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1. Partnerības darbības raksturojums 

 

1.1. Partnerības darbības mērķis. 

Biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” (turpmāk – partnerība) tika izveidota 

2009. gadā ar galveno mērķi attīstīt un veidot vienotu un dzīvošanai labvēlīgu Stopiņu 

novada un Salaspils novada lauku teritoriju. Partnerībā uz brīvprātības un līdztiesības 

principiem ir apvienojušās gan juridiskās, gan fiziskās personas, turklāt biedrības darbības 

pamatprincips ir cieša sadarbība starp pašvaldībām, uzņēmējiem, sabiedriskajām 

organizācijām un iedzīvotājiem, lai kopīgi veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vietējās 

teritorijas ilgspējīgu attīstību un sabiedriskā labuma mērķu praktisku īstenošanu. Partnerībai 

ir jāattīstās par nozīmīgu vietējo iedzīvotāju, NVO un publiskās vides attīstības līdzekli, kā 

arī sadarbības platformu, īstenojot ne tikai Leader pieejas projektus, bet arī citas attīstības 

programmas.  

Partnerības misija: partnerība ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām 

spējām rosina sabiedrībā atbildību par savas dzīves un darba vides attīstību un 

pilnveidošanu. 

 

1.2. Partnerības uzdevumi. 

Statūtos noteiktie partnerības darbības galvenie uzdevumi ir:  

 Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā; 

 Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības 

līdzdalības principus; 

 Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem 

un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību; 

 Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; 

 Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus 

Partnerības mērķu sasniegšanai; 

 Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Partnerības papildus stratēģiskie uzdevumi ir: 

 Piesaistīt finanses no dažādiem finanšu avotiem un piešķirt tās dažādām sabiedrības 

interešu grupām; 

 Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai; 

 Vietējās un reģionālās attīstības veicināšana, sekmējot vietējās iniciatīvas un pilsoniskās 

sabiedrības veidošanos; 

 Sekmēt privāto-publisko sadarbību reģionālo aktivitāšu attīstīšanai; 

 Kļūt par svarīgu lauku NVO resursu centru, nodrošinot arī plašāku atpazīstamību un 

publicitāti vietējā sabiedrībā; 
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1.3. Partnerības darbības teritorija. 

 

Partnerības darbības teritorija aptver Stopiņu novadu un Salaspils novada lauku 

teritoriju.  
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Partnerības ģeogrāfiskais novietojums 
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1.4. Partnerības pārvaldes struktūra, partnerības principa nodrošināšana. 
 

Partnerība ir atvērta organizācija un tā apvieno 17 biedrus no dažādiem sektoriem – gan 

pašvaldību vadītājus, gan nevalstisko sektoru, gan uzņēmējdarbību, gan fiziskas personas, 

kas ne retāk kā vienu reizi gadā tiekas kopsapulcē, augstākajā lēmējinstitūcijā. Kopsapulce 

ievēl savus pārstāvjus ELFLA un EZF Padomēs.  

1. ELFLA Padome atbilst „Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam” 

uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem un risina ar šā dokumenta darbības 

jomu saistītus jautājumus biedrības „STOPIŅU UN SALASPILS PARTNERĪBA” (turpmāk 

„Partnerība”) darbības teritorijā. ELFLA Padomē ievēl ne vairāk kā 9 locekļus, kas tiek 

ievēlēti Kopsapulcē, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: 

komercdarbība, valsts un pašvaldības iestādes, attīstību veicinošās institūcijas un NVO, tiek 

ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. ELFLA Padomes ievēlēšanā tiek ievēroti 2008.gada 7.jūlija 

MK noteikumu Nr.515 principi: 

 valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju nav vairāk kā 50 % un vismaz 50 % ir 

privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri); 

 privātpersonas pārstāv lauksaimnieku, lauku sieviešu un jauniešu intereses; 

2012. gada 14. augustā notikušajā biedru kopsapulcē uz 2 gadu termiņu tika apstiprināta 

ELFLA Padome (lēmējinstitūcija), kuras sastāvā ir: 2 pašvaldību pārstāvji, 1 lauksaimnieku 

pārstāvis, 1 jauniešu organizācijas pārstāvis, 1 lauku sieviešu pārstāve un 1 uzņēmējs, 2 

NVO pārstāvji.  

ELFLA Padome savas darbības jomas ietvaros risina sekojošus jautājumus: 

 lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 

 nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi; 

 izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas; 

 balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda 

ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu 

apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai; 

 nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda 

izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem; 

 nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa 

institūcijās; 

 apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu; 

 izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā; 

 pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu; 

 uzņem Partnerības biedrus; 

 nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra 

naudas samaksas pilnībā vai daļēji; 

 risina citus ar Partnerības stratēģijas sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību, kā arī risina 

ar Partnerības darbības teritorijas lauku attīstību saistītus jautājumus. 



 7 

 

2. EZF Padome atbilst „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam” uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas 

nosacījumiem un risina ar šā dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus biedrības 

„STOPIŅU UN SALASPILS PARTNERĪBA” (turpmāk „Partnerība”) darbības teritorijā. 

EZF Padomē ievēl ne vairāk kā 6 locekļus, kas tiek ievēlēti Kopsapulcē, ievērojot 

partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: komercdarbība, valsts un 

pašvaldības iestādes, attīstību veicinošās institūcijas un NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 2 

locekļi. EZF Padomes ievēlēšanā tiek ievēroti 2008.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.515 

principi: 

 valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju nav vairāk kā 50 % un vismaz 50 % ir 

privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri); 

 vismaz viena trešā daļa no padomes ir zivsaimniecības nozares pārstāvji. 

2012. gada augustā notikušajā biedru kopsapulcē uz 2 gadu termiņu tika apstiprināta EZF 

Padome (lēmējinstitūcija), kuras sastāvā ir: 2 pašvaldību pārstāvji, 2 zivsaimniecības 

pārstāvji, 2 NVO pārstāvji.  

EZF Padome savas darbības jomas ietvaros risina sekojošus jautājumus: 

 lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 

 nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi; 

 izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas; 

 balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda 

ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu 

apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai; 

 nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda 

izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem; 

 nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa 

institūcijās; 

 apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu; 

 izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

 pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu; 

 uzņem Biedrības biedrus; 

 nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra 

naudas samaksas pilnībā vai daļēji; 

 risina citus ar Biedrības stratēģijas sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību saistītus 

jautājumus, kā arī risina ar Biedrības darbības teritorijas lauku attīstību saistītus 

jautājumus. 

 

Partnerības izpildinstitūcija ir valdes priekšsēdētājs jeb administratīvais un finanšu 

vadītājs, ko ievēl Pārstāvju sapulce uz 2 gadiem. Administratīvais vadītājs ir pilna laika 

darbinieks, kas nodrošina galveno organizācijas ikdienas darbus. Valdes priekšsēdētājs 
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pienākumu apvienošanas kārtībā pildīs administratīvā un finanšu vadītāja funkcijas arī 

ELFLA programmas un EZF programmas ietvaros. 

Tā kā partnerība pretendē uz atbalstu gan Lauku attīstības programmas, gan Rīcības 

programmas pasākuma ietvaros, tad ir nošķirta gan lēmējinstitūcija, gan administratīvais un 

finanšu vadītājs, gan projektu vērtēšanas komisija, gan grāmatvedība un lietvedība.  

 

 

 

 

 
 

 

1.5. Partnerības aktivitāšu apraksts, pieredze LEADER pieejas īstenošanā. 
 

Biedrība ”Stopiņu un Salaspils partnerība” darbojas kopš 2009. gada. Līdzšinējo 

darbību varētu vērtēt kā situācijas apzināšanas, pieredzes apmaiņas, prasmju iegūšanas un 

sadarbības tīkla veidošanas sākuma posmu. Šis posms ir bijis ļoti svarīgs, lai dažādas 

interešu grupas sanāktu kopā, atrastu kopīgu valodu un sāktu kopīgi strādāt kopīgo mērķu 

sasniegšanai. Ir notikušas apmācības, tikšanās un apmaiņas braucieni. Partnerības darbība 

galvenokārt bija mērķēta uz Lauku attīstības programmas LEADER aktivitātes apguvi.  

Pirmā iepazīšanās ar Leader programmas ieviešanu notika 2009. gada 16. jūlijā 

Ulbrokā, Stopiņu novadā. Semināru “LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai” 

organizēja un vadīja Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 

sadarbībā ar Stopiņu novada domi. Apmeklējām semināru 4.ass. „LEADER pieejas 

īstenošana” 410 pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešana 2009. gada 24.jūlijā 

Zemkopības Ministrijā. Seminārs tika rīkots tām pašvaldībām, kurās līdz šim nav izveidotas 

vietējās rīcības grupas un nav saņemts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass ietvaros, par iespējām savas teritorijas 

attīstībai (izveidojot vietējo rīcības grupu un sagatavojot vietējās attīstības stratēģiju) 

piesaistīt Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass finansējumu. Partnerības 

aktīvisti apmeklēja semināru vietējām rīcības grupām par EZF stratēģijas izstrādi – rīcības 

programmas izstrāde. Semināru rīkoja LR Zemkopības Ministrija, sadarbojoties ar Latvijas 

Lauku forumu. 

 

 KOPSAPULCE 

ELFLA PADOME EZF PADOME 

VALDE 

REVIDENTS 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 



 9 

1.6. Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitas apraksts, vietējās rīcības 

grupas teritorijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana stratēģijas 

izstrādē. 

 

Darbs pie vietējās attīstības stratēģijas izstrādes sākās 2009. gada vasarā, kad tika 

izveidota kopīga darba grupa, kas strādāja pie stratēģijas izstrādes, iedzīvotāju anketēšanas 

un citiem jautājumiem. Tika secināts, ka ir jāsāk ar vietējo iedzīvotāju, pašvaldību un 

iniciatīvu grupu vajadzību un problēmu noskaidrošanu, vispārējo teritorijas novērtējumu, kā 

arī vispārīgu skaidrošanu par Leader pieeju. Ar pašvaldību pārstāvju un darba grupas 

aktīvistu atbalstu tika informēts par partnerības darbības mērķiem un uzdevumiem un Lauku 

attīstības programmu un Leader.  

Partnerība veica vietējo iedzīvotāju aptauju. Tika noskaidrotas iedzīvotāju vēlmes, kā 

arī sabiedrība tika informēta par partnerību un Leader programmu. Lielākā daļa iedzīvotāju 

pauda apmierinātību ar dzīvi savā novadā, bet ir gatavi darboties, lai dzīves apstākļi un 

sociālā vide uzlabotos. Reti kurš aptaujātais bija dzirdējis par Leader aktivitātēm. Savukārt 

vietējiem uzņēmējiem trūkst informācijas, kā viņi varētu aktīvi iesaistīties vietējās 

sabiedrības un vides attīšanā. Tas liek secināt, ka Leader un partnerības darbs ir ļoti 

nepieciešams un aktuāls. Partnerībai jādarbojas kā efektīvam mediatoram starp vietējām 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem un finansētājiem. 

 Stratēģijas pirmais variants tapa prasmju iegūšanas apmācību laikā, kad partnerības 

darbinieki un aktīvisti sadarbībā ar citu partnerību aktīvistiem izstrādāja stratēģijas 

aprakstošo informāciju un apkopoja iedzīvotāju aptaujas rezultātus augusta mēnesī. 

2009.g.septembrī tika sasaukta atkārtota stratēģijas izstrādes darba grupa, kas 

aktualizēja sagatavoto stratēģiju, ievērojot arī valsts normatīvo dokumentu prasības. Tika 

noteiktas stiprās, vājās puses, iespējas un draudi, kā arī definētas vajadzības, risinājumi un 

prioritātes. Stratēģijas izstrādes procesā tika ņemti vērā arī reģionālie un vietējie plānošanas 

dokumenti – pašvaldību attīstības programmas, Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

programma. 

Pateicoties plaši pārstāvētajam biedru skaitam no dažādiem sektoriem un līdzdalības 

stratēģijas sagatavošanā, kā arī diskusijām pārstāvju sanāksmēs var apgalvot, ka vietējās 

attīstības stratēģija izstrādāta ņemot vērā visu iesaistīto pušu viedokli.  

2012. gadā Stratēģija papildināta ar jauniem datiem, balstoties 2011.gadā veikto 

iedzīvotāju skaitīšanu, pašvaldību izstrādātajiem attīstības plāniem, Lursoft datiem par 

partnerības teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem. Pētījumiem, kas veikti Stopiņu Salaspils 

partnerības teritorijā.  

Kā arī papildināts rīcības plāns ar jaunām rīcībām un aktivitātēm.  
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1.7. vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un 

sadarbības nodrošināšana ar dažādām vietējās rīcības grupas darbības 

teritorijā esošajām organizācijām. 

 
Informācijas apmaiņai un sadarbības veicināšanai tiek izmantotas dažādas metodes un 

informatīvie kanāli: 

1.  Informācija tiek publicēta partnerības biedru interneta resursos (www.stopini-

salaspils.lv, www.salaspils.lv, www.stopini.lv ).  

2. Plašākais rezultātu izplatīšanas veids ir prese, izmantojot pašvaldību regulāros ziņu 

izdevumus. 

3.  Efektīvs ir tā saucamais multiplikatīvais efekts, kad partnerības aktīvisti un pārstāvji ir 

galvenie informācijas izplatītāji, jo tiešie kontakti un mutvārdu ziņas vienmēr ir 

visefektīvākais informācijas apmaiņas veids.  

4. Biedru starpā tiek izmantota saziņa caur elektronisko pastu. 

5. Partnerības pārstāvji piedalās informatīvajās sanāksmēs un semināros, stāstot gan par 

partnerību, gan Leader, gan uzzinot pasākumu dalībnieku viedokli.  

6. Ir izveidots vienots partnerības vizuālā tēla popularizējošs logo. 

7. Ir izstrādāti bukleti, kas popularizē partnerības darbu, skaidro un informē par stratēģijas 

rīcību plānu.  

http://www.stopini-salaspils.lv/
http://www.stopini-salaspils.lv/
http://www.salaspils.lv/
http://www.stopini.lv/
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2. Partnerības teritorijas situācijas analīze, attīstības 
galvenās problēmas (vajadzības), sekas un iespējamie 

stratēģiskie risinājumi 
 

2.1. teritorijas vispārīgs raksturojums. 

 

Stopiņu un Salaspils Partnerība atrodas Vidzemes novada centrālajā daļā, ģeogrāfiski 

Latvijas centrālajā daļā, 7 km attālumā no valsts galvaspilsētas - Rīgas. Stopiņu un Salaspils 

partnerība robežojas ar Rīgu un Garkalnes, Ropažu, Ikšķiles, Ķekavas novadiem. 

Ģeogrāfiskais novietojums un vēsturiski izveidojies transporta tīkls sekmē citu reģionu 

apdzīvoto vietu sasniedzamību.  

Stopiņu novads robežojas ar Rīgas pilsētu, Salaspils, Ropažu un Garkalnes  novadiem. 

Novada platība ir 5349,9 ha un iedzīvotāju skaits – 10 156 un iedzīvotāju blīvums ir 191,6 

cilvēki/1 km²  (2012. gada 1. janvārī pēc PMLP datiem)  

Stopiņu novadā ir 9 lielākās apdzīvotās vietas ir Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, 

Līči,Vālodzes,  Dzidriņas, Dreiliņi, Rumbula un Cekule. Katrai no  apdzīvotajām vietām ir  

kāda savdabīga iezīme: telpiskā atrašanās, attīstības nosacījumi, vēsturiskā veidošanās vai 

unikāls izmantošanas veids: 

Novada centrs  Ulbrokas ciems veidojies kā lauksaimniecības uzņēmuma centrs un 

saglabājoties lielākajam ražošanas uzņēmumam SIA „Ulbroka” cūku audzēšanas 

kompleksam, zinātnes un radiotehnikas speciālistu dzīves vietai  - šobrīd novada 

administratīvo un kultūras pakalpojumu centrs. Ulbrokas ezers nodrošina pievilcīgu dzīves 

vidi Ulbrokas ciema dzīvojamai apbūvei un nodrošina atraktīvu vidi atpūtai Līgo parkā. 

Cekules  ciems kā bijušās padomju karaspēka daļas teritorija, atrodas vistālāk no novada 

centra Ulbrokas, mantojis plašas ar munīciju piesārņotas teritorijas. 

Sauriešu  ciems vēsturiski veidojies kā būvmateriālu ražošanas rūpnīcas darbinieku dzīves 

vieta. 

Līču ciems vēsturiski attīstījies kā enerģētikas iestāžu darbinieku dzīves un darba vieta 

Mazās Juglas krastos. 

Upeslejās vēsturiski ciemā koncentrējušās ārstniecības un rehabilitācijas iestādes, apbūvi 

ieskauj meži un mainīgs reljefs, ko veido kāpas un ieplakas. 

Rumbulas ciema  Getliņu - Granīta ielas rūpnieciskais rajons saplūdis ar Rīgas Krustpils, 

Granīta un Rencēnu ielu rūpniecisko un darījumu rajoniem. Rumbulas ciems veidojies pie 

Getliņu sadzīves atkritumu poligona  un saplūdis  ar apvidu Rīgas pilsētā. 

Novada rietumos, pie robežas ar Rīgas pilsētu, apdzīvotā vieta Dreiliņi arī ir saplūduši ar 

Rīgas pilsētas nomaļu teritorijām, Dreiliņu, Sauriešu un Upesleju ciemos un Upeskalnos 

atrodas bijušo dārzkopību mazdārziņu teritorijas. 

Dreiliņi, Vālodzes un Dzidriņas kā ciemi savu uzplaukumu piedzīvojuši pēdējos 15  

gados līdz ar savrupmāju būvniecības attīstību. 
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Apdzīvotās vietas Stopiņu novada teritoriju šķērso satiksmes infrastruktūra, 

inženierkomunikācijas un atkritumu apsaimniekošanas objekti: 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” valdījumā esošas 110 kV un 330 kV gaisvadu elektropārvades 

līnijas,valsts galvenais autoceļš Rīgas apvedceļš A4 (Baltezers –Saulkalne), valsts 

reģionālais autoceļš Rīga – Lubāna P4,valsts reģionālais autoceļš Ulbroka – Koknese 

P5,stratēģiskas nozīmes dzelzceļa līnijas Rīga – Krustpils, dzelzceļš Rīga – Ērgļi, gar 

dienvidu robežu valsts galvenais autoceļš Rīga – Daugavpils A6,Stopiņu novadā atrodas AS 

„Latvijas gāze” maģistrālie gāzes vadi un infrastruktūra. 

Novadu perspektīvē šķērsos arī ātrgaitas automaģistrāles E22 austrumu ievads Rīgā, VIA 

Baltica. 

Stopiņu novada ciematiem: Ulbrokai, Dreiliņiem, Sauriešiem, Cekulei un Upeslejām 

ir tiešā autobusu satiksme ar Rīgu. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" autobusi 

nodrošina šādus maršrutus:50 Abrenes iela - TEC2,51 Abrenes iela - Ulbroka,52 Abrenes 

iela – Ulbrokas kapi. SIA "Galss Buss" nodrošina pasažieru pārvadājumus šādos maršrutos: 

Nr.6835 RĪGA - Upeslejas - Juncekule – Cekule,Nr.6827 RĪGA - Saurieši – Upeslejas, 

Nr.5530 RĪGA - TEC-2 - Saurieši - Jauncekules - Cekule ,Nr.5836 RĪGA - Saurieši - 

Salaspils. 

Salaspils novada teritoriju ar citiem novadiem un pilsētām savieno divi transporta veidi 

– autoceļš un dzelzceļš. Pilsētu un lauku teritoriju šķērso Valsts nozīmes autoceļš Rīga – 

Daugavpils – Krāslava (A6), dienvidu daļā piekļaujoties pilsētas dzīvojamajai zonai. Šis ceļš 

nodrošina satiksmi starp Salaspili, Rīgu un Ogri. Rīgas apvedceļa posms Baltezers – 

Saulkalne (A4) austrumu daļā šķērso Salaspils lauku teritoriju, savienojot to ar Vidzemes 

šoseju, Tallinas šoseju un Baltezeru. Rīgas apvedceļa posms Salaspils – Babīte (A5) šķērso 

Rīgas HES aizsprostu un saista Salaspili ar Ķekavas, Mārupes un Olaines novadiem. 

Ziemeļu daļā 1.šķiras ceļa Ulbroka – Ogre (P5) posms saista teritoriju ar Ikšķiles un Stopiņu 

novadiem.. 

Apskatāmajai teritorijai cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. 

Salaspils novadā pavisam ir četras dzelzceļa stacijas – Dārziņi, Saulkalne, Salaspils, un 

Dole, no kurām pēdējās divas atrodas pilsētā. Teritorijas robežās autoceļa kustība pār 

dzelzceļu iespējama četrās vietās. No trijām dzelzceļa pārbrauktuvēm viena atrodas pilsētas 

centrā. Pārvietojoties pa Rīgas apvedceļu (Baltezers – Saulkalne), dzelzceļa šķērsošanai tiek 

izmantots tilts. Brauciens no Salaspils līdz Rīgai neatkarīgi no izvēlētā transporta veida 

(autoceļš vai dzelzceļš) ilgst aptuveni 25 minūtes. Nelielā attāluma un ērtās satiksmes dēļ 

tiek veicināta diennakts migrācija – liela daļa Salaspils iedzīvotāju katru dienu brauc strādāt 

vai mācīties uz Rīgu.  

Pavisam Salaspils lauku teritorijā ir 5355 zemes gabali ar kopplatību 11 327.5ha jeb 

113km
2 

Salaspils lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin 

Saulkalne un Acone. Salaspils teritorijā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Pašreizējo 

lauku teritoriju veido šādi ciemi Acone, Silabrieži, Rūķi, Bunči, Pikalne, Bajāri, Piķurgas, Dole, 

Tilderi, Ķeizarsils, Mežsturīši, Getliņi, Saurieši, Tēraudi, Jaksti, Saulkalne.  
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  Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā iekļaujas 2 administratīvās teritorijas. Pēc 

statistikas pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits uz 2012. gada 1. janvāri Stopiņu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10156, Salaspils novada lauku teritorijā – 4176 

iedzīvotājs.  

 

Tabula Nr. 1 

Administratīvā teritorija Platība, km 
2
 Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012. 

Stopiņu novads 53.5 10 156 

Salaspils novada lauku 

teritorija 113 4 176 

Kopā: 166.5 14 332 

 

 

2.2. demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra. 

  

Partnerības teritorija ir blīvi apdzīvota, ar tendenci iedzīvotāju skaitam nepārtraukti 

palielinoties. 2012. gada 1. janvāri Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10156, 

Salaspils no vada lauku teritorijā – 4176 iedzīvotājs, kopā partnerības teritorijā ir 14332 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju blīvums Stopiņu novada teritorijā – 191,6 cilv./km² un Salaspils novadā-177 cilvēki uz 

km². 

 

Iedzīvotāju vecuma sastāvs Stopiņu novadā ir labvēlīgs 2011. gada sākumā  

darbspējas vecumā bija 67,5% (6643) iedzīvotāju.  

Virs darbspējas vecuma 15,5% (1530) iedzīvotāju,   

jaunāku par darbspējas vecumu iedzīvotāju īpatsvars 15,3%, (1678)  

 

Iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām:  

 līdz 6 gadu vecumam- 923 iedz.;  

 no 7 gadu līdz 17 gadu vecumam- 2327 iedz.; 

 no 18 gadu līdz 60 gadu vecumam- 8084 iedz.;  

 no 60 gadu vecumam- 1963 iedzīvotāji. 

 

Stopiņu novada teritoriju apdzīvo daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs.No kopējā  

novada  iedzīvotāju skaita 5  606 jeb 55,2% ir latvieši (reģionā 52,3%), krievi veido 30,3% (reģionā 

33,5%), baltkrievi  – 4,4% (reģionā 3,7%), ukraiņi  – 2,9% (reģionā 3,2%), pārējās tautības ir poļi – 

2,3%, lietuvieši u.c. 

Iedzīvotāju mehāniskās kustības ietekmē Stopiņu un Salaspils novadi ir kļuvuši par daudznacionālu 

teritoriju. Šobrīd teritorijā 47% iedzīvotāju ir latvieši. 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

krievi

38%

baltkrievi

6%

poļi

2%

lietuvieši

1%

ukraiņi

4%

citas tautības

2%

latvieši

47%

 

   

Pēdējos gados Stopiņu un Salaspils novados vērojama tendence iedzīvotāju skaitam pieaugt un 

prognozējams, ka tendence saglabāsies arī turpmāk. Iedzīvotāju skaita pieaugums galvenokārt notiek 

uz mehāniskās kustības rēķina- iebrauc cilvēki no citiem valsts reģioniem, jo pierīga nodrošina ar 

labākām darba iespējām, arī Rīgas pilsētas iedzīvotāji arvien vairāk dod priekšroku dzīvei ārpus 

Rīgas. 

Partnerības teritorijā ir samērā liels pensionāru un zems virs darbaspējas iedzīvotāju īpatsvars. 

Pēc NVA datiem Stopiņu un Salaspils pašvaldībās bezdarba līmenis ir 5.1% no kopējā strādājošo 

skaita (2009. gada augusta dati). Salīdzinoši zemais bezdarba līmenis saistīts ar iedzīvotāju 

mobilitāti, samērā augsto kvalifikāciju un novada saimnieciskās un uzņēmējdarbības dzīves 

aktivitātēm. Lielā mērā situāciju darba tirgū ietekmē Rīgas tuvums, kas piedāvā labākas 

nodarbinātības iespējas.  

Galvenās nozares, kurās ir nodarbināti partnerības teritorijas iedzīvotāji, ir tirdzniecība un 

apkalpes sfēra, rūpniecība, veselība un sociālā aprūpe, kā arī transports un sakari, elektro-, ūdens un 

siltumapgādē, kas ir saistīts ar Rīgas HES un TES esamību novada teritorijā. 

Urbanizācijas pakāpe – 95%. 

 

2.3. Ekonomiskā situācija. 

Stopiņu un Salaspils novadu ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar izvietojumu tuvu Rīgai, attīstīto 

tehnisko infrastruktūru un kvalificēta darbaspēka pieejamību. Teritorijā dominējošās nozares ir 

pakalpojumu sfēra un rūpniecība. Samērā vāji ir attīstīta lauksaimniecība.  

Stopiņu novada zemes izmantošanas struktūrā gandrīz ½ aizņem meža zemes un ¼ lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. Purvi un zemes zem ūdeņiem aizņem salīdzinoši mazu teritorijas daļu un kopā 

sastāda tikai 3,3 % no novada kopējās platības. Atlikušo teritorijas daļu aizņem zemes zem ceļiem, 

ēkām un pagalmiem, kā arī pārējās zemes. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemju 

platība laika posmā kopš 2002. gada ir nedaudz samazinājusies, kas lielā mērā skaidrojams ar šo 

zemju transformāciju apbūves vajadzībām. 
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Stopiņu novada zemes izmantošanas struktūra 2010.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Valsts zemes dienests 

Zemes sadalījumā pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 2 043 ha aizņem mežsaimniecības un 1 

528 ha lauksaimniecības zemes. Individuālo dzīvojamo māju zemes aizņem 541 ha, jeb aptuveni 10 

% Stopiņu novada teritorijas. Ražošanas objektu apbūves zeme326 ha un dabas pamatnes un 

rekreācijas teritorijas 186 ha. 

 

2.tabula Zemes īpašumi un lietojumi Salaspils lauku teritorijā 

2008.gadā sadalījumā pa lietošanas mērķu grupām 

Zemes izmantošanas veids 

Īpašumi Lietojumi 

Brīvā valsts 

zeme un valstij 

vai pašvaldībai 

piekritīgā zeme 

Kopā 

skaits 

kopējā 

platība 

(ha) 

skaits 

kopējā 

platība 

(ha) 

skaits 

kopējā 

platība 

(ha) 

skaits 

kopējā 

platība 

(ha) 

Lauksaimniecības zeme 896 4991,2 18 45,4 13 75,8 927 5112,4 
Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 32 1726,3 4 487,7 1 64,3 37 2278,3 

Ūdens objektu zeme 4 10,8 1 314,7 1 3,2 6 328,7 
Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas 1 43,0 1 70,5 0 0,0 2 113,5 
Dabas pamatnes un rekreācijas 

nozīmes zeme 4 3,2 0 0,0 1 0,9 5 4,1 
Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 3964 491,0 64 42,3 29 4,3 4057 537,6 
Daudzdzīvokļu māju apbūves 
zeme 52 20,6 3 2,1 1 2,0 56 24,7 
Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 18 4,7 0 0,0 1 0,8 19 5,5 
Sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūves zeme 8 59,0 1 0,6 2 4,9 11 64,5 
Ražošanas objektu apbūves 

zeme 84 261,4 11 196,7 2 2,3 97 460,4 

Zemes lietošanas veids Platība (ha) Īpatsvars (%) 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme  1 406,4 26,3 

Meža zemes       2 443,5 45,7 

Krūmāji   163,9        3,1 

Purvi      8,8      0,2 

Zemes zem ūdeņiem   165,8       3,1 

Zemes zem ēkām un pagalmiem   381,8 7,1 

Zemes zem ceļiem   336,5 6,3 

Pārējās zemes   441,3 8,3 

Kopējā zemes platība   5 348,0          100,0     
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Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 98 64,2 16 172,0 37 121,6 151 357,8 
Inženiertehniskās apgādes tīklu 

un objektu apbūves zeme 34 13,0 3 2106,5 6 17,8 43 2137,3 

KOPĀ 5195 7688,4 122 3438,5 94 297,9 5411 11424,8 

 

 

2.3.1. Dabas, kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisma resursi, tūrisma potenciāls. 

 

Stopiņu novads kopīgi ar Mālpils, Allažu un  Ropažu novadiem ietilpst Rīgas rajona  

Dabas tūrisma attīstības zonā. Tūrisma pakalpojumu sfēra pašvaldībā ir maz attīstīta, trūkst 

viesu izmitināšanas un apkalpošanas uzņēmumu. Tas izskaidrojams ar tūrisma apskates 

objektu trūkumu novada teritorijā (no Rīgas rajona kopējā objektu skaita (182) apskatāmajās 

pašvaldībā ir 2, jeb 1,1%). Šobrīd vēl neizmantota ir tāda tūrisma forma kā “mācību takas” 

un amatniecības uzņēmumu (metālapstrādes darbnīcas un c.) apmeklēšana. 

Salaspils dome tūrisma attīstībai pašvaldības teritorijā saskata vairākus kavējošus 

apstākļus. Pašai pilsētai nav vecpilsētas, vēsturiskā centra, kurš varētu piesaistīt tūristus. 

Apskates objekti izkaisīti pa pašvaldības teritoriju, tie nav koncentrēti vienā vietā. Pilsēta 

veidojusies ciešā saistībā ar rūpniecības attīstību, tāpēc tā nav piemērota tipiskam pilsētu 

tūrismam. Izņēmums ir Doles sala. 

Kaut gan Salaspils novads nav ļoti bagāts ar tūrisma resursiem, taču šeit ir apzināts un 

kopts kultūras, vēstures un dabas mantojums.  

Salaspils pilsētā un lauku teritorijā atrodas vairāki objekti, kas raksturo gan apvidus 

dabas resursus, gan liecina par teritorijas vēsturisko attīstību.  

Nozīmīgākie no tiem: 

 Doles salas dabas parks ar galveno tūristu piesaistes objektu - Daugavas muzeju, kas 

atrodas bij. Doles muižas kompleksā; 

 Nacionālais botāniskais dārzs (vislielākā sugu kolekcija Baltijā, plašs zinātniskais darbs); 

 Salaspils memoriāls; 

 Ako piemineklis (atklāts 1994.gadā); 

 jaunā katoļu baznīca (uzbūvēta 90-to gadu beigās).  

 Pilskalns Spolīškalns (Mūku kalns). 

Būtiska kultūrvēsturiska ietekme Salaspils rakstura izveidē pēdējos 40 gados ir arī 5 

zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, atomreaktoram, kā arī abām pilsētas lauku teritorijā 

esošajām elektrostacijām – Rīgas HES un TEC-2. Taču, izņemot Rīgas HES, šie objekti 

mūsdienu tūristus pārāk nesaista. 

Partnerības teritorijas Stopiņu novadā vietējās nozīmes īpaši aizsargājama teritorija 

novadā ir Līgoparks 10 ha platībā. 

2001.gada aprīlī tika veikta Stopiņu novada pašvaldības teritorijā esošo dižkoku 

apsekošana. Tās rezultātā ir zināmi 29 dižkoki, no kuriem 8 ir valsts nozīmes īpaši 

aizsargājami dižkoki.  

Stopiņu novada teritorijā atrodas arhitektūras un vēstures objekts “Ulbrokas muiža” 
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(18.gs.beigas), kā arī vairākas piemiņas vietas: 

 1917. gada septembra kaujās kritušo karavīru kapi un piemineklis pie “Tēraudu” mājām, 

 1905. gada piemineklis,kas 1962.g. uzstādīts Ulbrokā, 

 piemiņas akmens “Barikāde”, kas 1991.g. uzstādīts Ulbrokā,  

 “Baltais krusts” ar piemiņas akmeni 1941. gadā nogalinātajiem (uzstādīts 1991.g.)  

 piemiņas zīme Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem pie Ulbrokas vidusskolas;  

 piemineklis Zahariusam Stopijam. 

Partnerības teritorijas Salaspils novadā īpaši aizsargājama teritorija ir Doles sala. Doles 

sala atrodas Salaspils teritorijas dienvidrietumu daļā. Līdz Rīgas HES aizsprosta uzcelšanai 

salas garums bija 8,7 km. Pašlaik tās augšdaļu appludinājusi Rīgas HES ūdenskrātuve, 

atlikušās daļas garums ir 5,2 km, platums 2 – 2,5 km. Salas platība 975 ha. 

1987.gadā Doles salas dabas parks pārņemts valsts aizsardzībā ar mērķi saglabāt uz 

salas vēl palikušos kultūras un vēstures pieminekļus un nodrošināt rekreācijas resursu 

optimālu izmantošanu. Parks aizņem visu salas teritoriju. Doles salā pie Daugavas muzeja  

atrodas arī divi ievērojami aizsargājami dabas objekti – Doles ozols un Doles salas dolomīta 

atsegums, kura platība ir aptuveni 0,5ha. 

Doles salā atrodas svarīgākais salas tūrisma objekts – Doles muižas komplekss, kurā 

kopš 1977.g. atvērts Daugavas muzejs. Muiža izveidojusies 17.gs. blakus Jaundoles 

pilsdrupām. No aptuveni 20 muižas kompleksa ēkām līdz mūsdienām saglabājusies vecākā 

celtne ir vecā kungu māja (celta 18.gs. vai agrāk) – no 20.gs. saukta - pārvaldnieka māja.  

Daugavas muzejs dibināts 1969.gadā, bet apmeklētājiem atvērts kopš 1977.gada. 

Sākotnēji muzejs bija pazīstams kā Doles Vēstures muzejs, bet ar 1993.gadu kā Daugavas 

muzejs. Doma par Daugavas muzeja izveidošanu radās sakarā ar ieplānotajiem Rīgas HES 

celtniecības darbiem. Pirms darbu veikšanas notika izrakumi topošajā ūdenskrātuves 

teritorijā un rezultātā tika savākts bagāts arheoloģiskais materiāls, kas stāsta par notikumiem 

Daugavas krastos sākot ar pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā. 

 Bijušajā muižas kungu mājā 1977. gadā atvērts Daugavas muzejs, kas iepazīstina ar 

arheologu atradumiem Daugavas piekrastē, Daugavas ūdens ceļa vēsturi, senākajām 

nodarbēm pie Daugavas ūdeņiem - laivinieku, zvejnieku un pārcēlāju amatiem 

(skat.35.attēlu), Daugavas hidrobūvju: dambju, tiltu, elektrostaciju vēsturi. Muzejs organizē 

gan mākslas, gan tematiskas izstādes par Daugavu un novada vēsturi, aicina ceļot kopā ar 

muzeja gidu gar Daugavas krastiem un Salaspili. 

Muižas parkam ir ievērojama kultūrvēsturiska vērtība. Parka apkārtne, īpaši Daugavas 

krasti no vairākiem aspektiem ir izcila un saudzējama dabas vide. Doles salā atrodas arī 

zivsaimniecība „Dole”, Rīgas HES, viesu nams „Villa Dole” un „Sapņu sala”. Bet no 

kultūrvēsturiskiem objektiem iespējams apskatīt seno kulta vietu – Jāņkalns, Vecdoles pils 

mūri, 1812.g. būvētās skanstes pie Solāžiem, senā kaļķu cepļa drupas, bijušās pārceltuves un 

enkurvietas, kā arī dižliepu pie „Taurīšu mājām". 

Ņemot vērā Latvijas galvaspilsētai tuvu esošo partnerības teritoriju tūrisma nozarei 

teritorijā ir ievērojams potenciāls, kas palielinātu devumu ekonomikas attīstībā, veicinot 
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vietējo uzņēmējdarbību, radot jaunas darbavietas un saglabājot esošās, palīdzot lauku un 

reģionālajai attīstībai, kā arī palielinot pieprasījumu pēc citu nozaru precēm un 

pakalpojumiem. Attīstot tūrismu rodas arī iespējas iegūt līdzekļus kultūrvēsturiskā 

mantojuma un vides kvalitātes saglabāšanai.  

Liels attīstības potenciāls pastāv velotūrisma un riteņbraukšanas attīstībai gan 

vietējo, gan iebraucēju vidū. Problēmas šodien rada zemā ceļu segumu kvalitāte - autoceļu 

malas ir sliktā stāvoklī, klaiņojoši suņi, nav iespējams pārvadāt velosipēdus satiksmes 

autobusos un uz ceļiem nav informācijas zīmju tūristiem. Ir labs potenciāls veloceliņu 

attīstīšanai starp partnerības administratīvajām teritorijām. 

Attīstības potenciāls ir arī ar ūdenstūrismu saistītiem pakalpojumiem, taču ir 

nepieciešama ūdens tūrisma infrastruktūras attīstība – apmetņu vietas, telšu un ugunskuru 

vietas, atkritumu konteinerus, tualetes u.c. Mazā Juglas upe un Daugava partnerības 

teritorijā, kā arī Sauriešu Ūdenskrātuves un Ulbrokas ezers paver plašas iespējas darboties 

aktīvas ūdensatpūtas un ūdenstūrisma jomā. 

 Iespējama arī jaunu tūrisma informācijas punktu atklāšana.  

 

2.3.2. Uzņēmējdarbība. 

 

Raksturojot uzņēmējdarbības vidi Partnerības teritorijā, svarīga loma ir teritorijas 

atrašanās vietai, kas lielā mērā nosaka ekonomiskās attīstības iespējas.  Novadi atrodas 

uzņēmējdarbības attīstībai izdevīgā vietā – ne vairāk kā 20 km no valsts galvaspilsētas – 

Rīgas, un atrodas nozīmīgu transporta koridoru tuvumā 

Stopiņu novads aptver ar darba vietām un infrastruktūru saistītas teritorijas, novadā 

strauji attīstās uzņēmējdarbība un ražošana, kas nodrošina iedzīvotājus ar darba vietām 

Lielākie uzņēmumi Stopiņu novadā – SIA: Knauf, Sakret, Lango, Rumba, MAP Latvia, 

VAE Rīga, Latvijas tilti, BSW Latvia, Getliņi EKO, Marko KEA, Certa, Ulbroka, Getliņi–2, 

Tilpums, Larme, Armuss, Konkas, Volvo Truck Latvia, Depo, Latvenergo VAS CET, Bovu 

“Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra”, LLU Aģentūra Lauksaimniecības 

tehnikas zinātniskais institūts un daudzi citi uzņēmumi un iestādes.  

Lielākie uzņēmumi Salaspils novadā: VAS “Latvenergo”, SIA “Varu Lat”, 

SIA“Rannila Steel Latvia”, Sabiedrība “A.F.P. of North America INC” pastāvīgā 

pārstāvniecība Latvijā, SIA“Salaspils siltums”, SIA “Lattelekom”, SIA “Saulkalne S”, SIA 

“Vollers- Rīga”. Salaspils novadā atrodas šādi valsts uzņēmumi: Zivju audzētava  "Dole", 

LU Fizikas institūts, LU Hidroekoloģijas institūts, RTU Neorganiskās ķīmijas institūts, LU 

Bioloģijas institūts, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”, VA "Nacionālais 

botāniskais dārzs", Rīgas HES, Rīgas TEC– 2. 

Sadarbojoties ar NVA notiek savstarpējā informācijas apmaiņa par darba vietu 

piedāvājumiem un mūsu iedzīvotāju darbaspēka piedāvājumu . 
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2.4. Partnerības teritorijas sociālā situācija 

2.4.1. Publisko pakalpojumu sektora raksturojums 

 
Izglītība 

Partnerības Stopiņu novada teritorijā pašvaldības pārziņā darbojas Ulbrokas vidusskola, 

Stopiņu pamatskola, Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, Gaismas speciālā 

internātpamatskola. Pašvaldības teritorijā atrodas arī Juglas sanatorijas internātpamatskola. 

Pirmskolas izglītību bērniem ir iespēja apgūt PII "Pienenīte" Ulbrokā un PII grupās Stopiņu 

pamatskolā Sauriešos. Visa vecuma iedzīvotājiem ir mūžizglītības iespējas Upesleju, 

Sauriešu, Ulbrokas un Cekules dienas centros dažādos projektos, pulciņos, lekcijās un 

nodarbībās.Ar 2009. gadu ir piedāvājums pieaugušajiem iesaistīties mākslas izglītības 

apgūšanas nodarbībās Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā. Izglītojošas lekcijas un 

pasākumus aktīvi rīko Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkas, Ulbrokas vidusskola, PII 

"Pienenīte" un Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.Pieaugušo izglītības pasākumi - semināri 

zemniekiem par lauksaimniecības mehanizācijas jautājumiem un  kursi datoru lietotājiem, 

tiek organizēti  LLU Tehniskās fakultātes Ulbrokas Zinātnes centrā. 

Partnerības Salaspils pašvaldībā ir 10 izglītības iestādes: 

 Salaspils 1.vidusskola 

 Salaspils 2. vidusskola 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Saime” 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Ritenītis” 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Saulīte” 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Daugaviņa” 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš” 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Atvasīte” 

 Salaspils mūzikas un mākslas skola 

 Salaspils bērnu sporta skola 

 

Kopumā ņemot izglītības iespējas partnerības teritorijā ir labas, labas satiksmes iespējas un 

teritorijas ģeogrāfiskais izvietojums dod iespēju izmantot arī citu pašvaldību, galvenokārt 

Rīgas, mācību iestādes. 
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Kultūra 
 

Partnerības teritoriju raksturo daudzveidīga un pievilcīga kultūrvide. Lielā mērā kultūra 

ir attīstījušies uz pašiniciatīvas un pašaizliedzības pamata, tieši tāpēc ir attīstīta pašdarbība, 

taču trūkst nopietnas investīciju programmas kultūrvides infrastruktūras attīstībai. Pievilcīga 

kultūrvide un attīstīta kultūras infrastruktūra ir tas, kas tiešā veidā ietekmē vietējās teritorijas 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu dzīves vidi, personības attīstības un 

pilnveides iespējas visa mūža garumā.  

 

Salaspils novadā ir daudzveidīgs kultūras nozaru piedāvājums.   

Pilsētā kopš 1967.gada darbojas kultūras nams “Rīgava” un kopš 1980.gada - kultūras 

nams “Enerģētiķis”, kuri budžeta ietvaros nodrošina un atbalsta pašdarbības kolektīvu 

darbību, atbalsta un organizē novada nevalstisko organizāciju sarīkojumus, rīko valsts, 

tradicionālo svētku svinības, kā arī konkursus, izstādes, atpūtas vakarus.  

2008.gadā Salaspils kultūras namos kopā darbojušies 38 kolektīvi, no tiem 25, kuros 

noteikta dalības maksa. Šajos kolektīvos kopā darbojas 664 dažādu vecuma grupu dalībnieki. 

Abos kultūras namos kopā 2008. gadā organizētas 390 dažādas kultūras norises, tajā skaitā 

izglītojošie un izklaides pasākumi, izbraukumu koncertdarbība un citas norises. 

Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt arī izstāžu zāli, kas atvērta 1997.gadā vecajā 

aptiekas mājā.  

Doles muižas kompleksā kopš 1977.g. atvērts  Daugavas muzejs, kas iepazīstina ar 

Daugavas ūdens ceļa vēsturi, laivinieku, zvejnieku un pārcēlāju amatiem. Muzejs piedāvā 

gan mākslas, gan tematiskās izstādes par Daugavu. Muzeja parkā iekārtota brīvdabas 

ekspozīcija – Daugavas lejteces zvejnieka sēta, paredzētas nodarbības arī bērniem un 

skolēniem.  

Salaspils novada bibliotēka no 2005.gada 1.marta veic Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas 

funkcijas. Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Salaspilī nodrošina Salaspils novada 

bibliotēka un tās struktūrvienības: Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš” - specializējas 

bērnu un jauniešu apkalpošanā, Dienvidu filiālbibliotēka - orientēta uz mikrorajona 

apkalpošanu, Saulkalnes filiālbibliotēka - nodrošina lasītāju apkalpošanu Saulkalnes ciematā. 

Bibliotēkas darbības mērķis – veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot sakārtotas 

informācijas pieejamību. 

Stopiņu novadā noris aktīva kultūras dzīve. Dažāda rakstura un satura pasākumi notiek 

Ulbrokas kultūras nama zālē, skaistajā Līgo parkā, Upesleju, Sauriešu un Cekules Dienas 

centru telpās.  

Stopiņu novads lepojas ar plašu pašdarbnieku saimi – novadniekus priecē jauktais koris 

„Ulbroka”, sieviešu koris „Madara”, vidējās paaudzes deju kolektīvi „Luste” un „Stopiņš”, 

vokālie ansambļi „Sagša” un „Ievziedi”, bērnu teātra studija, instrumentālais ansamblis „4-

tune”.  
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Kultūras pasākumi un svētki brīvā dabā notiek Līgo parkā, kur atrodas brīvdabas estrāde 

un tēlnieka U.Sterģa veidotais akmenszīmju dārzs. Līgo parkā izvietoti dažāda lieluma 

akmeņi, uz katra no tiem ir latviešu etnogrāfiskā zīme vai ornaments. Akmeņi ir uzstādīti, lai 

koncentrētu pozitīvo strāvojumu, tie izstaro enerģiju un padara mūs gaišākus, labākus un 

stiprākus. Katru gadu novada iedzīvotāji šeit pulcējas, lai kopīgi nosvinētu Lieldienas un 

Līgo svētkus. Parkā ir notikuši neskaitāmi koncerti un teātra izrādes, kā arī dažādi pasākumi 

bērniem. Īpaši iecienītas ir parkā notiekošās zaļumballes un festivāls “Dziesma manam 

novadam”, kā arī daudzi citi pasākumi. Ikdienas atpūtai parku ir iecienījušas ģimenes ar 

bērniem, kāzinieki un daudzi citi interesenti. 

Iedzīvotājiem novada teritorijā pieejamas divas publiskās bibliotēkas – Ulbrokā un 

Sauriešos. Bibliotēkās pieejami jaunākie daiļliteratūras izdevumi, plašs preses izdevu klāsts, 

nodrošinot  lietotāju pieaugošo pieprasījumu pēc kvalitatīvas, operatīvas informācijas.  Īpaši 

pieprasītas ir izglītojošās enciklopēdijas un vārdnīcas. Paralēli ikdienas  darba formām tiek 

attīstītas arī netradicionālās:  regulāri tiek rīkotas izglītojošas izstādes un organizētas radošās 

dienas veltītas latviešu rakstniekiem rīkoti kopīgi izbraucieni uz teātru izrādēm un 

ekskursijas. Bibliotēkās ir pieejams Interneta pieslēgums un abonēto datubāzu izmantošana. 

Par jaunākajām aktualitātēm un notikumiem Stopiņu novada iedzīvotājus informē ikmēneša 

avīze „Tēvzemīte”. Svarīga loma vietējo iedzīvotāju informēšanā, kultūras attīstībā un 

neformālajā izglītībā ir arī publiskajām bibliotēkām. Daudzviet tās ir vietējās nozīmes 

kopienu pulcēšanās centri. 

Sports 

Stopiņu novadā ir aktīva sporta dzīve. Stopiņu novada dome ir īpaši rūpējusies par 

iedzīvotājiem, radot sporta nodarbēm piemērotu vidi Pašvaldības iestādēs - Ulbrokas sporta 

kompleksā un peldbaseinā, ciematu sporta laukumos.  

 Ulbrokā – pludmales volejbola laukumos un Skeitparkā - sporta laukumā pie Domes  

 Līčos – pludmales volejbola laukumā un futbola laukumā  

 Upeslejās pludmales volejbola un ielas basketbola laukumā  

 Sauriešos – futbola laukumā. 

Ulbrokas sporta kompleksā darbojas:   

 bērnu un jauniešu komandas – florbolā  

 sieviešu un vīriešu komandas – handbolā  

 vīriešu volejbola un basketbola komandas  

 karatē sporta sekcija;  

 treniņi aerobikā  

 svaru zāle  

 fitness. 
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Pie Ulbrokas sporta kompleksa ir uzbūvēts stadions, kurā ir iespēja spēlēt futbolu, trenēties 

vieglatlētikā. Uz sporta laukuma ar mākslīgo segumu var spēlēt basketbolu, āra florbolu un 

volejbolu. 

 

Līdzās Ulbrokas sporta kompleksam, atrodas Stopiņu peldbaseins, ar četriem 25m 

peldceliņiem. Peldbaseinā ir iespēja nodarboties ar peldēšanu, ūdens aerobiku. Sporta treneri 

vada nodarbības peldēšanas apmācības bērnu grupām, kā arī ir pieejams pakalpojums gan 

bērniem, gan pieaugušajiem - individuālā apmācība peldēt. Darbojas arī sauna. 

 

Ik gadu tiek rīkoti bērnu un ģimeņu sporta svētki. Jau par tradīciju ir kļuvuši Stopiņa novada 

iestāžu un uzņēmu sporta svētki. Tradīcijas tiek iedibinātas arī atsevišķos sporta veidos: 

galda tenisā, novusā, futbolā, ielu basketbolā, pludmales volejbolā, volejbolā ,nobraucienos 

ar „ vučko”.  

Iedzīvotāju atpūtai ir pieejamas vairākas ūdenskrātuves un peldvietas Ulbrokas ezerā un 

Sauriešu karjerā. 

Salaspils iedzīvotāji ar sportu nodarbojas Salaspils 1. un Salaspils 2. vidusskolas sporta zālēs, 

stadionā, skeitparkā un atklātajos volejbola, basketbola, futbola laukumos. Profesionālas 

ievirzes sporta izglītību var iegūt Salaspils bērnu sporta skolā.  

Salaspilī notiek vietējās un atklātās sacensības futbolā, vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, 

karatē, roku cīņā, svarbumbu celšanā, dambretē, šahā, novusā, šautriņu mešanā, frisbijā, 

lielajā tenisā, galda tenisā un riteņbraukšanā. 

Tradicionālās sacensības ir strītbola zibensturnīrs (pavasara un vasaras mēnešos), galda 

tenisa, lielā tenisa, novusa, šautriņu, dambretes, šaha, basketbola, mix volejbola sacensības. 

Salaspils komandas dažādos sporta veidos regulāri piedalās Rīgas rajona sacensībās. 

Tradicionāli augsti sasniegumi ir galda tenisā, šahā, dambretē, roku cīņā un rokas bumbā 

(handbolā). 

Salaspilī šobrīd ir 5 sporta biedrības:  

 Frisbija biedrība, 

 Futbola klubs “Kengaroos”,  

 Handbola biedrība “Salaspils sporta klubs”, 

 Karatē klubs, 

 Riteņbraukšanas biedrība “Salaspils/Zīriņi”, 

 Roku cīņu, svarbumbu un florbola biedrība “Egoisti”. 

 

Salaspilī darbojas arī 8 futbola komandas un apvienības: dambretē, galda tenisā, lielajā 

tenisā, skeitbordā, šahā, volejbolā.  

Partnerības teritoriju pamatoti var uzskatīt par daudzpusīgu sporta veidu centru Pierīgā, kas 

sniedz teritorijas dažāda vecuma iedzīvotājiem iespējas aktīvi atpūsties, sportot un uzlabot 

savu veselību. 
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2.4.2. Nevalstiskās organizācijas un to darbība. 

 

Partnerības teritorijā aktīvi darbojas biedrības, kuras apvieno dažāda vecuma un interešu 

iedzīvotāju grupas.  

Stopiņos aktīvu darbību veic daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”, Represēto biedrība, 

Pensionāru biedrība, biedrība “Misija par ģimeni”, pēdējos divos gados aktīvu darbību 

uzsākušas nevalstiskās organizācijas Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība 

„BUMMS”, Ulbrokas vidusskolas atbalsta biedrība, Amatieru kolektīvu biedrība „Raksti” , 

Jauniešu biedrība „Upe”, biedrības „Socintegra”, „Reāls piedzīvojums”, „Mācies ar prieku”, 

„Zirgi cilvēkiem”. Dienas centros Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās un Cekulē ikviena vecuma 

iedzīvotāji darbojas dažādos projektos, pulciņos, apmācībās, vai vienkārši saturīgi pavada 

savu brīvo laiku. Ir bezmaksas internets, TV, VIDEO, AUDIO, galda spēles, grāmatas, 

laikraksti un žurnāli, dažādas lekcijas un semināri. Partnerības vēlme ir saliedēt šīs 

nevalstiskās organizācijas vienotos projektos un iesaistīt NVO darbībā arī jauniešus. 

  

Salaspils kultūras un sociālā dzīve nav iedomājama bez biedrību rīkotajiem pasākumiem un 

aktivitātēm. Lielāko sabiedrisko organizāciju - Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrību 

“Mārtiņsala”, Salaspils invalīdu biedrību, Salaspils pensionāru kopu, Salaspils represēto 

apvienības, kā  arī citu sabiedrisko organizāciju rīkotos un plaši apmeklētos pasākumus 

finansiāli atbalsta Salaspils novada dome. 

 

2.5. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozīmība partnerības teritorijā. 

2.5.1. Lauksaimniecības nozīmība partnerības teritorijā. 

Lauksaimniecība Partnerības (Stopiņi un Salaspils) teritorijā joprojām ir  nozīmīga 

tautsaimniecības nozare. Lauksaimniecība ir papildus ienākumu avots ievērojamai daļai 

citās sfērās nodarbinātajiem, kā arī pensionāriem. Lauku saimniecību galvenā specializācija 

Stopiņos ir gaļas lopkopība. Te jāmin viens no lielākajiem un attīstītākajiem cūku 

kompleksiem Latvija SIA “Ulbroka”. Liela ietekme uz lauksaimniecības attīstību ir ES 

atbalsta maksājumiem. Sakarā ar augsnes kvalitāti un reljefa īpatnībām teritorijā mazāk 

attīstīta ir augkopība, taču te pastāv attīstības potenciāls, ņemot vērā neapstrādātās 

lauksaimniecības platības.  

 

Salaspils teritorijā pavisam ir 3542ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir 27.9% no 

kopējās platības, savukārt 60% no tās – aramzeme un dārzi. No kopējā LIZ īpatsvara faktiski 

nav apstrādāti 69% jeb 2438ha un tikai 31% jeb 1104ha ir apsaimniekoti.  

 

Vienas no lielākajām augkopības saimniecībām Salaspils novadā ir Z/S “Jaunpelši”, kas 

nodarbojas ar dekoratīvo ziedu audzēšanu gan lauka, gan arī segtajās platībās un Z/S 
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“Didži”, kura izvietojusies blakus. Kā vienā tā arī otrā saimniecībās vairāku hektāru platībā 

dižojas krūmmelleņu stādījumi.  

Vadošo vietu augkopības jomā pēc ražošanas apjoma un apgrozījuma ieņem z/s Ezerkauliņi, 

kuras struktūrās ietilpst salīdzinoši lieli lauksaimniecības produkcijas ražotāji, tādi kā SIA 

„Daugavkrasts” (apgrozījums – 0,9 milj. latu), SIA „Ķeizarsils” (apgrozījums – 1,9 milj. 

latu), mazāki piegādātāji, kā arī uzņēmumi, kas specializējas lauksaimniecības produkcijas 

uzglabāšanā, realizācijā un piegādē patērētājiem: KS „Baltijas dārzeņi” (apgrozījums - 8 milj. 

latu), SIA „Latvijā audzētu dārzeņu loģistika” (apgrozījums – 6,5 milj. latu). 

Galvenais ražotās produkcijas veids – dārzeņi (kartupeļi, sakņaugi, kāpostaugi, zaļumi, 

sīpolaugi, ķirbjaugi, pākšaugi), augļi, ogas. 

Lielākie produkcijas pircēji ir: 

- veikalu tīkli -  „MAXIMA LATVIJA”, „NELDA”, „IKI”, „MEGO”, „SKAI 

BALTIJA”, „STOCKMANN”, „JUMIS”, „ELVI”: 

- pārstrādes uzņēmumi - SIA „ SPILVA” , SIA „LANGO”.  

Aptuveni 22% produkcijas tiek eksportēta (pārsvarā uz Lietuvu un Igauniju).  

 

2.5.2. Zivsaimniecības nozīmība partnerības teritorijā. 

 Partnerības teritorijas Salaspils novada lauku teritorijās zvejniecība ir tradicionāla 

tautsaimniecības nozare. Šobrīd rūpnieciskā zveja notiek Daugavā abpus Rīgas HES. Ar 

zivju nozveju nodarbojas privātpersonas un uzņēmējsabiedrības. No 2005.gada 

privātpersonām rūpnieciskās zvejas tiesības ir limitētas ar vienu zivju murdu. 

 Atļaujas zvejai 2009.gadā piešķirtas 14 uzņēmumiem – vienai SIA un 9 

individuāliem komersantiem. Individuālās atļaujas zvejai piešķirtas 4 zvejniekiem. 

 Galvenās makšķerējamās zivju sugas ir zandarti (80 % no loma), vimbas, asari, 

raudas, ālanti, sīgas. Nozvejas apjomu aprēķina pēc izsniegto licenču skaitu, lai gan liela 

daļa nozvejoto lomu attiecas uz maluzvejniekiem. 

 Salaspils teritorijā atrodas arī valsts zivju audzētava “Dole”. Tā ir celta kā zivju 

populācijas kompensācijas objekts pēc Rīgas HES aizsprosta izbūves un ir viens no 

lielākajiem zivju mazuļu ražotājiem Latvijā 

 Stopiņu teritorijā makšķerēšana ir aktīva Mazās Juglas krastos, Ulbrokas ezera un 

Sauriešu ūdenskrātuves krastos. Ar zivju izstrādājumu pārstrādi nodarbojas SIA “Lango”. 

Pie Ulbrokas ezera ir pieejamas publiskās peldvietas un aktīvās atpūtas zona. 

 Visa partnerības teritorija ietilpst Daugavas upes sateces baseinā.  

 Gar Salaspils teritorijas dienvidu robežu tek lielākā Latvijas upe – Daugava. Upes 

ielejas platums atsevišķās vietās sasniedz pat 2 km. Salaspils teritorijā atrodas 15,8 km garš 

Daugavas posms, no tā – 10,6 km ir Rīgas HES aizsprosta uzpludināta upes daļa, kura lēnās 
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ūdens apmaiņas dēļ ir kļuvusi līdzīga ezeram. Kopumā Rīgas HES izveidotais sprostezers ir 

35 km garš, tā platība ir 35,8 km
2
.  

 Mazā Jugla – šķērso Stopiņu novada rietumu daļu un plūst gar tā ziemeļu robežu. Upes 

kopējais garums ir 119 km, baseina laukums – 679 km2. Mazā Jugla plūst arī cauri Salaspils 

teritorijai. Upes garums teritorijā sasniedz 14 km. Mazās Juglas ieleja ir sekla, 100–200 m plata, 

bet upes platums ir aptuveni 20 m. 

 Stopiņu novadā ir vēl viena upe, kas saglabājusi savu dabīgo tecējumu – M.Juglas 

labā krasta pieteka Ķivuļurga, kas ir 16 km gara.  

Visas pārējās ūdensteces: 

 Dauguļupīte - Piķurgas kreisā krasta pieteka, 3 km gara, 

 Dreiļiņupīte  - Juglas kreisā krasta pieteka,12 km gara,  

 Nabiņurga  - Ķivuļurgas kreisā krasta pieteka, 3,5 km gara,  

 Piķurga – ietek Juglas ezerā, 17 km gara, 

ir iztaisnotas un padziļinātas. 

 Uz Piķurgas izveidota Ulbrokas ūdenskrātuve (dzirnavu ezers), kas aizņem apmēram 

12 ha un līdz 3,5 m dziļa. Ūdenskrātuve ir renovēts 2005.gadā posmā no ūdenskrātuves un 

Piķurgas upītes līdz Līgo parkam.  

Stopiņu novadā atrodas arī Ruņģu ezers, kas aizņem 4,1 ha.Teritorijas dienvidu daļā 

– Sauriešu ģipšakmens izstrādātajā daļā, pieplūstot virszemes un pazemes ūdeņiem, 

izveidojušās vairākas ūdenskrātuves, kuru kopējā platība ir apmēram 35 ha. 

 Makšķerēšana Rīgas HES ūdenskrātuvē, Daugavā un Mazā Juglā ir publiski 

pieejama jebkuram. Makšķerēšana un atpūtas organizēšana pie ūdeņiem var kalpot arī kā 

būtisks rekreācijas resurss, kas piesaistītu makšķerēšanas sporta cienītājus no Rīgas un 

tālākas apkārtnes. 
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3. Vietējās attīstības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
izvērtējums; 

Partnerības teritorijas analīze sastāv no SVID analīzes (stiprās un vājās puses, 

iespējas un draudi), nozīmīgāko teritorijā pašu spēkiem un pašreiz risināmo problēmu 

analīzes. No šīs analīzes tālāk izrietēs arī prioritāšu un rīcību sadalījums. 

Partnerības teritorijas izaugsme būs atkarīga no tā, kā pašvaldības izmantos savas 

priekšrocības un attīstības iespējas. Priekšrocību izmantošana un vājo vietu novēršana ir 

atkarīga gan no ārējiem, gan iekšējiem faktoriem. 

3.1. Ārskats 

 

Ārskats -  Kādu  citi  redz partnerības teritoriju? Kāda ir teritorijas attīstība?  Kas kavē un 

apdraud attīstību no ārpuses, neatkarīgi no pašvaldību  realizētās politikas? 

Ā r s k a t s Stiprās puses Vājās vietas, draudi 

Partnerības  

vieta Latvijā, 

reģionā  

 

 Viena no Latvijas ekonomiski 

spēcīgākajām teritorijām 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums 

 Galvaspilsētas tuvums un  iespējas 

izmantot tās infrastruktūru 

 

 Rīgas centrtieces faktora 

palielināšanās 

Iedzīvotāji  Kvalificēts darbaspēks 

 Zems bezdarba līmenis 

 Liels pensijas vecuma 

iedzīvotāju īpatsvars 

Vide  Meža teritoriju lielais īpatsvars  
 Getliņu izgāztuves 

izvietojums teritorijā 

Teritorija un 

apdzīvotība 

 Attīstīta individuālā celtniecība  Nevienmērīgs teritorijas 

attīstības līmenis  

Infrastruktūra 

 

 Attīstīta infrastruktūra  

 Sazarots, attīstīts ceļu tīkls 

 Laba sabiedriskā transporta  

satiksme 

 Satiksmes intensitātes 

palielināšanās 

Ekonomiskais 

potenciāls 

 Liels uzņēmumu skaits 

 Aktīvs nekustāmā īpašuma tirgus 

 Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību 

 Attīstība, neracionāli 

izmantojot dabas resursus un 

degradējot vidi 

Kultūrvide  Augstvērtīgi kultūras un sporta 

pasākumi  

 Kultūrvēsturisku objektu 

trūkums 

Pārvalde un 

politika 

 Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām 

 Regulāra informācija par pašvaldības 

darbu  

 Jaunu funkciju deleģēšana 

pašvaldībām, nenodrošinot 

finansējumu 
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3.2. Iekšējie faktori 

 

PARTNERĪBAS TERITORIJAS  STIPRĀS PUSES 

 

 

 

 Ģeogrāfiskais izvietojums 

 Rīgas tuvums, kā attīstību veicinošs faktors 

 Dzelzceļa esamība, automaģistrāļu un vietējo ceļu izvietojums 

 Laba sabiedriskā satiksme 

 Pieprasījums un atbilstošas teritorijas jaunai attīstībai (vietas individuālās 

būvniecības paplašināšanai, mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei, komercdarbībai 

un videi draudzīgai ražošanai) 

 Dabas resursi – ģipšakmens, smilts un grants  atradnes 

 Atpūtas iespējas izmantojot dabas resursus – mežus, ūdeņus 

 Kopīgi mērķi un sadarbības iespējas ar apkārtējiem novadiem – infrastruktūra, 

transports, sakari, izglītība, kultūra un sports 

 Attīstīta uzņēmējdarbība 

 Aktīva mazstāvu apbūves attīstība 

 Augsts iedzīvotāju intelektuālais potenciāls 

 Labas izglītības iegūšanas iespējas - vidusskolas, pamatskola, mūzikas – mākslas 

skolas, sporta skola 

 Bagātas kultūras tradīcijas, iespēja darboties dažādos pašdarbības kolektīvos, tautas 

mākslas studijās 

 Pašvaldības nodrošina iedzīvotājiem sociālo pabalstu un aprūpes iespējas, daļēju 

medikamentu un ārstniecības izdevumu segšanu u.c. 

 Iespēja izmantot sporta kompleksus, baseinu dažādām sporta nodarbībām 

 Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbību ar bezmaksas informatīvo 

izdevumu “Tēvzemīte” un “Salaspils vēstis” starpniecību 
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PARTNERĪBAS TERITORIJAS VĀJĀS VIETAS 

 

 Pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu nepietiekamība  

 Liels pensionāru īpatsvars 

 Zemes īpašumu sadrumstalotība 

 Mežu un ūdeņu piesārņotība antropogēnās slodzes rezultātā 

 Slikta dzeramā ūdens kvalitāte 

 Rīgas tuvuma negatīvās sekas – kriminogēnās situācijas pasliktināšanās, vides 

piesārņošana 

PARTNERĪBAS TERITORIJAS IESPĒJAS 

 

 Rīgas tuvums 

 Jaunu apbūves teritoriju attīstība 

 Uzņēmējdarbības attīstība, izmantojot esošo infrastruktūru un objektus, kā arī jaunu 

objektu izbūve 

 Pievilcīgas uzņēmējdarbības vides veidošana un popularizēšana 

 Izglītības iespēju attīstīšana partnerības teritorijā 

 Sporta aktivitāšu veicināšana partnerības teritorijā 

 Infrastruktūras attīstīšana partnerības teritorijā 

 Kopīgu projektu realizācija partnerības teritorijā 

 Savstarpējā sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem 

partnerības teritorijā 

 Projektu izstrāde investīciju piesaistei  

PARTNERĪBAS TERITORIJAS DRAUDI 

 

 Rīgas tuvums  

 Pašvaldību finanšu resursu trūkums 

 Intelektuālā potenciāla aizplūšana uz Rīgu 

 Vides kvalitātes pasliktināšanās 

 Iekopto lauksaimniecības zemju platību un kvalitātes pazemināšanās to 

neapsaimniekošanas rezultātā. 
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4. Partnerības līdzdalība teritorijas attīstībā. 

4.1. vietējās attīstības stratēģijas nepieciešamības apraksts 

 

Stratēģijas izstrādes darba grupa veica iedzīvotāju anketēšanu, lai uzzinātu to domas 

par vajadzībām savā lauku teritorijā, kā arī to gatavību iesaistīties šo vajadzību īstenošanā.  

Anketēšanā piedalījās 325 respondenti (265 no Stopiņiem un 60 no Salaspils), no 

tiem 76 vīriešu un 246 sievietes. Apmierināti ar dzīvi savā novadā ir 97% Stopiņu 

iedzīvotāju un 75% Salaspils iedzīvotāju. 

 

Respondentu vecums: 

līdz 19 gadiem  51 16% 

19 -24 gadi  9 3% 

25- 34 gadi  87 27% 

35-49 gadi  117 36% 

50- 59 gadi  40 12% 

virs 60 gadiem 21 6% 

Kopā 325 100% 

 

Respondentu nodarbošanās: 

Uzņēmējs 27 8% 

Valsts uzņēmuma darbinieks 94 29% 

Privātā uzņēmuma darbinieks 73 22% 

Līgumdarbu strādnieks 7 2% 

Pašnodarbināta persona 9 3% 

Mājsaimniece/-ks 12 4% 

Pensionārs 27 8% 

Bezdarbnieks 7 2% 

Skolēns 51 16% 

Students 10 3% 

Cita nodarbošanās 8 2% 

 

Ranžējot sfēras, kurām jāpievērš lielāka uzmanība iedzīvotāji izceļ sociālo sfēru, jaunu 

darbavietu radīšanu un infrastruktūras sakārtošanai. 
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4.2. Problēmu analīze un iespējamie risinājumi (SWID). 

 

Pamatojot uz partnerības stratēģijas darba grupas kopīgo darbu vajadzību noteikšanā 

un apkopošanā tika izveidots galveno problēmu un to risinājumu kopsavilkums. Partnerības 

darbības areāls ir visai plašs, tāpēc problēmas un vajadzības ir atšķirīgas atsevišķos ciemos, 

tomēr veicot problēmu apkopojumu tiek izdalītas sekojošas galvenās problēmas un 

iespējamos risinājumus: 

 

 

Problēma Iespējamie risinājumi 

 

Ierobežotas mūžizglītības, kultūras 

aktivitāšu, informācijas saņemšanas 

iespējas 

Iedzīvotāju lielās izkliedes dēļ ir visai grūti 

bez atbalsta organizēt izglītības, kultūras 

aktivitāšu un informācijas saņemšanas 

iespējas. Arī infrastruktūras zemā 

pieejamība (ceļi, internets) neveicina tā 

attīstību.  

 

Veicināt izglītības, kultūras aktivitāšu un 

informācijas saņemšanas iespējas 
 Interneta pieejas punktu un pārklājuma 

attīstība 

 Transporta , ceļu, laukumu u.c. 

infrastruktūras sakārtošana 

 Atbalsts iedzīvotājiem izglītības iespēju 

saņemšanā 

 Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanā. 
 

 

Vāja iedzīvotāju grupu sadarbība 

 

Lai arī partnerības darbības areālā ir 

dažādas nevalstiskās organizācijas, kas 

vieno dažādu sfēru pārstāvjus, tās vairāk ir 

rajona ne pagastu mērogā. Arī sadarbība 

starp dažādiem sektoriem ir ļoti minimāla 

vai nav vispār.  

 

 

Veicināt iedzīvotāju sadarbības 

aktivizēšanos un ar to saistīto jautājumu 

problēmu novēršana. 

 Palīdzība un atbalsts sakaru izveidošanai ar 

vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem un 

dažādu pakalpojumu sniedzējiem. 

 Pašvaldību aktivizācija vietējo iniciatīvu 

atbalstīšanā. 

 Veicināt un stiprināt savstarpējo sapratni un 

dialogu starp vietējām pašvaldībām, 

uzņēmējiem un nevalstisko sektoru. 

 Konsultatīvo un materiāli tehniskā atbalsta 

sniegšana iniciatīvas grupu veidošanā. 

  

 

Nesakārtota dzīves vide 

Dažos partnerības darbības teritorijas 

ciemos, kultūrvēstures, dabas un citos 

objektos ir vērojama pamestība. Šāda 

situācija izveidojusies dēļ pašvaldību 

ierobežotā budžeta un iedzīvotāju ne visai 

lielās aktivitātes, kas saistīts ar rūpēm par 

citām sadzīviskām lietām un koordinācijas 

trūkumu interešu grupās, kā rezultātā netiek 

izmantots šo objektu potenciāls. 

 

Lauku teritorijas sakopšana 

 Atbalsts vietējo kultūras, dabas un citu 

objektu sakārtošanā 

 Bērnu, jauniešu, vecļaužu aktivitāšu 

infrastruktūru  izveide 

 Norāžu  zīmju izvietošana 

 Dabas objektu sakārtošana 

 Sporta laukumu izveide un atjaunošana 

 Citu svarīgu objektu (kapi, parki,  

pulcēšanās vietas u.c.) sakopšana un izveide. 
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Ierobežota pakalpojumu pieejamība 
Lauku apvidos pakalpojumu klāsts ir 

visai minimāls. Daži pakalpojumi ir 

pieejami lielākajos ciemos. Piemēram, 

veikali, skaistumkopšanas saloni, pasts, 

baznīca, skola, viesu nams ar ēdināšanas 

iespējām. Tomēr salīdzinot ar pilsētu arī šis 

pakalpojumu klāsts ir visai niecīgs. 

 

 

Uzlabot pakalpojumu pieejamību lauku 

iedzīvotājiem 

 Atbalstīt un koordinēt pakalpojumu 

nodrošinājumu mazāk apdzīvotās vietās 

 Atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes pakalpojumu 

izveidošanai lauku apvidos 

 Atbalstīt uzņēmējus ar informācijas 

izplatīšanu un darba koordinēšanu 

 Vietējās produkcijas pieejamība 

 

 

Ierobežotas kultūras resursu un tradīciju 

saglabāšanas un pilnveidošanas iespējas 

Partnerības darbības areālā darbojas 

daudz dažādu interešu grupu, kuras darbojas 

kultūras dzīves veidošanā un attīstībā. 

Tomēr ierobežotie resursi neļauj šīm 

interešu grupām attīstīties. 

 

Veicināt kultūras resursu un tradīciju 

attīstību 

 Atbalsts interešu grupām, kas darbojas 

kultūras jomā 

 Atbalstīt kultūras objektu atjaunošanu. 
 

 

4.3. Partnerības teritorijas attīstības vīzija. 

 

Vīzija: 

Sakoptā vidē dzīvo radoši, ekoloģiski domājoši, ekonomisko un sociālo attīstību veicinoši 

cilvēki, savas dzīvesvietas patrioti. 

 

VRG misija: 

VRG ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā atbildību par 

savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu. 

 

Stratēģijas vispārējais mērķis: 

Lauku ekonomikas dažādošana, infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana, vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai partnerības  

teritorijā. 

 
Īstenošana: 

Mērķu sasniegšanas risinājums ir vietējās attīstības stratēģijas īstenošana. Vietējās attīstības 

stratēģija parāda partnerības teritorijas nākotnes vīziju, mērķus, galvenās prioritātes un 

problēmu risināšanas iespējas līdz 2013. gadam. 

Vietējās attīstības stratēģija tās īstenošanas sākuma periodā ir izstrādāta aptveroša un 

vispārīga, lai neierobežotu potenciālo projektu iesniedzēju inovatīvo pieeju. Izvērtējot 

stratēģijas īstenošanas rezultātus un atsaucoties uz iespējamām ārējās vides izmaiņām, 

vēlākā stratēģijas īstenošanas periodā būs iespējami stratēģijas labojumi. 
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4.4. Attīstības stratēģijas prioritātes un Rīcību apraksts. 

 

Stratēģijas mērķi un prioritātes tiek īstenotas projektu veidā un to īstenošanai tiek paredzēts 

finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas 

Zivsaimniecības fonda (EZF) un Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.  

 

1. Prioritāte -Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana 

1. Rīcība -Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai 

nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana 

pakalpojumu saņemšanai mazāk apdzīvotajās vietās. 

Mērķis- Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana mazāk apdzīvotās vietās. 

 

Iespējamie risinājumi: 

 Atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes jaunu pakalpojumu izveidošanā, esošo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanā lauku apvidos. 

 Sociālo/ saimniecisko/ sabiedrisko pakalpojumu centru izveide/ darbības paplašināšana un 

iekārtošana, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde. 

 Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana pie pakalpojumu sniegšanas objekta. 

 Izveidot infrastruktūru  pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. 

 Atbalstīt vietējās produkcijas pieejamību - zaļie tirdziņi, mājražotāju produkcija; 

 Interneta pieejas punktu un pārklājuma attīstība; 

Paredzamais rīcības finansējums ELFLA ietvaros – 32,43%. 

 

2. Prioritāte- Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

2. Rīcība- Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana 

vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana 

un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.  

Mērķis- Veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem  iedzīvotājiem. 

Iespējamie risinājumi: 

 Atbalstīt informācijas, kultūras, izglītošanās centru izveidi/ darbības paplašināšanu un 

sadarbības tīkla izveidi.  

 Atbalstīt koplietojuma pamatlīdzekļu iegādi, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.  

 Atbalstīt mūžizglītības un neformālās izglītības iegūšanas iespējas vietējiem 

iedzīvotājiem. 

 Atbalsts kultūras un sporta aktivitāšu nodrošināšanai.  

 Uzlabot un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

 Apskates/ atpūtas/ aktīva sporta infrastruktūras izstrāde un praktiska ieviešana dažāda 

veida (velo, pastaigu, izjāžu u.c.) sasniedzamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai 

 

Paredzamais rīcības finansējums ELFLA ietvaros – 57,45%. 
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3. Prioritāte – Atbalsts mājražošanas attīstībai. 

3. Rīcība - Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un pārstrāde. 

Mērķis - Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto 

vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un 

konkurētspēju biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” darbības teritorijā. 

 

3.1. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu 

ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī 

ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu,  

žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. 

 

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu 

Nr.764 3.1.aktivitātei. 

 

Projektus var iesniegt juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrētas PVD un ražo (vai plāno 

izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu) Līguma par Eiropas Savienības darbību I 

pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē 

tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.  

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007.–2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”. 

 

3.2.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu 

pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 

iepakošanai. (“pārstrāde” ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, 

nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas 

būtiski izmaina sākotnējo produktu). 

 

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu 

Nr.764 3.2.aktivitātei. 

 

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas (mājražotāji), kas reģistrējušās PVD un 

nodarbojas vai plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos 

(izņemot zivsaimniecības produktus).  

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007.–2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.  

 

Paredzamais rīcības finansējums ELFLA programmas ietvaros - 10,12% 
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4. Prioritāte -Dzīves vides uzlabošana apdzīvotības saglabāšanai 

4. Rīcība- Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība. 

Mērķis- attīstīt teritorijas, uzlabojot dzīves vidi. 

Iespējamie risinājumi: 

 Veicināt teritoriju, kurās notiek zivsaimniecības darbība attīstība un vides 

sakārtošana.  

 Veicināt satiksmes attīstību partnerības teritorijā. 

 Uzlabot zivsaimniecībā iesaistīto personu darba un dzīves vidi. 

 Palielināt vietējo iedzīvotāju vēlmi dzīvot šajās teritorijās. 

 Izbūvēt vai rekonstruēt pašvaldības ceļus. 

 Veikt veloceliņu un gājēju celiņu izbūvi. 

 Labiekārtot sporta, aktīvas atpūtas un kultūras objektus un teritorijas. 

 Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas, aktīvās atpūtas un sporta pieejamību un 

dažādu kultūras pasākumu kvalitāti. 

Paredzamais rīcības finansējums EZF programmas ietvaros - 80 %. 

 

5. Prioritāte- Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana. 

5. Rīcība-Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana. 

Mērķis- tūrisma pakalpojumu pilnveidošana. 

Iespējamie risinājumi: 

 Paaugstināt lauku vides kvalitāti, sakārtot un labiekārtot teritoriju, apkārtējo vidi. 

 Veicināt iedzīvotāju sadarbība lauku vides attīstībā. 

 Aktivizēt iedzīvotājus sakopt publiskās un privātās teritorijas. 

 Kultūrvēsturisko objektu, parku, rekreāciju vietu izveidi. 

 Kopīgu vai vienotu apskates vai atpūtas vietu maršrutu ieviešana, dažāda veida 

sasniedzamībai (velo, moto, auto, pastaigas, izjādes), ievērojot nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

 Sabiedrisko pasākumu organizēšana teritorijas apmeklētības vairošanai. 

 Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. 

 Pilnveidot vai dažādot tūrisma pakalpojumus. 
Paredzamais rīcības finansējums EZF programmas ietvaros- 20 %.  
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5. RĪCĪBAS PLĀNS 

5.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns “Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam” pasākuma “Vietējās attīstības 

stratēģijas” ietvaros 2009.-2013.gadam 

Nr. 

p.k. 
Rīcība 

Atbalsta 

apjoms 

(% pret 

kopējo 

atbalstu) 

Atbalsta 

apjoms (Ls) 

Lauku attīstības programmas 2007. – 

2013.gadam pasākums 

Maksimālā 

attiecināmo 

izmaksu 

summa 

vienam 

projektam 

(Ls) 

Maksimālā atbalsta 

intensitāte (%) 

Īstenošanas 

kārtas, 

norādot 

skaitu un 

termiņus 

1. 
Pakalpojumu pieejamībai, 
sasniedzamībai un kvalitātes 

paaugstināšanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveidošana un 

materiāli tehniskā aprīkojuma 
nodrošināšana pakalpojumu 

saņemšanai mazāk apdzīvotajās 

vietās. 

 

32,43 

 

77 010,84 
 PASĀKUMS 413. „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” 

AKTIVITĀTE - iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

un programmu nodrošinājuma iegāde 

un uzstādīšana un infrastruktūras 

izveide pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem 

iedzīvotājiem 

  

 

20 000 

Biedrība vai 

nodibinājums– 90%; 

Pašvaldība- 75%; 

citas juridiskas vai 
fiziskas personas – 

50%.  

2010.gadā 

1.kārta 

2011.gadā,  

2.kārta, 

3.kārta, 

2012.gadā  

4.kārta 

2. 
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

nepieciešamās infrastruktūras 

izveidošana vietējiem iedzīvotājiem 
pieejamā attālumā un materiāli 

tehniskā aprīkojuma nodrošināšana 

un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai 

57,45  

136 435,26 
PASĀKUMS 413. „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” 

AKTIVITĀTE - iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

un programmu nodrošinājuma iegāde 

un uzstādīšana un infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un 

cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 

 

20 000 

Biedrība vai 

nodibinājums– 90%; 

Pašvaldība- 75%; 

citas juridiskas vai 

fiziskas personas – 

50%. 

2010.gadā 

1.kārta 

2011.gadā,  

2.kārta, 

3.kārta, 

2012.gadā  

4.kārta  
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3. Lauksaimniecības produktu 

ražošana, pirmapstrāde un 

pārstrāde 

 

10,12 24 041,00 PASĀKUMS 411. 
„Konkurētspējas veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” 

AKTIVITĀTES: 

2011.gada 4.oktobra MK noteikumu 

Nr.764: 

3.1.punktā minētā aktivitāte „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide 

lauksaimniecības produktu ražošanai 

un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 

saražotās produkcijas iepakošanai, kā 

arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 

(izņemot zemenes) stādu iegāde, 

stādījumu balstu sistēmu, žogu un 

žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 

stādījumu ierīkošana”; 

3.2.punktā minētā aktivitāte „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide 

lauksaimniecības produktu pārstrādei 

un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai 

skaitā pašu saražotās produkcijas 

iepakošanai”. 

20 000 3.1. aktivitātei 

juridiskas un fiziskas 

personas – 40%* 
 

3.2. aktivitātei: 

juridiskas un fiziskas 

personas, kas 

reģistrētas 

PVD (mājražotāji) – 

50%. 

2012.gadā 
1.kārta 

 

Kopā 100% 237 487,10     

 
* Atbalsta intensitāti palielina par 10 %: 

- fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem; 

- juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta  iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem. 

Atbalsta pretendentam, kas investīcijas veic normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai 

noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos (turpmāk tekstā - MLA), atbalsta intensitāti palielina par: 

- 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas MLA; 

- 5%, ja MLA atrodas vismaz 50% no MK noteikumos Nr.764 10.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā 

arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 
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5.2. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns 2007.–2013.gadam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 

ieviešanai Latvijā pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.–2013.gadam 

 

Nr. 

p.k. 

 

Rīcība 

 

Atbalsta 

apjoms 

(% pret 

kopējo 

atbalstu) 

 

Atbalsta 

apjoms 

(Ls) 

Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.–2013.gadam pasākuma 

“Teritorijas attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitāte 

Maksimālā 

attiecināmo 

izmaksu 

summa 

vienam 

projektam (Ls) 

 

Maksimālā atbalsta 

intensitāte 

(%) 

 

Īstenošanas 

kārtas, 

norādot 

skaitu un 

termiņus 

 

4. 
 
Teritoriju, kurās veic 

zivsaimniecības 

darbības, atjaunošana 

un attīstība. 

 

80 

 

 

116 439,88 
 

2009.gada 27.janvāra MK noteikumu Nr.78 

5.1. punktā minētās aktivitātes „Ciematu, 

kuros veic zivsaimniecības darbības, 

atjaunošana un attīstība” ietvaros atbalsta:  

 pašvaldības ceļu būvniecību vai 

rekonstrukciju; 

 vietējas nozīmes brīvā laika 

pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 

būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā 

pielāgošanu personām ar funkcionāliem 

traucējumiem;  

 teritorijas labiekārtošanu;  

20 000 

 
  

Pašvaldībai - 90%; 

komersants - 60%; 

(izņemot ceļu 

būvniecību vai 

rekonstrukciju) 

biedrība vai 

nodibinājums  -

90% ; 

biedrība vai 

nodibinājums, kam 

vismaz gadu ir 

sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss  - 

100%;  

 

2010.gadā 
1.kārta 

2011.gadā  

2.kārta 
2012. gadā 

3.kārta 

 

 

5. 

 

Tūrisma pakalpojumu 

dažādošanai un 

kvalitātes 

paaugstināšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras un 

aprīkojuma 

uzlabošana. 

 

20 

 

 

29109,97 
 

 

 2009.gada 27.janvāra MK noteikumu Nr.78 

5.2. punktā minētās aktivitātes "Ar 

zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 

mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstība" ietvaros atbalsta: 

 tūrisma pakalpojumu dažādošanu vai 

pielāgošanu personām ar funkcionāliem 

traucējumiem;  

 vides aizsardzības investīcijas tūrisma 

objektā;  

 pakalpojumus zivsaimniecībai. 

20 000 komersants - 60%; 

(izņemot ceļu 

būvniecību vai 

rekonstrukciju) 

biedrība vai 

nodibinājums  -

90% ; 

biedrība vai 

nodibinājums, kam 

vismaz gadu ir 

sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss  

- 100%;  

2010.gadā 

1.kārta 
2011.gadā  

2.kārta 

2012. gadā 

3.kārta 
 

Kopā 100% 145 549,85     
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6. To rīcību nošķiršanas apraksts, kurām atbalsts pieejams citu Eiropas 

Savienības fondu ietvaros 

 

Biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” attīstības stratēģijas īstenošanai tiks pieprasīts 

finansējums Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības 

stratēģijas" ietvaros un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.–2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros. 

Biedrības Padome un projektu vērtēšanas komisija nodrošinās abu programmu ietvaros 

īstenoto rīcību nepārklāšanos un biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” darbības teritorijas 

līdzsvarotu attīstību. 

Katrai programmai tiks izstrādāts atsevišķs rīcības plāns un tiks noteikti rezultatīvie rādītāji.  

Visām rīcībām tiek noteikti konkrēti mērķi un piedāvātie risinājumi sniedz priekšstatu par rīcības 

uzdevumiem. Lai nodrošinātu rīcību nepārklāšanos un katras programmas īstenošanu ir noteiktas 

divas komisijas ar atbildīgajiem Valdes locekļiem:  

Komisija lauku attīstības jautājumos 

Organizācija Pārstāvis Amats 
Nozares 

pārstāvniecība 

Stopiņu novada dome Vita Paulāne 

Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja 

vietniece 

Pašvaldība 

 

Salaspils novada dome  Malda Caune 

Salaspils novada 

domes priekšsēdētāja 

otrā vietniece 

Pašvaldība 

ZS "Ezerkauliņi" Uģis Ušpelis Projektu speciālists  Lauksaimniecība 

SIA ''Ulenbroks" Ingrīda Balode Valdes locekle Uzņēmējs 

Stopiņu novada Dienas centrs 

"Saurieši" 
Aija Šibajeva Dienas centra vadītāja 

Pašvaldība 

Salaspils invalīdu biedrība Marija Šenne   Biedrības aktīviste NVO 

Individuālais biedrs Linda Čakše   Lauku sievietes 

Stopiņu novada daudzbērnu 

biedrība 
Anda Višķere 

Biedrības valdes 

priekšsēdētāja 

NVO 

Jauniešu biedrība “Upe”   
Inese Erķena - 

Sprikuta 

Valdes priekšsēdētāja 

vietniece 

Jauniešu organizācija 

 



 

 39 

 

Komisija zivsaimniecības attīstības jautājumos    

Organizācija Pārstāvis Amats 
 Nozares 

pārstāvniecība 

Stopiņu novada dome Vita Paulāne 

Stopiņu novada 

domes priekšsēdētāja 

vietniece 

Pašvaldība 

Salaspils novada dome  Malda Caune 

Salaspils novada 

domes priekšsēdētāja 

otrā vietniece 

Pašvaldība 

SIA "Lango R&D" 
Andrejs 

Fraimanis 
Valdes priekšsēdētājs 

 Zivsaimniecība 

 Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais 

institūts „BIOR” Zivju 

audzētava "Dole"  

Aivars Ignatovs 
Zivju audzētavas 

vadītājs 

Zivsaimniecība 

Stopiņu novada Politiski 

represēto biedrība 
Māra Zebauere 

Biedrības  valdes 

priekšsēdētāja 

NVO 

Biedrība "Misija par ģimeni Helēna Strujeva 
Biedrības  valdes 

priekšsēdētāja 

NVO 
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6.1. ELFLA Projektu vērtēšanas komisijas nolikums 

I. Vispārējie nosacījumi 

1. Biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” (turpmāk Partnerība) vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošanas ELFLA projektu vērtēšanas komisija tiek izveidota saskaņā ar Biedrības ELFLA 

Padomes nolikumu un atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

2. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt Stopiņu un Salaspils Partnerības 

Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam Rīcības plānam Lauku attīstības programmas 2007.–
2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.–2013.gadam ietvaros 

iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu. 

II. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas izveidošanas nosacījumi 

3. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas: 

3.1. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas sastāvu ievēl ELFLA Padome; 
3.2. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas skaitliskais sastāvs ir līdz 15 komisijas locekļiem, kur var 

būt gan ELFLA Padomes locekļi, gan no ārpuses piesaistīti pārstāvji (tajā skaitā arī lauku sieviešu 

pārstāvis un jauniešu pārstāvis);  

3.3. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar ELFLA projektu vērtēšanas 
komisijas lēmumu no esošā sastāva ELFLA projektu vērtēšanas komisijas locekļiem. 

4. Par ELFLA projektu vērtēšanas komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu 

atbild Biedrības Valde. 

III. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi, pienākumi un atbildība 

5. ELFLA projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:  

5.1. Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA projektu atbilstību vietējai attīstības 

stratēģijai; 
5.2. Sagatavot un iesniegt ELFLA Padomei izvērtēto projekta iesnieguma apkopojumu un 

rekomendācijas. 

6. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:  
6.1.ELFLA projektu vērtēšanā: 

6.1.1 Normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanai un kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 

attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” noteiktajā kārtībā veikt vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošanas ELFLA projektu izvērtēšanu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā atbilstošajai rīcībai 
noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem; 

6.1.2. Pēc projektu izvērtēšanas izveidot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto 

punktu skaita; 
6.1.3. Sagatavot ziņojumu un atzinuma lēmuma projektu ELFLA Padomei lēmuma pieņemšanai.  

6.1.4. Negatīva atzinuma gadījumā ziņojumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu.  

6.1.5. Ziņojumus un atzinumus paraksta visi ELFLA projektu vērtēšanas komisijas locekļi. 

7. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas atbildība  
7.1. ELFLA projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas ievēro 

konfendicialitāti; 

7.2. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto kritēriju 
objektīvu izvērtēšanu, ko ELFLA projektu vērtēšanas komisijas locekļi apstiprina ar savu 

parakstu; 

7.3. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas pieņemtam lēmumam ir rekomendējošs raksturs; 
7.4. Visi ELFLA projektu vērtēšanas komisijas locekļi aizpilda interešu konflikta novēršanas 

deklarāciju (ievērojot Stopiņu un Salaspils Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam 

nosacījumus). 
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6.2. EZF Projektu vērtēšanas komisijas nolikums 
 

I. Vispārējie nosacījumi 

1. Biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” (turpmāk Biedrība) vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

EZF projektu vērtēšanas komisija tiek izveidota saskaņā ar Biedrības EZF Padomes nolikumu un 

atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 
2. EZF projektu vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt Stopiņu un Salaspils Partnerības Attīstības 

stratēģijas 2009.-2013.gadam Rīcības plāna Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 
2009.–2013.gadam ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu. 

 

II. EZF projektu vērtēšanas komisijas izveidošanas nosacījumi 
3. EZF projektu vērtēšanas komisijas: 

3.1. EZF projektu vērtēšanas komisijas sastāvu ievēl EZF Padome; 

3.2. EZF projektu vērtēšanas komisijas skaitliskais sastāvs ir līdz 15 komisijas locekļiem, kur var būt gan 
EZF Padomes locekļi, gan no ārpuses piesaistīti pārstāvji (tajā skaitā arī pašvaldību pārstāvji un 

zivsaimniecības pārstāvji);  

3.3. EZF projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar EZF projektu vērtēšanas komisijas lēmumu 
no esošā sastāva EZF projektu vērtēšanas komisijas locekļiem. 

4. Par EZF projektu vērtēšanas komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu atbild 

Biedrības Valde. 

 

III. EZF projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi, pienākumi un atbildība 

 
5. EZF projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:  

5.1. Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas EZF projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai; 
5.2. Sagatavot un iesniegt EZF Padomei izvērtēto projekta iesnieguma apkopojumu un rekomendācijas. 

6. EZF projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:  

6.1.EZF projektu vērtēšanā: 
6.1.1 Normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanai un kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo 

teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktajā kārtībā veikt vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas EZF projektu izvērtēšanu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā atbilstošajai rīcībai 

noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem; 

6.1.2. Pēc projektu izvērtēšanas izveidot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto 
punktu skaita; 

6.1.3. Sagatavot ziņojumu un atzinuma lēmuma projektu EZF Padomei lēmuma pieņemšanai.  

6.1.4. Negatīva atzinuma gadījumā ziņojumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu.  
6.1.5. Ziņojumus un atzinumus paraksta visi EZF projektu vērtēšanas komisijas locekļi. 

7. EZF projektu vērtēšanas komisijas atbildība  

7.1. EZF projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas ievēro 

konfendicialitāti; 
7.2. EZF projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto kritēriju objektīvas 

izvērtēšanas, ko EZF projektu vērtēšanas komisijas locekļi apstiprina ar savu parakstu; 

7.3. EZF projektu vērtēšanas komisijas pieņemtam lēmumam ir rekomendējošs raksturs; 
7.4. Visi EZF projektu vērtēšanas komisijas locekļi aizpilda interešu konflikta novēršanas deklarāciju 

(ievērojot Stopiņu un Salaspils Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam nosacījumus). 
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7. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas procedūras. 

 

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana notiek saskaņā ar  „Stopiņu un Salaspils Partnerības 

Attīstības stratēģijā 2009.-2013.gadam” noteikto kārtību, ja īstenošanas procedūra nav pretrunā ar LR 

normatīvos aktos noteikto kārtību. 

Pēc paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu ar  „Stopiņu un Salaspils Partnerības 

Attīstības stratēģijai 2009.-2013.gadam biedrība „Stopiņu un Salaspils Partnerība” un Lauku atbalsta 

dienests slēdz līgumu par stratēģijas ieviešanu. Ar šo datumu tiek uzsākts īstenot stratēģiju līdz 

stratēģijas darbības termiņa beigām. 

7.1.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība 

 

Lai īstenotu vietējo attīstības stratēģiju, partnerība pēc saskaņošanas ar LAD pašvaldības 

bezmaksas informatīvajos izdevumos un mājas lapās (www.stopini-salaspils.lv; www.stopini.lv un 

www.salaspils.lv ) izsludina datumu, kad tiks uzsākta projektu pieņemšana atbilstoši vietējai attīstības 

stratēģijai, projektu pieņemšanas termiņu, un norāda, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju 

un iesniegt projektu iesniegumus, kā arī norāda citu normatīvajos aktos noteikto informācija. 

Projektu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā 

datuma. 

Atklātā projekta iesnieguma konkursa ietvaros var pieteikties potenciālais projekta 

iesniedzējs – juridiska vai fiziska persona, kas atbilst „Stopiņu un Salaspils Partnerības Attīstības 

stratēģijas 2009.-2013.gadam” nosacījumiem. 

Partnerība veic papildus nepieciešamos informēšanas pasākumus, piemēram, piedalās un 

organizē informatīvus seminārus, ievieto informāciju par projektu konkursiem interneta vidē, iespēju 

robežās nogādā vietējās attīstības stratēģijas kopijas administratīvo teritoriju centros, kā arī veic citas 

darbības. 

Kontaktinformācija konsultācijām par projektu iesniegumu sagatavošanu Partnerības 

Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ietvaros: 

Biedrība „Stopiņu un Salaspils Partnerība”, 

Adrese: Institūta iela 1 a, Stopiņu novads, Ulbroka, LV 2130 

Telefons: 26738287 (Ruta Ilgaža); 26330025 (Santa Podgaiska) 

http://www.stopini-salaspils.lv/
http://www.stopini.lv/
http://www.salaspils.lv/
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7.1.2. Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības 

plānā iekļauto rīcību 

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek, piešķirot katrā atbilstības 

vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 

1.5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”), izņemot 1.punktu, kurā liek 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst). 

Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem: 

Nr. 

p.k. 
Atbilstības vērtēšanas kritērijs 

Maksimā-

lais punktu 

skaits 

1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai 

rīcībai 
2 

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu 

atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.  

2. Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta 
nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 

2 

3. Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem 2 

4. Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2 

5. Projekta budžets ir pamatots un izmaksas atbilstošs pašreizējai tirgus 

situācijai 
2 

6. Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai 
dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem 

2 

7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2 

8. Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un 

informācijas izplatīšanai 
2 

9. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvantitatīvo 

rezultātu sasniegšanu. 
2 

10. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu Partnerības teritorijā 2 

 Maksimālais punkti skaits: 20 

Ja projekts saņem mazāk kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad projekts tiek 

noraidīts kā neatbilstošs Partnerības Attīstības stratēģijai. 
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7.1.3. Projektu vērtēšanas kārtība vietējā rīcības grupā, t.sk. interešu konflikta 

novēršana 

 

Partnerība mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, 

atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem izvērtē 

projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.  

Projektu iesniegumiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK 

noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 

attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Projekta iesniegumam jābūt pilnvērtīgam, 

lai projektu vērtēšanas komisija varētu to kvalitatīvi izvērtēt.  

Projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai izvērtē Pārstāvju sapulces izveidotas 

Projektu vērtēšanas komisijas, kuru pienākumi un tiesības ir atrunātas ELFLA un EZF 

Projektu vērtēšanas komisiju nolikumos. Projektu vērtēšanas komisijas apstiprina Partnerības 

pārstāvju sapulce.  Lauku attīstības programmas pasākuma ietvaros iesniegtos projektus vērtē 

Lauku attīstības programmas projektu vērtēšanas komisija, bet Rīcības programmas 

pasākuma ietvaros iesniegtos projektus vērtē Rīcības programmas pasākuma projektu 

vērtēšanas komisija.  

Projektu vērtēšanas komisija sniedz rekomendācijas par katru projektu Partnerības 

Pārstāvju sapulcei. Projektu vērtēšanas komisija izveido projektu sarakstu, sarindojot 

projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita (punktu skaits visos projektu vērtēšanas 

kritērijos tiek summēts), un sagatavo atzinumus.  

Partnerības pārstāvju sapulce, ievērojot 2011.gada 4.oktobra MK noteikumos Nr.764  

minēto pārstāvniecību, pieņem galīgo lēmumu par projekta atbilstību.  

Ja Pārstāvju sapulce sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda noraidīšanas iemeslu. 

Negatīvs atzinums sniedzams tiem projekta iesniegumiem, kuri saņēmuši mazāk par 50% no 

maksimālā punktu skaita jeb mazāk par 10 punktiem.  

Projektu sarakstu un projektu atzinumus kopā ar projektu iesniegumiem un tiem 

pievienotajiem dokumentiem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa 

beigām Partnerība iesniedz attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Projektu iesniegumi, par kuriem Pārstāvju sapulce ir devusi negatīvu atzinumu, ir 

uzskatāmi par neatbilstošiem vietējās attīstības stratēģijai un LAD administratīvo un pārējo 

atbalsta saņemšanas nosacījumu pārbaudi neveic. 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek doda projektiem, 

kas tiek realizēti ārpus novadu centriem, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes, kā arī 

gadījumā, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus 

projektus, priekšroku dod projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu 

vienmērīgu teritorijas attīstību.  
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Lai novērstu interešu konfliktu, pirms katras projektu vērtēšanas kārtas projektu 

vērtēšanas locekļi aizpilda Interešu deklarāciju (skatīt pielikumu):  

 Ja interešu konflikts nepastāv, komisijas loceklis paraksta apliecinājuma sadaļu A; 

 Ja interešu konflikts pastāv, komisijas loceklis par to informē, parakstot 

apliecinājuma sadaļu B. Konflikta gadījumā attiecīgā projekta iesniegumu komisijas 

loceklis nevērtē.  

  

Stopiņi 

20….g. .... .......................... 

 

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” 

Projektu vērtēšanas komisijas locekļa 

 

INTEREŠU DEKLARĀCIJA 

 

Vārds, uzvārds: _____________________________________________________________ 

Organizācija, amats: _________________________________________________________ 

Projektu konkurss: __________________________________________________________ 

(Rīcības nosaukums, datums) 

 

A B 

Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ 
es, personīgu motīvu vadīts (-a), varētu būt 
ieinteresēts (-a) konkursa rezultātos par labu 
kādam pretendentam un kuri varētu 
ietekmēt manu objektivitāti lēmumu 
pieņemšanā. 

 

 

 

 

 

 
Datums: ____________________ 

Paraksts: __________________ 

Informēju, ka man ir apstākļi, kuru dēļ es varētu 
nonākt interešu konfliktā un kuri varētu 
ietekmēt manu objektivitāti lēmumu 
pieņemšanā: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________  
(papildus informācija par apstākļiem, kas veido 
interešu konfliktu, norāda attiecīgo projekta 
iesniedzēju/us un projekta nosaukumu/us) 
 
 
Datums: _____________________ 

Paraksts: ___________________ 
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7.1.4. atzinuma veidlapa par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai. 

 

 

 

Stopiņi 

20….g. .... . ...................... 

 

 

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” 

 

ATZINUMS 

par projekta atbilstību  

vietējai attīstības stratēģijai 

 

 

Rīcības programmas 2009.-2013. gadam atklāta projektu konkursa rīcības 

.........................................................................................................................................ietvaros 

(Rīcības nosaukums) 

 

................................................................................................... iesniegtais projekta iesniegums 

(Projekta iesniedzējs) 

                                                          

 

................................................................................................................................................... 

(Projekta nosaukums) 

 

atbilst/neatbilst vietējai attīstības stratēģijai un saņem pozitīvu/negatīvu atzinumu. 

 

Projekta iesniegums pēc rīcībai noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem saņem ....... 

punktus. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                                   ( Vārds, uzvārds ) 
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7.2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana 

 

Projekta ieviešanas kvalitātes uzraudzību veiks „Stopiņu un Salaspils Partnerības” 

Padome, kas ir speciāli šādiem mērķiem izveidota iekšēja organizācijas struktūra, kas 

uzrauga izpildinstitūcijas darbinieku darbību un atbilstību stratēģijai.  

Padome katrā projektu kārtā un atbilstības atzinuma sniegšanas sanāksmē izvērtē 

stratēģijas ieviešanas kvalitāti un progresu, kā arī pieņem lēmumus par nepieciešamajām 

izmaiņām. Administratīvais un finanšu vadītājs sniedz atskaiti par stratēģijas ieviešanas 

virzību, veiktajiem darbiem, finanšu izlietojumu utml. Nepieciešamības gadījumā Pārstāvju 

sapulce var sasaukt ārkārtas sanāksmes, kā arī piesaistīt speciālistus konkrētu jautājumu 

izvērtēšanai. Par būtiskām neatbilstībām un izmaiņām stratēģijas ieviešanā administratīvais 

vadītājs dod risinājumus un nedēļas laikā sniedz priekšlikumus Padomei.  

Par stratēģijas atsevišķu aktivitāšu īstenošanas kvalitātes uzraudzību, nepieciešamajām 

izmaiņām un korekcijām stratēģijas ikdienas ieviešanas gaitā ir atbildīgs administratīvais un 

finanšu vadītājs. Administratīvais un finanšu vadītājs arī veic operatīvos un lietvedības 

pienākumu, lai veiksmīgi noritētu projektu vērtēšanas komisiju darbs. 

Projektu vērtēšanas komisija periodiski novērtē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu. 

Citi ar projektu vērtēšanas komisiju saistītie pienākumi un atbildība atrunāta ELFLA un EZF 

projektu vērtēšanas komisiju nolikumos.  

Lai veicinātu projektu iesniegumu un realizācijas kvalitāti, administratīvie un finanšu 

vadītāji sniedz nepieciešamās konsultācijas projektu sagatavošanā, ieviešanā, administrēšanā, 

atskaišu sagatavošanā. Lai pārliecinātos, ka apstiprinātie projekti tiek ieviesti atbilstoši 

stratēģijai, partnerības pārstāvji dodas uzraudzības vizītē pie projekta ieviesēja.  

7.2.1. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

procedūras, t.sk. kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji katrai rīcības plānā 

iekļautajai rīcībai 

Lai Partnerība varētu novērtēt vietējās attīstības stratēģijas ietekmi un rezultātus ir 

izveidoti kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji: 

Nr.  Rīcība Kvantitatīvie rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

1. Pakalpojumu 

pieejamībai, 

sasniedzamībai un 

kvalitātes 

paaugstināšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

izveidošana un 

materiāli tehniskā 

aprīkojuma 

nodrošināšana 

pakalpojumu 

saņemšanai mazāk 

apdzīvotajās vietās. 

 Realizēti vismaz 9 

projekti, kas sasnieguši 

rīcības mērķi; 

 Izveidotas vismaz 2 
infrastruktūras objekti 

pakalpojumu pieejamībai, 
sasniedzamībai un kvalitātes 

paaugstināšanai  

 Pieejami vismaz 3 
kvalitatīvi pilnveidoti 

pakalpojumi. 

 Uzlabojusies publisko 

pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

vietējiem iedzīvotājiem; 

 Uzlabojusies sadarbība starp 

NVO un pašvaldībām;  

 Aktivizējusies  NVO un 

iesaistīto personu darbība; 

 Pakalpojumu pieejamība 

veicinājusi iedzīvotāju aktivitāti, 

sadarbību un iesaistīšanos vietējos 

attīstības procesos. 

 Uzlabojusies pakalpojumu 

pieejamība iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām; 

 Palielinājušās iespējas 

piesaistīt papildus resursus; 



 

 48 

2.. Sabiedrisko 

aktivitāšu 

dažādošanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

izveidošana 

vietējiem 

iedzīvotājiem 

pieejamā attālumā 

un materiāli 

tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšana un 

aprobācija 

sabiedrisko 

aktivitāšu 

dažādošanai 

 Realizēti vismaz 9 

projekti, kas veicinājuši 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanos; 

 Iegādāti vismaz 3 
koplietojuma pamatlīdzekļi; 

 Izveidoti vismaz 2  
infrastruktūras objekti 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai 

 Ir realizētas vismaz 5 
dažādas sabiedriskās aktivitātes 

vietējiem iedzīvotājiem. 

 Uzlabojušās un dažādojušās  

brīvā laika pavadīšanas iespējas un 

infrastruktūra; 

 Pieaugusi sabiedrisko 

aktivitāšu kvalitāte; 

 Pieaudzis iedzīvotāju skaits, 

kas izmanto jaunos un uzlabotās 

sabiedrisko aktivitāšu objektus; 

 Aktivizējusies  NVO un 

iesaistīto personu darbība. 

3. Teritoriju, kurās 

veic 

zivsaimniecības 

darbības, 

atjaunošana un 

attīstība. 

 Realizēti vismaz 5 

projekti, kas sasnieguši 

rīcības mērķi; 

 Izbūvēti vai 

rekonstruēti vismaz 2 

pašvaldības ceļi, 

  labiekārtotas vismaz 

3 sporta, aktīvas atpūtas un 

kultūras teritorijas, 

rekonstruēti vai uzbūvēti 

objekti.  

 Veicināta teritoriju, kurās 

notiek zivsaimniecības darbība 

attīstība un vides sakārtošana.  

 Veicināta satiksmes attīstība 

partnerības teritorijā; 

 Uzlabojusies zivsaimniecībā 

iesaistīto personu darba un dzīves 

vide. 

 Palielinājusies vietējo 

iedzīvotāju vēlme dzīvot šajās 

teritorijās. 

 Uzlabojušas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, aktīvās atpūtas 

un sporta pieejamība un dažādu 

kultūras pasākumu kvalitāte. 

4. Tūrisma 

pakalpojumu 

dažādošanai un 

kvalitātes 

paaugstināšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras un 

aprīkojuma 

uzlabošana. 

 Realizēti vismaz 2 

vides sakopšanas un 

labiekārtošanas projekti; 

 Pilnveidots vai 
dažādots vismaz 1 tūrisma 

pakalpojums 

 Nodrošināta vismaz 1 

tūrisma objekta vides 

aizsardzība. 

 

 Paaugstinājusies lauku vides 

kvalitāte, sakārtota un labiekārtota 

teritorija, apkārtējā vide; 

 Nodrošināta vides 

aizsardzība; 

 Veicināta iedzīvotāju 

sadarbība lauku vides attīstībā; 

 Palielinājusies iedzīvotāju 

vēlme sakopt ne tikai publiskās, bet 

arī privātās teritorijas 

 Uzlabojusies tūrisma 

pakalpojumu pieejamība 

iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām; 

5. Lauksaimniecības 

produktu ražošana, 

pirmapstrāde un 

pārstrāde. 

 

 Partnerības teritorijā 

realizēti vismaz 2 projekti, 

kas saistīti ar mājražošanu.  

 Palielināta  mājas apstākļos 

radīto lauksaimniecības produktu 

pievienotā vērtība; 
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7.2.2.Vispārīga informācija par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

procedūru.  

Lai nodrošinātu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, tiks piesaistīts LAP pasākuma 

413 “Vietējās rīcības grupu darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritorijas aktivizēšana”, 

un RP pasākuma “ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” 

ieviešanai paredzētais finansējums. Lai veicinātu potenciālo projektu iesniedzēju darbību 

stratēģijas rīcību īstenošanā, partnerība no šo pasākumu ietvaros piesaistītā finansējuma var 

sniegt projektu īstenotājiem konsultatīvu atbalstu projektu sagatavošanā, administrēšanā un 

ieviešanā, kā arī īstenot ar publicitāti, apmācībām un pieredzes apmaiņu saistītas aktivitātes, 

kuru mērķis ir veicināt stratēģijas īstenošanu. Īpaša vērība pievēršama tam, lai informatīvu 

atbalstu projektu sagatavošanā un īstenošanas procesā saņemtu ilgtspējīgai attīstības aspektā 

stratēģiski svarīgās iedzīvotāju grupas - bērni, jaunieši, ģimenes ar bērniem un jaunās 

ģimenes. 

Atbilstoši 2008.gada 7.jūlija MK noteikumos  Nr.515 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” noteiktajai kārtībai, šī 

stratēģija var tikt grozīta atbilstoši situācijas attīstībai. Katram partnerības iedzīvotājam ir 

tiesības vērsties pie biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” valdes ar ierosinājumiem un 

priekšlikumiem stratēģijas grozījumu un uzlabojumu veikšanai. Priekšlikumus un ieteikumus 

var sūtīt vai iesniegt personiski Ulbrokā, Institūta iela 1a, Stopiņu novads, LV-2130, e-pastā 

uz adresēm santa.podgaiska@gmail.com  vai ruta.ilgaza@salaspils.lv . 
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