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Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi

CSP – Centrālā statistikas pārvalde
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
LAD – Lauku atbalsta dienests
LAP – Lauku attīstības programma
LEADER - saīsinājums no “saiknes starp lauku attīstības darbībām” (franču val.) Tā ir
metode lauku attīstības ierosināšanai un īstenošanai vietējās lauku kopienās
Partnerība – Biedrība „Stopiņu un Salaspils Partnerība” (vietējā rīcības grupa)
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis
Stratēģija – Biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” vietējās attīstības stratēģija 2009.2013. gadam
TAI – teritorijas attīstības indekss
UR – Uzņēmumu reģistrs
VRAA – Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
VRG – vietējā rīcības grupa
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1. Pētījuma apraksts
Pētījuma mērķis ir Biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” (turpmāk –
Partnerība) vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam īstenošanas gala izvērtējums,
sociālekonomiskās ietekmes noteikšana uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas –
Stopiņu novada un Salaspils pagasta attīstību, kā arī priekšlikumu sagatavošana
turpmākās darbības virzieniem 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
Pētījums norisinājās no 2015. gada 27.aprīļa līdz 15. jūnijam.
Vietējās attīstības stratēģija tiek īstenota:


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 411
pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
teritorijā” un 413 pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju teritorijā” aktivitātēs.
Kopējais piešķirtais finansējums stratēģijas īstenošanai no ELFLA ir 352
384,27 EUR.

 Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) pasākuma 401 “Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs. Kopējais piešķirtais
finansējums stratēģijas īstenošanai no EZF ir 207 098,78 EUR.
Pētījuma ietvaros veiktas šādas aktivitātes:
1. Apkopota informācija par Partnerības (jeb vietējās rīcības grupas) darbības
teritoriju, notikušajām izmaiņām kopš vietējās attīstības stratēģijas izstrādes,
izmantojot šo organizāciju datu bāzes un mājas lapas:


Stopiņu novada pašvaldība;



Salaspils novada pašvaldība;



Stopiņu un Salaspils partnerība;



Nodarbinātības valsts aģentūra;



Rīgas plānošanas reģions;



Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;



Tūrisma attīstības valsts aģentūra;



Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Reģionālās attīstības indikatoru
modulis);



Centrālā statistikas pārvalde;



Uzņēmumu reģistrs (Lursoft);



Pārtikas un veterinārais dienests.

2. Apkopota informācija no plānošanas dokumentiem, citiem pētījumiem.


Stopiņu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats;
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Saistošie noteikumi „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”;



Stopiņu novada Attīstības programma 2012. - 2018. gadam;



Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam;



Salaspils novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats;



Teritoriju attīstības līmeņa novērtējums. Novērtējuma metodika, VRAA,
2012



Pētījums – „Attīstības centru un ietekmes areālu noteikšana un analīze.
Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novada pašvaldību attīstības
raksturojums”, VRAA 2013,



A.Zobena „Pētījums par LEADER pieejas īstenošanu VRG darbībā dzīves
kvalitātes laukos aspektā LAP 2007-2013 ietvaros”, 2013

3. Veikta projektu pieteikumu analīze – gan apstiprināto un realizēto projektu
griezumā, gan arī pēc teritoriālā sadalījuma, pa rīcībām, sasniegtajiem rezultātiem,
piešķirtā finansējuma.
4. Īstenota projektu ieviesēju aptauja. Uzrunāti 58 projektu ieviesēji (viens nebija
norādījis e-pasta adresi un nebija sazvanāms). Atsaukušies 50 ieviesēji jeb 86%.
5. Notikušas 9 fokusa grupu diskusijas vietējās rīcības grupas darbības teritorijas
lielākajos ciematos:


Stopiņu novadā – Ulbroka, Vālodzes/Dzidriņas, Upeslejas, Cekule,
Dreiliņi, Līči;



Salaspils novadā – Saulkalne un Doles sala.



Fokusa grupu diskusiju struktūra atrodama 1.pielikumā.

6. Veiktas padziļinātas daļēji strukturētās intervijas ar iesaistītajām pusēm gan
klātienē, gan telefoniski. Intervijas veiktas ar Partnerības vadību, abu novadu
pašvaldību pārstāvjiem, ELFLA un EZF vērtēšanas komisiju pārstāvjiem, ELFLA
un EZF padomju pārstāvjiem, projektu īstenotājiem, potenciālajiem projektu
īstenotājiem. Kopskaitā veiktas 8 intervijas (ieskaitot 2 telefonintervijas), interviju
saraksts pieejams pielikumā.
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2. Teritorijas vispārīgs apraksts un izmaiņas 2009-2015
2.1 Stopiņu novads
Stopiņu novads atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Novads robežojas ar
galvaspilsētu Rīgu un ietilpst Lielrīgas aglomerācijā. Stopiņu novada teritorija aizņem
53,5 km². Stopiņu novadam ir kopīgas robežas ar Garkalnes, Salaspils un Ropažu novadu.
Stopiņu novada administratīvais centrs ir Ulbroka.
Stopiņu novads izveidots 2004. gadā Stopiņu pagasta administratīvi teritoriālajās
robežās, kas palika nemainīgas arī pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā.
Novadā atrodas deviņi ciemi – Ulbroka, Dreiliņi, Saurieši, Upeslejas, Vālodzes, Līči,
Dzidriņas, Rumbula, Cekule.
Gandrīz pusi jeb 45,7% no novada teritorijas aizņem meži, no tiem 68% ir Rīgas
pašvaldībai piederošie pilsētas aizsargjoslu veidojošie meži. Tas ietekmē arī teritorijas
attīstības iespējamos scenāriju, jo meži vienlaikus ir rekreācijas resurss, tiek augstu vērtēti
arī iedzīvotāju vidū, tomēr citas pašvaldības īpašumtiesības rada zināmus ierobežojumus
apsaimniekošanas, labiekārtošanas un citām attīstības iniciatīvām. Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ir 26% no teritorijas. Novada teritorijā atrodas vairāki mazi purvi, no
tiem lielākais – Getliņu purvs.
Visa novada teritorija ietilpst Daugavas upes sateces baseinā. Teritorijā tek
vairākas upes, no tām lielākā ir Mazā Jugla, mazākas ir Piķurga, Ķivuļurga un
Dauguļupīte. Novada teritorijā atrodas vairākas ūdenskrātuves – 12 ha lielais un vietām
līdz 4 m dziļais Ulbrokas dzirnavu ezers uz Piķurgas upes, 4,1 ha lielais, taču pamazām
aizaugošais Ruņģu ezers, kā arī uzpludinātie Sauriešu ģipšakmens karjeri ar kopēju
platību ap 35 ha.
Novada teritoriju šķērso Rīgas apvedceļš A4 (Baltezers - Saulkalne), autoceļš P2
(Juglas papīrfabrikas ciemats – Upesciems), autoceļš P4 (Rīga – Ērgļi), autoceļš P5
(Ulbroka – Ogre) un dzelzceļa līnijas Rīga - Ērgļi un Rīga – Krustpils. Gar dienvidu
robežu stiepjas Rīgas – Daugavpils šoseja A6. Stopiņu novada teritorijā perspektīvā
paredzēts izbūvēt maģistrāles E22 ievadu Rīgā.

2.2 Salaspils novads, tā lauku teritorija – Salaspils pagasts
Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas labajā krastā,
Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Salaspils novada kopējā teritorijas platība ir
127 km2 – Salaspils pilsētas teritorija aizņem 22 km2, bet pagasta teritorija - 105 km2.
Novada administratīvais centrs ir Salaspils pilsēta, kas atrodas 18 km attālumā no Rīgas,
11 km - Ikšķiles, 18 km no Ogres un 21 km attālumā no Baldones. Salaspils pagasts ir
viena no divām Salaspils novada administratīvajām teritorijām, kas no visām pusēm
ieskauj Salaspils pilsētu.
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Salaspils novads atrodas Daugavas labajā krastā Rīgas dienvidaustrumu pievārtē
un iekļauj Doles salu. Robežojas ar Rīgu, Stopiņu novadu, Ropažu novadu, Ikšķiles
novada Tīnūžu pagastu un pa Daugavu un Sauso Daugavu ar Ķekavas novadu.
Atbilstoši pašvaldības nolikumam, Salaspils novads sastāv no šādām teritoriālām
vienībām – Acone, Silabrieži, Mežezeri, Jaunsaurieši, Saulkalne, Zirņu sala, Priežavoti.
Salaspils teritorijā atrodas Daugava, Mazā Jugla un vairākas nelielas upītes, kas
ietilpst Daugavas baseinā. Upēm raksturīgas seklas ielejas un lēzeni krasti. Ūdens
pieplūdums ūdenskrātuvēs veidojas galvenokārt no atmosfēras nokrišņiem, mazāk no
pazemes ūdeņiem.
Salaspils teritorijā atrodas 15,8 km garš Daugavas posms, no tā 5,2 km posms
lejpus aizsprosta un 10,6 km ir Rīgas HES aizsprosta uzpludināta upes daļa
(ūdenskrātuve).
Salaspils teritorijā atrodas 8,4 km garš Sausās Daugavas posms. Pie Annuškas
(Doles salas dienvidrietumu gals) Sausās Daugavas platums ir aptuveni 350 m, pie Doles
muižas – ap 200 m.
Otra lielākā upe ir Mazā Jugla (garums novada teritorijā - 14 km). Mazās Juglas
ieleja ir 100–200 m plata, upes platums ~ 20 m.
Pamestajos Salaspils ģipšakmens karjeros izveidojušās mākslīgās ūdenskrātuves.
Novadā nozīmīga, ir derīgo izrakteņu ieguve, Latvijā lielākie ģipšakmens
krājumi atrodas Salaspils novadā. Ir arī citi derīgie izrakteņi - smilts, grants, dolomīts,
ģipsis, kūdra, māls.1
No visas Salaspils novada teritorijas 15,8% aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve,
30,5% aizņem meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 32,5%.2 Saskaņā ar Valsts
zemes dienesta datiem par Salaspils novadā esošo zemju izmantojumu pēc to lietošanas
veidiem, novadā ir 3035 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, t. sk. aramzeme – 1770
ha, augļu dārzi – 69 ha, pļavas – 584 ha, ganības – 612 ha.3
2013. gada 1. oktobrī apstiprināts Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.–
2025. gadam. Jaunajā teritorijas plānojumā atbilstoši funkcionālajam zonējumam, novadā
25% teritorijas ir plānota kā mežu teritorija, aptuveni 20% – lauksaimniecības zemes,
11% atvēlēti dažāda tipa dzīvojamajai apbūvei, rūpnieciskajai ražošanai – 9%, savukārt
6% no novada teritorijas ir rezervēta turpmākajai izpētei un plānošanai.

1

http://www.nva.gov.lv/riga/LV/darba_un_sadzives_apstakli/salaspils_novads
http://www.salaspils.lv/ru/main-page-ru/30-novads/192-geografija
3
Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam
2
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Salaspils novadā atrodas divi Latvijas nozīmīgi enerģētikas objekti: Rīgas HES
uz Daugavas un Rīgas TEC-2 Aconē.

2.3 Demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra
Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā ir 2 administratīvās teritorijas –
Stopiņu novads un Salaspils pagasts. Abās teritorijās aplūkotajā laika periodā iedzīvotāju
skaits ir pieaudzis. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem
2009. gada beigās Stopiņu novadā dzīvoja 9826, bet Salaspils pagastā 4981 iedzīvotāji.
Savukārt 2014. gada vidū Stopiņu novada iedzīvotāju skaits bija pieaudzis līdz 10357, bet
Salaspils pagasta – 5404. Attiecīgi Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā iedzīvotāju
skaits laikā no 2009.–2014. gadam palielinājies par 954 iedzīvotājiem jeb 6,4 %.

1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas partnerības teritorijā.
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Avots: PMLP Iedzīvotāju reģistra statistika

Iedzīvotāju skaita palielināšanās ir notikusi galvenokārt mehāniskā pieauguma
dēļ, jo arvien vairāk cilvēku par savu dzīves vietu izvēlas Salaspils un Stopiņu novadus,
novērtējot novada ģeogrāfiskā izvietojuma, infrastruktūras, satiksmes iespējas un sniegto
izglītības pakalpojumu kvalitāti.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam, palielinājies arī teritorijas apdzīvotības blīvums.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) dati liecina, ka 2009. gada beigās gan
Salaspils, gan Stopiņu novadā iedzīvotāju blīvums bija 184 cilv./km2. Savukārt 2014.
gada sākumā Stopiņu novadā iedzīvotāju blīvums bija 194 cilv./km2, bet Salapils novadā
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198.1 cilv./km2.4 Tie ir starp augstākajiem iedzīvotāju blīvuma rādītājiem valstī, liecina
VRAA veiktais pētījums.5
Apdzīvojuma struktūra Partnerības darbības teritorijā veidojas no vairākiem,
samērā nelieliem ciematiem.
Lielākais ciems Stopiņu novadā ir Ulbroka. Vairāk par tūkstoš iedzīvotājiem ir
arī Dreiliņos, Sauriešos un Upeslejās. Izvērsts Stopiņu novada iedzīvotāju skaita
sadalījums pa ciemiem (2014. gada dati) redzams attēlā.

2. attēls. Stopiņu novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa lielākajiem
ciematiem.
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Salaspils novada centrs ir Salaspils pilsēta, kas neietilpst Partnerības teritorijā.
Bet Salaspils novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam redzams, ka Salaspils
pagasta lielākais ciems ar 1479 iedzīvotājiem ir Saulkalne. Pārējo ciemu iedzīvotāju skaits
nepārsniedz vienu tūkstoti.

4

Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības pamatrādītāji
http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/statistika/develop/ skatīts 25.04.2015.
5
„Attīstības centru un ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un
novada pašvaldību attīstības raksturojums”, VRAA 2013,
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/regionu_attist_final_2012.pdf skatīts
25.04.2015.
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3. attēls. Salaspils pagasta iedzīvotāju skaita sadalījums pa ciemiem.
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Avots: Salaspils novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam

Partnerības darbības teritorijas lielākās iedzīvotāju grupas pēc etniskās piederības
ir latvieši un krievi. Salaspils un Stopiņu novadā 48% no kopējā iedzīvotāju skaita ir
latvieši, nākamā lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas veido 35% no kopējā iedzīvotāju
skaita. Pārējās tautības veido salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu. (Jāņem vērā, ka šajā
gadījumā dati iekļauj arī Salaspils pilsētu.)

4. attēls. Partnerības teritorijas iedzīvotāju etniskais sadalījums
2014.gadā.
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Avots: aprēķināts pēc PMLP datiem
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Analizējot PMLP datus par iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņām laika periodā
no 2009. gada beigām līdz 2014. gadam, ka Salaspils novadā palielinājies latviešu un to
iedzīvotāju skaits, kas nav norādījuši savu tautību. Pārējo tautību pārstāvju skaits ir
nedaudz samazinājies. Savukārt Stopiņu novadā palielinājies latviešu, krievu, ukraiņu
skaits. Sīkāk iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas redzamas attēlos divos nākamajos
attēlos.

5. attēls. Stopiņu novada nacionālais sastāvs.
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6. attēls. Salaspils novada nacionālais sastāvs.
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Aplūkojot teritorijas iedzīvotāju vecumstruktūru, redzams, ka nedaudz samazinās
darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits. Tomēr pieaugusi to iedzīvotāju daļa, kas ir vecumā
līdz darbspējas vecumam.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) aprēķiniem Stopiņu
novadā pozitīva izaugsme vērojama iedzīvotāju skaita izmaiņās vecuma grupā līdz
darbaspējas vecumam, kur pieaugums laikā no 2009.–2014. gadam ir 1.5% no 16.9% līdz
18.4%. To iedzīvotāju skaits, kuri ir virs darbaspējas vecuma, palicis nemainīgs 15.6%.
Arī Stopiņu novadā nedaudz samazinājies darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits no
67.5% 2009. gadā uz 66.1% 2014. gadā.

7. attēls. Stopiņu novada iedzīvotāju sadalījums atbilstoši vecuma
grupām, %.
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Avots: Reģionālas attīstības indikatoru modulis (RAIM)

Arī Salaspils novadā laikā no 2009. gada līdz 2014. gadam nedaudz pieaudzis to
iedzīvotāju skaits, kas ir vecumā līdz darbaspējas vecumam – attiecīgi no 14.9% līdz
16.2% un cilvēkus skaits vecumā virs darbaspējas vecuma no 17.2% līdz 18.9%. Dotajā
laika periodā nedaudz samazinājies tieši to iedzīvotāju skaits, kas atrodas darbaspējas
vecumā – no 67.9% 2009. gadā līdz 65% 2013. gadā.
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8. attēls. Salaspils novada iedzīvotāju sadalījums atbilstoši vecuma
grupām, %.
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Avots: Reģionālas attīstības indikatoru modulis (RAIM)

2.4 Nodarbinātība un bezdarbs
Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka bezdarba līmenis Stopiņu un
Salaspils novados 2015. gadā bija attiecīgi 3.9% un 5.2 %, kas kopumā ir labāks rādītājs
kā vidēji Latvijā, kur tas pārsniedz 8%.
Situācija ir pozitīva arī, ja salīdzina bezdarba līmeni ar stratēģijas izstrādes laiku
- 2009. gadu. Tas liecina, ka teritorija atkopjas no ekonomiskās krīzes. Ja 2009. gadā
Stopiņu novadā bezdarbs bija 9.9%, tad 2015. gadā tas jau ir vairs 3.9%; savukārt
Salaspils novadā bezdarba līmenis nokrities no 13.4% 2009. gadā uz 5.2% 2015. gadā.
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9. attēls. Bezdarba līmeņa izmaiņas Stopiņu un Salaspils novadā, %.
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Avots: NVA dati

Salīdzinot iedzīvotāju vidējo bruto darba algu Salaspils un Stopiņu novados,
redzams, ka vislielākās atšķirības ir novērojamas tieši privātajā sektorā, kad 2013. gadā
Salaspils novadā strādājošie vidēji saņēma 1256 EUR, bet Stopiņu novadā 899 EUR.
Citos sektoros atšķirības nav tik ievērojamas, tomēr ir vērojama tendence, ka Salaspils
novadā nodarbinātajām personām ir nedaudz lielāka darba samaksa.

1. tabula. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Salaspils un
Stopiņu novados 2013.gadā, eiro.
Pavisam, bez
privātā sektora
komersantiem
ar nodarbināto
skaitu <50
Salaspils
novads
Stopiņu
novads
Rīga

Sabiedriskajā
sektorā

Vispārējās valdības sektorā

Privātā
sektora
komersanti
ar
nodarbināto
skaitu >=50

Kopā

16

valsts
struktūrās

958

701

690

812

633

1 256

876

777

627

-

649

898

894

893

810

872

636

896

pašvaldību
struktūrās

Avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis

Salīdzinājumam pievienoti dati par Rīgu, un redzams, ka privātā sektora
atalgojums Salaspilī pārsniedz Stopiņu novada un Rīgas vidējo atalgojumu privātajā
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sektorā. Savukārt, sabiedriskajā sektorā Salaspils novadā atalgojums ir zemāks. Kopumā
valsts un pašvaldību struktūrās atalgojums šajās teritorijās ir līdzīgs.

2.5 Teritorijas attīstība
Lai teritorijas varētu salīdzināt pēc vairākiem rādītājiem kopā, Latvijā tiek lietots
salikts rādītājs – indekss, kas sevī ietver dažādus rādītājus. Latvijā jau vairākus gadus
dažādu teritoriālo vienību attīstības novērtējumam lieto teritorijas attīstības līmeņa
indeksu (TAI).
Atbilstoši valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam teritorijas attīstības
līmeņa indeksu aprēķina 110 novadiem un deviņām republikas pilsētām, kā arī pieciem
plānošanas reģioniem. Plānošanas reģioniem indeksa aprēķinā tiek izmantoti astoņi
rādītāji un to nozīmīguma svars, bet abām pašvaldību grupām – republikas pilsētām un
novadiem – četri rādītāji un to nozīmīguma svars. Novadu indeksa aprēķināšanai tiek
ņemts vērā:


bezdarba līmenis, %;



iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldības
budžetā;



demogrāfiskā slodze (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);



iedzīvotāju blīvums, cilv/km2.6

2. tabula. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika.
pēc 2009.
gada datiem

pēc 2010.
gada datiem

pēc 2011.
gada datiem

pēc 2012. gada
datiem

pēc 2013.
gada datiem

vērtība rangs vērtība rangs vērtība rangs vērtība rangs vērtība rangs
Salaspils
novads
Stopiņu
novads

0,960

10

1,003

10

0,937

11

0,855

0,883

10

1,671

6

1,654

6

1,677

4

1,506

1,414

7

Sakarā ar teritorijas attīstības indeksa metodikas aprēķina pilnveidošanu
(maiņu), par 2012. gadu indeksi netika aprēķināti un rādītāju dinamika ir pārtraukta.
Jaunie TAI aprēķināti pēc 2013. gada datiem.
Pozitīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā konkrētajā novadā attīstība ir
norisinājusies straujāk nekā vidēji Latvijā. Kā redzams, tad TAI gan Salaspils, gan

6

Teritoriju attīstības līmeņa novērtējums. Novērtējuma metodika. VRAA, 2012.
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Stopiņu novadā visu periodu ir bijis pozitīvs un arī rangs jeb vieta ir augsta, ņemot vērā
to, ka Latvijā TAI kopumā tiek aprēķināts 110 novadiem.
Jāmin, ka laika periodā no 2009. līdz 2013. gadam nevienu no VRG teritorijā
esošajiem ciemiem Nacionālā reģionālās attīstības padome, atbilstoši Ministru kabineta
2003. gada 11. novembra noteikumu Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa
piešķiršanas un atcelšanas kārtība" 11.punktam, nav apstiprinājuši kā plānošanas reģionu
īpaši atbalstāmo teritoriju. Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas
negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm tendencēm un
kurai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss Ministru kabineta (turpmāk - MK)
noteiktajā kārtībā.
Teritorijas attīstību veicina arī projektu realizācija un ES fondu līdzekļu apguve.
Izmantojot RAIM aprēķinus un salīdzinot Salaspils un Stopiņu novada realizēto projektu
skaitu uz 1000 iedzīvotājiem 2009. un 2013. gadā, redzams, ka projektu skaits Salaspilī
palielinājies no 2.01 projektiem 2009. gadā līdz 3.3 projektiem 2013. gadā. Savukārt
Stopiņu novadā tajā pašā laika periodā projektu skaits pieaudzis no 1.46 uz 3.47
realizētajiem projektiem uz 1000 iedzīvotājiem.

10. attēls. ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF) projektu skaits uz 1000
iedzīvotājiem.
4
3.5
3
2.5

2
3.47
1.5
1
0.5

3.3

2.01
1.46

0
2009. gads
Stopiņu novads

2013. gads
Salaspils novads

Avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis

Abos novados ievērojami pieaugusi ES fondu projektu finansējuma summa uz
1000 iedzīvotājiem. Salaspils novadā no 2066.84 EUR/1000 iedz. 2009. gadā līdz
35053.05 EUR/1000 iedz. 2013. gadā. Stopiņu novadā, tāpat kā vairākkārt pieaudzis
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realizēto projektu skaits, palielinājies arī apgūtais finansējums uz 1000 iedzīvotājiem no
2330.46 EUR līdz 73166,77 EUR.

11. attēls. ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF) projektu finansējuma summa
uz 1000 iedz., EUR.
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Avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis

Informāciju par teritoriju sniedz arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz
vienu iedzīvotāju. Gan Stopiņu, gan Salaspils novads ir starp desmit pašvaldībām Latvijā,
kurās iedzīvotāju ienākuma nodokļi uz vienu iedzīvotāju ir visaugstākie. Proti, Stopiņos
tie ir 432,4 EUR, bet Salaspils novadā 386,8 EUR. (Salīdzinājumam – visaugstākā šī
rādītāja vērtība ir Mārupes novadā – 526,1 EUR).7

2.6 Uzņēmējdarbības vide
Viens no rādītājiem, ko izmanto uzņēmējdarbības vides raksturošanai, ir vidējā
uzņēmumu tīrā reģistrēšana, jeb starpība starp jaunizveidotiem un slēgtiem uzņēmumiem
konkrētā laika periodā. Uzņēmumu skaita bilance pret likvidēto uzņēmumu skaitu laika
periodā no 2009.-2013. gadam abos novados saglabājusies pozitīva.
Aplūkojot diagrammu, redzams, ka jauno uzņēmumu reģistrācija daudz aktīvāk
notiek Salaspils novadā, kas ir iedzīvotāju skaita ziņā lielāks. Pēc ekonomiskās krīzes

7

„Attīstības centru un ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un
novada
pašvaldību
attīstības
raksturojums”,
VRAA
2013,
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/regionu_attist_final_2012.pdf
skatīts
25.04.2015.
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visstraujākais uzņēmumu skaita pieaugums vērojams 2011. Ja 2009. gadā Salaspilī
dibināto uzņēmumu skaits ir 98, tad 2011. gadā tie ir jau 191 jauni dibināti uzņēmumi.
Savukārt, Stopiņos 2009. gadā dibināti 74, bet 2011. gadā 141 uzņēmums. Arī
turpmākajos gados uzņēmumu skaita bilance ir pozitīva un stabila. Diemžēl dati par
novada teritoriju bez Salaspils pilsētas nav pieejami.

12. attēls. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika.

Zemāk redzamajās tabulās attēlots, kāds saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem ir ekonomiski aktīvo vienību skaits katrā no novadiem un kādas ir
bijušas vienību skaita izmaiņas laikā no 2009. līdz 2013. gadam.

3.tabula. Ekonomiski aktīvo vienību skaits Stopiņu novadā.
Stopiņu novads

2009. gads

2013. gads

Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Fondi, nodibinājumi un biedrības
Valsts budžeta iestādes
Pašvaldību budžeta iestādes

119
16
344
6
19
3
4

171
17
568
5
36
2
5

Avots: CSP datu bāze
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4.tabula. Ekonomiski aktīvo vienību skaits Salaspils novadā.
Salaspils novads

2009. gads

2013. gads

Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Fondi, nodibinājumi un biedrības
Valsts budžeta iestādes
Pašvaldību budžeta iestādes

237
51
555
12
49
6
24

322
53
832
7
75
5
24

Avots: CSP datu bāze

Vislielāko daļu ekonomiski aktīvo vienību veido komercsabiedrības. Salaspils
novadā 2013. gadā to bija 832, bet Stopiņu novadā 568.
Kā redzams aplūkojot tabulas, laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam pozitīvas
vienību skaita izmaiņas vērojamas visos sektoros, izņemot zemnieku un zvejnieku
saimniecības un valsts budžeta iestādes, kur to skaits samazinājies. Jāatzīmē, ka zemnieku
un zvejnieku saimniecību skaits šīs VRG teritorijā ir salīdzinoši ļoti neliels ar citām VRG
Latvijā.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendāciju 2003/361/EK
mikro, mazo un vidējos uzņēmumus izšķir pēc sekojošiem kritērijiem:


Mikrouzņēmums ir ar 9 maksimālo nodarbināto skaitu un/ vai gada
bilances vērtību, kas nepārsniedz 1.4 miljonus latu.8



Mazs uzņēmums ir ar 49 maksimālo nodarbināto skaitu ar gada
apgrozījumu un/vai gada bilances vērtību, kas nepārsniedz 7 miljonus latu.



Vidējais uzņēmums ir ar 249 maksimālo nodarbināto skaitu, kā arī ar gada
apgrozījumu, kas nepārsniedz 35.1 miljonu latu un/vai bilances vērtību
nepārsniedz 30.2 miljonus latu.



Liels uzņēmums ir ar 250 un vairāk nodarbināto skaitu ar gada
apgrozījumu, kas pārsniedz 35.1 miljonu latu vai gada bilances vērtība
pārsniedz 30.2 miljonus latu.

Kā redzams tabulā par uzņēmumu skaita izmaiņām pēc uzņēmumu lieluma,
uzņēmumu skaits palielinājies visās uzņēmumu grupās, izņemot lielo uzņēmumu skaitu
Salaspils novadā, kurā tas palicis nemainīgs un ir 0. Lielāko tirgus daļu aizņem tieši mikro
uzņēmumi.

8

Zināms, ka nākamajā periodā īpašs atbalsts būs mazajiem uzņēmējiem, kuru gada apgrozījums ir līdz
70 000 EUR. Tomēr dati par šādu uzņēmēju daudzumu Partnerības darbības teritorijā nav pieejami.
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5. attēls. Uzņēmumu skaits pēc to lieluma grupām 2009.-2013.
2009
Uzņēmumu lielums9
Mikrouzņēmumi
Mazie uzņēmumi
Vidējie uzņēmumi
Lielie uzņēmumi

Stopiņu nov.
423
48
11
3

2013

Salaspils nov.
782
59
14
0

Stopiņu nov.
663
74
17
7

Stopiņu nov.
1110
88
16
0

Avots: CSP datu bāze

Stopiņu novadā mikrouzņēmumu īpatsvars nav tik liels, bet tik un tā veido
lielāko tirgus daļu jeb 87%, 10% aizņem mazie uzņēmumi un attiecīgi 2% un 1% vidējie
un lielie uzņēmumi.
Diemžēl CSP datu bāzēs nav atrodami dati citādos uzņēmumu lieluma
griezumos. Nākamajā periodā īpašs atbalsts būs mazajiem uzņēmējiem, kuru gada
apgrozījums ir līdz 70 000 EUR, tomēr dati par konkrēti šo uzņēmumu grupu, nav
pieejami. Uzņēmumu reģistra dati šajā gadījumā nebūtu pilnīgi, jo ir balstīti uz gada
pārskatiem, tomēr saskaņā ar UR sniegto informāciju, datu aina nebūtu pilnīga, jo gada
pārskatus neiesniedz visi uzņēmumi.
Ja CSP dati uzņēmumu lieluma un darbības formas bija pieejami tikai līdz 2013.
gadam, tad aktuālais uzņēmumu kopskaits 2015. gadā pieejams Uzņēmumu reģistra (UR)
datu bāzē.

6. tabula. Uzņēmumu skaits Stopiņu un Salaspils novados.

Stopiņu novads
Salaspils novads

Aktīvie

Likvidētie

Kopā

Aktīvie uz
1000 iedz.

1223
1902

345
765

1568
2667

82
118

Avots: Lursoft datu bāze

Redzams, ka Salaspils novadā ir vairāk aktīvu uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem.
Atlasot uzņēmumus, kas reģistrēti Salaspils pilsētā, kopējais uzņēmumu skaits
Salaspils pagastā ir 584 aktīvi uzņēmumi.
Kopumā par Partnerības teritoriju var sacīt, ka pēc uzņēmējdarbības formas
dominē sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

9

CSP datu bāzē par 2013. gadu vēl pieejama uzņēmumu lieluma kategorija „Pārējie”, kurā ietilpst
uzņēmumi, uz kuriem netiek attiecināta lieluma kategorija, tāpēc šī tabula nesniedz informāciju par
uzņēmumu kopskaitu novados.
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Analizējot CSP datus par 2013. gadu, redzams, ka galvenās tautsaimniecības
nozares Salaspils novadā ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tām seko citi
pakalpojumi10, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, apstrādes rūpniecība,
būvniecība, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana11, mazumtirdzniecība.
Salaspils novada lielākie uzņēmumi ir: SIA "TMB Elements", Kooperatīvā
sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI", SIA "Kuehne+Nagel", SIA "SKONTO PREFAB",
SIA "PERI", SIA "Baltrotors", SIA "Aizkraukles degvielas stacija", SIA "ANZĀĢE",
SIA "Signāls-P-Šuja", SIA "S. Tur Logistika", AS "DHB", SIA "SAULKALNE S", SIA
"VAIDE", SIA "AEROC", SIA "INOS", SIA "AR INVEST", SIA "CEĻU
BŪVMATERIĀLU TRANSPORTS", SIA "VOLBURG", SIA "TOTAS", AS "ROGAAGRO" u.c.12
Savukārt, Stopiņu novadā nozīmīgākās tautsaimniecības nozares pēc CSP
Lursoft datiem ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu
remonts, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, apstrādes rūpniecība,
pakalpojumi, transports un uzglabāšana, būvniecība.
Lielākie uzņēmumi novadā ir SIA „DEPO DIY”, SIA „Knauf”, SIA „Baltic
Trade Network”, SIA „Baltic Logistic Solutions”, A/S „Latvijas Tilti”, A/S „Antalis”,
SIA „Volvo Truck Latvia”, LPKS „Piena ceļš”, SIA „Avers Centrs”, SIA „Getliņi EKO”,
SIA „Rumba”, SIA „Marko Kea”, SIA „Post Service”, SIA „Ulbroka”, SIA „Armat”.13
Stopiņu pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja arī vairākās kapitālsabiedrībās tādās kā
SIA „Getliņi 2” (100%), SIA „Getliņi Eko” (2.08%), SIA „Rīgas apriņķa avīze” (2,59%),
SIA „Stopiņu kolektors” (20,11%).
Partnerības stratēģijas kontekstā būtiski aplūkot arī mājražotāju skaitu, kas
reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Stratēģijas izstrādes laikā Partnerības
teritorijā nav bijuši reģistrētu mājražotāju. Pašlaik PVD reģistrēto uzņēmumu datu bāze
sniedz tabulā apkopoto informāciju par mājražotājiem.

10

Atbilstoši NACE klasifikatoram šī sadaļa (kā atlikusī kategorija) ietver organizāciju darbību, datoru,
individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču remontu un dažādus citur neklasificētus
individuālus pakalpojumus
11
Atbilstoši NACE klasifikatoram šajā sadaļā ietilpst visi pakalpojumi, kas nav minēti citur šajā
klasifikācijā. Tā jo īpaši ietver tādus pakalpojumus kā tekstilizstrādājumu un kažokādu izstrādājumu
mazgāšanu un (ķīmisko) tīrīšanu, frizieru un citus skaistumkopšanas pakalpojumus, apbedīšanas
pakalpojumus un ar tiem saistītas darbības.
12
http://www.nva.gov.lv/riga/LV/darba_un_sadzives_apstakli/salaspils_novads skatīts 25.04.2015.
13
Stopiņu novada pašvaldība. Fakti par novadu. http://www.stopini.lv/public/31201.html skatīts 23.04.2015.
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7.tabula. Mājražotāji Partnerības teritorijā.
Novads

Nosaukums

Darbības forma

Atrašanās vieta

Ligita Ruduka

Priv.

Saurieši

Valerijs Šults

Priv.

Ulbroka

Gatis Vaitovičs
Jānis Dežurovs
Timurs Galihanovs
Pūku priedītes LG
Mali 32
Inga Ozola
Rita Ļuta

Priv.
Priv
Priv.
SIA
SIA
Priv.
Priv.

Saurieši
Dreiliņi
Salaspils pagasts
Salaspils
Salaspils
Salaspils
Salaspils

Stopiņu novads

Salaspils novads

Avots: PVD mājaslapa

Redzams, ka Partnerības darbības teritorijā reģistrēti vien 5 mājražotāji un vēl 4
reģistrēti Salaspils pilsētā.
Centrālā statistikas pārvalde 2010. gadā veikusi lauksaimniecības skaitīšanu.
Jaunāki dati nav pieejami, bet šie dati norāda uz to, ka lauksaimniecība Partnerības
teritorijā ir salīdzinoši maz attīstīta. Saimniecību ir maz, tomēr tās ir salīdzinoši turīgas.

13. attēls. Lauku saimniecību raksturojums Partnerības teritorijā.
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Lauku saimniecību skaits

Lauku saimniecību vidējais
ekonomiskais lielums, tūkst
eiro

Stopiņu novads

Zemes kopplatība, vidēji
vienā saimniecībā, ha

Salaspils novads

Avots:CSP dati
Salīdzinājumam Pierīgas reģionā kopskaitā ir 9571 lauku saimniecības, kuru
vidējais ekonomiskais lielums ir 12.2. tūkst EUR un zemes kopplatība vidēji vienā
saimniecībā 36,9 ha.
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Pētījumā „Attīstības centru un ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas
reģionu, republikas pilsētu un novada pašvaldību attīstības raksturojums”, kas 2013. gadā
veikts VRAA pārraudzībā, secināts, ka Rīgai tuvākās teritorijas, tajā skaitā Stopiņu un
Salaspils novadi (līdzīgi kā Babītes pagasts, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Baldones,
Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas un Saulkrastu novadi, kā arī Vangaži Inčukalna
novadā) uzskatāmi par teritoriju, kurā Rīgas kā attīstības centra ietekme ir absolūta, t.i.,
Rīga ir to vienīgais pievelkošais attīstības centrs, un Rīgas kā attīstības centra loma tajos
ir izšķiroša.14
Arī uzņēmējdarbības vidi ietekmē galvaspilsētas tuvums. Pirmkārt, tuvums
nodrošina ērtu uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras pieejamību – Rīgā koncentrējas
valstī nozīmīgākie banku tīkli, nozaru asociācijas, izglītības un pētniecības iestādes,
otrkārt, tas veicina iedzīvotāju skaita blīvumu un aktivitāti, tomēr vienlaikus liek
vietējiem uzņēmējiem konkurēt arīdzan ar Rīgas uzņēmējiem.

2.7 Izglītība, kultūra un sports
Stratēģijas īstenošanas periodā pamatā situācija šajā jomā saglabājusies līdzīga,
tomēr veicināta dažādu pakalpojumu pieejamība, attīstība. (Sk. sadaļā par projektu
analīzi). Stopiņu novadā turpinājies darbs pie dienas centru attīstības. Dienas centri
Ulbrokā, Upeslejās, Līčos un Cekulē veidojas kā lokāli sabiedriski centri, kas veicina
sabiedrības attīstību, savstarpējo komunikāciju.
Sīkāku informāciju par pieejamiem pakalpojumiem lielāko ciemu teritorijā, sk.
pētījuma pielikumos, kur apkopota pamatinformācija par Partnerības darbības teritorijas
lielākajiem un aktīvākajiem ciematiem.
Stopiņu novadā ir pieejama pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība, kā arī
interešu izglītība. Visa vecuma iedzīvotājiem ir mūžizglītības iespējas.
Pirmsskolas izglītību iespējams iegūt 5 iestādēs (Ulbrokā, Stopiņos, Sauriešos un
Upeslejās) Novadā pieejamas arī vairākas privātās pirmsskolas izglītības iestādes.
Vispārējo izglītību nodrošina 4 iestādes – Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola,
Gaismas internātpamatskola un Upesleju internātpamatskola rehabilitācijas centrs.
Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā, savukārt
interešu izglītība ir pieejama visās izglītības iestādēs, kā arī Upesleju, Sauriešu, Ulbrokas,
Cekules un Līču dienas centros dažādos pulciņos, lekcijās un nodarbībās. Lekcijas un
pasākumus aktīvi rīko Ulbrokas un Sauriešu bibliotēka, semināri un kursi tiek organizēti

14

„Attīstības centru un ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un
novada
pašvaldību
attīstības
raksturojums”,
VRAA
2013,
http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/regionu_attist_final_2012.pdf
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LLU Tehniskās fakultātes Ulbrokas Zinātnes centrā, dienas centros un izglītības iestādēs.
Profesionālas apmācības un tālākizglītību piedāvā Knauf akadēmija.
Stopiņu novadā noris aktīva kultūras dzīve – pasākumi notiek Ulbrokas kultūras
namā, Līgo parkā, kā arī Upesleju, Sauriešu un Cekules dienas centros. Nereti dažādi
pasākumi (piemēram, Ziemassvētku egles iedegšana) tiek rīkoti vienlaikus vairākos
ciematos, tādējādi veicinot šo pasākumu pieejamību vistuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai,
tomēr vienotas sabiedrības identitātes radīšanai pašvaldības izaicinājums ir organizēt arī
piesaistošus un interesantus pasākumus, piemēram, Līgo parkā. Tādā gadījumā tiek
nodrošināts arī transports uz/no attālākiem ciematiem. Novadā darbojas vairāki
pašdarbnieku kolektīvi.
Iedzīvotājiem pieejamas divas publiskās bibliotēkas – Ulbrokā un Sauriešos.
Darbojas arī Stopiņu novada vēstures muzejs.
Plašākās iespējas Stopiņu novada iedzīvotājiem nodarboties ar sportu ir Ulbrokas
sporta kompleksā un peldbaseinā. Novadā pieejami arī mazais mākslīgā seguma āra
futbola laukums, āra trenažieri, pludmales volejbola laukumi. Visos ciemos ir aktīvās
atpūtas rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem. Iedzīvotāju atpūtai ir pieejamas vairākas
ūdenskrātuves un peldvietas Ulbrokas ezerā un Sauriešu karjerā.
Par jaunākajām aktualitātēm un notikumiem Stopiņu novada iedzīvotājus
informē ikmēneša pašvaldības informatīvais izdevums „Tēvzemīte”.
Sociālo palīdzību un pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt novada domē, kā arī
dienas centros Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos un Cekulē.
Arī Salaspils novadā ir pieejama pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība, kā arī
interešu izglītība. Salaspils novadā pirmsskolas izglītības programmas īsteno 7 izglītības
iestādes, darbojas divas vispārizglītojošās vidusskolas – Salaspils 1. vidusskola un
Salaspils 2. vidusskola. Novadā darbojas Salaspils mūzikas un mākslas skola, Salaspils
bērnu sporta skola, tiek īstenotas interešu izglītības programmas. Papildus sporta skolai
Salaspils novadā darbojas 10 biedrības, kuru darbības joma ir saistīta ar sportu un veselīga
dzīvesveida popularizēšanu. Novadā ir četri valsts universitāšu zinātniskie institūti.
Zinātnisko darbību botānikā, augu fizioloģijā un biotehnoloģijā, dendroloģijā un
apstādījumu ekoloģijā veic Nacionālais Botāniskais dārzs.
Kultūras pakalpojumus Salaspils novadā sniedz četras kultūras iestādes - kultūras
nami „Rīgava” un „Enerģētiķis”, Daugavas muzejs un Salaspils novada bibliotēka ar 2
filiālēm (Dienvidu ielā un Saulkalnē).
Salaspils novada iedzīvotājiem ir pieejamas plašas sportošanas iespējas. Novadā
darbojas Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāde "Salaspils sporta skola", Salaspils
novada pašvaldības iestāde "Salaspils sporta nams", kura sporta hallē pieejamas dažāda
veida sporta nodarbības, stadions un vairāki sporta laukumi dažādās novada teritorijās –
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pieejami 2 basketbola laukumi, volejbola laukums pludmalē pie Sv. Jura baznīcas, kā arī
Salaspils skeitparks. Iedzīvotājiem sportošanai iespējams izmantot arī Salaspils 1. un 2.
vidusskolas sporta zāles. Novadā darbojas arī vairākas sporta biedrības.15
Jāņem vērā, ka lielākā daļa šo iestāžu darbojas Salaspils pilsētā, kas formāli
neietilpst Partnerības teritorijā, tomēr pakalpojumi ir pieejami arī Salaspils pagasta
iedzīvotājiem.

2.8 Nevalstiskais sektors
Aktīvu pilsonisko sabiedrību raksturo tās nevalstiskais sektors. Nevalstiskās
organizācijas var papildināt publisko pakalpojumu klāstu, palīdz lēmumu pieņēmējiem
politikas plānošanā, ieviešanā, skaidrošanā, kā arī akumulē sabiedrības vai kādas grupas
noskaņojumu kādā konkrētā jautājumā. Partnerības teritorijā, neskaitot pašu Partnerību,
darbojas vēl samērā daudz dažādu organizāciju.
Pēc Lursoft datiem Stopiņu novadā reģistrētas vismaz 77 biedrības un
nodibinājumi. Salaspils novadā reģistrētas 179 biedrības, no tām vismaz 35 darbojas
Salaspils pagastā.
Biedrību un nodibinājumu reģistrācijas dinamika kopš Stratēģijas izstrādes
Stopiņu un Salaspils novados redzama attēlā.

14. attēls. Biedrību un nodibinājumu reģistrācijas dinamika Stopiņu un
Salaspils novados 2009.-2013.
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Salaspils novada mājas lapa http://www.salaspils.lv/sports
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Biedrību darbības mērķi ir gan vietēju jautājumu risināšana (īpašumu
apsaimniekošana, vietējo mācību iestāžu atbalsts, pasākumu rīkošana, dažādu vietējās
sabiedrības grupu atbalsts un izaugsme), gan arī Latvijas mēroga jautājumi (profesionālās
asociācijas, dažādu vaļasprieku un aktīva dzīvesveida popularizēšanas biedrības), kā arī
starptautiskā sadarbība ar konkrētām valstīm vai reģioniem. Nav izslēgts, ka daļa no šīm
biedrībām darbību vietējā līmenī neveic, tomēr ņemot vērā, ka tā ir sabiedrības daļa, kas
jau ir iepazinusies ar biedrības dibināšanas jautājumiem, pilsoniskās sabiedrības ideju,
iespējams, īsteno kādus projektus, nav noraidāma kā Partnerības mērķauditorija.
Pašvaldībās tiek domāts arī par jauniešu iesaisti. Stopiņu novada Jaunatnes lietu
speciālista vadībā, ir izveidota Stopiņu novada Jauniešu dome. Salaspilī izveidota
pulcēšanās vieta jauniešiem, darbojas biedrība „ZINIS”.
Vietējā līmenī aktīvākās biedrības un informācija par tām apkopota arī abu
pašvaldību mājas lapās, tādējādi popularizējot un atbalstot to darbību. Pārskats par
aktīvākajām biedrībām, kas līdzās Partnerībai darbojas tās darbības teritorijā, redzams
8.tabulā.

8.tabula. Aktīvākās Stopiņu novada un Salaspils novada biedrības un to mērķi.
Nosaukums
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas atbalsta biedrība
„BUMMS”

Stopiņu novads

Biedrība Ulbrokas vidusskolas
atbalstam
Stopiņu novada politiski
represēto biedrība

Darbības mērķi
Mērķis – plaši attīstīta un iecietīga sabiedrība, kas spēj patstāvīgi organizēties un mērķtiecīgi
darboties savas un citu dzīves vides uzlabošanai.
Finansiāli, materiāli, atbalstīt Ulbrokas vidusskolas darbību; skolēnus un skolotājus izglītošanas
procesā; atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu; skolēnu
ārpusstundu aktivitātes; skolēnu un skolotāju veselības, drošības un tiesību aizsardzību; u.c.
Risināt novada politiski represēto personu tiesiskos un sociālos jautājumus un pārstāvēt to
intereses novadā un Latvijas republikā u.c.
Aizstāvēt pensionāru sociālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses, veicināt kopdarbību ar

Stopiņu novada pensionāru
biedrība

pašvaldību; risināt sociālās aprūpes problēmas; iesaistīties sabiedriskajā, kultūras un
saimnieciskajā dzīvē; deleģēt pārstāvjus pašvaldībās, pensionāru problēmu risināšanā; piesaistīt
juridisko un fizisko personu ziedojumus, un veikt humānās palīdzības sadali starp pensionāriem

Ģimeņu biedrība „Māra”

Ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā
Organizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu bērniem, jauniešiem un

„Reāls piedzīvojums”

pieaugušajiem; saturīga un lietderīga brīvā laika organizēšana; jaunatnes patriotisma,
biedriskuma, drošsirdības un fizisko, garīgo spēju, personiskās kultūras, disciplīnas attīstīšana un
vides aizsardzības sekmēšana

„Jaunsiši”

Stopiņu novada Dzidriņās jaunā privātmāju ciematā dibināta ciemata iedzīvotāju biedrība, kuras
mērķi ir sadarboties ar ciemata attīstītājiem, uzlabot ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
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„Koordināta”
„Socintegra”
Amatieru kolektīvu biedrība
„Raksti”

Popularizēt veselīgu, aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu, veicināt starpnacionālo un
starpkultūru mijiedarbību Latvijā un ārpus tās robežām, u.c.
Veicināt sabiedrības integrāciju sociālās vides uzlabošanai.
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana; amatiermākslas procesa
nepārtrauktības nodrošināšana. Biedrība "RAKSTI" apvieno VPDK ''Stopiņš'', VPDK ''Luste'' un
Jauktais koris „Ulbroka”.
Izveidot diennakts ģimenes centru, lai varētu sniegt savstarpēju palīdzību un atbalstu un aizstāvēt

"Zelta Atslēdziņa"

ģimeņu, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, tiesības un likumīgas intereses, un popularizēt
ģimenes vērtību sabiedrībā, u.c.
Pārstāvēt un apvienot dažāda vecuma un interešu grupu Salaspils novada iedzīvotājus,

„Nākotnes Salaspils”
Salaspils novads

30

nodarboties ar iedzīvotāju izglītošanu, sabiedriskās domas veidošanu, priekšlikumu izstrādi
Salaspils novada domei, aktīvu biedru iesaistīšanu novada kultūras un citos pasākumos, un to
organizēšanu, kā arī ar labdarības veicināšanu

"Salaspils pensionāru kopa";
Salaspils 8.gaidu un 19.skautu
vienība
Daudzbērnu ģimeņu biedrība
"Mārtiņsala".

darīt senioru ikdienu krāsaināku un piepildītāku, un arī pārstāvētu savas intereses gan novadā, gan
valsts mērogā
Īstenot skautu un gaidu kustības mērķus. Mērķauditorija - bērni no 8-21 gadiem
Apvienot Salaspils daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem kā domubiedru kopu, savstarpēji
izglītot un palīdzēt. Domubiedru kopu veido 58 ģimenes ar vairāk nekā 170 bērniem.

Salaspils invalīdu biedrība

Apvienot Salaspils pilsētā un tās lauku teritorijā dzīvojošos invalīdus

„Salaspils jauniešu klubs
„ZIBSNIS

Piesaistīt aktīvus un idejām bagātus Salaspils jauniešus, kopīgi ļaut tiem īstenot savas idejas, kā arī
veicināt interesantu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu ikvienam Salaspils jaunietim, u.c.
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Apvienot Salaspils novada komercsabiedrības, individuālos komersantus un citus saimnieciskā
Salaspils uzņēmēju biedrība

darba veicējus, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspils novadā, pārstāvot kopīgās
vietējo uzņēmēju intereses

Salaspils Mākslinieku un
Daiļamatnieku asociācija "Salas
Pils
Salaspils ROTARY klubs
Salaspils represēto apvienība.
Sieviešu klubs “Spīganas”
Nodibinājums "Kolarda fonds"

Veicināt Salaspils mākslinieku un daiļamatnieku radošo spēju attīstību, bagātināt pilsētas kultūras
dzīvi
Īstenot ROTARY kustības mērķus.
Biedrībā darbojas 270 cilvēku, kuru mērķis ir apvienot cilvēkus ar kopējām interesēm un aizstāvēt
savas tiesības
Celt sieviešu pašapziņu. Papildu mērķi – labdarība, harmoniskas ģimenes kopšana un
popularizēšana, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts
Izveidot un uzturēt mūžizglītības un pašpalīdzības sistēmu vēža skartajiem un viņu tuviniekiem

2.9 Kultūrvēstures objekti, tūrisma attīstība
Ar tūrisma potenciālu saistītā informācija kopš Stratēģijas izstrādes ir mainījusies maz.
Aizvien var sacīt, ka tūrisma pakalpojumu sfēra abās pašvaldībās ir maz attīstīta, trūkst viesu
izmitināšanas un apkalpošanas uzņēmumu. Partnerības teritorijā aizvien ir neliels apskates
objektu skaits, un tie nav ļoti pieprasīti tūristu vidū.
Stopiņu novadā atrodas divi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Ulbrokas kapu
kapliča 2012. gadā iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis un Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi Stopiņu novadā,
dzelzceļa līnijā Rīga – Ērgļi, pie Upeslejām, kas 2013.gadā valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā iekļauts kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis.
Novadā darbojas Stopiņu novada vēstures muzejs, kā arī iespējams apmeklēt piemājas
mini zoodārzu „Brieži”.
Pašvaldības teritorijā atrodas vairāki novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti –
piemiņas vietas un zīmes:


Ulbrokas muiža (18.gs.beigas);



piemineklis 1905. gada revolucionāriem, uzstādīts 1962. gadā Ulbrokā;



piemiņas akmens “Barikāde”, uzstādīts 1991.gadā Ulbrokā;



“Baltais krusts” ar piemiņas akmeni "Krievijas impērisma upuriem", uzstādīts
1991. gadā;



piemiņas akmens Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem pie Ulbrokas vidusskolas;



piemineklis Zaharijam Stopijam, Upeslejās;



piemineklis "Okupācijas upuriem 1940-1991" Ulbrokas Meža kapos;



Stopiņu pagasta robežakmens Dreiliņos.

Ir pieejami arī vairāki aktīvās atpūtas pakalpojumi – atpūta pie Ulbrokas ezera, t.sk.
aktivitāšu-veselības trase (izveidota Stratēģijas īstenošanas rezultātā), laivošana pa Mazās
Juglas upi, peintbols.
Darbojas ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (trīs kafejnīcas Ulbrokā un picērija
Dreiliņos, kā arī trīs etniskas virtuves restorāni Ulbrokā un Dreiliņos), bet trūkst naktsmītņu
(pieejami divi viesu nami un viesnīca), tāpēc Stopiņu novads drīzāk pozicionējams kā vienas
dienas tūrisma galamērķis vai arī pieturas punkts tālākā ceļā.
Partnerības teritorijas Salaspils novada dienvidrietumu daļā īpaši aizsargājama
teritorija ir Doles sala, kas kā dabas parks iekļauta Natura 2000 teritorijās. Teritorija izveidota,
lai saglabātu Doles salas ainavu savdabību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijā
ietilpst ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Doles salas dolomītu atsegums, kas ir ne vien
Latvijā aizsargājams biotops, bet arī Eiropas aizsargājams biotops. Konstatētas retas augu
sugas. Ligzdo retas un aizsargājamas putnu sugas, ziemo paugurknābja gulbis.
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Doles salā atrodas arī Daugavas muzejs, kura uzdevums ir atklāt ne tikai Salaspils
unikālo vēsturi, bet arī Daugavas vēsturi visā tās garumā. 2013. gadā muzejā jauniegūtas un
inventarizētas 665 vienības. Izveidotas 6 izstādes (viena sadarbībā ar bibliotēku) un
noorganizēti 7 pasākumi. 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".
Salaspils pilsētā, kas nepietilpst Partnerībā, atrodas VA "Nacionālais Botāniskais
dārzs, un Salaspils katoļu baznīca.
Kopumā Partnerības teritorijā aizvien vēl var runāt par velotūrisma, „mācību taku”, un
aktīvās atpūtas tūrisma potenciālu. Jāapzinās, ka līdz ar tūristu piesaisti, īpaši runājot par aktīvo
atpūtu dabā, palielinās antropogēnā slodze ekosistēmām, tāpēc vienlaikus jādomā ne tikai par
tūrisma infrastruktūru tūristu labklājības veicināšanai, bet arī pasākumiem vides aizsardzībai un
sakopšanai.
Ņemot vērā ierobežoto „tradicionālā” tūrisma piedāvājuma klāstu, iespējams, ka
Partnerības teritorijā var attīstīt mazāk tradicionālus tūrisma veidus, piemēram, aktīvāk
iesaistoties slēpņošanas (Geocaching) kustībā, kas ir speciāli veidota sistēma, kuras ietvaros
dalībnieki izveido un/vai meklē speciāli paslēptus konteinerus (ģeoslēpņus), izmantojot GPS
navigāciju. Slēpņošana parasti tiek aprakstīta kā "augsto tehnoloģiju paslēpes". Turklāt kopš
2013. gada Geocaching.com lapa ir pieejama arī latviešu valodā. Pašlaik Geocaching tīkla kartē
redzami vairāki slēpņi arī Partnerības teritorijā, tomēr šo jomu varētu attīstīt. Šādi, mazāk
populāri, tūrisma veidi parasti nav pašvaldību, nedz arī tūrisma uzņēmumu redzeslokā, tāpēc tā
būtu piemērota niša, kurā Partnerība, īstenojot Stratēģiju, varētu papildināt tūrisma attīstības
politiku teritorijā. Tā kā slēpņus nereti izvieto mazāk zināmu tūrisma objektu tuvumā, tā ir
iespēja piesaistīt šīs spēles auditoriju arī vietējiem tūrisma objektiem

2.10 Kopīgās un atšķirīgās teritoriju attīstības intereses un iespējas
Partnerības teritorija ir salīdzinoši neliela un viendabīga (aptver tikai divus novadus),
un dzīves vide tajā sadalīta ciematos, kas ir samērā nelielas teritoriālas vienības. Tomēr pastāv
zināmas atšķirības teritoriju attīstībā un vajadzībās. Atšķirības lielā mērā izriet no dažādās
ciematu veidošanās vēstures (sākotnējais ciematu izveides konteksts, kā arī ciematu aktīvās
attīstības laiks), kā arī, protams, dažādā ģeogrāfiskā novietojuma un iedzīvotāju raksturojuma.
Iedzīvotāju viedokļa izzināšanai tika organizētas 9 fokusa grupu diskusijas. Apstākļi,
kurus iedzīvotāji visbiežāk nosauc kā pozitīvus savas dzīvesvietas raksturojumus ir:


daba – meži, ezers, upe, karjers;



iedzīvotāji, vietējā kopiena – personīgās pazīšanās, draudzīgās saiknes savā
starpā, personiskums, piederības sajūta. Daļa dalībnieku norāda, ka teritorija ir
viņu dzīvesvieta jau vairākās paaudzēs (izņemot jaunizveidotos ciematus);
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klusums un miers no vienas puses un Rīgas tuvums no otras, kas sniedz iespēju
vienlaikus dzīvot sev tīkamā vidē un neatteikties no profesionāliem vai
personīgiem attīstības izaicinājumiem.

Papildus Doles salas iedzīvotāji norādīja uz savas dzīvesvietas unikalitāti: „tādas vietas
pie Rīgas citas nav. Pie visādām lielām pilsētām arī citās valstīs – tik tuvu lielām pilsētām,
galvaspilsētām tādu vietu nav. Par to mēs esam lepni!” (fokusa grupas diskusija 8.05.2015.)
Iedzīvotāji visbiežāk bija neapmierināti ar ceļu infrastruktūru un sabiedriskā transporta
(ne)pieejamību. Tika paustas arī bažas saistībā ar plānoto Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi.
Tomēr kopumā ir grūti identificēt patiešām pretējas intereses. Vienlaikus iedzīvotāji
drīzāk piekrīt, ka ciematu dzīve norit savrupi katrā ciematā. Arī pašvaldībām tas ir izaicinājums,
rīkojot dažādus pasākumus. „Ciemati ir vietējās komūnas, no kurām ļoti grūti izvilkt ārā.
Lokālie pasākumi ir vajadzīgi, lai ieinteresētu vietējos kādreiz apmeklēt arī lielos, centrālos
pasākumus.” (intervija ar Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieci, 21.05.2015) Drīzāk
iespējams runāt par aktuālākiem un mazāk aktuāliem jautājumiem vienā vai citā ciematā.
Papildus no diskusijām izriet, ka ciematu iedzīvotāji lielā mērā asociē sevi ar konkrēto
ciematu un tikai tad ar novadu. Izņēmums ir Vālodzes/Dzidriņas, kur dalībnieki vienbalsīgi
piekrita, ka asociē sevi ar Stopiņu novadu, nevis atsevišķu ciematu, kurā dzīvo. (fokusa grupas
diskusija Vālodzes/Dzidriņas, 27.04.2015)
Jautāti par atšķirīgām iedzīvotāju interesēm ciematos, dalībnieki parasti nevarēja
nosaukt konkrētas atšķirības vai savstarpējās nesaskaņas. Upeslejās norādīja uz periodiskiem
jauniešu konfliktiem ar Sauriešu jauniešiem. Vienīgi Līču Dienas centra vadītāja atzina, ka ir
„ļoti lielas atšķirības starp to, kādas nodarbības katra ciematā dienas centrā pieprasītas, kā arī
to, ka Līčos grūti dabūt cilvēkus uz nodarbību apmeklēšanu. Savukārt, piemēram, Sauriešos
labprāt apmeklē gan valodu kursus, gan citas nodarbības” (fokusa grupas diskusija Līčos,
11.05.2015).
Pētījuma ietvaros notikušajās iedzīvotāju fokusa grupu diskusijās iedzīvotājiem tika
lūgts novērtēt Partnerības stratēģijā minētos attīstību kavējošos un veicinošos faktorus – to
aktualitāti tagad un konkrētajā ciematā. Iedzīvotājiem bija jānorāda uz piecām, viņuprāt,
būtiskākajām vietējās attīstības iespējām un pieciem faktoriem, kas visvairāk traucē. Papildus
stratēģijā minētajiem, bija iespējams pievienot nosaukt vēl citus faktorus. Diskusiju rezultātu
kopsavilkums redzams tabulā.
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9. tabula. Iedzīvotāju redzējums par teritorijas attīstību veicinošiem un
kavējošiem faktoriem.

Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
Pieejamas teritorijas jaunai attīstībai
Dabas resursi – ģipšakmens, smilts un grants
Augstvērtīgi kultūras un sporta pasākumi
Atpūtas iespējas izmantojot dabas resursus
Labas izglītības iegūšanas iespējas
Iespēja darboties dažādos pašdarbības kolektīvos
Pašvaldības attīstītie sociālie pakalpojumi, pabalsti
Iespēja izmantot sporta kompleksus, baseinu
Vietējie izdevumi “Tēvzemīte” un “Salaspils vēstis”
Liels pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars
Getliņu izgāztuves izvietojums teritorijā
Nevienmērīgs teritorijas attīstības līmenis
Satiksmes intensitātes palielināšanās
Neracionāla dabas resursu izmantošana
Kultūrvēsturisku objektu trūkums
Zemes īpašumu sadrumstalotība
Dzeramā ūdens kvalitāte
Kriminogēnās situācijas pasliktināšanās
Pašvaldību finanšu resursu trūkums
Intelektuālā potenciāla aizplūšana uz Rīgu
Vides kvalitātes pasliktināšanās, piesārņojums
Lauksaimn. zemju neapsaimniekošana, kvalitāte

Saulkalne

Vālodzes

Upeslejas

Ulbroka

Saurieši

Līči

Dreiliņi

Cekule

Rīgas tuvums
Kvalificēts darbaspēks, iedzīvotāju intelekt.
Potenciāls
Zems bezdarba līmenis
Meža teritoriju lielais īpatsvars
Attīstīta individuālā celtniecība
Attīstīta infrastruktūra
Sazarots, attīstīts ceļu tīkls, dzelzceļš
Liels uzņēmumu skaits, iespēja attīstīt
uzņēmējdarbību
Aktīvs nekustāmā īpašuma tirgus

Dole

Salaspils
pagasts

Stopiņu novads
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Iedzīvotāju sadrumstalotība pa ciemiem
Slikta sabiedriskā transporta satiksme
Nav attīstītas potenciālas atpūtas vietas
Trūkst iespēju izmantot sporta kompleksus, baseinu
Trūkst teritorijas jaunai attīstībai

- teritorijas attīstību kavējošie faktori pēc to nozīmības iedzīvotāju
skatījumā (jo tumšāks, jo vairāk iedzīvotāji ciematā to atzīmējuši)

- teritorijas attīstību veicinošie faktori pēc to nozīmības
iedzīvotāju skatījumā (jo tumšāks, jo minēts biežāk)

Pēc šīs tabulas var secināt, ka:


Rīgas tuvums tiek galvenokārt skatīts kā pozitīvais ieguvums. Ņemot vērā, ka
salīdzinoši maz runāts par nepietiekamiem pakalpojumiem, jāsecina, ka Rīgas
tuvums darbojas kā kompensējošs faktors.



Liela problēma iedzīvotāju skatījumā ir ceļu infrastruktūra. Ceļu problemātika
tika apspriesta lielākajā daļā iedzīvotāju fokusa grupu diskusiju.



Tāpat arī bieži tika runāts par sabiedriskā transporta satiksmi. Tabulā redzams,
ka to pozitīvi vērtē tikai Ulbrokas (novada centrs) iedzīvotāji un Līču iedzīvotāji.
Visaktīvāk diskusijā uz to norādīja Cekules un Sauriešu iedzīvotāji. Saulkalnes
iedzīvotāji norādīja, ka skolēniem ir vieglāk tikt uz skolu Ikšķilē, nekā Salaspilī.



Par teritorijas priekšrocībām visvairāk tiek uzskatītas labas izglītības ieguves
iespējas (pamatizglītība, vidējā izglītība, interešu izglītība mākslā un mūzikā), kā
arī sporta un atpūtas iespējas gan sporta kompleksā, gan baseinā, gan arī mežos
un parkos.



Iedzīvotāji pozitīvi vērtē vietējos laikrakstus, kā sabiedrības informēšanas
resursu un vietējās kopienas saliedēšanas līdzekli.



Iedzīvotāju viedokļi ir atšķirīgi par infrastruktūras attīstību, kas kopumā tiek
vērtēta pozitīvi, izņemot Cekuli un Doli.



Liela daļa ciematu iedzīvotāju ir neapmierināti ar dzeramā ūdens kvalitāti.



Visās diskusijās pausts, ka mežu resursi, to lielais īpatsvars teritorijā ir vietējās
teritorijas priekšrocība, attīstības potenciāls.



Vienlaikus arī visās diskusijās tika norādīts uz vides kvalitātes pazemināšanos,
piesārņojumu.
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Iedzīvotājiem tika jautāts arī par sadarbību ar vietējo pašvaldību. Kopumā iedzīvotāji
izsakās pozitīvi par vietējās pašvaldības pretimnākšanu, iedzīvotāju iesaisti, uzklausīšanu – „ir
sajūta, ka pašvaldība iedzīvotāju viedoklī ieklausās, ja tas ir labi pamatots un sagatavots”
(fokusa grupas diskusija Vālodzes/Dzidriņas, 27.04.2015)
Vienlaikus iedzīvotāji izjūt nevienmērīgu attīstību, pašvaldības investīciju sadalījumu.
Piemēram, Upesleju iedzīvotāji norādīja, ka „novada teritorijas nevienmērīgā attīstība jūtama
īpaši salīdzinājumā ar Ulbroku, kur bērniem vairāk iespēju – mūzikas skola, baseins,” un „ no
Ulbrokas ir ietve līdz Ulbrokas skolai, daudzās vietās trūkst” (fokusa grupas diskusija
Upeslejās, 6.05.2015.)
Kā arī jāmin, ka gan diskusijā ar Dreiliņu un Saulīšu iedzīvotājiem, gan arī Vālodžu un
Dzidriņu pārstāvjiem, izskanēja viedoklis, ka ir sajūta, ka citos ciematos pašvaldība investē
vairāk līdzekļu. Šie ir salīdzinoši jauni apbūves ciemati, un diskusijās tika aktualizēta vēl kāda
problēma attiecībā uz tiem – „pašvaldības deputāti domā vairāk par pakalpojumu sniegšanu
vecākajai paaudzei, atstājot novārtā jaunās ģimenes un uzņēmējus (galvenos nodokļu
maksātājus) un viņu vajadzības – infrastruktūras pievilkšana līdz biznesiem un dzīves vietām
par pašvaldības līdzekļiem. Jaunās ģimenes šobrīd par šīm problēmām domā sekundāri, jo ir
gan līdzekļi, gan veselība, lai spētu tās atrisināt pašu spēkiem; taču pēc 15 - 20 gadiem
iedzīvotājiem būs nepieciešama lielāka novada palīdzība, viņi vairs nebūs tik materiāli brīvi un
patstāvīgi, pašvaldībai par to jādomā jau šobrīd” (fokusa grupas diskusija Vālodzes/Dzidriņas,
27.04.2015). Tātad ilgtermiņa plānošanā jāņem vērā iedzīvotāju vecumstruktūra dažādajos
ciematos.
Būtiski ir uzsvērt arī, ka līdzās tika pausts cits, daudz kritiskāks skatījums Cekulē
Stopiņu novadā un Saulkalnē Salaspils novadā. Abu ciematu diskusijās izskanēja viedoklis, ka
ir sajūta, ka ciemata attīstība ir aizmirsta, pamesta novārtā – „kādreiz bija vairāk tikšanās ar
domes pārstāvjiem, vairāk risināja mūsu problēmas, pēdējā laikā mēs tiešām esam palikuši
novārtā.” (fokusa grupas diskusija, Saulkalne, 15.05.2015.)
Šāda situācija vienlaikus var tikt skatīta gan kā iespēja vietējo iniciatīvu attīstībai
(iedzīvotāju iniciatīvas var kompensēt pašvaldības darbības trūkumus), gan arī drauds vēl
dziļākai stagnācijai (zūd pārliecība, ka kaut kas ir maināms un līdz ar to interese par savas
dzīves vides kvalitāti).
Arī turpmākās attīstības iespējas un prioritātes iedzīvotāji vairāk saredz sava pārstāvētā
ciemata griezumā un tās izriet no aktuālākajām ciemata problēmām:


Sauriešu iedzīvotāji norāda uz karjera neizmantoto potenciālu un iespējām to
attīstīt gan vietējās vides kvalitātes uzlabošanai, gan tūristu piesaistei. Iedzīvotāji
norādīja uz nepieciešamību pēc kvalitatīva ceļa, lai motivētu iedzīvotājus
izmantot novada pakalpojumus, nevis doties uz Rīgu. Vēl diskusijā tika pausta
vēlme pēc teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas, aktīvās atpūtas aktivitāšu
iespēju paplašināšanas.



Ulbrokas iedzīvotāji vairāk runā par uzņēmējdarbības attīstības iespējām,
nepieejamām telpām, vides sakoptību un iebraucēju no Rīgas negatīvo ietekmi
uz vides tīrību. Tiek runāts arī par veloceliņa un gājēju ietves nepieciešamību.
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Cekulē vislielākās problēmas sagādā sabiedriskā transporta neesamība, līdz ar to
ciemats pamazām nonāk izolētībā, kā arī apkārtējo mežu piesārņojums.



Doles salas iedzīvotāji norāda uz tūrisma attīstības potenciālu, kā arī uz
nepietiekošām teritorijām (kas nav privātīpašumā), kur varētu šo attīstību
realizēt.



Dreiliņos runā par atsvešinātību no pašvaldības (nesaņem informāciju par
aktualitātēm), citam no cita, kā arī par ceļu un transporta problēmām.



Saulkalnē problēmjautājumi saistās ar namu apsaimniekošanu, kā arī transporta
iespējām. Iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai traucē savstarpējā neuzticēšanās, tiek
norādīts uz nepieciešamību popularizēt labos piemērus, veidot kopienu.



Līčos aktuāli drošības jautājumi kontekstā
palielināšanos un gājēju pāreju neesamību.



Upeslejas aktualizē dzeramā ūdens zemo kvalitāti, ceļu infrastruktūru un
kriminogēnās situācijas pasliktināšanos, kopš tuvumā tiek ārstēti cietumnieki.



Vālodzēs/Dzidriņās arīdzan tika runāts par ceļu infrastruktūru (asfaltēšanu,
apgaismojumu, arī veloceliņu), norādīts uz nevienmērīgām investīcijām
ciematos no pašvaldības puses.

ar

satiksmes

intensitātes

Samērā nošķirtā ciemu dzīve ir izaicinājums pašvaldības plānošanā, tomēr Partnerības
kontekstā tas nav vērtējams negatīvi. Ieteicams apzināt aktīvākos iedzīvotājus katrā ciemā,
veidot kontaktus ar tiem un izmantot šos aktīvos iedzīvotājus kā informācijas izplatītājus. Šajā
ziņā daudz jautājumu atrisinātu ceļu infrastruktūra (arī ietve, veloceliņš), kas fiziski savienotu
šos ciemus, veicinātu iedzīvotāju mobilitāti.
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3. Partnerības darbība un stratēģijas ieviešanas gaitas izvērtējums
3.1 Partnerības darbības un pārvaldības pamatprincipi
Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” jeb vietējā rīcības grupa (VRG) ir dibināta
2009. gadā. Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā
jeb pagastā. Biedrība īsteno LEADER pieeju, kas kopš 2004. gada tiek ieviesta arī Latvijā.
Pirmās lauku attīstības stratēģijas Latvijā tikai izstrādātas jau 2004.-2006. gada
programmēšanas periodā.
Partnerības misija ir ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosināt
sabiedrībā atbildību par savas dzīves un darba vides attīstību un pilnveidošanu.
Teritorijas attīstības vīzija ir – sakoptā vidē dzīvo radoši, ekoloģiski domājoši,
ekonomisko un sociālo attīstību veicinoši cilvēki, savas dzīvesvietas patrioti.
Partnerības darbība vērsta uz šādu mērķu sasniegšanu:


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.16

Biedrības tiesības, pienākumi un atbildība ir noteiktas statūtos.
Biedrības statūti nosaka, ka biedrības biedri ir valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji
(ne vairāk kā 50 %) un (vismaz 50 %) ekonomiskie (uzņēmēji) un sociālie (nevalstiskās
organizācijas) partneri, kā arī privātpersonas. Jāuzsver, ka biedru skaits kopš Partnerības
dibināšanas ir pieaudzis – no 18 biedriem 2009. gadā līdz 23 biedriem 2015. gadā.
Saskaņā ar statūtiem Biedrības lēmējinstitūcijas ir kopsapulce, kas tiek sasaukta ne
retāk kā vienu reizi gadā un ELFLA un EZF Padomes. Pārstāvji ELFLA un EZF Padomēs tiek
ievēlēti kopsapulcē.

16

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” statūti http://www.stopini-salaspils.lv/lv/par-biedribu/statuti/
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15. attēls. Partnerības pārvaldības struktūra.
KOPSAPULCE

REVIDENTS

EZF PADOME

ELFLA PADOME

VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VALDE

Padomju kā konsultatīvo lēmējinstitūciju kompetencē ir:


Lemt jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;



Nodrošināt Kopsapulču lēmumu izpildi;



Izstrādāt un apstiprināt Partnerības stratēģijas;



Balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu
fonda ietvaros izskatīt un izvērtēt projektu pieteikumus, un pieņemt lēmumus par
pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu
īstenošanai;



Nodrošināt resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastādīt ziņojumu par
fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;



Nodrošināt teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā
līmeņa institūcijās;



Apstiprināt Partnerības darbības plānu un budžetu;



Izskatīt priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;



Pēc nepieciešamības organizēt darba grupu darbu;



Noteikt iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemt par biedru atbrīvošanu no
biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

ELFLA Padomē ievēl ne vairāk kā 9 locekļus, 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.
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.
Savukārt Partnerības izpildinstitūcijas ir Valde un Valdes priekšsēdētājs. Tos abus
ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz diviem gadiem.
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Partnerības Valde:


Nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;



Pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida
uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un
ārvalstīs;



Slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;



Pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta
ietvaros;



Pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo
mantu;



Organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu
un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;



Sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;



Sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;



Sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbā;



Pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo
amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi;



Izlemj citus ikdienas jautājumus.

Partnerības valdes priekšsēdētājs jeb administratīvais un finanšu vadītājs ir pilna laika
darbinieks, kas nodrošina galvenos organizācijas ikdienas darbus. Valdes priekšsēdētājs
pienākumu apvienošanas kārtībā pilda administratīvā un finanšu vadītāja funkcijas arī ELFLA
programmas un EZF programmas ietvaros.
Partnerība ir viena no 4017 vietējām rīcības grupām Latvijā. Lai arī darbības principi
visām VRG ir līdzīgi un sakņojas LEADER pieejā, ir iespējams runāt par „Stopiņu un Salaspils
partnerības” specifiku.


17
18

Pirmkārt, tā iekļaujas t.s. Pierīgas partnerību grupā atbilstoši VRG klasifikācijai,
kādu piedāvā atskaites dokuments „Lauku attīstības programma 2007.-2013.
gadam. VRG izvērtējums”18. Pierīgas reģiona partnerības ir ar augstu iedzīvotāju
blīvumu, nedaudz neliela apjoma projektiem un salīdzinoši plašu iedzīvotāju
pārstāvniecību; šīs grupas partnerības īsti neatbilst „klasiskajam‟ priekšstatam
par lauku kopienu Latvijā, Rīgas tuvumam ir ietekme gan pakalpojumu
pieejamības un izmantošanas struktūras un vajadzību, gan kopienas dzīves
dinamikas ziņā.

http://llf.partneribas.lv/resource/1330334031_Latvijas_VRG_karte.pdf
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts „Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam. VRG izvērtējums”
http://www.lvaei.lv/images/Nacionalie_projekti/2011/VRG_analize__2011.pdf
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Otrkārt, „Stopiņu un Salaspils partnerība” ir neliela VRG, tai ir pieejams mazāks
finansējums administratīvajiem izdevumiem, kas arīdzan ietekmē Partnerības
aktivitāti.



Treškārt, jau ieskicēts, ka šī teritorija neatbilst „klasiskajam” priekšstatam par
lauku vidi – arī lauksaimniecība šeit attīstīta samērā maz, ir niecīgs skaits
mājražotāju, ir liels skaits reģistrētu uzņēmumu, kas faktiski darbojas citur, u.c.



Ceturtkārt, bieži dažādu ideju īstenošana apstājas pie tā, ka nav vietas (telpas,
zemes), kur to realizēt. „Mazai uzņēmējdarbībai grūti atrast brīvas telpas. Arī
pašvaldībai bieži vien nav iespējas iedot telpas. Citās VRG ir gluži otrādi – tur ir
tukšas pilis.” (intervija ar Partnerības administratīvo vadītāju, 21.05.2015.)



Piektkārt, citāds ir vietējo iedzīvotāju raksturojums. Liela daļa strādā Rīgā un
Partnerības teritorijā uzturas tikai daļu sava laika, kā arī liela daļa dzīvo šajā
teritorijā tikai salīdzinoši nesen – iespējams, ka piederības sajūta un vēlme
iesaistīties vietējā kopienā tikai veidojas.

3.2 Stratēģija kā Partnerības mērķu sasniegšanas instruments
Eiropas Savienības fondu finansējuma sadale, izmantojot LEADER pieeju, balstās uz
vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredz skaidri noteiktu vietējā līmeņa problēmu
risināšanu, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās
teritorijas attīstības prioritātes.
Partnerības stratēģija izstrādāta 2009. gadā un papildināta 2012. gadā ar jauniem
datiem, balstoties 2011. gadā veikto iedzīvotāju skaitīšanu, pašvaldību izstrādātajiem attīstības
plāniem, Lursoft datiem par partnerības teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem, pētījumiem, kas
veikti Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā. Kā arī papildināts rīcības plāns ar jaunām
rīcībām un aktivitātēm.
Vietējās attīstības stratēģijā 2009.-2013. gadam noteiktas šādas piecas rīcības:

10. tabula. Partnerības stratēģijā noteiktās rīcības.
Rīcības nosaukums
Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai
1. nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana pakalpojumu saņemšanai mazāk apdzīvotajās vietās.
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana
2. vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
3. Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde

Fonds
ELFLA

ELFLA

ELFLA
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4. Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

5.

Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

EZF

EZF

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta ELFLA projektiem:


Pašvaldība – 90%;



Biedrība vai nodibinājums – 90%;



Biedrība vai nodibinājums, kam vismaz gadu ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss – 100%;



Citas juridiskas vai fiziskas personas – 60%



Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta EZF projektiem:



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%;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam noteikta 28457.44 EUR.
Stratēģijas plānošanas un realizēšanas process notiek saskaņā ar normatīvo
regulējumu, plānošanas dokumentiem un LEADER pieejas pamatprincipiem. Būtiskākie
dokumenti, kas noteic šī procesa ietvaru, ir:


Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam ir lauksaimniecības un lauku
attīstības politikas plānošanas dokuments. To īstenojot, Latvijā tiek ieviests
Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums, novirzot to prioritāriem
pasākumiem lauku teritoriju attīstībai”;



Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā –
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.–2013. gadam;



Vietējās attīstības stratēģijas struktūra ir noteikta Ministru kabineta noteikumos
Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanai” noteiktā vietējās attīstības stratēģijas struktūra”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”;



Ministru kabineta noteikumi 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"”;
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MK noteikumi Nr. 78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai”.

Stratēģijā teikts, ka „Vietējās attīstības stratēģija tās īstenošanas sākuma periodā ir
izstrādāta aptveroša un vispārīga, lai neierobežotu potenciālo projektu iesniedzēju inovatīvo
pieeju” un arī intervijās Partnerības pārstāvji norādīja, ka apzināti izvēlēta šāda pieeja, lai
neierobežotu potenciālos projektu iesniedzējus.
Stratēģija detāli apraksta darbības teritoriju – demogrāfisko situāciju, ekonomisko
situāciju – uzņēmējdarbību, tūrismu, sociālo situāciju, izglītības, sporta iespējas, nevalstisko
sektoru u.c. Apzinātas teritorijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Uz tā pamata veidots
rīcības plāns, kurā kopā ir piecas rīcības. Stratēģijas nobeigumā aprakstītas vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas procedūras, kā arī tās īstenošanas uzraudzība un novērtēšana.
Analizējot stratēģiju, var norādīt uz sekojošiem problēmjautājumiem, kas apgrūtina
mērķu īstenošanu:


Starp stratēģijā aprakstītajiem elementiem – problēmas, rīcības, mērķi, rezultāti
– neveidojas skaidra kaskāde. T.i. ne vienmēr ir saredzams, kuras problēmas ar
konkrētajām rīcībām tiks risinātas, kādas teritorijas iespējas izmantotas un kuri
draudi mazināti; kā konkrēto rīcību mērķis tiks sasniegts;



Stratēģijā atsevišķa sadaļa veltīta teritorijas SVID analīzei. Tiek izdalīts ārskats
un iekšējie faktori, norādot, ka ārskats attēlo to, kā teritoriju saredz citi. Tomēr
SVID analīzei raksturīgi nošķirt ārējos un iekšējos faktorus pēc konkrētās
organizācijas iespējām tos ietekmēt. Attiecīgi stiprās un vājās puses skatāmi kā
iekšējie faktori un iespējas un draudi – ārējie. SVID rezultāti tikai daļēji
iezīmējas identificēto problēmu uzskaitījumā.



Stratēģijā nosauktas vairākas teritorijas attīstības problēmas un piedāvāti
iespējamie risinājumi, tomēr šajā sadaļā trūkst saiknes ar SVID analīzi;



Tālāk definētas prioritātes, rīcības un to mērķi. Arī šeit trūkst sasaistes ar SVID,
kā arī definētajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem. Proti, vai
prioritātes vērstas uz problēmu (kuru?) mazināšanu, stipro pušu attīstīšanu vai
attīstības draudu mazināšanu?



Visbeidzot stratēģijas 7.2.1. sadaļā noteikti kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji,
ar kuriem novērtēt stratēģijas īstenošanu. Šeit minētās rīcības un to numerācija
nesakrīt ar Rīcības plānā izmantoto numerāciju.

Iepriekšminētās problēmas apgrūtina stratēģijas kā vienota veseluma uztveri un
sadrumstalo saskaņā ar stratēģiju veiktās darbības.
Stratēģijas darbības laikā grozīts arī Rīcības plāns. Ņemot vērā projektu pieteikumu
neesamību 3.prioritātes īstenošanai, palika neizmantots mājražošanas attīstībai paredzētais
finansējums (ELFLA) un tika panākta vienošanās to pārdalīt uz abām pārējām rīcībām.
Savukārt liela daļa EZF finansējumam pieteikto projektu LAD tika noraidīti, Partnerība atteicās
no daļas pieejamā finansējuma, jo nebija iespējams to šajā periodā apgūt. Līdz ar to rīcībām
pieejamais finansējums bija šāds:
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11.tabula. Pieejamais atbalsta apjoms katrai rīcībai.
Rīcības nosaukums
Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes
paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un
1.
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana pakalpojumu
saņemšanai mazāk apdzīvotajās vietās.
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli
2.
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai

Atbalsta apjoms,
EUR

94289.26

258462.38

3. Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde

Finansējums
pārdalīts citām
rīcībām

4.

Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība.

158295.97

5.

Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai
nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

36916.25

Kopumā iedzīvotāju skatījumā Partnerības aktivitātes un stratēģijas ieviešana ir
veicinājusi vietējo aktivitāti. Diskusiju dalībnieki min projektiem vairākas funkcijas – „gan
finansējums idejas ieviešanai, gan vietējo iedzīvotāju saliedēšana, kas jau ir sociālās funkcijas
pildīšana. Līdz ar to, lai arī atsevišķu projektu finansējums ir neliels un būtiskas naudas
problēmas un trūkumu nerisina, ļoti nozīmīgi ir sociālie ieguvumi no projektiem vietējai
sabiedrībai” (fokusa grupas diskusija, Vālodzes 27.04.2015).
Lai novērtētu Partnerības darbības nozīmi vietējās teritorijas attīstībā un iedzīvotāju
redzējumu par tās iespējām ietekmēt attīstības procesus, fokusa grupu diskusijās tika jautāts par
Partnerības misiju un vīziju. Arī projektu ieviesējiem tika vaicāts, cik lielā mērā viņi piekrīt, ka
Partnerība ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā atbildību
par savas dzīves un darba vides attīstību un pilnveidošanu, kas ir tās misija.
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16. attēls. Vai piekrītat apgalvojumam, ka biedrība „Stopiņu un Salaspils
partnerība”, plānojot un realizējot projektu konkursus un citas biedrības
aktivitātes, rosina sabiedrībā atbildību par savas dzīves un darba vides
attīstību un pilnveidošanu?
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Redzams, ka lielākā daļa piekrīt minētajam apgalvojumam un tam, ka Partnerība
darbojas saskaņā ar savu definēto misiju.
Fokusa grupās savukārt tika lūgts arī novērtēt Partnerības vīziju un tās aktualitāti.
Dalībniekos valdīja vienprātība, ka nekas vīzijas definējumā nav novecojis, kļuvis lieks. Tika
pausts arī viedoklis, ka pēc vairāk nekā desmit gadu dzīves novadā „nejūtas, ka dzīvotu tādā
vidē, kāda noteikta vīzijā” (fokusa grupas diskusija Dreiliņi, 28.04.2015).
Visbiežāk dalībnieki norādīja, ka sabiedrība aizvien vēl nav saucama par ekoloģiski
domājošu un vides saudzēšanas un aizsardzības jautājumi aizvien vēl iedzīvotājiem ir aktuāli –
gan idejiski, gan praktiskā līmenī, jo „nav jau nemaz pieejami stikla konteineri” (fokusa grupas
diskusija, Vālodzes 27.04.2015) un citi instrumenti, ar kuriem veicināt sakoptību. Piemēram,
tiek norādīts uz atkritumu daudzumu mežos – „pie savas mājas jau visi sakopj, bet, kas attiecas
uz mežu, tad tur situācija ir drausmīga” (Fokusa grupas diskusija, Cekule 7.05.2015.)
Vīzijā tika arī piedāvāts neaizmirst par „veselīgu un aktīvu dzīvesveidu” (fokusa
grupa, Dole 28.04.2015), jo „citādāk mēs galīgi nesportosim” (fokusa grupas diskusija,
Vālodzes 27.04.2015). Tāpat arī tiek piedāvāts pievienot arī sociālo atbildību. Kā arī tiek
norādīts, ka varētu vīzijai „pielikt domu par vietējo dabas resursu efektīvāku un aktīvāku
izmantošanu, jo ir liels potenciāls, īpaši, runājot par karjeru” (fokusa grupas diskusija, Saurieši,
29.04.2015.)
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Diskusiju grupu dalībnieki, kuri ir piedalījušies projektu realizācijā, piekrīt, ka
Partnerība ar projektu konkursiem spēj ietekmēt šīs vīzijā ierakstītās lietas. Tas ir vērtējams
pozitīvi, jo pretējā gadījumā iedzīvotājus būtu grūtāk piesaistīt projektu īstenošanai.
Jāatzīmē, ka vien atsevišķi diskusiju dalībnieki (arī starp projektu ieviesējiem) bija
lasījuši vietējo attīstības stratēģiju, lai arī pašā stratēģijā minēts, ka Partnerība „iespēju robežās
nogādā vietējās attīstības stratēģijas kopijas administratīvo teritoriju centros”. Iespējams,
jādomā par to, kā iepazīstināt vietējo sabiedrību ar 49 lapaspuses garo stratēģiju veidā, kas
ieinteresētu iedzīvotājus.
Savā pastāvēšanas laikā līdzās ar stratēģijas ieviešanu saistīto projektu konkursu
organizēšanai, veikti arī pasākumi Partnerības kapacitātes celšanai:


Notiek sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu;



Partnerība piedalās Latvijas Lauku foruma un Lauku tīkla organizētajos
pasākumos, iespēju robežās iesaistot tajos arī citus teritorijas pārstāvjus;



Partnerība aktīvi sadarbojas un apmainās ar pieredzi ar citām VRG Latvijā (it
īpaši aktīvi savas darbības sākumā);



Partnerība attīstījusi arī starptautisko sadarbību;



Ir izveidota mājaslapa www.stopini-salaspils.lv;



Organizēti vairāki pētījumi par dažādiem teritorijas attīstības jautājumiem.
(Pētījumi pieejami partnerības mājaslapā).

Projektu ieviesēji norāda, ka cer uz Partnerības darbības turpināšanu, kā arī saņemts
komentārs attiecībā uz potenciālo VRG paplašināšanās scenāriju, ka ”noteikti nevajag
paplašināt darbības teritoriju, jo viss ir ērti, sasniedzami un pārskatāmi”.
3.2.1

Projektu konkursu organizācija

Stratēģijas īstenošanai Partnerība rīko projektu konkursus. Tie norisinās vairākās
kārtās, kopskaitā pārskata periodā notikušas 9 projektu pieteikumu kārtas, kas tiek izziņotas
internetā un vietējās avīzēs. Projektus izvērtē divos etapos – vispirms tos skata Partnerība, un
pēc tam tos izvērtē Lauku atbalsta dienests. Līdz ar otro vērtēšanas etapu arī komunikāciju ar
projekta realizētāju faktiski pārņem Lauku atbalsta dienests.
Projektu konkursu popularizēšanai un veiksmīgai norisei Partnerības mājaslapā
projektu pieteicējiem pieejami normatīvie akti, metodiski materiāli, projektu pieteikumu
veidlapas, vērtēšanas vadlīnijas, vērtēšanas komisiju nolikumi. Projektu izstrādes laikā,
pieteicēji varēja saņemt konsultācijas no Partnerības pārstāvjiem.
Stratēģijas īstenošanai organizēti vairāki informatīvie semināri potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un interesentiem dažādās Partnerības teritorijas vietās:


Salaspils 17.02.2010.,



Ulbroka 22.03.2010.,



Vālodzes 26.04.2010.,
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Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Madonas novadā 5.11. 2010.,



Ulbroka 15.03.2011.,



Ulbroka 23.02.2012.,



Dole 12.03.2012.,



Upeslejas 19.05.2012.,



Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Lietuvā 25/26.05.2012.

Pasākumu ietvaros informācija sniegta gan par projektu konkursu, pieteikšanās kārtību
un organizatoriskiem jautājumiem, gan arī organizēts seminārs radošuma attīstīšanai un
inovāciju veicināšanai NVO sektorā (seminārs „Radošums un inovācija NVO sektora
kapacitātes stiprināšanai”), kā arī mēģināts savstarpēji iepazīstināt vietējās biedrības un to
aktīvākos pārstāvjus, un runāts par motivāciju darboties sabiedriskā labuma vārdā (seminārs
“Sabiedriskais labums kā NVO prece”).
Papildus gan VRG biedri, gan projektu iesniedzēji regulāri ir piedalījušies Latvijas
Lauku Foruma rīkotajos semināros, kas notiek kopš 2010. gada katru mēnesi viens seminārs.
Jāmin arī, ka citu VRG pārstāvji viesojušies arī Stopiņu un Salaspils partnerībā. 2011.
gada novembrī noticis pasākums "Vietējās attīstības stratēģijai pieejamo instrumentu
izmantošanas iespējas, veidojot ekonomiskai izaugsmei labvēlīgu vidi vietējā līmenī".
Individuālajās konsultācijās par projektu pieteikumu sagatavošanu dominējuši tehniski
un samērā individuāli jautājumi par veidlapas aizpildi, konkrētās idejas formulēšanu,
iesniedzamajiem dokumentiem. Tajā skaitā jautājumi bijuši par tehniskām niansēm saistībā MS
Excel tabulas aizpildīšanu, īpaši budžeta sadaļu un tabulā iestrādātajiem automātiskajiem
aprēķiniem (intervijas ar Partnerības valdi, 31.05.2015). Jautājumu individuālā rakstura dēļ,
visdrīzāk biežāk uzdotos jautājumus nav iespējams apkopot un sagatavot tipveida atbildes, kas
pieejamas publiski, tomēr šādu risinājumu var izmantot, ja iesniedzēju jautājumi sāktu
pārklāties.
Lai izvērtētu projektu pieteicēju noskaņojumu attiecībā uz projektu konkursu
organizēšanu un stratēģijas ieviešanu, šie jautājumi tika iekļauti arī projektu ieviesēju aptaujā.
Redzams, ka sadarbība ar Partnerību tiek vērtēta izteikti pozitīvi.
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17. attēls. Kā Jūs kopumā vērtējat sadarbību ar Partnerību visās projekta
fāzēs (plānošana, pieteikuma gatavošana, ieviešana, uzraudzība)?
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Projektu rakstītāji piekrīt, ka Partnerība ir uztverama kā starpposms starp vietējo ideju
un LAD, jo nodrošina personisku pieeju, kontaktu ar vietējo cilvēku, kurš pārzina lokālo
situāciju un vienlaikus arī orientējas LAD, ELFLA un EZF prasībās.
Stratēģijas īstenošanas sākumposmā bijis grūti iesaistīt iedzīvotājus un personīgajiem
kontaktiem un neatlaidībai bijusi liela nozīme. ELFLA padomes pārstāve intervijā atzīst
„Sākumā jau vispār mēs uzrunājām, pierunājām.. Cilvēki ir nobijušies – papīru gūzma – viņš
saka – „es neko tur nesaprotu, nesarakstīšu.” Tas ir tā, ka tev viņš ir jāpierunā: „būs labi, mēs
tev palīdzēsim..!”” (21.05.2015.)
Vaicāti par projektu vērtēšanu projektu ieviesēji fokusa grupās un individuālajās
intervijās bija drīzāk pozitīvi noskaņoti, nesaskatot būtiskas problēmas.
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18. attēls. Partnerības projektu vērtēšanas procesa vērtējums (projektu
ieviesēji).
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Arī intervētie projektu vērtētāji nenorādīja uz problēmām kritēriju formulējumā,
pielietošanā, vērtējot projektus. ELFLA projektu pieteikumu vērtētājs izteica priekšlikumu
Partnerībai organizēt tehniskās izvērtēšanas kārtu vai vienkārši, pieņemot projektu,
pārliecināties, vai tas atbilst tehniskajām prasībām – tam ir sanumurētas lapas, aizpildīti visi
lauki, pievienoti pielikumi, lai vērtēšanas procesā vērtētājiem nebūtu jāpieņem lēmums, vai
konkrētā tehniskā neatbilstība ir vai nav mazsvarīga. (intervija ar ELFLA padomes locekli,
projektu vērtētāju, 22.05.2015.) Iespējams, projektu tehnisko kvalitāti palīdzētu arī uzlabot
sagatavots kontroljautājumu saraksts, atbilstoši kuram projekta iesniedzējs varētu pārliecināties
par sagatavotā pieteikuma kvalitāti.
Iespējams, izteikti pozitīvais novērtējums saistīts arī ar LEADER projektu specifiku
kopumā – finansējuma saņemšanas nosacījumiem, aizpildāmo veidlapu, iekļaujamās
informācijas apjomu u.c. Piemēram, intervijā izskanējis, ka „šie projekti ir vieni no vieglāk
apgūstamajiem, saprotamajiem tieši nevalstiskajam sektoram – cilvēkiem, kuri nav saskārušies
ar MK noteikumiem, Eiropas regulām, prasībām. Viņi ir ļoti saprotami” (intervija ar Salaspils
novada domes pārstāvi, projektu ieviesēju, 28.05.2015.) „Man ir, ar ko salīdzināt. Iesniedzot
SIF projektu, tas ir ārprāts. LAD projekts – viegli, viss tur skaidrs, es varu konsultēt!” (intervija
ar projektu ieviesēju, 28.05.2015.) Tomēr citi iedzīvotāji norādīja, ka apmācības projektu
pieteikumu sagatavošanā būtu noderīgas (fokusa grupas diskusija, Upeslejas, 6.05.2015)
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Izņēmums ir projekti, kas saistīti ar būvniecību. Intervijās un diskusijās atklājās, ka
ieviesējiem radušies iebildumi par sarežģīto sadarbību ar Stopiņu novada Būvvaldi projektos,
kur bijuši jāveic būvdarbi – „vispār nav iespējams sadarboties ar Būvvaldi, tur bija ārprāts”
(intervija ar projektu ieviesēju, 28.05.2015.)
Tikai nedaudz kritiskāks vērtējums ir arī par otro vērtēšanas etapu – LAD realizēto
vērtēšanu.

19. attēls. LAD projektu vērtēšanas procesa vērtējums.
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Tomēr salīdzinoši LAD veiktais vērtējuma etaps projektu ieviesējiem licies mazāk
saprotams un caurskatāms, kā arī daži respondenti bijuši neapmierināti ar vērtēšanai
nepieciešamo laiku.
Kopumā iedzīvotāji norāda uz to, ka problēmas sagādā, pirmkārt, iesnieguma
veidlapas aizpildīšana, jo ne visur ir saprotams, kas kurā vietā jāraksta, otrkārt, situācijas, kurās
mainās kādi ar projektu, tā ieviešanu saistīti apstākļi, piemēram, Biedrības juridiskie dati,
projektā paredzētās attiecināmās izmaksas, vai arī šajā periodā notikusī pāreja uz eiro. Treškārt,
grūtības bijušas saistītas ar aprēķiniem – nodokļu un vērtību noapaļošanu, ja summāri nesakrita
gala pozīcijas (fokusa grupas diskusija Upeslejas, 06.05.2015). Kāds ieviesējs norādīja arī, ka
projektu konkursa rezultāti, līguma slēgšana un piešķirtā finansējuma pārskaitījums ir pārlieku
ilgi jāgaida. (Fokusa grupas diskusija Sauriešos, 29.04.2015.)
Arī ieviesēju aptaujā saņemti daži kritiski komentāri. Kāds projekta īstenotājs aptaujā
norādījis, ka „ārkārtīgi vēlami būtu ekspertu (projektu realizācijas jomā) viedokļi un ieteikumi
projektu izstrādes procesā. Tas varētu dramatiski paaugstināt projekta īstenošanas kvalitāti un
nodrošināt projekta ilgtspēju, kā arī motivēt darbiniekus nākamo projektu izstrādē!”.
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Līdzās jau minētajām problēmām sadarbībā ar Būvvaldi, saņemts arī viedoklis, ka
„,dažreiz ir šaubas par biedrībām,... man personīgi rodas šaubas, ka ne īpaši realizē.” Tātad pat
projektu ieviesēji nejūtas pietiekami informēti par citu projektu rezultātiem. Ņemot vērā
projektu praktisko raksturu – projektu rezultātā ir kaut kas iegādāts, uzstādīts, uzbūvēts vai
labiekārtots, nebūtu grūti uzskatāmi demonstrēt projektu rezultātus.
Galvenie izaicinājumi pēc projektu realizācijas saistās ar iegādāto pamatlīdzekļu vai
izveidoto infrastruktūras objektu drošību. Piemēram, kāds projekta ieviesējs norāda Problēma ir
pamatlīdzekļu drošība - mums nozaga laivu, bet apdrošinātāji laivas atsakās apdrošināt. Tagad
visas laivas nevaram turēt krastmalā, tās jāvelk augšā. Tas apgrūtina pakalpojuma sniegšanu, jo
vienmēr jābūt pieejamam transportam, ar ko laivas nogādāt krastā. Krastā tās nav iespējams
pieslēgt tik droši, lai tas nevarētu nozagt, jo, visu nakti zāģējot, jebkuru trosi var pārzāģēt”.
Analizējot projektu ieviesēju pieredzi ar projekta rezultātu uzturēšanu, var runāt par
divām pieejām – sadarboties ar pašvaldību, slēdzot trīspusējo vienošanos, vai organizēt
uzraudzību no biedrības resursiem. Ir svarīgi pārliecināties, ka projekta plānošanas periodā,
idejas autors apzinās šos riskus un paredz pasākumus risku vai to iestāšanās seku novēršanai.
Saņemts arī šāds projekta ieviesēja komentārs: „Atzīstot pieredzes trūkumu šāda veida
projektu izstrādē un īstenošanā, nācās saskarties ar vairākām problēmām un papildus
izdevumiem projekta rezultātu uzturēšanā, kā piemēram: Projekta izstrādes procesā netika
paredzētas vairākas izdevumu kategorijas: aparatūras transportēšanas izdevumi (aparatūras un
ierīču nogādāšanai līdz notikuma/pasākuma vietai), aparatūras tehniskā apkope/remonts,
personāla izglītošana un apmācība (visus radušos jautājumus nācās risināt piesaistot papildus
līdzekļus no projekta īstenotāju puses).”, kā arī cits ieviesējs raksta, ka „Jārēķinās, ka projekta
uzturēšanai nepieciešami papildus līdzekļi”.
Tomēr, iepazīstoties ar visu pētījuma gaitā saņemto informāciju no iedzīvotājiem,
projektu ieviesējiem un citām iesaistītajām pusēm, jāsaka, ka noskaņojums kopumā ir pozitīvs.
Zīmīgi, ka visi projektu ieviesēji norādījuši, ka vēlreiz gribētu piedalīties Partnerības izsludinātā
projektu konkursā finansējuma iegūšanai.
Arī vietējās pašvaldības pārstāve uzsver, ka „pirmkārt, LEADER projekti ir viena no
retajām iespējām īstenot projektus, kas ļauj iegādāt pamatlīdzekļus. Citkārt tas biedrībām ir
grūti. Otrkārt, iegūtas labiekārtotas daudzas publiskas telpas un infrastruktūras objekti. Treškārt,
tas satuvināja divas pašvaldības. Kopējās sanākšanās redzams, ka NVO sāk veidot kontaktus un
plānot arī citus projektus, sadarbību. Tas nepaliek tikai LEADER programmas ietvaros.”
(Intervija ar Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieci, 21.05.2015.) Tātad nenoliedzams ir
arī Partnerības, stratēģijas un projektu konkursu pozitīvais pienesums uz vietējo teritoriju, tās
attīstību un sabiedriskajām iniciatīvām kopumā.
Kopumā attiecībā uz projektu konkursu jāsecina:


Lai arī LEADER projektu pieteikumu sagatavošana kopumā tiek vērtēta kā
vienkārša, tomēr tas var būt balstīts uz pieredzējušu projektu vadītāju vērtējumu,
salīdzinot šos projektus ar citiem projektu konkursiem. Iedzīvotājiem bez
iepriekšējas pieredzes projektu sagatavošanā, ne vienmēr ir skaidri veidlapu
aizpildīšanas principi, tajā skaitā grūtības dažkārt sagādā tehniski jautājumi par
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Excel tabulu izmantošanu un aprēķiniem, tomēr visi, kas ieviesuši projektus, jau
jutās pārliecināti par savām spējām turpmāk;

3.2.2



Pēc projektu izvērtējuma pirmā etapa Partnerībā turpmākā komunikācija
projektu ieviesējiem ir ar LAD, līdz ar to pārtrūkst komunikācija ar Partnerību.
Partnerībai tas mazina informētību par iesniegto projektu virzību, tālāku
realizāciju.



Saistībā ar projektu realizēšanu, iedzīvotājiem grūtības sagādā projekti, kuru
īstenošanas laikā notiek izmaiņas sākotnēji plānotajā, kā arī projekti, kuros
notiek būvniecība, tomēr problēmas ir katram projektam individuālas un
specifiskas, tās nebūtu iespējams pilnībā novērst ar papildu informāciju projektu
plānošanas posmā;



Vērība pievēršama projektu rezultātu uzturēšanai, kas pašlaik tiek samērā
veiksmīgi risināts, iesaistot pašvaldību vai pašu biedrību spēkiem, tomēr, kas,
iespējams, attur citus potenciālos projektu ieviesējus no savu ideju realizēšanas;



Iedzīvotāju apmierinātība ar Partnerības iesaisti un palīdzību projektu plānošanas
procesā, kā arī paustais viedoklis par tālāko vērtēšanas procesu Lauku atbalsta
dienestā, ļauj uzskatāmi redzēt, ka, attālinot komunikācijā iesaistītās puses, tā
kļūst sarežģītāka un ilgāka, ir grūtāk saprotama. Tieši tāpēc Partnerība, kā
pirmais etaps iedzīvotāju iesaistē, ir uzskatāma par efektīvu vietējās kopienas
sasniegšanas mehānismu.

Partnerības atpazīstamība un komunikācijas novērtējums

Liela nozīme Partnerības mērķu veiksmīgai realizācijai ir tās atpazīstamībai un
informatīvo aktivitāšu efektivitātei.
Partnerība atbilstoši tās stratēģijai izmanto šādus informācijas kanālus:
1. Informācija tiek publicēta partnerības
biedru interneta
(www.stopinisalaspils.lv, www.salaspils.lv, www.stopini.lv ).

resursos

2. Plašākais rezultātu izplatīšanas veids ir prese, izmantojot pašvaldību regulāros
ziņu izdevumus.
3. 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.
Iedzīvotāju diskusijās vērtējums par Partnerības informatīvajām aktivitātēm bija
pretrunīgs.
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Proti, grupu diskusijās iezīmējās, ka :


Par Partnerību un tās aktivitātēm informēti ir lielākoties tikai projektu ieviesēji,
kā arī pašvaldības iestāžu darbinieki. Tāpat arī par īstenotajiem projektiem zināja
vien retais;



Projektu īstenotāji par finansējuma piesaistes iespējām uzzinājuši galvenokārt
tieši kontaktējot ar Partnerības pārstāvjiem, padomju locekļiem;



Daļa dalībnieku bija dzirdējuši Partnerības nosaukumu vai pamanījuši to vietējā
laikrakstā, tomēr neko vairāk par to nezināja;



Liela daļa dalībnieku par Partnerību dzirdēja pirmo reizi.



Dalībnieki, kuri neko nezināja par Partnerību, tomēr atpazina dažus nosauktos
realizētos projektus, piemēram, āra trenažierus vai bērnu laukumus. Iedzīvotāji
galvenokārt domājuši, ka šos projektus realizējusi novada dome.



Salīdzinoši maz dalībnieku bija redzējuši Partnerības bukletus. Tika pausts
viedoklis, ka saturīga informācija vietējā avīzē ir noderīgāka par virspusēju
bukletu (fokusa grupas diskusija Dreiliņos, 28.04.2015), savukārt citi tieši
aicināja izplatīt bukletus iedzīvotāju pastkastītēs (fokusa grupas diskusija
Ulbrokā, 23.04.2015).

Iedzīvotāji informāciju iegūst galvenokārt no:


Vietējā laikraksta „Tēvzemīte” Stopiņu novadā un „Salaspils vēstis” Salaspils
novadā. Tomēr atsevišķos ciemos, kā Dreiliņi un Cekule tika norādīts, ka avīze
vairs nav brīvi pieejama, kā tas bijis senāk.



Kā ērts un pieejams informācijas ieguves veids tiek nosaukts arī internets –
dažādu vecuma grupu pārstāvji atzina, ka lasa, vai nu pašvaldības mājaslapu, vai
izmanto Facebook grupas. Daži norādīja, ka vēlētos saņemt informāciju arī
epastā. Jaunākā gadagājuma cilvēki ļoti uzsvēra, ka informācijas internetā par
Partnerības aktivitātēm trūkst, „jo ne mājaslapa, ne “Tēvzemīte” neatbilst
jauniešu auditorijai” (fokusa grupas diskusija, Ulbroka 23.04.2015).



Liela nozīme saglabājas tiešajiem kontaktiem. Tajā skaitā, uzzinot par projektu
iespējām un Partnerību, liela loma bijusi personīgajam kontaktam un pozitīvam
piemēram no citu projektu realizētāju puses. Projektu ieviesēji visbiežāk
norādīja, ka informāciju par projektiem, Partnerību ieguvuši individuālas
komunikācijas rezultātā vai no interneta.



Kā papildus komunikācijas platforma diskusijās tika nosaukti ziņojumu dēļi,
piemēram, Dreiliņos, Cekulē.



Zīmīgi, ka „novada jaunpienācēji iesaistās un ieinteresējas par novada dzīvi,
galvenokārt caur izglītības iestādēm. Tie, kam bērni mācās Rīgā, tos grūtāk
sasniegt.” (intervija ar Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieci,
21.05.2015). Arī jauno apbūves ciematu iedzīvotāji to apstiprina, norādot, ka
piederību vietējai kopienai visvairāk izjūt, pateicoties bērnudārza aktivitātēm,
socializācijai ar citiem vecākiem (fokusa grupas intervija ar Dreiliņu
iedzīvotājiem, 28.04.2015).
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Kopumā jāsecina, ka izmantotie komunikācijas kanāli ir daudzveidīgi un pietiekami,
lai arī atsevišķi diskusiju dalībnieki pauduši neapmierinātību. Kādā diskusijā izteikts viedoklis,
ka „informācija ir pieejama, bet tai seko līdzi tikai tie, kam tas ir aktuāli, proti, kas vēlas kaut ko
izdarīt” (fokusa grupas diskusija, Ulbroka, 23.04.2015.) kā arī jārēķinās, ka „daļa iedzīvotāju
apzināti nākuši dzīvot Stopiņos, jo vēlas norobežoties, būt savrup” (intervija ar Stopiņu novada
domes priekšsēdētāja vietnieci, 21.05.2015).
Turpmākajā periodā jāņem vērā, ka mērķauditorija vairs nav jāsāk informēt no
„nulles”. Projektu ieviesēji jau ir informēti par šīm iespējām, kā arī paši tās popularizē.
Iedzīvotāji ikdienā izmanto/redz projektu radītos rezultātus, lai arī ne vienmēr tos saista ar
Partnerības darbību.
Jāņem vērā arī iepriekšējā perioda projektu īstenotāju norādes par informācijas
ieguves avotiem un ērtākajiem komunikācijas kanāliem. Sk. 20. attēlu.

20. attēls. Kā jūs uzzinājāt par iespēju pieteikt projektu finansējuma
piesaistei?
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Vietējā
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N=49

Redzams, ka projektu kontekstā, vietējās avīzes nav bijis veids, kādā aktīvie iedzīvotāji
uzzina par projektu iespējām, bet gan daudz populārāka bijusi Partnerības mājaslapa. Tomēr
jāatceras, ka iedzīvotāju fokusa grupu diskusijās vietējie laikraksti tika atzinīgi vērtēti. Arī
intervijā tika sacīts: „Cilvēki ir jāieinteresē. Publiskajai informācijai ir jābūt un viņa jāturpina
likt, bet personīgā saskare ir milzīga motivācija cilvēkam kaut ko darīt” Stopiņu novada domes
priekšsēdētāja vietniece, Partnerības biedre, ELFLA padomes vadītāja, 21.05.2015) Kāda
fokusa grupas dalībniece atzina, ka „vēlētos redzēt, kas ir tie cilvēki, kas projektu ir īstenojuši,
lai varētu pajautāt padomu, aprunāties, smelties iedvesmu” (fokusa grupas diskusija Ulbrokā,
23.04.2015.)
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21.attēls. Kurš komunikācijas kanāls jums ir bijis visērtākais saziņai ar
„Stopiņu un Salaspils partnerību”?
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Arī šeit uzskatāmi iezīmējas personīgā kontakta nozīme, un kā ērtākais saziņas
līdzeklis pārliecinoši norādīts tālrunis. E-pasts un tikšanās klātienē ir nākamie projektu ieviesēju
skatījumā ērtākie komunikācijas veidi.
Tomēr pirms izdarīt izvēli par papildu komunikācijas līdzekļiem ir jāņem vērā, ka
daudzpusīga komunikācija prasa ļoti daudz laika, Jāizvērtē, kur Partnerībai pašai jāpiedalās
komunikācijā, kur jāizmanto citas interešu grupas, kas var nodot sagatavotu informāciju, kā tas
jau notiek caur pašvaldību mājaslapām. Piemēram, jauniešu dome intervijās izteica gatavību būt
par mediju jauniešu auditorijai (intervija ar Jauniešu domes pārstāvi, 31.05.2015).
Arī stratēģijas izstrādes laikā veikta iedzīvotāju aptauja. Stratēģijā secināts, ka „reti
kurš aptaujātais bija dzirdējis par LEADER aktivitātēm”. Diemžēl pēc fokusa grupu diskusijām
jāsecina, ka situācija ir līdzīga. Izņēmums, protams, ir projektu pieteikumu sagatavotāji, tomēr
pārējie, ja arī ir dzirdējuši par Partnerību un tās darbību, tad neatpazīst LEADER. Šis
secinājums noder tikai vispārējā Partnerības komunikācijas novērtējuma kontekstā, jo ir
saprotami, ka LEADER pieejas izpratnei nevajadzētu būt par pašmērķi, ņemot vērā, ka tās
būtība un īstenošanas mehānismi ir samērā daudzslāņaini un komplicēti.
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4. Stratēģijas īstenošanas rezultātu analīze
Šajā pētījuma sadaļā aprakstīti iesniegto, kā arī realizēto projektu būtiskākie
raksturlielumi, novērtēti stratēģijas kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji, to izpildes apjoms, kā
arī veikts stratēģijas ieviešanas gaitas izvērtējums no administratīvā viedokļa.

4.1 Iesniegto un realizēto projektu satura padziļināta analīze
4.1.1

Vispārīga informācija

Pavisam projektu pieteikumu konkursa 9 kārtās iesniegti 106 projektu pieteikumi. 8
pieteikumus noraidījusi „Stopiņu un Salaspils partnerība”, pārējie 98 virzīti vērtēšanas otrajam
etapam – uz Lauku atbalsta dienestu.
Lauku atbalsta dienests savukārt apstiprinājis 59 no 98 projektiem. Turpmāk tekstā,
runājot par iesniegtajiem projektiem, aprēķinos ņemti vērā LAD iesniegtie projekti (Niesniegtie
projekti=98).
Aplūkojot, kas ir bijuši projektu iesniedzēji, kopumā redzams, ka visvairāk projektu
iesniegušas biedrības (54) un pašvaldības (vai to iestādes) (41). Tikai divas zemnieku
saimniecības un viens SIA ir gatavojis projekta pieteikumu.

22.attēls. Projektu iesniedzēji pēc to darbības statusa.
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Ja raugās uz projektu sadalījumu pa Stratēģijā noteiktajām rīcībām, redzams, ka
visaktīvāk projektu pieteikumi tikuši sagatavoti 1. un 2.rīcībā. Abas šīs rīcības tiek finansētas ar
ELFLA līdzekļiem. 3. Rīcībā (ELFLA) nav saņemts neviens projekta pieteikums. 4. un 5. rīcībā
projektu (EZF līdzekļi) bijis ievērojami mazāk.
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12.tabula. Projektu pieteikumi pa rīcībām
1.rīcība

2.rīcība

3.rīcība

4.rīcība

5.rīcība

Kopā

37
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15
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98

Pietikumu skaits

23.attēls. Pa rīcībām iesniegtie projekti Stopiņu novadā un Salaspils pagastā
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Papildus šiem, kopskaitā iesniegti 5 projekti, kas orientēti uz visu Partnerības teritoriju
– pa diviem 1. un 2.rīcībā, kā arī viens 4.rīcībā.

13.tabula. Realizētie projekti pa rīcībām.

Projektu skaits
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59

Salīdzinot pieteikto un realizēto projektu skaitu pa rīcībām, redzams, ka visās rīcībās,
kurās projekti tikuši pieteikti, to skaits pārsniedz apstiprināto/realizēto projektu skaitu.
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24.attēls. Pa rīcībām realizētie projekti Stopiņu novadā un Salaspils pagastā.
35
30

2

25
20
15

5
2

5
22

10
5

14

0
1.rīcība

0
3.rīcība

2.rīcība
Stopiņu novads

3
3

3

4.rīcība

5.rīcība

Salaspils pagasts

Abos novados

N=59

Projektu iesniedzēji Stopiņu novadā pārsvarā rakstījuši 1. un 2. rīcības projektus,
kamēr Salaspils pagasta projekti iesniegti samērā vienmērīgi visās rīcībās, izņemot trešo. Jāmin,
ka 5.rīcības mērķu īstenošanai iesniegti projekti tikai Partnerības Salaspils teritorijā.
Tālāk aplūkoti projekti pēc finansējuma avota iesniegto un apstiprināto projektu
griezumā.

25.attēls. Iesniegtie un apstiprinātie ELFLA un EZF projekti.
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Lielākā daļa projektu iesniegti un īstenoti ELFLA ietvaros, mazāk EZF.
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4.1.2

Apstiprināto projektu finansējums un mērķauditorija

Redzams, ka absolūtos skaitļos Stopiņu novadā un Salaspils pagastā iesniegto, kā arī
apstiprināto projektu skaits atšķiras, tomēr, vērtējot atbilstoši iedzīvotāju skaitam šajās
teritorijās, var apgalvot, ka projektu rakstītāju aktivitāte bijusi proporcionāla iedzīvotāju
skaitam.

26.attēls. Iesniegtie un apstiprinātie projekti novadu griezumā.
70
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0
Stopiņu novads

Salaspils pagasts
Iesniegtie

Abos novados

Apstiprinātie

Abos novados iesniegto projektu skaits pārsniedz apstiprināto projektu skaitu. Stopiņu
novadā apstiprināti 65% iesniegto projektu, Salaspils pagastā – 48%.
Skaitot kopā visiem apstiprinātajiem projektiem izmaksāto finansējumu Stopiņu
novadā un Salaspils pagastā, redzams, ka Stopiņu novadā nonācis par aptuveni trešdaļu vairāk
finansējuma. Tas skaidrojams ar lielāko projektu daudzumu.

27.attēls. Pa novadiem pēc kopējā saņemtā finansējuma summas.

€ 181 025.58
€ 306 576.00

Stopiņu novads

Salaspils pagasts
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Ja raugās uz finansējuma apjomu pa projektiem, redzams, ka salīdzinoši mazāk bijuši
nosacīti lielākie projekti, ar finansējumu, kas pārsniedz 12 000 EUR. 27. attēlā redzams
projektu sadalījums pēc piešķirtā finansējuma novadu griezumā.
Pieciem projektiem, kas realizēti visā Partnerības teritorijā, izlietoti 37594.2 EUR.

28.attēls. Projekti pēc saņemtā finansējuma pa novadiem (EUR).
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Stopiņu novads

12001-17000 17001-22000

>22000

Salaspils pagasts
N=55

Redzams, ka visvairāk projektu iesniegts par finansējumu, kas nepārsniedz 7000 EUR,
un tikai 14 projektu finansējums ir lielāks par 12000 EUR. Kopējais attiecināmo izmaksu limits
šajos projektos bijis 28457.44 EUR (vietējai pašvaldībai 99601.03EUR).
Jau minēts, ka absolūtās kopējā piesaistītā finansējuma summas starp novadiem
atšķiras, tomēr jāaplūko kopējā piesaistītā finansējuma apjoms uz vienu teritorijas iedzīvotāju
(sk.29. attēlu).
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29.attēls. Piesaistītais finansējums, rēķinot uz vienu teritorijas
iedzīvotāju.
€ 40.00
€ 33.50

€ 35.00
€ 30.00

€ 29.60

€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00
€Stopiņu novads

Salaspils pagasts

Avots: Aprēķiniem izmantoti PMLP dati par iedzīvotāju skaitu pašvaldībā

Tādējādi redzams, ka, lai gan Salaspilī bijuši mazāk projekti par mazāku kopējo
summu, rēķinot uz vienu teritorijas iedzīvotāju, Salaspils novada lauku teritorijā izdevies apgūt
lielāku finansējumu uz vienu iedzīvotāju – 33.50 EUR.
Jāmin arī, ka nevienā no projektu pieteikumiem netika paredzēts ņemt aizņēmumu
līdzfinansējuma nodrošināšanai.
30. attēlā redzams realizēto projektu sadalījums pa ciematiem.
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30.attēls.Realizēto projektu sadalījums pa teritoriālajām vienībām.
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Salīdzinot realizēto projektu skaitu pa ciematiem un salīdzinot to ar iedzīvotāju skaitu
ciematos, visos ciematos attiecība ir samērā līdzīga, izņemot Doli, kur realizētie 10 projekti uz
312 iedzīvotājiem veido vislielāko projektu skaitu uz vienu iedzīvotāju.
Pieci projekti realizēti vairākos Stopiņu novada ciematos vienlaikus. Iepazīstoties ar
projektu saturu, redzams, ka šos projektus galvenokārt realizējusi pašvaldība (4 projektus) un
tie saistāmi ar sabiedrisko aktivitāšu centru/dienas centru darbības atbalstu.
Aizpildot projekta pieteikuma anketu, projektu pieteicējiem bijis jānorāda arī
paredzamais iedzīvotāju skaits, kuriem būs pieejams izveidotais vai uzlabotais pakalpojums, kā
paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes
īstenošanas. Diemžēl projektu pieticēji šo projekta pieteikuma veidlapas punktu un tā
aizpildīšanu interpretējuši ļoti dažādi un skaitliska projektu salīdzināšana nav iespējama. Vieni
iekļāvuši tikai tiešo mērķauditoriju, kamēr citi norāda arī netieši sasniedzamo mērķauditoriju;
vēl citi norādījuši paredzamo iedzīvotāju skaitu mēnesī, citi – gadā. Pieteikuma veidlapas
aizpildīšanas dažādās pieejas ilustrē šis piemērs:
Divi apjoma un satura ziņā līdzīgi projekti, kuros paredzēts iegādāties tērpus vietējam
pašdarbības kolektīvam, norāda krasi atšķirīgu potenciālo iedzīvotāju skaitu, kuriem būs
pieejams uzlabotais pakalpojums – kamēr vienam kolektīvam tie ir 30 iedzīvotāji, otram –
15000.
Tāpēc matemātiski aprēķini ar šo informāciju no projektu pieteikumu veidlapām
nebūtu korekti un neatspoguļotu patieso situāciju.
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Lai tomēr izvērtētu projektu mērķauditoriju, šāds jautājums tika iekļauts arī projektu
ieviesēju aptaujā. Atbilstoši tai, projektu pieteicēji ir norādījuši, kuras no sabiedrības grupām ir
projekta mērķauditorija.

31.attēls. Sabiedrības grupas, kuras projektu ieviesēju skatījumā ir projektu
mērķauditorija.
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Redzams, ka pārstāvētas ļoti dažādas mērķauditorijas. Vienā anketā minēti arī novada
viesi.

32.attēls. Projektu ieviesēju vērtējums par projekta rezultātu tvērumu.
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4.1.3

Projektu satura analīze

Projektu satura analīzes mērķis ir papildināt projektu skaitlisko analīzi un sniegt
pārskatāmu, visaptverošu informāciju par iesniegtajiem projektiem.
Datu analīzes vajadzībām projekti tika grupēti pēc to rezultātiem šādās kategorijās:
1. Labiekārtošana – projekti, kuru ietvaros veikti labiekārtošanas darbi;
2. Iegādāts aprīkojums, iekārtas – projekti, ar kuru palīdzību iegādātas iekārtas,
dažādām darbībām nepieciešamais aprīkojums;
3. Iegādāts inventārs – projekti, kuru ietvaros iegādāts iesniedzēja darbībai
nepieciešamais inventārs (piemēram, tērpi);
4. Remonts, rekonstrukcija – projekti, kuru ietvaros veikti remontdarbi, vai notikusi
rekonstrukcija, renovācija.
Projektu skaita sadalījumu pēc īstenoto rezultātu veida katrā no novadiem var aplūkot
33.attēlā.

33.attēls. Projektu skaits pēc īstenoto rezultātu veida katrā no teritorijām.
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Redzams, ka visvairāk projektu bijis saistībā ar aprīkojuma un iekārtu iegādi, īpaši liels
īpatsvars tieši Stopiņu novadā. Vismazāk projektu realizēts, lai veiktu remontdarbus vai
rekonstrukciju – Stopiņos tikai divi, bet Partnerības Salaspils teritorijā neviena projekta.
Lai varētu salīdzināt jomas, kādās realizēti ieviestie projekti, tie tika sagrupēti šādās
jomās:
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1. Aktīvā atpūta, sports
2. Dejas, kori, kultūra
3. Dzīves vide, pašvaldības pakalpojumi
4. Biedrības darbības atbalsts
5. Izglītība, t.sk. neformālā
6. Tūrisms
7. Veselība

34.attēls. Ieviestie projekti pa jomām katrā no teritorijām.
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Redzams, ka trīs visbiežāk projektos iekļautās jomas ir aktīvā atpūta/sports, izglītība
un dzīves vide, pašvaldības pakalpojumi. Vienlaikus jāņem vērā, ka šīs jomas daļēji var
pārklāties, piemēram, jaunradīta aktīvās atpūtas iespēja (kā piedzīvojumu trase) var veicināt arī
tūrismu, un pašvaldības pakalpojumi var pārklāties ar izglītības projektiem.
Kritisks par realizēto projektu saturu bija viens no EZF padomes locekļiem, projektu
vērtētājs, kurš norādīja, ka konkurences trūkuma dēļ, nācies atbalstīt tos projektus, kas pēc
būtības „nebija interesanti, bija diezgan tendenciozi vērsti uz īpašumu uzlabošanas aktivitātēm,
vai arī vērsti uz zivju krājumu aizsardzību, bet faktiski dublēja Zivju inspekcijas funkcijas”
(intervija ar EZF projektu vērtētāju, 11.06.2015.)
Nākamajā attēlā aplūkots visos realizētajos projektos saņemtais finansējums pa
tematiskajām jomām.
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35. attēls. Projektu finansējums pa tematiskajām jomām.
Veselība;
5493.06

Biedrības
darbības
atbalsts; 11725.4

Dejas, kori,
kultūra;
68579.62

Dzīves vide,
pašvaldības
pakalpojumi;
70317.28

Aktīvā atpūta,
sports;
248863.77

Tūrisms;
73170.67
Izglītība t.sk.
neformālā;
47045.98

Salīdzinot abus iepriekšējos attēlus, redzams, ka projekti, kas vērsti uz aktīvo atpūtu,
sportu, bijuši visvairāk un arī finansējumu saņēmuši procentuāli visvairāk. Savukārt tūrisma
jomas projekti, kas kopskaitā abos novados bijuši tikai 3, saņēmuši par trešdaļu vairāk
finansējuma, nekā 14 izglītības jomas projekti kopā, kā arī nedaudz vairāk finansējuma, nekā 8
projekti, kas vērsti uz dzīves vides kvalitāti un pašvaldības pakalpojumiem.
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4.2 Stratēģijas kvantitatīvo un rezultatīvo rādītāju analīze
Pētījuma ietvaros jānovērtē arī sasniegtie stratēģijas kvantitatīvie un rezultatīvie radītāji arī lielāko apdzīvoto vietu/ciematu griezumā.
Tomēr, ņemot vērā, ka rādītāji nav tikuši definēti ciematu griezumā, ir iespējams tikai salīdzināt tikai īstenoto projektu teritoriālo pārklājumu,
tādējādi izdarot netiešus secinājumus par rādītāju sasniegšanu ciematu griezumā.
Pārskats par stratēģijas kvantitatīvo rādītāju izpildi redzams tabulā.

14. tabula. Kvantitatīvie rādītāji.

Rīcība

1.Pakalpojumu
pieejamībai,
sasniedzamībai
kvalitātes
paaugstināšanai

19

Mērķis
Pakalpojumu kvalitātes
un pieejamības
nodrošināšana mazāk
un apdzīvotās vietās.

Kvantitatīvie rādītāji
Rādītāji
(plānots atbilstoši
Izpilde19
Stratēģijai)
Realizēti vismaz 9
Kopā šajā rīcībā apstiprināts (realizēts) 21 projekts.
projekti, kas
Apstiprinātie projekti atbilst definētajam rīcības mērķim.
Projektu pārklājums:
sasnieguši rīcības
mērķi
 Stopiņu novads (2), kā arī Ulbroka (8), Vālodzes (2),
Saurieši (2), Upeslejas (2), Līči (1);
 Salaspils novads (2), kā arī Dole (1);

Projekti, kuri realizēti vairākos ciemos, skaitīti katrā ciemā atsevišķi, tāpēc projektu skaita pa ciematiem summa var pārsniegt kopējo apstiprināto projektu skaitu.
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nepieciešamās
infrastruktūras
izveidošana
un
materiāli
tehniskā
aprīkojuma
nodrošināšana
pakalpojumu
saņemšanai
mazāk
apdzīvotajās vietās.


Izveidoti vismaz 2
infrastruktūras
objekti
pakalpojumu
pieejamībai,
sasniedzamībai un
kvalitātes
paaugstināšanai
Pieejami vismaz 3
kvalitatīvi
pilnveidoti
pakalpojumi

Kopā izveidoti 5 infrastruktūras objekti pakalpojumu
pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai.
Projektu teritoriālais pārklājums:



Realizēti vismaz 9
projekti, kas
veicinājuši
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanos

Stopiņu novads (2)
Salaspils novads (2), kā arī Dole (1).

Ir pieejami 16 kvalitatīvi pilnveidoti pakalpojumi projektu
ietvaros.
Teritoriālais pārklājums:




2.
Sabiedrisko Veicināt sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai aktivitāšu dažādošanu
vietējiem iedzīvotājiem
nepieciešamās
infrastruktūras
izveidošana vietējiem
iedzīvotājiem pieejamā
attālumā un materiāli

Stopiņu un Salaspils novads kopā (2)

Ulbroka (8), Vālodzes (2), Saurieši (4), Upeslejas
(2), Līči (1);
Salaspils novads (1), kā arī Dole (1);
Stopiņu un Salaspils novads kopā (2).

Kopā šajā rīcībā realizēti 29 projekti. Apstiprinātie projekti
atbilst definētajam rīcības mērķim – veicināt sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.
Teritoriālais pārklājums:




Stopiņu novads (3), kā arī Ulbroka (6), Saurieši (5),
Vālodzes (4), Līči (4), Upeslejas (3), Cekule (2);
Salaspils novads (2), kā arī Dole (2),Saulkalne (1);
Stopiņu novads un Salaspils novads kopā (2).
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Iegādāti vismaz 3
koplietojuma
pamatlīdzekļi

tehniskā
aprīkojuma
nodrošināšana
un
aprobācija sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai

Realizēti 18 projekti, kuros iegādāti koplietojuma
pamatlīdzekļi.
Teritoriālais pārklājums:




Izveidoti vismaz 2
infrastruktūras
objekti sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai

Stopiņu novads (3), kā arī Saurieši (4), Ulbroka (3),
Upeslejas (1), Cekule (1), Līči (2), Vālodzes (2);
Salaspils novads (2), kā arī Dole (1);
Stopiņu un Salaspils novadi kopā (2).

Realizēti 6 projekti, kuru ietvaros izveidoti infrastruktūras
objekti sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Teritoriālais pārklājums:



Ulbroka (3), Upeslejas (2), Saurieši (1),Līči (1),
Cekule (1);
Saulkalne (1).

Ir realizētas vismaz Kopā projektu ietvaros realizētas 5 dažādas sabiedriskās
5 dažādas
aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem.
Teritoriālais pārklājums:
sabiedriskās
aktivitātes
 Vālodzes (2)
vietējiem
 Dole (1)
iedzīvotājiem
 Ulbroka (1)
 Stopiņu un Salaspils novads kopā (1)
Papildus var minēt 7 projektus, kuros iegādāti tautas tērpi,
koncerttērpie pašdarbības kolektīviem.

3.Lauksaimniecības

Veicināt

Partnerības
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produktu
ražošana, lauksaimniecības
pirmapstrāde
un produktu pārstrādi
mājas apstākļos, radot
pārstrāde
pievienoto vērtību

teritorijā realizēti
vismaz 2 projekti,
kas saistīti ar
mājražošanu

lauksaimniecības
produktiem, tādejādi
veicinot mājražošanas
attīstību un
konkurētspēju biedrības
“Stopiņu un Salaspils
Partnerība” darbības
teritorijā.
Realizēti vismaz 5
4.Teritoriju, kurās veic Attīstīt teritorijas,
uzlabojot dzīves vidi
projekti, kas
zivsaimniecības
sasnieguši rīcības
darbības, atjaunošana
mērķi

un attīstība.
Izbūvēti vai
rekonstruēti
vismaz 2
pašvaldības ceļi

Labiekārtotas
vismaz 3 sporta,
aktīvas atpūtas un

Šajā rīcībā nav realizētu projektu

Kopā šajā rīcībā realizēti 6 projekti, kas atbilst
definētajam rīcības mērķim.




Teritoriālais pārklājums:
Ulbroka (3);
Salaspils novads, kā arī Dole (2).

Nav realizēts neviens projekts, kurā izbūvēts vai
rekonstruēts pašvaldības ceļš.
Jāmin, ka tika iesniegti vairāki projekti ar mērķi izbūvēt vai
rekonstruēt pašvaldības ceļus, bet tie dažādu iemeslu dēļ
atsaukti vai noraidīti. Kā arī pārskata perioda vidū mainījās
normatīvais regulējums, kas ietekmēja rīcības izpildi.
Realizēti 4 šādi projekti, kuru ietvaros labiekārtotas aktīvās
atpūtas un kultūras teritorijas.
Teritoriālais pārklājums:
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5.Tūrisma pakalpojumu Tūrisma pakalpojumu
dažādošanai
un pilnveidošana.
kvalitātes
paaugstināšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
un
aprīkojuma uzlabošana.

kultūras teritorijas,
rekonstruēti vai
uzbūvēti objekti
Realizēti vismaz 2
vides sakopšanas
un labiekārtošanas
projekti
Pilnveidots vai
dažādots vismaz 1
tūrisma
pakalpojums
Nodrošināta
vismaz 1 tūrisma
objekta vides
aizsardzība

Ulbroka (3), Dole (2), Salaspils novads (1)

Realizēti 2 vides sakopšanas un labiekārtošanas projekti.
Abi projekti realizēti Doles salā.

Realizēti 3 projekti.
Teritoriālais pārklājums:
Visi trīs projekti realizēti Doles salā.
Realizēts 1 projekts.
Teritoriālais pārklājums:
Projekts realizēts Doles salā.

Rezultatīvo rādītāju novērtēšanai izmantoti ieviesēju aptaujas rezultāti. Aptaujas ietvaros tika lūgts novērtēt īstenotā projekta
rezultātus/ietekmi.
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15. tabula. Rezultatīvie rādītāji.
Rezultatīvie rādītāji

Rīcība

Mērķis

1.Pakalpojumu
pieejamībai, Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
sasniedzamībai
un
kvalitātes nodrošināšana mazāk apdzīvotās vietās.
paaugstināšanai
nepieciešamās
infrastruktūras izveidošana un materiāli
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana
pakalpojumu
saņemšanai
mazāk
apdzīvotajās vietās.

Stratēģijā noteiktie rādītāji

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

Projektu skaits,
kuros veicināta
rādītāja
sasniegšana
12

6
6

8

3
7
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2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Veicināt sabiedrisko aktivitāšu
nepieciešamās
infrastruktūras dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem
izveidošana vietējiem iedzīvotājiem
pieejamā attālumā un materiāli
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un
aprobācija
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai

Kopā šajā rīcībā realizēts 21 projekts.
Viedokli par sava projekta ietekmi snieguši 18
projektu vadītāji.
Uzlabojušās un
dažādojušās brīvā laika
16
pavadīšanas iespējas un
infrastruktūra
Pieaugusi sabiedrisko
18
aktivitāšu kvalitāte
Pieaudzis iedzīvotāju
skaits, kas izmanto jaunos
7
un uzlabotās sabiedrisko
aktivitāšu objektus
Aktivizējusies NVO un
6
iesaistīto personu darbība

3.Lauksaimniecības produktu ražošana, Veicināt lauksaimniecības produktu
pārstrādi mājas apstākļos, radot
pirmapstrāde un pārstrāde

Kopā šajā rīcībā realizēti 29 projekti.
Viedokli par sava projekta ietekmi snieguši 24
projektu vadītāji
Palielināta mājas apstākļos
radīto lauksaimniecības
produktu pievienotā
Šajā rīcībā nav
vērtība
realizētu
projektu

pievienoto vērtību lauksaimniecības
produktiem, tādejādi veicinot
mājražošanas attīstību un
konkurētspēju biedrības “Stopiņu un
Salaspils Partnerība” darbības teritorijā.
4.Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības Attīstīt teritorijas, uzlabojot dzīves vidi

Veicināt teritoriju, kurās

6
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darbības, atjaunošana un attīstība.

5.Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana.
kvalitātes
paaugstināšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
un
aprīkojuma uzlabošana.

notiek zivsaimniecības
darbība attīstība un vides
sakārtošana
Veicināta satiksmes
attīstība partnerības
0
teritorijā
Uzlabojusies
zivsaimniecībā iesaistīto
2
personu darba un dzīves
vide
Palielinājusies vietējo
iedzīvotāju vēlme dzīvot
4
šajās teritorijās
Uzlabojušas brīvā laika
pavadīšanas iespējas,
aktīvās atpūtas un sporta
4
pieejamība un dažādu
kultūras pasākumu
kvalitāte
Kopā šajā rīcībā realizēti 6 projekti.
Viedokli par sava projekta ietekmi snieguši 6
projektu vadītāji.
Paaugstinājusies lauku
vides kvalitāte, sakārtota
1
un labiekārtota teritorija,
apkārtējā vide
Nodrošināta vides
0
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aizsardzība
Veicināta iedzīvotāju
sadarbība lauku vides
1
attīstībā
Palielinājusies iedzīvotāju
vēlme sakopt ne tikai
1
publiskās, bet arī privātās
teritorijas
Uzlabojusies tūrisma
1
pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem ar īpašām
vajadzībām
Kopā šajā rīcībā realizēti 3 projekti.
Viedokli par sava projekta ietekmi snieguši 2
projektu vadītāji.

Arī šajā tabulā redzams, ka lielākā daļa stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju ir sasniegti.

77

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.
gadam īstenošanas gala izvērtējums
Jāmin, ka tabulās apkopoto rādītāju izpilde aplūkota tikai rīcību un tām
definēto rādītāju griezumā. Tomēr īstenoto projektu rezultāti un pienesums vietējās
sabiedrības un dzīves vides kvalitātes attīstībā var savstarpēji pārklāties, kā arī šādas
iniciatīvas var radīt papildu ieguvumus, kas tiešā veidā neatspoguļojas rādītājos.
Viens no šādiem ieguvumiem ir vietējās sabiedrības aktivizēšana. Uz vietējās
sabiedrības aktivizēšanu norāda arī atbildes uz ieviesēju aptaujā iekļauto jautājumu
par turpmāku savu ideju attīstību.

36. attēls. Vai ir domāts par realizētā projekta pamatidejas
pēctecību, turpmāku attīstību, un papildināšanu nākotnē –
piemēram, papildu pakalpojumiem, aktivitātēm?
45
40

40

35
30
25
20
15
7

10

3

5
0
Jā, ir plāni nākamiem
projektiem

Jā, jau ir ticis realizēts
nākamais projekts, kas
papildina šī projekta
ideju

Nē

N=50

Gandrīz visi aptaujas respondenti plāno vai ir jau realizējuši tālākus
projektus, domājot par sava projekta idejas pēctecību, turpmāku attīstību.

4.3 Secinājumi par esošās stratēģijas īstenošanu

1. Pētījumā redzams, ka sasniegta lielākā daļa noteikto rādītāju un līdz ar to
četru rīcību mērķi. Gandrīz visi no tiem sasniegti lielākā apjomā, nekā
plānots stratēģijā. Tātad var secināt, ka ir notikusi pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un pieejamības veicināšana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana,
tūrisma attīstība un teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, attīstība.
2. Pozitīvi vērtējams, ka īstenoto projektu mērķauditorijas pārklājums ir
vispusīgs un plašs. T.sk. infrastruktūras objektu izveides projekti galvenokārt
īstenoti novada līmenī (1.rīcības 2 rādītājs) tas nozīmē, ka mērķauditorija un
potenciālo ieguvēju loks ir plašāks.
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3. Īstenoto projektu ģeogrāfiskais pārklājums ir daudzveidīgs, tomēr ir ciemi,
kuros nav realizēti projekti (Dreiliņi, Rumbula, Acone).
4. Partnerības definētā vīzija aizvien nav zaudējusi aktualitāti un iedzīvotāju
acīs iezīmē to vidi un sabiedrību, uz kādu tie labprāt tiektos. Apsverami būtu
pievienot veselīga, sportiska dzīvesveida dimensiju.
5. Aktīvākie sabiedrības pārstāvji – projektu ieviesēji piekrīt, ka „Stopiņu un
Salaspils partnerība” plānojot un realizējot projektu konkursus un citas
biedrības aktivitātes, rosina sabiedrībā atbildību par savas dzīves un darba
vides attīstību un pilnveidošanu, kas ir tās misija. Projektu realizētāji piekrīt
arī, ka Partnerība ar projektu konkursiem darbojas, lai īstenotu vīziju. Tas ir
vērtējams pozitīvi, jo pretējā gadījumā iedzīvotājus būtu grūtāk piesaistīt
projektu īstenošanai.
6. Starp abām partnerībā pārstāvētajām teritorijām iezīmējas dažāda pieeja no
vietējo pašvaldību puses. Liela loma stratēģijas īstenošanā bijusi Stopiņu
novada domei (gan projektu rakstīšanā, gan ideju atbalstā ar zemi vai
līdzfinansējumu, gan arī sadarbība uzraudzības periodā), kamēr Salaspils
novada dome vairāk atstājusi LEADER aktivitātes sabiedrības ziņā. Iesniegto
projektu attiecība un apjoms pa teritorijām norāda uz to, ka abas šīs pieejas
bijušas vienlīdz efektīvas – iesniegto/realizēto projektu skaits abās teritorijās ir
proporcionāli līdzīgs.
7. Īstenojot stratēģiju, nav izdevies veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Tas lielā
mērā skaidrojams ar finansējuma saņemšanas nosacījumiem.
8. Projektu pieteicēju aptaujā un iedzīvotāju diskusijās iezīmējas, ka projektu
rakstīšanā neiesaistās jaunieši. Jāatzīmē, ka stratēģijā teikts, ka „Partnerības
vēlme ir saliedēt nevalstiskās organizācijas vienotos projektos un iesaistīt
NVO darbībā arī jauniešus”. Jauniešu iesaiste un aktivizēšana ir būtiska
ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tomēr, iespējams, ka šīs grupas aktivizēšanai
piemērotākas ir citas programmas (t.sk. Stopiņu novada Attīstības programma
darbā ar jauniešiem 2013.-2015.). Jauniešus no iesaistīšanās var atturēt 5 gadu
ilgās saistības, kas jāuzņemas šo projektu īstenotājiem. Tomēr jauniešu
piesaistei vietējai kopienai ir jāpievērš uzmanība, un to var realizēt caur dienas
centriem.
Turpinājumā analizēta stratēģijas īstenošana, pretnostatot realizētos projektus
un to rezultātus, stratēģijā definētajām problēmām teritorijā.

16. tabula. Secinājumi par stratēģijas īstenošanu problēmu griezumā.
Stratēģijā definētās

Secinājums par stratēģijas īstenošanas periodā notikušajām

problēmas

izmaiņām

Ierobežotas Stratēģijas īstenošanas laikā Stopiņu novadā par stabiliem
mūžizglītības, kultūras vietējās sabiedrības izglītības, informācijas apmaiņas un
aktivitāšu, informācijas izklaides punktiem veidojušies dienas centri (Sauriešos, Cekulē,
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saņemšanas iespējas Līčos, Ulbrokā, Upeslejās). Dienas centri realizējuši arī vairākus
LEADER projektus.
Finansējumu saņēmuši arī vairāki pašdarbības kolektīvi
Partnerības teritorijā, veicinot kultūras aktivitāšu dažādošanu.
Dažādu aktivitāšu īstenošanu un plašākas sabiedrības daļas
iesaisti aizvien apgrūtina transporta pakalpojumu pieejamība
ciematos.
Vāja iedzīvotāju grupu Stratēģijas īstenošana ir veicinājusi sadarbību starp
sadarbība iedzīvotājiem gan tiešā veidā – rīkojot informatīvus pasākumus
un īstenojot projektus, kas tiek realizēti vairākos ciematos
vienlaikus vairākos ciematos, gan arī netiešā veidā – atbalstot
projektus izglītības iestādēs, dienas centros, kas ir ļoti būtiski
vietējās tīklošanas centri.
Nesakārtota dzīves vide Partnerības teritorijā realizēti vairāki labiekārtošanas projekti,
uzstādīti āra trenažieri, izvietotas norādes, u.c. dzīves vides
kvalitātes pilnveides pasākumi – veikta dzīves vides
sakārtošana.
Vienlaikus diskusijās iedzīvotāji aizvien norāda uz
problēmjautājumiem, kas būtu risināmi turpmāk.
Ierobežota Iedzīvotāju diskusijās samērā maz izgaismojušās prasības pēc
pakalpojumu vairāk pakalpojumiem tuvāk dzīvesvietai (izņemot Cekuli),
pieejamība tomēr bieži tiek norādīts, ka pakalpojumi ir pieejami novadā,
tomēr grūti sasniedzami sabiedriskā transporta sistēmas dēļ.
Ierobežotas kultūras Vairāki realizētie projekti veicinājuši kultūras resursu un
resursu un tradīciju tradīciju saglabāšanas un pilnveides iespējas, t.sk. Iedzīvotāju
saglabāšanas un diskusijās šī netiek atspoguļota kā problēma.
pilnveidošanas iespējas
Šī pētījuma ietvaros netiek veikta salīdzinoša analīze ar citu LEADER
ieviesēju aktivitātēm, tomēr ir vērtīgi aplūkot „Stopiņu un Salaspils partnerības”
darbību plašākā kontekstā.
Latvijā veikts arī vispusīgs VRG darbības izvērtējums – „Pētījums par
LEADER pieejas īstenošanu VRG darbībā dzīves kvalitātes laukos aspektā LAP
2007-2013 ietvaros”.20 Pētījuma ietvaros izdarīti vairāki secinājumi par VRG darbību.
Tabulā pretnostatīti pētījuma rezultāti ar Partnerības izvērtējuma rezultātiem.

20

A.Zobena „Pētījums par LEADER pieejas īstenošanu VRG darbībā dzīves kvalitātes laukos aspektā
LAP 2007-2013 ietvaros”
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17. tabula. VRG darbība kopumā vs. Partnerības darbība.
Pētījuma par „LEADER pieejas

„Stopiņu un Salaspils partnerības” darbības

īstenošanu VRG darbībā dzīves

izvērtējums

kvalitātes laukos aspektā LAP
2007-2013 ietvaros” secinājums
Lai gan projektu rezultātus

Situācija Partnerības teritorijā ir līdzīga

iedzīvotāji pazīst un vērtē pozitīvi,
par VRG un to izstrādātajām
attīstības stratēģijām daudzi
respondenti nav informēti;
VRG darbojas samērā atrauti no

Partnerība aptver salīdzoši nelielu teritoriju, tāpēc

vietējo kopienu dzīves, jo darbojas nevar sacīt, ka tā darbojas atrauti no vietējo kopienu
plašākā teritorijā

dzīves, gluži pretēji, Partnerības pārstāvji uztur
personīgus kontaktus ar aktīvākajiem iedzīvotājiem,
piedalās dažādās sanāksmēs, pārzina vietējās
problēmas.

Laukos pastāv vietējās kopienas,

Pētījuma gaitā netika gūts apstiprinājums šādam

bet VRG aktīvisti ne vienmēr ar

secinājumam. Gluži pretēji – liela daļa diskusiju

tām rēķinās; pastāv arī subjektīvi

dalībnieku personificē Partnerību ar tās vadību.

apstākļi, starppersoniski konflikti
u.tml.
Vietējai kopienai dzīves kvalitātes

Šim secinājumam var piekrist – iedzīvotāju redzējumā

aspektā nozīmīgas problēmas ne

būtiskas problēmas attiecībā uz sabiedrisko

vienmēr iespējams risināt LAP

transportu, dzeramā ūdens kvalitāti, Rīgas mežu

pasākumu ietvaros

apsaimniekošanu, ceļu infrastruktūru ir ārpus LAP
tvēruma.

Projektu idejas ir gan kopienas

Secinājumam var piekrist daļēji. Projektu idejas ir gan

rosinātas, gan pārņemtas no citu

kopienas, gan interešu grupu, gan pašvaldības

pieredzes, pēc pašvaldību

rosinātas, gan arī pārņemtas no citu pieredzes.

iniciatīvas
VRG darbības caurspīdīgumu

Iedzīvotāji vērtē „Stopiņu un Salaspils partnerības”

palielinātu plašāka iedzīvotāju

darbību kā pietiekoši caurspīdīgu. Tie, kas vēlējušies

iesaistīšana projektu ideju

iesaistīties, to ir darījuši. Tikai retais no tiem, kas

apzināšanā, projektu

nebija neko dzirdējuši, demonstrēja vēlmi iesaistīties

sagatavošanā

projektu rakstīšanā.
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5. Priekšlikumi turpmākai darbībai
Visbeidzot pētījuma ietvaros jāapkopo priekšlikumi turpmākai darbībai – gan
teritorijas attīstībai kopumā, gan partnerības darbības uzlabošanai un sabiedrības
aktivizēšanai.
Vispārīgi ir zināms, ka 2014.-2020. gada plānošanas periodā sabiedrības
virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku
kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju
laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju
attīstībai.21 Pasākumi 2014.-2020. periodā orientēti uz šādām vietējām aktivitātēm22:


Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
o Mikro-mazā uzņēmējdarbība laukos;
o Sociālā uzņēmējdarbība
o Sadarbība
o Īsās piegādes ķēdes
o Apmācības (saistībā ar iepriekšminētajām aktivitātēm)



Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
o Kvalitatīvas dzīves telpas radīšana (piem., brīvais laiks, kultūra,
sports)
o Dabas un kultūras objektu sakārtošana
o Maza apmēra infrastruktūra
o Sociālās vides uzlabošana
o Tradīciju saglabāšana



Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība
o Starpteritoriālā sadarbība starp VRG nacionālajā līmenī;
o Starpvalstu sadarbība starp VRG ES dalībvalstīs un teritorijās,
kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai
līdzīgas aktivitātes.



21

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve,
teritorijas aktivizēšana

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leadervietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana%28strategijas%29-192
22
http://www.darisimpasi.lv/wp-content/uploads/2013/03/CLLD_2014-2020.pdf
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o VRG darbības nodrošināšana (atalgojums, apmācības,
ekspluatācijas izmaksas u.c. Izmaksas, kas saistītas ar VRG
tiešo darbu)
o Aktivizēšanas izmaksas (izmaksas informācijas apmaiņai starp
iesaistītajām un ieinteresētajām personām, lai informētu par
vietējo attīstības stratēģiju un veicinātu vietējo attīstības
stratēģiju, atbalsta sniegšana potenciālajiem atbalsta
saņēmējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu
sagatavošanā)
Aktivitātes tiek balstītas pieejā, ko dēvē par sabiedrības virzītu vietējo
attīstību. Tiek uzskatīts, ka sabiedrības virzīta vietējā attīstība:


iedrošinās vietējās sabiedrības izstrādāt integrētas augšupejošas pieejas
apstākļiem, kad jāreaģē uz teritoriālām un vietējām problēmām, kuru
risināšanai vajadzīgas strukturālas pārmaiņas;



veidos sabiedrības potenciālu un stimulēs inovācijas (to skaitā sociālās
inovācijas), uzņēmējdarbību un pārmaiņas, veicinot kopienu un
teritoriju attīstību un neizmantotā potenciāla atklāšanu;



veicinās sabiedrības līdzdalību, palielinot iesaistīšanos kopienās un
veidojot iesaistes un līdzatbildības sajūtu, kas var palielināt ES politiku
efektivitāti; un palīdzēs daudzlīmeņu pārvaldībā, nodrošinot iespēju
vietējām kopienām piedalīties ES mērķu īstenošanā visās nozarēs.23

5.1 Turpmākās attīstības jomas un veicamie pasākumi ekonomikas
stiprināšanai un vietas potenciāla attīstībai
„Stopiņu un Salaspils partnerības” darbības analīzes rezultātā pie turpmākās
attīstības jomām un veicamajiem pasākumiem minami:
1. Dzīves telpas kvalitātes uzlabošana, sakopšana. Tā kā VRG darbības
teritorija atrodas Pierīgā, un galvaspilsētas tuvums ietekmē arī iedzīvotāju
pieprasījumu pēc vietējā līmeņa pakalpojumiem (t.i., pakalpojumu trūkums
netiek akcentēts kā īpaši problemātisks), lielāks uzsvars iedzīvotāju skatījumā
ir uz dzīves telpas kvalitāti. Ieteicamās aktivitātes:
a. Dabas objektu un publisko atpūtas vietu sakopšana, daiļdārzniecība
ciematos, kur tas līdz šim nav darīts, no centra attālākos ciematos.
(T.sk. attīstot tūrismu, jāparedz arī aktivitātes negatīvās antropogēnās
slodzes mazināšanai, jādomā ne tikai par tūrisma infrastruktūru tūristu
labklājības veicināšanai, bet arī pasākumiem vides aizsardzībai un
sakopšanai.)
b. Brīvā laika un sporta iespēju paplašināšana, pilnveidošana.

23

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_lv.pdf

83

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.
gadam īstenošanas gala izvērtējums
c. Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana un iedzīvināšana,
zināšanu vairošana.
d. Būtisks solis VRG darbības teritorijā būtu veloceliņš, kas savienotu
savā starpā ciematus, abus novadus – tas veicinātu iedzīvotāju
mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, vienlaikus būtu kā aktīvās atpūtas
objekts un sportisku dzīvesveidu veicinošs apstāklis. Veloceliņa
izbūve, iespējams, neiekļaujas LEADER aktivitāšu apjomā, tomēr, ja
pašvaldībām izdotos realizēt šādu objektu, tad tas varētu kļūt par
pamatu kādam LEADER projektam.
e. Dienas centru kā vietējās izglītības un izklaides centru attīstība.
f. Ar izglītības iestādēm, interešu izglītību saistīti projekti, lai
nemazinātos iedzīvotāju apmierinātība ar šo iestāžu pakalpojumiem.
g. Topošā Stopiņu novada Kultūras centra attīstība (pēc tā
atklāšanas), pasākumi visiem novada iedzīvotājiem.
2. Uzņēmējdarbības veicināšana vietējās ekonomikas stiprināšanai. Lai arī
diskusijās iedzīvotāju interese par mazo uzņēmējdarbību vietējā līmenī nebija
liela, tomēr tās attīstība ir būtiska ne tikai vietējās ekonomikas, bet arī
piederības sajūtas un sabiedrības aktivizēšanas kontekstā. Uzsvars liekams uz
neparastu uzņēmējdarbības veidu meklējumiem, gan pēc formas gan satura.
Ieteicamās aktivitātes:
a. Sociālās uzņēmējdarbības projekti un sociālās uzņēmējdarbības
popularizēšana īpaši attālākos ciematos, kur ir lielāks nestrādājošo
cilvēku īpatsvars vai apgrūtinātas transporta iespējas un piekļuve
pakalpojumiem;
b. Neparastu darbības formu meklējumi. Piemēram, zinot, ka novadā
trūkst telpu uzņēmējdarbības attīstībai, veicināt uzņēmēju sadarbību,
vairākiem uzņēmējiem pieejamu vienotu sapulču, tikšanās, izglītības
un darba telpu izveidi vai kobinēt dažādus pakalpojumus, nozares
mērķauditorijas u.tml.
c. Tūrisma attīstība, veicinot mazāk ierastu tūrisma formu popularitāti,
kas pastarpināti veicinātu ekonomisko aktivitāti novadā, piemēram,
neparastu geocaching objektu izveide, sacensības, komandu
pārbaudījumi, koncerti līdzīgi kā citās Pierīgas pašvaldībās u.c.
Vienlaikus precīzi definēt aktivitāšu mērķauditoriju, lai mazinātu
neapmierinātību ar teritorijas viesiem (īpaši Ulbrokā).
d. T.sk. iepriekšējā stratēģijā minēts ūdenstūrisma potenciāls – lai arī
stratēģijas īstenošanas rezultātā Partnerības teritorijā realizēti vairāki ar
ūdenstūrismu saistīti projekti, tomēr iedzīvotāji atzīst, ka tiem ir vēl
idejas, ko varētu attīstīt (Dole), kā arī norāda uz neizmantoto Sauriešu
karjera potenciālu.
e. Iepriekšējā periodā neizmantots palicis arī velotūrisma potenciāls un
augkopības potenciāls, par kuru arīdzan runāts stratēģijā.
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f. Apmācības un zināšanu apmaiņa un vairošana uzņēmējdarbības
attīstības jautājumos, t.sk. par ideju ģenerēšanu, uzņēmējdarbības
uzsākšanu, veidiem un piemēriem, kā brīvajā laikā radītos produktus
piemēro tirgus vajadzībām, realizē produkciju.
3. Nepieciešams veicināt kopienas attīstību, un kopienu sadarbības tīkla
veidošanos, kas ietilpst Partnerības mērķos:
a. Arī šeit jāuzsver dienas centri un to turpmāka attīstība kā kopienas
izveides resurss, jāatbalsta līdzvērtīgu kopienu centru izveide Salaspils
novadā;
b. Veicināt sadarbības projektus starp biedrībām, t.sk. starp biedrībām
visas Partnerības teritorijas ietvaros. Jārēķinās, ka sadarbības projektus
apgrūtina atbildības sadalījums.

5.2 Priekšlikumi administratīvās kapacitātes, efektīvas pārvaldības
un teritorijas aktivizēšanas nodrošināšanā, kā arī turpmākās
stratēģiskās plānošanas procesu organizēšanā
1. Veicināt realizēto projektu atpazīstamību. Jau minēts, ka iedzīvotāji ikdienā
izmanto/redz projektu radītos rezultātus, bet ne vienmēr tos saista ar Partnerības
darbību. Aktivitāšu priekšlikumi:
a. Ņemot vērā vietējo laikrakstu augsto vērtējumus sabiedrības acīs, turpināt
(vai pastiprināt) sabiedrības informēšanu par realizētajiem projektiem
vietējos laikrakstos, tomēr līdzās oficiālajiem sludinājumiem un relīzēm,
veidot pozitīvu, cilvēcīgu informatīvu kampaņu par vietējo cilvēku
uzdrīkstēšanos un iespējām uzlabot savu un līdzcilvēku dzīvi, censties ne
tikai informēt, bet arī iedvesmot un iedrošināt.
b. Pilnveidot Partnerības mājaslapu, lai visi realizētie projekti (ar
fotoattēliem) būtu atrodami vienkopus. Pašreizējais izkārtojums neļauj ērti
un saprotami atrast realizētos projektus;
c. Attīstīt komunikāciju internetā caur interešu grupu līderiem, t.sk.
jauniešiem.
d. Meklēt radošus risinājumus projektu rezultātu pasniegšanai, t.sk.
pārņemt citu VRG pieredzi (intervijā norādīts uz citas VRG izveidotu
galda spēli – cirku, kura ietver informāciju par realizētajiem projektiem).
Piemēram, organizēt orientēšanās spēli pa vairākiem projektos izveidotiem
objektiem novada svētku ietvaros, organizēt fotogrāfiju vai zīmējumu
konkursu u.c.
e. Veicināt aktīvo cilvēku atpazīstamību sabiedrībā – ar papildu
publikācijām, nomināciju gada cilvēkam/goda pilsonim vai tml. Tā kā
plašāka sabiedrība nereti domā, ka īstenotie projekti ir pašvaldību finansēti
projektu, ne vienmēr ir iespējams uzzināt, kurš no vietējiem iedzīvotājiem
ir realizējis šo projektu. Sabiedrības atzinība sniegtu lielāku gandarījumu
un motivāciju turpināt, kā arī plašāka publicitāte vairotu informētību par
stratēģijas ieviešanu kopumā.
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2. Formulēt un veidot savu kā biedrības identitāti, atrast savu īpašo nišu VRG
darbības teritorijas attīstības veicināšanā. Piemēram:
a. Kļūt par kopienas informatīvo resursu finansējuma piesaistes jautājumos
kopumā, sadarboties ar abu novadu projektu vadītājiem, kuru mērķi un
darbība zināmā mērā saskan ar Partnerības mērķiem. (Atbilst arī
pašreizējiem partnerības mērķiem.)
b. Būt ne tikai informatīvajai saiknei starp LAD un iedzīvotājiem, bet arī
pašvaldībām un iedzīvotāju, pašvaldību un NVO, NVO un iedzīvotāju,
kļūt par sava veida sadarbības platformu. (Atbilst arī pašreizējiem
partnerības mērķiem.)
c. Apkopot informāciju no pieredzes apmaiņas braucieniem, publicēt kādās
apmācībās vietējie iedzīvotāji ar Partnerības palīdzību piedalījušies, kādos
jautājumos iespējams pie viņiem vērsties pēc padoma – veidot zināšanu
datu bāzi.
3. Veicināt plašāku Partnerības atpazīstamību, piedaloties dažādos novada, ciematu
pasākumos, būt „skaļākai”, piemēram:
a. Ņemot vērā, ka izglītības iespējas tiek ļoti atzinīgi vērtētas vietējo
iedzīvotāju vidū, kā arī to, ka izglītības iestādes parāda zināmu sabiedrības
socializēšanas funkciju, jāpievērš uzmanība informēšanas aktivitātēm caur
izglītības iestādēm;
b. Realizēt neformālākas informēšanas kampaņas – informatīva aktivitāšu
telts vietējos svētkos, konkursi.
c. Meklēt radošus risinājumus, kā iepazīstināt ar stratēģiju (piemēram,
izveidot infografiku, plakātu);
d. Mājaslapas pilnveide – vairāk vizuālas informācijas, ātri un ērti pieejama
informācija par projektiem, informācijas aktualizācija, informācija par
līdzdalības iespējām, ar lielāku uzsvaru uz vienkāršiem un saprotamiem
ziņojumiem, nevis formālu dokumentu fragmentiem.
4. Komunikācijā akcentēt to, ka LEADER projekti ir salīdzinoši vienkārši pēc
savas uzbūves, kā to atzina vairāki projektu ieviesēji. Sagatavot informāciju par
pieteikšanos – soli pa solim.
5. Turpmākajā periodā ņemt vērā, ka mērķauditorija vairs nav jāsāk informēt no
„nulles”. Projektu ieviesēji jau ir informēti par šīm iespējām, kā arī paši tās
popularizē. Iedzīvotāji ikdienā izmanto/redz projektu radītos rezultātus, lai arī ne
vienmēr tos saista ar Partnerības darbību.
6. Vienlaikus rēķināties, ka iedzīvotāju skaits pieaug, galvenokārt uz migrācijas
rēķina, un teritorijā dzīvi uzsāk cilvēki, kas iepriekš nav interesējušies par
vietējām aktivitātēm.
7. Apsvērt jaunu mērķa grupu pastiprinātu iesaisti Partnerības darbā – piemēram,
senioru vai jauniešu pārstāvju uzņemšana/lielāka iesaistīšana. Ja jauniešu
auditorijas iesaiste ir apgrūtināta, jo jaunieši dodas mācīties vai strādāt uz
galvaspilsētu, tad seniori no šāda skatupunkta ir daudz stabilāka mērķauditorija.
Jau iepriekšējā periodā realizēti vairāki projekti, kuru mērķauditorija ir seniori,
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tomēr bērni, jaunieši un jaunās ģimenes kā mērķauditorija dominējuši. Iespējams
arī attīstīt starppaaudžu projektus.
8. Uzrunāt un iesaistīt uz sociālās atstumtības riska robežas esošos cilvēkus, tādējādi
veicinot arīdzan viņu iekļaušanu sabiedrībā.
9. Veicināt sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām, starp paaudzēm, starp
interešu grupām. Izglītības iestādes un dienas centri var būt šo aktivitāšu
īstenošanas vietas.
10. Turpināt izplatīt informāciju par Partnerību un LEADER tiešo kontaktu ceļā, jo
tas sevi pierādījis kā efektīvs veids, bet ieteicams šīs aktivitātes mērķtiecīgi plānot.
11. Analizēt projektu realizētāju uzdotos jautājumus, vajadzības gadījumā sagatavot
un publiskot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
12. Kā arī apkopot un publiskot projektu ieviesēju pieredzi dažādu problēmu
risināšanā – pamatlīdzekļu drošība (apdrošināšana, līgums ar pašvaldību), projekta
rezultātu uzturēšana piecus gadus, projekta atskaišu sagatavošana.
13. Projektu pieteikumu tehniskās kvalitātes uzlabošanai izveidot un publicēt
kontroljautājumu sarakstu, ko projektu pieteicēji var izmantot, lai pārliecinātos,
ka projekta pieteikums sagatavots labā kvalitātē.
14. Sagatavojot stratēģiju nākamajam periodam, problēmu, mērķu un sagaidāmo
rezultātu formulējumā veidot skaidru kaskādi, lai būtu saprotams, kuras
problēmas ar kādiem paņēmieniem tiek risinātas.
15. Strādājot pie stratēģijas, tiekties papildināt pašvaldību attīstības plānus, lai tos
nedublētu.
16. Plānojot projektu konkursus nākamajā periodā, izvērtēt nepieciešamību pēc
prioritāšu un kritēriju lielākas detalizācijas un kopējā finansējuma sadales pa
projektu jomām. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī konkurence starp projektiem
veicinātu ideju attīstību un kvalitāti.
17. Tiekties izmantot vienotu apzīmējumu gan runājot un rakstot par partnerību
(Biedrība, Partnerība, „Stopiņu-Salaspils partnerība, „Stopiņu un Salaspils
partnerība”, vietējā rīcības grupa) un tās aktivitātēm. Kā arī attiecībā uz
teritoriālo pārklājumu – sarunās tiek minēts gan Salaspils lauku teritorija, gan
Salaspils pagasts, gan Salaspils novads, izņemot Salaspils pilsētu. Pat, ja tas
idejiski nozīmē vienu un to pašu, tas apgrūtina informācijas uztveramību, ja
dažādos avotos tiek izmantota dažāda terminoloģija. Protams, ir juridiski korektā
forma, kas ir jāizmanto, bet jārēķinās, ka individuālās sarunās visbiežāk tiek
izmantota kāda no īsākajām formām. Primāri jānodefinē sava nostāja/identitāte
organizācijas iekšienē un tad jāizmanto izvēlētais apzīmējums tālākā
komunikācijā.
18. Sadarbībā ar citām VRG pilnveidot sadarbību ar LAD, lai savlaicīgi saņemtu
informāciju par iesniegto projektu virzību un īstenošanu.
19. Apkopot un veicināt projektu ieviesējus izzināt atgriezenisko saiti no realizēto
projektu mērķauditorijas, tas palīdzētu arī mērķtiecīgāk plānot turpmākās
darbības.
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20. Plānojot turpmāko attīstību, jārēķinās ar apstākļiem, kas var kavēt tās darbību:
1. Neziņa par VRG nākotni un iespējamu apvienošanu ar kādu no citām
VRG.
2. Personāla mainība. Pašlaik, kad uzsvars lielākajā mērā likts uz
individuālu kontaktu, ir ļoti būtiski, lai izmaiņu gadījumā Partnerības
darbība netiktu traucēta. Iespējams, nepieciešama izvērstāka darbību
dokumentēšana.
3. Ņemot vērā, ka liela daļa projektu realizētāju plāno turpināt īstenot
savas ieceres, izmantojot Partnerības piedāvāto iespēju, kā arī to, ka
aktīvie cilvēki ir atsaucīgāki dažādām Partnerības aktivitātēm, tai
pastāv drauds pārtapt pat samērā „slēgtu” interešu grupu. Tāpēc,
piemēram, nepieciešams turpināt organizēt informatīvus pasākumus arī
ciematos, kur līdz šim aktivitāte bijusi niecīga un šķietami nav
intereses.

„Turpināt aktivizēt, motivēt novada iedzīvotājus, spēt realizēt projektus, kas kopumā
sniedz gandarījumu daudziem novada iedzīvotājiem!”
-

projektu ieviesēju aptaujā saņemts komentārs.
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Pielikumi
1.pielikums.

Fokusa grupas diskusijas struktūra

Diskusijas mērķis:
Apzināt iedzīvotāju redzējumu par teritorijas attīstību, identificētajiem
attīstību veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem, idejām attīstībai lielāko apdzīvoto
vietu/ciematu griezumā, novērtēt to viedokli par ieviestajiem projektiem, projektu
rezultātiem, par ieteikumiem un uzlabojumiem šajā saistībā, kā arī novērtēt VRG
atpazīstamību vietējā sabiedrībā, izvērtēt stratēģijas ieguldījumu teritorijas
attīstībā.
Identificēt VRG darbības teritorijas attīstības jomas un identificēt turpmākos
veicamos pasākumus 2014.-2020. gada plānošanās periodā, t.sk., pievēršot uzmanību
potenciāliem inovatīviem risinājumiem.

Ievads un iepazīšanās.
1. Biedrības atpazīstamība, LEADER pieejas atpazīstamība.
2. Biedrības misija un vīzija – to aktualitāte.
3. Biedrības informatīvās aktivitātes, iedzīvotāju izmantotie informācijas avoti.
Iespējas un priekšlikumi sabiedrības iesaistei.
4. Īstenotie projekti, to atpazīstamība, lietderība, vērtējums.
5. Turpmākā partnerības teritorijas attīstība – esošās situācijas izvērtējums
(stiprās un vājās puses), vajadzības un izaicinājumi turpmākajai attīstībai. Kā
uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti? Vai nepieciešami uzlabojumi
izglītībā, tūrismā, tehnoloģiju ziņā, lauksaimniecībā, apkārtējās vides un
piesārņojuma, drošības kontekstā u.c.
6. Ekonomikas potenciāls, uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas. Kā vēl varētu
attīstīt un dažādot ekonomiku, īpaši lauku teritorijās?
7. Vietējās sabiedrības aktivitātes novērtējums.
Noslēgums

Fokusa grupu laika plānojums
1. Ulbrokas ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 23. aprīlī.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vālodžu un Dzidriņu ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 27. aprīlī..
Dreiliņu un Saulīšu ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 28. aprīlī.
Sauriešu ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 29. aprīlī.
Upesleju ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 6. maijā.
Cekules ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 7. maijā.
Doles salas iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 8. maijā.
Līču ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 11. maijā.
Saulkalnes ciema iedzīvotāju fokusa grupas tikšanās 15. maijā.
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2.pielikums

Interviju saraksts

Vita Paulāne

Stopiņu novada domes
priekšsēdētāja vietniece,
ELFLA
padomes
priekšsēdētāja,
EZF
padomes priekšsēdētāja

21.05.2015.

Santa Podgaiska

„Stopiņu un Salaspils
partnerības”,
valdes
priekšsēdētāja vietniece

21.05.2015.

Ruta Ilgaža

„Stopiņu un
partnerības”,
priekšsēdētāja

Salaspils
valdes

21.05.2015.

Marija Kožarina

Biedrības
„Socitengra”
vadītāja,
īstenojusi
vairākus projektus

28.05.2015.

Agnese Bērziņa

Salaspils novada domes
projektu vadītāja, projektu
ieviesēja

28.05.2015.

Elīna Siliņa

Jauniešu domes pārstāve

21.05.2015.

Uģis Ušpelis

ELFLA padomes loceklis,
projektu vērtētājs

22.05.2015.
telefonintervija

Aivars Ignatovs

EZF padomes loceklis,
projektu vērtētājs

11.06.2015.,
telefonintervija

