

•

•

zema
iedzīvotāju
aktivitāte
maz pasākumu
konkrētām
mērėa grupām
attieksme pret
sabiedrisko
īpašumu
zemais
iedzīvotāju
kultūras līmenis

nepietiekošs
masu sporta,
kultūras un
atpūtas
pasākumu
skaits
finanšu
trūkums

5.4. Izglītība
Pēc ar pašvaldības datiem (http://www.babite.lv/public/30654.html), Babītes
novada atrodas 3 skolas un 2 pirmskolas bērnu izglītības iestādes –

•

Babītes vidusskola
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Atrodas Babītes pagastā. Ir Babītes novada pašvaldības dibināta vispārējās
vidējās izglītības iestāde. Īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
• Salas sākumskola
Atrodas Salas pagastā. Ir alas pagasta pašvaldības (kuras saistību pārĦēmēja
ir Babītes novada pašvaldība) dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde ar
pirmsskolas izglītības grupām. Īsteno pirmsskolas izglītības programmu un
vispārējās pamatizglītības programmu.
• Babītes mūzikas skola
Atrodas Babītes pagastā. Akreditēta 2007. gada 21. novembrī. Strādā pēc
Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtām licencēm un apstiprinātām
mācību priekšmetu programmām kā profesionālā ievirzes mūzikas
pamatizglītības mācību iestāde.
• Pirmskolas izglītības iestāde „Saimīte”
Atrodas Babītes pagastā. Ir Babītes novada pašvaldības domes dibināta
pirmskolas izglītības iestāde. Īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu un sagatavo audzēkni pamatizglītības apguvei.
• Babītes pirmskolas izglītības iestāde
Atrodas Babītes pagastā. Ir Babītes novada pašvaldības dibināta pirmskolas
iestāde. Īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un
sagatavo audzēkni pamatizglītības apguvei.
Pēc SVID analīzes, runājot par Babītes novada izglītību var izdalīt tās
stiprās puses un iespējas un vājās puses un draudus –

Pozīcijas

Stiprās puses
un iespējas

Vājās puses
un draudi

ārējie apstākĜi

•

iespējas izvēlēties
izglītības iestādes
Rīgā un citur

•

nepietiekošs
atalgojums
skolotājiem

iekšējie apstākĜi

•

izglītības
pieejamība
pašvaldības
atbalsts
skolu ārpusklases
darbs
laba skolu
materiāli tehniskā
bāze

•

pieaugušo
papildizglītības
iespēju
trūkums
apgrūtināta
spēja konkurēt
darba tirgū
bērnu aiziešana
uz citām

•
•
•

•

•
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•

veicināt privāto
izglītības iestāžu
veidošanos

•

skolām
skolas kolektīva
pasivitāte
novada
sabiedriskajā
dzīvē

5.5. Sports un aktīvā atpūta
Pēc
ar
pašvaldības
datiem
(http://www.babite.lv/public/31153.html;
http://www.babite.lv/public/31454.html), svarīgākās Babītes novadā ir 15
aktīvās atpūtas vietas –
• Sporta un kultūras centrs
Atrodas Salas pagastā. Babītes novada pašvaldības iestāde, kuras mērėis ir
nodrošināt novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika izmantošanu, veselīgu
dzīvesveida attīstīšanu, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu.
•

Babītes sporta komplekss

Atrodas Babītes pagastā. Galvenā darbība ir nodrošināt Babītes vidusskolas
fiziskās audzināšanas procesu un radīt iespēju novada iedzīvotājiem
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm sporta kompleksa peldbaseinos un
sporta zālēs.
LU Rodedondru selekcijas un izmēăinājumu audzētava „Babīte”
(http://rododendri.lu.lv)
Atrodas Babītes pagastā. Rododendru ziedēšanas laikā (no 15. maija līdz 15.
jūnijam) te ir iespēja iepazīties ar daĜu no plašās un daudzveidīgās
rododendru ăints.
•

• z/s „JaunrubeĦi” (www.jaunrubeni.lv)
Atrodas Babītes pagastā. Bioloăiska saimniecība uz kuru ir iespējams doties
ekskursijā.
• z/s „Strēlnieki” (www.strelnieki.lv)
Atrodas Babītes pagastā. Ir lielogu dzērveĦu un augstmelleĦu audzētava.
Iespējams iegādāties produkciju – lielogu dzērvenes un mellenes, kā arī
dalīties pieredzē un saĦemt konsultācijas par šo Latvijā jaunā nozares
attīstību.
• Maizes ceptuve „Lāči” (www.laci.lv)
Atrodas Babītes pagastā. Iespējams, ka tā ir viena no latviskākajām vietām
Latvijā ar svaigu gaisu un lauku idilles vilinājumu! Domājot par Latvijas
tradicionālajām vērtībām (īstu rudzu maizi un seno cepšanas tradīciju
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saglabāšanu) tiek piedāvātas pašu izdomātas un aizraujošas izklaides un
atpūtas iespējas bērniem un pieaugušajiem!
Te ir ekskursijas ar iespēju pašam izcept savu maizes kukulīti vai veidot kādu
no Lāču gardumiem; izklaides latviešu tradīciju garā ar ēdienu gatavošanu un
folkloras grupu; ballīšu un jubileju organizēšana bērniem un pieaugušajiem;
programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem un komandas saliedēšanas
pasākumi uzĦēmumiem.
• Saliena Golf (www.salienagolf.com)
Atrodas Babītes pagastā. Tas ir 27 bedrīšu golfa komplekss, kur piedāvā
augstākās klases spēles un apmācības iespējas katram prasmju līmenim.
• Sia „VarkaĜu osta” (www.varkaluosta.lv)
Atrodas Salas pagstā. Piedāvā laivu stāvvietas un darbnīcu, aktīvās atpūtas
iespējas
(burāšanas
apmācību,
ūdenssporta
inventāru,
atpūtu
makšėerniekiem, pasākumu organizēšanu, vizināšanos ar retro koka laivām
un citus pakalpojumus) un tikšanās vietu kuăotājiem, makšėerniekiem,
ūdenssportistiem un atpūtniekiem.
• Valtera raga osta (www.valteraragaosta.lv)
Atrodas Salas pagastā. Piedāvā dažādas atpūtas un izklaides iespējas. Ir
helikoptera nolaišanās laukums, zivju žāvēšana, vasaras kafejnīca, spēĜu
laukums bērniem, laivu glabāšana, sniega motociklu noma un citi
pakalpojumi.
• Viesu nams „Vecupenieki” (www.atputasbazes.lv/vecupenieki)
Atrodas Salas pagastā. Laivu bāze un viesu nams - apūtas vieta ăimenēm un
korporatīvajiem klientiem.
• Skeitparks
Atrodas Babītes pagastā. Sorta komplekss kur entuziasti un sportisti
nodarbojas ar BMX un MTB riteĦbraukšanu.
• Inbox.lv ledus halle (www.inboxledushalle.lv)
Atrodas Babītes pagastā. Vieta atpūstai mūzikas pavadībā uz ledus.
• z/s „Upeslejas” zirgu izjādes
Atrodas Babītes pagastā. Piedāvā zirgu izjādes.
• sia „Ozoli Eko”
Atrodas Babītes pagastā. Piedāvā zirgu izjādes
• Izjādes pa Beberbeėu dabas parku
Atrodas Babītes pagastā. Piedāvā zirgu izjādes.
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6. Individuālās personas
Pētījuma gaitā tika izvērtēta individuālo personu dalība Babītes novada dzīvē
un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par virzieniem, kuros viĦi gribētu
darboties nākotnē. ĥemot vērā ar likumu noteikto personu datu aizsardzību,
anketēšana bija anonīma.
6.1. Darbības aktivitāte un dalība projektu konkursos

Babītes novada iedzīvotāju anketēšana absolūtos skaitĜos
120
102
100
80
60

50
41

40
20
0

2

0
Darba devējs

Darba Ħēmējs

Bezdarbnieks

Pensionārs

Pirms darba spējīgā vecuma
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Babītes novada iedzīvotāju individuālā aktivitāte sava
novada dzīvē absolūtos skaitĜos
120
102
100
80
60
40
20

31

26

21

15

0
Aktīvi piedalos

Reizēm piedalos

Nepiedalos

Darbojos ārpus sava novada

Labprāt piedalītos, ja būtu informācija

Babītes novada iedzīvotāju dalība novada projektu
konkursos absolūtos skaitĜos
180
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40
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10
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0
Piedalos regulāri

Piedalos reti

Nepiedalos

Labprāt piedalītos, ja būtu informācija
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Babītes novada iedzīvotāju atbalstāmās sabiedriskās
aktivitātes nākotnē absolūtos skaitĜos
70
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46
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34
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0
Vides sakopšana

Kultūras pasākumi

Izglītojoši un informatīvi pasākumi

Sporta pasākumi

UzĦēmējdarbības atbalsts

Labdarības pasākumi

Secinājumi par Babītes novadu
ĥemot vērā augstāk minēto svarīgākie atzinumi par Babītes novadu kā
atsevišėi Ħemtu pētījuma subjektu ir sekojoši –
•

Teritoriālais plānojums

Novada svarīgākā priekšrocība ir tā izdevīgais ăeogrāfiskais izvietojums, kas
rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas attīstībai.
Tuvākajos 5 gados Babītes novadā attīstīsies tie ciemi, kuru būvniecība un
infrastruktūra ir jau pabeigti. Pārējo ciemu attīstības prognozes pagaidām ir
neskaidras.
Attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, Babītes novadā ir optimālais pasta
nodaĜu skaits. Iedzīvotāji var izvēlēties vai nu darba laikā aiziet uz pastu un
saĦemt piedāvātos pakalpojumus, vai arī saĦemt šos pašus pakalpojumus no
pastnieka savā dzīves vietā.
•

Vides kvalitāte

Babītes novadā ir lielas un unikālas Latvijas un Eiropas mērogā dabas
vērtības.
Dabas aizsardzībai ir veltīta pietiekoša uzmanība ar mērėi sabalansēt dabas
un tās sociāli ekonomisko vērtību aizsardzību ar teritorijas piemērotību
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iedzīvotāju atpūtai, izglītošanai un dabas tūrisma attīstību. Babītes novadā
esošo 4 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plāni nodrošinās
konkrētu pasākumu sistēmas realizāciju, kura Ĝaus saskaĦot dabas
aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas un apsaimniekošanas režīma
prasības ar Babītes novada attīstības interesēm.
•

Dabas tūrisms

Babītes novadā iespējama sekmīga dabas tūrisma attīstība, kurā varētu tikt
iesaistīti vietējie iedzīvotāji, uzĦēmēji un pašvaldības. Tas sekmētu
kvalitatīvu pakalpojumu, veselīgas pārtikas un daudzveidīgas atpūtas iespēju
piedāvāšanu. Tāda veidā tiktu veicināta ilgtspējīga tūrisma attīstība un
sabiedrības vides izglītošana, rastos iespēja veidot partnerattiecības ar
ieinteresētajām pusēm, attīstot dažādus informācijas centrus, dabas
tūrismam nepieciešamo infrastruktūru un vizuālo informāciju.
Dabas tūrisma attīstība nodrošinātu lielāku Babītes novada ekonomisko
stabilitāti un dotu papildus ienākumus gan Babītes novada budžetā, gan
vietējiem iedzīvotājiem.
•

Kultūras tūrisms

Babītes novadā ir pietiekami kultūrvēsturisko un arheoloăijas pieminekĜu un
objektu, kā arī piemiĦas vietu un muzeju, lai varētu domāt par kultūras
tūrisma un tā produktu (piemēram, tiktu izstrādāti tūrisma maršruti, tiktu
rīkoti izglītojošie pasākumi, radīti dažādi suvenīri, piemiĦas zīmes un tml.)
attīstību.
Kultūras tūrisma attīstībā varētu tikt iesaistīti vietējie iedzīvotāji, uzĦēmēji un
pašvaldība. Tas sekmētu kvalitatīvu pakalpojumu un daudzveidīgākas atpūtas
iespēju piedāvāšanu, tiktu veicināta ilgtspējīga tūrisma attīstība un
sabiedrības vides izglītošana, rastos iespēja veidot partnerattiecības ar
ieinteresētajām pusēm, attīstot dažādus informācijas centrus, kultūras
tūrismam nepieciešamo infrastruktūru un vizuālo informāciju. Kultūras
tūrisma attīstība nodrošinātu lielāku Babītes novada ekonomisko stabilitāti un
dotu papildus ienākumus gan Babītes novada budžetā, gan vietējiem
iedzīvotājiem.
•

Sports un aktīvā atpūta

Babītes novadā ir pietiekami labi attīstīta infrastruktūra sporta nodarbību un
aktīvās atpūtas cienītājiem, tāpēc jāpalielina to izmantošanas efektivitāte un
jāpaplašina piedāvāto pakalpojumu spektrs.
•

Iedzīvotāju darba spējas
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Analizējot Babītes novadu pēc iedzīvotāju vecuma, to var nosaukt par „jaunu
novadu”, jo novadā faktiski dzīvojošie iedzīvotāji pēc darba spējas vecuma
sastāda tikai 15% un bērni sastāda 21,7% no visiem novada iedzīvotājiem.
•

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Analizējot Babītes novadu pēc iedzīvotāju nacionālā sastāva, varam secināt,
ka vide ir latviska (70% iedzīvotāju ir latvieši) un pilsonības piešėiršanas
problēmas ir atrisinātas (88% iedzīvotāju ir Latvijas pilsoĦi).
•

Izglītība

Babītes novadā ir tikai pašvaldības dibinātas vispārizglītojošās un pirmskolas
izglītības iestādes. To finansējums ir labs (29% no kopējā pašvaldības
budžeta) un piedāvāto pakalpojumu spektrs atbilst novada vajadzībām.
Babītes teritorijā nedarbojas neviena privātā izglītības iestāde nevienā
izglītības līmenim – ne pirmskolas, ne vispārizglītojošā, ne profesionālā, ne
augstākā.
Babītes novada pieaugušajiem iedzīvotājiem nav informācijas un netiek
piedāvātas iespējas savā novadā iesaistīties Latvijas programmas
„Mūžiglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 213. gadam”, lai iesaistītos
darba tirgus prasībām un darba devēja vajadzībām atbilstošas profesionālās
tālākizglītības programmas. Tas, savukārt novada iedzīvotājiem nenodrošina
karjeras izglītības pasākumus un iespēju saĦemt neformālās izglītības
diplomu.
Tā rezultātā var parādīties sociālā noslāĦošanās draudi, palielināties
bezdarbnieku skaits, jo ir ierobežotas iespējas visu mūžu mācīties daudzām
sociālām grupām - ăimenēm ar zemu ienākumu līmeni, cilvēkiem bez pamata
prasmēm, sievietēm, kuras ilgstoši kopušas bērnus, jauniešiem, īpaši laukos,
cilvēkiem virs 50 gadiem, personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās,
cilvēkiem ar nepabeigtu vidējo un pamata izglītību, profesionālo izglītību un
bez
izglītību
apliecinoša
dokumenta,
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem, cilvēkiem ar integrācijas problēmām darba tirgū un sabiedrībā
(it īpaši laukos).
•

Veselības aprūpe

Attiecībā pret kopējo novada iedzīvotāju skaitu, veselības aprūpes iestāžu
skaits ir optimāls un veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem pilnībā tiek
nodrošināti. Ja ir vajadzīga specializēta palīdzība vai speciāla neatliekamā
palīdzība, tad Ĝoti pozitīva loma tās saĦemšanai ir Rīgas novads.
•

Kultūra

Babītes novada pašvaldība pietiekami atbalsta kultūras un izglītības
pasākumus, piešėirot tiem 15% no kopējās budžeta summas. Nākotnē

62

ieteicams izmantot Rīgas tuvumu un pašvaldības atbalstu, organizējot
publiskus pasākumus, kuri būtu domāti ne tikai Babītes novada iedzīvotājiem
(Piemēram, festivāli, deju turnīri un tml.)
•

Nodarbinātības problēmas

Situācija nodarbinātības jomā Babītes novadā nav slikta un bezdarba līmenis
6,7% ir ievērojami mazāks nekā valstī kopumā.
Babītes novada problēma ir samērā augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits
(29,9%) un tas, ka 50% no visiem bezdarbniekiem ir ar darba tirgus
prasībām neatbilstošu izglītību (tikai ar vidējo vispārējo izglītību vai
pamatizglītību).
•

Pašvaldība

Babītes novada pašvaldība pilnībā nodrošina saviem iedzīvotājiem ar likumu
noteiktos pakalpojumus, kas ir labs pamats savstarpējās uzticības un
sadarbības veicināšanai.
Babītes novada pašvaldības budžets ir optimāls attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu – 632,5 lati gadā uz vienu novada iedzīvotāju. Budžets ir sastādīts bez
deficīta un pilnībā apmierina pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanu.
Pašvaldības funkcionēšanai tiek novirzīti 27,7% no kopējo izdevumu skaita,
kas nepārsniedz vidējo rādītāju Rīgas reăionā. NodokĜos pašvaldības budžetā
tiek saĦemti 65,9% no kopējo ieĦēmu skaita, kas ir labs rādītājs šajā
reăionā. No tā mēs varam secināt, ka pašvaldības spēja pildīt savas ar
likumu noteiktās funkcijas nav apdraudēta un tas labvēlīgi ietekmē gan visa
novada attīstību, gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Babītes novadu vada izglītoti cilvēki, jo 80% deputātu ir augstākā izglītība.
Vecuma sadalījums ir optimāls – 40% ir gados jaunāki cilvēki (līdz 40
gadiem) un 60% ir cilvēki ar lielāku dzīves pieredzi (pēc 40 gadiem).
Pašvaldībā ir pārstāvētas vairums no Saeimā ievēlētajām partijām, tāpēc tas
Ĝauj secināt, ka tiek realizētas visu vēlētāju grupu intereses.
Darbība kā kapitāla daĜu turētājai privātajās kapitālsabiedrībās Babītes
pašvaldībai nav bijusi plaša un veiksmīga. Līdz ar to pašvaldībai ir liels
potenciāls nākotnē ar savām daĜām piedalīties kapitālsabiedrībās, kas varētu
pozitīvi ietekmēt vides un dzīves kvalitāti Babītes novadā, kā arī risināt
iedzīvotāju nodarbinātības problēmas.
Babītes novadam ir lielas iespējas iesaistīties starptautiskos projektos un
piedalīties kopīgu programmu (vides aizsardzības, tūrisma, sabiedriskā
transporta, sociālās, u.c.) realizācijā.
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•

UzĦēmējdarbība

Babītes novadā būtu nepieciešams attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā
esošo resursu izmantošanu – dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru
lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi.
•

Nevalstiskās organizācijas

Jaunu nevalstisko organizāciju dibināšanas ziĦā Babītes novadā ir Ĝoti plašas
potences. Babītes novadā nav nevienas nevalstiskas organizācijas, kas
darbotos sfērās, kas skar veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sabiedrības
integrācijas, sociālās noslāĦošanās, cilvēktiesību aizsardzības un dzīvnieku
tiesību aizsardzības jautājumus.
Jaunas nevalstiskās organizācijas ne tikai apmierinātu kādas sabiedrības
daĜas vajadzības, bet arī sniegtu cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu
sabiedrības locekĜu dzīves kvalitāti, profesionāli pašapliecināties, iegūt jaunus
draugus, profesionāli pilnveidoties un augt kā personībām. Savukārt
jauniešiem nevalstiskās organizācijas dotu iespēju iegūt savu pirmo darba
pieredzi, iesaistoties brīvprātīgo darbā.
Esot sabiedriski aktīvi cilvēki jūtos laimīgāki, vairāk uzticētos citiem
cilvēkiem, iegūtu konstruktīvāku un mazāk cinisku pasaules skatījumu un
augstāk novērtētu cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi darba efektivitātē.
Noskaidrots (http://www.politika.lv/index.php?id=5711), ka cilvēki, kas
darbojas kādā nevalstiskā organizācijā, ir biežāk nodevuši asinis, vairāk
piedalījušies sapulcēs, kurās apspriesti pilsētas (pašvaldības) attīstības
jautājumi, izteikti biežāk tikušies ar politiėiem un daudz biežāk bez atlīdzības
strādājuši citu labā.
•

Iedzīvotāju aktivitāte

Babītes novada iedzīvotāji nākotnē labprāt piedalītos sava novada dzīves
kvalitātes uzlabošanā, ja vien būtu vairāk informācijas par pasākumiem un
iespēju piedalīties projektu konkursos un būtu kāda iniciatīvas grupa, kas
visu aktīvi organizē.
Visvairāk atbalstītās darbības jomas ir vides sakārtošana un aizsardzība,
sports un aktīvā atpēta, kultūra un izglītība.
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MĀRUPES NOVADS
www.marupe.lv

IV. MĀRUPES NOVADA VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
7. Ăeogrāfiskais izvietojums, administratīvais raksturojums
Mārupes novads ir mežiem un purviem bagāta Pierīgas teritorija. Tā ir
pašvaldība pie Rīgas dienvidu robežas, atrodas Rīgas rajonā, Daugavas
kreisajā krastā, robežojas ar Rīgu, Babītes novadu un Olaines novadu.
Mārupes novada svarīgākā priekšrocība ir tā izdevīgais ăeogrāfiskais
izvietojums, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas attīstībai.
AutoceĜi ir pagasta infrastruktūras pamatelementi. Uz šo brīdi vairāk nekā
50% Mārupes novada iedzīvotāju strādā citu pašvaldību teritorijās. Tas uzliek
papildus slodzi un prasības sabiedriskajam transportam un ceĜu tīklam.
Kopš 2009. gada 1. jūlija pēc administratīvi teritoriālās reformas Mārupes
pagasts (kas savu vārdu ieguvis no Mārupītes) ir pārtapis par Mārupes
novadu.
Novada administratīvais centrs atrodas Mārupē, bet katrā no 4 ciematiem ir
vismaz viena izglītības iestāde, kas pilda arī attiecīgās apdzīvotās vietas
sabiedriskā centra funkcijas.
Platība – 103,9 kv.km
(http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=297&PHPSESSID=4dec85147d429
fba344766c8a384e3ea)
Iedzīvotāju blīvums – 145,6 iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru
Mārupes novadā ir 1 pasta nodaĜa, kura atrodas Mārupes ciematā.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir notikusi Ĝoti intensīva un strauja
dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabāta lauksaimniecība un lauku
ainava. Šajā laikā ir uzcelti vairāki daudzdzīvokĜu māju kompleksi un ciemati,
realizēti simtiem individuālo projektu. Strauji attīstoties privātmāju,
daudzdzīvokĜu māju un darījumu objektu būvniecībai, robežas starp
ciematiem (īpaši starp Mārupi un Tīraini) saplūst. Daudzviet arī ārpus
apdzīvotām vietām ir izveidojusies blīva dzīvojamā un darījumu objektu
apbūve.
Mārupes novada administratīvajā teritorijā, saskaĦā ar pašvaldības datiem
(http://www.marupe.lv/lv/doc/par-novadu/) ir 4 ciemati, kuros dzīvo 80 %
novada iedzīvotāju -
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• Mārupe
Mārupes ciemats tieši robežojas ar Rīgas pilsētu.
Mārupes ciematā ir novadā lielākais iedzīvotāju skaits un tas ir novada
administratīvais centrs, (atrodas novada Dome, kultūras nams, Mārupes
vidusskola, bērnudārzs "Lienīte" un bērnudārzs "Zeltrīti").
Mārupes ciematam ir raksturīga blīva individuālo māju apbūve, daudzdzīvokĜu
mājas, jaunie ciemati (Mārasciems, SēĜi) un uz robežas ar Tīraines ciematu –
daudzdzīvokĜu namu apbūve (Vecozolu nami, Spulgu nami).
Mārupes ciemata atpazīšanas zīme ir jaunais ūdenstornis.
• Jaunmārupe
Jaunmārupes ciemats tieši robežojas ar Jūrmalas–Salaspils apvedceĜu.
Jaunmārupes ciematam ir raksturīgas daudzdzīvokĜu mājas (vizuāli
atpazīstams pēc arhitektes A.SkujiĦas Jaunmārupes sarkanajām mājām) un
plaša individuālo māju apbūve.
Mārupes ciematā ir moderna un plaša sākumskola, darbojas Mārupes Mūzikas
un mākslas skola, Mazcenas bibliotēka, dienas centrs "Švarcenieki" un
mūsdienīga privātā Tenisa skola.
Jaunmārupes ciemats ir pazīstams visā valstī ar gurėiem un tomātiem, jo
ciemā atrodas siltumnīcas, kur no agra pavasara līdz vēlam rudenim novāc
ražu.
• Tīraine
Tīraines ciemats robežojas ar Jelgavas šoseju un arvien vairāk dabiski saplūst
ar Mārupes ciematu..
Tīraines ciematam raksturīgas daudzdzīvokĜu mājas un biroju ēkas.
Tīraines ciematā atrodas Mārupes pamatskola, sporta komplekss, dienas
centrs "Tīraine" un a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” klientu
pieĦemšanas punkts.
• Skulte
Skultes ciemats robežojas ar Starptautisko lidostu „Rīga”.
Skultes ciematam raksturīgas daudzdzīvokĜu mājas uz vienīgās ciemata ielas.
Skultes ciemata sabiedrisko centru veido Skultes sākumskola ar pirmsskolas
izglītības grupām. Ciematā ir stadions un a/s Mārupes komunālie pakalpojumi
birojs.
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Mārupes novada teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir sekojoši •

•
•
•
•
•

īstenot saskaĦotu attīstības projektu un rīcības plānu realizāciju
pagasta teritorijā, nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
sniegt investoriem informāciju par pagasta attīstību un investīciju
projektu realizācijas kārtību;
izvērtēt pagasta padomes realizēto ikdienas, attīstības un būvniecības
politiku;
pamatot pagasta interešu pārstāvniecību Rīgas rajona, Rīgas reăiona,
nozaru un nacionālajos plānojumos un programmās;
iekĜauties kopīgos projektos sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām;
izvērtēt iesniegtos būvniecības priekšlikumus atbilstoši pagasta
attīstības mērėiem.

Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir tikuši Ħemti
vērā esošie un perspektīvie starptautiskie projekti, nacionālie attīstības
projekti un nozaru programmas Latvijā, kā arī projekti Rīgas reăionā un
Rīgas rajonā un kaimiĦu pašvaldībās –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas attīstības plāns 2006. - 2018. gadiem;
Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025. gadam.;
Rīgas teritorijas plānojums 2006.- 2012.gadiem.;
Rīgas rajona plānojums līdz 2003. gadam ar grozījumiem, 2001. gads;
Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai, 1998. gads;
Rīgas rajona tūrisma attīstības stratēăija, mārketinga plāns;
Rīgas rajona transporta stratēăija;
Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.2025. gadiem;
Rīgas reăiona attīstības programma 2005. - 2011. gadiem;
Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns, Daugavas projekts un
VARAM. 2002.;
VIA BALTICA telpiskās attīstības zona, 2000. gads;
kaimiĦu pašvaldību teritorijas plānojumi un attīstības programmas u.c.

Sakari ir nozare, kuras attīstības līmenis būtiski ietekmē Mārupes novada
attīstību. Mobilo sakaru pārklājums nodrošināts visā teritorijā, pieejams
Internets, bet uz visiem novadā esošiem augstsprieguma līniju balstiem ir
uzmontēta optiskā maăistrālā sakaru līnija.

8. Kultūrvēsturiskais mantojums
Mārupes novadā nav lepnu piĜu un senu vēstures pieminekĜu, tāpēc teritorijas
kultūrvēsturiskais mantojums ir vietējās nozīmes. Šādas vietas Mārupes
novadā ir 11 -
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• muižnieka Švarca vasaras mītne Švarcekmuiža
Tulkojumā „Melnkakta muiža”, atrodas Jaunmārupē. Tā ir viena no
vecākajām pagasta ēkām, celta 1826.gadā un pārdodot novēlēta izglītības
mērėiem. Tur no 1910.gada līdz 1971.gadam atradās Mazcenas pamatskola,
bet tagad iekārtota bibliotēka un kopš 2008.gada bērnu un jauniešu dienas
centrs "Švarcenieki".
• barona Rautenfelda muižas medību pils
Mārupes vidusskolas vecākais korpuss ir bijis barona Heinriha fon
Rautenfelda (pēdējais BieriĦu muižas īpašnieks) īpašums. Barons palicis
vēsturē ar savam laikam un kārtai neparasti labvēlīgu attieksmi pret
latviešiem. ViĦš 20. gadsimta sākumā kalpotāju, amatnieku un zemnieku
bērnu skolas ierīkošanai izrentēja 1824. gadā celto Rautenfeldu muižas
medību pili. Vēlāk tajā atradās arī pagasta valde. Tagad ēka iekĜauta skolas
kompleksā un telpās joprojām atrodas mācību klases.
• LapiĦmuiža
Par lapiĦmuižu dēvētais ēku komplekss ar parku Mārupē ir 1829. gadā celtā
Katrīnmuiža, kuru 1870. gadā nopirka MārtiĦš LapiĦš. Tagad šī ēka atrodas
privātīpašumā.
• bijušais Aizsargu nams
Tagadējā Mārupes pagasta padomes un kultūras nama ēka ir vēsturiska - tā
1936. gadā celta kā Aizsargu nams uz pagasta vecākā JāĦa Rozenberga
dzimtas dāvātā zemes gabala. Ēka iesvētīta kā pagastmāja 1942. gadā,
2007.gadā tai uzcelta piebūve un izveidots labiekārtots pagalms ar dīėi.
• VīteĦu mežs
Atrodas Mārupes pagastā
• F. Candera aviācijas muzejs
Atrodas lidostā „Rīga”. F. Candera aviācijas muzejs ir viens no lielākajiem
Eiropā un ar vislielāko padomju lidaparātu kolekciju Baltijā.
• Kapsētas - 2 Mārupes kapsētas un 1 Mazcenu kapi
Tās ir klusas un sakoptas apbedījuma vietas. Mazcenu kapos 1927.gadā
lietais zvans ieguvis jaunu zvanu torni blakus jaunuzceltajai kapličai.
• Zālīšu dižbērzs
Reăistrēts kā vietējas nozīmes dižkoks pie Zālīšu mājām Bebru ielā. Dižbērza
apkārtmērs ir 3,25 m un augstums – ap 24 m.
• 4 dižozoli
Atrodas Mārupes ciematā. Resnākā koka apkārtmērs ir 5,24 metri.
• totalitārisma režīmā cietušo piemiĦas vieta
Atklāta 2007. gadā pie Mārupes kapiem.
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V. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA MĀRUPES NOVADĀ
9. Analīze
Mārupes novada izaugsme būs atkarīga no tā, kā pašvaldība, uzĦēmēji,
nevalstiskās organizācijas un vietējās iniciatīvas grupas izmantos sava
novada priekšrocības un attīstības iespējas.
Priekšrocību izmantošana un vājo vietu novēršana ir atkarīga gan no ārējiem,
gan iekšējiem faktoriem.
9.1. Ārējie apstākĜi
Pēc SVID analīzes –

Pozīcijas

Pašvaldības vieta
Latvijā, reăionā, rajonā

Stiprās puses
un iespējas

•

•
•

Iedzīvotāji

•

•
•

•
•

Vide

•
•

Vājās puses
un draudi

Izdevīgs
ăeogrāfiskais
izvietojums
Ekonomiski spēcīgs
novads
Lielu apdzīvoto vietu
tuvums, kas
nodrošina iespēju

•

Grūti konkurēt ar
Rīgas tuvuma efektu

pozitīvs dabiskais
iedzīvotāju
pieaugums
zems bezdarba
līmenis
liels ekonomiski
aktīvu iedzīvotāju
skaits
latviska vide
atrisinātas pilsonības
problēmas

•

•

procentuāli augsts
ilgstošo
bezdarbnieku skaits
bezdarbnieku vidū
procentuāli daudz
cilvēku ar darba
tirgus prasībām
neatbilstošu izglītību

bagāti dabas resursi
ir 1 īpaši

•

aktuāla ir trokšĦa
piesārĦojuma
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•

•
•

aizsargājama dabas
teritorija
investīcijas esošā
piesārĦojuma
likvidēšanai
lauksaimniecībai
piemērotas augsnes
meliorētas
lauksaimniecības
platības

•

•

•

problēma
ir uzĦēmumu ar
paaugstinātu
nelabvēlīgu ietekmi
uz vidi
mežu piesārĦojums
ar sadzīves
atkritumiem
cilvēku nepietiekama
izglītība vides un
ekoloăijas
jautājumos

Teritorija un
apdzīvotība

•
•

autonoma teritorija
attīstīta individuālā
celtniecība

•
•

purvaina apkārtne
ir blīvas apdzīvotības
fenomens

Infrastruktūra

•

attīstīta
infrastruktūra
sazarots un attīstīts
ceĜu tīkls
dzelzceĜa tuvums

•

meliorācijas
problēmas
satiksmes
intensitātes straujā
palielināšanās

perspektīva novada
ekonomiskā attīstība
iespēja attīstīt
uzĦēmējdarbību

•

•
•
Ekonomiskais
potenciāls

•
•

•

•
•

•

Pārvalde un politika

•
•
•

sadarbība ar kaimiĦu
pašvaldībām
laba informācija par
pašvaldības darbu
lieli projekti un
iepirkumi

•

•

neracionāli izmantoti
dabas resursi
neattīstīts tūrisms
neattīstīta ekoloăiski
tīru produktu
ražošana
nepietiekami
saskaĦotas dabas
aizsardzības un
apsaimniekošanas
režīma prasības
attiecībā pret
Mārupes novada
attīstības interesēm

neefektīva
pašvaldības
piedalīšanās
kapitālsabiedrībās
zemi pašvaldības
ieĦēmumi no
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•

iedzīvotājiem tiek
nodrošināti ar likumu
noteiktie
pakalpojumi, kas ir
pamats savstarpējai
uzticībai un
sadarbībai

uzĦēmējdarbības un
īpašumiem

9.2. Iekšējie faktori
Pēc SVID analīzes –
Mārupes novada stiprās puses ir sekojošas –
• pašvaldības bezdeficīta budžets;
• nodokĜu iekasēšana pašvaldības budžetā;
• zems bezdarba līmenis;
• labs pašvaldības atbalsts kultūrai un izglītībai;
• optimāls veselības aprūpes iestāžu skaits;
• saglabāta lauksaimniecība un lauku ainava;
• laba transporta infrastruktūra un iespējas izmantot sabiedrisko
transportu;
• darba meklēšanas iespējas apkārtējās pilsētās;
• lielu pilsētu tuvums ar iespējām izmantot to infrastruktūru;
• labas izglītības iespējas pagasta izglītības iestādēs;
• nodrošinātas inženierkomunikācijas apdzīvotās vietās;
• sociālo pakalpojumu pieejamība;
• potenciāls ekonomikas un būvniecības attīstībai;
• iedzīvotāju skaita pieaugums;
• pašvaldības pakalpojumu realizācija pagastā;
• pašvaldības darbs.
Mārupes novada vājās puses ir sekojošas –
• pašvaldības ceĜu uzturēšana;
• teritorija blīvi apdzīvota;
• profesionālās izglītības un pieaugušo mūžizglītības nepietiekamā
pieejamība;
• privāto izglītības iestāžu trūkums;
• profesionālās izglītības iestāžu trūkums;
• neizmantots pašvaldības potenciāls, piedaloties kapitālsabiedrībās un
uzĦēmējdarbībā;
• zemais jaunu cilvēku īpatsvars pašvaldībā.
Mārupes novada iespējas ir sekojošas • sakārtot ceĜus uz visām apdzīvotām vietām;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

attīstīt sporta nodarbību un aktīvās atpūtas iespēju infrastruktūru,
pakāpeniski palielinot to izmantošanas efektivitāti un paplašinot
piedāvāto pakalpojumu spektru;
piesaistīt investīcijas, izstrādājot un realizējot projektus;
sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām, izveidot pansionātu veciem Ĝaudīm;
piesaistīt privātās investīcijas infrastruktūras attīstībai;
paredzēt rūpnieciskās zonas paplašināšanu;
izveidot labiekārtotas atpūtas vietas;
izveidot jaunas un pievilcīgas apbūves teritorijas;
veicināt jaunu darba vietu veidošanos;
veidot sociālos dzīvokĜus un nodrošināt mājas aprūpi;
attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā esošo resursu izmantošanu –
dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi.

Mārupes novada draudi ir sekojoši –
• neorganizētu atkritumu izvietošana apdzīvotās vietās;
• infrastruktūras nepietiekamība jaunai būvniecībai;
• autoceĜu kvalitātes pasliktināšanās nepietiekamā finansējuma dēĜ;
• neizglītotie jaunieši, maznodrošinātie un bezdarbnieki;
• rekreācijas slodzes pieaugums;
• iedzīvotāju sociālās noslāĦošanās draudi;
• nelabvēlīgo ăimeĦu skaita palielināšanās;
• būvniecības attīstīšana nepiemērotās teritorijās;
• applūstošo teritoriju izmantošana;
• nepietiekami meliorācijas pasākumi;
• draudi videi, pieaugot būvniecības apjomam (atkritumi, kanalizācijas
sistēmas noslogojums, u.c.);
• trokšĦu apdraudējums apdzīvotās vietās.

10. Dabas vide
Mārupes novads Atrodas Viduslatvijas zemienes, TīreĜu līdzenuma ziemeĜu
malā.
10.1. Fizioăeogrāfiskais stāvoklis
Daba Mārupes novada samērā līdzenajā vietā ir devusi savdabīgos kūdras
purvus, kuros it viegli var ieraudzīt dzērves.
Pagasta teritoriju šėērso trīs upītes - Mārupīte, NeriĦa un Dzilnupīte. Mārupes
pagastā atrodas daĜa Cenu tīreĜa, daĜa Medemu purva un BieriĦu purvs.
Mārupes pašvaldība ir viens no dalībniekiem Eiropas komisijas LIFE-Nature
fonda atbalstītā Latvijas Dabas fonda projektā “Purvu biotopu aizsardzības
plāna īstenošana Latvijā”, kura mērėis ir izstrādāt Purva biotopu aizsardzības
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plānu, saglabājot
ekosistēmu.

Cenas

tīreĜa

dabas

dotumus,

izpētīt

purvā

esošo

10.2. Vides kvalitāte
Pēc klimatiskās zonas Mārupes novada teritorija atrodas Piejūras zemienes
un Zemgales līdzenuma klimatiskajā rajonā. Novada klimats ir samērā sauss
un silts. Bezsala periods ir 150-160 dienas. NokrišĦu daudzums ir 600-700
mm gadā. Teritorijai ir raksturīgas vietējo miglu zonas un bieži atkušĦi
ziemas periodā. Sniega sega ir plāna un nepastāvīga. Gada vidējā
temperatūra ir +8C, janvāra temperatūra sasniedz -4C, jūlijā +17C. Ir arī
atsevišėas mikroklimatiskās zonas. Uz klimatu iespaidu atstāj purvu un
pārmitro mežu teritorijas. Tas pats attiecas uz salnu raksturu, tās visvēlāk
novērotas jūnija pirmajā dekāde, bet rudens agrās salnas - septembra
pirmajā dekādē.
Mārupes novadā atrodas 1 īpaši aizsargājamā dabas teritorija –
• dabas liegums „Cenas tīrelis”
Dabas liegums dibināts 1999. gadā. Mārupes pagastā atrodas viena tā daĜa,
otra tīreĜa daĜa atrodas Babītes pagastā. Tā ir viena no labākajām dzērvju
ligzdošanas vietām Latvijā.
Nepieciešamību šajā vietā izveidot īpaši aizsargājamu dabas teritorijā noteica
lielais purvu apdzīvojošo putnu sugu un indivīdu skaits, floras īpatnības un
neskartu tipisku purvu biotopu esamība. Bioloăiskās daudzveidības
nacionālās programmas stratēăija paredz novērst turpmāku cilvēka ietekmi
uz nozīmīgākajām purva augu un dzīvnieku populācijām un pilnveidot
aizsargājamo purvu tīklu.
Dabas liegums un tam piegulošie meži ietilpst starptautiski putniem īpaši
nozīmīgas vietas “Cenas tīrelis” teritorijas sastāvā. Dabisko biotopu kvalitāte
un tajos sastopamo sugu daudzveidība atbilst prasībām, kuru dēĜ šī teritorija
iekĜauta NATURA-2000 tīklā. Lielāko daĜu purva platības veido Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopi tipi – neskarts augstais purvs, pārejas
purvi un slīkšĦas.
SaskaĦā ar dabas aizsardzības pārvaldes datiem ir izstrādāts „Cenas tīreĜa”
aizsardzības plāns laika posmam no 2005. gada līdz 2020. gadam.
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dab
as_liegumi/cenas_tirelis/%22%22/
Dabas aizsardzības plāna mērėis ir izstrādāt dabas lieguma “Cenas tīrelis”
apsaimniekošanas pasākumu plānu un individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu projektu, kura īstenošana nodrošinātu teritorijas
bioloăisko vērtību saglabāšanu un lieguma izveidošanas mērėa sasniegšanu.
Izstrādātā plāna galvenais uzdevums ir izstrādāt konkrētu pasākumu
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sistēmu, kura Ĝautu saskaĦot dabas aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas
un apsaimniekošanas režīma prasības ar reăiona attīstības interesēm.
2000. gadā Mārupes novadā tika izveidota 1 vietējas nozīmes
aizsargājama teritorija - dabas parks Jaunmārupē pie Pavasaru dīėa.
Mārupes novada ainava raksturojas kā mežiem un purviem bagāta
teritorija, kurai raksturīgi ainavu veidi ir –
•
•
•
•
•
•
•

meliorētas lauksaimniecības zemju ainavas
bērzu mežu ainava
augstā purva meža ainava
priežu - bērza meža ainava
kūdras ieguves lauku ainava
slapjo mežu ainava
apdzīvoto vietu ainava

Kopumā Mārupes novada ainavu var raksturot kā plakanu līdzenuma
lauksaimniecības zemju ainavu ar kāpu un starpkāpu pazeminājumu meža
ainavu, kas vizuāli ir mazvērtīga.
Negatīvu iespaidu uz apkārtējās vides kvalitāti atstāj Rīgas pilsētas
tuvums. Mārupes novadā ir aktuāla ir trokšĦa piesārĦojuma problēma, jo
trokšĦa līmenis maăistrālo ceĜu tuvumā pārsniedz pieĜaujamo līmeni par 1015 decibeliem. Mārupes novads atrodas arī Rīgas lidostas pacelšanās un
nolaišanās joslas ietekmes sfērā.
Zemes izmantošana, ievērojot vides aizsardzības prasības, ir viens no
galvenajiem priekšnoteikumiem vides kvalitātes nodrošināšanā. Būtiska loma
šajā procesā ir Mārupes novada teritoriālplānojumam. Šajā plānojumā ir
uzskaitītas īpaši vērtīgas lauksaimniecības zemes, aizsargājami dabas un
kultūrvēsturiskie objekti, ūdens resursu un derīgo izrakteĦu ieguves vietu
teritorijas, paaugstinātas bīstamības zonas un aizsargjoslas.
Babītes novads atrodas Rīgas pierobežā, kas var veicināt mežu ugunsgrēkus.

11. Cilvēkvide
Pētot un analizējot Mārupes novada cilvēkvidi, tika meklēts pamatojums
apgalvojumam, ka, jo sociālāki un komunikablāki būs novada iedzīvotāji, jo
pozitīvāka būs viĦu mērėtiecīgā darbība savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Respektīvi, nepieciešams novērtēt kādas ir cilvēku –
• zināšanas
• attieksme
• prasmes
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Tikai šo 3 pozīciju vienotība rada dzīvotprasmi (vispirms jau domātprasmi),
kas ir galvenais sasniedzamais un vērtējamais cilvēka darbības rezultāts viĦa spēju, gribas un varas apliecinājums darbībā.
11.1. Demogrāfiskā situācija
SaskaĦā ar Latvijas iedzīvotāju reăistra datiem uz 2011. gada 1. aprīli
(http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html)
Mārupes novada
demogrāfiskā situācija ir sekojoša –
1. Kopējais iedzīvotāju skaits •
•

deklarējušies - 15261
dzīvo - 15516

2. Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra
a. līdz darba spējas vecuma - 3412
• vīrieši - 1739
• sievietes - 1673
b. darba spējīgas vecumā - 10180
• vīrieši - 4975
• sievietes - 5205
c. pēc darba spējas vecuma - 1924
• vīrieši - 671
• sievietes - 1253
Darbaspējas vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos
(Mārupes novads)

1924
12%

3412
22%

10180
66%

Līdz darba spējas vecuma

Darba spējas vecumā

Pēc darba spējas vecuma
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Darbaspējas dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
6000
4975

5205

5000
4000
3000
2000

1739

1673
1253
671

1000
0
Līdz darba spējas vecuma

Darba spējas vecumā
Vīrieši

Pēc darba spējas vecuma

Sievietes

3. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra
a. kopā - 3933
b. 0 - 6 gadu vecumā - 1775
• vīrieši - 885
• sievietes - 890
c. 7 - 18 gadu vecumā - 2158
• vīrieši - 1114
• sievietes - 1044
Bērnu vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos (Mārupes
novads)

1775
45%
2157
55%

0 - 6 gadu vecumā

7 - 18 gadu vecumā
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Bērnu dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
1200

1114
1044

1000

885

890

800
600
400
200
0
0 - 6 gadu vecumā

7 - 18 gadu vecumā
Vīrieši

Sievietes

4. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma
•
•

vīrieši - 7385
sievietes - 8131
Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma absolūtos skaitĜos un procentos
(Mārupes novads)

7385
48%
8131
52%

Vīrieši

Sievietes

5. Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva
• latvietis - 10760
• pārējie - 436
• baltkrievs - 372
• krievs - 3057
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•
•
•

ukrainis - 348
neizvēlēta - 332
polis - 211
Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva absolūtos skaitĜos (Mārupes
novads)

Pārējie

436
332

Neizvēlēta
Polis

211

Ukrainis

348

Baltkrievs

372
3057

Krievs

10760

Latvietis
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

6. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības
• Latvijas pilsonis - 13591
• Latvijas nepilsonis - 1487
• Latvijas bēglis - 0
• Latvijas bezvalstnieks - 1
• Latvijas alternatīvais - 0
• pārējie – 437
Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības absolūtos skaitĜos (Mārupes
novads)
Pārējie

437

Latvijas alternatīvais

0

Latvijas bēglis

0

Latvijas bezvalstnieks

1

Latvijas nepilsonis

1487

Latvijas pilsonis

13591
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

78

11. 2. Pašvaldība
Mārupes pašvaldības iestādes, struktūrvienības un dienesta tiesības un
pienākumi tiek noteikti ar atsevišėu nolikumu, bet pašvaldības uzĦēmumu
tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaĦā ar uzĦēmumu statūtiem.
Atsevišėu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai padome ar savu lēmumu no
deputātiem un pagasta balsstiesīgiem iedzīvotājiem izveido darba grupas,
vienlaicīgi apstiprinot to darbības nolikumus.
Padome darbu veic saskaĦā ar pārvaldes struktūras shēmu.
Pašvaldības darbība ir aktīva, tā risina daudzveidīgus pagasta un tā
iedzīvotāju jautājumus. Sevišėu vērību Mārupes novada pašvaldība
veltījusi, izglītības, kultūras, komunālo un sociālo jautājumu risināšanai.
Regulāri notiek deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, piedalīšanās sabiedriskos
pasākumos un uzstāšanās masu informācijas līdzekĜos.
Informāciju par novadu un pašvaldības darbību nodrošina arī ar vietējā
laikraksta un Interneta resursa www.marupe.lv starpniecību. Mājas lapā var
iepazīties ar informāciju par pagasta padomi un tās struktūrvienībām,
normatīvajiem dokumentiem, iepirkumu sludinājumiem, jaunākajām ziĦām
un citu informāciju. Mājas lapa www.marupe.lv, kur skaidrā un saprotamā
veidā ir izklāstīta visa informācija (t.sk. ar likumu noteikto ziĦu publiskošana)
par Mārupes novadu, kā arī norādīti amatpersonu telefoni un e-pastu
adreses.
Lai noskaidrotu Mārupes novada iedzīvotāju viedokli dažādos jautājumos un
dzīves situācijās, ik mēnesi mājas lapā tiek publicētas aptaujas. Cilvēki
labprāt atbild uz dažādiem jautājumiem un izrāda interesi par sava novada
dzīvi.
Par Mārupes novada administratīvo centru ir noteikts Mārupes ciems.
Mārupes novada pašvaldību (http://www.marupe.lv/lv/doc/pasvaldiba/)
veido Mārupes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.
Dome pieĦem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj
par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību,
kādā nodrošina pašvaldībai deleăēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Mārupes novada
pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekĜu izlietojumu.
Pašvaldības galvenajā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma,
jo, līdz ar intensīvo ciematu paplašināšanos, novadā ir strauji palielinājies
iedzīvotāju, īpaši jaunu ăimeĦu ar bērniem, skaits. Mārupes novadā ir 7
pašvaldības izglītības iestādes, kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti
bērnu un jauniešu.
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Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekĜu izlietojumu.

par

pašvaldības

Mārupes novada Domē tiek ievēlēti 15 deputāti.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Mārupes
novada Domē no pašvaldības deputātiem ir ievēlētas 4 komitejas •
•
•
•

finanšu komiteja
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
attīstības komiteja
vides un komunālo jautājumu komiteja

Mārupes novada Domē ir izveidota 1 komisija – administratīvā komisija.
Mārupes novada Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības
dibināta iestāde, kas nodrošina Domes pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī tās
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija darbojas
saskaĦā ar Domes apstiprināto nolikumu. Domes administrācijas darbu vada
izpilddirektors.
Mārupes novada Dome ir izveidojusi šādas iestādes •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes sākumskola
Jaunmārupes sākumskola
Pirmskolas izglītības iestāde „Lienīte”
Pirmskolas izglītības iestāde "Zeltriti"
Mārupes mūzikas un mākslas skola
Mazcenu bibliotēka
Mārupes novada BāriĦtiesa
Mārupes novada Sociālais dienests
Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaĜa
Mārupes Kultūras nams
Mārupes Sporta centrs

Mārupes novada pašvaldība ir kapitāldaĜu turētāja 1 kapitālsabiedrībā •

a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi”

Mārupes novada pašvaldība
kapitālsabiedrībā •

ir

kapitāldaĜu

turētāja

1

privātajā

sia „Rīgas apriĦėa avīze”

Mārupes novada pašvaldība ir dalībnieks 7 biedrībās (nodibinājumos) -
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•
•
•
•
•
•
•

biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”
biedrība "Publiskās un privātās partnerības asociācija"
biedrība ”Mārupes lauksaimniecības biedrība”
biedrība ”Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija”
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā,
Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācija,
Rīgas reăiona Attīstības padomē

15 Mārupes novada pašvaldības deputātus galvenokārt var raksturot
pēc sekojošiem parametriem 1. Izglītības •
•
•

augstākā izglītība – 11
vidējā izglītība – 4
vidējā speciālā izglītība – 0
Mārupes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc izglītības
absolūtos skaitĜos un procentos

4
27%

0
0%

11
73%

Augstākā izglītība

Vidējā izglītība

Videjā speciālā izglītība

2. Pēc vecuma •
•
•
•

jaunāki par 30 gadiem - 0
jaunāki par 40 gadiem - 1
jaunāki par 50 gadiem - 3
pēc 50 gadiem – 11
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Mārupes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc vecuma
absolūtos skaitĜos un procentos

0
0%

1
7%

3
20%

11
73%

Jaunāki par 30 gadiem

Jaunāki par 40 gadiem

Jaunāki par 50 gadiem

Pēc 50 gadiem

3. Pēc politiskās piederības –
•
•
•
•
•
•

Tautas partija – 4
„Jaunais laiks” – 5
„ZaĜo un zemnieku savienība” – 1
„SaskaĦas centrs” – 2
saraksts „Demokrāti.lv” – 2
LPP/LC – 1
Mārupes novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc politiskās
piederības absolūtos skaiĜos un procentos

2
13%

1
7%

4
27%

2
13%
1
7%

5
33%

Tautas partija

„Jaunais laiks”

„ZaĜo un zemnieku savienība”

„SaskaĦas centrs”

Saraksts „Demokrāti.lv”

LPP/LC

Pozitīvi vērtējams Mārupes novada pašvaldības darbs pie budžeta, jo
tieši budžets būtiski nosaka pašvaldības spēju risināt dažādas problēmas.
Mārupes novada budžeta līdzekĜi tiek mērėtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju
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izpildes nodrošināšanai. Tas ir radījis stabilus pamatus izglītības sistēmas
attīstībai, iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai, komunālo pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai un pagasta infrastruktūras sakārtošanai.
11.3. Nodarbinātības situācija
SaskaĦā ar Nodarbinātības valsts aăentūras Statistikas nodaĜas datiem uz
28.02.2011. kopējais Mārupes novadā reăistrēto bezdarbnieku skaits ir
535 cilvēki jeb 5,5% no darba spējīgo iedzīvotāju skaita.
No tiem –
• sievietes – 303
• vīrieši – 232
• invalīdi – 36
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 1
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 74
• ilgstošie bezdarbnieki – 166
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 12
• pirmspensijas vecuma sievietes – 26
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 24
Bezdarbnieki absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
Pirmspensijas vecuma vīrieši

24

Pirmspensijas vecuma sievietes

26

Personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma

12

Personas pēc ieslodzījuma

2
166

Ilgstošie bezdarbnieki
74

Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem
Jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem

1

Invalīdi

36
232

Vīrieši
Sievietes

303
0

50

100

150

200

250

300

350

Informācija par bezdarbnieku izglītības līmeni –
1. Augstākā izglītība - 127
No tiem –
• sievietes – 97
• vīrieši – 30
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•
•
•
•
•
•
•
•

invalīdi – 4
jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 5
ilgstošie bezdarbnieki - 41
personas pēc ieslodzījuma – 0
personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 2
pirmspensijas vecuma sievietes – 9
pirmspensijas vecuma vīrieši - 3

2. Profesionālā izglītība - 187
No tiem –
• sievietes – 81
• vīrieši – 106
• invalīdi – 17
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 13
• ilgstošie bezdarbnieki - 68
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 1
• pirmspensijas vecuma sievietes – 7
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 14
3. Vidējā vispārējā izglītība - 152
No tiem –
• sievietes – 87
• vīrieši – 65
• invalīdi – 11
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 35
• ilgstošie bezdarbnieki - 45
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 5
• pirmspensijas vecuma sievietes – 8
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 6
4. Pamatizglītība - 64
No tiem –
• sievietes – 37
• vīrieši – 27
• invalīdi – 4
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 1
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 20
• ilgstošie bezdarbnieki - 11
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 4
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•
•

pirmspensijas vecuma sievietes – 2
pirmspensijas vecuma vīrieši - 1

5. Zemāka par pamatizglītību - 4
No tiem –
• sievietes – 1
• vīrieši – 3
• invalīdi – 0
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 1
• ilgstošie bezdarbnieki - 1
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 0
• pirmspensijas vecuma sievietes – 0
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 0
6. Izglītība nav norādīta - 1
No tiem –
• sievietes – 0
• vīrieši – 1
• invalīdi – 0
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 0
• ilgstošie bezdarbnieki - 0
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 0
• pirmspensijas vecuma sievietes – 0
• pirmspensijas vecuma vīrieši – 0
Bezdarbnieku izglītības līmenis absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
Izglītība nav norādīta

1

Zemāka par pamatizglītību

4
64

Pamatizglītība
Vidējā vispārējā izglītība

152

Profesionālā izglītība

187

Augstākā izglītība

127
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Mārupes novada salīdzinoši zemais bezdarba līmenis ir saistīts ar
iedzīvotāju mobilitāti. Ievērojama daĜa darbaspējīgo, ievērojot novada
labvēlīgo atrašanās vietu, strādā ārpus novada - tuvējās pilsētās. Pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki stabili un attīstošies uzĦēmumi, kas uzskatāmi par
nozīmīgiem darba devējiem.
Pasaules pieredze liecina par to, ka arvien vairāk cilvēku vēlas nodalīt dzīves
vidi no darba vides. Rīgas, Jelgavas un Olaines pilsētas tuvums kĜuvis par
nozīmīgu novada attīstības faktoru – daĜa novada iedzīvotāju strādā labi
atalgotu darbu pilsētās, bet dzīvo un saĦem pakalpojumus Mārupes novadā.
11.4. Nevalstiskās organizācijas
SaskaĦā ar datu bāzes Lursoft datiem uz 01.04.2011., Mārupes novadā
reăistrētas 14 nevalstiskās organizācijas (biedrības) –
• Rīgas radio vadāmo automobiĜu klubs
Reăistrācijas numurs – 40008123498
Juridiskā adrese - ZeltiĦu iela 31/1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,
Latvija
Darbības veids - sabiedrības informēšana un iepazīstināšana ar radio vadāmo
modeĜu tehniskajām iespējām, uzbūvi, braukšanas iespējām, modeĜa
pilnveidošanu; radio vadāmo modeĜu sacensību kā sporta veida organizēšana
un popularizēšana; aktīva dzīvesveida popularizēšana; jauniešu brīvā laika
nodarbināšana un tehniskās jaunrades attīstība; biedrības biedru panākumu
veicināšana sportā; biedrības biedru un viĦu ăimeĦu brīvā laika
organizēšana.
• MĀRUPES MELIORĀCIJAS BIEDRĪBA
Reăistrācijas numurs – 50008011131
Juridiskā adrese - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - sekmēt zemes meliorācijas un ar to saistīto nozaru
zinātnisko un tehnisko attīstību; popularizēt meliorācijas nozīmīgumu zemes
auglības celšanā un dabas resursu ilgtspējas izmantošanā; veikt
organizatorisko un praktisko darbu, lai saglabātu un kvalitatīvi pārvaldītu
esošās meliorācijas sistēmas, būves un ietaises; aizstāvēt meliorācijas
darbinieku un biedrības biedru sociālās un tiesiskās intereses, veicināt to
aktivitāti, kopdarbību, savstarpējo palīdzību un atbalstīt to centienus kultūrā,
ekonomikā un sadzīvē.
• Eko line
Reăistrācijas numurs – 40008174672
Juridiskā adrese - Ventas iela 3, Mārupe, Mārupes novads
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Darbības veids - veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Mārupes
novada attīstībā; sekmēt un veicināt sabiedrībai pieejamu un videi draudzīgu
dzīvesveidu, uzlabojot vides pakalpojumus un vides infrastruktūru; izglītot
Mārupes novada iedzīvotājus par ilgtspējīgu vides pārvaldību; attīstīt
sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām,
uzĦēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, un iesaistoties,
veicināt Mārupes novada teritorijas attīstību; veicināt sadarbību ar citām
biedrībām un nodibinājumiem; koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos,
intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērėu sasniegšanai.
• DzīvokĜu īpašnieku biedrība "Klētnieki"
Reăistrācijas numurs – 40008156889
Juridiskā adrese - Lielā iela 49—19, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto
dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo
un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību,
kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokĜu
un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
• LAND CRUISER KLUBS
Reăistrācijas numurs – 40008072670
Juridiskā adrese - KārĜa UlmaĦa gatve 125, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - apvienot Biedrības biedrus, apceĜot Latviju, kaimiĦvalstis un
ārvalstis; iepazīt savu kultūru, dabu un citu zemju kultūru un dabu;
popularizēt apvidus automašīnas TOYOTA Land Cruiser, kā arī braukšanu ar
tām kā lielisku aktīvas veidu kopā ar ăimenēm, ar kolēăiem, domubiedriem
vai vienatnē; iepazīstināt un apvienot cilvēkus viens ar otru, atrast citas
kopējas intereses, apzināt Latvijas dabu, reăionus, kultūrvēsturiskus
objektus; organizēt un atbalstīt aktīva veida pasākumus, radīt iespēju
Biedrības biedriem un Biedrības viesiem kopā atpūsties, nodarboties ar
sportu, tūrismu un cita veida aktivitātēm; sniegt ikvienam interesantam
informāciju par jaunumiem pilnpiedziĦas un apvidus automašīnām un citu
tehniku, papildus aprīkojumu automašīnas uzlabošanai, individualitātei, kā arī
remontu; pievērst sabiedrības uzmanību Biedrības darbībai un popularizēt
bezceĜa braukšanu ar Toyota Land Cruiser automašīnām.
• Slokas ielas nams, dzīvokĜu īpašnieku biedrība
Reăistrācijas numurs – 40008096202
Juridiskā adrese - Mazcenu aleja 25—8, Jaunmārupe, Mārupes novads
Darbības veids - nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu
pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas
telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt
citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokĜu un dzīvojamo
namu koplietošanas telpu izmantošanu.
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• European Junior Ice Hockey League
Reăistrācijas numurs – 40008141421
Juridiskā adrese - ZeltiĦu iela 16, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - organizēt Eiropas hokeja līgu bērniem vecuma grupā līdz
astoĦpadsmit gadiem, nodrošināt stabilu un profesionālu bērnu sacensību
norisi hokejā vecuma grupā līdz astoĦpadsmit gadiem, pilnveidot un atbalstīt
hokeja attīstību, veicināt fiziskās kultūras un sporta attīstību, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, organizēt, atbalstīt un finansēt sporta un aktīvās
atpūtas pasākumus, izstrādāt un ieviest sporta nodarbību metodiku, atbalstīt
labdarības pasākumus. Šiem mērėiem un uzdevumiem nav peĜĦas gūšanas
nolūka un rakstura, to realizācija ir labdarīga un izglītojoša, tā izpaudīsies
Biedrības organizētos un atbalstītos projektos un pasākumos.
• Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija
Reăistrācijas numurs – 40008116015
Juridiskā adrese - 30 k-6, Lidosta Rīga, Mārupes novads, Latvija
Darbības veids - definēt tiešo mārketingu kā atsevišėu marketinga un
reklāmas nozari Latvijā un Baltijā; apkopot un uzturēt tiešā mārketinga
nozari Latvijā raksturojošus statistiskos rādītājus, nodrošināt to pieejamību
Biedrības biedriem; popularizēt tiešo mārketingu kā efektīvu reklāmas,
pārdošanas un klientu attiecību uzturēšanas metodi Latvijas sabiedrības un
mārketinga speciālistu un uzĦēmumu vadītāju vidū; pārstāvēt Biedrības
biedru intereses un tiesības ar tiešo mārketingu saistītajās valsts institūcijās,
likumdošanā, starptautiskajās organizācijās un koordinēt to savstarpējo
sadarbību; veicināt personu datu adekvātas aizsardzības un to izmantošanas
kontroles koncepcijas izstrādi un ieviešanu, kas vienlaikus nodrošinātu
pamatu tiešā mārketinga attīstībai Latvijas Republikā; veicināt attālinātās
tirdzniecības nozares attīstību Latvijas Republikā un Baltijā; veicināt
neadresētā tiešā pasta piegādes vides sakārtošanu.
• Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija
Reăistrācijas numurs – 40008167079
Juridiskā adrese - Ozolu iela 49, Jaunmārupe, Mārupes novads
Darbības veids - popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un
videi draudzīgu atpūtas veidu; organizēt un veicināt medību trofeju ekspertu
darbību un apmācību; piešėirt C.I.C medību trofeju ekspertu kvalifikācijas
kategorijas un uzturēt trofeju ekspertu reăistru; veidot un uzturēt novērtēto
Latvijas medību trofeju elektronisko datu bāzi; organizēt un atbalstīt medību
trofeju izstāžu, kā arī citus medniekus un sabiedrību izglītojošu pasākumu
rīkošanu; informēt sabiedrību par Biedrības darbības un izdot ar medībām un
medību trofejām saistītu literatūru; dibināt kontaktus un sadarboties ar
Latvijas un ārvalstu mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijas un
Baltijas reăiona medību saimniecības attīstībai; piedalīties medījamo
dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajos nepieciešamajos
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papildu aizsardzības pasākumos; piedalīties medījamo dzīvnieku un to
populāciju zinātniskajā izpētē; saĦemt ziedojumus.
• Militārās Simulācijas Sporta SpēĜu Asociācija "MilSim"
Reăistrācijas numurs – 40008164246
Juridiskā adrese - Lielā iela 39—75, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - atbalstīt un veicināt militārās simulācijas sporta spēĜu, t.sk.,
pirmām kārtām, straikbola (airsofta) un pientbola, popularitāti sabiedrībā, kā
arī, cik vien iespējams, atbalstīt un veicināt šīs sporta spēĜu nozares attīstību
Latvijas Republikā informatīvi, metodoloăiski un praktiski; apvienot kā
fiziskās personas, kuriem interesē militārās simulācijas sporta spēles, tā arī
biedrības un uzĦēmumus, kas darbojas šajā nozarē, atbalstīt un veicināt to
savstarpējo sadarbību, un cik vien iespējams paaugstināt šīs sporta spēĜu
nozares organizētības pakāpi; atbalstīt un veicināt militārās simulācijas
sporta spēĜu nozares biedrību un uzĦēmumu sadarbību savā starpā, ar
ārvalstu biedrībām un uzĦēmumiem, kā arī Latvijas Republikas valsts
institūcijām informatīvajos, metodoloăiskajos, organizatoriskajos, un
praktiskajos jautājumos; sadarbībā ar citām militārās simulācijas sporta
spēĜu nozares biedrībām un uzĦēmumiem.
• Mārupes vidusskolas sporta klubs "Mārupe".
Reăistrācijas numurs - 40008034556
Juridiskā adrese - Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - skolēnu (Biedrības biedru un arī pārējo) brīvā laika
lietderīgas izmantošanas sekmēšana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida
organizēšana un popularizēšana, viĦu veselības nostiprināšana un fiziskās
sagatavotības pilnveidošana.
• 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība
Reăistrācijas numurs – 40008089018
Juridiskā adrese - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - apzināt un apkopot ziĦas par 1991.gada janvāra un augusta
notikumu dalībniekiem un viĦu turpmāko darbību; apkopot ziĦas par
notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju
Mārupes pagasta pašvaldībai; savākt vēsturisko, vizuālo un cita veida
informāciju par 1991.gada notikumu norisi, kuru nodot Barikāžu muzeja
fondam; apstrādāt informāciju; popularizēt savākto materiālu masu
informācijas līdzekĜos un caur atsevišėiem izdevumiem; informēt valsts
institūcijas par šo personu sociālo stāvokli un sniegt juridisko un morālo
atbalstu 1991.gada barikāžu notikumu dalībniekiem; atzīmēt, kopt un apzināt
1991.gada janvāra notikumu piemiĦas vietas Mārupes pagastā; veicināt
izstāžu darbību par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā; organizēt
piemiĦas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties; pieĦemt Latvijas un
ārvalstu pilsoĦu un organizāciju ziedojumus un dāvinājumus.
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• Biedrība „Pierīgas partnerība”
Reăistrācijas numurs – 40008146170
Juridiskā adrese – Stacijas iela 46—17, Olaine, Olaines novads
Darbības veids – izstrādāt un īstenot vietējās attīstības stratēăiju, nodrošinot
LEADER pasākumu realizēšanu Mārupes, Olaines un Babītes novadā; ar savu
darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas
ietver sociālās un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu un teritorijas
apkārtējās vides uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību; izmantojot LEADER
atbalstu, īstenot dažādus projektus - iekārtoti bērnu rotaĜu laukumi, izveidoti
tūrisma, informācijas vai dienas centri, attīstīti jauniešu vai citu interešu
grupu klubiĦi, iegādāts sporta inventārs, veikta pagalmu un ielu
infrastruktūras uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas telpu labiekārtošana,
sporta laukumu izbūve vai pilnveidošana u.c.
• Mārupes BMX klubs
Reăistrācijas numurs – 40008158108
Juridiskā adrese - Ventas iela 18, Mārupe, Mārupes novads
Darbības veids - bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
iesaistīties bērnu, jauniešus un viĦu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas
vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un
izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi; popularizēt Mārupes
novadā BMX sporta veidu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk bērnus, jauniešus
un viĦu vecākus.
Pēc SVID analīzes, runājot par Mārupes novada nevalstisko organizāciju
stiprajām pusēm un iespējām un vājajām pusēm un draudiem
jānorāda, ka -

Faktori

Stiprās puses
un iespējas

Vājās puses
un draudi

•

pārstāvētais
spektrs

•
•

nav plašs
nav visu reliăisko
konfesiju
pārstāvniecības

•

aktivitāte

•

vidēja aktivitāte

•

iespējas

•

iedzīvotāju
pasivitāte jaunu
sabiedrisku
organizāciju

•

ir iespējas
aktivizēt
nevalstisko
organizāciju
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•

darbu
atbalstīt jaunu
nevalstisku
organizāciju
darbības
uzsākšanu

•

veidošanā
jaunu,
netradicionālu
reliăisku sektu
aktivitātes

12. Ekonomiskā vide
Mārupes novada pašvaldības saimniecisko un finansiālo darbību nosaka
nodokĜu ieĦēmumi, dotāciju apjoms un spēja racionāli izlietot finansu
līdzekĜus savu funkciju veikšanai.
Pēc pašvaldības datiem (http://www.marupe.lv/lv/doc/pasvaldiba/budzets/),
Mārupes novada 2011. gada pamatbudžets ir 11 635 770 lati –
•
•

ieĦēmumi – 9 889 471
atlikums uz 01.01.11. – 1 746 299

Budžeta ieĦēmumu daĜu 9 889 471 veido –
•
•
•
•
•

iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 6 732 670
īpašuma nodoklis – 1 503 341
ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma - 6000
transfēru ieĦēmumi – 1 465 218
budžeta iestāžu ieĦēmumi – 87 000
Budžeta ieĦēmumi absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)

Budžeta iestāžu ieĦēmumi

87000
1465218

Transfēru ieĦēmi

IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma

60000
1503341

Īpašuma nodoklis

6732670

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
0
0
0
0
0
0
0
0
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Budžeta izdevumu daĜu veido – 11 635 770
•
•
•
•
•
•
•

vispārējās valdības dienesti – 1 834 833
sabiedriskā kārība un drošība – 123 605
ekonomiskā darbība – 980 000
pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana – 1 654 527
atpūta un kultūra – 358 794
izglītība – 4 961 583
Sociālā aizsardzība – 688 063
Bužeta izdevumi absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
688063

Sociālā aizsardzība

4961583

Izglītība

358794

Atpūta un kultūra

1654527

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana

980000

Ekonomiskā darbība

123605

Sabiedriskā kārība un drošība

1834833

Vispārējās valdības dienesti
0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

Mārupes novadā 2011. gada budžets ir bez deficīta.
Mārupes novada budžetā vislielāko ieĦēmumu daĜu sastāda nodokĜi, kas
liecina par pašvaldības ekonomisko potenciālu. NodokĜi netieši raksturo gan
teritorijā uzkrāto bagātību – īpašuma un nekustāmā īpašuma nodokĜi, gan
šajā teritorijā saražoto pievienoto vērtību – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
No Latviju apmeklējošo tūristu skaita 90% apmeklē Rīgas reăionu, tieši Rīga
piesaista lielas tūristu plūsmas. Rīgas rajona padomes darba grupa ir veikusi
pētījumu “Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai”, kurā Mārupes novads kopā ar Olaines pilsētu un Babītes
novadu iedalīts Pierīgas zemienes tūrisma attīstības zonā.
(http://www.olaine.lv/uploads/filedir/Images/Attistiba/attistiba_pagasts.pdf)
Mārupes novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar Rīgas pilsētas tiešu
tuvumu, attīstītu transporta infrastruktūru, kā arī esošo nozaru un
pakalpojumu pilnveidošanu. Šobrīd tirgus pieprasījumu pēc jaunām
industriālajām platībām Rīgas tuvumā ir liels un prognozējams, ka arī
turpmāk šī tendence turpinās pieaugt.
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Īpaši piemērots šādiem mērėiem ir Mārupes novads un no ekonomiskā
viedokĜa šī teritorija ir Ĝoti perspektīva. Novadā ir attīstīta uzĦēmējdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra, tuvums galvenajiem transporta tīkliem, Rīgas
centram, kā arī ostai un lidostai. Projektu attīstītāji, atzīst, ka izvietojot
ražošanas, noliktavas vai biroju kompleksu 20 minūšu braucienā no Rīgas
centra ir iespējams izvairīties no pilsētas burzmas un tajā pat laikā atrasties
viegli sasniedzamā attālumā no galvaspilsētas.
Pēc SVID analīzes,
raksturojums –

Mārupes

Pozīcijas

vispārējs raksturojums

ekonomiskās

Stiprās puses
un iespējas

•

•

•

•

•

Mārupes novada
mērogā

novada

•

•
•
•
•
•

uzĦēmējdarbības
pārvietošanās no
Rīgas uz novadu
iepriekšējos gados
celtie uzĦēmumi
un izveidotā
infrastruktūra
brīvas apbūves
vietas un jau
esošas būves
potenciālajiem
investoriem
labi attīsta
transporta
infrastruktūra un
Rīgas tuvums
meža resursi

darba iespējas
novada
iedzīvotājiem
Rīgas ražošanas
zonas attīstība
meža resursu
izmantošana
iespēja piesaistīt
investīcijas
labi organizēta
autobusu satiksme
uzlabot un uzturēt

vides

kopējais

Vājās puses
un draudi

•

•

•

•

•
•

•

•

•

neapsaimniekotas
lauksaimniecībā
izmantojamās
platības
grūti transformēt
un pārbūvēt
vecās ražošanas
ēkas un
uzĦēmumus
Rīgas tuvuma
radītā lielā
konkurence
vietējo resursu
neracionāla
izmantošana
vides degradācija
finansu līdzekĜu
trūkums

zemes cenas
pieauguma
samazināšanās
nepietiekams
sadzīves
pakalpojumu
apjoms un
spektrs
komunikāciju un
inženiertīklu
tehniskais
nolietojums
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•

•

•

Citi faktori

•

•
•

kārtībā ceĜus
maăistrāles
ainaviskā
sakārtošana
iespēja pielāgot
neizmantotās ēkas
ražošanas
vajadzībām
pieslēgt
privātmājas
kopējai
komunikāciju
sistēmai

•

veicināt atpūtas
iespēju un
daudzveidības
palielināšanos
(zirgu izjādes,
kriketa un golfa
laukumi un tml.)
veidot jaunas
rekreācijas vietas
izstrādāt
informatīvos
materiālus

•

•
•

•

•
•

atsevišėu
autobusu
maršrutu
slēgšana
nesakārtota ceĜu
apkārtne
maz perspektīva
tūrisma attīstība
vēstures un
dabas objektu
trūkuma dēĜ
individuālo lauku
māju īpašnieku
inertums

rekreācijas zonu
trūkums
iedzīvotāju zemā
maksātspēja
neapgaismoti
ceĜi, ielas

12.1. UzĦēmējdarbības kapacitāte, pārstāvētās nozares, atrašanās
vieta
SaskaĦā ar datu bāzu www.lursoft.lv, www.klientuportfelis un www.zo.lv
datiem Mārupes novadā darbojas 1285 uzĦēmums.
Pēc NACE2 klasifikācijas 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceĜiem
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;
69.20 konsultēšana nodokĜu jautājumos
41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
68.20 pārvaldīšana
70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču
46.73 vairumtirdzniecība

56
47
46
45
34
29

94

45.20
43.33
52.29
68.31
56.10
47.11
68.32
41.10
43.22
73.11
43.99
96.02
45.11
45.32
47.91
62.02
74.90
46.90
52.23
73.20
31.09
46.13
68.10
77.11
46.19
16.23
47.71
51.10
69.10
42.11
43.21
46.18
47.78
62.01
71.11
86.21
46.69
46.74

AutomobiĜu apkope un remonts
Grīdas un sienu apdare
Pārējās transporta palīgdarbības
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma
pamata
Būvniecības projektu izstrādāšana
CauruĜvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu
uzstādīšana
Reklāmas aăentūru darbība
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu pārdošana
AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu mazumtirdzniecība
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Aviotransporta palīgdarbības
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Citu mēbeĜu ražošana
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
Apăērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Pasažieru aviopārvadājumi
Juridiskie pakalpojumi
CeĜu un maăistrāĜu būvniecība
Elektroinstalācijas ierīkošana
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Datorprogrammēšana
Arhitektūras pakalpojumi
Vispārējā ārstu prakse
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
Metālizstrādājumu cauruĜu, apkures iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība

28
26
21
21
20
19
19
18
17
17
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
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Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.81 stendos un tirgos
79.11 CeĜojumu biroju pakalpojumi
Pārējas citur neklasificētas uzĦēmējdarbības veicināšanas
82.99 palīgdarbības
85.59 Citur neklasificēta izglītība
96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
16.10 Zāăēšana, ēvelēšana un impregnēšana
25.11 Metāla konstrukciju un to sastāvdaĜu ražošana
46.42 Apăērbu un apavu vairumtirdzniecība
46.46 Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība
47.52 specializētajos veikalos
Tekstilizstrādājumu, apăērbu un apavu mazumtirdzniecība
47.82 stendos un tirgos
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un
47.99 tirgiem
52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības
56.30 Bāru darbība
63.12 Interneta portālu darbība
66.22 Apdrošināšanas aăentu un brokeru darbība
71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
81.21 Vispārēja ēku tīrīšana
02.20 Mežizstrāde
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korėa, salmu un pīto
16.29 izstrādājumu ražošana
25.12 Metāla durvju un logu ražošana
43.31 Apmetēju darbi
46.75 Ėīmisko vielu vairumtirdzniecība
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras
47.41 mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
62.09 Citi informācijas tehnoloăiju un datoru pakalpojumi
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izĦemot
64.99 apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas
77.32 līzings
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
10.13 GaĜas un mājputnu gaĜas produktu ražošana
18.12 Cita veida izdevumu iespiešana
22.23 Plastmasas būvelementu ražošana
42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
46.34 Dzērienu vairumtirdzniecība

7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
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Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis,
46.38 vēžveidīgos un mīkstmiešus
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta
46.39 vairumtirdzniecība
46.43 Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
Degvielas, cietā, šėidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu
46.71 produktu vairumtirdzniecība
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekĜu, istabas dzīvnieku un
47.76 to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
74.10 Specializētie projektēšanas darbi
85.53 TransportlīdzekĜu vadītāju apmācība
90.02 Mākslas palīgdarbības
93.12 Sporta klubu darbība
96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības
14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana
43.91 Jumta seguma uzklāšana
45.19 Citu automobiĜu pārdošana
46.31 AugĜu un dārzeĦu vairumtirdzniecība
46.47 MēbeĜu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras
46.51 vairumtirdzniecība
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu
46.61 vairumtirdzniecība
47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
MēbeĜu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības
47.59 piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
51.21 Kravu aviopārvadājumi
58.19 Citi izdevējdarbības veidi
71.20 Tehniskā pārbaude un analīze
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana
72.19 dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi
79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi
86.23 Zobārstu prakse
90.01 Mākslinieku darbība
01.19 Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.49 Citu dzīvnieku audzēšana
10.11 GaĜas pārstrāde un konservēšana
10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

4
4
4
4
4
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4
4
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3
3
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3
3
3
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3
2
2
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2
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13.30
13.92
16.24
18.14
22.22
25.61
31.02
33.12
33.16
43.12
43.34
46.11
46.21
46.41
46.44
46.52
46.62
46.63
46.65
46.66
47.24
47.25
47.29
47.64
47.72
49.32
53.20
55.20
56.29
59.20
61.10
62.03
63.11
64.30
64.92
66.12

Tekstilmateriālu apdare
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izĦemot apăērbu
Koka taras ražošana
Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
Plastmasas iepakojuma ražošana
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
Virtuves mēbeĜu ražošana
Iekārtu remonts
Lidaparātu un kosmosa kuău remonts un apkope
Būvlaukuma sagatavošana
Krāsotāju un stiklinieku darbi
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un
pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības
vairumtirdzniecība
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekĜu
vairumtirdzniecība
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daĜu
vairumtirdzniecība
Darbgaldu vairumtirdzniecība
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības
iekārtu vairumtirdzniecība
Biroja mēbeĜu vairumtirdzniecība
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas
izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Taksometru pakalpojumi
Citas pasta un kurjeru darbības
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās
vietās
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
SkaĦu ierakstu producēšana
KabeĜu telekomunikācijas pakalpojumi
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
LīdzekĜu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu
vienībās
Citi kreditēšanas pakalpojumi
Operācijas ar vērtspapīriem
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2
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73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekĜos
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības
77.29 priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekĜu
77.39 iznomāšana un ekspluatācijas līzings
78.10 Nodarbinātības aăentūru darbība
78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku
86.22 Specializētā ārstu prakse
86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
87.10 Aprūpes centru pakalpojumi
88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība
92.00 Azartspēles un derības
93.11 Sporta objektu darbība
94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība
96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība
01.13 DārzeĦu audzēšana
01.25 Citu koku un krūmu augĜu un riekstu audzēšana
01.41 Piena lopkopība
01.42 Citu liellopu audzēšana
01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.61 Augkopības papilddarbības
01.62 Lopkopības papilddarbības
01.70 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
10.20 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.39 Cita veida augĜu un dārzeĦu pārstrāde un konservēšana
12.00 Tabakas izstrādājumu ražošana
14.14 ApakšveĜas ražošana
14.19 Cita veida apăērbu un apăērbu piederumu ražošana
17.23 Rakstāmpapīra ražošana
18.13 Salikšana un iespiedformu izgatavošana
20.20 Pesticīdu un citu agroėīmisko preparātu ražošana
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un
20.30 mastikas ražošana
20.59 Citur neklasificētu ėīmisko vielu ražošana
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru
22.11 atjaunošana
23.12 LokšĦu stikla formēšana un apstrāde
23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
23.69 Citu betona, ăipša un cementa izstrādājumu ražošana
BūvakmeĦu un dekoratīvo akmeĦu zāăēšana, apdare un
23.70 apstrāde
24.42 Alumīnija ražošana
25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
26.11 Elektronisko komponentu ražošana
26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
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1
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Mērīšanas, pārbaudes, izmēăināšanas un navigācijas
26.51 instrumentu un aparātu ražošana
28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
DetaĜu un piederumu ražošana mehāniskajiem
29.32 transportlīdzekĜiem
31.01 Biroju un veikalu mēbeĜu ražošana
31.03 Matraču ražošana
32.99 Citur neklasificēta ražošana
35.11 Elektroenerăijas ražošana
35.14 Elektroenerăijas tirdzniecība
35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izĦemot bīstamos
38.21 atkritumus)
38.32 Šėirotu materiālu pārstrāde
42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība
43.32 Galdnieku darbi
45.31 AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu vairumtirdzniecība
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ėīmikāliju vielu
46.12 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuău un lidaparātu
46.14 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
MēbeĜu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu
46.15 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Tekstilizstrādājumu, apăērbu, apavu un ādas izstrādājumu
46.16 vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku
46.17 darbība
46.22 Ziedu un augu vairumtirdzniecība
46.23 Dzīvu lopu vairumtirdzniecība
46.35 Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu
46.36 vairumtirdzniecība
46.37 Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekĜu vairumtirdzniecība
46.76 Starpproduktu vairumtirdzniecība
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība
47.23 specializētajos veikalos
47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība
47.54 specializētajos veikalos
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība
47.62 specializētajos veikalos
47.65 SpēĜu un rotaĜlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos
47.73 veikalos
49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
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49.42
50.20
50.30
52.22
53.10
58.11
58.29
59.11
59.13
60.20
61.20
61.90
63.99
64.19
65.12
66.11
70.10
70.21
72.11
74.20
75.00
77.21
77.31
77.34
77.35
78.30
79.90
81.10
81.22
81.29
82.11
82.91
85.10
85.52
86.10
87.30
91.03
93.19
95.11
95.23
95.29

Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeĦos
Ūdens transporta palīgdarbības
Pasta darbība saskaĦā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
Grāmatu izdošana
Citu programmatūru tiražēšana
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Cita monetārā starpniecība
Apdrošināšana, izĦemot dzīvības apdrošināšanu
Finanšu tirgus vadīšana
Centrālo biroju darbība
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloăijā
Fotopakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas
līzings
Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Ūdens transportlīdzekĜu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Gaisa transportlīdzekĜu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Pārējo cilvēkresursu vadība
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas
darbības
Cita veida tīrīšanas darbības
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
Iekasēšanas aăentūru un kredītbiroju pakalpojumi
Pirmskolas izglītība
Kultūras izglītība
Slimnīcu darbība
Veco Ĝaužu un invalīdu aprūpe
Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
Citas sporta nodarbības
Datoru un perifēro iekārtu remonts
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un
mājsaimniecības piederumu remonts
Kopā
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Raksturīgi, ka Mārupes novadā uzĦēmumi un darījumu objekti top
lielāko ceĜu tuvumā - UlmaĦa gatves malā, ap Mārupes – Jaunmārupes
ceĜu P-132 un apvedceĜa Jūrmala – Salaspils tuvumā. Tīrainē līdzās jau
vairākus gadus veiksmīgi strādājošajiem uzĦēmumiem pēdējos 5 gados
tapuši jauni biroju un darījumu centri.
Pēc NACE2 klasifikācijas Mārupes novadā visvairāk (skaitā līdz 10) ir
pārstāvēta 31 nozare –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kravu pārvadājumi pa autoceĜiem - 56
Uzskaites,
grāmatvedības,
audita
un
revīzijas
pakalpojumi;
konsultēšana nodokĜu jautājumos - 47
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība - 46
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana - 45
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās - 34
Kokmateriālu,
būvmateriālu
un
sanitārtehnikas
ierīču
vairumtirdzniecība - 29
AutomobiĜu apkope un remonts - 28
Grīdas un sienu apdare - 26
Pārējās transporta palīgdarbības - 21
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu - 21
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi - 20
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku - 19
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 19
Būvniecības projektu izstrādāšana - 18
CauruĜvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 17
Reklāmas aăentūru darbība - 17
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi - 15
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi - 15
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu pārdošana - 14
AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu mazumtirdzniecība - 14
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos - 14
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos - 13
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 13
Nespecializētā vairumtirdzniecība - 12
Aviotransporta palīgdarbības - 12
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte - 12
Citu mēbeĜu ražošana - 11
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 11
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana - 11
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•
•

AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings - 11
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība - 10

Analizējot uzĦēmumus pēc nodarbošanās veida redzam, ka Mārupes novada
ekonomiskajai attīstībai svarīgākajās nozarēs • Ražošana – 55
• Pārstrādes uzĦēmumi - 2
• Būvniecība – 46
• Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi - 64
• Ar transportu saistīti pakalpojumi - 105
• Vairumtirdzniecība - 144
• Mazumtirdzniecība - 108
• Ar tūrismu saistīti pakalpojumi - 1
• Starpniecība - 29
• Ar lauksaimniecību saistīta darbība – 11
Pārstāvētās nozares absolūtos skaitĜos (Mārupes novads)
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Visu Mārupes novada uzĦēmumu datu bāze – adrešu katalogs ir šeit –
http://www.zo.lv/vienkarsa-meklesana/?off=&q=M%C4%81rupes+novads
Pēc Latvijas reăionu attīstības portāla datiem (www.latreg.lv), Mārupes
novadā lielākie uzĦēmumi (kas vienlaicīgi ir arī lielākie Rīgas reăionā) ir 4
sekojošie • valsts a/s starptautiskā lidosta "Rīga" (www.riga-airport.com)
Investīciju vide – sakari un transports: lidostu pakalpojumi. Lidosta pēdējos
gados Ĝoti strauji attīstās un tās apkaimē veidojas biznesa centrs.
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• valsts a/s „Latvijas gaisa satiksme” (www.lgs.lv)
Investīciju vide – sakari un transports: Latvijas gaisa satiksmes izmantošana
un gaisa satiksmes organizēšana.
• valsts a/s „Latvijas pasts” (www.pasts.lv)
Investīciju vide – sakari un transports: pasta pakalpojumi.
• sia „Sabiedrība Mārupe”
Atrodas Jaunmārupē. Investīciju vide – rūpniecība. UzĦēmums ir viens no
lielākajiem lauksaimniecības uzĦēmumiem Latvijā, kas nepārtraukti
modernizē savas ražotnes. UzĦēmumā ietilpst slavenais Mārupes siltumnīcu
kombināts, ar kura produkciju ilgus gadus saistās Mārupes vārds.
Mārupes novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar Rīgas tiešu
tuvumu, attīstītu transporta infrastruktūru, kā arī esošo nozaru un
pakalpojumu pilnveidošanu. Šobrīd tirgus pieprasījumu pēc jaunām
industriālajām platībām Rīgas tuvumā ir liels un prognozējams, ka arī
turpmāk šī tendence turpinās pieaugt.
Īpaši piemērots šādiem mērėiem ir Mārupes novads un no ekonomiskā
viedokĜa šī teritorija ir Ĝoti perspektīva. Novadā ir attīstīta uzĦēmējdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra, tuvums galvenajiem transporta tīkliem, Rīgas
centram, kā arī ostai un lidostai. Projektu attīstītāji, atzīst, ka izvietojot
ražošanas, noliktavas vai biroju kompleksu 20 minūšu braucienā no Rīgas
centra ir iespējams izvairīties no pilsētas burzmas un tajā pat laikā atrasties
viegli sasniedzamā attālumā no galvaspilsētas.
12.2. UzĦēmumu skaita dinamika (sākot no 1995. gada)
UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - Komercreăistra
dati (Mārupes novads)
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250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gads
Reăistrēti

Likvidēti

104

UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - UzĦēmumu
reăistra dati (Mārupes novads)
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13. Sociālā vide
Tāpat kā visur citur, arī Mārupes novadā sociālā vide ietver cilvēka dzīves un
darba apstākĜus, ienākumu līmeni, iegūto izglītību un vietējo sabiedrību, kurai
viĦš pieder, kam visam kopā ir būtiska ietekme uz veselību.
13.1. Sociālā palīdzība
Mārupes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Mārupes novada domes
izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus
Mārupes
novada
iedzīvotājiem.
Trūcīgajiem
un
maznodrošinātajiem tiek sniegta pilnvērtīga sociālā palīdzība, sekmīgi
izmantojot pagasta budžeta līdzekĜus. Sociālās palīdzības mērėis ir radīt
apstākĜus
cilvēku
sociālās
funkcionēšanas
spēju
uzlabošanai
un
stabilizēšanai, jaunu sociālo saišu veidošanai un uzturēšanai, indivīda dzīves
kvalitātes uzlabošanai
Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekĜi pabalstiem garantētā minimālā
ienākuma līmeĦa nodrošināšanai, kā arī pašvaldībai ir izīrējamo dzīvokĜu
fonds un noris šo dzīvokĜu izīrēšana maznodrošinātām personām.
Mārupes novada Sociālais dienests strādā ciešā sadarbībā ar Mārupes
bāriĦtiesu un Mārupes policijas nodaĜu, kā arī visām izglītības iestādēm.
Mārupes novada iedzīvotājiem sociālā palīdzība tiek nodrošināta ar sekojošu
aktivitāšu palīdzību –
• Sociālā darba pakalpojumi un sociālā palīdzība
• dienas centra „Švarcenieki” pakalpojumi
• dienas centra „Tīraine” pakalpojumi
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•

psihologa pakalpojumi

Mārupes novada iedzīvotāji Sociālās palīdzības dienestā var griezties šādās
situācijās • ja cilvēks ir nonācis krīzē
• ja cilvēks ir zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
• ja cilvēks ir saskāries vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
• ja pašam cilvēkam vai kādam viĦa tuviniekam ir alkohola, narkotiku
vai citas atkarības problēmas
•
ja cilvēkam ir radušās saskarsmes problēmas
• ja cilvēkam ir citas sociālas problēmas
Uz 2011. gada 1. aprīli Mārupes novadā ir sekojošs sociālās palīdzības
raksturojums vienam mēnesim • trūcīgas personas statuss noteikts 467 personām
No tām 166 bērni, 2 bērni ar invaliditāti, pilngadīgas darbspējas vecuma
personas 250
•

maznodrošināts statuss noteikts 163 personām (45 mājsaimniecībām)

pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, kopējais
apmērs 3277 latu, noteikts 58 mājsaimniecībām
Šis pabalsts tiek piešėirts (saskaĦā ar MK noteikto līmeni) 40 lati pilngadīgai
personai un 45 lati nepilngadīgai personai. Summas atšėiras, jo garantētie
minimālie (GMI) tiek aprēėināts pēc formulas: Pabalsts = GMI (MK noteiktais
līmenis) x ăimenes locekĜu skaits – vidējie mēneša ienākumi
•

•

pabalsts kurināmā iegādei, kopējais apmērs 2570 latu, noteikts 25
mājsaimniecībām

•

dzīvokĜa komunālo maksājumu pabalsts, kopējais apmērs 6197 latu,
noteikts 130 mājsaimniecībām

Kurināmā un dzīvokĜu pabalsti ir obligāti piešėirami pabalsti mērėim –
dzīvokĜa pabalsts, kas noteikts LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā. Šie divi pabalsti tiek piešėirti atbilstoši Mārupes saistošajiem
noteikumiem Nr. 18 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”. DzīvokĜa
pabalsts ir ikmēneša pabalsts, ko piešėir pašvaldība vienai mājsaimniecībai
komunālo pakalpojumu maksājumu, tai skaitā, bet ne tikai apsaimniekošanas
maksas un īres maksas (ja tāda ir noteikta dzīvojamai telpai) izdevumu
segšanai, sedzot 50% no mājas Pārvaldnieka un/vai attiecīga komunālo
pakalpojumu sniedzēja (ūdens, elektrības, gāzes u.c.) pakalpojumu
piegādātāja piestādītā rēėina kārtējam mēnesim norādītās summas
attiecināmajam pakalpojumam. Ja mājsaimniecība sastāv no individuālas
dzīvojamās mājas, kura neizmanto mājas Pārvaldnieka pakalpojumus un
neizmanto centralizētas siltumapgādes pakalpojumus, DzīvokĜa pabalsts var
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tikt piešėirts vienreiz gadā līdz 200 latiem apmērā kurināmā iegādei
mājsaimniecībai.
•

pabalsts brīvpusdienām skolā, kopējais apmērs 2733 lati, saĦem 115
bērni (gan pakalpojuma veidā, gan izmaksājot pabalstu bērnu
vecākiem, kuru bērni mācās citās pašvaldībās)

•

skolas mācību līdzekĜu iegādei pabalsts tiek maksāts rudenī, kad bērni
atsāk mācības gada rudenī šāds pabalstus tika izmaksāts 85 Mārupes
trūcīgiem vai maznodrošinātiem bērniem

•

pabalsts apbedīšanai 2011. gada martā tika izmaksāts 11 mirušā
tuviniekiem 70 latu apmērā par katru mirušo

•

pabalsts jaundzimušo aprūpei 2011. gada martā tika izmaksāts 13
vecākiem, kopā 1300 latu apmērā

•

pabalsts aprūpei 2011. gada martā ir palīdzēts 21 personai, kopējais
palīdzības apjoms ir 1000 latu apmērā

•

pabalsts sabiedriskajam transportam personām, kuras sasniegušas 70
gadus, saĦēmušas 120 personas, kopsummā 5400 latu apmērā

•

pabalsts pēc ārpusăimenes aprūpes, saĦem 4 pilngadību sasnieguši
bērni 45 latus mēnesī, kuri sekmīgi turpina mācības

•

aizbildĦu pabalsts, 50 latus mēnesī par katru bērnu saĦem 5 personas
par 7 bērniem

•

pabalsts neparedzētiem gadījumiem, 2011. gada martā ir palīdzēts 4
personām ar ăimenēm, kopā 6340 latu apmērā

•

Mārupes novada Sociālais dienests nodrošina klientiem dienas centru
pakalpojumus, psihologa pakalpojumu, fizioterapeita pakalpojumu,
atbalsta grupas ilgstošiem bezdarbniekiem

•

tiek nodrošināts (apmaksāts) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 11 bez vecāku gādības palikušiem Mārupes
bērniem

•

tiek nodrošināts apmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 15 Mārupes vecajiem Ĝaudīm un invalīdiem,
kuriem ir nepieciešama ikdienas aprūpe un uzraudzība

•

2011. gada martā ir izvērtēti ienākumi personām un izsniegtas izziĦas
saskaĦā ar MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046
‘Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.
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Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 120 latus izsniegtas 6 izziĦas marta
mēnesī. Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 150 latus izsniegtas 7
izziĦas marta mēnesī.
Pēc SVID analīzes, runājot par Mārupes novada sociālās palīdzības
dienestu var izdalīt tās stiprās puses un iespējas un vājās puses un
draudus –

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses un
iespējas

•
•

darba iespējās
ārpus novada
iespējas
sadarboties ar
citām
pašvaldībām
sociālo dzīvokĜu
un māju izveidē

Vājās vietas un draudi

•
•

•

•

iekšējie apstākĜi

•

•
•

•
•

labi attīstīta
infrastruktūra –
pieejami
veselības
aizsardzības,
izglītības, kultūras
un sociālie
pakalpojumi
darba iespējas
novadā
pašvaldības
sociālā dienesta
darbs
iespējas organizēt
mājas aprūpi
iespēja sekmēt
jaunu darba vietu
izveidi

•
•

•

informācijas
trūkums
maznodrošināto
skaita
palielināšanās
nepietiekams
finansējums
sociālo
jautājumu
risināšanai
depresijas un
sociālās
spriedzes
palielināšanās

sociālo dzīvokĜu
nepietiekamība
nelabvēlīgo
ăimeĦu skaita
palielināšanās
uzĦēmīgāko un
darba spējīgāko
iedzīvotāju
aizplūšana no
novada
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13.2. Veselības aprūpe
Pēc pašvaldības datiem uz 01.04.2011. ambulatoro medicīnisko palīdzību
(http://www.marupe.lv/lv/doc2/iedzivotajiem/mediciniska-palidziba/)
Mārupes novadā ir iespējams saĦemt 8 medicīnas iestādēs • A. Ānes ăimenes ārsta prakse
Atrodas Skultes ciematā
• Sia "Ārstu prakse Mazcena 21"
Atrodas Jaunmārupes ciematā
• V. BērziĦas ăimenes ārsta prakse
Atrodas Tīraines ciematā
• Sia "Mārupes ambulance 1"
Atrodas Mārupes ciematā
• Medpunkts "Starptautiskā lidosta Rīga"
Atrodas lidostā "Rīga"
• "Aviamed", SIA, Poliklīnika
Lidosta "Rīga",
Mārupes novads, LV-1053
67207063
• ārstes rehabilitoloăes Guntas OzoliĦas prakse
Atrodas Mārupes ciematā
• Veselības komplekss „NIKA”
Atrodas Mārupes ciematā
13.3. Kultūra
Uz 01.04.2011. (http://www.marupe.lv/lv/doc2/kultura/) pēc pašvaldības
datiem Mārupes novadā ir 2 kultūras iestādes –
• Mārupes kultūras nams
Atrodas Mārupes ciematā.
Kultūras namā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi –
• vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mārupieši"
• jauktais koris "Mārupe"
• sieviešu koris "Noktirne" (senioru)
• sieviešu koris "Resono" (jauniešu)
• sieviešu vokālais ansamblis "Dzelde"
• jauniešu popgrupa "Keen"
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•

bērnu popgrupa "Mazā sirds"

Kultūras namā darbojas 7 interešu klubi –
• bērnu deju kolektīvs "Pērlītes"
• hip-hop un break dance deju studija "Dance Attack"
• vēderdeju studija
• bērnu vokālā grupa - studija "Mazā sirds"
• senioru līnijdejas
• ārstnieciskā vingrošana
• radošo rokdarbnieču Musturklubs
• Mazcenas bibliotēka
Atrodas Jaunmārupes ciematā.
Pēc SVID analīzes, runājot par Mārupes novada kultūras sfēru var izdalīt
tās stiprās puses un iespējas un vājās puses un draudus –

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses
un iespējas

•

•

iespēja izmantot
Rīgas kultūras
iestādes un
pasākumus
investīcijas un
dalība projektos

Vājās puses
un draudi

•

•

•

•

iekšējie apstākĜi

•
•
•
•
•

kultūras iestādes
uzĦēmīgi cilvēki
pašvaldības
atbalsts
aktivizēt darbu ar
iedzīvotājiem
racionāli izmantot
infrastruktūru,
dabas un
kultūrvēsturiskos
pieminekĜus un
objektus

•

•

zema
iedzīvotāju
aktivitāte
maz pasākumu
konkrētām
mērėa grupām
attieksme pret
sabiedrisko
īpašumu
zemais
iedzīvotāju
kultūras līmenis

nepietiekošs
masu sporta,
kultūras un
atpūtas
pasākumu
skaits
finanšu
trūkums
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13.4. Izglītība
Straujais iedzīvotāju pieaugums (īpaši jauno ăimeĦu)tieši izglītības
jautājumus nosaka kā primārus novada attīstības plānošanā. Pēdējos 10
gadus Mārupes novadā izglītība ir galvenā prioritāte. Tiek būvētas jaunas
izglītības iestādes, rekonstruētas un pārbūvētas esošās ēkas un veiktas
strukturālas izmaiĦas novada izglītības sistēmā.
2010.gadā Mārupes novads ir kĜuvis Latvijā par vienu no pirmajām
pašvaldībām, kas ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs nodrošina
visus novada bērnus no 3 gadu vecuma.
Tas panākts sadarbībā ar vairākām privātajām pirmskolas izglītības iestādēm
(http://www.marupe.lv/lv/doc2/izglitiba/privatas-pii/),
kurās
Mārupes
pašvaldība publiskā iepirkuma ceĜā iegādājās 200 vietas.
Mārupes novadā kursē skolēnu autobusi.
Pēc ar pašvaldības datiem (http://www.marupe.lv/lv/doc2/izglitiba/), uz
01.05.2011. Mārupes novadā atrodas 5 skolas un 2 pirmskolas bērnu
izglītības iestādes –
• Mārupes vidusskola
Atrodas Mārupes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Realizē vispārējās
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena izglītības programmas.
• Mārupes pamatskola
Atrodas Tīraines ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Realizē vispārējās
pamatizglītības programmas.
• Jaunmārupes sākumskola
Atrodas Jaunmārupes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Jaunmārupes
sākumskola uzcelta 2005. gadā. Tā ir Latvijā pirmā par pašvaldības
līdzekĜiem pilnībā no jauna uzceltā skola pēc neatkarības atjaunošanas.
• Skultes sākumskola
Atrodas Skultes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Skola īsteno
mazākumtautību
pamatizglītības
programmu,
pirmskolas
izglītības
programmu un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.
• Mūzikas un mākslas skola
Atrodas Jaunmārupes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde.
•

Pirmskolas izglītības iestāde „ Lienīte”
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Atrodas Mārupes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Iestādē tiek uzĦemti
bērni no 3 gadus vecuma un tā strādā pēc divām licencētām pirmsskolas
izglītības programmām - „Pirmsskolas izglītības programma” un „Piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programma”.
• Pirmskolas izglītības iestāde „Zeltrīti”
Atrodas Mārupes ciematā. Pašvaldības izglītības iestāde. Uzsāka darbu
2010.gada 1. jūnijā darbu uzsāka PII "Zeltrīti" ar 280 vietām. Šis ir pirmais
publiskās un privātās partnerības projekts Latvijā.
Pēc SVID analīzes, runājot par Mārupes novada izglītību var izdalīt tā
stiprās puses un iespējas un vājās puses un draudus –

Pozīcijas

Stiprās puses
un iespējas

Vājās puses
un draudi

ārējie apstākĜi

•

iespējas izvēlēties
izglītības iestādes
Rīgā un citur

•

nepietiekošs
atalgojums
skolotājiem

iekšējie apstākĜi

•

izglītības
pieejamība
pašvaldības
atbalsts
skolu ārpusklases
darbs
laba skolu
materiāli tehniskā
bāze
veicināt privāto
izglītības iestāžu
veidošanos

•

pieaugušo
papildizglītības
iespēju
trūkums
apgrūtināta
spēja konkurēt
darba tirgū
bērnu aiziešana
uz citām
skolām
skolas kolektīva
pasivitāte
novada
sabiedriskajā
dzīvē

•
•
•

•

•

•

•

13.5. Sports
Pēc Mārupes novada pašvaldības datiem uz 01.05.2011. ir 9 sporta un
aktīvās atpūtas vietas (http://www.marupe.lv/lv/doc2/sports/pasvaldibassporta-bazes/; http://www.marupe.lv/lv/doc2/sports/sporta-centrs/) –
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• Mārupes Sporta centrs
Mārupes pašvaldības izveidota sporta struktūrvienību, kas organizē sporta
attīstību Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
• Skultes stadions
Atrodas Skultes ciematā.
• Jaunmārupes skeitparks
Atrodas Jaunmārupes ciematā. Piemērots aktīvai atpūtai ar skrituĜslidām,
skrituĜdēĜiem, riteĦiem.
• Jaunmārupes stadions
Atrodas Jaunmārupes ciematā.
• Jaunmārupes sākumskolas sporta komplekss
Atrodas Jaunmārupes ciematā. Sporta komplekss sastāv no modernas sporta
zāles ar skatītāju tribīnēm (izmanto Jaunmārupes sākumskolas un citu
Mārupes novada izglītības iestāžu audzēkĦi teikvondo, futbola un basketbola
treniĦiem; notiek LČ amatieru līgas un Rīgas rajona čempionāta sacensības;
sporta zāle tiek nomāta), bērnu apmācības peldbaseina (izmanto Mārupes
novada mācību iestāžu audzēkĦi un citās pašvaldībās dzīvojoši bērni) un
multifunkcionāla sporta laukuma ar mākslīgā kaučuka segumu (izmanto
Jaunmārupes sākumskolas audzēkĦi sporta nodarbībām, dažādu svētku,
rotaĜu un sacensību organizēšanai; trenējās Mārupes pagasta jauniešu
futbola komanda).
• Sporta komplekss Tīrainē
Atrodas Tīraines ciematā. Sporta komplekss sastāv no sporta zāles (lielais
volejbola laukums, 2 mazie volejbola laukumi, basketbola laukums,
minifutbols) un stadiona ar mākslīgo segumu.
• Mārupes vidusskolas sporta bāze
Atrodas Mārupes ciematā. Sporta bāzē ir daudzfuncionāla sporta zāle (nomā
vai izmanto sporta spēlēm, Mārupes vidusskolas sporta stundām, pagasta
volejbola un futbola treniĦiem), vieglatlētikas stadions ar gumijas bitumena
segumu un futbola laukums.
• Skultes sākumskolas sporta bāze
Atrodas Skultes ciematā. Sporta bāzē ir trenažieru zāle un sporta zāle.
• Sporta laukums Gerberas ielā
Atrodas Mārupes ciematā. Sporta laukums piemērots futbola un basketbola
nodarbībām, tajā atrodas āra trenažieri.
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14. Individuālās personas
Pētījuma gaitā tika izvērtēta individuālo personu dalība Babītes novada dzīvē
un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par virzieniem, kuros viĦi gribētu
darboties nākotnē. ĥemot vērā ar likumu noteikto personu datu aizsardzību,
anketēšana bija anonīma.
14.1. Darbības aktivitāte un dalība projektu konkursos
Mārupes novada iedzīvotāju anketēšana absolūtos skaitĜos
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16
2

1
0
Darba devējs

Darba Ħēmējs

Bezdarbnieks

Pensionārs

Pirms darba spējīgā vecuma

Mārupes novada iedzīvotāju individuālā aktivitāte sava novada dzīvē
absolūtos skaitĜos
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Aktīvi piedalos

Reizēm piedalos

Nepiedalos

Darbojos ārpus sava novada

Labprāt piedalītos, ja būtu informācija
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Mārupes novada iedzīvotāju dalība novada projektu konkursos
absolūtos skaitĜos
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Piedalos reti

Nepiedalos

Labprāt piedalītos, ja būtu informācija

Mārupes novada iedzīvotāju atbalstāmās sabiedriskās aktivitātes
nākotnē absolūtos skaitĜos
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Kultūras pasākumi

Izglītojoši un informatīvi pasākumi

Sporta pasākumi

UzĦēmējdarbības atbalsts

Labdarības pasākumi

Secinājumi par Mārupes novadu
ĥemot vērā augstāk minēto svarīgākie atzinumi par Mārupe novadu kā
atsevišėi Ħemtu pētījuma subjektu ir sekojoši –
•

Teritoriālais plānojums

Mārupes novada teritorija ir blīvi apdzīvota, iedzīvotāji dzīvo kompakti un
ciemu robežas ir saplūdušas.
Skolas veido katra no 4 Mārupes novada ciematiem sabiedrisko centru.

115

Attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu ir tikai 1 pasta nodaĜa, kas varētu
apgrūtināt pasta pakalpojumu saĦemšanu Mārupes novadā.
•

Vides kvalitāte

Neskatoties uz Ĝoti intensīvo un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju
apbūvi, Mārupes novadā ir saglabājusies arī lauksaimniecība, lauku ainava un
zaĜās zonas.
Dabas aizsardzības pārvalde ir veltījusi pietiekošu uzmanību Mārupes pagasta
dabas aizsardzībai un šo aktivitāšu galvenais mērėis ir sabalansēt dabas un
tās sociāli ekonomisko vērtību aizsardzību ar teritorijas piemērotību
iedzīvotāju atpūtai, izglītošanai un dabas tūrisma attīstību.
Mārupes novadā esošo 1 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības
plāns nodrošinās konkrētu pasākumu sistēmas realizāciju, kura Ĝaus saskaĦot
dabas aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas un apsaimniekošanas režīma
prasības ar Mārupes novada attīstības interesēm.
Dabas tūrisma attīstība Mārupes novadā ir iespējama. Dabas tūrisms kā
atsevišėa nozare nodrošinātu lielāku Mārupes novada ekonomisko stabilitāti
un dotu papildus ienākumus gan Mārupes novada budžetā, gan vietējiem
iedzīvotājiem.
Mārupes novadā ir aktuāla ir trokšĦa piesārĦojuma problēma.
•

Kultūrvēsturiskie pieminekĜi un objekti

Mārupē nav valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜu, līdz ar to kultūras
tūrisma attīstība nav prioritāra.
•

Sports un aktīvā atpūta

Mārupes novadā ir pietiekami labi attīstīta infrastruktūra sporta nodarbību un
aktīvās atpūtas cienītājiem, tāpēc jāpalielina to izmantošanas efektivitāte un
jāpaplašina piedāvāto pakalpojumu spektrs.
•

Pašvaldība

Pašvaldības galvenajā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma.
Jā Mārupes novada iedzīvotāji nākotnē grib dzīvot plānveidīgi un mērėtiecīgi
sakārtotā teritorijā ar maksimāli tīru vidi, ar Rīgas piedāvājumu
konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un
izklaides iespējām uz vietas pašvaldībā, kā arī arvien strauji pieaugošais
iedzīvotāju un strādājošo skaits prasa mūsdienīgu Mārupes novada
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pašvaldības
risināšanā,

darbu

un

aktīvu

iedzīvotāju

līdzdalību

dažādu

problēmu

Mārupes novada pašvaldības budžets ir optimāls attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu - 750 lati gadā uz vienu novada iedzīvotāju.
Budžets ir sastādīts bez deficīta un pilnībā apmierina pašvaldības
pamatfunkciju nodrošināšanu. Pašvaldības funkcionēšanai tiek novirzīti 15%
no kopējo izdevumu skaita, kas ir labs rādītājs Rīgas reăionā. NodokĜos
pašvaldības budžetā tiek saĦemti 70% no kopējo ieĦēmu skaita, kas ir labs
rādītājs šajā reăionā. No tā mēs varam secināt, ka pašvaldības spēja pildīt
savas ar likumu noteiktās funkcijas nav apdraudēta un tas labvēlīgi ietekmē
gan visa novada attīstību, gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Mārupes novadu vada izglītoti cilvēki, jo 73% deputātu ir augstākā izglītība.
Vecuma sadalījums ir ar tendenci uz gados vecākiem cilvēkiem – 93% ir
cilvēki ar lielāku dzīves pieredzi (pēc 40 gadiem). Pašvaldībā ir pārstāvētas
vairums no Saeimā ievēlētajām partijām, tāpēc tas Ĝauj secināt, ka tiek
realizētas visu vēlētāju grupu intereses.
Mārupes novada pašvaldība pilnībā nodrošina saviem iedzīvotājiem ar likumu
noteiktos pakalpojumus, kas ir labs pamats savstarpējās uzticības un
sadarbības veicināšanai.
Darbība kā kapitāla daĜu turētājai a/s un privātājās kapitālsabiedrībās
Mārupes pašvaldībai nav bijusi plaša un veiksmīga. Līdz ar to pašvaldībai ir
liels potenciāls nākotnē ar savām daĜām piedalīties kapitālsabiedrībās, kas
varētu pozitīvi ietekmēt vides un dzīves kvalitāti Mārupes novadā, kā arī
risināt iedzīvotāju nodarbinātības problēmas.
Mārupes novadam ir lielas iespējas iesaistīties starptautiskos projektos un
piedalīties kopīgu programmu (vides aizsardzības, tūrisma, sabiedriskā
transporta, sociālās, u.c.) realizācijā.
•

Iedzīvotāj u darba spējas

Mārupe ir „jauns” novads, jo tajā dzīvo tikai 12% cilvēku pēc darba spēju
vecuma un 25% no visiem iedzīvotājiem ir bērni.
•

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Mārupē ir latviska vide – 69% ir latviešu, taču pietiekami liels ir arī
cittautiešu skaits.
Mārupē nav pilsonības problēmu, jo 88% no visiem iedzīvotājiem ir pilsoĦi.
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•

Izglītība

Analizējot situāciju ar izglītības iestādēm Mārupes novadā, varam secināt, ka
tajā ir tikai pašvaldības dibinātas vispārizglītojošās un pirmskolas izglītības
iestādes.
To finansējums ir Ĝoti labs (42% no kopējā pašvaldības budžeta) un
piedāvāto pakalpojumu spektrs atbilst novada vajadzībām. Taču Mārupes
novada teritorijā nedarbojas neviena privātā izglītības iestāde nevienā
izglītības līmenim – ne pirmskolas, ne vispārizglītojošā, ne profesionālā, ne
augstākā.
Mārupes novada pieaugušajiem iedzīvotājiem nav informācijas un netiek
piedāvātas iespējas savā novadā iesaistīties Latvijas programmas
„Mūžiglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 213. gadam”, lai iesaistītos
darba tirgus prasībām un darba devēja vajadzībām atbilstošas profesionālās
tālākizglītības programmas. Tas, savukārt novada iedzīvotājiem nenodrošina
karjeras izglītības pasākumus un iespēju saĦemt neformālās izglītības
diplomu.
Tā rezultātā var parādīties sociālā noslāĦošanās draudi, palielināties
bezdarbnieku skaits, jo ir ierobežotas iespējas visu mūžu mācīties daudzām
sociālām grupām - ăimenēm ar zemu ienākumu līmeni, cilvēkiem bez pamata
prasmēm, sievietēm, kuras ilgstoši kopušas bērnus, jauniešiem, īpaši laukos,
cilvēkiem virs 50 gadiem, personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās,
cilvēkiem ar nepabeigtu vidējo un pamata izglītību, profesionālo izglītību un
bez
izglītību
apliecinoša
dokumenta,
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem, cilvēkiem ar integrācijas problēmām darba tirgū un sabiedrībā
(it īpaši laukos).
•

Veselības aprūpe

Attiecībā pret kopējo novada iedzīvotāju skaitu, Mārupes novadā veselības
aprūpes iestāžu skaits ir optimāls un veselības aprūpes pakalpojumi
iedzīvotājiem pilnībā tiek nodrošināti. Ja ir vajadzīga specializēta palīdzība vai
speciāla neatliekamā palīdzība, tad Ĝoti pozitīva loma tās saĦemšanai ir Rīgas
novads.
•

Kultūra

Mārupes novada pašvaldība atbalsta kultūras un izglītības pasākumus,
piešėirot tiem 3% no kopējās budžeta summas, kas nav vērtējams kā augsts
rādītājs. Nākotnē ieteicams izmantot Rīgas tuvumu un pašvaldības atbalstu,
organizējot publiskus pasākumus, kuri būtu domāti ne tikai Mārupes novada
iedzīvotājiem (Piemēram, festivāli, deju turnīri un tml.)
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•

Nodarbinātības problēmas

Situācija nodarbinātības jomā Mārupes novadā nav slikta un bezdarba līmenis
5,5% ir ievērojami mazāks nekā valstī kopumā.
Mārupes novada problēma ir samērā augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits
(31%) un tas, ka 40% no visiem bezdarbniekiem ir ar darba tirgus prasībām
neatbilstošu izglītību (tikai ar vidējo vispārējo izglītību vai pamatizglītību).
•

UzĦēmējdarbība

Mārupes novadā būtu nepieciešams attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā
esošo resursu izmantošanu – dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru
lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi.
•

Nevalstiskās organizācijas

Jaunu nevalstisko organizāciju dibināšanas ziĦā Mārupes novadā ir Ĝoti plašas
potences. Mārupes novadā nav nevienas nevalstiskas organizācijas, kas
nodarbotos sfērās, kas skar veselīga dzīvesveida popularizēšanas,
sabiedrības integrācijas, sociālās noslāĦošanās, cilvēktiesību aizsardzības un
dzīvnieku tiesību aizsardzības jautājumus.
Jaunas nevalstiskās organizācijas ne tikai apmierinātu kādas sabiedrības
daĜas vajadzību, bet arī sniegtu cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu
sabiedrības locekĜu dzīves kvalitāti, profesionāli pašapliecināties, iegūt jaunus
draugus, profesionāli pilnveidoties un augt kā personībām. Savukārt
jauniešiem nevalstiskās organizācijas dotu iespēju iegūt savu pirmo darba
pieredzi, iesaistoties brīvprātīgo darbā.
Esot sabiedriski aktīvi cilvēki jūtos laimīgāki, vairāk uzticētos citiem
cilvēkiem, iegūtu konstruktīvāku un mazāk cinisku pasaules skatījumu un
augstāk novērtētu cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi darba efektivitātē.
Noskaidrots (http://www.politika.lv/index.php?id=5711), ka cilvēki, kas
darbojas kādā nevalstiskā organizācijā, ir biežāk nodevuši asinis, vairāk
piedalījušies sapulcēs, kurās apspriesti pilsētas (pašvaldības) attīstības
jautājumi, izteikti biežāk tikušies ar politiėiem un daudz biežāk bez atlīdzības
strādājuši citu labā.
•

Iedzīvotāju aktivitāte

Mārupes novada iedzīvotāji nākotnē labprāt piedalītos sava novada dzīves
kvalitātes uzlabošanā, ja vien būtu vairāk informācijas par pasākumiem un
iespēju piedalīties projektu konkursos un būtu kāda iniciatīvas grupa, kas
visu aktīvi organizē.
Visvairāk atbalstītās darbības jomas ir vides sakārtošana un aizsardzība,
sports un aktīvā atpēta, kultūra un izglītība
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OLAINES NOVADS
(www.olaine.lv)

VI. OLAINES NOVADA VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
15. Ăeogrāfiskais izvietojums, administratīvais raksturojums
Olaines novads ir 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā Rīgas rajonā
izveidots novads. Atrodas Vidzemes rietumu daĜā un robežojas ar Rīgas
pilsētu un Ėekavas, Baldones, Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Babītes un
Mārupes novadiem.
Olaines novads atrodas • Latvijas un Baltijas viducī;
• starp Rīgu un Jelgavu;
• starp Vidzemi un Zemgali.
Olaines novada svarīgākā priekšrocība ir izdevīgs ăeogrāfiskais
izvietojums, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus teritorijas attīstībai.
Olaines novads atrodas blakus Rīgas pilsētas dienvidu attīstības teritorijai,
kas ir bijis viens no “pirmajiem Rīgas attīstības virzieniem aiz pilsētas
robežām” (Rīgas attīstības plāns 1995.- 2005.g.). Uz Rīgas – Jelgavas
šosejas atrodas vieni no 7 “Rīgas vārtiem”. DzelzceĜš un autoceĜi ir pagasta
infrastruktūras pamatelementi.
Olaines novada Olaines pagasts ir tranzīta pagasts, jo šėērso valsts
galvenais ceĜš divvirzienu maăistrāle A8 Rīgas – Jelgavas un VIA BALTICA
šosejas posms Rīga – Bauska. . Satiksmes intensitāte caur Olaines pagastu
pēdējo desmit gadu laikā ir divkāršojusies un turpina pieaugt. Uz šo brīdi
vairāk nekā 50% Olaines novada iedzīvotāju strādā citu pašvaldību
teritorijās. Tas uzliek papildus slodzi un prasības sabiedriskajam transportam
un ceĜu tīklam.
Olaines novada teritorija no visām pusēm ieskauj Olaines pilsētu, kas atrodas
pagasta ăeogrāfiskajā centrā.
Pagastā ir raksturīgs liels sezonas mājokĜu īpatsvars, kuros pieaug pastāvīgo
iedzīvotāju skaits.
Olaines novada kopējā platība – 297 kv.km
(http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=298&PHPSESSID=4dec85147d429
fba344766c8a384e3ea)
Iedzīvotāju blīvums – 69,5 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru.
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Olaines novadā ir apvienoti 2 subjekti • Olaines pilsēta
• Olaines pagasts
Olaines novadā atrodas 21 dažādas kategorijas ciems • Damdari – viensētu grupa
• Pēternieki - vidējciems
• GaliĦi – vasarnīcu ciems
• RubeĦi • Rājumi – vasarnīcu ciems
• Vaivadi – vasarnīcu ciems
• JāĦupe – vasarnīcu ciems
• Dāvi – vasarnīcu ciems
• Stīpnieki – vasarnīcu ciems
• Klāvi – viensētu ciems
• Ielejas – viensētu ciems
• Kalmes – viensētu ciems
• Blijas • Ezītis – vasarnīcu ciems
• Pārolaine - vidējciems
• Jaunolaine - lielciems
• Grēnes - mazciems
• Apšukalni – viensētu ciems
• Virši – vasarnīcu ciems
• Stūnīši - vidējciems
• Medemciems - vidējciems
Olaines novads ir spēcīgi urbanizēta vide, jo Olaines pilsētā dzīvo 61%
(12 667 cilvēku) no visiem novada iedzīvotājiem.
Raksturīga Olaines novada sastāvdaĜa ir mazdārziĦi ar kopējo platību
1100 ha. Padomju laika celtniecības normas un noteikumi, kas reglamentēja
dārzkopības sabiedrību apbūvi, ir radījušas sliktas tehniskās un estētiskās
kvalitātes apbūvi. Tā ir samērā haotiska, nav ievērotas ne ugunsdrošības, ne
sanitārās prasības. Pārsvarā ir vienstāvu koka vai mūra ēkas. Apkārtne bieži
vien ir nesakopta un ir izveidojošās vairākas nelegālās atkritumu izgāztuves.
Olaines novada teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir sekojoši • īstenot saskaĦotu attīstības projektu un rīcības plānu realizāciju
pagasta teritorijā, nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
• sniegt investoriem informāciju par pagasta attīstību un investīciju
projektu realizācijas kārtību;
• izvērtēt pagasta padomes realizēto ikdienas, attīstības un būvniecības
politiku;
• pamatot pagasta interešu pārstāvniecību Rīgas rajona, Rīgas reăiona,
nozaru un nacionālajos plānojumos un programmās;
• iekĜauties kopīgos projektos sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām;
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•

izvērtēt iesniegtos
attīstības mērėiem.

būvniecības

priekšlikumus

atbilstoši

pagasta

Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir tikuši Ħemti
vērā esošie un perspektīvie starptautiskie projekti, nacionālie attīstības
projekti un nozaru programmas Latvijā, kā arī projekti Rīgas reăionā un
Rīgas rajonā un kaimiĦu pašvaldībās –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas attīstības plāns 2006. - 2018. gadiem;
Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025. gadam.;
Rīgas teritorijas plānojums 2006.- 2012.gadiem.;
Rīgas rajona plānojums līdz 2003. gadam ar grozījumiem, 2001. gads;
Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai, 1998. gads;
Rīgas rajona tūrisma attīstības stratēăija, mārketinga plāns;
Rīgas rajona transporta stratēăija;
Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.2025. gadiem;
Rīgas reăiona attīstības programma 2005. - 2011. gadiem;
Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns, Daugavas projekts un
VARAM. 2002.;
VIA BALTICA telpiskās attīstības zona, 2000. gads;
kaimiĦu pašvaldību teritorijas plānojumi un attīstības programmas u.c.

Sakari ir nozare, kuras attīstības līmenis būtiski ietekmē Olaines novada
attīstību. Mobilo sakaru pārklājums nodrošināts visā teritorijā, pieejams
Internets, bet uz visiem novadā esošiem augstsprieguma līniju balstiem ir
uzmontēta optiskā maăistrālā sakaru līnija.

16. Kultūrvēsturiskais mantojums
Olaines novadā atrodas 2 valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜi, 5
valsts aizsardzības pieminekĜu uzskaites grupā iekĜautie objekti un 2
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objekti • Olaines luterāĦu baznīca
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca celta laika posmā no 1749.
gadam līdz 1753. gadam.
• Vidzemes, Kurzemes, Zemgales robežstabi
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Vidzemes, Kurzemes un Zemgales
robežstabi ar ăerboĦiem uzstādīti 1830. gadā un pašreiz redzami Rīgas Jelgavas automaăistrāles 25 km no labajā pusē no Rīgas. 2004. gadā
tēlniecības restaurators G. Grīnfelds veica stabu restaurācijas darbus.
• Pēternieku katoĜu baznīca
Valsts aizsardzības uzskaites grupas vietējās nozīmes piemineklis
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• Pēternieku parks
Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts
• Četras I un II pasaules karu karavīru kapsētas
Valsts aizsardzības uzskaites grupas vēstures pieminekĜi. Šie apbedījumi
saistīti ar pagasta teritorijā notikušajām kaujām.
• Uzvaras līduma apbūves teritorija
Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiska teritorija. Tā ir lauku apbūves teritorija
no 30. gadiem, kas raksturojas ar savdabīgu plānojumu un tipveida apbūvi.
Veidojusies
nosusinot
purvu
250
ha
platībā
un
ierīkojot
16
paraugsaimniecības, kuras dzimtīpašumā ar tā laika Zemkopības ministra
norādījumu saĦēma nacionālās armijas dalībnieki 1936. gadā, izvēloties no
100 ăimenēm, kas pieteicās pretendentu atlasei.
• Bijusī pasta ēka „Zeiferti”
Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts. Atrodas Olaines pagasta
Pēterniekos.

VII. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA OLAINES NOVADĀ
17. Analīze
Olaines novada izaugsme būs atkarīga no tā, kā pašvaldība, uzĦēmēji,
nevalstiskās organizācijas un vietējās iniciatīvas grupas izmantos sava
novada priekšrocības un attīstības iespējas. Priekšrocību izmantošana un vājo
vietu novēršana ir atkarīga gan no ārējiem, gan iekšējiem faktoriem.
17.1. Ārējie apstākĜi
Pēc SVID analīzes –

Pozīcijas

Pašvaldības vieta
Latvijā, reăionā, rajonā

Stiprās puses
un iespējas

•
•
•

izdevīgs ăeogrāfiskais
izvietojums
ekonomiski spēcīgs
novads
lielu apdzīvoto vietu
tuvums, kas
nodrošina iespēju

Vājās puses
un draudi

•

grūti konkurēt ar
Rīgas tuvuma efektu
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Iedzīvotāji

•

•
•

•
•

Vide

•
•

•

•
•

pozitīvs dabiskais
iedzīvotāju
pieaugums
augsts bezdarba
līmenis
liels ekonomiski
aktīvu iedzīvotāju
skaits
nelatviska vide
neatrisinātas
pilsonības problēmas

•

bagāti dabas resursi
atrodas 1 īpaši
aizsargājama
teritorija
investīcijas esošā
piesārĦojuma
likvidēšanai
lauksaimniecībai
piemērotas augsnes
meliorētas
lauksaimniecības
platības

•

•

•

•

•

•

Teritorija un
apdzīvotība

•
•
•

Infrastruktūra

•
•
•

procentuāli augsts
ilgstošo
bezdarbnieku skaits
bezdarbnieku vidū
procentuāli daudz
cilvēku ar darba
tirgus prasībām
neatbilstošu izglītību

aktuāla ir trokšĦa un
vides piesārĦojuma
problēma
ir uzĦēmumu ar
paaugstinātu
nelabvēlīgu ietekmi
uz vidi
novada reputācija
ekoloăiskās situācijas
dēĜ
mežu piesārĦojums
ar sadzīves
atkritumiem
cilvēku nepietiekama
izglītība vides un
ekoloăijas
jautājumos

•
autonoma teritorija
•
ir pārapdzīvotības
fenomena
•
sāk attīstīties
individuālā celtniecība

purvaina apkārtne
nevienmērīgs novada
attīstības līmenis
daudz sērijveida
māju sliktā
inženiertehniskā
stāvoklī

attīstīta
infrastruktūra
sazarots un attīstīts
ceĜu tīkls
dzelzceĜa tuvums

meliorācijas
problēmas
satiksmes
intensitātes
palielināšanās
satiksmes drošības
problēmas uz ceĜa A8

•
•

•
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(Rīga- Jelgava)

Ekonomiskais
potenciāls

•
•

Pārvalde un politika

•
•
•
•

perspektīva novada
ekonomiskā attīstība
iespēja attīstīt
uzĦēmējdarbību

•

sadarbība ar kaimiĦu
pašvaldībām
laba informācija par
pašvaldības darbu
lieli projekti un
iepirkumi
iedzīvotājiem tiek
nodrošināti ar likumu
noteiktie
pakalpojumi, kas ir
pamats savstarpējai
uzticībai un
sadarbībai

•

•

•

•

neracionāli izmantoti
dabas resursi
nepietiekami
saskaĦotas dabas
aizsardzības un
apsaimniekošanas
režīma prasības
attiecībā pret Olaines
novada attīstības
interesēm

neefektīva un
nepietiekama
pašvaldības
piedalīšanās
kapitālsabiedrībās
zemi pašvaldības
ieĦēmumi no
uzĦēmējdarbības un
īpašumiem
pašvaldībā nav
pārstāvētas visas
Saeimā ievēlētās
partijas

17.2. Iekšējie faktori
Pēc SVID analīzes –
Olaines novada stiprās puses ir sekojošas –
• pašvaldības bezdeficīta budžets
• nodokĜu iekasēšana pašvaldības budžetā
• pašvaldības atbalsts kultūrai un izglītībai
• laba transporta infrastruktūra, iespējas izmantot sabiedrisko
transportu
• darba meklēšanas iespējas apkārtējās pilsētās
• lielu pilsētu tuvums ar iespējām izmantot to infrastruktūru
• attīstīta ekonomiskā vide
• labas izglītības iespējas pagasta izglītības iestādēs
• nodrošinātas inženierkomunikācijas apdzīvotās vietās
• sociālo pakalpojumu pieejamība
• potenciāls ekonomikas un būvniecības attīstībai
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•
•
•

iedzīvotāju skaita pieaugums
pašvaldības pakalpojumu realizācija pagastā
pašvaldības darbs

Olaines novada vājās puses ir sekojošas • daudzdzīvokĜu dzīvojamā fonda sliktais tehniskais stāvoklis
• bezdarbnieku īpatsvars
• sabiedriskā transporta problēmas pagasta nomalēs, skolēnu nokĜūšana
skolās
• pašvaldības ceĜu uzturēšana
• profesionālās izglītības un mūžizglītības nepietiekamā pieejamība
• privāto izglītības iestāžu trūkums
• neizmantots
pašvaldības
potenciāls
kapitālsabiedrībās
un
uzĦēmējdarbībā
Olaines novada iespējas ir sekojošas • sakārtot ceĜus uz visām apdzīvotām vietām
• attīstīt sporta nodarbību un aktīvās atpūtas iespēju infrastruktūru,
pakāpeniski palielinot to izmantošanas efektivitāti un paplašinot
piedāvāto pakalpojumu spektru
• piesaistīt investīcijas, izstrādājot un realizējot projektus
• sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām, izveidot pansionātu veciem Ĝaudīm
• piesaistīt privātās investīcijas infrastruktūras attīstībai
• paredzēt rūpnieciskās zonas paplašināšanu
• izveidot labiekārtotas atpūtas vietas
• izveidot jaunas un pievilcīgas apbūves teritorijas
• veicināt jaunu darba vietu veidošanos
• veidot sociālos dzīvokĜus un nodrošināt mājas aprūpi
• attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā esošo resursu izmantošanu –
dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi
Olaines novada draudi ir sekojoši –
• neorganizētu atkritumu izvietošana apdzīvotās vietās
• infrastruktūras nepietiekamība jaunai būvniecībai
• autoceĜu kvalitātes pasliktināšanās nepietiekamā finansējuma dēĜ
• neizglītotie jaunieši, maznodrošinātie un bezdarbnieki
• rekreācijas slodzes pieaugums
• nelabvēlīgo ăimeĦu skaita palielināšanās
• būvniecības attīstīšana nepiemērotās teritorijās
• applūstošo teritoriju izmantošana
• nepietiekami meliorācijas pasākumi
• draudi videi, pieaugot būvniecības apjomam (atkritumi, kanalizācijas
sistēmas noslogojums, u.c.)
• trokšĦu apdraudējums apdzīvotās vietās (ceĜš, dzelzceĜš)
• riska teritorijas ap Olaines naftas bāzi
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18. Dabas vide
18.1. Fizioăeogrāfiskais stāvoklis
Olaines novads atrodas Viduslatvijas zemienes ZR daĜas TīreĜu līdzenumā.
Olaines novads atrodas Piejūras piekrastes klimatiskajā rajonā,
raksturojas ar mēreni siltiem un mitriem klimatiskajiem apstākĜiem.
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Lielākajā Olaines novada teritorijas daĜā noteces apstākĜi apgrūtināti un
zemes pārmitras, plaši izplatīti augstie (sūnu) purvi. Augstais gruntsūdens
līmenis rada pārmitras teritorijas, kam nepieciešama mākslīga drenāža. Kopš
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas nenotiek arī organizēta kanālu un
grāvju apsaimniekošana. Grāvji un pārējā drenāžas sistēma ir nodota
īpašumā privātajiem zemes īpašniekiem, kas ir atbildīgi par to
apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.
Olaines novads atrodas līdzenā apvidū ar lieliem mežu masīviem – tie
aizĦem 60% no novada teritorijas. Olaines pagastā atrodas 1. kategorijas
Rīgas zaĜās zonas meža parks, kā arī Olaines (316 ha) un Jaunolaines (190
ha) meži, kuros ir aizliegta jebkāda rūpnieciskā darbība un transformācija.
5369 ha mežu ir noteikta saudzējamo jeb zaĜo zonu mežu kategorija. Vairāk
kā pusi no Olaines pagasta mežiem veido nosusinātie meži.
Olaines novads atrodas Rīgas pierobežā, kas var veicināt mežu ugunsgrēkus.
Arī kūdras ieguves vietās ir paaugstināta ugunsbīstamība. Ugunsnedrošā
teritorijā ir izvietotas ėīmiskās rūpniecības atkritumu izgāztuves. Plašu
ugunsgrēku izcelšanās gadījumos var rasties avārijas situācijas un
paaugstināta dažādu piesārĦojumu noplūdes iespējamība.
Vairākām teritorijām noteikts mežparka statuss • mežiem uz zemes gabaliem ap Mežezeru (atrodas netālu no
Jaunolaines ciemata);
• mežiem uz zemes gabala, (atrodas JāĦupes teritorijā bijušā karjera
vietā);
• īpašuma „Noras” meža gabalam (atrodas Jaunolaines ciemā).
18.2. Vides kvalitāte
Olaines novads atrodas Viduslatvijas zemnies TīreĜu līdzenumā. Novadā
atrodas upes - Ežupe, JāĦupe, Putrupe, Misa, Medaine, Olainīte, Pupla, kā arī
Stūrīšu ezers.
Teritorijā ir atrodami arī dažādi purvi - ziemeĜu malā daĜa no Cenas tīreĜa,
daĜa no Medema purva, daĜa no ĒbeĜmuižas purva, Kalves tīrelis, Plakanciema
purvs un MedĦu tīrelis.
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Pēc klimatiskās zonas Olaines novada teritorija atrodas Piejūras zemienes un
Zemgales līdzenuma klimatiskajā rajonā. Novada klimats ir samērā sauss un
silts. Bezsala periods ir 150-160 dienas. NokrišĦu daudzums ir 600-700 mm
gadā. Teritorijai ir raksturīgas vietējo miglu zonas un bieži atkušĦi ziemas
periodā. Sniega sega ir plāna un nepastāvīga. Gada vidējā temperatūra ir
+8C, janvāra temperatūra sasniedz -4C, jūlijā +17C. Ir arī atsevišėas
mikroklimatiskās zonas. Uz klimatu iespaidu atstāj purvu un pārmitro mežu
teritorijas. Tas pats attiecas uz salnu raksturu, tās visvēlāk novērotas jūnija
pirmajā dekāde, bet rudens agrās salnas - septembra pirmajā dekādē.
Olaines novadā atrodas 1 dabas liegums - Melnā ezera purvs
(http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/da
bas_liegumi/melna_ezera_purvs/%22%22/), kas dibināts 2004. gadā un
iekĜauts Natura-2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.
Te nelielā platībā ir Ĝoti liela putnu daudzveidība un konstatētas 13 īpaši
aizsargājamas putnu sugas. Dabas liegumam vēl nepieciešams izstrādāt
dabas aizsardzības plānu, kā arī individuālos aizsardzības un izmantošanas
noteikumus.
Olaines novada ainava raksturojas kā mežiem un purviem bagāta teritorija
un ietilpst Misas mežaines ainavas apvidū, kur raksturīgi ainavu veidi ir –
• meliorētas lauksaimniecības zemju ainavas
• bērzu mežu ainava
• augstā purva meža ainava
• priežu - bērza meža ainava
• kūdras ieguves lauku ainava
• slapjo mežu ainava
• apdzīvoto vietu ainava
Kopumā Olaines novada ainavu var raksturot kā plakanu līdzenuma
lauksaimniecības zemju ainavu ar kāpu un starpkāpu pazeminājumu meža
ainavu, kas vizuāli ir mazvērtīga. Kā atsevišėu ainavu var izdalīt dārzkopības
sabiedrību teritorijas. Atsevišėas Olaines novada teritorijas uzskatāmas par
degradētām.
Iespaidu uz apkārtējās vides kvalitāti atstāj Rīgas pilsētas tuvums.
Olaines pilsētas teritorijā izvietoti 15 objekti, kuri rada būtisku
atmosfēras piesārĦojumu. Lielākie no paaugstināta riska uzĦēmumiem
Olaines novada teritorijā un tuvākajā apkārtnē ir a/s “Olaines ūdens un
siltums”, a/s “Olainfarm” ((bīstamās vielas: slāpekĜskābe, amonjaks,
sālsskābe, ūdeĦradis u.c.);), sia „Lukoil Baltija R” ( sašėidr.naftas gāze,
gaišie NP u.c) un sia „Olaines ėīmiskā rūpnīca „Biolars” (porofors 57,
acetonciānhidrīts, hlors u.c).
Olaines
novadam
(Rīgas
reăiona
ietvaros)
ir
izstrādāta
riska
samazināšanas programmas koncepcija, kas ir veidota uz bīstamo
objektu riska novērtējumu un riska samazināšanas programmas bāzes –
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bīstamo objektu riska novērtējums, procedūra, riska samazināšanas
pasākumu etapi un termiĦi. Tomēr plānoto pasākumu termiĦi tiek ievēroti
tikai daĜēji, tāpēc būtu nepieciešama atkārtota uzĦēmumu apsekošana un
izpēte.
Aktuāla ir trokšĦa piesārĦojuma problēma, jo trokšĦa līmenis maăistrālo
ceĜu tuvumā pārsniedz pieĜaujamo līmeni par 10-15 decibeliem. Olaines
novada teritorija atrodas arī Rīgas lidostas pacelšanās un nolaišanās joslas
ietekmes sfērā. Ietekmi uz iedzīvotājiem un apkārtējo vidi rada dzelzceĜš –
tas ir ne tikai trokšĦa faktors, bet arī piesārĦojuma avots, jo pa dzelzceĜu
notiek bīstamu kravu pārvadāšana. SaskaĦā ar kartēšanas rezultātiem
iedzīvotāji, kuru mājokĜi atrodas galveno satiksmes līniju tiešā tuvumā (gar
Rīgas – Jelgavas šoseju un Rīgas - Jelgavas dzelzceĜu), ir pakĜauti satiksmes
kustības radītajam trokšĦa diskomfortam.
Ap Misas upi ir 1% applūduma riska teritorija.
Vēsturiski Olaines novada teritorijā bijušas izvietotas rūpniecisko atkritumu
izgāztuves, tajā skaitā bīstamo atkritumu – cieto, šėidro, kā arī iepakojums.
Kā sekas ir izveidojušās vairākas piesārĦotas teritorijas, kuru ietekme
pārsniedz kādreiz noteikto teritoriju robežas un tas ierobežo saimnieciskās
aktivitātes šajās teritorijās.
Olaines novadā ir 5 piesārĦotas vietas –
• Olaines sadzīves atkritumu izgāztuve
• sia „Biolar” atkritumu izgāztuve
• Ekolauks - a/s „Olainfarms” bīstamo atkritumu izgāztuve un tai
pieguĜošā OrmaĦu pĜava
• Lukoil – Baltija R naftas bāze
No potenciāli piesārĦotām vietām jāatzīmē 2 teritorijas • notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar filtrējošiem dūĦu laukiem, kuras
pieder a/s „Olainfarm”
• Damdrai (bijusī armijas daĜa)
Gaisa kvalitātes novērtējums Olaines novadā (saskaĦā ar Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteroloăijas aăentūras datiem) - atmosfērā nonākušais
piesārĦojums neatrodas stacionārā stāvoklī, notiek tā pārvietošanās,
koagulācija, sedimentācija, piesārĦojuma atšėaidīšanās, koncentrēšanās un
citi procesi.
Atsevišėās vietās notiek ainavas degradācija, kur neapsaimniekošanas
rezultātā notiek pĜavu, tīrumu apaugšana ar krūmiem, samazinās augu sugu
sastāvs. Sakarā ar saimnieciskās darbības pieaugumu un apbūves teritoriju
paplašināšanās arī turpmāk iespējama bioloăiskās un ainaviskās
daudzveidības samazināšanās.
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Nosusinātas lauksaimniecības zemes atsevišėās vietās netiek apstrādātas un
tās atrodas atmatu veidošanās sākumstadijās. Cenas tīreĜa plašas apkaimes
slapjo mežu un lauksaimniecības zemju nosusināšana ievērojami ietekmējusi
visus meža biotopus, un tie lielā mērā zaudējuši savu dabisko struktūru.
Problēma ir mazdārziĦu īpašnieku nekontrolētā funkcionēšana bez saistības
ar infrastruktūras plānotu attīstību.
Zemes izmantošana, ievērojot vides aizsardzības prasības, ir viens no
galvenajiem priekšnoteikumiem vides kvalitātes nodrošināšanā. Būtiska loma
šajā procesā ir Olaines novada teritoriālplānojumam. Šajā plānojumā ir
uzskaitītas īpaši vērtīgas lauksaimniecības zemes, aizsargājami dabas un
kultūrvēsturiskie objekti, ūdens resursu un derīgo izrakteĦu ieguves vietu
teritorijas, paaugstinātas bīstamības zonas un aizsargjoslas.

19. Cilvēkvide
Pētot un analizējot Olaines novada cilvēkvidi, tiek meklēts pamatojums
aksiomai, ka, jo sociālāki un komunikablāki būs novada iedzīvotāji, jo
pozitīvāka būs viĦu mērėtiecīgā darbība savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Respektīvi, nepieciešams novērtēt kādas ir cilvēku –
• zināšanas
• attieksme
• prasmes
Tikai šo 3 pozīciju vienotība rada dzīvotprasmi (vispirms jau domātprasmi),
kas ir galvenais sasniedzamais un vērtējamais cilvēka darbības rezultāts viĦa spēju, gribas un varas apliecinājums darbībā.
19.1. Demogrāfiskā situācija
SaskaĦā ar Latvijas iedzīvotāju reăistra datiem uz 2011. gada 1. aprīli
(http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html)
Olaines
novada
demogrāfiskā situācija ir sekojoša –
1. kopējais iedzīvotāju skaits •
•

deklarējušies - 20122
dzīvo - 20658

2. darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra a. līdz darba spējas vecuma - 3030
• vīrieši – 1499
• sievietes - 1531

130

b. darba spējīgas vecumā – 13991
• vīrieši – 6779
• sievietes - 7212
c. pēc darba spējas vecuma - 3637
• vīrieši – 1194
• sievietes - 2443
Darbaspējas vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos (Olaines
novads)

3030
15%

3637
18%

13991
67%

Līdz darba spējas vecuma

Darba spējas vecumā

Pēc darba spējas vecuma

Darbaspējas dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
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3. bērnu vecuma un dzimuma struktūra
a. kopā - 3622
b. 0 - 6 gadu vecumā - 1313
• vīrieši – 650
• sievietes – 663
c. 7 - 18 gadu vecumā - 2309
• vīrieši – 1146
• sievietes - 1163
Bērnu vecuma struktūra absolūtos skaitĜos un procentos (Olaines
novads)

1313
36%
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Bērnu dzimuma struktūra absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
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4. iedzīvotāju skaits pēc dzimuma
• vīrieši - 9472
• sievietes - 11186
Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma absolūtos skaitĜos un procentos
(Olaines novads)

9472
46%
11186
54%

Vīrieši

Sievietes

5. iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva
• latvietis - 8801
• lietuvietis - 235
• pārējie - 453
• baltkrievs - 1326
• krievs - 8191
• ukrainis - 696
• neizvēlēta - 387
Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva absolūtos skaitĜos (Olaines
novads)
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6. iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības
• Latvijas pilsonis - 14702
• Latvijas nepilsonis - 5418
• Latvijas bēglis - 0
• Latvijas bezvalstnieks - 1
• Latvijas alternatīvais - 0
• pārējie - 537
Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības absolūtos skaitĜos (Olaines
novads)
537
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19.2. Pašvaldība (raksturojums, veiktās un sagaidāmās
aktivitātes)
Olaines pašvaldības iestādes, struktūrvienības un dienesta tiesības un
pienākumi tiek noteikti ar atsevišėu nolikumu, bet pašvaldības uzĦēmumu
tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaĦā ar uzĦēmumu statūtiem.
Atsevišėu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai padome ar savu lēmumu no
deputātiem un pagasta balsstiesīgiem iedzīvotājiem izveido darba grupas,
vienlaicīgi apstiprinot to darbības nolikumus.
Padome darbu veic saskaĦā ar pārvaldes struktūras shēmu.
Pašvaldības darbība ir aktīva, tā risina daudzveidīgus pagasta un tā
iedzīvotāju jautājumus. Sevišėu vērību Olaines novada pašvaldība
veltījusi, izglītības, kultūras, komunālo un sociālo jautājumu risināšanai.
Regulāri notiek deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, piedalīšanās sabiedriskos
pasākumos un uzstāšanās masu informācijas līdzekĜos.
Informāciju par pagastu un pašvaldības darbību nodrošina arī ar vietējā
laikraksta un Interneta resursa www.olaine.lv starpniecību. Mājas lapā var
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iepazīties ar informāciju par pagasta padomi un tās struktūrvienībām,
normatīvajiem dokumentiem, iepirkumu sludinājumiem, jaunākajām ziĦām
un citu informāciju.
Olaines novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Olaines pilsētā.
Olaines novada pašvaldību (http://www.olaine.lv/pasvaldiba) veido Olaines
novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieĦem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleăēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi,
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Olaines novada pašvaldības dome
atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību
un finanšu līdzekĜu izlietojumu.
Olaines novada pašvaldības galvenie uzdevumi ir sekojošas –
• izstrādāt Olaines novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai
nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību;
• gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu un
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
• veicināt sabiedrības izglītību un kultūru, kā arī tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
• nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu, kā arī sociālo palīdzību;
• veicināt uzĦēmējdarbību Olaines novadā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu;
• gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību;
• gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un
mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
• sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā;
• izsniegt atĜaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
• saskaĦā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību;
• nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu;
• veikt civilstāvokĜa aktu reăistrāciju;
• organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
• veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
• īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Izglītība ir viena no Olaines novada pašvaldības nemainīgajām darba
prioritātēm un pašvaldības budžetā ik gadu no pašvaldības budžeta tiek
atvēlēta ievērojama finanšu līdzekĜu summa šīs funkcijas pildīšanai.
Savu
•
•
•

uzdevumu veikšanai pašvaldībā pastāvīgi darbojas 3 komitejas finanšu komiteja
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
attīstības un komunālo jautājumu komiteja
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Savu uzdevumu veikšanai pašvaldībā pastāvīgi darbojas 5 komisijas –
• attīstības un komunālo jautājumu komitejas UzĦēmējdarbības
informācijas komisija
• vēlēšanu komisija
• administratīvā komisija
• politiski represēto personu statusa un nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusa noteikšanas komisija
• iepirkumu komisija
Olaines novada Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta
iestāde, kas nodrošina Domes pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija darbojas saskaĦā ar
Domes apstiprināto nolikumu. Domes administrācijas darbu vada
izpilddirektors.
2008. gada martā Olaines pagastā tika uzsākts Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācijas ĂimeĦu stiprināšanas un atbalsta programmas projekts
„ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Olaines pagastā”. Projekts tiek īstenots
saskaĦā ar sadarbības līgumu starp Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un
pašvaldību, kas nodrošina pašvaldības finansējumu 30% apmērā (Ls 19 440
gadā).
Tā īstenošanas laiks ir trīs gadi, līdz 2011. gada beigām. Projekta mērėis ir
nodrošināt pakalpojumus un aktivitātes, kuras Olaines pagasta ăimenēm ar
bērniem nav pieejamas dzīvesvietā, uzlabot sociālo pakalpojumu efektivitāti,
palielināt ăimeĦu skaitu, kurās ir mazināti sociālā riska faktori un
paaugstinātas ăimenes sociālās funkcionēšanas spējas. Viens no projekta
uzdevumiem ir atbalstīt un izglītot vecākus bērnu aprūpes, attīstības un
sociālo prasmju jautājumos, piedāvāt dažādu speciālistu palīdzību un
konsultācijas bērniem un vecākiem.
Projekta ietvaros Olaines pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošinātas psihologa
konsultācijas bērniem, individuālās konsultācijas pieaugušajiem, kā arī
ăimenes konsultācijas. No maija mēneša tika radīta iespēja saĦemt jurista
pakalpojumus. Speciālistu konsultācijas pagasta iedzīvotājiem tiek sniegtas
bez maksas.
Olaines novada domē ir 17 deputāti, kurus galvenokārt var raksturot pēc
sekojošiem parametriem 1. Izglītības •
•
•

augstākā izglītība – 14
vidējā izglītība – 1
vidējā speciālā izglītība – 2

136

Olaines novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc izglītības
absolūtos skaitĜos un procentos

2
12%

1
6%

14
82%

Augstākā izglītība

Vidējā izglītība

Videjā speciālā izglītība

2. Pēc vecuma •
•
•
•

jaunāki par 30 gadiem - 1
jaunāki par 40 gadiem – 5
jaunāki par 50 gadiem - 4
pēc 50 gadiem – 7
Olaines novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc vecuma
absolūtos skaitĜos un procentos

1
6%
7
41%

5
29%

4
24%

Jaunāki par 30 gadiem

Jaunāki par 40 gadiem

Jaunāki par 50 gadiem

Pēc 50 gadiem

3. Pēc politiskās piederības –
•
•
•

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - 8
Rīgas apriĦėa novadu apvienība (RANA) – 1
Politiskā apvienība „A8 partija” – 3
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•
•
•
•

„Par Cilvēktiesībām vienotā Latvijā” – 1
„SaskaĦas centrs” – 2
sabiedrība „Citai politikai” – 1
LPP/LC – 1
Olaines novada pašavaldības deputātu raksturojums pēc politiskās
piederības absolūtos skaiĜos un procentos

2
12%

1
1 6%
6%

3
18%

1
6%
8
46%

1
6%

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Rīgas apriĦėa novadu apvienība (RANA)

Politiskā apvienība „A8 partija”

„SaskaĦas centrs”

„Par Cilvēktiesībām vienotā Latvijā”

Sabiedrība „Citai politikai”

LPP/LC

Olaines novada dome ir dalībnieks sekojošās kapitālsabiedrībās • a/s „Olaines ūdens un siltums”
UzĦēmums organizē un nodrošina sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu
sniegšanu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā un Jaunolainē (Pionieru
ielā).
• a/s „Olenergo”
A/s dibināšanas mērėis – koăenerācijas stacijas būvniecības projekta
realizācija Olaines pilsētā.
• sia „Zeiferti”
Sabiedrība organizē un nodrošina sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu
sniegšanu Olaines pagasta Jaunolaines ciema, Stūnīšu ciema un Pēternieku
ciema iedzīvotājiem.
• sia „Olaines Veselības centrs”
Sabiedrības galvenie darbības veidi – iedzīvotāju veselības aizsardzības un
profilakses pasākumu veicināšana. Galvenie darbības virzieni - ārstu prakse,
zobārstu prakse, sociālā aprūpe un izmitināšana, sava nekustamā īpašuma
izīrēšana un iznomāšana.
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• sia „Zemgales 29”
Sabiedrība nodrošina komunālos pakalpojumus un labvēlīgu darbības vidi
dažādiem pastāvīgiem uzĦēmējiem, 200 iedzīvotājiem bet Olaines viesiem
piedāvā iekārtotas istabas ar 40 gultas vietām.
Olaines novada pašvaldība ir izveidojusi 12 šādas iestādes –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

pirmskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”
pirmskolas izglītības iestāde „Zīle”
pirmskolas izglītības iestāde „Magonīte”
speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledža
Olaines pieaugušo izglītības centrs
Olaines kultūras centrs (ietilpst Olaines Kultūras nams, Jaunolaines
Kultūras nams, Jaunolaines bibliotēka, Gaismu bibliotēka, Olaines
bibliotēka)
Olaines vēstures un mākslas muzejs
Olaines Sporta centrs (ietilpst peldbaseins, slidotava, stadioni,
skeitparki)

Pozitīvi vērtējams Olaines novada pašvaldības darbs pie budžeta, jo
tieši budžets būtiski nosaka pašvaldības spēju risināt dažādas problēmas.
Olaines novada budžeta līdzekĜi tiek mērėtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju
izpildes nodrošināšanai. Tas ir radījis stabilus pamatus izglītības sistēmas
attīstībai, iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai, komunālo pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai un pagasta infrastruktūras sakārtošanai.
19.3. Nodarbinātības situācija
SaskaĦā ar Nodarbinātības valsts aăentūras Statistikas nodaĜas datiem uz
28.02.2011. kopējais Olaines novadā reăistrēto bezdarbnieku skaits ir
1448 cilvēki jeb 10,4% no darba spējīgo iedzīvotāju skaita.
No tiem –
• sievietes – 744
• vīrieši – 704
• invalīdi – 123
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 4
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 148
• ilgstošie bezdarbnieki – 571
• personas pēc ieslodzījuma – 12
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 30
• pirmspensijas vecuma sievietes – 76
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 62
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Bezdarbnieki absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
Pirmspensijas vecuma vīrieši
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Informācija par bezdarbnieku izglītības līmeni –
1. Augstākā izglītība - 166
No tiem –
• sievietes – 110
• vīrieši – 56
• invalīdi – 5
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 12
• ilgstošie bezdarbnieki - 68
• personas pēc ieslodzījuma – 0
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 7
• pirmspensijas vecuma sievietes – 13
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 3
2. Profesionālā izglītība - 621
No tiem –
• sievietes – 304
• vīrieši – 317
• invalīdi – 67
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 39
• ilgstošie bezdarbnieki - 262
• personas pēc ieslodzījuma – 6
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 7
• pirmspensijas vecuma sievietes – 36
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 26
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3. Vidējā vispārējā izglītība - 390
No tiem –
• sievietes – 207
• vīrieši – 183
• invalīdi – 34
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 38
• ilgstošie bezdarbnieki - 145
• personas pēc ieslodzījuma – 3
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 7
• pirmspensijas vecuma sievietes – 18
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 24
4. Pamatizglītība - 237
No tiem –
• sievietes – 110
• vīrieši – 127
• invalīdi – 17
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 3
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 48
• ilgstošie bezdarbnieki - 85
• personas pēc ieslodzījuma – 1
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 8
• pirmspensijas vecuma sievietes – 9
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 9
5. Zemāka par pamatizglītību - 32
No tiem –
• sievietes – 12
• vīrieši – 20
• invalīdi – 0
• jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 1
• jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 11
• ilgstošie bezdarbnieki - 11
• personas pēc ieslodzījuma – 2
• personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 1
• pirmspensijas vecuma sievietes – 0
• pirmspensijas vecuma vīrieši - 0
6. Izglītība nav norādīta - 2
No tiem –
• sievietes – 1
• vīrieši – 1

141

•
•
•
•
•
•
•
•

invalīdi – 0
jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem – 0
jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 0
ilgstošie bezdarbnieki - 0
personas pēc ieslodzījuma – 0
personas pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma – 0
pirmspensijas vecuma sievietes – 0
pirmspensijas vecuma vīrieši – 0
Bezdarbnieku izglītības līmenis absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
Izglītība nav norādīta
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Olaines novada bezdarba līmenis nepārsniedz vidējo valstī un tas ir saistīts ar
iedzīvotāju mobilitāti. Ievērojama daĜa darbaspējīgo, ievērojot novada
labvēlīgo atrašanās vietu, strādā ārpus novada - tuvējās pilsētās. Pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki stabili un attīstošies uzĦēmumi, kas uzskatāmi par
nozīmīgiem darba devējiem.
Pasaules pieredze liecina par to, ka arvien vairāk cilvēku vēlas nodalīt dzīves
vidi no darba vides. Rīgas, Jelgavas un Olaines pilsētas tuvums kĜuvis par
nozīmīgu novada attīstības faktoru – daĜa novada iedzīvotāju strādā labi
atalgotu darbu pilsētās, bet dzīvo un saĦem pakalpojumus Olaines novadā.
19.4. Nevalstiskās organizācijas
SaskaĦā ar Olaines novada pašvaldības datiem (http://www.olaine.lv/nvo)
un datu bāzes Lursoft datiem uz 01.04.2011., Olaines novadā reăistrētas
22 nevalstiskās organizācijas (biedrības) –
• Olaines novada NVO apvienības padome
Reăistrācijas numurs – 40008094593
Biedru skaits - 15
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Juridiskā adrese -Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads
Darbības veids - koordinē NVO, interešu klubu un radošo pulciĦu darbību,
pārrauga finanšu izlietojumu, izstrādā sadarbības programmu, pasākumu
plānu, veic informatīvi izglītojošo darbu iedzīvotāju vidū, piedaloties lekcijās,
konferencēs, semināros. Sadarbojas ar līdzīgām organizācijām Latvijā un
ārpus tās, kā arī ar Olaines novada pašvaldību.
• Olaines novada senioru biedrība "Liepas"
Biedru skaits – 138
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu
aizstāvēšana un pārstāvēšana; materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
pensionāru iesaistīšana demokrātiski aktīvas sabiedrības procesos.
• Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaĜa
www.sustento.lv
Biedru skaits - 16
Reăistrācijas numurs - 40008034880
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - izglītojošu semināru organizēšana, kultūras pasākumu
organizēšana, invalīdus interesējošas informācijas apkopošana un izplatīšana,
sadarbība ar citām NVO.
• Olaines jaunatnes "Sarkanais Krusts" atbalsta grupa
www.lskj.lv
Biedru skaits - 6
Reăistrācijas numurs - 40008002279
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - palīdzības sniegšana neatkarīgi no tautības, rases,
reliăiskajiem uzskatiem, šėiriskās piederības un politiskajiem uzskatiem,
sadarbība ar citām NVO.
• Olaines jaunatnes organizācija "Jaunie vanagi"
www.jaunievanagi.lv
Biedru skaits – 12
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - attīstīt jauniešu zināšanas, iemaĦas, attieksmes un vērtības,
lai veicinātu viĦu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un
ietekmēt tos. Aizstāvēt un popularizēt bērnu tiesības. Integrēt sabiedrībā
bērnus un jauniešus no "sociālā riska" grupām. Sadarbība ar citām NVO.

•

Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs "Atbalss"
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Biedru skaits – 87
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem materiālu un morālu
atbalstu. Sadarbība ar citām NVO
• Sieviešu klubs "Garzeėe"
Biedru skaits – 9
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - pasākumu organizēšana interešu kluba biedriem.
• Biedrība "Olaines ăimeĦu atbalstam Pumpurs"
Biedru skaits – 10
Juridiskā adrese - Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine
Darbības veids – atbalsta Olaines novada ăimenes.
• Audēju pulciĦš "Atvasara"
Biedru skaits – 6
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids – aušana, piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs, sadarbība
ar citām NVO.
• Rokdarbu pulciĦš "Piesaulīte"
Biedru skaits – 8
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - rokdarbi (adīšana, tamborēšana), rokdarbu izstāžu
organizēšana, kā arī piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs, sadarbība ar
citām NVO.
• Nacionālo karavīru valde
Biedru skaits – 13
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - pasākumu organizēšana, kas sniedz atbalstu vecajiem
karavīriem, finansiālās palīdzības sniegšana (zāĜu iegādei), braucienu
organizēšana uz karavīru atdusas vietām, sadarbība ar citām NVO.
• Olaines Dāmu klubs "Viktorija"
Biedru skaits – 26
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - attīstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti.
•

Jauniešu padome
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Biedru skaits – 10
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids pārstāvēt Olaines pilsētas jauniešu intereses, veicinot
jauniešu iesaistīšanos pilsētas ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē, kā
arī veidot vispusīgi attīstītus, sabiedriskus pilsētas iedzīvotājus.
• Jaunatnes iniciatīvu centrs
Biedru skaits – 17
Juridiskā adrese - Kūdras iela 27a, Olaine
Darbības veids - darbs ar jaunatni, jauniešu interešu aizstāvēšana un iespēju
radīšana.
Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas Olaines pilsētas
nodaĜa
Biedru skaits – 20
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
•

Darbības veids - pasākumu organizēšana, kas sniedz atbalstu vecajiem
karavīriem (kara veterāniem).
• Olaines rūpju bērna ăimeĦu atbalsta grupa "Ābolītis"
Biedru skaits – 15
Juridiskā adrese -Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - organizēt pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām un
viĦu ăimenēm, lai pilnveidotu sociālo vidi un reāli integrētos sabiedrībā.
• Olaines angĜu valodas cienītāju klubs „English Fan Club”
Biedru skaits – 20
Juridiskā adrese - Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine
Darbības veids - nostiprināt angĜu sarunvalodas kursos apgūto valodas
zināšanu un runas prasmes; aktīvi piedalīties klubiĦa dalībnieku nodarbību
izvēlē, diskutējot par sev aktuālām tēmām; vākt informāciju par Angliju,
tikties ar cilvēkiem, kas strādājuši, vai viesojušies Anglijā; papildināt savas
zināšanas, organizējot klubā angĜu valodas kursus.
• Olaines pagasta politiski represēto biedrība
Biedru skaits - 34
Juridiskā adrese - Meža iela 2, Jaunolaine
Darbības veids - apvienot visas politiski represētās personas, kas savu
dzīvesvietu deklarējušas Olaines pagastā. Atbalstīt savus biedrus, sniedzot
tiem materiālu un morālu atbalstu. Sadarbība ar citām NVO.
•

Biedrība "Pīlādzis"
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Reăistrācijas numurs - 40008088188
Biedru skaits – 78
Juridiskā adrese - Meža iela 2, Jaunolaine
Darbības veids - apvieno pensionārus un visus pilngadīgos, kuri vēlas
darboties biedrībā. Biedrības mērėis ir celt pensionāru dzīves līmeni,
aktivizējot viĦus gan savu ieceru un problēmu, gan novadam svarīgu
jautājumu risināšanā. Darbs vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši,
aktīvi, celtu garīgos apvāršĦus, attīstītu interešu un amata prasmes,
piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā.
•

Olaines Krievu kopiena

Biedru skaits - 20
Reăistrācijas numurs – 40008134858
Juridiskā adrese - Kūdras iela 27A, Olaine
Darbības veids - krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšana,
attīstīšana un popularizēšana; pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšana un
popularizēšana; biedrības biedru interešu pārstāvēšana vietējās pašvaldības
institūcijās; kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp
Olaines novadā dzīvojošiem krievu un latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.
• Latvijas Etnokultūras centrs
Reăistrācijas numurs - 40008100601
Juridiskā adrese - Pionieru iela 72, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines novads
Darbības veids - veikt un veicināt vēstures un kultūras izpēti, apzināšanu un
tās pieejamību Latvijā; veikt un veicināt latviešu tradicionālā dzīvesveida
izkopšanu un popularizēšanu; veicināt reăionālās identitātes attīstīšanu;
biedru un interesentu kvalifikācijas celšana un izglītošana etnokultūras jomā;
veikt un veicināt etnokulturologu specializāciju, kvalifikācijas celšanu un
profesionālo pilnveidošanu; veikt etnokulturologu sertificēšanu; pārraudzīt
etnokulturologu pienākumu izpildi Biedrības kompetences ietvaros; pētīt un
apkopot informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru un piedalīties pasākumos,
kas tiek veikti, lai to popularizētu un izglītotu sabiedrību.
• Sporta klubs BBS-Autocentrs
Reăistrācijas numurs - 40008070862
Juridiskā adrese - Stacijas iela 18—12, Olaine, Olaines novads
Darbības veids - Veicināt autosporta atpazīstamību un popularitāti; veicināt
veselīgu un dažādotas atpūtas iespējas nodarbojoties ar autosportu; veicināt
biedrības biedru automašīnu vadīšanas prasmi, piedaloties dažādos
autosporta un ar to saistītos pasākumos, tajā skaitā sacensībās un treniĦos;
rīkot biedrības saietus, braukt prasmes uzlabošanas treniĦus un apmācības.
•

Lietišėo sieviešu klubs „Viktorija”
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Juridiskā adrese –
Darbības veids – sadarbojas ar Olaines Pieaugušo izglītības centru, atbalsta
gleznošanas studiju, organizē izstādes un atbalsta jebkurus ar kultūru un
izglītību saistītus projektus.
Pēc SVID analīzes, runājot par Olaines novada nevalstisko organizāciju
stiprajām pusēm un iespējām un vājajām pusēm un draudiem
jāsecina, ka
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nav visu reliăisko
konfesiju
pārstāvniecības
darbojas oficiāli
nereăistrētas
nevalstiskas
organizācijas

•

vidēja aktivitāte

•

iedzīvotāju
pasivitāte jaunu
sabiedrisku
organizāciju
veidošanā
jaunu,
netradicionālu
reliăisku sektu
aktivitātes

•

•
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20. Ekonomiskā vide
Olaines novada pašvaldības saimniecisko un finansiālo darbību nosaka
nodokĜu ieĦēmumi, dotāciju apjoms un spēja racionāli izlietot finansu
līdzekĜus savu funkciju veikšanai.
Pēc pašvaldības datiem (http://www.olaine.lv/budzets) Olaines novada
2011. gada pamatbudžets ir 10 464 676 lati, ko veido –
•
•

ieĦēmumi – 9 041 649
atlikums uz 01.01.11. – 1 423 027

Budžeta ieĦēmumu daĜu 9 041 649 veido –
•
•
•
•
•

iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 6 327 274
īpašuma nodoklis – 708 423
ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma - 5000
transfēru ieĦēmi – 240 762
budžeta iestāžu ieĦēmumi – 1 224 722
Budžeta ieĦēmumi absolūtos skaitĜos (Olaines novads)

Budžeta iestāžu ieĦēmumi

1224722

Transfēru ieĦēmi

240762
5000

IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma

708423

Īpašuma nodoklis

6327274

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
0
0
0
0
0
0
0

Budžeta izdevumu daĜu veido – 9 511 677
•
•
•
•
•
•
•

vispārējās valdības dienesti – 1 685 104
sabiedriskā kārība un drošība – 220 798
ekonomiskā darbība – 1 110 000
pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana – 528 214
atpūta un kultūra – 707 864
izglītība – 3 808 592
sociālā aizsardzība – 1 125 105
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Bužeta izdevumi absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
1125105

Sociālā aizsardzība

3808592

Izglītība

707864

Atpūta un kultūra

528214

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana

1110000

Ekonomiskā darbība

220798

Sabiedriskā kārība un drošība

1685104

Vispārējās valdības dienesti
0

500000

1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

Olaines novadā 2011. gada budžets ir bez deficīta.
Olaines novada budžetā vislielāko ieĦēmumu daĜu sastāda nodokĜi, kas liecina
par pašvaldības ekonomisko potenciālu. NodokĜi netieši raksturo gan teritorijā
uzkrāto bagātību – īpašuma un nekustāmā īpašuma nodokĜi, gan šajā
teritorijā saražoto pievienoto vērtību – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
No Latviju apmeklējošo tūristu skaita 90% apmeklē Rīgas reăionu, tieši Rīga
piesaista lielas tūristu plūsmas. Rīgas rajona padomes darba grupa ir veikusi
pētījumu “Rīgas rajona tūrisma piedāvājuma tirgus izpēte un priekšlikumi tā
aktivizēšanai”, kurā Olaines novads kopā ar Olaines pilsētu, Babītes novadu
un Mārupes iedalīts Pierīgas zemienes tūrisma attīstības zonā.
(http://www.olaine.lv/uploads/filedir/Images/Attistiba/attistiba_pagasts.pdf)
Olaines novada ekonomiskā attīstība
pilsētu tiešu tuvumu, attīstītu transporta
un pakalpojumu pilnveidošanu. Šobrīd
industriālajām platībām Rīgas tuvumā
turpmāk šī tendence turpinās pieaugt.

cieši saistīta ar Rīgas un Olaines
infrastruktūru, kā arī esošo nozaru
tirgus pieprasījumu pēc jaunām
ir liels un prognozējams, ka arī

Īpaši piemērots šādiem mērėiem ir Olaines novads un no ekonomiskā
viedokĜa šī teritorija ir Ĝoti perspektīva. Novadā ir attīstīta uzĦēmējdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra, tuvums galvenajiem transporta tīkliem, Rīgas
centram, kā arī ostai un lidostai. Projektu attīstītāji, atzīst, ka izvietojot
ražošanas, noliktavas vai biroju kompleksu 20 minūšu braucienā no Rīgas
centra ir iespējams izvairīties no pilsētas burzmas un tajā pat laikā atrasties
viegli sasniedzamā attālumā no galvaspilsētas.
Pēc SVID analīzes
raksturojums –

Olaines

novada

ekonomiskās

vides

kopējais
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Pozīcijas

vispārējs raksturojums

Stiprās puses
un iespējas

•

•

•

•

•
•

Olaines novada mērogā

•

•
•
•
•

•

•

uzĦēmējdarbības
pārvietošanās no
Rīgas uz novadu
iepriekšējos gados
celtie uzĦēmumi
un izveidotā
infrastruktūra
brīvas apbūves
vietas un jau
esošas būves
potenciālajiem
investoriem
labi attīsta
transporta
infrastruktūra un
Rīgas tuvums
meža resursi
dzelzceĜš un staciju
izvietojums
teritorijā

darba iespējas
novada
iedzīvotājiem
Rīgas ražošanas
zonas attīstība
meža resursu
izmantošana
iespēja piesaistīt
investīcijas
iespēja pielāgot
neizmantotās ēkas
ražošanas
vajadzībām
maăistrāles
ainaviska
sakārtošana
pieslēgt
privātmājas
kopējai
komunikāciju
sistēmai

Vājās puses
un draudi

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

neapsaimniekotas
lauksaimniecībā
izmantojamās
platības
grūti transformēt
un pārbūvēt
vecās ražošanas
ēkas un
uzĦēmumus
Rīgas tuvuma
radītā lielā
konkurence
Vietējo resursu
neracionāla
izmantošana
Vides degradācija
Finansu līdzekĜu
trūkums

zemes cenas
pieauguma
samazināšanās
nepietiekams
sadzīves
pakalpojumu
apjoms un
spektrs
līdzekĜu trūkums
vietējo ceĜu
uzturēšanai
nesakārtota ceĜu
apkārtne
slikta dzeramā
ūdens kvalitāte
daudzdzīvokĜu
māju sliktais
tehniskais
stāvoklis
neapgaismoti
ceĜi, ielas
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•

•

citi faktori

•

•
•

veicināt atpūtas
iespēju un
daudzveidības
palielināšanos
(zirgu izjādes,
kriketa un golfa
laukumi un tml.)
veidot jaunas
rekreācijas vietas
izstrādāt
informatīvos
materiālus

•
•

•
•

maz perspektīva
tūrisma attīstība
vēstures un
dabas objektu
trūkuma dēĜ
individuālo lauku
māju īpašnieku
inertums

rekreācijas zonu
trūkums
transporta
avāriju skaita
palielināšanās
militārie objekti
iedzīvotāju zemā
maksātspēja

20.1. UzĦēmējdarbības kapacitāte, pārstāvētās nozares, atrašanās
vieta
SaskaĦā ar datu bāzu www.lursoft.lv, www.klientuportfelis un www.zo.lv
datiem Olaines novadā darbojas 780 uzĦēmumu.
Pēc NACE2 klasifikācijas 94.99
47.11
49.41
68.20
41.20
45.20
56.10
43.33
69.20
96.02
46.73

Citur neklasificētu organizāciju darbība
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Kravu pārvadājumi pa autoceĜiem
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
AutomobiĜu apkope un remonts
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Grīdas un sienu apdare
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;
konsultēšana nodokĜu jautājumos
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču
vairumtirdzniecība

43
31
30
29
25
24
23
18
17
14
13
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56.30
70.22
43.22
46.18
46.90
52.21
68.32
01.11
16.10
31.09
45.11
45.32
47.71
47.76
47.82
47.91
69.10
22.22
46.13
46.69
47.89
52.29
68.31
73.11
02.10
02.20
10.71
25.99
43.21
46.49
47.59
68.10
93.12
38.11
41.10
43.39
46.19
46.77

Bāru darbība
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
CauruĜvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu
uzstādīšana
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Sauszemes transporta palīgdarbības
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma
pamata
Graudaugu (izĦemot rīsu), pākšaugu un eĜĜas augu sēklu
audzēšana
Zāăēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Citu mēbeĜu ražošana
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu pārdošana
AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu mazumtirdzniecība
Apăērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekĜu, istabas dzīvnieku un to
barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Tekstilizstrādājumu, apăērbu un apavu mazumtirdzniecība
stendos un tirgos
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
Juridiskie pakalpojumi
Plastmasas iepakojuma ražošana
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Pārējās transporta palīgdarbības
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Reklāmas aăentūru darbība
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Mežizstrāde
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku
ražošana
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
Elektroinstalācijas ierīkošana
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
MēbeĜu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības
piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
Sporta klubu darbība
Atkritumu savākšana (izĦemot bīstamos atkritumus)
Būvniecības projektu izstrādāšana
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Atkritumu un lūžĦu vairumtirdzniecība

12
11
10
10
10
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
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47.79
47.81
62.01
64.92
02.40
14.13
25.11
38.32
42.11
43.32
43.99
46.15
46.38
46.74
46.75
47.72
47.73
49.42
52.10
56.29
63.99
64.99
73.20
82.99
96.04
01.13
01.50
01.61
16.23
18.12
21.10
21.20
22.23
28.25
31.01
31.02
32.99
35.12

Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
stendos un tirgos
Datorprogrammēšana
Citi kreditēšanas pakalpojumi
Mežsaimniecības palīgdarbības
Pārējo virsdrēbju ražošana
Metāla konstrukciju un to sastāvdaĜu ražošana
Šėirotu materiālu pārstrāde
CeĜu un maăistrāĜu būvniecība
Galdnieku darbi
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
MēbeĜu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu
vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis,
vēžveidīgos un mīkstmiešus
Metālizstrādājumu cauruĜu, apkures iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība
Ėīmisko vielu vairumtirdzniecība
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izĦemot
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Pārējas citur neklasificētas uzĦēmējdarbības veicināšanas
palīgdarbības
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
DārzeĦu audzēšana
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
Augkopības papilddarbības
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
Cita veida izdevumu iespiešana
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Farmaceitisko preparātu ražošana
Plastmasas būvelementu ražošana
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
Biroju un veikalu mēbeĜu ražošana
Virtuves mēbeĜu ražošana
Citur neklasificēta ražošana
Elektroenerăijas apgāde

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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35.30
42.21
45.31
46.17
46.43
46.46
47.22
47.41
47.75
47.78
49.39
58.19
61.10
62.09
63.12
66.12
71.12
71.20
74.10
74.20
74.90
77.11
77.22
77.39
78.20
79.11
81.21
85.53
85.59
86.90
95.29
96.09
01.26
08.12
08.92
10.13
10.20
10.82

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
AutomobiĜu rezerves daĜu un piederumu vairumtirdzniecība
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku
darbība
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
GaĜas un gaĜas produktu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
Citi izdevējdarbības veidi
KabeĜu telekomunikācijas pakalpojumi
Citi informācijas tehnoloăiju un datoru pakalpojumi
Interneta portālu darbība
Operācijas ar vērtspapīriem
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi
AutomobiĜu un citu vieglo transportlīdzekĜu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Videoierakstu un disku iznomāšana
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekĜu
iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
CeĜojumu biroju pakalpojumi
Vispārēja ēku tīrīšana
TransportlīdzekĜu vadītāju apmācība
Citur neklasificēta izglītība
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības
piederumu remonts
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
EĜĜas augu audzēšana
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
Kūdras ieguve
GaĜas un mājputnu gaĜas produktu ražošana
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

11.05
13.92
14.19
14.31
15.12
16.21
16.29
18.20
20.12
20.16
20.30
20.41
20.42
20.60
22.29
23.11
23.13
23.70
23.99
25.12
25.21
26.20
27.31
28.22
29.31
32.50
33.11
33.12
33.13
33.15
35.14
36.00
38.12
38.31
42.22
43.12
43.29
46.33
46.36
46.37

izstrādājumu ražošana
Alus ražošana
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izĦemot apăērbu
Cita veida apăērbu un apăērbu piederumu ražošana
Trikotāžas zeėu ražošana
CeĜojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu
piederumu ražošana
Finiera lokšĦu un koka paneĜu ražošana
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korėa, salmu un pīto
izstrādājumu ražošana
Ierakstu reproducēšana
Krāsvielu un pigmentu ražošana
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas
ražošana
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekĜu ražošana
Smaržu un kosmētisko līdzekĜu ražošana
Sintētisko šėiedru ražošana
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
LokšĦu stikla ražošana
Dobo stikla izstrādājumu ražošana
BūvakmeĦu un dekoratīvo akmeĦu zāăēšana, apdare un apstrāde
Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Metāla durvju un logu ražošana
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
Optisko šėiedru kabeĜu ražošana
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekĜiem
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
Metāla izstrādājumu remonts
Iekārtu remonts
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
Kuău un laivu remonts un apkope
Elektroenerăijas tirdzniecība
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Bīstamo atkritumu savākšana
Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
Būvlaukuma sagatavošana
Citu inženiersistēmu montāža
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eĜĜu
vairumtirdzniecība
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu
vairumtirdzniecība
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46.39
46.42
46.47
46.51
46.61
46.63
46.72
46.76
47.19
47.23
47.24
47.42
47.51
47.52
47.61
47.64
47.99
49.32
55.20
58.11
58.13
58.14
58.29
61.20
61.90
62.03
63.91
70.21
71.11
72.19
74.30
77.32
78.10
79.12
80.10
80.20
81.22

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta
vairumtirdzniecība
Apăērbu un apavu vairumtirdzniecība
MēbeĜu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu
vairumtirdzniecība
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
Starpproduktu vairumtirdzniecība
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas
izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
Taksometru pakalpojumi
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās
vietās
Grāmatu izdošana
Laikrakstu izdošana
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
Citu programmatūru tiražēšana
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
ZiĦu aăentūru darbība
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Arhitektūras pakalpojumi
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana
dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas
līzings
Nodarbinātības aăentūru darbība
Tūrisma operatoru pakalpojumi
Personiskās drošības darbības
Drošības sistēmu pakalpojumi
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

81.30
82.30
82.91
82.92
85.10
86.21
86.22
86.23
90.03
93.11
95.11
95.21
96.01

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Iekasēšanas aăentūru un kredītbiroju pakalpojumi
Iepakošanas pakalpojumi
Pirmskolas izglītība
Vispārējā ārstu prakse
Specializētā ārstu prakse
Zobārstu prakse
Mākslinieciskā jaunrade
Sporta objektu darbība
Datoru un perifēro iekārtu remonts
Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ėīmiskā) tīrīšana
Kopā

Pēc NACE 2 klasifikācijas visvairāk (skaitā līdz 10) ir pārstāvētas 16
nozares –
• citur neklasificētu organizāciju darbība - 43
• mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku - 31
• kravu pārvadājumi pa autoceĜiem - 30
• sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana - 29
• dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība - 25
• automobiĜu apkope un remonts - 24
• restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi - 23
• grīdas un sienu apdare - 18
• uzskaites,
grāmatvedības,
audita
un
revīzijas
pakalpojumi;
konsultēšana nodokĜu jautājumos - 17
• frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi - 14
• kokmateriālu,
būvmateriālu
un
sanitārtehnikas
ierīču
vairumtirdzniecība - 13
• bāru darbība -12
• konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās - 11
• cauruĜvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana -10
• cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība - 10
• nespecializētā vairumtirdzniecība - 10
Analizējot uzĦēmumus pēc nodarbošanās veida, redzam uzĦēmumu skaitu
Olaines novada ekonomiskajai attīstībai svarīgākajās nozarēs • Ražošana – 39
• Pārstrādes uzĦēmumi - 1
• Būvniecība – 0
• Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi - 43
• Ar transportu saistīti pakalpojumi - 57
• Vairumtirdzniecība - 43
• Mazumtirdzniecība - 97
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
780

•
•
•

Ar tūrismu saistīti pakalpojumi - 4
Starpniecība - 16
Ar lauksaimniecību saistīta darbība – 1
Pārstāvētās nozares absolūtos skaitĜos (Olaines novads)
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0

Visu Olaines novada uzĦēmumu datu bāze – adrešu katalogs ir šeit http://www.zo.lv/vienkarsa-meklesana/?off=&q=Olaines+novads
Lielākais Olaines novada uzĦēmums (kas vienlaicīgi ir arī lielākais
Latvijā) ir a/s Olaines ėīmiski farmaceitiskā rūpnīca (www.olainfarm.lv)
Investīciju vide – rūpniecība.
20.2. UzĦēmumu skaita dinamika (sākot no 1995. gada)
UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - Komercreăistra
dati (Olaines novads)
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UzĦēmumu reăistrēšanas un likvidēšanas dinamika - UzĦēmumu
reăistra dati (Olaines novads)
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21. Sociālā vide
Tāpat kā visur citur, arī Olaines novadā sociālā vide ietver cilvēka dzīves un
darba apstākĜus, ienākumu līmeni, iegūto izglītību un vietējo sabiedrību, kurai
viĦš pieder, kam visam kopā ir būtiska ietekme uz veselību.
21.1. Sociālā palīdzība
Olaines novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, sekmīgi
izmantojot pagasta budžeta līdzekĜus, pilnvērtīgi tiek sniegta sociālā
palīdzība. Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekĜi pabalstiem garantētā
minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai, kā arī pašvaldībai ir izīrējamo
dzīvokĜu fonds un noris šo dzīvokĜu izīrēšana maznodrošinātām personām.
Sociālās palīdzības nodrošināšanai Olaines novadā darbojas –
• pašvaldības aăentūra “Olaines sociālais dienests”
• bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”
Sociālās palīdzības mērėi ir sekojoši - nodrošina pašvaldības un valsts
noteikto sociālo pabalstu piešėiršanu un izmaksu; nodrošina individuālas
konsultācijas personām un ăimenēm, kurām radušās sociālas problēmas un,
kuras griežas ar iesniegumu sociālajā dienestā pēc palīdzības; veicina
personu un ăimeĦu sociālo funkcionēšanu, kā arī viĦu līdzdalību problēmu
risināšanā; nodrošina sociālo palīdzību bērniem (bāreĦiem, bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, bērniem no nelabvēlīgām ăimenēm);
sadarbojas ar Olaines novada bāriĦtiesu; veic darbu ar sociālā riska grupas
jauniešiem; sniedz sociālo palīdzību personām, kuras atbrīvojušās no
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ieslodzījuma vietām un bezdarbniekiem; organizē institucionālās aprūpes
nodrošināšanu personām, kurām tā nepieciešama; sagatavo lēmuma
projektus sociālajos jautājumos iesniegšanai Olaines novada domē un veic
darbu ar atkarīgajām personām.
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaĜā divas reizes nedēĜā strādā
psihologs, kas sniedz bezmaksas palīdzību nodaĜas klientiem, kā arī strādā ar
dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem un viĦa
piederīgajiem.
2011. gada 1. martu Olaines novadā ir sekojošs sociālās palīdzības
raksturojums vienam mēnesim • trūcīgas personas statuss noteikts 1907 personām
No tām 586 bērni, 18 bērni ar invaliditāti, pilngadīgas darbspējas vecuma
personas 1105
•

maznodrošināts statuss Olaines novadā nav noteikts, spēkā ir trūcīgās
personas statuss (saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299
no 30.03.2010.)

pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, kopējais
apmērs 5081 latu, noteikts 285 personām
Šis pabalsts tiek piešėirts (saskaĦā ar MK noteikto līmeni) 40 lati pilngadīgai
personai un 45 lati nepilngadīgai personai.
•

•

dzīvokĜa komunālo maksājumu pabalsts, kopējais apmērs 9364 latu,
noteikts 322 personām

•

pabalsts brīvpusdienām skolā un bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības
iestādēs, kopējais apmērs 9940 lati, saĦem 447 bērni (gan
pakalpojuma veidā, gan izmaksājot pabalstu bērnu vecākiem, kuru
bērni mācās citās pašvaldībās)

•

skolas mācību līdzekĜu iegādei pabalsts tiek maksāts rudenī, kad bērni
atsāk mācības gada rudenī šāds pabalstus tika izmaksāts 130
trūcīgiem vai maznodrošinātiem bērniem

•

pabalsts apbedīšanai 2011. gada martā tika izmaksāti 14 mirušo
tuviniekiem vidēji 150 latu apmērā par katru mirušo

•

pabalsts jaundzimušo aprūpei 2011. gada martā tika izmaksāts
36vecākiem, kopā 3600 latu apmērā

•

pabalsts aprūpei 2011. gada martā ir palīdzēts 4 personām, kopējais
palīdzības apjoms ir 75 latu apmērā un 30 cilvēki saĦem aprūpes
pakalpojumus mājā
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•

pabalsts pēc ārpusăimenes aprūpes, saĦem 16 pilngadību sasnieguši
bērni, katrs 45 latus mēnesī, kuri sekmīgi turpina mācības

•

aizbildĦu pabalsts, 45 latus mēnesī par katru bērnu saĦem 35
personas par 40 bērniem

•

pabalsts neparedzētiem gadījumiem, 2011. gada martā ir palīdzēts 5
personām ar ăimenēm, kopā 390 latu apmērā

•

tiek nodrošināts (apmaksāts) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 12 bez vecāku gādības palikušiem bērniem

•

tiek nodrošināts apmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums 36 vecajiem Ĝaudīm un invalīdiem, kuriem
ir nepieciešama ikdienas aprūpe un uzraudzība

•

2011. gada martā ir izvērtēti ienākumi personām un izsniegtas izziĦas
saskaĦā ar MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 120 latus izsniegtas 48 izziĦas marta
mēnesī. Personām, kurām ienākumi nepārsniedz 150 latus izsniegtas 15
izziĦas marta mēnesī.
Pēc SVID analīzes, runājot par Olaines novada sociālo palīdzību var
izdalīt tās stiprās un vājās puses -

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses
un iespējas

•
•

darba iespējās
ārpus novada
iespējas
sadarboties ar
citām
pašvaldībām
sociālo dzīvokĜu
un māju izveidē

Vājās vietas
un draudi

•
•

•

•

iekšējie apstākĜi

•

labi attīstīta

•

informācijas
trūkums
maznodrošināto
skaita
palielināšanās
nepietiekams
finansējums
sociālo
jautājumu
risināšanai
depresijas un
sociālās
spriedzes
palielināšanās
liels
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•
•

•
•

infrastruktūra –
pieejami
veselības
aizsardzības,
izglītības, kultūras
un sociālie
pakalpojumi
darba iespējas
novadā
pašvaldības
sociālā dienesta
darbs
iespējas organizēt
mājas aprūpi
iespēja sekmēt
jaunu darba vietu
izveidi

•
•

•

•

nenodrošināto
un
bezdarbnieku
īpatsvars
sociālo dzīvokĜu
nepietiekamība
kriminogēnās
situācijas
pasliktināšanās
nelabvēlīgo
ăimeĦu skaita
palielināšanās
uzĦēmīgāko un
darba spējīgāko
iedzīvotāju
aizplūšana no
novada

21.2. Veselības aprūpe
Pēc pašvaldības datiem (http://www.olaine.lv/veseliba) Olaines novadā ir 9
veselības aprūpes iestādes • Olaines veselības centrs
Centrā Olaines novada iedzīvotājiem tiek nodrošināti valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumi (primārā aprūpe, izmeklējumi un terapija,
laboratoriskie izmeklējumi, dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, fizikālās
medicīnas pakalpojumi, zobārstniecība bērniem un speciālistu konsultācijas)
un maksas pakalpojumi (vakcinācija pret ērču encefalītu, gripu, B hepatītu,
pneimovakcīnu, ultrasonoskopija, spirogrāfija, medicīniskās komisijas, ūdens
dziedniecība, zobārstniecība un protezēšana).
•

ārsta V. Melbārdes privātprakse Olainē

•

ārsta A. Miėelsones privātprakse Olainē

•

ārsta S. Kukurānes privātprakse Jaunolainē

•

ārsta M. Adamovas - KrastiĦas privātprakse Olainē

•

ārsta S. Dzenes privātprakse Olainē

•

ārstu N.Šohinas, J.Grigorjevas un V.Jaunėiėes privātprakse Olainē

•

zobārstu M. KubuliĦas,
privātprakse Olainē

M.

Šotas,

A.

DvorĦikovas,

I.

Kirkačas
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•

zobu protēzistu H. Kirkačas un I. Kirkača privātprakse Olainē

21.3. Kultūra
Pēc
pašvaldības
datiem
(http://www.olaine.lv/olaines-kulturas-centrs)
Olaines novadā ir 7 kultūras iestādes • Olaines kultūras centrs
Šī pašvaldības iestāde ir novada kultūras dzīves centrs, jo organizē atpūtas,
izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus; sniedz
publiskos pakalpojumus kultūras, kino izrādīšanas, reklāmas un citās
sabiedrisko attiecību jomās; nodrošina tautas mākslas un kultūras vērtību
saglabāšanu, izkopšanu un jaunrades procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas
kompetences ietvaros.
Olaines kultūras centrā notiek tradicionālie pasākumi - Bērnu un jauniešu
popmūzikas festivāls - konkurss „Pavasara balsis”, Olaines pilsētas svētki,
atpūtas vakari, diskotēkas, teātra izrādes bērniem un pieaugušajiem,
koncertprogrammas, koncertuzvedumi, Lieldienu un Ielīgošanas svētki,
Krievu kultūras nedēĜa (kopš 2006. gada), radošās vasaras darbnīcas un
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
• Olaines kultūras nams
Darbojas 7 pašdarbības kolektīvi – bērnu vokālais ansamblis „Olaines cālīši”,
bērnu un jauniešu popgrupa „Sveiks”, bērnu deju kolektīvs „OĜi”, vidējās un
vecākās paaudzes deju kolektīvs „Janita”, sieviešu vokālais ansamblis
„Undīne”, folkloras kopa „Dzedzieda” un jauktais koris „Dziesma”.
• Jaunolaines kultūras nams
Darbojas 9 pašdarbības kolektīvi – bērnu deju kolektīvs „Pienenīte”, bērnu
vokālais kolektīvs „Spārīte”, senioru vokālais ansamblis „Sarma”, pieaugušo
deju pulciĦš, aerobikas pulciĦš, drāmas ansamblis, galda spēĜu nodarbības,
rokdarbu pulciĦš un sporta deju pulciĦš.
• Bibliotēkas
Olaines novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines novada
administratīvajā teritorijā nodrošina 3 bibliotēkas - Olaines Bibliotēka, kurā
darbojas pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaĜa,
Jaunolaines Bibliotēka un Gaismu Bibliotēka.
Visās novada bibliotēkās ir pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi.
Olaines Bibliotēkā bezmaksas publiskai lietošanai ir piedāvāti 5 datori, bērnu
literatūras nodaĜā – 5 datori. Jaunolaines Bibliotēkā - 4 datori, Gaismu
Bibliotēkā - 3 datori.
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• Olaines vēstures un mākslas muzejs
Muzeja kompetencē ir Olaines pilsētas un novada dabas, garīgā un materiālā
kultūras mantojuma apzināšana, izpēte, saglabāšana un popularizēšana
sabiedrības izglītošanai un attīstībai.
Muzeja pamatuzdevums ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines
novada attīstību ietekmējošiem faktoriem un tās lomu Latvijas
tautsaimniecībā, veidojot pozitīvu Olaines novada tēlu.
Muzeja telpās ir pastāvīgas un maināmās ekspozīcijas. Pastāvīgās
ekspozīcijas materiāls stāsta par Olaines pilsētas pirmsākumiem, pagātni un
esošo, novada dzīvi. Mainīgā ekspozīcijas daĜa allaž ir saistīta ar Olaines
novada un tā iedzīvotājiem, tika izstādīti gan esošo, gan bijušo olainiešu
darbi. Muzejā regulāri tiek izvietotās mākslinieku, amatnieku, Mākslas skolas
audzēkĦu, interešu izglītības pulciĦu un citu Olaines novada mākslinieku
darbu izstādes.
Pēc SVID analīzes, runājot par Olaines novada kultūras sfēru var izdalīt
tās stiprās puses un iespējas un vājās puses un draudus -

Pozīcijas

ārējie apstākĜi

Stiprās puses
un iespējas

•

•

iespēja izmantot
Rīgas kultūras
iestādes un
pasākumus
investīcijas un
dalība projektos

Vājās puses
un draudi

•

•

•

•

iekšējie apstākĜi

•
•
•
•
•

kultūras iestādes
uzĦēmīgi cilvēki
pašvaldības
atbalsts
aktivizēt darbu ar
iedzīvotājiem
racionāli izmantot
infrastruktūru,
dabas un

•

•

zema
iedzīvotāju
aktivitāte
maz pasākumu
konkrētām
mērėa grupām
attieksme pret
sabiedrisko
īpašumu
zemais
iedzīvotāju
kultūras līmenis

nepietiekošs
masu sporta,
kultūras un
atpūtas
pasākumu
skaits
finanšu
trūkums
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kultūrvēsturiskos
pieminekĜus un
objektus

21.4. Izglītība
Olaines novada pašvaldība nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā arī
ārpusskolas izglītību, pieaugušo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību.
Visas izglītības iestādes strādā ar licencētām izglītības programmām.
Pēc
pašvaldības
datiem
(http://www.olaine.lv/olaines-kulturas-centrs)
Olaines novadā ir 4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes –
• pirmskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”
• pirmskolas izglītības iestāde „Zīle”
• pirmskolas izglītības iestāde „Magonīte”
• speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
un 1 privātā pirmsskolas izglītības iestāde –
• pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Starp pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusies savstarpēja
sadarbība – vasaras periodā iestāžu personāla atvaĜinājumi tiek saskaĦoti un
bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Olaines novadā ir 2 vispārizglītojošās izglītības iestādes, kurās var iegūt
izglītību sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas līmenī Olaines 1.vidusskola (Pēc reorganizācijas tika pievienota arī Olaines
pagasta sākumskola, kura atrodas Jaunolainē)
Skola īsteno 3 izglītības programmas - vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā programma; pamatizglītības programma un pirmsskolas
izglītības programma.
•

• Olaines 2.vidusskola (akreditēta līdz 2012. gada 9. martam)
Skola īsteno 5 izglītības programmas - vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma; pamatizglītības
mazākumtautību programma; pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma;
speciālās
pamatizglītības
mazākumtautību
programma
izglītojamajiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
un
speciālās
pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem.
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Olaines novadā ir 2 profesionālās ievirzes skolas –
•

Olaines Mūzikas un mākslas skola, kurā bērni var pilnveidoties,
apgūstot zīmēšanas, veidošanas un muzicēšanas prasmes.

Tā ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde Profesionālas ievirzes izglītības
programmu īstenošanai, kur 2010./ 2011. mācību gadā mācās 232 audzēkĦi.
Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
2018.gadam.

licence

derīga līdz

Skolas darbības galvenie mērėi ir sekmēt audzēkĦu veidošanos par garīgi
attīstītu, brīvu un radošu personību; sniegt nepieciešamās zināšanas un
prasmes profesionālas izglītības turpināšanai vidējās izglītības mācību
iestādēs; nodrošināt ikvienam audzēknim iespēju apgūt zināšanas, prasmes
un iemaĦas mūzikā un mākslā, kā arī radīt iespēju visiem audzēkĦiem apgūt
uzstāšanās praksi, paplašināt māksliniecisko redzesloku.
Skolas tradīcijās ietilpst Ziemassvētku koncerti un audzēkĦu darbu izstādes;
pedagogu koncerti un izstādes; Olaines pilsētas svētku koncerti un vienreiz
gadā Mākslas dienas; izstādes un koncerti Olaines vēstures un mākslas
muzejā, Olaines Kultūras centrā, Olaines sociālās aprūpes centrā u.c., mācību
gada noslēguma koncerti, audzēkĦu darbu izstādes.
•

Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledža

Piedāvā iegūt augstāko un profesionālo vidējo izglītību.
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar
vidējo vai vidējo profesionālo izglītību) ir sekojošas – Biotehnoloăijas, Vides
aizsardzības
tehnoloăija,
Ėīmijas
tehnoloăija
un
biotehnoloăija,
Inženiermehānika un Pārtikas produktu kvalitātes kontrole. Koledžā tiek
īstenotas tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas,
•

Pieaugušo izglītības centrs

Centrs realizē neformālo izglītību (vērstas uz dažādu prasmju apguvi,
redzesloka paplašināšanu, sava viedokĜa formēšanu, patīkamu un lietderīgu
brīvā laika izmantojumu), kursus, lekcijas, praktiskas nodarbības, tikšanās
un ekskursijas.
Darbība Pieaugušo izglītības centrā saskaĦota ar Olaines novada pašvaldību.
Pēc SVID analīzes, runājot par Olaines novada izglītības sfēru var izdalīt
tās stiprās un iespējas un vājās puses un draudus -
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Pozīcijas

Stiprās puses
un iespējas

Vājās puses
un draudi

ārējie apstākĜi

•

iespējas izvēlēties
izglītības iestādes
Rīgā un citur

•

nepietiekošs
atalgojums
skolotājiem

iekšējie apstākĜi

•

izglītības
pieejamība
pašvaldības
atbalsts
skolu ārpusklases
darbs
laba skolu
materiāli tehniskā
bāze
veicināt privāto
izglītības iestāžu
veidošanos

•

pieaugušo
papildizglītības
iespēju
trūkums
apgrūtināta
spēja konkurēt
darba tirgū
bērnu aiziešana
uz citām
skolām
skolas kolektīva
pasivitāte
novada
sabiedriskajā
dzīvē

•
•
•

•

•

•

•

21.5. Sports
Olaines novada pašvaldība atbalsta olainiešus – pasaules klases sportistus un
veterānus.
Pēc Olaines novada pašvaldības datiem uz 01.05.2011. ir 8 sporta un
aktīvās atpūtas vietas (http://www.olaine.lv/sports) –
• Olaines sporta centrs
Olaines sporta centrs kopš 2010. gada februāra nodrošina Olaines novada
sporta dzīvi un sporta objektu apsaimniekošanu. Olaines Sporta centrs
atbalsta sekojošus sporta pulciĦus un sekcijas: - bērnu futbolu, veterānu
futbolu, bērnu hokeja un bērnu daiĜslidošanas pulciĦus, šaha un novusa
klubu, boksa klubu, sporta deju pulciĦu, ūdens tūrisma sekciju.
Sporta sekcijas un komandas, kuras atrodas Olaines Sporta centra
pārraudzībā ir sekojošas - bērnu basketbola sekcija; sporta deju kolektīvs
„Olaine”, ūdens tūrisma pulciĦš; Olaines pilsētas novusa komanda; bērnu un
jauniešu futbola sekcija „Olaine”, bērnu daiĜslidošanas sekcija; bērnu hokeja
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sekcija; bērnu boksa sekcija; bērnu peldēšanas sekcija un futbola veterānu
klubs.
Olaines Sporta centrs regulāri piedāvā dažādas sporta nodarbības basketbola, futbola, handbola, novusa, dambretes, kā arī citas komandu un
individuālās sacensības.
Olaines novadā par tradicionālu kĜuvusi „Diena bez auto” (pasākums, kas
notiek Eiropas mobilitātes nedēĜas ietvaros).
Visa mācību gada garumā tiek rīkotas Olaines mācību iestāžu sporta spēles,
ar mērėi - turpināt sporta tradīciju atjaunošanu Olaines skolu jaunatnes vidū;
radīt interesi par fiziskām sporta nodarbībām un lietderīgu laika pavadīšanu;
noskaidrot spēcīgākos mācību iestāžu kolektīvus un individuālos uzvarētājus
sporta veidos.
Olaines novada iedzīvotājiem tiek rīkoti kopīgi pasākumi - basketbola turnīrs
„Olaines kauss”; strītbola turnīrs „Bomball”; galda tenisa čempionāts; šaha
čempionāts; turnīrs pludmales volejbolā „Četri pret četri”; šorttreka
sacensības starp mācību iestādēm; Olaines komandas turnīrs novusā;
Olaines ielu stafetes „PAVASARIS”; Olaines vidējo mācību iestāžu sporta
spēles vieglatlētikā un makšėerēšanas čempionāts.

• Peldbaseins
Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu ăimenes loceklim ir 1 lats,
bet bērns invalīds un viĦa pavadonis peldbaseinu var apmeklēt bez maksas.
• Slidotava
Slidotavā ir ieklāts multifunkcionāls segums, līdz ar to slidotavā vasarā var
nodarboties ar citiem sporta veidiem
rollerhokeju, skrituĜošanu un florbolu.

-

basketbolu,

tenisu,

futbolu,

• Stadioni
Olaines novadā ir trīs stadioni - Olaines stadions (atrodas Olainē); stadions
pie Olaines 2.vidusskolas (atrodas Olaine) un stadions Jaunolainē. SkrejceĜi
un laukumi ir paredzēti visiem, kas stadionā praktiski darbojas sporta
apavos.
• Skeitparki
Olaines novadā ir divi skeitparki - Olainē un Jaunolainē.

22. Individuālās personas
Pētījuma gaitā tika izvērtēta individuālo personu dalība Olaines novada dzīvē
un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par virzieniem, kuros viĦi gribētu
darboties nākotnē. ĥemot vērā ar likumu noteikto personu datu aizsardzību,
anketēšana bija anonīma.
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22.1. Darbības aktivitāte dalība projektu konkursos
Olaines novada iedzīvotāju anketēšana absolūtos skaitĜos
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Olaines novada iedzīvotāju individuālā aktivitāte sava novada dzīvē
absolūtos skaitĜos
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Olaines novada iedzīvotāju dalība novada projektu konkursos
absolūtos skaitĜos
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Olaines novada iedzīvotāju atbalstāmās sabiedriskās aktivitātes
nākotnē absolūtos skaitĜos
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Secinājumi par Olaines novadu
ĥemot vērā augstāk minēto svarīgākie atzinumi par Olaines novadu kā
atsevišėi Ħemtu pētījuma subjektu ir sekojoši –
•

Teritoriālais plānojums

Olaines novada teritorija ir vidēji blīvi apdzīvota, iedzīvotāji dzīvo kompakti,
g.k. Olaines pilsētā.
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Olaines novada centru veido Olaines pilsēta, kurā dzīvo 61% (12 667 cilvēku)
no visiem novada iedzīvotājiem. Olaine pilsētas tiesības ieguva 1967. gadā
un kurai (kā visām pilsētām) ir raksturīga ēku koncentrācija un pilsētas
infrastruktūra (ielas, laukumi, transporta tīkli, enerăijas, ūdensapgādes,
atkritumu apsaimniekošanas un citas sistēmas).
Attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu ir tikai 2 pasta nodaĜas (Jaunolainē un
Olainē), kas varētu būt pietiekami pakalpojumu saĦemšanu Olainē novadā.
Olaines novadā atrodas LR IeM Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakĜautībā
esošais Olaines cietums. Tas ir slēgtā tipa cietums (ar 1 atklātā tipa cietuma
nodaĜu), kurā sodu izcieš ar brīvības atĦemšanu notiesātie vīrieši par smaga
vai sevišėi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti no
daĜēji slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem.
Olaines cietumā (kā visos slēgtajos cietumos) tiek nodrošināta notiesāto
pastiprināta apsardze un maksimāla uzraudzība.
•

Vides kvalitāte

Olaines pilsēta - veidojusies kā rūpniecības pilsēta. Visa tās struktūra tika
pakĜauta rūpniecības attīstībai, kuras uzplaukuma gados Olaines pagastā
uzbūvēti vairāki daudzstāvu namu dzīvojamie kvartāli.
DaudzdzīvokĜu mājās dzīvo ievērojams skaits pagasta iedzīvotāju (ap 60%).
Augsta ir dzīvojamā fonda nolietojuma pakāpe un atpaliek tā labiekārtojuma
līmenis. Dzīvojamā fondā liels īpatsvars ir pagājušā gadsimta 70 - 80 gadu
daudzstāvu lielpaneĜu mājām. Māju celtniecībā izmantoti nekvalitatīvi
materiāli, daudzviet nekvalitatīvs bijis celtnieku darbs, tāpēc tās grūti
apsildāmas, sliktā tehniskā stāvoklī.
Šai apbūvei ir nepieciešami humanizācijas pasākumi, renovācija un
dzīvojamo māju siltināšana. Sarežăījumus saimnieciskajā darbībā rada tas,
ka daĜa iemītnieku nenokārto komunālo pakalpojumu maksājumus.
Problemātiska ir arī privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošana, jo trūkt
pieredzes dzīvokĜu apsaimniekotāju kooperatīvu veidošanā un darbības
organizēšanā. Risināma ir bijušās kara pilsētiĦas Birzniekos daudzdzīvokĜu
māju izmantošana un vides harmonizācija.
Olaines novadā esošo 1 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības
plāns nodrošinās konkrētu pasākumu sistēmas realizāciju, kura Ĝaus saskaĦot
dabas aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas un apsaimniekošanas režīma
prasības ar Olaines novada attīstības interesēm.
Mārupes novadā ir aktuāla ir trokšĦa un vides piesārĦojuma problēma, kā arī
sliktais daudzdzīvokĜu māju inženiertehniskais stāvoklis. No ekoloăijas
viedokĜa Olaines novadam ir slikta slava un dažas teritorijas var uzskatīt par
degradētām.
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•

Dabas tūrisms

Dabas tūrisma attīstība Olaines novadam nav uzskatāma prioritāru.
•

Kultūras tūrisms

Olaines novadā nav tādu kultūras un arhitektūras pieminekĜu, kas Ĝautu
prognozēt sekmīgu kultūras tūrisma attīstību.
•

Sports un aktīvā atpūta

Olaines novadā ir pietiekami labi attīstīta infrastruktūra sporta nodarbību un
aktīvās atpūtas cienītājiem, tāpēc jāpalielina to izmantošanas efektivitāte un
jāpaplašina piedāvāto pakalpojumu spektrs.
•

Pašvaldība

Pašvaldības galvenajā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma.
Arvien strauji pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits prasa mūsdienīgu
pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu
risināšanā, ja nākotnē gribam dzīvot plānveidīgi un mērėtiecīgi sakārtotā
teritorijā ar maksimāli tīru vidi, ar Rīgas piedāvājumu konkurētspējīgām
izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām uz
vietas pašvaldībā.
Olaines novada pašvaldības budžets ir optimāls attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu 506 lati gadā uz vienu novada iedzīvotāju.
Budžets ir sastādīts bez deficīta un pilnībā apmierina pašvaldības
pamatfunkciju nodrošināšanu. Pašvaldības funkcionēšanai tiek novirzīti 16%
no kopējo izdevumu skaita, kas ir labs rādītājs Rīgas reăionā. NodokĜos
pašvaldības budžetā tiek saĦemti 67% no kopējo ieĦēmu skaita, kas ir labs
rādītājs šajā reăionā. No tā mēs varam secināt, ka pašvaldības spēja pildīt
savas ar likumu noteiktās funkcijas nav apdraudēta un tas labvēlīgi ietekmē
gan visa novada attīstību, gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Mārupes novadu vada izglītoti cilvēki, jo 82% deputātu ir augstākā izglītība.
Deputātu vecuma sadalījums ir optimāls – 64% ir cilvēki ar lielāku dzīves
pieredzi (pēc 40 gadiem) un 36% ir gados jaunāki cilvēki (vecumā līdz 40
gadiem). Olaines novada pašvaldībā nav pārstāvētas vairums no Saeimā
ievēlētajām partijām (tikai 23% deputātu ir no Saeimā ievēlētām partijām),
tāpēc tas Ĝauj secināt, ka visu vēlētāju grupu interešu realizācija var tikt
apdraudēta.
Olaines novada pašvaldība pilnībā nodrošina saviem iedzīvotājiem ar likumu
noteiktos pakalpojumus, kas ir labs pamats savstarpējās uzticības un
sadarbības veicināšanai.
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Darbība kā kapitāla daĜu turētājai a/s un privātajās kapitālsabiedrībās Olaines
pašvaldībai nav bijusi plaša un veiksmīga. Līdz ar to pašvaldībai ir liels
potenciāls nākotnē ar savām daĜām piedalīties kapitālsabiedrībās, kas varētu
pozitīvi ietekmēt vides un dzīves kvalitāti Olaines novadā, kā arī risināt
iedzīvotāju nodarbinātības problēmas.
Olaines novadam ir lielas iespējas iesaistīties starptautiskos projektos un
piedalīties kopīgu programmu (vides aizsardzības, tūrisma, sabiedriskā
transporta, sociālās, u.c.) realizācijā.
•

Iedzīvotāju skaits un darba spējas

Olaines novadam ir raksturīgs straujš iedzīvotāju skaita pieaugums – no
12 849 cilvēkiem 2006. gadā līdz 20 658 cilvēkiem 2011. gadā, kas veido
37% iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Olaines ir „jauns” novads, jo tajā dzīvo tikai 18% cilvēku pēc darba spēju
vecuma un 17,55% no visiem iedzīvotājiem ir bērni.
•

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Olainē nav tipiski latviska vide – 43% ir latviešu, bet 57% iedzīvotāju ir citu
tautību pārstāvji, no kuriem 69% ir krievu tautības iedzīvotāji.
Olaines novadā ir pilsonības problēmas, jo tikai 71% no visiem iedzīvotājiem
ir pilsoĦi.
•

Izglītība

Analizējot situāciju ar izglītības iestādēm Olaines novadā, varam secināt, ka
tajā ir ne tikai pašvaldības dibinātas vispārizglītojošās un pirmskolas izglītības
iestādes, bet arī privātās izglītības iestādes un iespēja iegūt profesionālo
izglītību.
Pašvaldības izglītības iestāžu finansējums ir Ĝoti labs (36% no kopējā
pašvaldības budžeta) un piedāvāto pakalpojumu spektrs atbilst novada
vajadzībām.
Olaines novada pieaugušajiem iedzīvotājiem nav informācijas un netiek
piedāvātas iespējas savā novadā iesaistīties Latvijas programmas
„Mūžiglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 213. gadam” ietvaros, lai lai
novada iedzīvotāji iesaistītos darba tirgus prasībām un darba devēja
vajadzībām atbilstošas profesionālās tālākizglītības programmās. Tas,
savukārt novada iedzīvotājiem nenodrošina karjeras izglītības pasākumus un
iespēju saĦemt neformālās izglītības diplomu.
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Tā rezultātā var parādīties sociālā noslāĦošanās draudi, palielināties
bezdarbnieku skaits, jo ir ierobežotas iespējas visu mūžu mācīties daudzām
sociālām grupām - ăimenēm ar zemu ienākumu līmeni, cilvēkiem bez pamata
prasmēm, sievietēm, kuras ilgstoši kopušas bērnus, jauniešiem, īpaši laukos,
cilvēkiem virs 50 gadiem, personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās,
cilvēkiem ar nepabeigtu vidējo un pamata izglītību, profesionālo izglītību un
bez
izglītību
apliecinoša
dokumenta,
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem, cilvēkiem ar integrācijas problēmām darba tirgū un sabiedrībā
(it īpaši laukos).
•

Veselības aprūpe

Attiecībā pret kopējo novada iedzīvotāju skaitu, Olaines novadā veselības
aprūpes iestāžu skaits ir optimāls un veselības aprūpes pakalpojumi
iedzīvotājiem pilnībā tiek nodrošināti. Ja ir vajadzīga specializēta palīdzība vai
speciāla neatliekamā palīdzība, tad Ĝoti pozitīva loma tās saĦemšanai ir Rīgas
novads.
•

Kultūra

Olaines novada pašvaldība atbalsta kultūras un izglītības pasākumus,
piešėirot tiem 7% no kopējās budžeta summas, kas nav vērtējams kā augsts
rādītājs. Nākotnē ieteicams izmantot Rīgas tuvumu un pašvaldības atbalstu,
organizējot jaunus un paplašinot jau esošos publiskos pasākumus, kuri būtu
domāti ne tikai Olaines novada iedzīvotājiem (Piemēram, festivāli, deju
turnīri un tml.)
•

Nodarbinātības problēmas

Situācija nodarbinātības jomā Olaines novadā atrisināta un kopējais bezdarba
līmenis 10,4% .
Mārupes novada problēma ir samērā augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits
(39%) un tas, ka 46% no visiem bezdarbniekiem ir ar darba tirgus prasībām
neatbilstošu izglītību (tikai ar vidējo vispārējo izglītību vai pamatizglītību).
•

UzĦēmējdarbība

Mārupes novadā būtu nepieciešams attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā
esošo resursu izmantošanu – dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru
lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi.
•

Nevalstiskās organizācijas

Olaines novadā ir nevalstiskas organizācijas, kas nodarbotos sfērās, kas skar
veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sabiedrības integrācijas, sociālās
noslāĦošanās, cilvēktiesību aizsardzības un dzīvnieku tiesību aizsardzības
jautājumus.
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Taču arī jaunu nevalstisko organizāciju dibināšanas ziĦā Olaines novadā ir Ĝoti
plašas potences. Šīs nevalstiskās organizācijas ne tikai apmierinātu kādu
sabiedrības vajadzību, bet arī sniegtu cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu
sabiedrības locekĜu dzīves kvalitāti, profesionāli pašapliecināties, iegūt jaunus
draugus, profesionāli pilnveidoties un augt kā personībām. Savukārt
jauniešiem nevalstiskās organizācijas dotu iespēju iegūt savu pirmo darba
pieredzi, iesaistoties brīvprātīgo darbā.
Esot sabiedriski aktīvi cilvēki jūtos laimīgāki, vairāk uzticētos citiem
cilvēkiem, iegūtu konstruktīvāku un mazāk cinisku pasaules skatījumu un
augstāk novērtētu cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi darba efektivitātē.
Noskaidrots (http://www.politika.lv/index.php?id=5711), ka cilvēki, kas
darbojas kādā nevalstiskā organizācijā, ir biežāk nodevuši asinis, vairāk
piedalījušies sapulcēs, kurās apspriesti pilsētas (pašvaldības) attīstības
jautājumi, izteikti biežāk tikušies ar politiėiem un daudz biežāk bez atlīdzības
strādājuši citu labā.
•

Iedzīvotāju aktivitāte

Olaines novada iedzīvotāji nākotnē labprāt piedalītos sava novada dzīves
kvalitātes uzlabošanā, ja vien būtu vairāk informācijas par pasākumiem un
iespēju piedalīties projektu konkursos un būtu kāda iniciatīvas grupa, kas
visu aktīvi organizē.
Visvairāk atbalstītās darbības jomas ir vides sakārtošana un aizsardzība,
sports un aktīvā atpēta, kultūra un izglītība.
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PARTNERĪBAS TERITORIJA
IX. APKOPOJUMS PAR PARTNERĪBAS TERITORIJU
Apkopojumā ir norādītas galvenās pozitīvās un negatīvās iezīmes, kas ir
raksturīgas visā Partnerības teritorijā.

Novadu salīdzinājums pēc platības absolūtos skaitĜos (km²)
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Novadu salīdzinājums pēc iedzīvotāju blīvuma uz 1 km² absolūtos
skaitĜos
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Pētījuma gaitā tika apkopoti Partnerības teritorijas galvenie statistiskie
rādītāji absolūtos skaitĜos -

Kopējie
Partnerības
teritorijas
rādītāji

Babītes
novads

Mārupes novads

Olaines novads

Platība kv.km 642,6

241,7

103,9

297

38,2

145,6

69,5

Pagasti 4

2

0

2

Ciemi 52

27

4

21

Iedzīvotāju
blīvums uz
kv.km 84,4

1

177

Kultūrvēsturiskie 17
objekti,
piemiĦas vietas
un muzeji 38

11

10

Īpaši
aizsargājamās
teritorijas 6

4

1

1

PiesārĦotās
vietas 7

0

0

7

15 261
15 516

20 122
20 658

Kopējais
iedzīvotāju
skaits • deklarētie
- 44 570
• dzīvo
45 502

9187
9328

Latvieši 34907

6614

10 760

8801

Latvijas pilsoĦi 36 516

8223

13 591

14 702

Pašvaldības
deputāti 47

15

15

17

Bezdarbnieku
skaits 2395 (7,5%)

412
(6,7%)

535
(5,5%)

1448
(10,4%)

Nevalstiskās
organizācijas -

12

14

22
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48

2011. gada
budžets (latos) 28 000 946

5 900 500

11 635 77074

10 464 676

3 887 691
Pašvaldību
ieĦēmu
prognozes 2011.
gada budžetā no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokĜa (latos) 16 947 635

6 732 670

6 327 274

UzĦēmumu
skaits 2636

1285

780

Plaši
12
pārstāvētās
nozares (skaitā
līdz 10) 59

31

16

Lielie republikas 2
mēroga
uzĦēmumi 7

4

1

Sociālā dienesta 4
palīdzības
sniegšanas
punkti 10

4

2

Veselības
7
aprūpes vietas 24

8

9

571
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Pasta nodaĜas 6

3

1

2

Kultūras
iestādes 12

4

2

6

Pirmskolas
izglītības
iestādes 9

2

2

5

Izglītības
iestādes 12

3

5

4

9

8

Sporta
un 15
aktīvās atpūtas
vietas 32

23. Ăeogrāfiskais izvietojums, administratīvais raksturojums
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • atrodas ăeogrāfiski izdevīgā stāvoklī
• visas Partnerības teritorijas labā sasniedzamība
• Partnerības teritorijā atrodas Olaines pilsēta
• labvēlīgi priekšnoteikumi teritorijas attīstībai
• nodrošināts mobilo sakaru pārklājums un internets
• teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir tikuši Ħemti vērā esošie un
perspektīvie starptautiskie projekti, nacionālie attīstības projekti un
nozaru programmas Latvijā, projekti Rīgas reăionā, Rīgas rajonā un
kaimiĦu pašvaldībās
• iespējama veiksmīga dabas tūrisma attīstība
Vājās puses un draudi • „tukšie” ciemi, kuru nākotnes prognoze ir neskaidra
• mazo ciematu neattīstītā infrastruktūra, sliktais ceĜu segums un
apgaismojums
• celtniecības apsīkums
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•
•

mazdārziĦu problēma un vides piesārĦošana ar sadzīves atkritumiem
ap tiem
slikta lauku ceĜu kvalitāte

24. Kultūrvēsturiskais mantojums
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • ir valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti
• pozitīva kultūras vide
Vājās puses un draudi • kultūrvēsturisko un arheoloăisko objektu ir maz
• kultūrvēsturiskie un arheoloăiskie objekti nav spējīgi konkurēt starp
Latvijas kultūras tūrisma objektiem

25. Analīze
Partnerības teritorija atbilst visiem kritērijiem saistībā ar apdzīvotību un
teritoriju un tas kopā veido kompaktu teritoriju.
Galvenie iekšējie un ārējie
teritorijas attīstību ir sekojoši -

apstākĜi,

kas

ietekmē

Partnerības

25.1. Ārējie apstākĜi
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • stipro pušu ir vairāk nekā vājo pušu un draudu teritorijas attīstībai
• Partnerības teritorija kā zaĜā zona Rīgas tuvumā
• blīvs autoceĜu tīkls, dzelzceĜa un lidostas tuvums
• optimāls sabiedriskā transporta maršrutu tīkls
• perspektīva Partnerības teritorijas ekonomiskā attīstība
• iespēja piesaistīt investīcijas, izstrādājot un realizējot projektus
• rūpnieciskās zonas paplašināšanās iespējas
• iespēja veicināt tūrisma attīstību
• iespēja veicināt ekoloăiski tīru produktu ražošana
Vājās puses un draudi • vājās puses un draudi ir saistīti ar valsts ekonomiskajām problēmām
un to risinājums nav atkarīgs tikai no Partnerības teritorijas darbības
• nepieciešamība konkurēt ar Rīgas tuvumu ir nenovēršams faktors
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•

•
•
•
•
•
•

bezdarbība, interesantu aktivitāšu trūkums un nepietiekamā
uzraudzība bērnu un jauniešu vidē, kas var būt par cēloni nelaimes
gadījumiem un kriminalitātes pieaugumam
pieaugušo neformālās izglītības iespēju trūkums
trokšĦu piesārĦotība
gaisa piesārĦojums
meža un kūdras purvu ugunsgrēku iespējamība
neapmierinoša ceĜu segumu kvalitāte
neattīstīti ūdenstransporta maršruti (piemēram, veidojot tūrisma un
ekskursiju maršrutus pa Daugavu, kā atjaunot kuăīšu satiksmes
iespēju starp Rīgu un Doles salu ar pieturvietām Daugavas un Sausās
Daugavas krastā)

25.2. Iekšējie faktori
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • stipro pušu ir vairāk nekā vājo pušu un draudu teritorijas attīstībai
• attīstīta infrastruktūra
• laba teritorijas sasniedzamība
• var attīstīt nozares, kuras sekmētu novadā esošo resursu izmantošanu
– dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi
• labas izglītības, kultūras, sporta un aktīvās atpūtas iespējas
• iespēja radīt kulturālāk un veselīgāk pavadīt brīvo laiku
• augsta cilvēkresursu kvalitāte un attīstība
• augstas kvalitātes dzīves vide
• cilvēkresursu saglabāšana un attīstīšana
• pievilcīga un ilgtspējīga vide dzīvei, darbam un veselīgai atpūtai
• iespēja paplašināt sociālo pakalpojumu spektru un apjomu
• iespēja paaugstināt lauksaimniecības konkurētspēju un eksporta
iespējas
• iespēja atbalstīt nelauksaimniecisku uzĦēmējdarbību un pakalpojumus
struktūru kā lauku ekonomikas svarīgu sastāvdaĜu
• iespēja saglabāt lauku apdzīvotību, lauku vidi un ainavu sabiedrības
atpūtai, tūrismam un nākamajām paaudzēm
Vājās puses un draudi • ir uzĦēmumi, kas nopietni piesārĦo apkārtējo vidi
• neattīstīta tūrisma industrija
• nav pietiekami celiĦu gājējiem un velosipēdistiem
• vāji attīstīta tūrisma pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra
• neracionāli izmantoti dabas resursi
• purvainās apkārtnes meliorācijas problēmas
• nesakoptas un neiekārtotas atpūtas vietas dabisko ūdens tilpĦu
tuvumā
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

daudzdzīvokĜu māju sliktais inženiertehniskais stāvoklis
zemi pašvaldības ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības
nav pietiekamu apstākĜu kvalitatīva un pilnvērtīga
pavadīšanai un iespējai atvieglot mājsaimniecību darbus
nepietiekams bērnu spēĜu laukumu skaits un kvalitāte
neizglītoti jaunieši, maznodrošinātie un bezdarbnieki
nepietiekami plašs sociālo pakalpojumu spektrs
rekreācijas slodzes pieaugums
iedzīvotāju sociālā noslāĦošanās
pilsonības, sociālās un nacionālās integrācijas problēmas

brīvā

laika

26. Dabas vide
Partnerības teritorijā ir • lielas un unikālas dabas vērtības Latvijas un Eiropas mērogā
• mežu resursi
• purvu resursi
• aizsargājamie augi, putni un dzīvnieki
• Daugavas upes baseina teritorija
• Lielupes baseina teritorija
Valstiskā mērogā Dabas aizsardzības pārvalde ir veltījusi pietiekošu
uzmanību Partnerības teritorijas dabas aizsardzībai un šo aktivitāšu galvenais
mērėis ir sabalansēt dabas un tās sociāli ekonomisko vērtību aizsardzību ar
teritorijas piemērotību iedzīvotāju atpūtai, izglītošanai un dabas tūrisma
attīstību.
26.1. Fizioăeogrāfiskais stāvoklis
Partnerības teritorija kopumā raksturojas kā purviem un mežiem bagāta
lauksaimniecības zemju ainava.
Pēc SVID analīzes Stiprās puses un iespējas • Partnerības teritorija atrodas līdzenumā
• laba iespēja veicināt Partnerības teritorijas publisku pieejamību, kas
iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju pavadīt brīvo laiku savas dzīves
vietas tuvumā
• sauss un silts klimats
• mežu resursi
• polderu teritorijas
Vājās puses un draudi –
• netiek veltīta pienācīga uzmanība mežu un purvu dabisko ainavu
saglabāšanai
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•
•
•
•
•
•

nepietiekama ūdens aizsardzība
nepietiekama zivsaimniecības potenciāla izmantošana
mazs lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars
lauksaimniecības
zemju
izmantošana
citiem
(piemēram, celtniecībai, u.c.)
mežu un kūdras purvu ugunsgrēka draudi
pastāvīgi kūlas dedzināšanas draudi

nolūkiem

26.2. Vides kvalitāte
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas •
•
•
•
•

•
•

plaša zaĜā zona
vides kvalitāte ir iemesls, lai Partnerības teritoriju izvēlētos par dzīves
vietu
ir īpašas dabas aizsargājamās zonas
īpašajām dabas aizsargājamajām zonām ir izstrādāts īpašs dabas
aizsardzības plāns
īpaši aizsargājamajās zonās ir apmeklētājiem piemēroti apstākĜi
atpūtai, saglabātas dabas parkā esošās dabas vērtības un nodrošināta
to aizsardzība, kā arī nodrošināt parka apsaimniekošanu un uzraudzību
zemes izmantošanā ir ievērotas vides aizsardzības prasības
labas iespējas saglabāt lauku apdzīvotību, lauku vidi un ainavu
sabiedrības atpūtai, tūrismam un nākamajām paaudzēm

Vājās puses un draudi • ir trokšĦu piesārĦojuma problēma
• nav ierīkoti trokšĦu slāpētāji (tajā skaitā koku un krūmu stādījumi)
• ir gaisa piesārĦojuma problēma
• ir rūpnieciski piesārĦotas vietas, ar sadzīviskiem atkritumiem
piesārĦotas vietas un degradētas teritorijas
• ar sadzīviskiem piesārĦotas vietas nav apzinātas un nav organizēta šo
atkritumu regulāra savākšana
• ir celtnes un dzīvojamās mājas sliktā inženiertehniskā stāvoklī
• zemes īpašnieku bezdarbības vai neprasmes rezultātā radītā ainaviskā
nesakoptība, (īpaši viensētu apkārtnē)
• nav atjaunoti un no jauna uzbūvēti tiltiĦi pār mazajām upītēm un
grāvjiem
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27. Cilvēkvide
27.1. Demogrāfiskā situācija
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • Partnerības teritorijas kopējais iedzīvotāju skaits ir pietiekams
potenciāls biedrības mērėu sasniegšanai
• Piederības teritorija ir vērtējama kā „jaunu cilvēku” teritorija darba
spējīgā vecumā
• lielas Partnerības teritorijas iedzīvotāju potences pašiem piedalīties
savas dzīves kvalitātes uzlabošanā
• pārsvarā latviska vide
• nav etnisku, reliăisku, kultūras un/vai sociālu pretrunu
Vājās puses un draudi • neatrisinātas pilsonības problēmas
• darba meklētāju aizplūšana no Partnerības teritorijas
27.2. Pašvaldības (raksturojums, veiktās un sagaidāmās
aktivitātes)
Pēc SVID analīzes
Stiprās puses un iespējas • aktīva pašvaldību un to vadītāju darbība
• kvalitatīvs pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošinājums
• pastāvīgo komisiju un komiteju kvalitatīvs darbs
• izglītības un kultūras prioritāte
• kvalitatīvi interneta un citi informatīvie resursi
• atbilstošs deputātu izglītības līmenis
• budžets bez deficīta
• piedalīšanās starptautiskos projektos un sadarbība ar citām
pašvaldībām
• plaša politiskā spektra pārstāvēšana deputātu vidū
• laba iespēja samazināt sociālās un ekonomiskās atšėirības Partnerības
teritorijas iedzīvotāju vidū
• laba iespēja popularizēt atsevišėu pašvaldību teritorijas (vietas), kas
var kalpot par Partnerības teritorijas atpazīstamības „atslēgām”
tūrisma piesaistīšanai un ekonomikas attīstīšanai
Vājās puses un draudi • nepietiekami aktīva uzĦēmējdarbība un līdzdalība kapitālsabiedrībās
• nepietiekams jaunu cilvēku īpatsvars deputātu vidū
• nepietiekamais
finansējums
vides
kvalitātes
uzturēšanas
un
uzlabošanas jomā
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•
•
•

nolietota infrastruktūra
nepietiekamā uzmanība un finansējums tūrisma nozares attīstībai
Partnerības teritorijā informācijas nodrošināšanai un sadarbības
koordinēšanai nav kopīgas informācijas bāzes par notiekošo un
nepieciešamo teritorijas attīstīšanā

27.3. Nodarbinātības situācija
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • salīdzinoši nelielais bezdarba līmenis
• iedzīvotāju mobilitātes iespējas darba tirgū ārpus Partnerības
teritorijas
• iespējas radīt jaunas darba vietas un attīstīt jau esošās darba vietas
• bezdarba līmeĦa ziĦā nav vērā Ħemamas atšėirības starp sievietēm un
vīriešiem
Vājās puses un draudi • salīdzinoši augsts ilgstošo darba meklētāju skaits
• salīdzinoši augsts cilvēku skaits ar darba tirgus prasībām neatbilstošu
izglītību
• vāja motivācija darba meklēšanai
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27.4. Nevalstiskās organizācijas
Partnerības teritorijā īstenoto
aktivitāšu skaitliskā kartēšana -

nevalstisko

organizāciju

un

VIG

Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • ir uz starptautisku sadarbību un uz sadarbību ārpus Partnerības
teritorijas orientētas nevalstiskas organizācijas
• laba sadarbība ar pašvaldībām
• ir uz apkārtējās vides saudzēšanu un iedzīvotāju integrācijas problēmu
risināšanu orientētas nevalstiskas organizācijas
• ir organizācijas, kas pārstāv sociāli vājākās sabiedrības grupas
(piemēram, invalīdus, pensionārus u.c.)
• augsts jaunu nevalstisku organizāciju dibināšanas potenciāls
• iespēja veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Partnerības
teritorijas attīstībā
• iespēja iesaistīties Partnerības teritorijas attīstībā un tās centienu
atbalstīšanā
• iespējama nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla veidošana
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•

•

iespējama finansiālo, materiālo, intelektuālo un cita veida resursu
koordinēšanu
un
piesaistīšanu
dzīves
kvalitātes
uzlabošanai
partnerības teritorijā
iespējama Partnerības teritorijas iedzīvotāju interešu pārstāvēšanu un
lobēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī

Vājās puses un draudi • nav nevalstisku organizāciju, kas būtu orientētas uz sieviešu un bērnu
tiesību aizsardzību
• zema cilvēku aktivitāte un neticība sava darba rezultātiem
• zema sabiedrības interese par nevalstisko organizāciju darbu
• nepietiekama informācija par nevalstisko organizāciju darbu
• nepietiekama pašvaldību interese un atbalsts, kā arī nevalstisko
organizāciju potenciāla izmantošana
• nepietiekami pārstāvētas dažādas tradicionālās reliăiskās konfesijas
• nepietiekama piedalīšanos projektos un pasākumos
• nevalstisko organizāciju darbības speciālistu trūkums
• ir oficiāli nereăistrētas organizācijas
• trūkst pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības koordinācijas
• finanšu trūkums
• nevalstisko organizāciju pieredzes trūkums
• vairumā gadījumu Partnerības teritorijas nevalstisko organizāciju
darbība nav pazīstama aiz teritorijas robežām
• nepietiekama resursu (finansiālo, sociālo, u.c.) piesaiste

28. Ekonomiskā vide
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • plašas iespējas ekonomikas attīstība (ražošana, zivsaimniecība,
tūrisma, lauksaimniecība, u.c.)
• attīstīta infrastruktūra un ceĜu tīkls
• pozitīva Rīgas tuvuma un Partnerības teritorijas lielo uzĦēmumu
ietekme uz teritorijas attīstību
• labas iespējas paaugstināt lauksaimniecības konkurētspēju un
ekonomikas iespējas
• ir valsts mērogā lieli uzĦēmumi, kas nodrošina darba vietas
Partnerības teritorijas iedzīvotājiem
Vājās puses un draudi • liela atkarība Rīgas tuvuma un Partnerības teritorijas lielo uzĦēmumu
ietekme uz teritorijas attīstības
• kvalificēta darba spēka trūkums
• valsts ekonomikas krīze
• mazo lauku saimniecību likvidēšana
• transporta izmaksu pieaugums
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•
•
•

neprognozējamās valsts nodokĜu politikas sekas
celtniecības un nekustamā īpašuma tirgus stāze
nereăistrēta uzĦēmumu un privātpersonu saimnieciskā darbība, slēptā
nodarbinātība un nealgotais darbs piemājas saimniecībā

28.1. UzĦēmējdarbības kapacitāte, pārstāvētās nozares, atrašanās
vieta
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • kopējais uzĦēmu skaits ir adekvāts Partnerības teritorijas atrašanās
vietai, kopējai platībai un iedzīvotāju skaitam
• attīstīta uzĦēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra
• Rīgas, galveno transporta tīklu, ostas, dzelzceĜa un lidostas tuvums
• plašs pārstāvēti nozaru spektrs
• attīstīta amatniecība
• valsts mēroga lielo uzĦēmumu atrašanās Partnerības teritorijā
• lielas iespējas jaunu uzĦēmumu radīšanai un esošo uzĦēmumu
attīstībai
• iespējams attīstīt nozares, kuras sekmētu Partnerības teritorijā esošo
resursu izmantošanu – dabas un kultūras tūrismu, ekoloăiski tīru
lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi
Vājās puses un draudi • vispārējās krīzes negatīvā ietekme un maksātnespējas draudi
• līdzekĜu trūkums uzĦēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras
atjaunošanai un modernizēšanai
• ierobežota komunikācija starp uzĦēmumiem un vienotas attīstības
vīzijas trūkums
• konkurēt nespējīgs darba atalgojums mazajos un vidējos uzĦēmumos
• lielie uzĦēmumi izspiež mazos un vidējos uzĦēmumus no tirgus
• nepietiekami pārstāvēti ražošanas, ar lauksaimniecību un produktu
pārstrādi saistīti uzĦēmumi
• nepietiekami pārstāvēti ar tūrisma pakalpojumiem saistīti uzĦēmumi
• nepietiekami pārstāvēti ar neformālās izglītības pakalpojumiem saistīti
uzĦēmumi
• vietējo resursu neracionāla izmantošana
• līdzekĜu trūkums uzĦēmējdarbības uzsākšanai
• mazo uzĦēmumu nelielie ražošanas apjomi un dārgā pašizmaksa
• novecojusi lauksaimniecības tehnika un ražošanas iekārtas
• darba devēji nav motivēti nodarbināt sociālā riska grupas (piemēram,
invalīdus, u.c.)
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29. Sociālā vide
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • raksturojama drīzāk kā labvēlīga
• labas iespējas un sociālā vide darbam ar tiem Partnerības teritorijas
iedzīvotājiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība
• nevalstiskās organizācijas, pašvaldībās un privātpersonu vidū ir
izveidojies sociāli aktīvu cilvēku „kodols”
Vājās puses un draudi • bezdarbs un maznodrošināto ăimeĦu pieaugums
• sociālās palīdzības dienesta klientu depresija un motivācijas trūkums
uzlabot savu dzīves kvalitāti
• iedzīvotāju sociālās noslāĦošanās draudi
• vāji attīstīta pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra teritorijā (nav
pieejamas sabiedriskās tualetes, ūdens Ħemšanas vietas, internets,
bankas pakalpojumi, u.c.)
29.1. Sociālā palīdzība
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • trūcīgajiem un maznodrošinātajiem tiek sniegta pilnvērtīga un ar
likumu noteikta sociālā palīdzība
• kvalitatīvs sociālās palīdzības dienestu darbs
• sadarbība ar citu pašvaldību un valsts labdarības un citām
nevalstiskajām organizācijām
• ir iespēja paplašināt sociālo pakalpojumu spektru (piemēram, bērnu
atstāšana auklītes uzraudzībā, veĜas mazgāšana, sabiedriskās pirtis un
dušas, šūšanas darbnīca, u.c.)
• labas iespējas uzlabot sociālo pakalpojumu „mājas aprūpe”
• darba iespējas Partnerības teritorijā
Vājās puses un draudi • trūkst sociālo dzīvokĜu
• nelabvēlīgo ăimeĦu skaita palielināšanās
• aizvien lielāka nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem
• pasīva nevalstisko organizāciju līdzdalība sociālo problēmu risināšanā
un sociālo pakalpojumu sniegšanā
• uzĦēmīgu, spējīgu un sociāli aktīvu cilvēku aizplūšana no Partnerības
teritorijas
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29.2. Veselības aprūpe
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • pietiekam ambulatoro veselības aprūpes iestāžu skaits
• Rīgas tuvums specializētas un neatliekamās palīdzības sniegšanai
Vājās puses un draudi • zemā iedzīvotāju maksātspēja par medicīnas pakalpojumiem
• sociāli neaizsargāto iedzīvotāju slāĦa (piemēram, pensionāru, invalīdu
u.c.) slikto dzīves apstākĜu un nekvalitatīvā uztura ietekme uz veselību
• vides piesārĦojuma ietekme uz Partnerības teritorijas iedzīvotāju
veselību
• valsts medicīnas reformas neprognozējamās sekas
29.3. Kultūra
Pēc SVID analīzes –
Stiprās puses un iespējas • iespēja izmantot Rīgas kultūras iestādes un pasākumus
• pieeja internetam bibliotēkās
• starptautiskā sadarbība un projekti
• kultūras aktivitāšu dažādība
• labas jaunu kultūras un masu pasākumu organizēšanas iespējas
• iespējas attīstīt kultūras tūrismu
• labs pašvaldības atbalsts
• ir uzĦēmīgi un kultūras jomā pieredzējuši cilvēki
Vājās puses un draudi • zema iedzīvotāju aktivitāte
• maz pasākumu konkrētām mērėa grupām
• neefektīga sadarbība ar nevalstiskām organizācijām
• nolietoti tautastērpi un mūzikas instrumenti
• profesionāliem ir vāja motivācija uzĦemtiem dažādu pulciĦu vadīšanu
29.4. Izglītība
Pēc SVID analīzes
Stiprās puses un iespējas • izglītība kā pašvaldības prioritāte
• laba izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze
• iespējas izvēlēties izglītību Rīgā un citur
• laba starptautiskā sadarbība un piedalīšanās dažādos projektos
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Vājās puses un draudi • Partnerības teritorijas iedzīvotāju izglītība neatbilst darba tirgus
prasībām
• praktiski nav privāto izglītības iestāžu
• jaunieši nav motivēti mācīties, apgūt profesiju un strādāt
• nav informācijas par pieaugušo neformālo izglītību un nav iespēju to
iegūt
• maz profesionālo izglītības iestāžu
• nepietiekama nevalstisko organizāciju iesaistīšana ar izglītību saistīto
jautājumu risināšanā
• iespējamas integrācijas problēmas darba tirgū
• valsts izglītības reformas neprognozējamās sekas
29.5. Sports
Pēc SVID analīzes Stiprās puses un iespējas • plašas sporta un aktīvās atpūtas iespējas
• labi attīstīta kvalitatīvām sporta nodarbībām un aktīvajai atpūtai
nepieciešamā infrastruktūra
• labs pašvaldības atbalsts
• pieaug jauniešu interese par sportu
• pašvaldības īpašs finansiāls atbalsts sportam un aktīvajai atpūtai
maznodrošinātajiem
• iespējams paplašināt ar sporta un aktīvās atpūtas jomā piedāvāto
pakalpojumu skaitu
Vājās puses un draudi • nepietiekams masu pasākumu skaits, kas saistās ar sportu un aktīvo
atpūtu
• nevalstisko organizāciju nepietiekama piedalīšanās sporta dzīvē un
aktīvās atpūtas organizēšanā
• nepietiekami izmantota sporta nodarbībām un aktīvajai atpūtai esošā
infrastruktūra
• netiek izmantota iespēja apvienot sporta un kultūras pasākumus
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30. Individuālās personas
Partnerības teritorijas iedzīvotāju anketēšana absolūtos
skaitĜos un procentos

176
31%

195
34%

201
35%

Babītes novads

Mārupes novads

Olaines novads

30.1. Darbības aktivitāte un dalība projektu konkursos
Pēc SVID analīzes Stiprās puses un iespējas –
• iedzīvotāju vēlme gūt informāciju par iespējām piedalīties Partnerības
teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā
• pietiekams nevalstisko organizāciju skaits, kas varētu iesaistīt
iedzīvotājus dažādos pasākumos un projektu konkursos
• iedzīvotāju vēlme darboties Partnerības teritorijai aktuālās sfērās vides sakopšana, kultūra, izglītība, sports un aktīvā atpūta
Vājās puses un draudi
•
•
•
•
•

nepietiekama informācija par iespēju piedalīties Partnerības teritorijas
labiekārtošanā un projektu konkursos
zemā iedzīvotāju aktivitāte
nepietiekama
nevalstisko
organizāciju
aktivitāte
iedzīvotāju
iesaistīšanai dažādos pasākumos
nepietiekams nevalstisko organizāciju finansējums
nepietiekama sabiedriski aktīvo iedzīvotāju resursu izmantošana
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X. PARTNERĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
Biedrības „Pierīgas partnerība” darbības mērėa grupas savas stratēăijas
īstenošanai ir visi partnerības teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, it īpaši sociāli
mazāk aizsargātās grupas, t.sk. bērni un jaunieši, un jaunie/mazie uzĦēmēji.
SaskaĦā ar biedrības „Pierīgas partnerība” mērėiem un uzdevumiem,
Partnerības teritorijā Biedrības vietējās stratēăijas 2009. – 2013. gada plānu,
stratēăijas īstenošanai ir noteikti 4 galvenie principi •
•
•
•

sadarbības un partnerības princips starp institūcijām, organizācijām,
komersantiem un iedzīvotājiem
integrēta pieeja teritorijas līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā
sabiedriskās apziĦas veidošanas un stiprināšanas princips, Ħemot vērā
katras kopienas tradīcijas, vajadzības un unikalitāti
dzimumu, etniskās piederības un dažādu sociālo grupu vienlīdzība
projektu īstenošanā un interešu aizstāvēšanā

Tirgus ekonomikā darbojošies faktori arī Partnerības teritorijā nosaka diezgan
krasas iedzīvotāju ienākumu atšėirības, izraisot sabiedrības noslāĦošanos pēc
ienākumu līmeĦa un sociālās adaptācijas spējām. Šajā procesā
priekšnosacījumus panākumu gūšanai indivīdam rada ne tikai viĦa
kvalifikācija un personiskās īpašības, bet arī viĦa dzīves un darbības vietas pilsētas vai lauku pašvaldības – attīstības ievirze, aktivitāte un potenciāls.
Partnerības teritorijai (esot Rīgas reăiona sastāvā) ir izcilas ăeogrāfiskā
novietojuma priekšrocības, kas kopā ar vēsturiski izveidoto infrastruktūru ir
būtiska attīstības salīdzinošā priekšrocība Nacionālajā un Baltijas jūras
reăiona kontekstā.
Partnerības teritorijai ir ērta pieeja Krievijas, citu bijušo PSRS valstu un
Eiropas Savienības valstu resursu un patēriĦa tirgiem, centrāls novietojums
trīs Baltijas valstu telpā.
Rīga ar savu saimniecisko un kultūras potenciālu kalpo par Partnerības
teritorijas attīstības „dzinējspēku” plašai teritorijai. Piemēram, Rīgas
plānošanas reăionam vienīgajam ir pozitīvs attīstības indekss, iekšzemes
kopprodukts uz vienu iedzīvotāju Rīgas reăionā pārsniedz Latgales rādītājus 3
reizes.
Partnerības teritorijas uzĦēmējdarbības vides konkurētspēju šobrīd nosaka
un arī turpmāk noteiks darbaspēka pieejamība un tā kvalitāte, reăiona
sasniedzamība, pētniecības un inovāciju līmenis, tiesiskā un institucionālā
bāze (tai skaitā nodokĜu politika). Visu šo faktoru kombinācijas sekmīga
izmantošana tuvākajā laikā var kĜūt par pamatu Partnerības teritorijas
labklājībai.
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Partnerības teritorija spēj elastīgāk reaăēt uz pārmaiĦām un pielāgoties
tirgus prasībām, tajā skaitā arī veiksmīgāk piesaistīt investīcijas. Tomēr vēl
nepietiekami ir izteikta Rīgas, kā attīstības veicinātāja, loma Partnerības
teritorijā un nākotnē šim faktoram ir lielas potences. Arī Partnerības
teritorijas pašvaldību vadība vēl joprojām nepietiekami novērtē savu lomu un
iespējas veicināt teritorijas darba tirgus paplašināšanu.
Nekustamā īpašuma tirgū šobrīd ir izveidojusies disproporcija starp
pieaugošo mājokĜu pieprasījumu un iedzīvotāju vairākuma zemo maksātspēju
- tirgū katastrofāli trūkst īres mājokĜu par mazāk turīgām iedzīvotāju grupām
pieejamām cenām. Vērojams mājokĜu cenu izkropĜojums – Partnerības
teritorijas novadu centros tās neatbilst mājokĜu kvalitātei (cena ir nepamatoti
augsta), bet teritorijas nomalēs nesasniedz īpašuma objektīvo vērtību.
Rezultātā nākotnē tikai pieaugs pieprasījums pēc mājokĜiem attālāk no centra
(tajā skaitā arī no Rīgas) darba sasniedzamības attālumā.
„Treknajos gados” Partnerības teritorijā ir notikusi intensīva un reizēm
haotiska jaunu apdzīvotu vietu būvniecība, bieži bez atbilstošas sociālo
pakalpojumu iestāžu un inženiertehniskās infrastruktūras tīklu un objektu
attīstības, ignorējot līdzsvarotas attīstības principu.
Tā rezultātā ir izveidojušās apdzīvotas vietas bez nodarbinātības iespējām,
kas palielina svārstveida migrāciju, vietām ir pieaugusi nevajadzīga
transporta plūsma un palielinājies vides piesārĦojums.
Pēdējā desmitgadē ir mainījusies transporta struktūra – ir palielinājusies
autotransporta un privātā transporta nozīme samazinoties dzelzceĜa un
sabiedriskā transporta pārvadājumiem, kas nākotnē nevarētu būt atbalstāma
tendence.
Daudzveidīgo attīstības procesu rezultātā ir iegūta vesela problēmu virkne ar
Rīgas saplūšanu apdzīvotām vietām Partnerības teritorijā, sabiedriski
nozīmīgu dabas teritoriju samazināšanos un to kvalitātes pasliktināšanos, ir
notikusi apdzīvojuma sociālā un teritoriālā diferencēšanās un tml.
Partnerības teritorijas attīstības politikai ir jābūt ilglaicīgai un tās efektivitātes
nodrošināšanai obligāti ir jāievēro sekojoši 8 principi •

ilgtspējīgas attīstības princips - paredz nodrošināt nākamajām
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras
mantojuma saglabāšanu.

•

partnerības princips - pašvaldības attīstības politika jārealizē kopā
ar uzĦēmējiem, iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un valsts
institūcijām
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•

identitātes princips - pašvaldības attīstības politikai jāveicina
nelabvēlīgo atšėirību novēršana, vienlaikus saglabājot un vairojot
teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās īpatnības

•

atklātības princips – visas programma balstās uz dažādu sociālo
grupu interešu ievērošanu, iniciatīvas veicināšanu un informācijas
atklātumu

•

līdzdalības princips - nodrošina indivīdu, pašvaldības, uzĦēmumu un
valsts institūciju līdzdalību

•

daudzveidības princips – paredz daudzveidības saglabāšanu un
attīstīšanu saimnieciskajā darbībā un kultūrvidē

•

programmēšanas princips – attīstības atbalsta pasākumus īsteno,
pamatojoties uz nacionālā līmenī, plānošanas teritoriju, teritorijas
līmenī izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka
attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu kopumu

•

nepārtrauktības un pēctecības princips - paredz spēkā esošā
pamatojuma gadījumā grozīt teritorijas attīstības programmu,
saglabājot tās daĜas, kuru pamatojums nav mainījies

31. Partnerības teritorijas attīstības vīzija
Partnerības teritorija ir „zaĜā teritorija” – plaukstoša un ekonomiski spēcīga
teritorija ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.
Partnerības teritorijas sociālajā un ekonomiskajā attīstība ir saistīta ar aktīvas
un interesēs vienotas sabiedrības esamību visā Partnerības teritorijā.
Tiek saglabātas un racionāli izmantotas pagasta teritorijā esošās dabas
bagātības.
Partnerības teritorija veidojas par sociāli un ekonomiski patstāvīga un aktīva
teritorija.
Par ekonomiskās attīstības pamatu ir izvirzīta tēze - katrai teritorijai īstu
saimnieku.
Savu veiksmīgo ăeogrāfisko izvietojumu Partnerības teritorija izmanto
uzĦēmējdarbības daudzveidībai un attīstībai, tranzīta potenču attīstībai un
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai savas teritorijas iedzīvotājiem.
Tiek nodrošināti pasākumi Partnerības teritorijas drošībai uz ceĜiem un
kvalitatīvas transporta pārvietošanās iespējas visās Partnerības teritorijas
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apdzīvotās vietās. Teritorijā ir nodrošināti pasākumi gājēju drošībai un
transporta kustībai.
Visā Partnerības teritorijā ir sakārtotas centralizētās ūdensvada un
kanalizācijas tīklu sistēmas, kā arī dzīvojamā fonda inženiertehniskās
sistēmas.
Cilvēkus Partnerības teritorijai piesaista ērta nokĜūšana darba vietās, labas
atpūtas iespējas, sakārtota vide un nostabilizējies nekustamā īpašuma tirgus
– pārsvarā ăimenes māju būvniecība nelielās mazsaimniecību platībās viensētu grupās, saglabājot lauku vides dzīves veidu, ainavu un tuvumu
dabai.
Partnerības teritorijas iedzīvotāji ir ieinteresēti, aktīvi un atbildīgi to
jautājumu risināšanā, kas saistās dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu
teritorijā. Visi iedzīvotāji nodrošināti ar atklātu un vispusīgu informāciju un
aktīvi iesaistās pašvaldības problēmu risināšanā.
Partnerības teritorijā notiekošie daudzveidīgi kultūras un sporta pasākumi
piesaista dažāda vecuma un interešu cilvēkus.
Partnerības teritorijas iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva medicīniskā un
sociālā palīdzība.
Partnerības teritorijas iedzīvotāji jūtas droši un aizsargāti. Par sociālās
attīstības pamatu ir izvirzīta tēze - labklājība katrā ăimenē un mājā .
31.1. Partnerības teritorijas stratēăijas līdzīstenotāju galvenās un
aktuāli risināmās vajadzības, sadarbības iespējas un kompromisu
noteikšana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

Kopsavilkumā tika norādītas Partnerības teritorijai raksturīgās galvenās
pozitīvās un negatīvās iezīmes. Taču galvenās un neatliekami risināmās
vajadzības ir 11 sekojošas •

nepieciešams nodrošināt intensīvu informācijas apriti, dažādu
prasmju iegūšanu un pieaugušo tālākizglītošanās iespējas

Tas nodrošinātu lielāku sabiedrības interesi un aktīvāku iesaistīšanos
Partnerības teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā, mazinātu iedzīvotāju
sociālo depresiju un celtu sociālo pašapziĦu.
•

nepieciešams nodrošināt dažādākas un vieglāk pieejamas (tajā
skaitā arī finansiāli) brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā
skaitā arī masu pasākumus
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Tas sekmētu sociālās izolētības un pilsoniskās degradācijas mazināšanos.
Jāveido īpašs atpūtas pakalpojumu piedāvājums tiem Partnerības teritorijas
iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk no novada centra. Partnerības teritorijas
estrādes, parki, sporta laukumi ir labiekārtojami, rekonstruējami vai
kosmētiski remontējami. Jāveido modernas publiskās pulcēšanās vietas.
Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu rotaĜu laukumu izveidošanai un uzturēšanai
mazajos pagastu ciemos, kuri atrodas attālāk no katra novada centra.
•

nepieciešams labiekārtot apkārtējo vidi

Šādas aktivitātes palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti gan pašiem Partnerības
teritorijas iedzīvotājiem, gan padarītu Partnerības teritoriju par pievilcīgu
tūristiem un „nauda tiktu atstāta” teritorijas ekonomikā.
Būtiski svarīga ir kopējās teritorijas sakopšana ap kultūrvēsturiskajiem
objektiem un ainavas uzlabošana (īpaši ap ceĜiem un viensētām) ciematos un
vecajos parkos.
Nepieciešama īpaša Partnerības teritorijas iedzīvotāju izglītošana/apmācība
un praktiskās iemaĦas jautājumos, kas saistīti ne tikai ar vides sakopšanu,
bet arī pastāvīgu tās kvalitātes uzturēšanu. Jautājumu lokam vajadzētu skart
ainavas/sētas sakopšanu un ierīkošanu, ainavas veidošanu un ierīkošanu,
dzīvojamo ēku remontdarbus vai celtniecības materiālu atpazīšanu, izvēli un
praktiskā pielietošanu, sadzīves atkritumu savākšanu un utilizēšanu, kūlas
dedzināšanas draudus un tml. šobrīd (Ħemot vērā iedzīvotāju ekonomisko
stāvokli, izglītības un sociālās aktivitātes zemo līmeni) lielākā daĜa no šīm
iemaĦām ir novecojušas un iedzīvotāji savā praktiskām vajadzībām izvēlas
ne vienmēr pareizos, lētākos un videi draudzīgākos risinājumus.
•

nepieciešams apzināt visas Partnerības teritorijā esošās
vērtības un precizēt apzināto (kultūrvēsturisko, ainavisko u.c.)
vērtību racionālas izmantošanas iespējas

Efektīga Partnerības teritorijā esošo vērtību izmantošana ir uzskatāma par
vieno no svarīgākajiem resursiem ekonomikas attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai, veicinātu ilgstpējīga dabas un kultūras tūrisma attīstību un
uzturētu pastāvīgu un kvalitatīvu sabiedrības izglītošanu par vides
aizsardzības jautājumiem.
•

nepieciešams paplašināt sadarbību un komunikācija starp
uzĦēmējiem, darba Ħēmējiem, nevalstiskām organizācijām un
interešu grupām

Šī vajadzības efektīgai nodrošināšanai Partnerības teritorijā būtu vēlams rīkot
kopīgus pasākumus.
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•

nepieciešams
aktualizēt
un
aktivizēt
sadarbību
starp
uzĦēmējiem tādu ideju un projektu īstenošanā, kas vērsti uz
dzīves kvalitātes uzlabošanu Partnerības teritorijā

Var teikt, ka pagaidām šīs sadarbības praktiski nav, jo nav koordinācijas
mehānismu. Nepietiekami ir apzinātās uzĦēmēju darbības jomas, viĦu
kopīgās vajadzības un šo vajadzību risināšanas iespējas. Šādas sadarbības
nepieciešamība skar ne tikai visu nozaru uzĦēmējus, bet arī nevalstiskās
organizācijas un interešu grupas.
Praksē jau sen ir pierādījies, ka gadījumos, kad konstruktīvas sadarbības ceĜā
tiek apvienoti resursi, samazinātas ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas,
realizācijas un mārketinga izmaksas, kopējā sadarbība nodrošina iespēju
realizēt lielākas biznesa idejas un apgūt vairāk investīciju. Turklāt paralēli
notiek tik svarīgā kopīgo biznesa projektu attīstīšana, resursu optimizācija,
savstarpējā pieredzes apmaiĦa un jaunu tirgu atrašana.
Nodrošinot šo vajadzību Partnerības teritorijā daudziem uzĦēmumiem (īpaši
mazajiem) tiktu radīts labs pamats iespējai izaugt līdz pat ražotāju grupām,
kas ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu no Eiropas Savienības fondiem.
•

nepieciešams aktualizēt un attīstīt Partnerības
iedzīvotāju kā privātpersonu sadarbību

teritorijas

Tas sekmētu sociālās integrācijas veicināšanu un savstarpējās palīdzības
sniegšanu. Vēl joprojām tiek uzskatīts, ka katram jārisina savas problēmas
pašam vai arī par to ir jāatbild pašvaldībai un sociālās palīdzības dienestiem
vai centriem. Šāda attieksme rad aizvien lielākus sociālās noslāĦošanās un
atsevišėu iedzīvotāju grupu izolācijas draudus.
Paplašinoties un aktivizējoties nevalstisko organizāciju un vietējās iniciatīvas
grupu darbu dažādu ideju īstenošanā, aizvien lielāka daĜa iedzīvotāju
iesaistītos sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs.
•

nepieciešams mazināt atšėirības starp pieejamo sociālo
pakalpojumu skaitu, kvalitāti vai apjomu dažādās Partnerības
teritorijas vietās

Lai arī dramatiski lielu atšėirību nav, tomēr starp Partnerības teritorijas
pašvaldībām sociālā un ekonomiskā situācija ir nevienāda starp Partnerības
pašvaldībām un pastāv atšėirības starp pieejamo sociālo pakalpojumu skaitu,
kvalitāti vai apjomu.
Atšėirīga arī ir katrā pagastā izveidotā infrastruktūra sociālo pakalpojumu
sniegšanai un piešėirtais finansējums, nevalstisko organizāciju esamība un
iesaistīšanās aktivitātes līmenis. Ir nepieciešams izstrādāt vienotu vīziju kā
katrā ciemā pietiekamā līmenī nodrošināt sociālo pakalpojumus sociāli
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vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām- invalīdiem, pensionāriem,
bāreĦiem, nepilnām un daudzbērnu ăimenēm ar zemiem ienākumiem.
Daudzu iestāžu un pakalpojumu pieejamībai steidzīgi ir nepieciešama ēku
ieeju rekonstrukcija, atbilstoši invalīdu iespējām iekĜūt šajās ēkās. Ir liela
nepieciešamība ir pēc sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām pansijām, kā arī
nepieciešama jau esošo sociālo mītĦu remontēšana un uzturēšana. Sociālās
dzīves vietas kā pastāvīga dzīves vieta Ĝautu samazināt izdevumus sociālai
nodrošinātībai un nodrošināt sociālās palīdzības pieejamību, bet īslaicīgās
pansijas (invalīdu vai pensionāru izmitināšanai uz veseĜošanās laiku) kalpotu
par reabilitācijas un rekreācijas perioda uzturēšanās vai saieta mītnēm.
•

nepieciešams veicināt jaunu darba vietu radīšanu Partnerības
teritorijā sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām

Partnerības teritorijā esošo sociāli neaizsargāto grupu (piemēram, invalīdi,
darbspējīgi pensionāri, jaunās māmiĦas, u.c.) iedzīvotājiem ir ierobežotas
pārvietošanās iespējas, iespējas strādāt pilnu darba slodzi un tml., tādēĜ šie
cilvēki nevar izmantot iespējas, ko piedāvā darba tirgus ārpus Partnerības
teritorijas. TādēĜ ir nepieciešams paplašināt iespējas viĦu nodarbināšanas
iespējas uz vietas, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā.
•

nepieciešams paplašināt
iedzīvotāju grupām

darbu

ar

sociāli

nelabvēlīgām

Sociālās vides veselības vārdā nepieciešams paplašināt sociālo pārraudzību,
kontroli un palīdzību tām iedzīvotāju grupām, kas atzītas par sociāli
nelabvēlīgām. Tas palīdzēs sekmīgi risināt aktuālo bērnu un jauniešu, (it īpaši
bērnu namu un speciālo skolu) nodarbinātības problēmu risināšanas
nodrošināšanu. Nepietiekami tiek organizēti dažādu prasmju un zināšanu
apgūšanas kursi un jauniešu izglītojošie atpūtas pasākumi (īpaši vasaras
sezonā).
•

nepieciešams nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību

Šobrīd Partnerības teritorijas mazā atpazīstamība ierobežo vietējo cilvēku
vēlmi aktīvi iesaistīties teritorijas sabiedriskajā dzīvē un tāpat arī nerada
izpratni citu reăionu un valstu iedzīvotājiem par Partnerības teritorijām
esošajām vērtībām un iespējām.
Latvijas pašreizējā ekonomiskā un politiskā situācija (administratīvi
teritoriālās reformas ieviešana, utt.) un Eiropas Savienības nospraustais
mērėis e-Eiropas izveide liek arī Partnerības teritorijas pašvaldībām attīstīt epārvaldi un kvalitatīvu e-pakalpojumu radīšanu. Nākotnē vienota Latvijas
plānošanas reăionu attīstības interneta portāla izveide būtu reāls mēăinājums
attīstīt interneta saimniecību reăionālā līmenī, kur būtu uzzināms viss
jaunākais attīstības jautājumos reăiona, pilsētu un rajonu pašvaldību līmenī,
kurā būtu iespējams noskaidrot iedzīvotāju viedokli tanī vai citā attīstības
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jautājumā, kurā pašvaldību plānotājiem būtu pieeja pie moderniem
plānošanas rīkiem, kurā uzĦēmēji varētu iegūt informāciju par investīciju
iespējām, pašvaldību pasūtījumiem un tml.

XI. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Reālā situācija Partnerības teritorijā prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un
aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, jo tikai apvienojot
šos spēkus nākotnē būs iespējams dzīvot plānveidīgi un mērėtiecīgi sakārtotā
teritorijā ar maksimāli tīru vidi un darba nodrošinājumu, ar Rīgas
piedāvājumu konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām
atpūtas un izklaides iespējām uz vietas pašvaldībā.
Biedrības „Pierīgas partnerība” darbības
orientētiem uz sekojošām aktivitātēm –
•
•
•

•
•
•

galvenajiem

centiem

jābūt

stimulēt sadarbību starp pašvaldību, uzĦēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām un dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām
radīt priekšnosacījumus un sniegt atbalstu grupu kopīgiem centieniem
teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstītībā
Partnerības teritorijā īstenojamās stratēăijas galvenā joma ir dzīves
kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu,
nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu
attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes
uzlabošanu iedzīvotājiem
vērtības
pievienošana
vietējiem
produktiem,
precēm
un
pakalpojumiem
ar sabiedrisko pasākumu palīdzību īpaši veicinot tirgus pieejamību
maza apjoma ražošanas uzĦēmumu produkcijai
iespējami labāka ilgtspējīga dabas vai kultūras resursu izmantošana

Biedrībai „Pierīgas partnerība” ir labas un pamatotas iespējas
efektīgi un racionāli attīstīt savas darbības stratēăiju Partnerības
teritorijā un sasniegt savus mērėus.
Lai šīs iespējas varētu racionāli izmantot ir jānosaka stratēăiskie risinājumi
un biedrības „Pierīgas partnerība” darbības prioritātes, vienlaicīgi norādot
plānotās darbības.
Kā stratēăiskie risinājumi dzīves kvalitātes uzlabošanai Partnerības
teritorijā tiek ieteiktas 3 galvenās pozīcijas –
1. radīt apstākĜus kvalitatīvai dzīves videi, nodrošinot pilnvērtīgus
dzīves un uzturēšanās apstākĜus
To var izdarīt veicot sekojošus uzdevumus –
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•

•
•
•
•
•
•

sekmējot pašvaldību, uzĦēmēju, nevalstisko organizāciju,
privātpersonu un dažādu interešu grupu ciešāku sadarbību un
aktīvu iesaistīšanos teritorijas attīstībā
stimulējot un motivējot aktīvās sabiedrības daĜas vēlmi integrēt
teritorijas dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus
veidojot informācijas, izglītības, kultūras un sociālas aprūpes un
sociālo pakalpojumu centrus
izveidojot un labiekārtojot aktīva, veselīga un droša brīvā laika
pavadīšanas vietas dabā
attīstot dažādus un modernus teorētiskās apmācības veidus un
prasmju iegūšanas veidus
palīdzot un motivējot iedzīvotājus sakopt savas mājsaimniecības
apkārtējo vidi un kopā labiekārtot sabiedriski pieejamās vietas
organizējot kopējus pasākumus, tādejādi Partnerības teritorijā
nodrošinot lielāku vienotību un izpratni pašvaldību, uzĦēmēju,
nevalstisko organizāciju un privātpersonu starpā

2. radīt apstākĜus uzĦēmējdarbības vides uzlabošanai, tādējādi
risinot bezdarba, zemo ienākumu problēmu un samazinot no
sociāliem pabalstiem atkarīgo iedzīvotāju skaitu
Tas var izdarīt veicot sekojošus uzdevumus –
•
•
•
•
•
•
•
•

motivējot uzĦēmējus radīt papildus darba vietas
paplašinot ražotnes vai pakalpojumu spektru
apzinot vajadzīgās nodarbināto esošās un nepieciešamās prasmes
un to apgūšanas iespējas
iesaistot uzĦēmējus biedrības „Pierīgas partnerības” un citu
nevalstisko organizāciju darbībā
motivējot uzĦēmējus savu preču un pakalpojumu paplašināšanai un
dažādošanai
motivējot uzĦēmējus veidot darba vietas sociāli neaizsargātajām
iedzīvotāju grupām un jauniešiem
motivējot iedzīvotājus uzĦēmējdarbības uzsākšanai
attīstot dažādus un modernus teorētiskās apmācības veidus un
prasmju iegūšanas veidus

3. motivēt un palīdzēt Partnerības teritorijas iedzīvotājiem
racionālāk un efektīgāk izmantot teritorijā esošās vērtības,
sagaidot, ka to pieejamības nodrošināšana, popularizēšana un
atpazīstamība dos pozitīvu ieguvumu Partnerības teritorijas
ekonomikā
Tas var izdarīt veicot sekojošus uzdevumus –
•

sakopjot un labiekārtojot teritorijā esošo dabas, kultūrvēsturisko,
intelektuālo un pašu radīto vērtību apkārtni un piekĜūšanu tām,
veidojot pastaigu, velosipēdu un izjāžu ceĜus
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•

•

•
•
•

veidojot Partnerības teritorijai kopīgu un vienotu dabas un kultūras
tūrisma maršrutu ar modernu un viegli pieejamu informatīvo materiālu
bāzi (pasīvo un aktīvo informatīvo punktu izveide/tīkls, informatīvie
stendi par maršrutiem, atpūtas vietām, pakalpojumiem, un tml.
nodrošinot tūristiem iespēju iegādāties bioloăisko pārtiku, ūdens un
tualešu pieejamību, iespēju izmantot viesnīcas, moteĜus, kempingus un
cita veida naktsmītnes, iespēju izmazgāt veĜu, interneta pieejamību,
veselības aprūpes iestāžu pieejamību un tml. pakalpojumus
attīstot ūdens tūrismu un makšėerēšanas kā brīvā laika pavadīšanas
iespējas
izveidojot vienotu norāžu sistēmu, kurā ietilptu centralizēta
informācija, kas domāta gan Latvijas tūristiem, gan ārzemju viesiem
iesaistot sabiedrību, pašvaldības un uzĦēmējus, noteikt Partnerības
teritorijas lielākās vērtības (objektus, nacionālos ēdienus, pasākumus,
ainavas un tml.), kuru popularizēšana Ĝautu atpazīt partnerības
teritorijas unikalitāti, rosinātu tūristus un atpūtniekus apskatīt arī
pārējās teritorijas vērtības, veicinātu uzĦēmējdarbību un sadarbības
partneru piesaisti no citiem Latvijas reăioniem un citām valstīm

Kā prioritātes un ar tām saistītās plānotās darbības ar mērėi uzlabot
dzīves kvalitāti Partnerības teritorijā tiek ieteikti 3 galvenie aspekti –
1. kvalitatīva sociālā, kultūras un aktīvas uzĦēmējdarbības vide
Šādas vides radīšana veicinātu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu,
jaunu darba vietu radīšanu, plašāku sadarbību starp sociāli, ekonomiski,
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem, mazaktīvākās sabiedrības daĜas
iesaistīšanu projektos un uzĦēmēju sadarbību. Tādā veidā tiktu dažādotas
sabiedrisko aktivitāšu iespējas un kvalitāte.
Iespējamie risinājumi –
•
•
•
•
•
•

atbalsts
dabas
un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
vērtības
saglabāšanai un popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū
atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un teritorijas
labiekārtošanai
atbalsts radošo darbnīcu attīstībai
bērnu rotaĜu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu, parku/dārzu
izveide un labiekārtošana
atbalsts jebkādu sabiedriski derīgu aktivitāšu veikšanai un
dažādošanai
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) atbalstīšanai un paplašināšanai

203

1. ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas
atpazīstamība
Atpazīstamība sekmētu iedzīvotāju dzīves kvalitatīvas paaugstināšanos,
tiktu atbalstīti projekti sociālo pakalpojumu kvalitātes un to pieejamības
palielināšanai un uzĦēmējdarbības attīstībai. Tādā veidā vietējiem
iedzīvotājiem sociālie un publiskie pakalpojumi kĜūtu pieejamāki tuvāk
viĦu dzīvesvietai, uzlabotos esošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
un mazinātos sociālā atšėirība, rastos pievilcīgāka vide uzĦēmējdarbībai.
Iespējamie risinājumi –
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

atbalstīt jaunu darba vietu radīšanai, veicinot pakalpojumu sektora
attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
atbalstīt amatniecības un uzĦēmējdarbības attīstībai
atbalstīt sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu centru izveidei
un to darbības paplašināšanai
izveidot infrastruktūru pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošanai
sakopt apkārtējo vidi
veicināt kultūras un tūrisma attīstību ciematos, organizējot dažādus
pasākumus visā Partnerības teritorijā
motivēt un atbalstīt dzīves vides sakārtošanai un uzlabošanai mājokĜa
tuvākajā apkārtnē (kāpĦu telpu, koridoru, palīgtelpu, ieejas durvju
remonts, māju pagalmu labiekārtošana, koplietošanas teritoriju
labiekārtošana un apzaĜumošana)
veicināt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstību
nodrošināt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras objektu
pieejamību visiem Partnerības teritorijas iedzīvotājiem
atbalstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu rekonstrukciju atbilstoši
mūsdienu prasībām (t.sk. pielāgojot tās apmeklēšanai cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām)
atbalstīt jaunu masu pasākumu vietu iekārtošanu, ar mērėi nodrošināt
plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs
atbalstīt jauniešu izglītības, sporta, atpūtas un kultūras centru
izveidošanu
atbalstīt jaunu sporta laukumu iekārtošana un esošo sporta laukumu
labiekārtošana, ar mērėi popularizēt veselīgu dzīves veidu un
nodrošināt iedzīvotājiem aktīvas, saturīgas un veselīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas brīvā dabā
atbalstīt sporta aktivitāšu un sporta svētku organizēšanu f
atbalstīt tehniskajiem sporta veidiem piemērotu vietu izveidi un
labiekārtošanu

3. labiekārtota un sakopta apkārtēja vide
Tādā veidā tiktu sekmēta apkārtējās vidē esošo resursu izmantošana
teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tiktu atbalstīti projekti, kas saistās
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ar apkārtējās vides sakopšanu, labiekārtošanu un visu tajā esošo
kultūrvēsturisko,
ainavisko,
intelektuālo
vērtību
apzināšanu
un
pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai. Tiktu radītas brīvā laika
pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, tās
tiktu labiekārtotas un visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem
nodrošinātu pieeju šīm vērtībām. Partnerības teritorijā esošās
kultūrvēsturiskās, ainaviskās, intelektuālas vērtības būtu sasniedzamas un
pieejamas, bet to apkārtējā vide labiekārtota, saglabājot dabas un
kultūras mantojumu.
Iespējamie risinājumi –
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

izveidot un labiekārtot āra atpūtas vietas (bērnu laukumi, sporta
laukumi, kultūras pasākumu vietas- estrādes, pastaigas taku un
atpūtas vietu izveide, atrakciju vietu, parku /dārzu izveide vai/vai
sakopšana un tml.)
realizēt pasākumu kompleksu, nodrošinot veselīgas un aktīvas brīvā
laika pavadīšanas iespējas - izziĦas un mācību taku ierīkošana; īpašu
laukumu ierīkošana pastaigām ar suĦiem; jaunu bērnu rotaĜu laukumu
ierīkošana visās apdzīvotās vietās, paplašināt bērnu rotaĜu laukumu
tīklu, esošo bērnu rotaĜu laukumu labiekārtošana; bērnu dienas centru
izveidošana; telpu vai teritorijas labiekārtošana labdarības akciju
norisēm (t.sk. vietas nevajadzīgu lietu atdošanai vai pārdošanai)
izveidot infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
sakopt ūdeĦu piekrastes un veidot rekreācijai pievilcīgu ainavu
atbalstīt nodrošinājumu ūdeĦu piekrastes pieejamībai
atbalstīt laivu piestātĦu izbūvi ūdens tūristiem un zvejniekiem
izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas
vietas pie ūdeĦiem
izveidot ūdenssporta veidu centrus, iekārtot ūdens tūrisma apmetĦu
vietas, sagatavot informatīvos materiālus un norādes par ūdens
tūrismu
paplašināt veselīgas atpūtas pie ūdeĦiem attīstību un daudzveidību
atbalstīt ainavu renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus
atbalstīt dabisko mežu un purvu ainavisko vērtību iekĜaušanu tūrisma
maršrutos;
atbalstīt skata punktu labiekārtošanu
atbalstīt putnu ligzdošanas vietu aizsardzību
popularizēt putnu vērošanas sacensības
uzstādīt putnu barotavas un putnu būrīšus
apzināt, uzraudzīt un aizsargāt dižkokus
ierīkot
un
labiekārtot
pastaigu
takas
gar
ūdeĦiem,
līdz
kultūrvēsturiskajiem
pieminekĜiem,
apskates
vietām
un
sabiedriskajiem objektiem
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

izgatavot un uzstādīt informatīvās un norādes zīmes, kartes un
shēmas par tūrisma objektiem, kultūrvēsturiskajām un dabas
vērtībām, apskates objektiem un sabiedriskajām vietām
izveidot infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) attīstībai un dažādošanai
paplašināt iedzīvotāju informētību par dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanas nepieciešamību
organizēt sabiedriskās talkas
organizēt bērnu un jauniešu tematiskās nometnes un tematiskos
pasākumus izglītības un kultūras iestādēs
ierīkot un rekonstruēt vietējā līmeĦa ceĜus, piebraukšanas vietas,
tiltiĦus un laipas par grāvjiem un mazajām upēm
izbūvēt veloceliĦu un gājēju celiĦus
popularizēt un attīstīt tūrisma potenciālu
iesaistīt vietējos iedzīvotājus intelektuālo vērtību (muzeji, pieejamās
kolekcijas) palielināšanā un iegūto prasmju reklāmas (pozitīvie
piemēri)
pasākumu
organizēšanā
teritorijas
atpazīstamības
palielināšanai

Lai nodrošinātu biedrības „Pierīgas partnerība” sekmīgu stratēăijas
realizēšanu Partnerības teritorijā, vismaz 1 reizi gadā (vislabāk kalendārā
gada noslēgumā) jāveic sekojošais •

•
•
•
•

•

jāpapildina informatīvā bāze ar jauniem datiem – iedzīvotāju kustība,
saimniecības un uzĦēmumi utt., tas ir, par tām parādībām, kuras
strauji mainās vai ir īpaši nozīmīgas;
jāanalizē projektu izpildes gaita un rezultāti;
jāveic jauna pagasta SVID analīze;
uz šīs analīzes pamata jāizvirza jauni prioritārie risināmie uzdevumi un
risināšanas varianti;
jāorganizē kārtējās tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par
iepriekšējā gada laikā padarīto, uzklausītu domas par tālākām pagasta
attīstības perspektīvām un jauno problēmu risināšanas variantiem;
jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un
nepabeigto projektu īstenošana.
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XII. ATSAUCES,
SKAIDROJUMI

IZMANTOTĀ

LITERATŪRA

UN

PAPILDUS

1. Pētījumā izmantotie informācijas avoti –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas attīstības plāns 2006. - 2018.
Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025.g.
Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2012.g.
Rīgas rajona tūrisma attīstības stratēăija, mārketinga plāns
Rīgas rajona transporta stratēăija
Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.2025.
Rīgas reăiona attīstības programma 2005.- 2011.
Rīgas plānošanas reăiona dati (www.rpr.gov.lv)
Olaines pilsētas attīstības programma, 2005.
Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2005.
Olaines pagasta teritorijā esošo ėīmisko vielu glabātuves un sadzīves
atkritumu izgāztuves vietu vides stāvokĜa uzlabošanas rīcības
programma.
Olaines pagasta vides aizsardzības programma
rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007. – 2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības
stratēăiju īstenošana" ietvaros 2009. – 2013. gadam
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” materiāli
Babītes, Mārupes un Olaines novada pašvaldību dati (www.babite.lv;
www.marupe.lv; www.olaine.lv)
LAR iedzīvotāju reăistra dati (www.pmlp.gov.lv)
Dabas aizsardzības pārvaldes dati (www.daba.gov.lv)
Valsts kultūras un pieminekĜu aizsardzības inspekcijas dati
(www.mantojums.lv)
Nodarbinātības valsts aăentūras dati (www.nva.lv)
Lursoft dati (www.lursoft.lv)
UzĦēmumu reăistra un komercreăistra dati
ES kopīgo aizsargājamo teritoriju tīkls Natura-2000 (www.natura.org)
Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē"
Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītes novada
SpuĦciemā”
Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošās materiālās
bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā”
Projekts "Babītes vidusskolas informatizācija"
Comenius skolu partnerība
Saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā” projekts
Domes lēmums - par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo
darbību atbalstu Mārupes novadā
Domes lēmums par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām
personām sporta veicināšanai Mārupes novadā
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•
•
•

•
•
•
•
•

Domes lēmums par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko
kārtību Mārupes novadā
Domes lēmums par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā
Domes lēmums par pašvaldības palīdzību bāreĦiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpus ăimenes aprūpē, kā arī
bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas Mārupes novadā
Domes lēmums par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai
Domes lēmums par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā
Domes lēmums par ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma
atjaunošanas darbiem Olaines novadā
Domes lēmums par obligātajām veselības pārbaudēm Olaines novadā
Domes lēmums par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem Olaines
novadā

2. Pētījumā izmantotā analīzes metode un aptauja
SVID analīzes metode (SWOT analysis) ir stratēăijas plānošanas
instruments, kas Ĝauj noteikt uzĦēmuma vai projekta Stiprās puses
(Strengths), Vājības (Weaknesses), Iespējas (Opportunities) un Draudus
(Threats).
Veicot SVID analīzi tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās
priekšrocības un problēmas, nosakot, ka • stiprās puses – tās pētījuma objekta īpašības, kas tai var palīdzēt
sasniegt noteikto mērėi
• vājības - tās pētījuma objekta īpašības, kas var kavēt noteiktā mērėa
sasniegšanu
• iespējas - tie ārējie un iekšējie faktori, kas var organizācijai palīdzēt
sasniegt noteikto mērėi
• draudi - tie ārējie un iekšējie faktori, kas var organizāciju kavēt
noteiktā mērėa sasniegšanā
Par labu SVID analīzes izvēlei runā tas, ka SVID analīze ir sistemātiska,
vispārīga grupu darba metode pašreizējās situācijas un attīstības iespēju
novērtēšanai.
Šo metodi var plaši izmantot, lai kāds arī būtu analizējamo jautājumu un
dalībnieku loks. Atkarībā no apstākĜiem to var dažādi modificēt. Analīzi var
veikt pa konkrētām nozarēm, vai pa visu analizējamo teritoriju kopumā.
Veicot Partnerības teritorijas stratēăijas iespēju izpēti ar SVID analīzi, tika
veikta Partnerības teritorijas privātpersonu aptauja, lai iegūtu
informāciju par privātpersonu darbības aktivitāti, dalību projektu
konkursos un Partnerības teritorijas iedzīvotāju vīziju par savas teritorijas
attīstību.
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Aptauja bija brīvprātīga, anonīma un tika veikta ar elektroniskās anketas
palīdzību, kura tika sagatavota balstoties un izglītības iestādes „Baltijas
studiju centrs „NET University” izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem
un pati aptauja tika veikta 1 mēneša garumā izmantojot sociālo tīklu
www.draugiem.lv un interneta vietni www.netuniversity.lv
(http://www.netuniversity.lv/?wp=91&lg=2&sign=1)
Aptaujā kopā piedalījās 572 respondenti, no tiem • 195 Babītes novadā
• 201 Mārupes novadā
• 176 Olaines novadā
Respondenti tika informēti, ka tiek veikts pētījums par dzīves kvalitātes
uzlabošanas iespējām Babītes, Mārupes un Olaines novadā, ka pētījumā ir
svarīgi uzzināt viedokli par cilvēku individuālo aktivitāti un piedalīšanos
projektos un uzaicināti aizpildīt anketu. Respondentiem bija jāatbild uz 5
sekojošiem jautājumiem (pēdējā jautājumā bija iespēja izvēlēties
vairākus atbilžu variantus) Es
•
•
•

dzīvoju
Babītes novads
Mārupes novads
Olaines novads

Esmu
• Darba devējs
• Darba Ħēmējs
• Bezdarbnieks
• Pensionars
• Pirms darba spējīgā vecuma
Mana individuālā aktivitāte sava novada dzīvē
• aktīvi piedalos
• reizēm piedalos
• nepiedalos
• darbojos ārpus sava novada
• labprāt piedalītos, ja būtu informācija
Mana dalība novada projektu konkursos
• piedalos regulāri
• piedalos reti
• nepiedalos
• labprāt piedalītos, ja būtu informācija
Atbalstāmās sabiedriskās aktivitātes nākotnē
• vides sakopšana
• kultūras pasākumi
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•
•
•
•
•

izglītojoši un informatīvi pasākumi
sporta pasākumi
uzĦēmējdarbības atbalsts
labdarības pasākumi
citi
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