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Izmantotie saīsinājumi  PPP biedrība “Zied zeme” – Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds LAP – Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam LEADER – mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai NVO – nevaldības organizācija VRG – vietējā rīcības grupa ZM – Zemkopības ministrija PSV – Pašvaldība BRD – Biedrība LAD – Lauku attīstības dienests  Ievads   Pētījums „Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā” tiek veikts ar mērķi izpētīt PPP biedrības „Zied zeme”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai. Pētījuma laika ietvars - no „PPP biedrības „Zied zeme” stratēģijas īstenošanas laiks 2009-2014.gads  Pētījuma 4 galvenie uzdevumi ir: 1) Veikt esošās attīstības stratēģijas iekļautās statistiskās informācijas apkopošanu un aktualizāciju. Kopš partnerības Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes un apstiprināšanas ir mainījušies daudzi dokumentā ietvertie dati, kas ir jāaktualizē strādājot pie nākamās teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes. 2) Izvērtēt Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu. Uzdevums paredz veikt biedrības izvērtējumu no administratīvā viedokļa – cik efektīva ir biedrības pārvalde (struktūra) un projektu efektivitātes novērtējums kā arī izvērtēt stratēģijas ieviešanas kontekstā ieviestos un ieviešanas procesā esošo projektus, kas finansēti par ELFLA un EZF līdzekļiem. 3) Izvērtēt partnerības un vietējās attīstības stratēģijas ieguldījumu teritorijas attīstībā. Uzdevums paredz izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas efektivitātes izvērtējumu gan no iedzīvotāju, gan no uzņēmēju, gan no pašvaldības viedokļa, kā arī analizēt pienesumu pašvaldības plānošanas dokumentos minēto mērķu sasniegšanai. 4) Sniegt secinājumus par esošās stratēģijas īstenošanu. Uzdevums paredz sniegt pozitīvu un negatīvu informāciju par partnerības darbību esošajā plānošanas periodā, lai sniegtu konkrētus ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai nākošās stratēģijas sagatavošanai pētījuma rezultātā, identificējot trūkumus līdzšinējā partnerības darbā un stratēģijas ieviešanas procesā, partnerība, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam, varēs izvērtēt potenciāli nepieciešamās izmaiņas partnerības pārvaldē un, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, paredzēt nepieciešamos resursus partnerības darbības teritorijas attīstības stratēģijas struktūrā. Pētījuma 
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rezultāti palīdzēs novērst dažādu teritorijas attīstībā iesaistīto organizāciju aktivitāšu dublēšanos, koncentrējoties uz atbilstošākajām dažādu organizāciju funkcijām. Pētījuma rezultātā, tiks izveidota informācijas bāze jaunās Publisko un privātās partnerības biedrības „Zied zeme” vietējās attīstības stratēģijas izstrādei.   Pētījuma autors: Nodibinājums “Ietekmes novērtēšanas institūts”, INI vienotais reģistrācijas Nr.40008103010, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 71-7, Rīga LV-1051.  Metodoloģija  Pētījuma objekts – PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas rezultāti un vietējās rīcības grupas darbība.  Pētījuma atrašanās vieta – PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorija, Ogre (izņemot Ogres pilsētu), Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadi.  Pētījuma mērķis ir izvērtēt PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ietvaros izsludināto rīcību efektivitāti, finansējuma izlietojuma ietekmi partnerības teritorijā uz stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Izvērtēt VRG vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā arī izvērtēt vietējās rīcības grupas darbību kopumā.   Pētījumā izmantotās sekojošas metodes:  - Normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;  - Datu apkopošana un analīze;  - Aptaujas anketu izstrāde, aptauju veikšana;  - Diskusijas ar biedrības izpildinstitūciju un lēmējinstitūciju;  - Grafiskā metode;  - Monogrāfiskā jeb aprakstošā metode;  - Teritorijas apsekošana dabā;  - Iedzīvotāju diskusijas;  - SVID datu salīdzinošā analīze,   Pētījuma gaitā tika veikta sekojošo dokumentu analīze:  - PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģija 2009 - 2013.gadam;  - Ikšķiles novada attīstības programma 2011.-2017.gadam;  - Ogres novada attīstības programma 2011.-2017.gadam; - Ķeguma novada attīstības programma 2013.-2019.gadam; - Lielvārdes novada attīstības programma 2011-2017.gadam.   Pētījuma norise tiek īstenota vairākos posmos:  1) Izstrādāta iedzīvotāju aptaujas anketa, par pamatu ņemot 2008.gadā veikto aptauju ar mērķi salīdzināt radītājus (2012.gada marts – aprīlis) 2) Iedzīvotāju aptaujas gaita. Aptaujas anketa tika izsūtīta elektroniskā veidā kontaktu datu bāzei, izdalīta semināros un apmācību kursos, kā arī publicēta elektroniskā versija mājas lapā (2012.gada aprīlis – augusts); 3) Iedzīvotāju aptaujas apkopojums un datu analīze (2012.gada septembris-oktobris); 
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4) Projektu ieviešanas rezultātu apkopojums laika periodam no 2009.gada līdz 2012.gadam (2012.gada oktobris – decembris); 5) Rezultātu prezentācija un priekšlikumu izstrāde turpmākajiem projektu konkursiem (2013.gada marts); 6) PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā esošo NVO katalogs (elektroniski) sadalījumā pēc darbības nozares (2012.gada maijs – septembris) 7) Tikšanās ar iedzīvotājiem un potenciālajiem projektu iesniedzējiem,  (16.05.2012. - Ogre, 23.05.2012. - Ikšķile, 30.05.2012. – Ķegums, 07.07.2012. – Ķeipene, 14.07.2012. – Lielvārde); 8) Iesniegto projektu datu bāzes uzturēšana (patstāvīgi); 9) Iepazīšanās ar realizēto projektu publiski pieejamiem rezultātiem; 10) 2013.gada projektu konkursa rezultātu apkopojums (2013.gada novembris) 11) Esošās situācijas ekonomikas un demogrāfijas datu ievākšana un apkopošana (2014.gada marts – maijs); 12) Stratēģijas SVID analīze salīdzinot ar esošo situācija (2014.gada jūnijs); 13) Kvantitatīvo un rezultatīvo rādītāju apkopojums (2014.gada oktobris); 14) Stratēģijas vīzijas, mērķu un piedāvāto risinājumu analīze (2014.gada novembris); 15) Pētījuma rezultātu apkopojums un secinājumu izstrāde (2014.gada decembris);   Balstoties uz iepriekšējos posmos iegūto datu analīzi, tiks izstrādāti secinājumi, lai panāktu vēl lielāku rīcību efektivitāti attiecībā pret mērķu sasniegšanu.      
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PPP biedrības “Zied zeme” darbības mērķi un prioritātes 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība “Zied zeme”) 
ir sadarbības organizācija, kura apvieno pašvaldību, nevalstisko organizāciju un 
uzņēmējdarbības pārstāvjus.  
Atšķirībā no lielākā vairuma Latvijas vietējo rīcības grupu PPP biedrība “Zied zeme” 
sākotnēji izveidojās kā partnerība starp vietējo pašvaldību (Madlienas pagasts) un 
vietējiem uzņēmumiem, ar mērķi stiprināt vietējo ekonomiku un uzņēmējdarbību. 
2006.gadā biedrība tika pārveidota pēc nosacījumiem, kuriem bija jāatbild vietējām 
rīcības grupām, t.i. partnerībai pievienojās arī nevalstisko organizāciju, jauniešu un 
lauku sieviešu interešu pārstāvji. 2008.gadā biedrībai pievienojās arī zivsaimniecības 
nozares uzņēmumu pārstāvji.  
Sabiedriskā labuma statuss spēkā no 27.01.2014. (Lēmums nr. 8.5-11L-1793). Atbalsta 
joma – labdarība. 
Biedrības darbības mērķi:  

 Uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība sociālekonomisko problēmu risināšanā;  
 Teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus; 
 Pārrobežu sadarbības attīstīšana.   Biedrība darbības teritorija ir – Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma, 

Lielvārdes novadi  
Izstrādājot Vietējo attīstības stratēģiju 2009.-2013. gadam, tika iesaistīti vietējie 
iedzīvotāji, potenciālie projektu iesniedzēji, biedri, kuri ar dažādu metožu palīdzību 
piedalījās rīcības plāna izstrādē. 
Stratēģijas mērķis ir noteikt galvenās attīstības prioritātes un paredzēt konkrētas 
rīcības, kas sekmēs teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku 
ekonomiku un paaugstinās iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. 
Tika izvirzītas teritorijas attīstības galvenās prioritātes: 

1. PRIORITĀTE - DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ; 

2. PRIORITĀTE - UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INDIVIDUĀLĀS NODARBINĀTĪBAS 
ATTĪSTĪBA; 

3. PRIORITĀTE - DZĪVES VIDES UZLABOŠANA UN APDZĪVOTĪBAS SAGLABĀŠANA 
ZIVSAIMNIECĪBAI NOZĪMĪGAJĀS TERITORIJĀS; 

4. PRIORITĀTE - LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE. 
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Stratēģijā noteiktās rīcības ieviešanas laikā ir tikušas koriģētas, pielāgotas esošai 
situācijai un likumdošanai (MK noteikumiem), taču ietekme uz izvirzītajām prioritātēm 
un kopējo stratēģijas mērķi nav mainīta.  
Stratēģijas īstenošanai ir piesaistīts finansējums no Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumiem 413."Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 411."Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākums "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana".  
PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas raksturojums 
Ģeogrāfiskais raksturojums 
VRG PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā atrodas 4 novadi (Ikšķiles novads, 
Lielvārdes novads, Ķeguma novads un Ogres novads izņemot Ogres pilsētu).  
Kopējā VRG teritorija 1824 km². 

*CSB dati 
VRG PPP biedrības “Zied Zeme” darbības teritorija atrodas Latvijas centrālajā daļā. 
Atbilstoši vēsturiskajam iedalījumam teritorija ir vēsturiski piederīga gan Vidzemei, 
gan Zemgalei. Tā robežojas ar Vecumnieku, Jaunjelgavas, Aizkraukles, Kokneses, Ērgļu, 
Amatas, Mālpils, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Baldones novadiem. Teritorijas 
rietumu un dienvidu daļa piekļaujas Viduslatvijas zemienei un, lielākoties, veido 
viļņotu līdzenumu. 
 
 
 

Novadu platība (km2) 2012.gada 1.janvārī 
 Platība, km2 % no kopējās platības 
Ikšķiles novads 131 7,18 % 
Ķeguma novads 492 26,97% 
Lielvārdes novads 225 12,33 % 
Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu) 976 53,50 % 
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2009.gadā Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma, kuras mērķis bija izveidot 
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas 
nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Līdz ar to PPP biedrības 
“Zied zeme” teritorijā no 15 vietējām pašvaldībā palika tikai 4 novadi.  
Pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma bijušā Ogres rajona teritorijā 
šobrīd ir sekojoši 4 novadi  un to 20 teritoriālās vienības: 
1. Ikšķiles novads 1.1. Ikšķiles pilsēta       1.2. Tīnūžu pagasts 2. Ķeguma novads 2.1. Birzgales pagasts 2.2. Ķeguma pilsēta 2.3. Rembates pagasts 2.4. Tomes pagasts 3. Lielvārdes novads 3.1. Jumpravas pagasts 3.2. Lēdmanes pagasts 3.3. Lielvārdes pagasts 3.4. Lielvārdes pilsēta 
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4. Ogres novads 4.1. Krapes pagasts 4.2. Ķeipenes pagasts 4.3. Lauberes pagasts 4.4. Madlienas pagasts 4.5. Mazozolu pagasts 4.6. Meņģeles pagasts 4.7. Ogresgala pagasts 4.8. Ogres pilsēta 4.9. Suntažu pagasts 4.10. Taurupes pagasts  Ogres pilsēta neietilps VRG PPP biedrības “Zied zeme” teritorijā, balstoties uz LEADER pasākumu ieviešanas nosacījumiem, stratēģijas nedrīkst būt ieviestas teritorijās, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 15 tk. Taču, ņemot vērā, ka Ogres pilsēta ir bijušais rajona centrs, pilsētai un tās sniegtajiem pakalpojumiem ir liela nozīme apkārtējo novadu attīstībā. Turklāt nav izslēgts, ka nākotnē atsevišķus pasākumus varēs ieviest arī Ogres pilsētā.    Diemžēl statistikas dati ne vienmēr tiek apkopoti pēc teritoriālajām vienībām, tāpēc atsevišķos gadījumos pētījumā atainotā situācija iekļaus arī informāciju par pilsētu.  Demogrāfiskā situācija 
 PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā 2013.gada sākumā dzīvoja 35764 

pastāvīgo iedzīvotāju (pēc 2011.gada tautas skaitīšanas pārrēķina). 
Laika posmā no 2008.gada 1.janvāra (ir bāzes gads, uz kura pamata tika apstiprināts 
stratēģijas finansējums) līdz 2013.gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits ir samazinājies 
par 2809 cilvēkiem, kas attiecībā pret bāzes gadu sastāda 7,28% samazinājumu. 
Lielākais iedzīvotāju skaita pieaugums ir vērojams Ikšķiles novadā, kā arī Lielvārdes 
pilsētā.  
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Demogrāfijas situācija VRG teritorijā        
*CSB dati        
Iedzīvotāju skaits pilsētās 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķile (Ikšķiles novads) 3841 3779 3773 3802 3858 3806 3790 
Ķegums (Ķeguma novads) 2532 2462 2414 2404 2369 2282 2245 
Lielvārde (Lielvārdes novads) 5293 5535 5728 5939 6153 6257 6160 
Ogre (Ogres novads) 26095 25953 25736 25695 25640 24909 24673 

        
Iedzīvotāju skaits novados 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķiles novads 6448 6845 7282 7815 8375 8808 8974 
Ķeguma novads 6337 6193 6081 6007 5943 5742 5650 
Lielvārdes novads 11034 10960 10860 10759 10683 10411 10282 
Ogres novads 39181 38754 38203 37911 37579 36307 35531 

        
Iedzīvotāju skaits VRG teritorijā 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķiles novads 6448 6845 7282 7815 8375 8808 8974 
Ķeguma novads 6337 6193 6081 6007 5943 5742 5650 
Lielvārdes novads 11034 10960 10860 10759 10683 10411 10282 
Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu) 13086 12801 12467 12216 11939 11398 10858 
KOPĀ: 36905 36799 36690 36797 36940 36359 35764 

        
Iedzīvotāju skaita īpatsvars VRG teritorijā sadalījumā pa novadiem 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķiles novads 17,47% 18,60% 19,85% 21,24% 22,67% 24,23% 25,09% 
Ķeguma novads 17,17% 16,83% 16,57% 16,32% 16,09% 15,79% 15,80% 
Lielvārdes novads 29,90% 29,78% 29,60% 29,24% 28,92% 28,63% 28,75% 
Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu) 35,46% 34,79% 33,98% 33,20% 32,32% 31,35% 30,36% 
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VRG teritorijā pilsētās un laukos dzīvojošo iedzīvotāju skaits 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pilsētās 11666 11776 11915 12145 12380 12345 12195 
Lauku teritorijā 25239 25023 24775 24652 24560 24014 23569 

        
VRG teritorijā pilsētās un laukos dzīvojošo iedzīvotāju skaita īpatsvars 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pilsētās 31,61% 32,00% 32,47% 33,01% 33,51% 33,95% 34,10% 
Lauku teritorijā 68,39% 68,00% 67,53% 66,99% 66,49% 66,05% 65,90% 
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Vidējais iedzīvotāju blīvums (19.60 cilv./km²) VRG PPP biedrības “Zied zeme” darbības 
teritorijā ir ievērojami lielāks nekā kaimiņu teritorijās, taču starp novadiem ir 
salīdzinoši liela gradācija, piemēram, Ikšķiles novadā iedzīvotāju blīvums ir 68,50 
cilv./km², Lielvārdes novadā – 45,69, Ķeguma novadā 11,48, bet Ogres novadā 11,13. 
Iedzīvotāju blīvums, tāpat kā iedzīvotāju skaita pieaugums, attālinoties no Rīgas un no 
novadu pilsētām samazinās.  

 
*CSB dati 
 Līdz ar iedzīvotāju skaita izmaiņām ir mainījusies iedzīvotāju skaita attiecība starp 
novadiem VRG teritorijā. 
Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija laika posmā no 2001.-2004.gadam, kā 
arī 2009.gada līdz 2012.gadam. 2011.gadā ir bijis vislielākais samazinājums ( - 563 
iedzīvotāji), taču to daļēji var izskaidrot ar tautas skaitīšanas datu pārrēķiniem. 
Iedzīvotāju skaita dinamika un tendences, kas ir aprēķinātas pēc lineāras metodes. 
Iedzīvotāju skaits turpināsies nedaudz samazināties, taču tas noteikti vairs nebūs tiks 
straujš. Iedzīvotāju mehāniskā kustība (izceļošana) vairs nenotiek tik strauji, taču 
turpmākajos gados iedzīvotāju skaits varētu samazināties dabiskas iedzīvotāju 
kustības rezultātā (dzimstības samazinājums). Jo šobrīd vidējais sieviešu 
reproduktīvais vecums ir no 26-29 gadiem, tas nozīmē, ka reproduktīvā vecumā tūlīt 
būs sievietes, kas ir dzimušas laikā no 1984. gada līdz 1986.gadam, kad vadoties pēc 
iedzīvotāju dzimums struktūras, jaundzimušo skaits strauji samazinājās.  
Valstiskā līmenī tiek plānots kā pagarināt vidējo reproduktīvo vecumu, t.i. pirmie bērni 
dzimtu jaunākām mātēm. Kā arī motivēt sievietes radīt vairāk bērnus, līdz ar to tiek 
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pamats domāt, ka demogrāfiskais robs nebūs tik liels un iedzīvotāju skaits VRG 
teritorijā samazināties par 0,10-0,15 % gadā.  

 
*SCB dati 
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir relatīvi nemainīgs, latviešu īpatsvars Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados ir 78,79%.  Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2012.gada sākumā 

 Latvieši Krievi Baltkrievi Ukraiņi Poļi Lietuvieši Citas tautības 
Ikšķiles novads 7538 746 157 75 99 74 132 
Ķeguma novads 4539 646 111 80 77 49 112 
Lielvārdes novads 8656 890 230 115 111 61 149 
Ogres novads 26824 5975 976 470 452 251 764 
KOPĀ 47557 8257 1474 740 739 435 1157 

*CSB dati 
Ekonomiskā situācija 
Viens no ekonomiskās attīstības rādītājiem teritorijā ir darbojušos uzņēmumu skaits. 
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres (ieskaitot pilsētu) novados kopā ir 4804 aktīvi 
uzņēmumi (uz 2014.gada 11.februāri): 

 Uzņēmumu skaits Cilv.sk./ Uzņ. sk.  Salīdzinot ar 2013.gadu 
Ikšķiles novads 833 10,16   10,76 
Ķeguma novads 411 13,74   10,69 
Lielvārdes novads 727 14,14   14,57 
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Ogres novads 2783 12,76   12,77 
*Lursoft dati 
Kopumā vidējais iedzīvotāju skaits uz vienu uzņēmumu (12,58) atbilst vidējām Latvijas 
rādītājam. Uzņēmumu skaita palielināšanās uz vienu iedzīvotāju liecina par 
ekonomikas atveseļošanās pazīmē, turklāt ir rezultāts tādiem valsts mēroga atbalsta 
pasākumiem, kā mikrouzņēmuma nodoklis un tamlīdzīgi pasākumi. 
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Uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika     
dati no lursoft.lv               
dati uz 2014.gada 11.februāri Uzņēmumu skaits (komercreģistrs, Uzņēmumu reģistrs)    Biedrību un nodibinājumu skaits 
Ikšķiles novads 883       Ikšķiles novads 80    
Ķeguma novads 411       Ķeguma novads 51    
Lielvārdes novads 727       Lielvārdes novads 79    
Ogres novads 2783       Ogres novads 255    
Kopā 4804       Kopā 465    
               
Uzņēmumu reģistrēšanās dinamika 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ikšķiles novads 26 23 23 22 34 47 65 68 67 43 66 102 89 88 
Ķeguma novads 13 7 12 10 16 12 26 24 27 15 23 32 31 41 
Lielvārdes novads 27 20 13 26 34 24 47 44 44 20 42 69 57 54 
Ogres novads 85 82 64 85 120 131 178 235 154 127 187 258 244 246 
Kopā: 151 132 112 143 204 214 316 371 292 205 318 461 421 429 

               
Uzņēmumu likvidēšanās dinamika 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ikšķiles novads 6 3 3 9 10 29 6 21 8 11 17 16 11 19 
Ķeguma novads 6 4 5 15 6 26 3 20 12 5 6 3 8 10 
Lielvārdes novads 10 8 9 14 14 48 5 36 14 9 20 12 7 15 
Ogres novads 36 37 26 44 39 107 30 115 51 37 84 45 56 55 
Kopā: 58 52 43 82 69 210 44 192 85 62 127 76 82 99 

               
Biedrību  un nodibinājumu reģistrēšanās dinamika 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ikšķiles novads 2 0 0 1 0 5 8 3 5 11 9 15 12 7 
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Ķeguma novads 1 0 0 0 0 2 4 6 2 5 6 8 4 6 
Lielvārdes novads 0 3 2 1 5 3 3 2 3 9 12 12 9 7 
Ogres novads 11 5 7 6 9 9 13 24 14 35 31 28 19 20 
Kopā: 14 8 9 8 14 19 28 35 24 60 58 63 44 40 

*Lursoft dati 
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Kopš PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam VRG teritorijā 
esošie uzņēmumi ir piedzīvojuši tā saukto ekonomikas krīzi, kas lielā mērā lika 
uzņēmumiem pārdomāt preču un pakalpojumu kvalitāti un pievienoto vērtību. Lai gan 
laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam uzņēmumu likvidēšanās rādītājos nav jūtams 
būtisks palielinājums, toties šajā periodā ir samazinājusies uzņēmumu reģistrāciju 
dinamika. 

 
*Lursoft dati 
Informācija par lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma 2012.gadā 

Uzņēmuma nosaukums Apgr. 2012.gadā, EUR  
SIA "IMPRO CEĻOJUMI" 6 014 016,00 Ikšķiles novads 
"Baltic-Calves" SIA 6 002 636,00 Ķeguma novads 
SIA "SENLEJAS" 4 563 337,00 Ogres novads 
SIA "MARK INVEST LATVIA" 4 000 833,00 Lielvārdes novads 
SIA "Preiss Būve" 3 415 453,00 Lielvārdes novads 
SIA "MRK Serviss" 3 172 707,00 Lielvārdes novads 
SIA "PALLANT" 3 128 910,00 Ogres novads 
K/s "MŪSMĀJU DĀRZEŅI" 2 659 348,00 Ogres novads 
SIA "KILA" 2 504 254,00 Ķeguma novads 
"Pērkoni Unitrade" SIA 2 479 422,00 Ikšķiles novads 
SIA "TILBE AGRO" 2 405 727,00 Ogres novads 
SIA "Elama B" 2 401 327,00 Lielvārdes novads 
SIA"UPESLĪČI" 2 182 862,00 Ogres novads 
SIA "GS Metāls" 2 112 732,00 Ogres novads 
SIA "ENARTEC LATVIJA" 2 051 496,00 Ogres novads 
SIA "MRK" 2 002 806,00 Ikšķiles novads 
SIA "Jēkaba aģentūra" 1 988 110,00 Ikšķiles novads 
SIA "Preco" 1 986 831,00 Lielvārdes novads 
SIA "SFM Latvia" 1 902 364,00 Ikšķiles novads 
SIA "VEINA PLUS" 1 824 580,00 Lielvārdes novads 

*Lursoft dati 
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Uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu Ikšķiles novadā: 

nosaukums apgrozījums, EUR 
SIA "IMPRO CEĻOJUMI" 6 014 016 
"Pērkoni Unitrade" SIA 2 479 422 
SIA "MRK" 2 002 806 
SIA "Jēkaba aģentūra" 1 988 110 
SIA "SFM Latvia" 1 902 364 
SIA Beauty World 1 693 829 
SIA "DIŽOZOLS PLUS" 1 659 222 
SIA "Eiropas Partneri" 1 493 203 
SIA "RINGLA PLUS" 1 131 749 
SIA "FITTERO" 955 336 
SIA "LĪČEZERS AT" 914 551 
z/s "KALNAKRAUČAS" 828 994 
SIA "EIVA STILS" 786 432 
SIA "RED TIMBERS" 689 541 
Akciju sabiedrība "Ceļu inženieri" 682 150 
SIA "IKŠĶILES OLIS" 670 300 
SIA "AIGUTA" 657 572 
INP SIA "Ikšķiles māja" 655 454 
SIA "OZOLIŅA KONDITOREJA" 623 796 
SIA "Eko El" 621 421 

*Lursoft dati 
 
Uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu Ķeguma novadā: 

nosaukums apgrozījums, EUR 
"Baltic-Calves" SIA 6 002 636 
SIA "KILA" 2 504 254 
SIA "RUBEŅI" 1 789 371 
SIA "JAUNZELTIŅI" 1 478 327 
SIA "EDO Būve" 531 265 
SIA "VIA MEŽS" 489 472 
SIA "REMBATE" 376 589 
SIA "ĶEGUMA STARS" 365 254 
SIA "Altara" 337 303 
SIA "KePPi" 333 303 
SIA "Baltijas Kausa Fonds" 303 745 
SIA "Ozolkalnu nams" 297 775 
SIA "Eirospars" 296 117 
SIA "GEOBALT" 256 439 
SIA "RITMI R" 250 761 
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SIA "RATE Business Solutions" 250 729 
SIA "GARKALNI VV" 227 240 
SIA "RAMEJ" 197 773 
SIA "Ķeguma aptieka" 196 394 

*Lursoft dati 
 
Uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu Lielvārdes novadā: 

nosaukums apgrozījums, EUR 
SIA "MARK INVEST LATVIA" 4 000 833 
SIA "Preiss Būve" 3 415 453 
SIA "MRK Serviss" 3 172 707 
SIA "Elama B" 2 401 327 
SIA "Preco" 1 986 831 
SIA "VEINA PLUS" 1 824 580 
SIA "MĀRIS & Co" 1 805 726 
SIA "LIELVĀRDES REMTE" 1 574 215 
SIA "GM HELICOPTERS" 1 334 835 
SIA "BEAVERSS" 1 262 471 
SIA "Lāčplēsis ZF" 1 259 902 
SIA "Lielvārds" 1 201 791 
SIA "Zemeka" 1 179 581 
Z/s "KUMELĪTES" 1 177 209 
SIA "LIELVĀRDES MELIORĀCIJA" 1 160 580 
SIA "SGC" 1 044 878 
SIA "M EXPLOSIVE" 975 095 
Akciju sabiedrība "HAITEK" 918 992 
SIA "Bronstain" 877 624 

*Lursoft dati 
 
Uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu): 

nosaukums apgrozījums, EUR 
SIA "PALLANT" 3 128 910 
K/s"MŪSMĀJU DĀRZEŅI" 2 659 348 
SIA "TILBE AGRO" 2 405 727 
SIA"UPESLĪČI" 2 182 862 
SIA "GS Metāls" 2 112 732 
SIA "ENARTEC LATVIJA" 2 051 496 
SIA "TILBE" 1 390 175 
SIA "MADLIENA 2" 1 303 795 
SIA "MIANDUM" 1 269 219 
Z/s "GALIŅI" 1 108 796 
SIA "Rodeko" 998 441 
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SIA "VISA Z" 944 471 
SIA "VEGI" 894 352 
SIA "UCENI" 748 270 
Z/s "ZVAIGZNĪTES" 704 819 
SIA "ALVSTRE" 690 468 
SIA "Auto-VUK" 655 977 
SIA "JOSSO" 639 174 
SIA "Privacon Baltics" 610 753 

*Lursoft dati 
 

Ārvalstu investīcijas novados 
Vieta novadu sarakstā Novads Euro 

16 Ogres novads (t.sk. pilsētu) 16,128,581.49 
69 Ikšķiles novads 300,471.80 
82 Lielvārdes novads 137,218.10 
99 Ķeguma novads 14,150.28 

*Lursoft dati 
 
Lielākās ārvalstu investīcijas pēc valstīm 

Novads Valsts EUR 
Ogres novads Somijas Republika 12,077,850.00 

Lihtenšteinas Firstiste 1,572,594.00 
Norvēģijas Karaliste 1,172,530.00 
Zviedrijas Karaliste 373,020.00 
Nīderlandes Karaliste 343,040.00 

   Ikšķiles novads Vācijas Federatīvā Republika 200,240.00 
Ukraina 37,166.00 
Krievijas Federācija 23,082.80 
Lietuvas Republika 11,051.00 
Baltkrievijas Republika 6,980.00 

   Lielvārdes novads Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 65,000.00 
Dānijas Karaliste 43,500.00 
Lihtenšteinas Firstiste 5,700.00 
Igaunijas Republika 4,600.00 
Baltkrievijas Republika 4,000.00 

   Ķeguma novads Krievijas Federācija 4,000.00 
Lietuvas Republika 3,144.96 
Vācijas Federatīvā Republika 2,406.32 
Spānijas Karaliste 2,000.00 
Nīderlandes Karaliste 1,500.00 

*Lursoft dati 
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Laikā posmā 2010.gada līdz 2013.gadam tika veikta virkne pasākumu, kas veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību, piemēram, samazināt nodokļus, atviegloja nosacījumus 
mazajai uzņēmējdarbība. Arī fondu atbalstam tika samazinātas prasības un palielināta 
atbalsta intensitāte.  
Praktiski visas pašvaldības ir veikušas pasākumus, kas veicina uzņēmējdarbības 
attīstību, piemēram, uzņēmējdarbības komisijas vai padomes izveide, labāko 
uzņēmēju apbalvošana, tikšanās un diskusijas, kā arī dažādi semināri vai apmācības.  
2011.gada tika veikta Ikšķiles novada uzņēmēju aptauja (22 respondenti) ar mērķi 
noskaidrot, kāda veida atbalstu uzņēmēji sagaida no vietējām pašvaldībā, kas parādīja, 
ka uzņēmēji vairāk sagaida informatīvus un sadarbību veicinošus pasākumus.  
Kādu atbalsta veidu Jūs gribētu iegūt no pašvaldības? (respondentu skaits 22 
uzņēmēji)    

Respondentu skaits (īpatsvars) Atbalsta veids 
15 (jeb 68 %) Informācijas sniegšanas pakalpojumi 
12 (jeb 55 %) Atbalsts sadarbības partneru meklēšanā (piem., uzņēmumu datu bāze) 
10 (jeb 46%) Mārketinga aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai 
10 (jeb 46%) Regulāras diskusijas ar uzņēmējiem 
8 (jeb 36%) Vienkāršotas pašvaldības administratīvās procedūras 
7 (jeb 32%) Praktisku pasākumu organizēšana (piem., gadatirgi, konferences, uzņēmēju brokastis) 
5 (jeb 23%) Transporta infrastruktūras attīstība 
4 (jeb 18%) Atbalsts darbaspēka meklēšanā pašvaldībā 
4 (jeb 18%) Industriālo teritoriju attīstīšana 
3 (jeb 14 %) Atbalsts darbinieku izglītošanā un dažādu apmācību organizēšanā  

    
Kā papildus iespējas pašvaldībām sekmēt uzņēmējdarbības attīstību varētu minēt arī: 

- uzlabot pakalpojumu pieejamību, attīstīt e-pakalpojumus, izsniedzot 
nepieciešamās atļaujas un izziņas uzņēmējiem, izsniegt atļaujas un izziņas 
iespējami īsā laikā; 

- izstrādāt saistošos noteikumus ar mērķi neradīt administratīvo slogu 
uzņēmējiem (vienkāršot administratīvās procedūras); 

- piemērot nodokļus un nodevu atvieglojumus (nekustamā īpašuma nodokļu 
atlaides, bezmaksas tirdzniecības atļaujas, samazinātas reklāmas izmaksas); 

- veicināt partnerību starp pašvaldību un uzņēmējiem; 
- paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī 

pieaicināt speciālistu uzņēmējdarbības veicināšanai; 
- sekmēt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību subsidēto darbavietu izveidē; 
- sekmēt pašvaldības līdzdalību investīciju piesaistei privātās ražošanas 

teritorijās u.c.; 
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- attīstīt industriālās teritorijas un ceļu infrastruktūru (pašvaldības atbalsta 
nodrošināšana infrastruktūras - ūdensapgāde, kanalizācija, ielas, ceļi - izveidei); 

- identificēt, kartēt un aprakstīt industriālā zonā esošos neizmantotos zemes 
gabalus (veidot investīciju karti); 

- veidot biznesa inkubatorus, uzņēmēju telpas un industriālās zonās; 
- izstrādājot teritorijas plānojumu, paredzēt uzņēmējdarbībai būtisko teritoriju 

attīstību;  
- izstrādāt pašvaldības teritorijas mārketinga programmu;  
- nodrošināt informatīvo atbalstu uzņēmējiem; 
- veidot novada/reģiona zīmolu; 
- organizēt novada uzņēmēju dienas, sekmēt uzņēmēju savstarpējo sadarbību, 

pieredzes apmaiņu un informētību par aktuālajiem jautājumiem; 
- veicināt jauniešu nodarbinātību, jaunatnes ieinteresēšanu uzņēmējdarbībā 

(stipendiju fonds); 
- veicināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības iespējas. 

Lielā daļā pasākumu var iesaistīties ar nevalstiskās organizācijas, tai skaitā vietējās 
rīcības grupas. PPP biedrība “Zied zeme”, kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi 
uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstību, ne tikai sniedzot atbalstu caur ELFLA un 
EZF pasākumiem, bet organizējot arī kapacitāti stiprinošus pasākumu un projektus 
vietējā produkta attīstībai. 
Kā viens no veiksmīgiem piemēriem ir “Zied zeme delikatešu grozs”, kas ir piepildīts ar 
vietējo ražotāju produktiem, kuri ir izvēlēti vērtējot to unikalitāti un kvalitāti, īpaši 
veicinot teritorijas atpazīstamību un izaugsmi. Tas ir piedāvājums Ogres, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes novada ražotājiem. 
2013. gadā Biedrība uzsāk starptautisku sadarbības projektu “ABC vietējiem 
ražotājiem”, kura mērķis ir izveidot sistēmu vietējo ražotāju un produktu atbalstam, 
pamatojoties uz zināšanu un paraugprakses apmaiņu starp Latvijas, Čehijas un 
Lietuvas vietējām rīcības grupām. Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējo produktu 
identitātes simbols, izveidota filma, informācijas materiāli, kā arī organizētas vairākas 
starptautiskas vietējo ražotāju sadarbības vizītes.   
Sociālā uzņēmējdarbība 
Latvijā līdz šim sociālās uzņēmējdarbības jēdziens nav bijis skaidrots viennozīmīgi. Nepieciešams sakārtot juridisko bāzi, jo līdz šim neviena no uzņēmumu vai organizāciju reģistrācijas formām neparedz šāda veida darbību.   Nākamajā plānošanas periodā ir paredzēti atbalsta pasākumi no ES fondiem sociālās uzņēmējdarbības veikšanai, tāpēc paredzams, ka būs nepieciešami pasākumi sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai, lai skaidrot šīs darbības formas mērķus un iespējas.   Eiropas Komisija (2011) šādi raksturo sociālo uzņēmējdarbību: 
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“Sociālais uzņēmums, kas ir sociālās ekonomikas dalībnieks, ir tāds uzņēmums, kura 
galvenais mērķis ir sociālās ietekmes īstenošana, nevis ieguvumu radīšana saviem 
īpašniekiem vai partneriem. Tas darbojas tirgū, uzņēmējdarbībai raksturīgā un 
inovatīvā veidā ražojot preces un sniedzot pakalpojumus, un izmanto ienākumus 
lielākoties sociāliem mērķiem. Šos uzņēmumus vada atbildīgi un pārredzami, proti, 
iesaistot uzņēmuma ekonomiskajā darbībā tā darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
puses.” 
PPP biedrības “Zied zeme” Stratēģijas īstenošanas laikā tika iesniegti un arī realizēti 
vairāki projekti, kuriem ir sociālā uzņēmuma rakstura pazīmes. Parasti šādus projektu 
realizē nevalstiskas organizācijas veicot saimniecisku darbību un aizpildot brīvo 
pakalpojuma nišu, kas vietējā teritorijā uz to brīdi nav pieejama.  
Plānojot nākamā perioda stratēģija būtu jāpievērš lielāka uzmanība projekta 
vērtēšanai pēc būtības, nevis pēc iesniedzēja juridiskā statusa. Jāizvērtē projekta 
sociālā un ekonomiskā ietekme uz vietējo teritoriju, kā arī jānosaka pazīmes/kritērijus, 
kuri nodalītu organizācijas peļņas gūšanai dalībnieku labumam vai arī kopējām 
sabiedriskām interesēm.  
 
Sociālā vide  
   PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam būtībā tika 
izstrādāta 2006.gadā, bet 2008.gadā tika aktualizēts rīcības plāns, bet 2009.gadā tika 
veiktas redakcionālas izmaiņas pamatojoties uz administratīvi teritoriālo reformu, 
kuras rezultātā tika likvidēti rajoni un apvienoti pagasti novados. Taču pats būtiskākais 
ir tas, ka stratēģijā nav bijusi paredzēta ir ekonomikas lejupslīde un krīze, kas ietekmēja 
visu Latvijas teritoriju. Krīze ir ietekmējusi ne tikai ekonomikas nozares, bet arī sociālo 
vidi. Tika samazināti gan sociālie pabalsti, gan algas, kas būtiski samazināja iedzīvotāju 
maksāt spēju. Kā rezultātā novadi saskārās ar pašu būtiskāko problēmu – iedzīvotāju 
aizplūšanu. 
Lai gan no valdības un atbildīgajām ministrijām tika doti uzstādījumi jebkādā veidā 
stimulēt ekonomikas izaugsmi, tāpēc uzņēmējdarbības projektiem tika atviegloti 
nosacījumi. Taču situāciju korekti raksturo kāda uzņēmēja citāts “Kāpēc man veidot 
uzņēmumu, kur nekā nav? Nav skolas maniem bērniem, nav atpūtas vietu un kultūras 
pasākumu manai un manu darbinieku ģimenei” (Iedzīvotāju fokusa grupa Ķeipenē). 
Līdz ar to ieguldījums sociāla rakstura projektos un pasākumos ir vērtējams, tikpat 
nozīmīgs, jo veicina iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos un neaizplūšanu (īpaši 
jaunākās paaudzes). 
Izglītība un sports 
Izglītības joma ir ļoti plaša, jo tā skar vispārējo izglītību sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz vidusskolām un profesionālam vidējās izglītības iestādēm, ko nodrošina 
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pašvaldības un valsts iestādes. Tiek piedāvāta arī profesionālas ievirzes un interešu izglītība, kā arī interešu izglītības pulciņi gan bērniem, gan pieaugušajiem.      Izglītība tās visplašākajā izpratnē dod iespēju iegūt darba tirgum nepieciešamo 
kvalifikāciju un kompetences, tā attīsta cilvēka talantus, sociālo inteliģenci un 
personisko izaugsmi.  
PPP biedrības “Zied zeme” teritorijā ir plašs izglītības piedāvājums, taču jāatzīmē, ka 
pieaug to izglītojamo skaits, kuri pārāk agri pamet izglītību un pārtrauc mācības, nereti 
nonākot sociālā riska grupās un nespējot iekļauties darba tirgū.  
Iedzīvotāju skaita samazināšanās būtiski ietekmē arī izglītojamo sastāvu un skaitu 
vispārējās izglītības posmā. Lauku skolās skolēnu skaita samazināšanās ir daudz 
izteiktāka nekā pilsētā, un tas nopietni apdraud izglītības iestāžu pastāvēšanu nākotnē. 
Taču ne reti ar laiku skolas likvidēšanu tiek zaudēts arī vietējais kopienas centrs, jo tieši 
skolas ir tās, kas veido vietējo sabiedrisko un kultūras dzīvi.  
Jāatzīmē, ka visās mācību iestādēs, kā arī interešu izglītībā vērojama moderno 
tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, t.i. skolās tiek iegādātas interaktīvās tāfeles, 
elektroniskie mācību līdzekļi, ieviesta e-klase u.c. pasākumi.  
Papildus tam tiek uzlabota skolu infrastruktūra – veikti energoefektivitātes pasākumi, 
kas ļauj samazināt ēku uzturēšanas pasākumus.  
Lai nodrošinātu izglītojamo iespējas iegūt obligāto, interešu un profesionālās ievirzes 
izglītību iespējami tuvāk dzīves vietai, ir paaugstināta izglītojamo mobilitāte – 
nodrošināti skolēnu autobusi, kā arī pašvaldību dotācijas satiksmes autobusiem. 
Pieaugušo tālākizglītības procesā ir nepieciešama cieša sadarbība starp izglītības 
pakalpojuma sniedzējiem un darba devējiem, lai veicinātu iedzīvotāju konkurētspējas 
paaugstināšanu.  
Iespējai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ir būtiska nozīme vispusīgas un veselīgas 
personības veidošanās procesā. 
Teritorija ir bagāta ar sporta aktivitātēm nepieciešamajiem objektiem, taču nav 
pietiekams inventārs un aprīkojums, kā arī atsevišķi infrastruktūras objekti ir 
novecojuši un nav atbilstošā stāvoklī.  
Lai sabiedrībā, īpaši bērnu un jauniešu vidū, popularizētu un stiprinātu aktīva un 
veselīga dzīvesveida paradumus, nozīmīga ir sporta un tautas sporta attīstība 
iespējami tuvāk dzīves vietai. 
Novada sporta objektus saturīga brīvā laika pavadīšanai izmanto ne tikai novada 
iedzīvotāji, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. Novadam ir izveidojusies laba 
sadarbība ar kaimiņu novadiem un sporta organizācijām dažāda mēroga sporta 
pasākumu organizēšanā. 
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Pētījuma laikā veiktā iedzīvotāju aptauja parāda, ka sports ir ļoti nozīmīga dzīves daļa. 
Vietējie iedzīvotāji labprāt nodarbotos ar sporta aktivitātēm, tiek izteiktas vēlmes pēc 
papildus sporta laukumiem un zālēm, kā arī atbilstoša inventāra. 
PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā ir vērojama salīdzinoši būtiska atšķirība 
sporta zāļu un haļļu tehniskajā stāvoklī. Sporta infrastruktūrai ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Daudziem stadioniem ir nepieciešami rekonstrukcijas darbi, lielākoties ir 
jānomaina futbola laukuma un skrejceļu segumi. Ir nepieciešami līdzekļi, lai 
infrastruktūru sakārtotu tādā līmenī, lai iedzīvotāji varētu to kvalitatīvi izmantot. 
Veselības aprūpe un sociālā vide Veselība un veselīgs dzīvesveids ir ļoti svarīgs apstāklis kvalitatīvai dzīves videi. Teritorijā ir radīts kvalitatīvs veselības primārās aprūpes sniedzēju tīkls, kuru būtu nepieciešams pakāpeniski modernizēt, kā arī izveidot kā vienotu veselības aprūpes kompleksu, kas ļautu iedzīvotājiem iegūt kvalitatīvu veselības aprūpi vienkopus.  PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā darbojas Ogres rajona slimnīca, kas ir apvieno arī bijušo Ogres poliklīniku, tagad ambulatorā daļa. Bet Tuberkulozes un plaušu slimnīca ”Ceplīši” tiks slēgta finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, tuvākajā laikā ir plānots slēgt arī VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Rehabilitācijas nodaļu Ogrē, jo iestādei trūkst līdzekļu un ir nepiemērotas telpas ārstniecības iestādei.  Galvenie sociālo pakalpojumu veidi ir sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.  Ar sociālo aprūpi saistītos jautājumus organizē un pārrauga pašvaldību un valsts institūcijas. Sociālos pakalpojumus sniedz – Ogres novada vispārējā tipa pansionāts „Madliena” (veco ļaužu nams); Ogres novada Lauberes bērnu nams; Ķeguma novada Sociālās un veselības aprūpes centrs (veco ļaužu nams). Darbu ir uzsācis arī Ogres pansionāts, vecajā slimnīcas ēkas korpusā.   Teritorijā darbojas arī divas mobilās brigādes, kas nodrošina speciālistu pakalpojums cilvēkiem, kuri nespēj izkļūt no mājām, un nodrošina transporta pakalpojumus, tiem kuriem nepieciešams specializētais transports.   Kultūrvide  Kultūra ir viens no galvenajiem dzīves kvalitātes rādītājiem gan attiecībā uz sabiedrību, 
gan indivīdu, gan vidi. Tai ir būtiska loma nacionālās identitātes, it īpaši latviešu 
valodas saglabāšanā, kas dod arī papildus iespējas komunikācijas mehānismu 
veidošanai ar citām tautībām. 
VRG PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorija ir vienmērīgi pārklāta ar kultūras 
iestāžu infrastruktūru - bibliotēkām, kultūras un tautas namiem, mūzikas un mākslas 
skolām, muzejiem, brīvdabas estrādēm. Teritorijā darbojas 22 pašvaldību bibliotēkas, 
19 kultūras un tautas nami (Ogres novads – 10, Lielvārdes novads – 3, Ķeguma 
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novads – 4, Ikšķiles novads – 2), 7 pašvaldību mūzikas, mākslas skolas, 5 pašvaldību 
muzeji/vai kultūrvēsturisko mantojumu centri, 10 pašvaldību brīvdabas estrādes. 
Teritorijā darbojas vairāki muzeji - A. Pumpura Lielvārdes muzejs un Birzgales pagasta 
muzejs “Rūķi”, Enerģētikas muzejs Ķegumā, Ogres Vēstures un Mākslas muzejs, 
Latvijas skautu un gaidu Centrālās organizācijas muzejs un kultūras mantojuma centrs 
“Tīnūžu muiža”.  
Tūrisma attīstība 
Likvidējot Ogres rajonu, beidza pastāvēt arī Ogres rajona tūrisma informācijas centrs, 
divus gadus Ogres un Ikšķiles pašvaldību izveidota kopīga aģentūra “Ogres un Ikšķiles 
tūrisma attīstības aģentūra”, taču šobrīd tūrisma jomu katra pašvaldība organizē 
patstāvīgi.  
Teritorijā darbojas Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un 
atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra",  kuras uzdevums ir attīstīt Zilo 
kalnu teritoriju. 
Tūristu piesaistes veicināšanai kā tūrisma galamērķa popularizēšanai regulāri tiek 
veikti apjomīgi ar mārketinga aktivitātēm saistīti pasākumi, kā, piemēram, bukletu 
izdošana, informācijas izvietošana vietējo novadu mājas lapās, piedalīšanās 
gadatirgos, izstādēs, konferencēs, sadarbības uzturēšana un stiprināšana ar dažādām 
tūrisma organizācijām un masu mēdijiem. Notiek arī aktīva sadarbība ar citām 
pašvaldībām un aktīva iesaistīšanās starptautiskos projektos. Piemēram, vairākas 
sešas pašvaldības (Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadi) ir 
apvienojušas vienotā Lejasdaugavas tūrisma reģionā un kopīgi piedalās izstādēs, 
novadu svētkus u.c. 
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SVID analīze un tā izvērtējums 2014.gada kontekstā 
VRG PPP biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijas izstrādes laikā tika noteiktas arī 
stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi, lai identificētu turpmākās stratēģijas 
prioritātes, pasākumus un rīcības.  

Stiprās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, tuvu galvaspilsētai, labs ceļu tīkls (maģistrālo ceļu attīstība). 

Attiecībā uz ceļu tīklu un loģistiku, situācija ir uzlabojusies, jo ir veikta autoceļa Tīnūži – Koknese rekonstrukcija. 
Relatīvi augsts darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, zems oficiālais bezdarba līmenis 

Saistībā ar iedzīvotāju aizbraukšanu (lielākoties darbspējas vecuma cilvēku), darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars samazinās, taču tas vēl joprojām ir relatīvi augsts, salīdzinot ar kopējo Latvijas situāciju. Bezdarba līmenis ir paaugstinājies, taču salīdzinoši zems (kā jau Pierīgas teritorijai)  
Veidojas lieli uzņēmumi, daudz spēcīgas un lielas zemnieku saimniecības 

Tendences pārbaudei nav rādītāju, taču jāsecina, ka ir veikta virkne pasākumu, kas atbalsta tieši mikro, mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī mājražotājus un amatniekus.  Iedzīvotāju iepirkšanās ieradumos ir parādījusies tendence iegādāties vietējo preci, kas stimulē mazo uzņēmējdarbību – ražošanu un pakalpojuma sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem. Tāpēc tendence tomēr ir veidoties mikro un maziem uzņēmumiem. 
Lauksaimniecības veidu daudzveidība - gan tradicionālā, gan netradicionālā.  

Lauksaimniecības veidi ir daudzveidīgi, taču nav iezīmju, ka to ir vairāk nekā citur. Parādās jauni un netradicionāli risinājumi esošo produktu iepakošanai un pārstrādei – radīta papildus pievienotā vērtība lauksaimniecības produktam. 
Pietiekams nodrošinājums ar teritorijām apbūvei   

Kopumā brīvo teritoriju ir pietiekami daudz taču lielākoties tās ir piemērotas privātmāju būvniecībai. Ražošanas teritoriju attīstībai nepieciešams attīstīt komunikāciju tīklu (elektrība, gāzes pievadi, ūdens un kanalizācija, ceļi, t.sk. savienojumi ar valsts ceļiem).  
Relatīvi kvalitatīva un ekoloģiski tīra vide, aizsargājamās dabas teritorijas un Natura 2000, vides resursu daudzveidība (bioloģiskā daudzveidība)  

Teritorija kopumā ir “zaļa” un ekoloģiska. Pieejami daudz parki, meži, dabas teritorijas, daudzviet neskartas un arī nesakoptas. Taču kopumā iedzīvotāju domāšana kļūst ekoloģiskāka un videi draudzīgāka, tāpēc šī tendence noteikti attīstīsies.  
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Tūrismam pievilcīga vide.  Tūrisma attīstībai visvairāk piemērot ir tieši tūrisma objektu vieglā sasniedzamība (tuvu Rīgai). Tūrisma objektu potenciāls ir, taču nepieciešams attīstīt un sakārtot esošos objektus un ierīkot jaunus. Papildus būtu jāveido tūrisma kartes (maršruti) un pakalpojumu paketes.  Jāatzīmē, ka ar Tīnūžu – Kokneses šosejas atklāšanu, tūrisma nozares uzņēmumi ir pamanījuši tūristu plūsmas samazināšanos šosejas Rīgas-Daugavpils tuvumā. Arī pasliktinoties politiskajai situācijas ar kaimiņvalsti Krieviju, ir samazinājies tieši krievu tūristu skaits. 
Teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu.  

Līdzīgi kā iepriekšējā punktā, objekti ir jāattīsta. Taču papildus tam ir jāuzver arī nemateriālais kultūras mantojums – tautas deju kopas, kori un ansambļi, kā arī kultūras pasākumu tradīcijas.  
 

Vājās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Darbaspēka aizplūšana, salīdzinoši zems atalgojums. Darbspējīgo iedzīvotāju aizplūšana vēl joprojām ir liela problēma visā Latvijas teritorijā (it īpaši lauku apvidos), kas rada virkni problēmu ekonomikas attīstībai, piemēram, darbaspēka trūkums.  Algojuma līmenis “pēc krīzes” periodā pakāpeniski palielinās, taču vēl joprojām ir aktuāls jautājums par nelegālo nodarbinātību un “aplokšņu” algām.  
Nav nodrošināta mājokļu energoefektivitāte. Izmaksas mājokļu uzturēšanai turpina palielināties, jo pieaug apkures izmaksas. Turklāt ēku tehniskais stāvoklis nolietojas un pasliktinās. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem vienīgā iespēja samazināt tēriņus par siltumu ir energoefektivitātes pasākumu veikšana un aizvietot apkures katlus ar ekonomiskākiem. Pēdējos gados ir pieejamas vairākas programmas šādām aktivitātēm, arī nākamajā plānošanas periodā šī būs viena no prioritātēm.  
Neapmierinošs ceļu tehniskais stāvoklis, vāji attīstīta satiksmes drošība. 

Lai gan valsts, gan pašvaldības pastāvīgi veic rekonstrukcijas darbus lielākas nozīmes ceļiem un ielām, kopējās stāvoklis ceļu stāvoklis (it īpaši lauku teritorijās) nav apmierinošs. Arī iedzīvotāju aptaujās šai problēmai ir ļoti augsti rādītāji. 
Mazo saimniecību un lauku sētu skaita samazināšanās.  Kopumā tendence saglabājas, jo uzturēt mazu saimniecību nav rentabli, tāpēc aizvien biežāk mazās saimniecības plāno veikt lauksaimniecības produktu pārstrādi, tādējādi palielinās arī mājražotāju skaits. 
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Aktīvu uzņēmēju apvienību un nozaru asociāciju trūkums, zems iedzīvotāju aktivitātes līmenis. 

Uzņēmēju apvienības un nozaru asociācijas teritorijām nav spēcīgas, pietrūkst kopēja viedokļa paudēja un interešu lobēšanas aktivitātes. Uzņēmēji nav aktīvi un neiesaistās organizācijās. 
Maz ieinteresēta informācijas sabiedrība.  

Būtībā iedzīvotāju skaits, kas ir informēti un iesaistās pasākumos un aktivitātes un neliels. Problēma ir tā, ka lauku novados aktivitātes iesaistās vieni un tie paši iedzīvotāji (kuri savukārt ir ļoti labi informēti). Problēma ir piesaistīt jaunus iedzīvotājus. 
Vides piesārņojums (apdzīvotu vietu un maģistrālu tuvumā). Nepietiekami attīstīta atkritumu apsaimniekošana. 

Vides piesārņojuma jomā situācija būtiski nav mainījusies. Atkritumu apsaimniekošana nav sakārtota, jo visām pašvaldībām vēl nav veikt iepirkums par atkritumu izvešanas apsaimniekotāju, kuram būs arī uzdevums informēt sabiedrību un veicināt atkritumu šķirošanu. 
Pietrūkst kompleksās attieksmes pret vidi. Kopumā tendence šajā jomā uzlabojas, jo visās pašvaldībās ir apstiprināti ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni, kas aptver ļoti plašu jautājumu loku.  
Infrastruktūras objektu nolietojums. Tendence uzlabojas, jo ir veikti lieli finanšu ieguldījumi publiskās infrastruktūras attīstībā, taču vēl ir diezgan daudz ēku, kuru tehniskais stāvoklis turpina pasliktināties. 

 
Iespējas 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas teritorijas attīstībā. Šis apstāklis ir viens no Stratēģijas galvenajiem uzstādījumiem, jo rīcības plānu būtībā ievieš vietējie iedzīvotāji, vietējiem uzņēmumi, kā arī pašvaldības. Ir veikti arī citi pasākumi/konkursi, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem veidot savu vidi.  
Sekmēt labvēlīgas dzīves vides veidošanos lauku teritorijā, risinot nodarbinātības, brīvā laika pavadīšanas jautājumus. 

Veicinot labvēlīgas dzīves vides veidošanu, tiek risināts viens no galvenajiem izaicinājumiem -  iedzīvotāju aizplūšana. 

Pilnveidot izglītības (īpaši mūžizglītības) procesa kvalitāti. 
Mācību procesa kvalitātes uzlabošana veicinās lielāku sabiedrības iesaisti un nodrošinās sekmīgāku ieguldīto līdzekļu izlietojumu. 

Sekmēt inovāciju pielietojumu visos teritorijas attīstības procesos. 
Novitāte ir viens no svarīgākajiem elementiem veiksmīgai ekonomikas attīstībai, jo ietekmē visus procesu sākot no ražošanas beidzot ar patēriņu. Jāsekmē inovatīvi risinājumi arī jauniem un esošajiem infrastruktūras objektiem. Pozitīva tendence ir vērojama mācību procesā jauno tehnoloģiju pielietošanā. 
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Investīciju ieplūšana rajonā. Diemžēl teritorijā ir vāji attīstīta investīciju piesaistīšana (ārvalstu), bet šis apstāklis varētu būt viens no svarīgākajiem aspektiem gan ekonomikas izaugsmē, gan kvalitātes pieaugumā. 
 

Draudi 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Mainīgās likumdošanas. Viena no galvenajām problēmām, ko min vietējie uzņēmumi, ka nevar kvalitatīvi plānot uzņēmuma attīstību, jo laicīgi nezina par plānotājām izmaiņām likumdošanā un nodokļos. 
Nestabilitāte valsts reģionālās attīstības politikā. Nepietiekošs valsts atbalsts.  

Vēl joprojām nav skaidra situācija par novadu apvienošanu/reorganizāciju. Tiek lemts arī par reģionu nepieciešamību.  
Nav kompleksas pieejas attīstībai (nevis teritorijai, bet nozarēm). 

Pamatojoties uz pašvaldību attīstības programmām un ilgtermiņa stratēģijām tiek plānots, ka tiks sasniegta kompleksa pieeja attīstībai, taču atbalsts ES fondu pieejamībai ir noteikta, balstoties uz nozaru attīstību. Turklāt visi novadi/teritorijas nav nostādīti vienādās pozīcijās, kas ir saistīta ar valsts policentrisku attīstību. Pašvaldības arī norāda, ka problemātiski ir plānot teritorijas attīstību, jo vēl joprojām nav skaidrs, kādiem mērķiem tiks dots ES atbalsts. 
Sabiedrības noslāņošanās.  Sabiedrības noslāņošanās galvenokārt ir saistīta ar iedzīvotāju maksātspēju.  
Mājokļu fonda stāvokļa pasliktināšanas. Šis apstāklis ir apskatīts jautājumā par mājokļu energoefektivitāti. 
Piesārņojuma riska pieaugums, nekontrolēts dabas vides piesārņojums. 

Lai gan šie ir ārējie draudi, tomēr šo apstākli var ietekmēt gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, gan pašvaldības. Jautājums ir apskatīts vājajās puses pie vides piesārņojuma.  
Intelekta aizplūšana Intelekta aizplūšana ir saistīta gan ar iedzīvotāju izbraukšanu no valsts, gan arī ar jaunākas paaudzes pārcelšanos uz Rīgu un lielākajām pilsētām, kur ir nodrošināt labāks algu līmenis.  

1. PRIORITĀTE - DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS 
TERITORIJĀ.  PPP biedrība „Zied zeme” uzskata, ka cilvēkresursu attīstība ir viens no 
vissvarīgākajiem nosacījumiem līdzsvarotai dzīves kvalitātes pieaugumam. Iedzīvotāju 
zināšanas un prasmes ir galvenais virzītājspēks teritorijas ekonomiskai izaugsmei, 
jaunu tehnoloģiju attīstībai, veicina darba ražīgumu un efektivitāti, un galvenais, veido 
saliedētu un aktīvu sabiedrību PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā. 
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Vietējo iniciatīvu grupu attīstībai ir būtiski radīt labvēlīgus apstākļus to darbībai. Radot 
sakārtotas telpas un nodrošinot tehnisko aprīkojumu darbības nodrošināšanai, tiks 
veicināta iniciatīvu grupu aktivitāte. Attīstot sadarbības un pieredzes apmaiņas tiks 
iegūti labas prakses piemēri un ieviesti dzīvē. 
Izstrādājot attīstības stratēģiju, ir secināts, ka iedzīvotāji nejūtas pietiekami 
pārliecināti par saviem spēkiem ietekmēt attīstības un lēmumu pieņemšanas 
procesus, kas saistīti ar vietējo sabiedrību un pašvaldību. Iedzīvotāji atzīst, ka pašu 
aktivitāte lielā mērā ietekmē gan viņu dzīves uzlabošanos, gan kopējo attīstību. Taču 
viņu iniciatīva nav pietiekami liela, lai to veicinātu. 

Stiprās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Tuvumā (Ogrē, Rīgā) atrodas pietiekams mūžizglītības iestāžu skaits 

Teritorijas iedzīvotājiem ir pieejami mūžizglītības pakalpojumi gan Rīgā, gan Ogrē, gan arī lielākajās pilsētās, taču tālākām lauku teritorijām šo pakalpojumu pieejamība ir ierobežota. 
Iespēja izmantot interneta resursus apmācībā, pieejami publiskie interneta pieejas punkti 

Publiskās pieejas interneta punkti (PPIP) ir plaši pieejami visā teritorijā, galvenokārt bibliotēkās. Šobrīd esošais aprīkojums ir diezgan nolietojies, toties 2015.gada sākumā tiks uzstādīti jauni PPIP, jo ir atvērta 3.2.2.2.aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība". 
Teritorijā ir piesaistīt mūžizglītības koordinatori Kopš rajonu likvidēšana mūžizglītības koordinatori vairs nav pieejami, šo funkciju pilda pašvaldības. Šādi amati (uz pilnu slodzi) vairs nav, bet atsevišķiem darbiniekiem pienākumi ir amatu apvienošanas kārtībā. 
Ir aktīvas vietējas rīcības grupas, kuras vēlas iesaistīties iedzīvotāju izglītošanā 

Šajā kontekstā ir domātas vietējās iniciatīvu grupas. Teritorijā ir pieejama vairākas biedrības, kas organizē mūžizglītības pasākumus, taču to pārklājums nav vienmērīgs. 
Ir pieejami apmācību kursi NVA Ogres filiālē NVA ir pieejams plašs pakalpojumu loks, turklāt iestāde īsteno vairāku ES projektus, iesaistot nodarbinātībā gan cilvēkus ar invaliditāti, jauniešus un ilgstošos bezdarbniekus. 
Zied zeme teritorijā atrodas liels skaits vietējo iniciatīvu grupu 

Teritorijā esošo NVO skaits ir liels, turklāt pēdējo 7 gadu laikā biedrību reģistrācijas dinamika ir strauji pieaugusi. To var skaidrot ar Leader projektu programmas atvēršanu, jo starp iesniedzējiem ir daudz salīdzinoši jaunu organizāciju. 
Pastāv daudzu jomu iniciatīvu grupas Biedrības un nodibinājumi pārstāv ļoti lielu spektru dažādu jomu, taču procentuāli vislielākais skaits ir tieši sporta organizāciju.  
Vietējām iniciatīvu grupām ir pieredze projektu sagatavošanā 

Biedrībām un nodibinājumiem ir liela pieredze projektu sagatavošanā un ieviešanā. Zināmā mērā, 
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tas nostāda nevienlīdzīgā situācijā jaunās biedrības, kas ir tikai uzsākušas darbību. 
Vietējās novadu pašvaldības atbalsta daudzas vietējās iniciatīvu grupas, nodrošinot telpas 

Lielākoties pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu projektiem, ja tiem ir publiski pieejami rezultāti, t.i. sabiedriska rakstura projekti. Atsevišķās pašvaldībās ir izstrādāti noteikumi projektu izvērtēšanai un finansējuma saņemšanai. 
Iniciatīvu grupām ir vēlme iesaistīties rajona sociālekonomisko problēmu risināšanā 

Gan iedzīvotājiem, gan iniciatīvu grupām ir vēlme iesaistītes aktuālu jautājumu risināšanā novados, taču, kā jau iepriekš ir minēts, ir jāveicina jaunu grupu iesaistīšanos un pilsoniskās aktivitātes palielināšanos. 
 

Vājās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Mūžizglītības pasākumi nav nodrošināti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai 

Attālākajos novados mūžizglītības pakalpojumu klāsts ir ļoti šaurs, un iedzīvotāju piekļūšana uz novadu centriem ir problemātiska, jo ir vājo attīstīta sabiedriskā transporta kustība. 
Mācību programmas ir vienveidīgas un novecojušas Mācību programmu klāsts varētu būt daudzveidīgāks, pietrūkst tehnisku pulciņu un nodarbību, kas ir saistīts ar tehniskā aprīkojuma trūkumu. 
Nav pieejama tehniskā bāze un aprīkojumus mācību procesa nodrošināšanai 

Tehniskā bāze ir novecojusi, jaunās tehnoloģijas un aprīkojums ir salīdzinoši dārgi, kas ļoti sadārdzina viena apmācāmā izmaksas. 
Trūkst informācijas par mūžizglītības pasākumiem Lai gan visas organizācija nodrošina informāciju par mūžizglītības pasākumiem, iedzīvotāji neorientējas, kur var atrast šo informāciju. Iespējams būtu jādomā par vienotu datu bāzi, kā arī izmantot mūsdienīgākus saziņas veidus – sociālie tīkli, personiskie e-pasti u.t.t. 
Zems iedzīvotāju pašapziņas līmenis spējā ietekmēt sociālekonomiskos procesus 

Starp iedzīvotājiem pastāv viedoklis, ka nespēj būtiski ietekmēt sabiedrībā aktuālus jautājumus, ir jāveicina iedzīvotāju iesaistīšanos plānošanas dokumentu izstrādē un sabiedriskajās apspriešanās. 
Maz jauniešu un ģimeņu centru Lai gan pēdējo gadu laikā ir izveidoti vairāki jauni jauniešu un ģimeņu centri, taču to skaits vēl joprojām nav pietiekams.  
Jauniešiem trūkst brīvā laika pavadīšanas iespējas Pēc iedzīvotāju aptaujām jāsecina, ka tieši lauku apvidus trūkst iespējas pavadīt brīvo laiku jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. 
Mazs pieprasījums pēc augsti kvalificēta darbaspēka Kvalificēta darbaspēka trūkums ir skaidrojums gan ar iedzīvotāju aizplūšanu, gan ar nekonkurēt spējīgu atalgojumu lauku teritorijām. 
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Vietējām iniciatīvu grupām nav izstrādāta finanšu resursu piesaistes sistēma 
Biedrībām un nodibinājumiem nav izpratnes kā veikt saimniecisko darbību, piesaistīt finanšu resursus no sponsoriem un atbalstītājiem. Lai gan biedrības spēj piesaistīt projektu finansējumu, ir problēmas ar projektu rezultātu uzturēšanu. 

Telpu tehniskie stāvokļi ir fiziski un morāli nolietojušies Stratēģijas ieviešanas laikā ir rekonstruētas vairākas vietēju iniciatīvu grupu pulcēšanās vietas, taču tās nav pilnībā noslogotas, jo telpas tiek izmantotas kādai noteiktai funkcijai. Lauku teritorijās un atsevišķās apdzīvotās vietās vēl joprojām būtu nepieciešama jaunas (rekonstruētas) telpas vietējām kopienām.  
Iniciatīvu grupām trūkst tehniskā aprīkojuma darbības nodrošināšanai 

Lai gan biedrības un nodibinājumi turpina norādīt, ka pietrūkst tehniskā aprīkojuma (datori, printeri, projektori u.c. biroja tehnika), taču reālā situācija parāda, ka atsevišķos gadījumos būtu nepieciešama sadarbība vietējā līmenī, lai inventāru varētu koplietot vairākas biedrības.  Pietrūkst specifiska aprīkojuma, lai spētu dažādot piedāvātos pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem. 
Sabiedrība ir maz informēta par vietējo iniciatīvu grupu darbību 

Biedrībām un nodibinājumiem būtu vairāk jāpopularizē savs darbs un veiktās aktivitātes. Iespējams jāveido vietota datu bāze, lai iedzīvotāji vieglāk spētu orientēties. Tas veicinātu gan lielāku iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni, gan nodrošinātu intensīvāku pakalpojumu izmantošanu, veicinot to rentabilitāti. 
 

Iespējas 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Profesionālo skolu mācību programmu pielāgošana mūsdienu darba tirgus prasībām 

Darba devēji bieži sūdzas, ka skolu absolventi nav gatavi uzsākt darbu un pašiem ir jāapmāca jaunie darbinieki. Mācību programmas atpaliek par 4-5 gadiem. Situācijas risināšanai būtu jāiesaista paši uzņēmēji mācību procesa nodrošināšanā. 
Jaunu izglītības programmu piedāvājums Gan jaunu programmu izstrādāšana, gan esošo programmu pielāgošana esošajam pieprasījumam. 
Sociālās un izglītības informācijas koordinēšana mērķa grupām 

Informācijas pieejamība un tās koordinēšana ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai veiktās aktivitātes sasniegtu mērķa grupu. 
Aktīva iedzīvotāju iesaistīšanās pieprasījumā veidošanā mūžizglītības pasākumiem 

Jāveicina labas prakses piemēri un pieredzes nodošanu gan jaunajām paaudzēm, gan citās iesaistītajām mērķa grupām. 
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Jaunu darba vietu izveide augsti kvalificētam darbaspēkam un jauniešiem 
Jaunu pakalpojumu radīšana ir cieši saistīta ar darbavietu palielināšanos, kas ir viena no prioritātēm gan pašvaldību, gan valsts līmenī. 

Jaunu nodarbju un pakalpojumu rašanās 
Izveidots vietējo iniciatīvu koordinācijas tīkls Pastāv vairāki tīkli, kas koordinē nozaru organizācijas. Teritorijā nav izteikt NVO koordinatora, lai gan daļu funkciju veic gan PPP biedrība Zied zeme, gan Latvijas pilsoniskā alianse, Valsts Lauku tīkls, taču savu kompetenču ietvaros. 
Uzņēmumu un citu iestāžu aktīva iesaistīšanās vietējo iniciatīvu grupu atbalstā 

Šī risinājuma gadījumā noteikti būtu jāizglīto vietējie uzņēmēji par iesējām atbalstīt sabiedriska labuma organizācijas. 
Sabiedriski aktīvo cilvēku iesaistīšanās filantropijas darbībā 

Tādējādi tiks veicināts brīvprātīgais darbs sabiedrības labā. 
Valsts un pašvaldību funkciju nodošana nevalstiskajām organizācijām 

Lai gan par šādu iespēju tiek runāts jau sen, nedz valsts, nedz pašvaldības iestādes nesteidzas nodot funkcijas NVO, taču tas būtu viens no risinājumiem. 
 

Draudi  
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Iedzīvotāju nevēlēšanas iesaistīties sabiedriskās aktivitātes pasākumos 

Pārsvarā aktivitātēs iesaistās vieni un tie paši cilvēki. Ir jādomā, kā piesaistīt jaunus cilvēkus un dažādot piedāvāto pakalpojumu/aktivitāšu klāstu.  
Mūžizglītības pasākumu īstenotāju nepietiekams finanšu resursu nodrošinājums 

Finanšu resursi pietrūks vienmēr, taču ir jādomā par prioritāriem pasākumiem ar iespējami lielāku iesaistīto skaitu. Kā arī piedāvāt interesantas mācību programmas un inovatīvus risinājumus.   
Aktīvo iedzīvotāju un iniciatīvu grupu „izdegšana” Šī problēma pastāv biedrībās un nevalstiskajās organizācijās, kas patiesībā balstās un viena vai vairāku cilvēku entuziasmu. Līdz ar to NVO darbība var tikt traucēta, ja līderim zūd motivācija vai kaut kādu iemeslu pārtrauc savu darbību. 
Neprasmīgi izveidotas apmācību programmas Gan nekvalitatīvas mācību programmas, gan arī neatbilstoši mācību spēki var būtiski ietekmēt mūžizglītības programmu attīstību. 
Iedzīvotāju nevēlēšanas iesaistīties sabiedriskās aktivitātes pasākumos un vietējo iniciatīvu grupu darbībā 

Labi zināms apstāklis, jo šobrīd ir radusies “patērētāju” sabiedrības paaudze, kura neizsaka vēlmi pašiem uzņemties iniciatīvu un atbildību. 

Nepietiekama finanšu resursu esamība vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai 

Lai gan finanšu resursi biedrībām un nodibinājumiem vienmēr var būt vairāk, finanšu apstākļu neesamība nav iemesls, lai tās 
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nepastāvētu. Drīzāk ir jārunā par iespēju apmācīt NVO līderu finanšu piesaistē. 
Neprasmīgi izvēlēti vietējo iniciatīvu grupu darbības mērķu un uzdevumi, kā arī līdzekļu to sasniegšanai 

Pēc būtības vietējās iniciatīvu grupas rodas apvienojoties vairākiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses un mērķi. Tāpēc šajā gadījumā ir jārunā par organizāciju kapacitāti plānošanas attīstībā.  
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2. PRIORITĀTE - UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INDIVIDUĀLĀS NODARBINĀTĪBAS ATTĪSTĪBA.  
Stratēģijas izstrādes laikā ir secināts, ka teritorijā ir pietiekami daudz kapitāla – dabas, 
ekonomiskais, sociālais, cilvēkresursu, kultūras kapitāls. Teritorijas dinamiskai 
attīstībai ir nepieciešama aktīva rīcība un šī kapitāla izmantošana. Viens no 
efektīvākajiem veidiem veicināt resursu izmantošanu ir attīstīt uzņēmējdarbību un 
individuālo nodarbinātību. Ieguvēji šāda veida mijiedarbībai ir gan paši uzņēmēji, gan 
vietējie iedzīvotāji, kuri saņem pakalpojumus un vietējo produkciju.  
Uzņēmējdarbības un individuālās nodarbinātības attīstībai ir tieša ietekme uz vienu no 
galvenajām problēmām - nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un lauku teritoriju 
apdzīvotības nodrošināšanā. Veiksmīgai attīstībai ir nepieciešami ne tikai tiešie 
ieguldījumi (finansiālas un materiālas), bet arī intelektuālas – informatīvie pasākumi 
un apmācība. 

Stiprās puses  
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Atrašanās vieta – tuvu Rīgā, lielas iespējas sadarbībai un produkcijas realizācijai 

Labs ģeogrāfiskais izvietojums gan uzņēmuma loģistikai, gan darbinieku piesaistei. 
Biznesa inkubatora atrašanās Ogrē Ogres Biznesa un Inovāciju centrs (OBIC) iepriekš darbojās kā biznesa inkubators, taču šobrīd strādā ar mērķi sniegt atbalstu ikvienam uzņēmējam, attīstot uzņēmējdarbību Ogrē un Ogres novadā. OBIC veic uzņēmējdarbības atbalsta funkciju, lai sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, stimulētu attīstību un veicinātu cilvēkresursu attīstību radot jaunas darbavietas un papildinot pašvaldības budžetu, tādējādi rūpējoties par ikvienu Ogres un Ogres novada iedzīvotāju. 
Aktīva teritorija ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu ilgtermiņā Iedzīvotāju skaita pieaugums vērojams tikai Ikšķiles novadā un atsevišķos pagastos tuvāk novadu centriem (piemēram, Ogresgala pagasts).  
Vājās puses  
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Ekonomiskā situācija valstī, mazo uzņēmumu skaita samazināšanās 

Ekonomiskā situācija ir ārēji apstākļi, ko konkrēti uzņēmumi nevar ietekmēt. Tas skar valsts politiku, piemēram, nodokļos, eksporta vecināšana u.c. pateicoties atbalstam mazajam biznesa, pēdējo gadu laikā mazo (arī mikro) uzņēmumu skaits ir palielinājies.  
Darbavietu skaita samazināšanās Darbavietu samazināšanās ir bijusi saistīta gan ar ekonomisko krīzi, gan ar ražošanas optimizāciju (t.i. pēc iespējas samazināt cilvēku darbu). 
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Nepietiekami kvalitatīvs infrastruktūras nodrošinājums pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai 

Infrastruktūras nodrošinājums lielākoties ir skar ceļu un ielas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību. Uzņēmēji informē, ka ne reti pietrūkst arī tādas lietas kā elektrojaudas lauku apvidos. 
Nolietojusies ražošanas un koplietošanas telpu stāvoklis Gan ražošanas telpām, gan arī aprīkojumam būtu jāpiesaista papildus finanšu līdzekļi.  
Iespējas  
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Jaunu nozaru ienākšana tirgū Visu šo pasākumu kopums ir ļoti vēlams vietējās ekonomikas stimulēšanai. Šajā gadījumā pašvaldībām arī būtu nepieciešams apzināt potenciālās investīciju vietas (t.i. investīciju karte), izveidot atbalstošu nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta sistēmu. Veicināt uzņēmēju sadarbību klasteru, dažādu apvienību, kooperatīvu radīšanai. Nodrošināt informācijas pieejamību ES un citu fondu līdzekļi piesaistei ražošanas procesu attīstībai un izmaksu samazināšanai. 

Inovatīvas pieejas attīstība un moderno tehnoloģiju izmantošana 
Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai 

 
Draudi 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Valsts nodokļu politika Ārējie draudi uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstībai būtībā nav mainījušies.  Valsts nodokļu politika ir nepatstāvīga. Ražošanas izmaksu palielināšanas ir saistīta ar inflāciju un cenu pieaugumu noteiktām preču grupām.  Uzņēmīgu cilvēku trūkums ir vērojams visā Latvijā. Bet attiecībā uz paaugstinātām prasībām uzņēmējiem atsevišķos gadījumos procedūras tiek atvieglotas un vienkāršotas, t.i. tiek pārskatīts vai ir iespējams atteikties no kādiem dokumentiem, pieejama publiskas datu bāzes u.c. 

Ražošanas izmaksu palielināšanās 
Uzņēmīgu cilvēku trūkums teritorijā 
Valsts paaugstinātās prasības normatīvajos dokumentos 
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3. PRIORITĀTE - DZĪVES VIDES UZLABOŠANA UN APDZĪVOTĪBAS SAGLABĀŠANA ZIVSAIMNIECĪBAI 
NOZĪMĪGAJĀS TERITORIJĀS.  
Prioritātes mērķis ir attīstīt zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju dzīves vidi, veicinot 
sīkas infrastruktūras izveidi un estētisku sakārtošanu. Attīstīt teritoriju, kas saistīta ar 
zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbību. 

Stiprās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Labs ceļu tīkls Attiecībā uz ceļu tīklu un loģistiku, situācija ir uzlabojusies, jo ir veikta autoceļa Tīnūži – Koknese rekonstrukcija. 
Pietiekams nodrošinājums apbūvei Kopumā brīvo teritoriju ir pietiekami daudz taču lielākoties tās ir piemērotas privātmāju būvniecībai. Ražošanas teritoriju attīstībai nepieciešams attīstīt komunikāciju tīklu.  
Teritorijā ir relatīvi kvalitatīva un ekoloģiski tīra vide un vides resursu daudzveidība 

Teritorija kopumā ir “zaļa” un ekoloģiska. Pieejami daudz parki, meži, dabas teritorijas, daudzviet neskartas un arī nesakoptas. Taču kopumā iedzīvotāju domāšana kļūst ekoloģiskāka un videi draudzīgāka, tāpēc šī tendence noteikti attīstīsies. 
Pieejami ūdens resursi Teritoriju šķērso Latvijas lielākā upe Daugava, kā arī pieejami vairāki lieli ezeri. Daugavas tuvums  
Vājās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Nevienmērīga infrastruktūras attīstība rajona teritorijā Infrastruktūras attīstība notiek pilsētās un apdzīvotās vietās ar lielāku iedzīvotāju skaitu/blīvumu, taču viennozīmīgi, ka uzņēmējiem nav vienādi nosacījumiem lauku teritorijās. 
Nepietiekams finansējums vides sakārtošanai Vides objektu sakārtošana prasa vairāk finanšu līdzekļus, esošie dabas parki, un atpūtas zonas nav sakoptas (labiekārtotas teritorijas).  Papildu līdzekļi nepieciešami arī meliorācijas sistēmu sakātošanai un plūdu novēršanai.   
Morāli un estētiski nolietojusies infrastruktūra Lai pašvaldība pastāvīgi veic publiskās telpas sakārtošanu, daudzviet infrastruktūra ir tehniski un morāli nolietojusies. 
Slikts ceļu stāvoklis Lai gan valsts, gan pašvaldības pastāvīgi veic rekonstrukcijas darbus lielākas nozīmes ceļiem un ielām, kopējās stāvoklis ceļu stāvoklis (it īpaši lauku teritorijās) nav apmierinošs.  
Dabas resursu un iespējamo tūrisma objektu nepieejamība 

Teritorija ir bagāta ar dabas resursiem/kultūrvēsturiskiem objektiem, taču ne reti tām nav iespējams piekļūt, vai arī tie nemaz nav atzīmēti un informācija nav atrodama. 
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Vāja vietējo zivsaimniecības uzņēmumu popularitāte un konkurētspēja 
Vietējie zivsaimniecības uzņēmumi ir maz pazīstami un produkcija nav atpazīstama. 

 
Iespējas 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Ārējo finanšu resursu piesaiste infrastruktūras attīstībā 

Visu šo pasākumu kopums ir ļoti vēlams vietējās ekonomikas stimulēšanai. Šajā gadījumā pašvaldībām arī būtu nepieciešams apzināt potenciālās investīciju vietas (t.i. investīciju karte), izveidot atbalstošu nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta sistēmu. Veicināt uzņēmēju sadarbību klasteru, dažādu apvienību, kooperatīvu radīšanai. Nodrošināt informācijas pieejamību ES un citu fondu līdzekļi piesaistei ražošanas procesu attīstībai un izmaksu samazināšanai. 
Iedzīvotāju un uzņēmumu iesaistīšanās dzīves vides sakārtošanā 

Sabiedrības iesaistīšana aktuālu jautājumu risināšana ir vēlama visās nozarēs, arī vides. 
Efektīva ūdens resursu izmantošana ekonomiska aktivitāšu daudzveidības veicināšanai (zivsaimniecības attīstība, tūrisms) 

Pārrunās ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem ļoti bieži tiek pieminēt, ka esošie ūdens resursi netiek pienācīgi izmantoti – gan uzņēmējdarbībai, gan brīvā laika pavadīšanai, gan tūrisma attīstībai. 
Vietējo zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspējas veicināšana un attīstība 

Konkurētspējas paaugstināšana ne tikai caur investīciju piesaisti, bet sekmējot vietējā produkta identitāti, kā arī uz mērķauditoriju vērstas mārketinga aktivitātes.  
Draudi 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Valsts nodokļu politika Ārējie draudi uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstībai būtībā nav mainījušies.  Valsts nodokļu politika ir nepatstāvīga. Ražošanas izmaksu palielināšanas ir saistīta ar inflāciju un cenu pieaugumu noteiktām preču grupām.  Uzņēmīgu cilvēku trūkums ir vērojams visā Latvijā. 

Inflācija un resursu izmaksu sadārdzināšanās 
Uzņēmīgu cilvēku trūkums teritorijā 
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4. PRIORITĀTE - LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE.  
Lai gan Latvijā mājražošanas nozare līdz šim nav bijusi veiksmīgi attīstīta, tai ir liels 
potenciāls, jo ļoti daudziem iedzīvotājiem ir interese par šo nozari. Latvieši mīl ēst un 
gatavot mājās, gan saglabājot senču tradīcijas, gan pielietojot mūsdienu modernās 
metodes un iekārtas garšīgu un inovatīvu produktu pagatavošanai.  

Stiprās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Labas senās tradīcijas Mājražošanai ir ļoti piemēroti izmantot senās pārtikas produktu gatavošanas metodes un paņēmieni, t.i. tradīcijas, tādējādi veicinot arī to nodošanu jaunākām paaudzēm. Latviešu mentalitāte ir saistīta ar tautas vēsturi,  t.sk. arī ar tradīcijas. 

Latviešu mentalitāte 

Teritorijā ir uzsākti projekti par vietējo produktu attīstību un popularizēšanu gan Latvijas, gan ārzemju noietu tirgos 

Uzsākti tādi projekti kā “Delikatešu grozs “Zied zeme”, “ABC vietējiem ražotājiem”, arī Ogres novads ir izveidojis savu “Dāvanu grozu”, bet valsts līmenī ir uzsākta kampaņa “Izvēlies Latvijas preci”. Kopumā aizvien “modernāk” ir iegādāties vietējo ražojumu, kas tie ražots nelielos daudzumos. 
Teritorijā darbojas biznesa inkubators Ogres Biznesa un Inovāciju centrs (OBIC) iepriekš darbojās kā biznesa inkubators, taču šobrīd strādā ar mērķi sniegt atbalstu ikvienam uzņēmējam, attīstot uzņēmējdarbību Ogrē un Ogres novadā. 
Teritorija atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā lokācijā, kur ērti var izveidot noietu tirgu loģistiku 

Labs ģeogrāfiskais izvietojums gan uzņēmuma loģistikai, gan darbinieku piesaistei. 

Iedzīvotājiem ir liela interese par šo nozari Sk. augstāk. 
Latvieši dod priekšroku mājās gatavotiem produktiem  
Vājās puses 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Nevienmērīga infrastruktūras attīstība rajona teritorijā Infrastruktūras attīstība notiek pilsētās un apdzīvotās vietās ar lielāku iedzīvotāju skaitu/blīvumu, taču viennozīmīgi, ka uzņēmējiem nav vienādi nosacījumiem lauku teritorijās. 
Nav attīstīti vietējie tirdziņi, zaļie tirgi Mājražotājiem pietrūkst iespējas realizēt savu produkciju vietējos tirgos. Pēdējos gados novados rīkotajos gadatirgos ir uzstādījums, ka piedalīties tikai vietējiem ražojumiem, taču šādi tirgi notiek salīdzinoši reti. 
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Cilvēkiem nav finanšu resursu, lai uzsāktu šo nodarbošanos 
Lai gan kopumā ir nepieciešama investīcijas uzsākot mājražošanu, taču pastāv arī iespējas uzsākt biznesu ar ļoti nelielām investīcijām. Tieši mājražošana ir visvairāk piemērota biznesa uzsākšanai, ja nav lieli finanšu līdzekļi. Turklāt lielākajai daļai no mājražotājiem jau ir sava piemājas saimniecība.  

Liela ietekme vairumtirgotājiem Mājražotājiem praktiski nav iespējas iekļūt standarta lielveikalu tīklos, šādos gadījumos būtu nepieciešama vairāku mājražotāju sadarbība (iespējams, kopīgs stends).  
Lielā birokrātija, lai nodarbotos ar mājražošanu Liela birokrātija drīzāk ir stereotips, patiesībā procedūra nav ļoti sarežģīta. Taču sabiedrībā valda tāds priekšstats, kurš būtu jāmaina, izglītojot sabiedrību.  
Vāja vietējo uzņēmumu popularitāte un konkurētspēja  

Vietējiem uzņēmumiem (mazajiem) nav zināšanu un kapacitātes (arī finanšu resursu) kvalitatīvai mārketinga kampaņai. Uzsvars tiek likts uz ražošanas procesu, nevis uz tirdzniecību, tāpēc šajā sfērā būtu nepieciešamas papildus apmācības. 
Nav atļauts tirgot preci vietējos veikalos, bet gan tieši patērētājam 

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4. panta sesto daļu šādu mājās ražotu pārtiku drīkst izplatīt tikai tieši patērētājam, kas reāli nozīmē, ka to var izplatīt tirgū, izbraukuma tirdzniecībā, savā veikalā, savā saimniecībā.  
Iespējas 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Ārējo finanšu resursu piesaiste mājražošanas nozares attīstībai 

Ārvalstu finanšu investīcijas mājražošanai piesaistīt ir ļoti sarežģīti, drīzāk tas ir iespējams, ja mājražotājs kļūst par ražotāju. Iespējams ir piesaistīt ES un citu fondu līdzekļus. 
Iedzīvotāju un uzņēmumu iesaistīšanās pārtikas amatniecības attīstībā 

Lielā pērkot amatniecības izstrādājumu, iedzīvotāji vistiešāk ietekmēs amatniecības attīstību.  
Izveidoti regulāri vietējo produktu tirdziņi un tirgošanās vietas 

Vietējie tirdziņi ir viens no galvenajiem veidiem, kā pašvaldība vai citas iesaistītās organizācijas spēj veicināt mājražošanu. 
Vietējo uzņēmēju konkurētspējas veicināšana un attīstība 

Vietējiem uzņēmumiem (mazajiem) nav zināšanu un kapacitātes (arī finanšu resursu) kvalitatīvai mārketinga kampaņai. Uzsvars tiek likts uz ražošanas procesu, nevis uz tirdzniecību, tāpēc šajā sfērā būtu nepieciešamas papildus apmācības. 
Cilvēku nodarbinātības veicināšana Mājražošana pēc būtības ir ļoti maza izmēra ražošana, liels nodarbināto skaits nozīmē kļūšanu par ražotāju. Bet jebkurā gadījumā, ja mājražotājs 



Pētījums „LEADER” aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā” 

42  

spēj nodrošināt sev atalgojumu, tas vien nozīmē, ka tiek veicināta nodarbinātība.  
Draudi 
Stratēģijā definētais Izmaiņas, ja tādas ir notikušas 
Valsts nodokļu politika Ārējie draudi uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstībai būtībā nav mainījušies.  Valsts nodokļu politika ir nepatstāvīga. Ražošanas izmaksu palielināšanas ir saistīta ar inflāciju un cenu pieaugumu noteiktām preču grupām.  Uzņēmīgu cilvēku trūkums ir vērojams visā Latvijā. 

Inflācija un resursu izmaksu sadārdzināšanās 
Uzņēmīgu cilvēku trūkums teritorijā 
Lielo vairumtirgotāju ietekme Latvijas tirgū Tas ir tikai daļējs ārējs drauds, jo vairumtirgotājiem un mājražotājiem ir divas dažādas klientu kategorijas. Drīzāk ir jādomā par sava produkta zīmola attīstību, kvalitatīvu preci, kā arī individuālu attieksmi pret klientu, ko nespēj piedāvāt vairumtirgotājs un lielie veikalu tīkli.  

Nespēja atrast noieta tirgus un realizēt saražoto produkciju 
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PPP biedrības “Zied zeme” iekšējās un ārējās komunikāciju metodes  
Iekšējā komunikācijā iesaistītās puses: Administratīvie darbinieki, Valde, Padome un 
Biedri, bet ārējā komunikācijā – potenciālie projektu iesniedzēji, projektu īstenotāji, 
sadarbības partneri un atbildīgās iestādes. 
Gan iekšējai, gan ārējai komunikācijā PPPP biedrība “Zied zeme” vienota stila 
noformētu vizuālo identitāti, kas ir ievērota vēstuļu veidlapām, bukletiem un mājas 
lapā, publikācijās u.c. 
Lai PPP biedrības Zied zemē attīstības stratēģijas īstenošanai iesaistītos pēc iespējas 
lielāks iesniedzēju loks, kā arī lai ieviesto projektu aktivitātes sasniegtu mērķauditoriju, 
ārējai komunikācijai tiek izmantoti sekojoši līdzekļi: 

- Kā viens no galvenajiem saziņas līdzekļiem ir PPP biedrības Zied zeme mājas 
lapa www.ziedzeme.lv. Mājas lapa ir aktīva un tajā ir iekļauts liels informācijas 
apjoms. Mājas lapā ir atrodama ļoti plaša informācija par stratēģiju un projektu 
konkursiem (saistošā likumdošana, veidlapas vadlīnijas, metodikas, vērtēšanas 
kritēriji, Biežāk uzdotie jautājumi, ieteikumi, prezentācijas, realizētie projekti). 
Iekļauta arī cita informācija, kas nav saistīta ar stratēģijas realizāciju (apraksts 
par teritoriju, sludinājumi, informācija par vietējiem produktiem, kā arī par 
citiem biedrības realizētajiem projektiem). Mājas lapas lietošana ir ērta un 
informācija viegli atrodama.  

- Papildus mājas lapai biedrība aktīvi izmanto sociālos mēdijus. Aktuālā 
informācija tiek ievietota draugiem.lv, twitter un facebook profilos un youtube 
kanālā. Administrācijas vadība atzīst, ka sociālo tīklu lietošana saziņai ar 
projektu iesniedzējiem ir sevi attaisnojumi un nodrošina arī divpusēju 
komunikāciju. 

- Raksti un publikācijas vietējos laikrakstos. Galvenokārt publikācijas tiek 
ievietotas laikrakstā Ogres vēstis visiem un vietējo pašvaldību avīzēs. Visas 
publikācijas ir apkopotas biedrības mājas lapā 
http://www.ziedzeme.lv/lv/par_mums/publikacijas/ (kopā 36 publikācijas) 

- Informācija uz e-pastu tiem interesentiem, kas ir pieteikušies jaunumu 
saņemšanai. Kopumā datu bāze pārsniedz 600 adresātus. Iespēja pieteikties 
jaunumiem ir nodrošināta biedrības mājas lapā, kā arī tiek piedāvāta iespēja 
pieteikt savu e-pastu biedrības rīkotajos semināros un apmācībās. Informācija 
tiek sūtīta vidēji vienu reizi ceturksnī. 

- Regulāri semināri un apmācības. Pirms katra projektu konkursa biedrība 
organizē vairākus seminārus. Pārsvarā divu veidu: padziļināta informācija par 
projektu veidlapas aizpildīšanu un vispārīga informācija par plānotajiem 
projektu konkursiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Biedrība arī 
regulāri piedalās citu organizētajos semināros (LAD, LLKC, Lauku tīkls, 
pašvaldību rīkotajās uzņēmēju dienās). 

- Biedrības rīkoti pasākumi – dzimšanas dienas svinības, kas vienlaikus ir arī 
projektu rezultātu prezentācijas pasākums, izbrauciens ar velosipēdiem pa 
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projektu īstenošanas vietām un citi pasākumi ar mērķi parādīt labas prakses 
piemērus. 

- Biedrības pārstāvji regulāri piedalās un prezentē savu darbību citu organizāciju 
rīkotajos pasākumus – tādos kā – novada uzņēmēju un attīstības komisijās, 
uzņēmēju dienās u.c. 

- Dalība novados svētkos un gadatirgos. 2014.gada vasarā biedrība piedalījās 
novadu svētkos ar savu stendu, kur iedzīvotāji varēja izteikt viedokli par vietām 
un lietām, kas būtu jāattīsta novadā, kā arī izspēlēt milzu cirku vai milzu 
dambreti. 

- Dalība starptautiskās konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos 
un gadatirgos. 

- Individuālas konsultācijas birojā (arī pa tālruni un e-pastu) un projektu 
īstenošanas vietā. Biedrības administrācija atzīst, ka tieši individuālās 
konsultācijas ir garants kvalitatīvākiem projektiem. Konsultācijas tiek 
nodrošināta pastāvīgi, t.i. katru darba dienu. 

- Bukleti. Līdz šim ir bijuši divu veidu bukleti: 1) informācija par projektu 
konkursiem un rīcībām; 2) projektu labās prakses piemēri (latviešu un angļu 
valodā); 

- Citi. Katru gadu tie izdots “Zied zeme” galda kalendārs, iekļaujot tajā 12 gada 
labākos LEADER projekts. Ir izstrādāts informatīvs LEADER stratēģiju 
popularizējošs materiāls - “Ziedzemiešu” cirks, kur stilizētā veidā ir atspoguļots 
ES ieguldītais finansējums lauku attīstībai. Minētais informatīvais materiāls 
satur būtisku informāciju ar PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas 
iedzīvotājiem sniegtajām iespējām stratēģijas īstenošanas ietvaros, satur 
informāciju par finansējuma avotu un kontaktinformāciju. “Ziedzemiešu” cirks, 
atšķirībā no klasiskā bukleta, rada lielu interesi vietējos iedzīvotājos. Tiek 
pētītas spēlē attēlotās zīmes, meklēti 'savējie' projekti, kā arī uzdoti jautājumi 
par to, kā ir iespējams īstenot līdzīgus projektus un kādas ir nākotnes iespējas 
to realizācijā.   

- Ir izgatavots buklets “Ražots “Zied zeme””, apkopojot 9 LEADER projektus, kas 
īstenoti rīcības ”Atbalsts mājražošanas attīstībai” ietvaros.   

- Tiek gatavots e-žurnāls un projektu grāmata par cilvēkiem, kuri uzņēmās 
īstenot LEADER iniciatīvas projektus. 

Nākotnē paredzēts arī sagatavot video filmu par realizētajiem projektiem. 
PPP biedrības “Zied zeme” Valdes priekšsēdētāja Linda Cīrule atzīst, ka “Ideāli būt 
panākt, ka projektu īstenotāji ievērotu publicitātes vadlīnijas un atcerētos par Zied 
zemi, tad kad paši raksta rakstu. Pie tā strādājam.”  
Projekta iesniedzējiem ir pienākums nodrošināt publicitāti par projektu un tā 
veiktajām aktivitātēm, bet iesniedzēji projekta realizācijas laikā kontaktējas un 
iesniedz atskaites LAD, tāpēc ne reti iesniedzēji norāda tikai atsauci uz ELFA vai EZF. 
Lai nodrošināto kvalitatīvu stratēģijas ieviešanu un operatīvu procesu vadību tiek 
izmantotas sekojošās iekšējās komunikāciju metodes: 
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- Biedru kopsapulces. Parasti divas reizes gadā: gada sākumā, lai apstiprinātu 
gada pārskatu un maijā, kas ir biedrības “dzimšanas dienas” pasākums, kas 
parasti tiek apvienots ar realizētu projektu skati vai prezentācijām;  

- Padomes sanāksmes. Reizi ceturksnī, taču pēc nepieciešamības (piemēram, 
projektu vērtēšanas laikā) arī biežāk. Sanāksmes parasti tiek rīkotas dažādās 
vietās, lai Padomes locekļi varētu apskatīt projektu rezultātus; Atsevišķos 
gadījumos sēde notiek elektroniski (gadījumos, kad jāpieņem steidzami 
lēmumi un nav nepieciešama padziļināta diskusija); 

- Valdes sanāksmes. Notiek pēc nepieciešamības gan klātienē, gan pa telefonu, 
epastu, gan arī izmantojot Skype programmu. 

- Administrācijas darbinieku sanāksmes notiek pēc nepieciešamības parādoties 
kādam aktuālam jautājumam (notiek gan ar, gan bez Valdes locekļu klātbūtnes) 

- E-pasti ir visbiežāk lietotā iekšējā komunikācija starp iesaistītajām pusēm. 
PPP biedrības “Zied zeme” veidotais komunikāciju stils un izveidotais vizuālais tēls liek 
izcelties citu vietējo rīcības grupu vidū gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. 
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PPP biedrības “Zied zeme” vērtējums citu veiktajos pētījumos  Valsts Lauku tīkla pasākuma „VRG darbības analīze, LEADER rokasgrāmatas atjaunošana” pētījums (A.Zvaigzne, L.Siliņa) Jelgava, 2011  Pētījuma mērķis ir veikt vietējo rīcības grupu (VRG) ieviestas stratēģijas izvērtējumu un sniegt ieteikumus tas uzlabošanai.  Pētījuma iekļautas vietējās rīcības grupas (nejaušas izlozes rezultātā): Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Madonas novada fonds, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”, Lauku partnerība „Upe 8”, Jelgavas lauku partnerība „Lielupe”, Biedrība „Pierīgas partnerība”.  VRG vietējo attīstības stratēģiju novērtējums: Stratēģija paredz atbalstu Jauniešu un ģimenes centru izveidei ceturto daļu no LAP un vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei un atjaunošanai 27,13% no EZF. Bet nav atsevišķi izdalīts atbalsts jauniešu iesaistei stratēģijas īstenošanā, saskaņā ar aptaujām – jauniešiem nav radīta neviena darbavieta. PPP „Zied zeme” stratēģijas rīcībās ir paredzēts atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (3. prioritāte: uzņēmējdarbības un individuālās nodarbinātības attīstība), taču lielāks īpatsvars ir aktivitātēm, kas paredz dzīves telpas un kvalitātes paaugstināšanu. Izstrādātās stratēģijas rīcības plāns ir sagatavots laika perioda no 2009. gada līdz 2013. gadam, un tajā nav iekļautas darbības, kuram ir iespējas saņemt līdzekļus no citiem ES fondiem.  Ieteikums nākamajā plānošanas dokumenta konkretizēt dokumenta vīziju, noformulējot to vienā teikumā, jo šobrīd iekļautie ir attīstības virzieni, bet ne vīzijas.  
VRG stratēģiju atbilstība plānošanas dokumentiem (secinājumi): 
Biedrības „Zied zeme” uzdevumos trūkst konkrētu formulējumu par uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanu, piemēram, atbalstīt konkurētspējīgu produktu ražošanu, veidot 
pievilcīgu, drošu un atvērtu uzņēmējdarbības vidi. Biedrības „Zied zeme” aktivitātes 
nav minēta sadarbība ar citiem Latvijas reģioniem, bet tikai sadarbība starp 
nevalstiskajam organizācijām, komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām. 
Kopumā atbilst Rīgas plānošanas reģiona, novadu plānošanas dokumentiem un 
teritoriju plānojumiem. 
VRG pārvaldes struktūras kapacitātes novērtējums: 
PPP „Zied zeme” pārvaldes pārstāvju grupas sastāvs ir sekojošs: 31% uzņēmēji, 31% 
NVO pārstāvji (t.sk. viens jauniešu pārstāvis) un 38% vietējo pašvaldību pārstāvji. Tā 
kā pārstāvju grupu sastāvs aptver visas darbību ieinteresētas puses, tad darbība VRG 
ir aktīva un rezultatīva. 
PPP biedrībā „Zied zeme” 92% no pārvaldes pārstāvjiem nodarbojas vai ir iesaistīti 
citas organizācijas, pārvaldes struktūras u.tml. bez VRG. Tikai 30% no pārvaldes 



Pētījums „LEADER” aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā” 

47  

pārstāvjiem apmeklē dažādus kursus un seminārus, 7,69% no pārvaldes pārstāvjiem 
visu laiku aktīvi piedalās VRG darba. 46% pārvaldes pārstāvji tikai dažreiz aktīvi 
iesaistās VRG darba un 30% no pārvaldes pārstāvjiem nav aktīvi iesaistīti VRG darbā. 
Stratēģijas novērtējums atbilstoši iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju viedoklim: 
Aptaujā piedalījās 129 respondenti. 
Respondentu informētība (atpazīstamība) par VRG un tas nodarbošanos: Visvairāk 
(89%) respondentu ir no PPP biedrības „Zied zeme” teritorijas, kas ir informēti, vai ir 
dzirdējuši, ka tāda partnerība darbojas viņu teritorijā. 
Respondentu dalība VRG organizētajos semināros: Visaktīvākie semināru apmeklētāji 
ir partnerības „Zied Zeme” teritorijā – 74%, Lauku partnerības „Upe 8” teritorija (71%) 
un Pierīgas partnerības (48%) teritorija. 
Respondentu sadalījums, kuri lasījuši VRG stratēģiju: 74% respondenti, kuri dzīvo vai 
strādā PPP biedrības „Zied zeme” lauku teritorija, ir lasījuši izstrādāto stratēģiju, 
savukārt, partnerības „Upe 8” teritorija tie ir tikai 52% un Pierīgas partnerības teritorija 
– 50% jeb puse no respondentiem.  
Respondentam ir vai nav saprotama un skaidra VRG stratēģija: No tiem 
respondentiem, kas lasījuši VRG stratēģijas, lielākajai daļai tās ir skaidras un 
saprotamas. Ka, piemēram, 75% no partnerības „Zied zeme” teritorijas un Pierīgas 
partnerības teritorijas respondentu saprot stratēģijas, savukārt, mazāk saprotamas 
stratēģijas ir partnerības „Kaimiņi” teritorijas respondentiem – 33%. 
Respondentu vērtējums par VRG stratēģiju rīcības plāna (RP) aktualitāti atbilstoši 
iedzīvotāju interesēm un problēmām: Lielākajai daļai respondentu VRG izstrādātas 
stratēģijas rīcības plāns šķiet ļoti aktuālas vai lielāka daļa rīcību konkrētās stratēģijas ir 
aktuālas atbilstoši iedzīvotāju interesēm un problēmām. Piemēram, PPP biedrības 
„Zied zeme” teritorijā kopa tie ir 79%, partnerības „Upe 8” teritorijā tie ir 62%, līdzīgi 
ir arī Pierīgas partnerības teritorijā – 52%. 
Respondentu informētība par to, cik personas pārstāv iedzīvotāju intereses VRG 
pārvaldē: Lielākā daļa respondentu, nezina cik personas pārstāv iedzīvotāju intereses 
VRG pārvaldē. Visvairāk tādu respondentu ir Madonas novada fonda teritorijā – 96%, 
tad partnerības „Kaimiņi” teritorija – 91% un partnerības „Lielupe” teritorijā – 91%. 
Savukārt, 49% respondenti partnerības „Zied zeme” teritorijā un 46% respondenti 
partnerības „Upe 8” zina, cik personas pārstāv iedzīvotāju intereses VRG pārvaldē. 
Jāsecina, ka VRG vajadzētu aktīvāk iepazīstināt iedzīvotājus ar tām personām, kas 
pārstāv viņu intereses, veicot reklāmas pasākumus, lai iedzīvotāji zinātu, pie kā 
vērsties, lai atrisinātu svarīgus jautājumus, vai palīdzētu biedrībām ar priekšlikumiem. 
Respondentu viedoklis par to, vai VRG ir veikusi iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju informēšanu par aktuāliem pasākumiem: Pēc aptaujas rezultātiem var spriest, ka viedoklis par šo jautājumu respondentu vidu dalās. Partnerības „Zied zeme” teritorijā – 70%, partnerības „Upe 8” teritorijā – 63% un Pierīgas partnerībās teritorijā – 52% respondentu uzskata, ka notiek regulāra informācijas sniegšana par pasākumiem. 
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Savukārt, 83% partnerības „Kaimiņi” teritorijas, 80% Madonas novada fonda teritorijas un 63% partnerības „Lielupe” teritorijas respondentu uzskata, ka informēšana par VRG aktualitātēm netiek veikta.  Respondentu viedoklis par to, vai VRG ir veikusi iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju viedokļa noskaidrošanu par interesēm un vajadzībām pirms stratēģijas izstrādes: Vairāk par pusi respondentu uzskata, ka tiek veiktas aptaujas un visu pušu vajadzības un intereses tiek noskaidrotas pirms tiek izstrādāta stratēģija. Tā uzskata 53% biedrības „Zied zeme”, 71% partnerības „Upe 8” un 52% Pierīgas partnerības teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji.  Apkopojot rezultātus, nākas secināt, ka gandrīz visās VRG teritorijas dzīvojošie un strādājošie respondenti uzskata, ka aptaujas atkārtoti netiek veiktas (PPP biedrības Zied zeme 40% respondentu uzskata, ka atkārtotas aptaujas tiek veiktas).   Citi rādītāji (PPP biedrības Zied zeme teritorijas respondenti): 
25% no respondentiem ir pamanījuši izmaiņas sev apkārt, piemēram, uzlabojusies 
apkārtējā vide; 
49% no respondentiem uzskata, ka VRG projekts ticis realizēts nesaskaņojot ar 
iedzīvotājiem; 
60% no respondentiem uzskata, ka projektu iesniedzēju saraksts ir mainīgs; 
23% no respondentiem uzskata, ka pastāv interešu konflikts starp projektu 
iesniedzējiem un projektu vērtēšanas komisijas pārstāvjiem; 
Projektu iesniedzēju stratēģijas ieviešanas vērtējums.  
No PPP biedrības Zied zeme darbības teritorijas ir 28 respondenti, ņemot vērā mazo 
izlasi, analīze ir veikta visām VRG kopā. 
Respondenti nosauca 2 būtiskas problēmas ar projektu izstrādes procesa VRG 
stratēģijas īstenošanas ietvaros: 1) koordinatoru maiņa, ka arī bieži koordinators 
nebija sasniedzams; 2) informācijai jāseko līdzi mājas lapā, vēlētos saņemt e-pastā. 
Vēl kāda būtiska problēma iezīmes vērtēšanas kritēriju jomā, daudziem kritēriji nav 
saprotami, nav pieejama metodika.  Projektu iesniedzēji pārmet partnerībām, ka 
pretendenti, kuru projekti netika atbalstīti netiek iepazīstināti ar vērtēšanas 
rezultātiem. Mājas lapa pieejams tikai kopējais iegūto punktu skaits, kas 
pretendentam neko neizsaka. Projektu iesniedzēji uzskata, ka pastāv interešu konflikta 
iespējamība projektu vērtēšanas komisijas pārstāvju un projektu realizētāju starpā. 
Viņiem nav pārliecības par projektu vērtēšanas objektivitāti. 
VRG vietējas attīstības stratēģijas īstenošanas kvalitātes novērtēšana ņemot vērā 
vietējās tautsaimniecības nozares vai nozares virzienus: PPP biedrības „Zied zeme” 
darbības teritorija ar projektu realizāciju sekmētas tiek izglītības un kultūras darbības 
virziens, jo realizēto projektu rezultāti versti uz dažādu kultūras pasākumu, aktivitāšu 
atbalstam un izglītošanas pasākumiem – ka, piemēram, inventāra iegāde jātnieku 
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sporta popularizēšanai, nūjošanas taku ierīkošanai, zināšanu krātuves komerczinībām 
izveidei utt. Citu nozaru attīstībai līdzekļi netiek apgūti, jo projektu iesniedzēju interese 
nav šajā virziena vērsta, lai gan ir daļa projektu, ar kuriem ir uzlabota kultūrvēsturiska 
vide, ieņēmumi dažādoti, bet to īpatsvars ir mazāks. Kopuma PPP biedrības „Zied 
zeme” stratēģijas ieviešana, projektu realizācija sekmē daļu tautsaimniecības nozaru 
attīstību konkrētajā reģionā.  
 
LEADER darbības izvērtējums un ieteikumi tālākai darbībai Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrībai „Zied zeme” 
Autores: Ilze Lāce, Aija Zobena (Rīga, 2011.gads) 
Pētījuma kopsavilkums: 
Sadaļa Secinājumi Ieteikumi 
1. Attīstības sabalansētības vērtējums 

Līdzšinējā teritorijas attīstība kopumā nav sabalansēta, viszemākais ir ekonomikas attīstības vērtējums (drīzāk negatīvs). Drīzāk negatīvs ir arī sociālās attīstības vērtējums, bet vides attīstība vērtēta vidēji. Stratēģija ir vērsta uz sabalansētu attīstību  

Lai arī kopumā stratēģija ir vērsta uz attīstības virzienu sabalansēšanu, nepieciešams lielāku uzmanību pievērst visu atbalstīto projektu ieguldījumam ekonomikas attīstībā.  
2. VRG stipro pušu un iespēju izmantošana 

Iedzīvotāju skatījumā prioritārās jomas biedrības „Zied zeme” teritorijā ir saistītas, galvenokārt, ar ekonomikas, cilvēkkapitāla un vides attīstību, kas iekļautas arī stratēģijā. 

Vērtēt projektus pēc stratēģiskās nozīmes visas VRG teritorijā, katra projekta izvērtēšanā iekļaujot kritērijus – cik lielā mērā attiecīgais projekts sniegs ieguldījumu ekonomikas tiešā, netiešā attīstībā, cilvēkkapitāla attīstībā un telpiskās dimensijas attīstībā.  
3. Ieguldījums Nacionālā attīstības plāna prioritāšu attīstībai 

Atzinīgāk iedzīvotāji vērtē kultūrvides, cilvēkkapitāla un telpiskās dimensijas attīstību, bet viskritiskāk vērtēta ekonomikas attīstība.  
No analizētajiem NAP prioritātēm atbilstošajiem indeksiem negatīvi ir ekonomikas attīstības un pārvaldības, sabiedrības līdzdalības indeksi.  

Nepieciešams lielāku uzmanību pievērst ekonomiskās dimensijas attīstībai un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai. Jāizvērtē visu projektu ekonomisko potenciālu. 

4. Caurspīdīguma nodrošinājuma vērtējums VRG darbībā 

Caurspīdīguma indekss ir 4.81 (piecu punktu skalā, kur „1” nozīmē „augsta informētība”, bet „5” nozīmē „zema informētība”). 
Nav izdevies pietiekami lielā mērā informēt sabiedrību par VRG darbību un iesaistīt iedzīvotājus savu vajadzību formulēšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Iedzīvotāju iesaistīšanai jāpievērš lielāka uzmanība, lai izvairītos no iespējama sociālās nevienlīdzības veicināšanas riska, neņemot vērā sociāli atstumto grupu intereses un vajadzības.   
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5. Iedzīvotāju iesaiste sociālajā dzīvē un dažādu grupu pārstāvniecība VRG 

Iesaistīšanās, sociālās aktivitātes indekss (skalā no „1” - „ļoti aktīvs, iesaistīts” līdz „5” - „neaktīvs, neiesaistīts”) ir 3.44, kas ir vidējs attiecībā pret vērtējuma skalas viduspunktu. 
Sociāli aktīvākās iedzīvotāju grupas (sievietes, cilvēki 31-50 gadu vecumā, cilvēki ar augstākiem ienākumiem) ir vairāk informētas par norisēm VRG un LEADER. 

Jāpievērš lielāka uzmanība jauniešu, vīriešu, iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem iesaistīšanā savu vēlmju un vajadzību formulēšanā.  
Vērtējot projektus, kuros šīs ir potenciālās mērķa grupas, kā kritērijs jāiekļauj šo grupu vajadzību izpēte (t.i., vai ir ņemts vērā, izpētīts, kā projekts saistīts ar šo grupu interesēm). 

 
Pētījuma rezultāti liecina, ka 15% no biedrības „Zied zeme” teritorijā aptaujātajiem 
bija dzirdējuši par LEADER programmu, kas ir gandrīz divas reizes retāk, nekā vidēji 
visās VRG (28%). Par Vietējās rīcības grupu „Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība „Zied zeme”” bija dzirdējuši tikai 2% iedzīvotāju, savukārt par Vietējās 
attīstības stratēģiju un par projektu konkursu stratēģijas īstenošanai bija dzirdējis tikai 
1 cilvēks no 77 VRG teritorijā aptaujātajiem iedzīvotājiem. 
Vērtējot abus pētījumos, iezīmējas divas būtiskus ieteikumus:  

- Jāliek uzsvars uz projektiem, kuri spēs sniegt lielāku ieguldījumu ekonomikas 
attīstībā un izvērtēt katra potenciālā projekta ieguldījumu vietējā ekonomikā;  

- - Pēc iespējas vairāk jānodrošina projektu vērtēšanas procesa caurspīdīgumu, 
jāskaidro projektu vērtēšanas būtību un to atbilstību stratēģijai, kā arī jāveicina 
iedzīvotāju līdzdalība. 

Bet ļoti būtiskas atšķirības ir vērojamas respondentu viedoklī par PPP biedrību Zied 
zeme un tās darbību. Kaut vai piemēram pirmajā pētījumā par biedrību ir dzirdējuši 
74%, bet otrajā pētījumā tikai 2 % no respondentiem. Nav zināms, kādā veidā notikusi 
respondentu izlase pētījumu sagatavošanas laikā. 
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II daļa Projektu iesniedzēju aktivitāte   
Laika periodā no 2009. līdz 2014.gadam PPP biedrībā ir iesniegti 408 projektu 
pieteikumi, no kuriem 320 ir iesniegti ELFLA programmā, bet 88 EZF programmā. 
Vislielākais projektu skaits tika iesniegti 2011. un 2012.gadā. turpmākajos gados 
iesniegto projektu skaits ir samazinājies, tas ir saistīts gan ar mazāku izsludināto 
publisko finansējumu, gan ar ierobežotiem nosacījumiem projektu īstenotājiem, kā arī 
mazāku rīcību skaitu, kurās ir izsludināts konkurss. 

 
Visvairāk projektus ir iesniegušas biedrības un nodibinājumi -294 jeb 72 % no viesiem 
iesniegtajiem projektiem. Pašvaldības ir iesniegušas 58 projektu pieteikumus, bet 
komersanti un fiziskas personas – 56.  
Iesniedzēju tips (iesniegtie projekti) 

  
Biedrībai vai 
nodibinājums Pašvaldība 

Komersants 
(SIA, Z/s, IK) 

Fiziska 
persona 

2009 24 1 1   
2010 72 12 1 2 
2011 79 16 4   
2012 67 19 6 7 
2013 29 6 22 5 
2014 23 4 6 2 
Kopā 294 58 40 16  

Pirmajos gados projektu konkursos uzņēmēji un fiziskas personas piedalījās ļoti pasīvi, 
lielāka aktivitāte vērojama, tikai sākot no 2012.gada. Tas ir saistīts gan ar papildus 
rīcībām mājražošanas attīstībai, gan ar pastiprinātu komunikāciju ar potenciālajiem 
projektu iesniedzējiem.  
Vadoties pēc LAD sniegtās informācijas (02.10.2014.) realizēti vai atrodas īstenošanas 
stadijā 204 projekti (statuss datu bāzē “noslēgts līgums” vai “sākta uzraudzība”. 
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Projektus visvairāk realizē biedrības un nodibinājumi – 112 projekti jeb 69 % no visiem 
apstiprinātajiem projektiem. 43 projektus realizē pašvaldības, bet 20 projektus 
uzņēmēji un fiziskas personas. 
 

  
Visvairāk projekti ir saņemti no Ogres novada (127), bet visvairāk apstiprināto projektu 
(63) ir Lielvārdes novadam. Vislabākais rādītājs apstiprinātajiem projektiem starp 
iesniegtajiem ir Ikšķiles novadam 59,04%, bet vidēji tiek apstiprināts katrs otrais 
projekts. 
Vismazākais konkurss starp projektiem ir bijis 2009.gadā – 73 % apstiprināto projekti, 
bet vislielākais konkurss 2012.gadā, kas apstiprināti tika tikai 37 % no iesniegtajiem 
projektiem. 
Vislielākais projektu skaits ir saņemt no pilsētu teritorijām (Ikšķile – 44, Ķegums – 45 
un Lielvārde – 47), bet vismazākais skaits no Mazozolu (2) un Meņģeles pagastiem (3). 
Apstiprināto projektu skaits arī ir no pilsētu teritorijām (Ikšķile – 27, Ķegums – 26, bet 
Lielvārde – 29). Vismazāk realizēts projektu ir Mazozolu un Meņģeles pagastos (pa 2 
projektiem), bet salīdzinoši mazs apstiprināto projektu skaits ir arī Rembates un 
Taurupes pagastos (pa 3 projektiem). 
Iesniegto projektu sadalījums pēc plānotās realizācijas vietas    
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā: 
Ikšķiles novads Ikšķiles pils. 4 5 11 9 7 8 44 
Ikšķiles novads Tīnūžu pag. 0 4 13 13 6 3 39 
Ķeguma novads Birzgales pag. 1 3 6 8 5 3 26 
Ķeguma novads Ķeguma pils. 3 10 13 9 5 5 45 

Iesniegto projektu sadalījums pēc plānotās realizācijas vietas, novadi    
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā: 
Ikšķiles novads 4 9 24 22 13 11 83 
Ķeguma novads 4 16 20 24 16 8 88 
Lielvārdes novads 5 20 27 32 18 8 110 
Ogres novads 13 42 28 21 15 8 127 

        
Apstiprināto projektu sadalījums pēc plānotās realizācijas vietas, novadi    

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā: 
Ikšķiles novads 2 8 14 13 6 6 49 
Ķeguma novads 4 11 9 6 7 5 42 
Lielvārdes novads 5 16 14 14 8 6 63 
Ogres novads 8 17 14 4 5 2 50 

        
Apstiprināto projektu attiecība pret iesniegtajiem     

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā: 
Ikšķiles novads 50,00% 88,89% 58,33% 59,09% 46,15% 54,55% 59,04% 
Ķeguma novads 100,00% 68,75% 45,00% 25,00% 43,75% 62,50% 47,73% 
Lielvārdes novads 100,00% 80,00% 51,85% 43,75% 44,44% 75,00% 57,27% 
Ogres novads 61,54% 40,48% 50,00% 19,05% 33,33% 25,00% 39,37% 
Kopā: 73,08% 59,77% 51,52% 37,37% 41,94% 54,29% 50,00% 
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Ķeguma novads Rembates pag. 0 0 0 5 4 0 9 
Ķeguma novads Tomes pag. 0 3 1 2 2 0 8 
Lielvārdes novads Jumpravas pag. 0 3 3 8 9 1 24 
Lielvārdes novads Lēdmanes pag. 2 6 10 7 3 2 30 
Lielvārdes novads Lielvārdes pag. 3 3 2 1 0 0 9 
Lielvārdes novads Lielvārdes pils. 0 8 12 16 6 5 47 
Ogres novads Krapes pag. 4 17 3 2 3 1 30 
Ogres novads Ķeipenes pag. 3 6 5 4 3 0 21 
Ogres novads Lauberes pag. 1 2 3 3 0 0 9 
Ogres novads Madlienas pag. 1 7 6 3 3 1 21 
Ogres novads Mazozolu pag. 0 0 1 1 0 0 2 
Ogres novads Meņģeles pag. 1 0 0 0 2 0 3 
Ogres novads Ogresgala pag. 1 3 6 3 1 4 18 
Ogres novads Suntažu pag. 2 5 3 2 1 0 13 
Ogres novads Taurupes pag. 0 2 1 3 2 2 10 
    26 87 99 99 62 35 408  
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Apstiprināto projektu sadalījums pēc plānotās realizācijas vietas    
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā: 
Ikšķiles novads Ikšķiles pils. 2 4 7 6 4 4 27 
Ikšķiles novads Tīnūžu pag. 0 4 7 7 2 2 22 
Ķeguma novads Birzgales pag. 1 2 2 1 2 1 9 
Ķeguma novads Ķeguma pils. 3 7 6 3 3 4 26 
Ķeguma novads Rembates pag. 0 0 0 2 1 0 3 
Ķeguma novads Tomes pag. 0 2 1 0 1 0 4 
Lielvārdes novads Jumpravas pag. 0 3 1 5 3 1 13 
Lielvārdes novads Lēdmanes pag. 2 6 5 2 0 1 16 
Lielvārdes novads Lielvārdes pag. 3 1 1 0 0 0 5 
Lielvārdes novads Lielvārdes pils. 0 6 7 7 5 4 29 
Ogres novads Krapes pag. 2 3 2 0 1 0 8 
Ogres novads Ķeipenes pag. 1 1 2 0 0 0 4 
Ogres novads Lauberes pag. 1 2 2 0 0 0 5 
Ogres novads Madlienas pag. 1 5 2 0 0 1 9 
Ogres novads Mazozolu pag. 0 0 1 1 0 0 2 
Ogres novads Meņģeles pag. 0 0 0 0 2 0 2 
Ogres novads Ogresgala pag. 1 3 4 0 1 1 10 
Ogres novads Suntažu pag. 2 3 1 1 0 0 7 
Ogres novads Taurupes pag. 0 0 0 2 1 0 3 
    19 52 51 37 26 19 204 
3 projekti atrodas vērtēšanā      
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Lai objektīvāk novērtētu piesaistīta publiskā finansējuma ietekmi teritorijā, aprēķins 
tiek veikts uz vienu iedzīvotāju (eur/cilv.). Vidējo PPP biedrības teritorijā ir piesaistīti 
48,12 euro un vienu cilvēku. Ķeguma novadā – 62,87 euro, Ikšķiles novadā – 50,58 
euro, Lielvārdes novadā – 49,71 euro, bet Ogres novadā – 37,64 euro. 

Piesaistītais publiskais finansējums uz vienu cilvēku, ELFLA un EZF atsevišķi 
Teritorija Iedzīvotāju skaits 2011. gada 1. janvārī 

Publiskais finansējums Eur/cilv 
ELFLA EZF ELFLA EZF 

Ikšķiles pilsēta  4023   139 079    101 644       34,57       25,27  
Tīnūžu novads 4758   176 239      27 192       37,04         5,72  
Birzgales pagasts 1852     85 892      12 806       46,38         6,91  
Ķeguma pilsēta 2494   139 105      80 624       55,78       32,33  
Rembates pagasts 1286     38 000         29,55            -    
Tomes pagasts 669     18 912      20 806       28,27       31,10  
Jumpravas pagasts 2016     51 238      66 886       25,42       33,18  
Lēdmanes pagasts 1377     86 187      85 668       62,59       62,21  
Lielvārdes pagasts 1065     25 377      13 640       23,83       12,81  
Lielvārdes pilsēta 6791   186 363      43 810       27,44         6,45  
Krapes pagasts 757     44 647      35 859       58,98       47,37  
Ķeipenes pagasts 1144     33 065      11 474       28,90       10,03  
Lauberes pagasts 753     38 336         50,91            -    
Madlienas pagasts 1922     29 750      54 602       15,48       28,41  
Mazozolu pagasts 624      7 452         11,94            -    
Meņģeles pagasts 660     30 565         46,31            -    
Ogresgala pagasts 3758     64 260         17,10            -    
Suntažu pagasts 2111     63 924      23 404       30,28       11,09  
Taurupes pagasts 919      9 071      29 860         9,87       32,49  
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Piesaistītais publiskais finansējums uz vienu cilvēku abās programmās kopā 

  
Publiskais finansējums, EUR 

Iedzīvotāju skaits 2011. gada 1. janvārī EUR/cilv 
Lielvārdes novads Lēdmanes pag.   171 855,00    1377     124,80  
Ogres novads Krapes pag.     80 331,00    757     106,12  
Ķeguma novads Ķeguma pils.   219 729,00    2494      88,10  
Ikšķiles novads Ikšķiles pils.   240 723,00    4023      59,84  
Ķeguma novads Tomes pag.     39 718,00    669      59,37  
Lielvārdes novads Jumpravas pag.   118 123,00   2016      58,59  
Ķeguma novads Birzgales pag.     98 698,00   1852      53,29  
Ogres novads Lauberes pag.     38 336,00   753      50,91  
Ogres novads Menģeles pag.     30 565,00   660      46,31  
Ogres novads Madlienas pag.     84 352,00   1922      43,89  
Ikšķiles novads Tīnūžu pag.   203 431,00   4758      42,76  
Ogres novads Taurupes pag.     38 931,00   919      42,36  
Ogres novads Suntažu pag.     87 328,00   2111      41,37  
Ogres novads Ķeipenes pag.     44 539,00   1144      38,93  
Lielvārdes novads Lielvārdes pag.     39 017,00    1065      36,64  
Lielvārdes novads Lielvārdes pils.   230 173,00    6791      33,89  
Ķeguma novads Rembates pag.     38 000,00    1286      29,55  
Ogres novads Ogresgala pag.     64 260,00    3758      17,10  
Ogres novads Mazozolu pag.       7 452,00    624      11,94   

Vislielākais publiskais finansējums uz vienu cilvēku ir piesaistīts (gan ELFLA, gan EZF 
programmās kopā) Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā, Ogres novada Krapes 
pagastā un Ķeguma pilsētā. Bet vismazākais finansējums ir piesaistīts Ogres novada 
Mazozolu un Ogresgala pagastos, kā arī Ķeguma novada Rembates pagastos. 
Iedzīvotāju skaits ir būtiski mainījies, tāpēc aprēķinos tiek izmantots iedzīvotāju skaits, 
kas ir fiksēts uz Stratēģijas iesniegšanas brīdi. Šie rādītāji tiek izmantoti projektu 
vērtēšanas laikā, lai nodrošinātu vienmērīgu projektu pārklājumu un sniegtu iespēju 
no teritorijām, kur LEADER aktivitāte vēl nav ļoti populāra. 
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Iesniedzēju aktivitāte pēc rīcībām 
 Projektu skaits  Publiskais finansējums, eur 
KOPĀ Iesniegtie Apstiprinātie*  Pieprasītais Apstiprinātais** Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai 38 29  208 311 159 189 Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei 24 13  286 698 149 106 Atbalsts VIG darbības nodrošināšanai un attīstībai 50 35  277 789 195 368 Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai 64 33  623 684 335 409 Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai 37 18  496 996 269 216 Atbalsts teritorijas labiekārtošanai 18 14  199 592 148 507 Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšana 22 12  259 337 131 732 Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai un rekonstrukcijai 7 7  72 793 72 793 Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 29 10  569 085 199 511 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 90 41  814 143 315 156 Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība 4 4  80 069 80 069 Atbalsts Mājražošanas attīstībai** 25 16  155 945 107 690 KOPĀ: 408 232  4 044 442 2 163 746 *Tiek skaitīti arī projekti, kuri ir atsaukti vai lauzti līgumi (2009-2012.gads)     **Summas tiek rēķinātas pēc pieprasītā finansējuma      ***3 projekti atrodas vērtēšanā       
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Visliekākais iesniegto projektu skaits (90) ir rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” (2012-2013.gads). Papildus būtu jāskaita arī tie projekti, kas 
ir iesniegti 2009.-2011.gada rīcībās “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, 
personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai” (38), “Atbalsts jauniešu un ģimeņu 
centru izveidei” (24) un “Atbalsts VIG darbības nodrošināšanai un attīstībai” (50). 
Lai gan rīcības stratēģijas ieviešanas vidus posmā tika pārsauktas un apvienotas, dažas 
arī sadalītas, vislielāko popularitāti ir ieguvušas rīcības, kas nodrošina inventāra un 
aprīkojuma iegādei un publiskās infrastruktūras sakārtošanai. 
Vismazākā aktivitāte bija vērojamā rīcībās “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” un “Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai” – tas ir saistīts ar to, ka abām rīcībām kopā ir tikušas izsludinātas tikai 
trīs kārtas un ar ierobežoto iesniedzēju loku, piemēram, tikai pašvaldības drīkst īstenot 
ceļu rekonstrukcijas rīcību. 
Rīcībā “Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai” iesniegto 
projektu skaits ir 64, bet apstiprināto 33. Sākotnēji tika paredzēts, ka šai rīcībai tiks 
atvēlēti 30% no ELFLA pieejamā finansējuma, pēc apstiprināto projektu skaita šis 
rādītājs ir 20%, bet pēc apstiprinātā publiskā finansējuma 24,7% (mājražošanas 
programmas nav iekļautas). Lai gan rīcībā apgūtais publiskais finansējums ir tuvu 
plānotājam, detalizētāk izpētot apstiprinātos projektus, jāsecina, ka lielākā daļa 
realizētāju ir biedrības un nodibinājumi, kas var sniegt tikai daļēju ieguldījumu rīcības 
mērķa sasniegšanā.  
Viens no lielākajiem biedrības izaicinājumiem ir piesaistīt jaunus projektu iesniedzējus. 
Lai gan no pašvaldībām realizēto projektu skaits nepārsniedz 50% (rādītājs ir 23% pēc 
projektu iesniegumu skaita) biedrība veica aktīvu darbu jaunu potenciālo projektu 
iesniedzēju aktivizēšanā. 2012.gadā biedrība arī ir papildinājusi projekta vērtēšanas 
kritērijus, kur tiem iesniedzējiem, kas līdz šim nav iesnieguši projektu pieteikumus, tiek 
piešķirti papildus punkti. 
Laika gaitā no 2009. līdz 2014.gadam projektu ir iesnieguši 182 dažādi iesniedzējiem, 
no kuriem pieci iesniedzēji ir iesnieguši vairāk kā 10 projektu pieteikumus, bet tikai 
124 iesniedzēji ir iesnieguši pa vienam projektu pieteikumam.  

Iesniedzēju skaits Iesniegtie projekti 
1 iesniedzējs 23 projektu pieteikumi 
1 iesniedzējs 18 projektu pieteikumi 
1 iesniedzējs 13 projektu pieteikumi 
1 iesniedzējs 11 projektu pieteikumi 
1 iesniedzējs 10 projektu pieteikumi 
2 iesniedzēji 9 projektu pieteikumi 
2 iesniedzēji 8 projektu pieteikumi 
4 iesniedzēji 7 projektu pieteikumi 
4 iesniedzēji 6 projektu pieteikumi 
5 iesniedzēji 5 projektu pieteikumi 
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5 iesniedzēji 4 projektu pieteikumi 
8 iesniedzēji 3 projektu pieteikumi 
23 iesniedzēji 2 projektu pieteikumi 
124 iesniedzēji 1 projekta pieteikums  

Pēc apstiprināto projektu daudzuma visvairāk līdz realizācijai ir nonākuši pašvaldību 
iesniegtie projektu pieteikumi ( no 7 – 12 projekti). Sarakstā redzami 10 projektu 
īstenotāji, kuru pieredzē ir visvairāk projektu realizācijas un kā arī pēc apgūtā publiskā 
finansējuma (eur). 
Iesniedzējs (situācija uz 06.10.2014., projekta statuss uzraudzība un noslēgts līgums) Projektu skaits Publiskais finansējums* % Ķeguma novada pašvaldība 12 130 405 6,91% 
Ogres novada pašvaldība 11 110 149 5,83% 
Lielvārdes novada pašvaldība 11 109 160 5,78% 
Ikšķiles novada pašvaldība 7 78 825 4,18% 
Biedrība Mēs zivīm 4 55 901 2,96% 
Biedrība Dzelmju attīstībai 4 54 849 2,91% 
Biedrība Parkas 4 51 094 2,71% 
Fonds Zilais krusts 3 44 659 2,37% 
Biedrība Dzīves skola 4 44 071 2,33% 
Biedrība Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem 4 43 850 2,32%  
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Projekta iesniedzēju aktivitāte salīdzinot ar 2006.-2008.gada periodu  Leader+ veida aktivitāšu ieviešanas pieredzi biedrība ir ieguvusi pateicoties PPP biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijai 2006.-2008.gadam, kura tika apstiprināta LR Zemkopības ministrija un ELVGF VPD 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.6. pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (Leader+ veida pasākums)” 4.6.2. aktivitātes „Integrētas lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas” ietvaros. Stratēģijas īstenošanai tika piešķirti 160 115 eiro. 2007.gadā Ogres rajona nevalstiskās organizācijas trijās projektu konkursu kārtās PPP biedrībai „Zied zeme” iesniedza 41 projektu ar kopējo pieprasīto summu 277 460 tūkstoši latu, no kuriem tika atbalstīti 23 projekti ar kopējo summu 159 tūkstoši eiro.  Stratēģijas sauca par izmēģināja stratēģijām, jo līdz šim šāda pieredze Latvijā nebija bijusi, tāpēc iepriekšējā periodā nosacījumi atšķiras no esošā: - Projektus drīkstēja iesniegt tikai NVO; - Atbalsta intensitāte 100% - Pieļaujamas arī uzturēšanas izmaksas un atalgojums administratīvajam personālam.  Līdz ar to šāda pieredze radīja situācijas, kad iesniedzēji balstoties uz savu pieredzi, iesniedza neatbilstošus vai nepareizi sagatavotus projektu pieteikumus.   Ņemot vērā, ka iepriekšējos divus gadus projektus drīkstēja ieviest tikai nevalstiskas organizācijas, radās priekšstats, ka Leader programma ir domāta tikai sabiedriskajām aktivitātēm un uzsākot ieviest 2009.-2013.gada stratēģija bija jāstrādā ar mērķauditoriju un arī jāmeklē potenciālie projektu iesniedzēji, tieši uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem.  2006.-2008.gada rīcības plānā iekļautas sekojošas rīcības: 1.1.1. Atbalsts sabiedrības daudzveidīgas izglītošanas pasākumiem. 1.1.2. Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana. 1.2.1. Kultūras aktivitātes, jaunu tradīciju ieviešana un seno paražu saglabāšana un "atdzīvināšana". 1.3.1. Sabiedrības integrēšana un sociālo nevienlīdzību novēršana. 1.4.1. Atbalsts inovatīvo risināju un jauninājumu ieviešanai. 2.1.1. Atbalsts VIG pulcēšanās vietu, saietu namu un brīvā laika pavadīšanas centru rekonstrukcijai un būvniecībai. 2.1.2. Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai. 2.2.1. Dabas resursu sakopšana un aizsardzība. Uz salīdzinoši mazo piešķirto finansējumu (160 tk.euro) rīcību skaits ir liels. Finansējums tika sadrumstalots, trīs rīcībās netika iesniegts neviens projekts (1.2.1. Kultūras aktivitātes, jaunu tradīciju ieviešana un seno paražu saglabāšana un "atdzīvināšana", 1.3.1. Sabiedrības integrēšana un sociālo nevienlīdzību novēršana, 1.4.1. Atbalsts inovatīvo risināju un jauninājumu ieviešanai)   
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2006.-2008.gada periodā īstenotie projekti: 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin.eur 
Nodibinājums Mārīte ABC Montesori pedagoģijas specifisko didaktisko materiālu iegāde 5 602 
Ķeguma novada pensionāru biedrība Nūjošana 6 204 
Ķeguma novada pensionāru biedrība Datorapmācības 6 816 
BDR Latvijas profesionālo jātnieku sporta klubs jātnieku sporta treniņlaukuma izbūve Lielvārdes lauku teritorijā 7 114 
BDR Otrās mājas Pārvērtības sirdīs un mājās 7 114 
BDR Ķeipenes vides centrs Baltā māja 7 114 
BDR SK Birzgale Mēs – Birzgalei 7 072 
BDR Lauberiete  Vienādas iespējas visiem 7 114 
BDR Latvijas profesionālo jātnieku sporta klubs Jātnieku sporta treniņlaukuma infrastruktūras izveide Lielvārdes lauku teritorijā 7 114 
Birzgales makšķernieku BDR Centra ūdenskrātuves sakopšana un labiekārtošana 7 113 
BDR Lauberiete Harmonija sakoptībā 7 114 
BDR ARS Tolerantia Publiskā rotaļu laukuma izveide Birzgalē 7 113 
BDR Krapes vīgriezes Rotaļu laukuma ierīkošana 7 107 
BDR Mēs zivīm Ūdens bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība 7 114 
BDR Mēs zivīm Saglabāsim dabas daudzveidību 7 114 
BDR Ķeipenes vides centrs Baltā māja 1 7 114 
BDR SK Birzgale Tautas tērpu un aparatūras iegāde SK Birzgale 7 114 
BDR Mēs zivīm Kvalitatīvas zināšanas dabas aizsardzībā 7 114 
BDR Novadnieki Rotaļu laukuma izveidošana 7 114 
BDR Otrās mājas Pārvērtības turpinās 7 114 
BDR EKC Ķeipenē nakts kino stacijā 6 830 
BDR Mēs zivīm Nāc pie ūdens 7 086 
BDR Latvijas profesionālo jātnieku klubs Zirgu soļojamās mašīnas iegāde un uzstādīšana 7 114 
BDR Latvijas profesionālo jātnieku klubs pulcēšanās namiņa izbūve 7 114          
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Ogre novads; 9

Ķeguma novads; 6

Lielvārdes novads; 6

Ikšķiles novads; 2

2006.-2008.gadā apstiprināto projektu īstenošanas vietas pēc novadiem
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III daļa  Projektu ietekme uz vietējo teritorijas attīstību  
Kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultatīvo rādītāju analīze  
Sākotnējā PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģijas rīcības plāna tika iekļautas 
4 prioritātes un 8 rīcības, kas tika balstītas gan uz iepriekšējā perioda darbības pieredzi, 
gan uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 
2009.-2011.gadā iekļautās prioritātes un rīcības: 
Prioritāte Rīcība Programma 
 1. Iedzīvotāju apmācība un 
sabiedriskās aktivitātes 
veicināšana 

 1.1. Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai 
personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai. 

ELFLA 

 2. Vietējo iniciatīvu grupu 
attīstība 

 1.2. Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei. ELFLA 
 2.1. Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības 
nodrošināšanai un attīstībai. 

ELFLA 

 3.Uzņēmējdarbības un 
individuālās 
nodarbinātības attīstība 

 3.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību 
saistīto nozari). 

ELFLA 

 3.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas 
maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai 

EZF 

 4.Dzīves vides uzlabošana 
apdzīvotības saglabāšanai 

 4.1. Atbalsts teritorijas labiekārtošanai. EZF 
 4.2. Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, 
sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai 

EZF 

 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai vai 
rekonstrukcijai 

EZF 

 
2012.gadā tika veikti būtiski grozījumi stratēģijas rīcības plānā, kas apvienoja vairākas 
rīcības. Par pamatu grozījumiem bija tas, rīcības savstarpēji pārklājās un papildināja 
viena otru, līdz ar to iesniedzējiem nebija saprotams, kurā no rīcībām būtu jāiesniedz 
sava projektu iecere. Papildus tam tik liels rīcību skaits radīja situācijas, kas kādā no 
rīcībām bija salīdzinoši liela konkurence, bet citās rīcības konkurences nebija vai tā bija 
ļoti maza. Papildus tika piešķirti līdzekļi arī mājražošanas attīstībai Konkurētspējas 
veicināšanas programmā. 
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2012.-2014. gadā iekļautās prioritātes un rīcības: 
Prioritāte Rīcība Programma 

1. Dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijā 

1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 

ELFLA 

1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem 

ELFLA 

2.Uzņēmējdarbības un 
individuālās nodarbinātības 
attīstība 

2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai 
un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar 
zivsaimniecību saistīto nozari) 

ELFLA 

2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu 
saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstībai 

EZF 

3. Dzīves vides uzlabošana un 
apdzīvotības saglabāšana 
zivsaimniecībai nozīmīgajās 
teritorijās 

3.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība 

EZF 

4. Lauksaimniecības produktu 
ražošana un pārstrāde 4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai ELFLA 

 
Apvienotas tika sekojošas rīcības: 

Rīcība 2009.-2011.gads  Rīcība 2011.-2014.gads 
 1.1. Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un 
izglītošanai personiskai izaugsmei un 
jaunu iemaņu iegūšanai. 

 
1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 
1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem 

 1.2. Atbalsts jauniešu un ģimeņu 
centru izveidei. 
 2.1. Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu 
darbības nodrošināšanai un attīstībai. 
 3.1. Atbalsts nodarbinātības 
veicināšanai un pakalpojumu 
dažādošanai (izņemot ar 
zivsaimniecību saistīto nozari). 

 2.1. Atbalsts nodarbinātības 
veicināšanai un pakalpojumu 
dažādošanai (izņemot ar 
zivsaimniecību saistīto nozari) 

 3.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītas maza mēroga 

 2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītas maza mēroga 
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infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībai 

infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībai 

 4.1. Atbalsts teritorijas 
labiekārtošanai. 

 

3.1. Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana 
un attīstība 

 4.2. Atbalsts vietējas nozīmes brīvā 
laika pavadīšanas, sporta un kultūras 
objektu izveidei vai atjaunošanai 
 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu 
būvniecībai vai rekonstrukcijai 
 
Diemžēl veicot rīcības plāna grozījumus, jaunajām rīcībām nav izveidota jauna 
numerācija, līdz ar to tas ir radījis nelielu sajukumu un, norādot rīcības numuru, ir 
jānorāda arī rīcības plāna ieviešanas gadi vai arī pilns rīcības nosaukums. 
Papildus tam veicot rīcības plāna kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apkopojumu 
2009.-2011.gadam nav ņemts, vērā kas visi uzstādītie rādītāji nav sasniegti, un 2012.-
2013.gada rīcības plānā ir uzstādīti 
jauni sasniedzamie radītāji.  
2012.gadā tika veikta projektu 
iesniedzēju analīze, kas skaidri 
iezīmēja tā saucamās “baltās 
teritorijas”, kur iesniedzēju aktivitāte 
ir ļoti maza. Meņģeles, Taurupes un 
Mazozolu pagasti ir kaimiņu teritorijas 
Ogres novadā, līdz ar to skaidri 
iezīmējas teritorija, kurā ir jāveic 
papildus informēšanas pasākumi. 
Tika mainīti vērtēšanas kritēriji, kas noteica, ka papildus punktus piešķir projektiem, 
kuru plānotajā īstenošanas teritorijā ir piesaistīts mazāks publiskā finansējuma 
īpatsvars (eur/cilv.), kā arī tiem iesniedzējiem, kuri līdz šim nav realizējuši projektus. 
2013.gadā pamatojoties uz pētījuma “Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP 
biedrības „Zied zeme” teritorijā” iedzīvotāju aptaujas rezultātiem tika noteiktas 
prioritārās nozares:  
1. bērni un jaunieši, 
2. nodarbinātības attīstība,  
3. sports, aktīvā atpūta. 
Pamatojoties uz prioritārajām nozarēm tika grozīti arī vērtēšanas kritēriji, piešķirot 
papildus punktu, ja projekts sniedz ieguldīju kādā no prioritārajām nozarēm. 
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2014.gadā stratēģijas īstenošanai tika piešķirti papildus līdzekļi, līdz ar to kvantitatīvie 
radītāji vēlreiz tika papildināti. 
RĪCĪBAS PLĀNS 2009.-2011.GADAM 
Rīcība 1.1. Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un 
jaunu iemaņu iegūšanai. 

Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Ieviesti 28 pasākumi, kas nodrošinās mūžizglītības tehniskās bāzes papildināšanos 

Ieviesti 26 pasākumi, kas nodrošinās mūžizglītības tehniskās bāzes papildināšanos 

93 % 

Rezultatīvie rādītāji Palielināsies mūžizglītības pasākumu skaits PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā iespējami tuvāk dzīves vietai; Palielināsies iedzīvotāju aktivitāte, veidosies pilsoniskas atbildības sabiedrība; 

Radītājs nav izmērāms, taču objektīvi spriežot, pēc projektu ieviešanas būtu jāpalielinās mūžizglītības pasākumu skaitam teritorijā.  Kā arī palielinājusies iedzīvotāju aktivitāte. 

Nav izmērāms 

 
Rīcībā realizētie projekti 
Kopā realizēti 26 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 138 197 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR "NĀC KOPĀ" Dzīvā mācību klase ūdenspoligons 6 680 
BDR "SUNTALNIECE" Palīdzēsim Pirmklasnieciņam 6 233 
BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" Mēs Ogresgalam 4 413 
PSV Ķeguma novada dome Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā 2 691 
BDR "SUNTALNIECE" Tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam "Sunta" 5 330 
BDR Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" Lokšaušanas attīstība Ogres novadā 6 223 
BDR Biedrība "Viriditas" Nūjošanas taku apgūšana, aktīva dzīvesveida veicināšana 6 393 
BDR "Ogres lauksaimnieku biedrība" Laukaugu mēslošanas un lauku maiņas plānu aprēķinu programma. 5 270 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Datortehnikas iegāde Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācībai datorzinībās. 3 169 
BDR "Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība" Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē 6 183 
PSV Ķeguma novada dome Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai 5 108 
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BDR Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Raiņa nams 11" Publiskais bērnu laukums Lielvārdē 6 397 
BDR SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES" Biedrības "Sieviešu kluba saulespuķes" materiāltehniskais nodrošinājums 6 403 
BDR "Dzīves skola" Dzīves skola mazuļiem 5 861 
BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" Tautas tērpu iegāde biedrībai "Ogresgalieši 6 363 
BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" Florbola aprīkojums Ogresgalam 5 647 
BDR "Datorskaņu Studija" Mācību aprīkojuma iegāde "Datorskaņu Studijā" 5 213 
BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" Nūjo vesels 615 
BDR Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lāčplēša nams 9" Lāčplēša masīva bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveidošana 6 393 
BDR Biedrība "Viriditas" Šaušanas sporta kluba izveide/3.kārta 3 203 
BDR "OTRĀS MĀJAS" Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana 5 474 
PSV Ogres novada pašvaldība Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem 5 293 
BDR "Tautskola 99 Baltie zirgi" Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Daugavmalā, Ikšķiles novadā 6 403 
BDR "Ķeguma novada pensionāru biedrība" Darbnīca dzīves optimismam 4 515 
BDR "RASAS KRĀSAS" Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde 6 402 
BDR "Ogres stils" Inventāra iegāde lēkšanai ar slēpēm no tramplīna ziemas un vasaras sezonām 6 323 

  Rīcība 1.2. Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei. 
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Izveidoti un/vai rekonstruēti 16 jauniešu un/vai ģimenes centri 

Izveidoti un/vai rekonstruēti 6 jauniešu un/vai ģimenes centri 
37 % 

Rezultatīvie rādītāji - tiks izveidoti jauniešu un ģimeņu centri pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; - palielināsies jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs; - palielināsies kopīgu pasākumu skaits ģimenēm; 

Radītājs nav izmērāms, taču objektīvi spriežot, pēc projektu ieviešanas jauniešu un ģimeņu centru atrodas tuvāk dzīvesvietai, ir palielinājies jauniešu skaits sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī palielinājies pasākumu skaits. 

Nav izmērāms 

 Rīcībā ir realizēti projekti, ka tikai pastarpināti sniedz ieguldīju rādītāju sasniegšanai 
Taču rīcības īstenošanai piedāvātajos risinājumos tika pieļautas atkāpes “Rīcība ir 
jauniešu un ģimeņu centru izveidei un atjaunošanai. Radīt sakārtotu un estētisku vidi 
brīvā laika pavadīšanai”. Tāpēc gan iesniedzēju, gan projektu vērtētāju vidū ir radusies 
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izpratne, ka ir atbalstāmi arī projekti, kas rada sakārtotu un estētisku vidi jauniešu un 
ģimeņu brīvā laikā pavadīšanai.  
Faktiski par centriem jauniešiem un ģimenēm var tikti uzskatīti: Jauniešu un ģimeņu 
centrs "DZĪVES SKOLA", Lēdmanes ģimeņu centrs, Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem 
"Lapegles", Jauniešu kultūras centrs Birzgalē, Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs, 
Jauniešu un ģimenes centrs “Sauldega”. 
Rīcībā realizētie projekti 
Kopā realizēti 12 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 139 207 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR "Dzīves skola" Jauniešu un ģimeņu centrs "DZĪVES SKOLA"  12 712 
BDR "NOVADNIEKI" "Lēdmanes ģimeņu centra izveidošana" 12 806 

BDR Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs 

  Biedrības Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs pulcēšanās centra izbūve.  12 806 
BDR Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM" Aktīvās atpūtas centra jauniešiem "Lapegles" izveide.  12 803 
BDR Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM" Elektroenerģijas nodrošinājuma izveide "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem "Lapegles" teritorijā" 12 805 
BDR Biedrība "PARKAS" Jauniešu un ģimenes centra Sauldega 12 774 
BDR "Dzīves skola" Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 12 693 
PSV Ķeguma novada dome Mākslas studiju centra izveide Ķegumā 8 205 
BDR Biedrība "TĪNŪŽU AIZUPES" Bērnu rotaļu kaukums "Aizupes" 11 627 
BDR Biedrība "Eurika" "Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts" 9 339 
BDR "Birzgales Attīstības Centrs" Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē 11 860 
BDR "Ķeipenes vides centrs" Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs 8 779   2.1. Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

 Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Iekārtotas un/vai rekonstruētas 28 vietējo iniciatīvu grupu pulcēšanās vietas 

Iekārtotas un/vai rekonstruētas 6 vietējo iniciatīvu grupu pulcēšanās vietas, kā arī nodrošināts atbalsts materiāltehniskajiem līdzekļiem 25 vietējo iniciatīvu grupu aktivitātēm. 

110 % 

Rezultatīvie rādītāji - tiks sakārtotas vietējo iniciatīvu pulcēšanas vietas; - tiks palielināta iedzīvotāju aktivitāte iniciatīvu grupās; 

Ir sakātotas 6 vietējo iniciatīvu pulcēšanās vietas.  Vai ir palielinājusies iedzīvotāju aktivitāte iniciatīvu grupās nav izmērāms, taču kapacitāte var tikt uzskatīta kā palielināta, jo ir 

 Daļēji  nav izmērāms 
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 - palielināsies vietējo iniciatīvu grupu kapacitāte 
palielinājušies materiāltehniskie resursi. 

 Rīcības piedāvātie risinājumi pieļauj ne tikai telpu iekārtošanu un rekonstrukciju, bet 
arī aprīkojuma iegādi “Pasākums ir paredzēts VRG PPP biedrības „Zied zeme” darbības 
teritorijā esošo vietējo iniciatīvu grupu pulcēšanās vietu rekonstrukcija un jaunu 
pulcēšanās vietu izveidošanai, kā arī aprīkojuma iegādi darbības nodrošināšanai, 
atbilstoši MK noteikumu Nr.33 35.punktā iekļautajām attiecināmajām izmaksām. 
Sakārtota Vietējo Iniciatīvu Grupu darba vide veicinās to motivāciju, iniciatīvu un 
aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē”. Tāpēc starp realizētajiem projektiem ir tādi, 
kur ir iegādāts tikai inventārs, kas vadoties pēc PPP biedrības “Zied zeme” uzstādījuma, 
tas veicina vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanu. Ņemot vērā rīcības mērķi 
un arī rezultatīvos rādītājus, jāsecina, ka kvantitatīvais rādītājs ir neprecīzi 
noformulēts. 
Rīcībā realizētie projekti 
Kopā realizēti 31 projekts. Publiskā finansējuma kopsumma 164 347 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs Šķēršļu iegāde jātnieku sporta sacensību un treniņu vajadzībām. 6 403 
BDR Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs Soļojamās mašīnas laukuma izbūve 6 168 

BDR "Ķeipenes vides centrs" Biedrības Ķeipenes vides centrs - iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam un attīstībai 6 403 
BDR "Ķeguma novada pensionāru biedrība" “Dzīves optimismam”  6 403 
BDR "Ķeguma novada pensionāru biedrība" Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai. 6 402 
BDR "OTRĀS MĀJAS" Dienas centra darbības nodrošināšanai, attīstībai! 5 878 
BDR "OTRĀS MĀJAS" Dienas centrs pilnveidojas! 6 403 
BDR ĶEGUMA FLORBOLA KLUBS Ķeguma florbola kluba inventāra iegāde 6 389 
BDR Ikšķiles novada pensionāru biedrība "Saulgrieži" Aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada pensionāru biedrībai "Saulgrieži" 5 813 
BDR "NOVADNIEKI" Tautas tērps-mana rota. 4 269 
NOD Nodibinājums "Mārīte ABC" Nodibinājuma "Mārīte ABC" telpu vienkāršota renovācija un materiālās bāzes papildināšana 5 427 
BDR Hokeja klubs "Lāčplēsis" Hokeja formas tērpu un ekipējuma iegāde 1 929 
BDR "CREATIVUS" Lauku jauniešu pilsoniskās līdzdalības paaugstināšana. 2 868 

BDR Tomes sieviešu klubs "Ābele" 
Tehniskā aprīkojuma iegāde Tomes sieviešu kluba "Ābele" kapacitātes celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 

4 684 

BDR Sporta klubs "Lielvārde" 
Biedrības "Sporta klubs "Lielvārde"" telpas vienkāršota renovācija Lielvārdes novada sporta centrā 

6 402 
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BDR "Deju kopa Vēji" Tautas tērps latvietim. 6 372 
BDR "Dzelmju attīstībai" Aprīkojuma iegāde biedrības "Dzelmes attīstībai" darbības nodrošināšanai. 3 394 
BDR Latvijas Sarkanais Krusts Jumpravas Sarkanā Krusta Operatīvā vienība. 1 699 
BDR "Ciemupes lasītāju klubiņš Dalies priekā" Pagātne-nākotnei. 5 139 

PSV Ķeguma novada dome Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam 5 180 
BDR "Citas bites" Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde 5 888 
BDR "Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta biedrība" Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba metožu veicināšanai 4 125 
BDR "NĀC KOPĀ" Krapes parka atdzimšana 6 394 
BDR "SOARE" Tautas tērpu iegāde Ikšķiles jauniešu korim "Soare" 6 384 

PSV Ogres novada pašvaldība Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada "Līčupe" 5 336 

NOD "Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv" 
Pamatlīdzekļu iegāde Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupas atbalstam darbībai Ikšķiles novadā un Rembatē 

5 731 

BDR Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM" Inventāra iegāde biedrības "Aktīvas atpūtas centrs jauniešiem" funkciju nodrošināšanai 5 435 

BDR Hokeja klubs "Ogre Juniors" Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu ledus hokeja treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai 6 225 

BDR Sporta klubs "Lielvārde" Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam "Lielvārde" 6 403 

BDR Lielvārdes latviešu biedrība Koncerttērpu atjaunošana Lielvārdes senioru korim "Kamene" 2 401 
BDR Orientēšanās klubs Ogre Orientējies nākotnei 6 402 

   3.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari). 
 Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 

Kvantitatīvie rādītāji Radītas jaunas 20 darbavietas un uzlaboti apstākļi 20 darbavietās 
Radītas jaunas 9 darbavietas un uzlaboti apstākļi 17 darbavietās 65 % 

Rezultatīvie rādītāji - palielināsies nodarbinātības līmenis PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā; - radīsies jauni pakalpojumi iedzīvotājiem; - palielināsies uzņēmēju, zemnieku 

Nodarbinātības līmenis ir samazinājies, taču nav zināms cik liela ietekme ir stratēģijas ietvaros. Ir radīti 10 jauni pakalpojumi.  Nav palielinājusies uzņēmēju, zemnieku saimniecību un individuāli nodarbināto kapacitāte un skaits, jo 

 Daļēji   
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un individuāli nodarbināto kapacitāte; - palielināsies uzņēmējdarbības, zemnieku saimniecību un individuāli nodarbināto skaits; 

iesniedzēji ir biedrības un nodibinājumi.  Vienīgā fiziskā persona, kas ir realizējusi projektu, turpmākos projektus ir īstenojusi biedrības ietvaros, šie projekti ir saturiski saistīti  
 Rīcībā realizētie projekti 
Kopā realizēti 17 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 169 349 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR Biedrība "Viriditas" Šaušanas sporta kluba izveide 12 806 
BDR "NĀC KOPĀ" Auto kempinga un telšu vietu "Ūdensdzirnavas" ierīkošana 12 455 
BDR "PARKAS" Programmējamo darba galdu apmācība 12 806 
BDR "LĒDMANEI" Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā 12 773 
BDR Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana 12 409 
BDR Biedrība "Viriditas" Šaušanas sporta kluba izveide/2.kārta 12 456 
Mārika Valpētere Lielvārdes koka flote 4 426 
BDR Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai 12 806 
BDR Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā 5 854 
BDR Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" Pirmās kategorijas šautuves izveidošana Lauberes pagastā 1 044 
BDR "LĒDMANEI" Fitnesa zāles "AD-Fitness" attīstība Lēdmanes pagastā 7 554 
BDR "LABLAIKI PIECI" Malkas sagatavošanas tehnoloģijas modernizēšana privātmājās 12 678 
BDR "Ģeotelpisko Inovāciju biedrība" Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā 12 806 
BDR "VIDENIEKI" Dārza tehnikas iegāde 12 422 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija 6 920 
BDR "Daugavas koka flote" Daugavas koka flotes attīstība 12 806 
BDR "Bērzu sulu biedrība" Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana, lietošana un popularizēšana  4 329 

 Rīcības plānā piedāvātais risinājums “Pasākums paredzēts uzņēmumu un individuālās nodarbinātības attīstībai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un lauku ekonomikas dažādošanu (izņemot tās jomas, kurām ir pieejams atbalsts Lauku attīstības plāna nozares pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību saistītu darbības dažādošana)” un ar zivsaimniecību saistītas nozares). Pasākumā ir ietverts atbalsts esošo darbavietu uzlabošanai un jaunu darbavietu radīšanai nodrošinot darba vides uzlabošanu, tādējādi saglabājot darbavietas un nodarbinātības līmeņa palielināšanos”. Tāpēc, lai gan pēc kvantitatīvā rādītāja (Radītas jaunas 20 darbavietas un uzlaboti apstākļi 20 darbavietās) daudzi 
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projekti atbilst tikai daļēji, vērtēšanas procesā ir apstiprināti tie projekti, kas rada jaunu pakalpojumu vai nodrošina tā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.  Stratēģijas īstenošanas laika bieži tiek diskutēts par jautājumu, kā nodalīt biedrības vai nodibinājuma saimniecisko darbību no faktiskas uzņēmējdarbības. Lai gan kritēriji nav absolūti skaidri, daļai projektu tika samazināta atbalsta intensitāte uzņēmējiem pieejamā līmenī (50%), jo pretējā gadījumā tiktu radītas nevienlīdzīgas konkurences apstākļu komersantiem.  3.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai.  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Radīti jauni vai uzlaboti vismaz 20 pakalpojumi Radīti jauni vai uzlaboti 8 pakalpojumi 40 % 
Rezultatīvie rādītāji Palielināsies pakalpojumu skaits iedzīvotājiem ar zivsaimniecību un tūrismu saistītām nozarēm 

Pakalpojumu skaits palielinājies par 8 vienībām  Daļēji   

 Konkrētajā rīcībā 2010.gadā tika atbalstīti tādi projekti, kas veicināja vai nu zivsaimniecībai vai nu tūrisma jomas attīstību, bet turpmākajos gados tikai tādi projekti, kas veicināja gan zivsaimniecības, gan tūrisma pakalpojumu attīstību.   Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 8 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 95 221 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija Demonstrāciju projekts: Foreļu kanāla aizsprosta būve 12 806 
BDR Biedrība "Eurika" Sēd uz sliekšņa pasaciņa 11 022 
BDR Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM" Bunkura izveide Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem Lēdmanes pagasta Lapegles teritorijā 12 806 
BDR "Mēs-zivīm" Zaļākai rītdienai! 11 191 
BDR "PARKAS" Laivas Suntažos 12 733 
BDR "Mēs-zivīm" Dzīve uz ūdens 12 805 
BDR "Daugavas koka flote" Par aktīvu dzīvesveidu 10 792 
BDR ĶEGUMA NOVADA MUŠIŅMAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA Mušiņmakšķerēšanas, fotogrāfēšans un filmēšanas inventāra iegāde 11 067 

 4.1. Atbalsts teritorijas labiekārtošanai.  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
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Kvantitatīvie rādītāji Veikti 15 infrastruktūras uzlabošanas pasākumi 
Veikti 13 infrastruktūras uzlabošanas pasākumi 86 % 

Rezultatīvie rādītāji Uzlabosies infrastruktūra, tiks radīta patīkama un estētiska dzīves vide; Tiks veikti uzlabota dabas resursu sakārtošana un aizsardzība; Palielināsies dabas resursu pieejamība; Palielināsies sabiedrības informētība dabas resursu saglabāšanā un aizsardzībā. 

Ir uzlabota publiskā infrastruktūra, radīta patīkamāka un estētiskāka vide. Bet ieguldījumu dabas resursu sakārtošanā un aizsardzībā projekti ietekmē ļoti maz. Dabas resursu pieejamību daļēji nodrošina publisko teritoriju sakārtošana, piemēram, pludmales un parka labiekārtošana u.c. Informētības līmeni ir grūti izmērīt, taču daļēji tiks ietekmēts, nodrošinot projektu publicitāti. 

 Daļēji   

 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 13 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 133 801 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
PSV Ķeguma novada dome Ķeguma pludmales labiekārtošana 10 670 
PSV Ogres novada pašvaldība Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa 7 920 
PSV Ikšķiles novada dome Pilsētas 800gadu parka labiekārtošana. 10 672 
BDR Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija Foreļu kanāla labiekārtošana. 12 382 
BDR "OTRĀS MĀJAS" Sociālā riska grupās esošiem bērniem draudzīga Madliena. 12 787 
BDR "NASTA" Šūpoļu parks 11 474 
BDR "Mēs-zivīm" Dabai draudzīgas atpūtas un tūrisma attīstībai. 7 735 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana 9 065 
PSV Ikšķiles novada dome Autostāvlaukums  pie Ikšķiles stacijas 10 672 
NOD Fonds "Zilais Krusts" Lēdmanes pagasta "Druvās" teritorijas labiekārtošana  12 806 
PSV Ķeguma novada dome Ķeguma Tautas nama parka teritorijas labiekārtošana 10 560 
BDR "Sporta biedrība bona fides" Tīnūžu volejbola laukumu labiekārtošana  12 238 
BDR "Ex Adverso" Rūpēs par mazajiem krastmaliešiem 4 821  4.2. Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai.  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Izveidoti un/vai sakārtoti 32 publiskās infrastruktūras objekti brīvā laika pavadīšanas, 

Izveidoti un/vai sakārtoti 9 publiskās infrastruktūras objekti brīvā laika pavadīšanas, 
28 % 
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kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida uzlabošanai 
kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida uzlabošanai 

Rezultatīvie rādītāji Attīstīsies iedzīvotāju līdzdalība kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos; Tiks sakārtota publiskā infrastruktūra; 

Publiskā infrastruktūra ir tikusi uzlabota. Iedzīvotāju aktivitātes līmeni nav iespējams izmērīt, taču ņemot vērā ir izveidoti vairāki (4) jauni objekti, tad visticamāk ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas izmanto radīto infrastruktūru kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida nodrošināšanas pasākumos.  

 Daļēji   

 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 9 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 93 426 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR SK "BIRZGALE" Birzgales sporta laukuma atjaunošana. 10 670 
BDR Tomes sieviešu klubs "Ābele" Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana 

Tomes bērniem un jauniešiem. 7 920 
PSV Ikšķiles novada dome Dārza kamīna un nojumes izbūve. 10 672 
BDR "OTRĀS MĀJAS" Dienas centrs - iespējām! 12 382 
BDR "NOVADNIEKI" "Lēdmanes ģimeņu centra izveidošana" 2.posms 12 787 
PSV Ogres novada pašvaldība Estrādei Suntažos-būt! 11 474 
PSV Ķeguma novada dome Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā. 7 735 
BDR Tomes sieviešu klubs "Ābele" Aktīvā atpūtas laukuma izveide Tomes 

iedzīvotājiem 9 065 
PSV Ogres novada pašvaldība Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina 

atjaunošana un peldvietas labiekārtošana 10 672 
 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai  

Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Sakārtoti un/vai uzlaboti 12 pašvaldību ceļa posmi. 

Sakārtoti un/vai uzlaboti 6 pašvaldību ceļa posmi. 50 % 

Rezultatīvie rādītāji Tiks uzlabots un sakārtots pašvaldības ceļu tīkls. 
Pašvaldības ceļi tīkls nav uzlabots, jo jauni ceļu posmi nav radīti, taču ir uzlabots esošā tīkla stāvoklis. 

 Daļēji   
 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 6 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 61 867 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur PSV Ikšķiles novada dome Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos 10 672 
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PSV Lielvārdes novada pašvaldība Pašvaldības autoceļa Kaibalas skola - Silkalni - Krasti vienkāršotā renovācija 8 819 PSV Ogres novada pašvaldība Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienas pagastā 10 417 PSV Ķeguma novada dome Lāčplēša ielas vienkāršotā rekonstrukcija 10 670 PSV Lielvārdes novada pašvaldība Pašvaldības autoceļa Nr.7 "Lejskaļi - Birzmaļi" vienkāršota renovācija 10 617 PSV Ogres novada pašvaldība Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija 10 672   Kopumā jāsecina, ka nedz kvantitatīvie, nedz kvalitatīvie radītāji 2009.-2011.gada rīcības plānam nav sasniegti, taču ņemot vērā, ka sākotnēji šie rādītāji tika uzstādīti laika periodam no 2009.gada līdz 2013.gadam. Līdz ar to radītāji varētu tikti sasniegti.  Rādītāju definīcijas nav korektas. Kvantitatīvie rādītāji būtībā ataino iesniegto projektu skaitu, bet rezultatīvie rādītāji nav izmērāmi, jo nav norādīti “bāzes” jeb izejas dati vai tie vispār nav vai ļoti grūti izmērāmi. Ieteikums nākamajā plānošanas periodā izvēlēties tādus kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus, kuru var pārbaudīt un izmērīt.    
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RĪCĪBAS PLĀNS 2009.-2011.GADAM 
Pētījumā iekļauta situācija uz 02.10.2014. balstoties uz LAD sniegtajiem datiem. Līdz 
ar to vairāki projekti vēl atrodas vērtēšanā un tie nav iekļauti apkopojumā. Projektiem, 
kuri atrodas realizācijā norādīts apstiprinātais publiskais finansējums, nevis reāli 
apgūtais. 
1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Izveidoti un/vai sakārtoti 7 publiskās infrastruktūras objekti brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida uzlabošanai. 

Izveidoti un/vai sakārtoti 9 publiskās infrastruktūras objekti brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida uzlabošanai. 

128 % 

Rezultatīvie rādītāji - tiks izveidoti vai sakārtoti publiskās infrastruktūras objekti brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida uzlabošanai - palielināsies kultūras, sporta un atpūtas pasākumu skaits iespējami tuvāk dzīves vietai. 

Ir izveidoti vai sakārtoti 9 publiskās infrastruktūras objekti. Pasākumu skaits nav mērīts. 

 Daļēji   

 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 9 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 184 280 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR Jātnieku sporta klubs "Zelta Pakavs" Birzgales pagasta centra objektu rekonstrukcija-jātnieku sporta centra izveide. 25 543 
BDR "Dzelmju attīstībai" Sporta un rotaļu laukuma izveide 19 232 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā. 20 475 
P/A Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra Dabas parka "Ogres zilie kalni" peldvietas izveide Dubkalnu ezerā 5 395 
BDR "Tautskola 99 Baltie zirgi" Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā. 24 118 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē 21 339 
BDR IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA Profesionāla tenisa laukuma izveide tenisa pieejamības uzlabošanai Ikšķilē 25 493 
PSV Ķeguma novada dome Liepu alejas rekonstrukcija 21 343 
PSV Ogres novada pašvaldība Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana 21 343 
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    1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Realizēti vismaz 10 projekti, kas veicinājuši sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem un ieviesti 5 pasākumi, kas nodrošinās mūžizglītības tehniskās bāzes papildināšanos. Vismaz 2000 iedzīvotāji izmantojuši jaunās sabiedrisko aktivitāšu iespējas. 

Tiks realizēts 41 projekts, kas veicinās sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.  Tiks realizēti 33 projekti, kas tiešā veidā veicina mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes papildināšanos.  Dati par iedzīvotāju skaitu, kas izmantoja šo pakalpojumu nav ievākti. 

410 % (pirmais rādītājs) 

Rezultatīvie rādītāji - palielināsies mūžizglītības pasākumu skaits iespējami tuvāk dzīves vietai; - palielināsies iedzīvotāju aktivitāte, veidosies pilsoniskas atbildības sabiedrība; - tiks izveidoti jauniešu un ģimeņu centri pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; - palielināsies jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs; - tiks sakārtotas vietējo iniciatīvu pulcēšanas vietas; - tiks palielināta iedzīvotāju aktivitāte iniciatīvu grupās; - palielināsies vietējo iniciatīvu grupu kapacitāte. 

Lai gan šādi datu nav apkopoti, taču realizēti projekti palielinās pasākumu skaitu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Palielināsies iedzīvotāju aktivitāte, jo ir radītas vismaz 13 jaunas sabiedriskas aktivitātes vai pakalpojumi. Tiks radītas trīs jaunas brīvā laika pavadīšanas vietas jauniešiem un bērniem (iespējami tuvāki definīcijai – jauniešu centrs). Palielināsies jauniešu iesaiste sabiedriskajās aktivitātes jo 19 projektu tiešā mērķauditorija ir jaunieši. Divi projekti veicinās vietējo iniciatīvu grupu pulcēšanās vietu sakārtošanu. 

 Lai gan lielākā daļa no rezultatīvajiem rādītājiem faktiski ir kvantitatīvie rādītāji, būtībā tie izpildās pilnībā vai daļēji.  
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Palielināta iniciatīvu grupu kapacitāte, jo iegādāti materiāl-tehniskie līdzekļi. Iedzīvotāju aktivitātes līmenis nav mērīts.  
 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 35 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 411 929 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
PSV Ogres novada pašvaldība Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem 9 071 
BDR "Ogres stils" Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai 6 365 
BDR "DZĪVO DEJĀ" Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ 10 667 
BDR "PARKAS" Alpīnisma siena Suntažos 12 781 
BDR "STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS" Skeitparka izveide Ķegumā 12 688 
BDR "Dzīves skola" Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" telpu renovācija 12 806 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai. 1 828 
BDR "Sporta klubs "Rembate" Aprīkojuma iegāde biedrības "Sporta klubs "Rembate" darbības nodrošināšanai, un mērķu sasniegšanai. 12 751 
PSV Ikšķiles novada dome Pūtēju orķestra "Ikšķile" izveide 10 513 
BDR "Vidējās paaudzes deju kopa "Upe""" Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde 12 756 
BDR Mēs Jumpravai Ielu vingrošanas laukuma izveide Jumpravā. 3 381 
NOD Nodibinājums "Mārīte ABC" Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija nodibinājuma "Mārīte ABC" aktivitāšu paplašināšanai 10 070 
BDR SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES" Ceļā uz Dziesmu svētkiem 12 801 
SIA Elodeja Montesori pedagoģijas materiālu iegāde SIA "Elodeja" Montesori kabinetam 1 360 
PSV Ikšķiles novada dome Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā 10 672 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā 6 023 
BDR Kultūras un izglītības fonds "UPE" Ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas skolā Mākslas aptieka 1 270 
BDR "Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs" 

Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana izziņas un eksperimentu centrā "Lielvārdi" 10 244 
BDR "MOTOSKI" Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. 12 760 
BDR "Birzgales Attīstības Centrs" Birzgales jauniešu centra attīstība 3 988 
BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem 12 804 
BDR Biedrība sporta klubs "Petank Ikšķile" Biedrības sporta kluba "Petanķ Ikšķile" inventāra un aprīkojuma iegāde. 3 440 
BDR "Ķeguma volejbola klubs" Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā 4 487 
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BDR "MĒS attīstībai" Sporta inventāra iegāde 9 222 
BDR Sporta klubs "Lielvārde" Sporta inventāra iegāde florbola komandai "Lielvārde” treniņu un spēļu nodrošināšanai 12 806 
PSV Ķeguma novada dome Flīģelis Birzgales tautas namam  10 097 
PSV Ķeguma novada dome Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā  10 500 
BDR "Iks park" Iks parks 12 596 
BDR "Lielvārdes jauniešu teātra studija "DEGSME"" 

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā 2 700 

BDR "DZĪVO DEJĀ" Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde Lielvārdes deju kolektīvam "Pūpolītis". 5 274 
BDR "NOVADNIEKI" Aicinājums 2 160 
PSV Ogres novada pašvaldība Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā. 10 500 
BDR "SOARE" Tautas mūzikas instrumentu iegāde jauniešu korim ”SOARE” 604 
BDR "STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS" Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā  1 194 
BDR Mēs Jumpravai Vingrošanas rīku uzstādīšana Jumpravas bērniem 2 611 
BDR Lielvārdes pensionāru biedrība Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim "Lielvārdietes" 1 211 
BDR "Ķeguma novada pensionāru biedrība" Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana  2 160 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā. 10 500 
BDR Biedrība "JADARA" Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē 5 940 
BDR Interešu klubs "GREEN HORSE" 

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Ikšķiles novada iedzīvotājiem 3 409 
PSV Ikšķiles novada dome Āra trenažieri Ikšķilē 7 228  2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari).  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Attīstīti 3 esošie uzņēmumi, saglabātas vai radītas 3 jaunas darbavietas, uzlaboti apstākļi 3 darbavietās. Radīti vai kvalitatīvi uzlaboti 3 publiskie pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem 

Tiks attīstīti 4 esoši uzņēmumi, vismaz 13 saglabātas vai radītas darbavietas, uzlaboti apstākļi 8 darbavietās, radīti vai kvalitatīvi uzlaboti 10 pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem 

133 % 433 % 266 % 333 % 

Rezultatīvie rādītāji - palielināsies nodarbinātības līmenis PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā; 

Nodarbinātības līmenis ir samazinājies, taču nav zināms cik liela ietekme ir stratēģijas ietvaros. Ir 

Daļēji 
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- radīsies jauni pakalpojumi iedzīvotājiem; - palielināsies iedzīvotāju skaits, kas nodarbosies ar uzņēmējdarbību; 

radīti 10 jauni pakalpojumi.  3 fiziskas personas ir uzsākušas uzņēmējdarbību. 
 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 12 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 91 453 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
BDR "Tautskola 99 Baltie zirgi" Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā. 12 367 
NOD Fonds "Zilais Krusts" Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā "Druvas" 6 242 
SIA Elodeja Inventāra iegāde PPII  "Ķiparu nams” kustību attīstības un sporta nodarbībām 1 362 
Elīna Tolpežņikova Pirmsskolas un sākumskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes 754 
BDR "NASTA" Dabas sajūtas un zāļu tējas  12 590 
ZS Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimniecība "Dimantu kalns" "Zaļās dabas takas" 6 573 
SIA VERTESS UP Bio būvniecība 11 697 
SIA LINU MĀJA Lielvārdes "Linu māja" 3 995 
SIA Elodeja Mūsdienīga mācību vide PPII "Ķiparu nams" 2 608 
Līga Veide-Nedviga Mākslas terapijas kabineta izveide Ķeguma pilsētā. 15 993 
Dace Zobena Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā. 1 311 
BDR "Ikšķiles Brīvā skola" Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā. 15 960 

 2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai.  
Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 
Kvantitatīvie rādītāji Realizēti 5 projekti, kuru darbības ir saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, tūrisma pakalpojumu dažādošanu vai pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā, radīts jauns vai uzlabots esošais 

Realizēti 7 projekti, kuru darbības ir saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, tūrisma pakalpojumu dažādošanu. 

140 % 
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pakalpojumus zivsaimniecībai; 
Rezultatīvie rādītāji - palielināsies nodarbinātības līmenis PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā; - radīsies jauni pakalpojumi iedzīvotājiem; - palielināsies iedzīvotāju skaits, kas nodarbosies ar uzņēmējdarbību; 

Nodarbinātības līmenis ir samazinājies, taču nav zināms cik liela ietekme ir stratēģijas ietvaros. Ir radīti 7 jauni pakalpojumi.  Nav ziņu par to vai projektu īstenošanas rezultāta radīsies jauns uzņēmums, jo 7 no 6 projektiem īsteno biedrības vai nodibinājumi. 

Daļēji 

 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 7 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 145 521 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
NOD Fonds "Zilais Krusts" Kempinga zona Ogres upes senlejā 25 612 
BDR "Dzelmju attīstībai" Dabas takas izveide Daugavas krastā. 25 612 
BDR "Jumpravas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas biedrība" 

Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā. 25 597 

BDR "Mēs-zivīm" Zvejnieku nams 24 169 
BDR "Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība" Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārde 25 066 
BDR "Dzelmju attīstībai" Laivu noma Lielvārdes novadā 6 612 
SIA Pelnukrogs Laivu novietnes un nomas punkta būve un inventāra iegāde 12 854 

Trīs projekti atrodas vērtēšanā.  
3.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība 
 Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 

Kvantitatīvie rādītāji Realizēti vismaz 5 projekti, kas saistīti ar pašvaldības ceļu būvniecību vai rekonstrukciju, teritorijas labiekārtošanu, vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, un, kas ir tieši saistīti ar publiskajiem 

Realizēti 4 projekti, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu un vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, kas ir tieši saistīti ar publiskajiem ūdeņiem, kuros veic rūpniecisko zveju. Nav realizēts projekts, kuru teritorija saistīta ar zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbību. 

66 % 
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ūdeņiem, kuros veic rūpniecisko zveju. Realizēts projekts, kuru teritorija saistīta ar zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbību 
Rezultatīvie rādītāji - Uzlabosies infrastruktūra un tiks radīta patīkama un estētiska dzīves vide; - Tiks veikti uzlabota dabas resursu sakārtošana un aizsardzība; - Palielināsies dabas resursu pieejamība; - Palielināsies sabiedrība informētība dabas resursu saglabāšanā un aizsardzībā. - Attīstīsies iedzīvotāju līdzdalība kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos; - Tiks sakārtota publiskā infrastruktūra. - Tiks uzlabots un sakārtots pašvaldības ceļu tīkls.  

Tika uzlabota infrastruktūra 4 objektos, tika veikta dabas resursu sakārtošana; Palielināsies dabas resursu (ūdens) pieejamība; Sabiedrības informētības un iesaistes līmenis nav mērīts. Pašvaldības ceļu tīkls nav uzlabots.  

Daļēji 

 Rīcībā realizētie projekti Kopā realizēti 4 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 78 024 EURO. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
PSV Ikšķiles novada dome Laivu piestātnes izveide Ikšķilē. 21 343 
PSV Lielvārdes novada pašvaldība Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē. 18 744 
PSV Ogres novada pašvaldība Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā 16 594 
PSV Ķeguma novada dome Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta 21 343 

 
4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai 
 Rādītājs Plānotais Faktiskais Apgūšanas koef. 

Kvantitatīvie rādītāji Realizēti vismaz 5 projekti, kas saistīti ar mājražošanas attīstību vietējā teritorijā. 
Tiks realizēti vismaz 10 projekti, kas saistīti ar mājražošanas attīstību vietējā teritorijā. 

200 % 

Rezultatīvie rādītāji - Tiks veicināta mājražošanas nozares attīstība, kā arī saimnieciskās darbības 

Diemžēl rādītāji nav izmērāmi, taču ņemot vērā, ka 5 projekti vērtējami, ka jaunas 

Daļēji 
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veicināšana PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā - Tiks veicināta nodarbinātības līmeņa palielināšanās 

darbības uzsākšanu, rīcības ieviešana veicina mājražošanas nozares attīstību un rada jaunas darbavietas, tādējādi palielinot nodarbinātību.  
 Rīcībā realizētie projekti Kopā iesniegti 10 projekti. Publiskā finansējuma kopsumma 74 213 EURO. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Publ.fin., eur 
ZS Zemnieku saimniecība "ROZETES" Iekārtu iegāde augļu pārstrādei mājas apstākļos Z/S Rozetes. 5 870 
Vita Zalcmane Trušu un mājputnu kautuves (nelielos apjomos) būvniecība un ierīkošana 4 509 
Liena Muceniece Ilgtermiņa ieguldījumi mājražošanā 600 
ZS Ogres rajona Mazozolu pagasta "IŅĶI" Ābolu un bumbieru pārstrādes iekārtu iegāde 2 117 
ZS Tomes pagasta, "Bērzi" zemnieka saimniecība "OGU DĀRZS" 

Krūmmelleņu ražošana un pirmapstrāde zemnieka saimniecībā "OGU DĀRZS” 14 228 
SIA Sula Dzirkstošā bērzu sulas vīna ražošanas jaudas palielināšana un automatizēšana 8 688 
ZS Kumelītes Mājražošanas modernizācijas Z/S Kumelītes 9 900 
ZS Ogres rajona Madlienas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNTAMUĻI" Dārzeņu, tēju un garšvielu pārstrāde z/s Jauntamuļi. 1 495 

SIA NULE 3 Infrastruktūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai. 14 000 
ZS Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimniecība "Dimantu kalns" Dambriežu ragu pulvera ražošanas ceha izveide. 12 806 
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Problēmu kategoriju risinājumi stratēģijas īstenošanas laikā 
Pētījuma izstrādes laikā iedzīvotāju foruma laikā un pārrunās ar projektu iesniedzējiem 
tik konstatētas vairākas problēmas, kas nemotivē iesniegt projektu pieteikumus vai 
apgrūtina to realizēšanu. PPP biedrības “Zied zeme” attīstības stratēģija ir “dzīvs” 
dokuments, kas nepieciešamības gadījumā tika aktualizēts un grozīts normatīvajos 
aktos pieļaujamās robežās, lai veicinātu iespējami lielāku iedzīvotāju aktivitāti. 
Projektu iesniedzēju un potenciālo projektu iesniedzēju konstatētās problēmas un 
veiktie pasākumi vai iespējamie risinājumi: 

Definētā problēma Veiktie pasākumu (vai iespējamie risinājumi nākotnē) 
Sagatavot projektu pieteikumu ir ļoti sarežģīti, veidlapas nav saprotamas/nav saprotams, kāda informācija tiek prasīta/nav saprotami termini. 

Šis viedoklis pārsvarā valda starp tiem, kuriem nav projektu sagatavošanas pieredzes. Iesniedzēji nezina “projektu valodu”, tāpēc baidās uzņemties projektu sagatavošu. Stratēģijas ieviešanas laikā (it īpaši sākumā) pirms katra projektu konkursa notika mācības (vismaz 3 stundu garumā) katrā novadā viena (kopā četras), kur detalizēti tika skaidrots, kāda informācija, kurā sadaļā ir jāraksta. Faktiski kopīgi tika aizpildīts viens projektu piemērs. Laika gaitā apmeklētāju uz šādām mācībām kļuva arvien mazāk, tāpēc pēdējos gados mācību skaits tika samazināts. 
Iesniedzēji neprot lietot Ecxel programmu. Lielākais vairums parasto datoru lietotāju ikdienā nestrādā ar ecxel programmu, kas būtībā arī nav paredzēta lieliem aprakstiem. Tāpēc biedrība organizēja projektu sagatavošanas apmācības datorklasē. 
Ilgs projektu vērtēšanas un ieviešanas laiks, naudu vajag uzreiz. 

Projektu vērtēšanas laiks nav ilgāks kā noteikts MK, izņemot gadījumus, kad iesniedzējs kavē iesniegt projekta precizējumus. Lai pēc iespējas samazinātu projektu vērtēšanas laiku, ir jāsagatavo kvalitatīvi projektu pieteikumi. Liela aizkavēšanās ir ar pavaddokumentiem, tāpēc konsultācijās īpašs uzsvars tiek likts uz skaidrojot katra pavaddokumenta nozīmi.  Papildus tam 2011.gadā vērtēšanas sistēmā tiek pievienoti papildus punkti, kad ir iesniegti visi pavaddokumenti. 
Finanses tiek piešķirtas “savējiem” Atsevišķi iesniedzēju grupām pastāv viedoklis, ka finansējums tiek piešķirts tikai “savējiem”. Lai izvairītos no jebkāda interešu konflikta projektu vērtētājs nevērtē tā novada projektu, kurā dzīvo vai strādā. Papildus tam tiek apstiprināta projektu iesniegumu vērtēšanas metodika. 
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Sarežģīti veikt cenu aptauju, uzņēmumi vēlāk atsakās no sava piedāvājuma, jo ir pagājis pārāk ilgs laiks 

Vislielākās problēmas ir tieši specifikācijas izstrādē, t.i. noteikt trīs līdz četrus parametrus plānotajai precei vai pakalpojumam. Problēma zināmā mērā atrisinājās, kad LAD tika sagatavoti metodiskie norādījumi iepirkuma veikšanā. Diemžēl nav šajā situācija nav iespējams piedāvāt citu risinājumu, kā lūgt pakalpojuma sniedzējiem piedāvājuma iesniegšanas brīdī norādīt arī piedāvājuma derīguma termiņu.  
Pārāk daudz “papīru” Laika gaitā MK noteikumos tika samazinātas prasības un daudzi no pavaddokumentiem vairs nav jāiesniedz. 
Priekšapmaksas maksājums tiek ieskaitīts 60 dienu laikā, pakalpojuma sniedzēji un pārdevēji nav ar mieru gaidīt  

60 darba dienas ir normatīvajos aktos noteiktais laiks, tāpēc iesniedzējiem tika skaidros, lai izskaidro maksāšanas shēmu jau tajā brīdī, ka prasa cenu piedāvājumu. Pastāv iespēja arī veikt pirmo iemaksu (avansa maksājumu) no līdzfinansējuma, piemēram, biedrībām līdzfinansējumu pašvaldības pārskaita pirms projekta uzsākšanas. 
Tiek mainīti “spēles noteikumi” Stratēģijas ieviešanas sākumā tiešām bija gadījumi, kad skaidrojot MK noteikumus mainījās to būtība (redakcionālā versija), piemēram, situācijā par EZF fondu. Turpmākajās kārtās neskaidrības tika novērstas, taču ik pa laikam rodas situācija, kas konkrēts projekts ir vienīgais un nav citu gadījumu ar ko salīdzināt, piemēram, vai bokats ir transporta līdzeklis vai nav. 
LAD darbinieki pārāk bieži prasa dažādus precizējumus, mainoties darbiniekiem, mainās arī prasības. 

Lai gan starp iesniedzējiem bieži valda uzskats, ka projekta veiksme ir atkarīga no tā, kāds cilvēks vērtē projektu LAD. Tomēr iesniedzēji arī atzīst, ka LAD ir viena no “cilvēciskākajām” organizācijām un vērtē projektus pēc būtības. Lai gan PPP biedrība “Zied zeme” ir lūgusi informēt par šādiem gadījumiem, konkrētu sūdzību tā arī nav bijis. 
LAD vērtē pārāk stingri un noraida daudzus projektus Stratēģijas ieviešanas laikā ir bijušas situācijas, kad VRG nav bijis saprotams, kāpēc kāds projekts ir noraidīts. 2011.gada un 2012.gadā VRG pārstāvji regulāri tikās izrunāja gadījumus un piemērus. Šie gadījumi tika ņemti vērā un projektu iesniedzēji tika  informēti jau projektu sagatavošanas laikā.  
Nav atļautas darba algas un materiālu iegāde Šādas izmaksas patiešām nav attiecināmas (izņemot gadījumu, kad tiek radīta jauna darbavieta sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas aktivitātē), tas rada būtiskas problēmas projektu uzturēšanai. Organizējot apmācību, seminārus tika īpaši uzsvērts izvērtēt plānota projekta ilgtspēju. 2012.gadā tika organizēts mācību seminārs (sadarbībā ar Latvijas 
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pilsonisko aliansi) par iespēju veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu rezultātu uzturēšanu.  
Priekšrocības un trūkumu analīze stratēģijas ieviešanas laikā 
Pētījuma izstrādes laikā diskutējot ar PPP biedrības “Zied zeme” administrācijas, 
Valdes un Padomes pārstāvjiem tika konstatēti galvenie trūkumi un priekšrocības 
(stirpās un vājās puses) stratēģijas ieviešanas laikā. 
Priekšrocības: 
Spēcīga komanda. Kolēģi viens otru novērtē ļoti labi, ir uzkrāta pieredz un iesaistīto 
cilvēku maiņa ir ļoti neliela 
Pieredze un zināšanas. Padome vērtē PPP biedrības “Zied zeme” darbiniekus, kā 
kompetentus un zinošus speciālistus, ko apliecina arī 2012.gadā iegūta galvenā balva 
konkursā “Sējējs” nominācijā “Gada labākā Leader grupa”. 
Teritorija ir labi pārzināma. Valde, Padome un citas iesaistītās personas ir vietējie 
iedzīvotāji, kas saprot esošo situāciju un vajadzības. 
Liela teritorija, tāpēc salīdzinoši liels finansējums, kas ļauj īstenot projektu ieceres. 
Trūkumi: 
Lai novērstu interešu konfliktu projektu vērtētājs nedrīkst vērtēt to projektu, kura 
īstenošanas teritorijā viņš dzīvo vai strādā. Padomes locekļi (t.i. projektu vērtētāji) 
uzskata, ka tieši sava novada projektu būtu visvieglāk vērtēt, jo pārzina teritorijas 
vajadzības. 
Laika trūkums. Padomes locekļi atzīst, ka nevelta pietiekami daudz laika darba VRG, 
kas savukārt rada situācijas, kad nav pietiekami iedziļinājušies apspriežamajā 
jautājumā. 
Informācijas trūkums. Padomes locekļi norāda, ka biedrībā paralēli notiek daudzi 
procesi/projekti, kurus labi nepārzina. 
Vairāki projekti nav “iedzīvojušies”. Teritorijā ir vairāki projekti, kuri ir realizēti, taču to 
rezultāti netiek pilnvērtīgi izmantoti.  
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Projektu saturiskā auditēšana/ietekme uz teritorijas attīstību 
PPP biedrības “Zied zeme” vīzijas sadaļa būtiski atšķiras no tā, kā to ir ierasts redzēt. 
Esošā stratēģijas vīzija tika izstrādāta darba grupās piedaloties PPP biedrības “Zied 
zeme” darbības teritorijas nevalstisko organizāciju, pašvaldību un uzņēmumu 
pārstāvjiem. Katra darba grupa izstrādāja savu redzējumu, kādam būtu jābūt PPP 
biedrības “Zied zeme” darbības teritorijai pēc pieciem gadiem noteiktās jomās. 
Būtībā stratēģijas vīzijas kā tādas nav, tie drīzāk ir rīcības virzieni, taču tie atzīmē 
galvenās stratēģijas vērtības, kas saucas ar rīcības plānu un piedāvātajiem 
risinājumiem: 
Izglītība: Pēc pieciem gadiem PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā ir pieejama 
bezmaksas izglītība un skolēni ir nodrošināti ar bezmaksas mācību līdzekļiem. Mācību 
programmas ir izstrādātas pēc vienotiem standartiem un tiek apgūtas atbilstoši 
vecuma grupām visās četru novadu skolās. Prioritāte ir apmācībai valsts valodā. 
Mācību iestādēs ir piesaistīti kvalitatīvi pasniedzēji – savas nozares entuziasti. Skolas 
un citās mūžizglītības iestādes ir pieejamas tuvu dzīvesvietai un ir iespēja iegūtas 
zināšanas pielietot savā pagastā un novadā. Iedzīvotāji var izmantot iespēju 
pārkvalificēties. Pieejamas programmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mācību 
procesam ir piesaistītas modernās tehnoloģijas, katra ģimene un skolotājs ir 
nodrošināti ar personīgo datoru.  
Kultūra: Pēc pieciem gadiem PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā ir sakārtota 
un attīstīta kultūras un atpūtas infrastruktūra un tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt 
augsta līmeņa pasākumu norisi gan pagastu centros, gan ciematos un lauku apvidū. 
Kultūras aktivitātes iesaistās visa vecuma iedzīvotāji, īpaši aktīvi ir jauniešu un bērnu 
pulciņi. Iedzīvotājos ir vēlme iepazīt folkloru un tradīcijas, kā arī apzināt kultūras 
vērtības un ir iespējas sadarbībai un pieredzes apmaiņai ārpus Latvijas. 
Daba: Pēc pieciem gadiem dabas resursi ir sakopti un PPP biedrības “Zied zeme” 
darbības teritorijas iedzīvotājs labprāt atpūšas dabā un izbauda to, ļoti populāri ir 
izmantot veloceliņus. Īpašu prieku sagādā dabas skaņu baudīšana. Iedzīvotāji iesaistās 
dabas sakopšanā, aizsardzībā un vēlas iepazīt dabu un tās iemītniekus. Pārtikā tiek 
lietota ekoloģiski tīra pārtika no vietējiem ražotājiem. Iedzīvotājiem ir pieejama 
bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu un citām infekcijām un iedzīvotāji ir 
informēti par pārtikā lietojamām sēnēm un ogām.  
Veselība un sports: Pēc pieciem gadiem PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijas 
iedzīvotāji labprāt iesaistās fiziskās aktivitātes un sportā. Īpaši attīstīts ir ūdens tūrisms 
un tādi sporta veidi kā orientēšanās un distanču slēpošana. Televīzijā un citos masu 
mēdijos nav reklāmas par neveselīgu pārtiku un dzīvesveidu. Iedzīvotāji uzturā lieto 
veselīgu un ekoloģiski tīru pārtiku. Pagastos un novados ir pieejama medicīniskā 
aprūpe un fitoterapija un rehabilitācija iespējami tuvāk dzīvesvietai.  
Ģimene: Pēc pieciem gadiem PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā ģimenes 
dzīvo saticībā un mīlestībā, ģimenē ir vismaz četri bērni. Katrai ģimenei ir savs mājoklis, 
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kur atpūsties un justies laimīgi. Ģimenes labprāt iegādājas īpašumā zemi un iekopj 
saimniecību. Katra ģimene līdz savai mājai var nokļūt pa gludu autoceļu. Ienākumi ir 
pietiekami, lai nodrošinātu vienu vai vairāku automašīnu iegādi, iegūtu vēlamo 
izglītību, iegādātos veselīgu pārtiku un citas sirdij tīkamas lietas. Ģimenes labprāt 
atpūšas, apmeklē kultūras pasākumus un ceļo kopā.  
 Iespējamie risinājumi lauku attīstības nepieciešamie nosacījumi.   
Stratēģijas izstrādes laikā tika noteikti nosacījumi sekmīgai lauku attīstībai galvenajām 
identificētajās problēmām. Iepazīstoties ar rādītājiem un projektiem, pētījuma 
izstādes laikā tika noteikts vai projektu realizācija ir sniegusi ieguldījumu nosacījuma 
izpildē (pētījuma veicēju viedoklis). 

Dzīves kvalitātes uzlabošana apdzīvotības nodrošināšanai 
Nosacījums Būtiski ietekmējis Ietekmējis daļēji vai ietekme ir maza 

Nav ietekmējis 

Veicināt jaunu darbavietu veidošanos, lai samazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no vietējo novadu teritorijām  X  
Panākt dzelzceļa satiksmes atjaunošanu posmā Rīga-Ērgļi   X 
Iniciēt finansējuma palielināšanu un attieksmes izmaiņu par labu esošās vides saglabāšanai valsts reģionālo autoceļu attīstībā   X 
Attīstīt teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu sporta, atpūtas un kultūras pasākumiem, kā arī veicināt bērnu rotaļlaukumu iekārtošanu un uzturēšanu publiskos parkos un dzīvojamos rajonos, atbilstoši dažāda vecuma bērnu interesēm un vajadzībām 

X   

Sekmēt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides iekārtošanu, nodrošināt infrastruktūru veselīga dzīvesveida pasākumiem (sporta laukumi, peldvieta, pirtis u.c.) 
X   

Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas rajonā un dažādot jauniešu atpūtas iespējas X   
 

Nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai: 
Nosacījums Būtiski ietekmējis Ietekmējis daļēji vai ietekme ir maza 

Nav ietekmējis 

Sekmēt uzņēmējdarbību un individuālo nodarbinātību, jaunu darbavietu radīšanu  X  
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Nodrošināt pieejamu izglītību, apmācību, pārkvalifikāciju  X  
Attīstīt profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus pieprasījumam   X 
Mazināt slēpto bezdarbu un nereģistrēto nodarbinātību  X  

 
Vietējo uzņēmumu un zemnieku saimniecību konkurētspējas paaugstināšana: 
Nosacījums Būtiski ietekmējis Ietekmējis daļēji vai ietekme ir maza 

Nav ietekmējis 

Nodrošināt apmācību uzņēmumu attīstībai   X 
Veicināt lauksaimnieku sadarbības formu attīstību   X 
Veicināt netradicionālo nozaru ražošanu un bioloģisko lauksaimniecību attīstīšanu  X  
Attīstīt darbinieku motivācijas programmas uzņēmumos   X 
Veicināt informācijas un līdzekļu nodrošināšanu lauku dažādošanai   X 
Veicināt ierobežojošo normu un paaugstināto prasību atcelšanu saražotajai produkcijai   X 

 
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanai: 
Nosacījums Būtiski ietekmējis Ietekmējis daļēji vai ietekme ir maza 

Nav ietekmējis 

Veicināt vietējās pašvaldības sniegt atbalstu vietējās kopienas attīstības iniciatīvām X   
Attīstīt vietējo iniciatīvu grupu iespējas (ieskaitot tikšanās vietas) lauku apvidos X   
Attīstīt apmācības un atbalstu kopienām un interešu grupām  X  
Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp iniciatīvu grupām  X  

 No izvirzītājiem nosacījumiem lauku attīstībai, vislielākais ieguldījums ir veikts “Dzīves 
kvalitātes uzlabošanā apdzīvotības nodrošināšanai” un “Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanā”. 
Stratēģijā iekļautas rīcības, kuras ir realizējamas apgūstot ELFLA un EZF fondus, bet 
iekļautie nosacījumi būtu realizējami piesaistot citus fondus, tāpēc rīcības plāna varētu 
iekļaut arī tās aktivitātes, kas ir īstenojamas ārpus Leader programmām. 
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Piedāvāto risinājumu izvērtējums vadoties pēc projektu satura 
Izstrādājot stratēģiju rīcības un piedāvātie risinājumi tika izvirzīti vadoties pēc 
iedzīvotāju aptaujām, kas noteica esošās situācijas vajadzības. Šajā sadaļā tiks 
apskatīts vai realizētie projekti ir snieguši ieguldījumu piedāvātajos risinājumos, 
norādot projektu skaitu, kas ietekmē konkrēto risinājumu. Ņemto vērā, ka 2012.gadā 
veiktie grozījumi, pēc būtības tikai apvienoja vairākas rīcības (ne vienu neizslēdza), 
projekti tiks skatīti kopā visā periodā (2009-2014.gads). Viens projekts var ietekmēt 
vairākus risinājumus. 
 1.1. RĪCĪBA – INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI  Rīcības mērķis – Veicināt teritoriju sakopšanu un jaunu objektu izveidi, lai radītu jaunu vai kvalitatīvi uzlabotu esošo sabiedrisko aktivitāti vietējiem iedzīvotājiem.  
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Teritorijas labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai (sporta un kultūras objektu izveide vai atjaunošana, publisko WC izveide, atpūtas vietu izveide, informācijas stendu, atkritumu tvertņu un soliņu uzstādīšana, apgaismojuma ierīkošana, u.c.) 

Tiks labiekārtotas sekojošas teritorijas: Peldvieta pie Dubkalnu ezera (Tīnūžu pag.); Pieci bērnu spēļu un rotaļu laukumi;  Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide (Mazozolu pag.) 

Tādu objektu izveide vai kvalitātes uzlabošana, kas nodrošina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem 

Attiecināmi 6 projekti, kas nodrošinās sekojošas sabiedriskas aktivitātes: Tenisa laukuma izmantošanu (Ikšķile); Tautas mūzikas un amatniecības centra aktivitātes (Elkšņi); Jātnieku sporta aktivitātes (Birzgale, Lēdmane); Sporta zāļu izmantošana (Meņģelē, Mazozolos un Taurupē) un trenažieri sporta nodarbībām (Lielvārde). 
Transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabojumi sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamībai (auto stāvvietu izveide, norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana, veloceliņu un gājēju ietvju izveide, u.c.); 

Liepu ielas rekonstrukcija Ķegumā.  Realizēts projekts norādes zīmju izvietošanai Lielvārdes novadā.   

Dabu saudzējošas infrastruktūras ierīkošana un uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai (celiņi, tiltiņi, dabas takas, skatu laukumi, atkritumu tvertnes, caurtekas, norobežojumi, u.c.) 

Divi projekti veicinās dabai saudzējošas infrastruktūras ierīkošanu – peldvieta Dubkalnu ezerā un Krapes parka sakārtošana (iegādāts inventārs parka uzturēšanai).  
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Neizmantotu, pamestu ēku funkcionalitātes pārveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav. 

Drošas vides izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem (apgaismojuma ierīkošana, video novērošanas uzstādīšana, u.c. risinājumi, kas uzlabo iedzīvotāju drošību dzīvesvietā) 

Iedzīvotāju drošības uzlabošanai vistiešāk atbilst projekts Liepu ielas rekonstrukcijai Ķegumā. 

Infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav. 
Tūrisma, apskates, atpūtas vai aktīvā sporta maršrutu infrastruktūras izveide (velo, moto, auto, pastaigu, izjāžu) sasniedzamībai un pieejamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai 

Lai gan nav uz tūrismu tieši vērstu projektu, no tomēr biedrība “Eurika” pamatdarbība un konkrētais projekts "Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts" ir vērsts uz tūristu piesaisti. 
 1.2. RĪCĪBA - SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM.  Rīcības mērķis – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, mazās infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Brīvā laika pavadīšanai (kultūras, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) nepieciešamo telpu izveide, rekonstrukcija, kā arī inventāra iegāde; 

Brīvā laika pavadīšanai izveidotie vai labiekārtotie objekti: Skeitparks (Ķegums); Ielu vingrošanas laukums un divi ārā trenažieru laukumi (Birzgale, Ikšķile);  Sabiedrisko aktivitāšu centrs (Ķegums); Iksparks (parks ar ilggadīgiem stādījumiem, Ikšķile); Kultūras un jaunrades centrs (Madliena); Vingrošanas laukums (Jumprava); Bērnu rotaļu laukums (Lielvārdē); Iegādāts sekojošs arī aprīkojums tautas namiem (Birzgale un Ķegums), kā arī iegādāts aprīkojums inovatīvu darba metožu veicināšanai (A.Pumpura muzejs, Lielvārde);  
Iedzīvotāju prasmju un iemaņu paaugstināšana nodrošinot mūžizglītības pasākumus, interešu izglītības attīstību un daudzveidību (tehniskās bāzes papildināšana un pilnveidošana iedzīvotāju 

Risinājuma ietvaros iegādāti: Tautu tērpi un koncerttērpu komplekti 16 deju kolektīviem vai koriem/ansambļiem, kā arī iegādāts cits inventārs (deju grīda). Realizēti 22 projekti saistībā ar inventāra iegādi sportam (ziemeļu divcīņa, alpīnisms, trenažieri, peintbols, pludmales volejbols, vieglatlētika, florbols, jātnieku 
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apmācībām un izglītošanai, dažādu pulciņu izveidei) sports, pentaks, lokšaušana, nūjošana, šaušana, hokejs, orientēšanās). Iegādāts inventārs (6) mūzikas un mākslas mūžizglītības pasākumiem (mākslas skolu aprīkojums, pūšamie instrumenti, tautas mūzikas un amatniecības instrumenti). Citu mūžizglītības pasākumu inventāra iegāde (14): Montesori apmācībai, inventārs izziņas un eksperimentu centrā, tēlotājmākslas attīstībai, rokdarbiem (šūšana, aušana), floristi, mūzikas ierakstu producēšanai, komerczinībām, datorapmācībām, u.c. pasākumiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociālo risku grupu pārstāvjiem. 
Ģimeņu centru izveide, iekārtošana un atjaunošana Iekārtoti 6 jauni jauniešu ģimeņu centri: Jauniešu un ģimeņu centrs "DZĪVES SKOLA", Lēdmanes ģimeņu centrs, Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem "Lapegles", Jauniešu kultūras centrs Birzgalē, Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs, Jauniešu un ģimenes centra “Sauldega”. Iegādāts inventārs jauniešu un ģimeņu centriem 7 projektos. Ieviesta arī intelektuālo spēļu bibliotēka Jumpravā un bērnu rotaļu istaba Ķegumā. 
Sociālo un dienas centru izveide Ieviesti divi projekti dienas centra attīstībai biedrības “Otrās mājas” darbības ietvaros (Madliena) 
Citi risinājumi, kas sasniedz rīcības mērķi un nav pretrunā ar MK noteikumu Nr.764 58.punktu uzstādīšana, u.c. risinājumi, kas uzlabo iedzīvotāju drošību dzīvesvietā) 

Citi risinājumi, kas nodrošina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu: 9 projekti, kas veicina vietējo iniciatīvu grupu kapacitātes stiprināšanu (gan inventāra iegāde, gan telpu remonts); Afišu stabu izvietošana (Ikšķiles novads).  
 2.1. RĪCĪBA - ATBALSTS NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI (IZŅEMOT 
AR ZIVSAIMNIECĪBU SAISTĪTO NOZARI)  Rīcības mērķis – Veicināt uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības attīstību, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā.  
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Atbalsts esošo darbavietu uzlabošanai un jaunu darbavietu radīšanai nodrošinot darba vides uzlabošanu, tādējādi saglabājot darbavietas un nodarbinātības līmeņa palielināšanos 

14 projektos paredzēts atbalsts esošo darbavietu uzlabošanai un jaunu darbavietu radīšanai, sekojošās darbības sfērās: lokšaušana, šautuves darbība, fitnesa zāles pakalpojumi, muzeju darbība, ūdens transporta pakalpojumi, tālākizglītība sociālā riska grupu pārstāvjiem, 



Pētījums „LEADER” aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā” 

94  

privāto bērnudārzu darbība, šūšanas pakalpojumu, bioloģiskie celtniecības pakalpojumi. 
Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav. 
Pašnodarbināto personu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Trīs individuāli nodarbināto sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana sekojošās jomās: bērnu apmācība pēc Montessori metodes, skaistumkopšana, mākslas terapija. Pirmsskolas un sākumskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā. Mākslas terapijas kabineta izveide Ķeguma pilsētā. 
Jaunradītu un inovatīvu pakalpojumu, produktu izveidošana un attīstība lauku teritorijās 

Realizēti 13 projekti, kuru ietvaros radīti jauni pakalpojumu: Šaušanas sporta kluba pakalpojumi; Auto kempings un telšu vietas; Programmējamo darba galdu apmācība; Fitnesa zāles pakalpojumi (Lēdmane); Malkas sagatavošanas pakalpojumi; Ģeotelpisko datu sniegšanas pakalpojumi; Dārza tehnikas noma; Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana; Ekoloģiskās mācību virtuve un kafejnīca; Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centrs  Ūdens tūrisma pakalpojumi;  Divi tūrisma pakalpojumi - Dabas sajūtas un zāļu tējas un Zaļās dabas takas 
Sadzīves (veļas mazgātava, dušas, u.c.), saimniecisko, veselības un komunālo pakalpojumu centru izveide un darbības uzsākšana, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sociālajām iedzīvotāju grupām 

Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav 

 2.2. RĪCĪBA - ATBALSTS AR ZIVSAIMNIECĪBU UN TŪRISMU SAISTĪTAS MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRAS 
UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAI.  Rīcības mērķis – Uzlabot ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūru un pakalpojumus.   
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Ar zivsaimniecību un tūrismu (abas nozares) saistītās maza mēroga Realizēti 8 projekti, kuru joma ir saistīta ar zivsaimnieciņu un tūrismu: 
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infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanai, atbalstot esošo darbavietu vides uzlabošanu un jaunu darbavietu radīšanu, tādējādi saglabājot darbavietas un nodarbinātības līmeņa palielināšanos 

Sēd uz sliekšņa pasaciņa (dabas takas); Bunkura izveide Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem Lēdmanes pagasta Lapegles teritorijā; Zaļākai rītdienai!  (ūdens resursu aizsardzība); Dzīve uz ūdens (plosts Daugavā); Par aktīvu dzīvesveidu (akadēmiskā airēšana); Mušiņmakšķerēšanas, fotografēšanas un filmēšanas inventāra iegāde; Kempinga zona Ogres upes senlejā; Zvejnieku nams (Māja uz ūdens); 
Ar zivsaimniecību saistītu tūrisma pakalpojumu dažādošanu vai pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem 

Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav 

Vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā Dabas takas izveide Daugavas krastā. 
Jaunu pakalpojumu izveidošana zivsaimniecībai Ar zivsaimniecību saistīto pakalpojumu attīstība – laivu noma (3 pakalpojumi), atpūtas un makšķerēšanas vietu ierīkošana, zvejnieku namiņš, laivu piestātņu izveide (Ikšķile, Lielvārde).  

  3.1. RĪCĪBA - CIEMATU, KUROS VEIC ZIVSAIMNIECĪBAS DARBĪBAS, ATJAUNOŠANA UN ATTĪSTĪBA.  Rīcības mērķis – Attīstīt infrastruktūru un dzīves vidi, kas saistīta ar zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām, vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem publisko ūdeņu tuvumā. Attīstīt zivsaimniecības uzņēmumus.  
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Publiskās sīkās infrastruktūras sakārtošana, iekārtošana un estētiska noformēšanai, tādējādi veicinot patīkama dzīves vide attīstību, veicinot iedzīvotāju „neaizplūšanu” 

Teritorijas labiekārtošanas darbi: Ķeguma pludmales labiekārtošana, celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa (Madliena), Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana, Ķeguma Tautas nama parka teritorijas labiekārtošana, Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un peldvietas labiekārtošana  
Norādes zīmju, tūrisma informācijas stendu izvietošana, soliņu izveidošana, atkritumu tvertņu uzstādīšana, 

Tieši piedāvātajam risinājumam attiecināmu projektu nav, taču, piemēram, atkritumu 
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dzīvojamo teritoriju apgaismošana, kā arī teritoriju labiekārtošanas darbi, kas tieši saistīti ar publiskajiem ūdeņiem, kuros veic rūpniecisko zveju 

tvertņu uzstāšana u.c. ir veiktas ir risinājuma ietvaros. 

Esošo dabas resursu sakopšana, saglabāšana un aizsardzība (piem., parku sakopšana), kā arī pieejamības nodrošināšana publiskajiem ūdeņiem, kuros veic rūpniecisko zveju 

Dabas resursu sakopšanas projekti ir realizēti saistībā ar pieejamības nodrošināšanu publiskajiem ūdeņiem (Daugava, Plaužu ezers u.c.), piemēram, laivu piestātnes izveide, ezera rekreācijas zonas labiekārtošana, pludmales labiekārtošana u.c. 
Publiskās infrastruktūras izveide kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu nodrošināšanai (estrāžu sakārtošana, sporta un atpūtas laukumu izveide, peldvietu iekārtošana, āra pulcēšanās vietu izveide, u.c.) 

Sakārtoti 18 publiskie infrastruktūras objekti: Atpūtas vietas pie Daugavas (Lielvārde); Pludmales un peldvietas labiekārtošana (Ķegums, Madliena); Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta Pilsētas parka labiekārtošana (Ikšķile). 4 bērnu rotaļu laukumi (Madliena, Kaibala, Tome, Ķegums); Šūpoļu parks (Ķeipene); Dabai draudzīgas atpūtas vietas (10) pie Daugavas un Ogres upes; Volejbola laukumu labiekārtošana (Tīnūži); Birzgales sporta laukuma atjaunošana; Dārza kamīna un nojumes izbūve (Tīnūži); Dienas centrs sociālajām riska grupām (Madliena); Lēdmanes ģimeņu centrs;  Estrāde Suntažos . 
Rīcība atbalsta pašvaldības ceļu būvniecību, kas tieši saistīta ar publiskajiem ūdeņiem, kuros veic rūpniecisko zveju (Daugava, Pečora un Plaužu ezeri), publisko stāvlaukumu un piebrauktuvju, gājēju un veloceliņu izveide publiskiem ūdeņu tuvumā, nodrošinot papildus pārvietošanās iespējas un atpūtas veidus, kas tieši saistīti ar publiskajiem ūdeņiem.  

Auto stāvlaukums “Park&Ride” pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas. 

Rīcība atbalsta zivsaimniecības uzņēmumu attīstību, kas tieši saistīta ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību; atbalstāmās aktivitātes ir teritorijas labiekārtošana un pašvaldības ceļu būvniecība, kas tieši saistīta ar 

Sakārtoti un/vai uzlaboti 6 pašvaldību ceļa posmi, t.sk. arī viens tilts  
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zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību – atrodas uzņēmuma teritorijā 
  4.1. RĪCĪBA - ATBALSTS MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAI.  Rīcības mērķis – veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā.  
Iespējamie risinājumu piemēri Paveiktais 
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos. 

Atbalsts aprīkojuma iegādei un infrastruktūras labiekārtošanai mājražotājiem tika sniegts sekojošās nozarēs: augļu pārstāde (sulas, žāvēti augļi, sukādes), krūmmelleņu ražošana un pārstrāde, bērzu sulas vīna ražošana, gaļas izstrādājumi (t.sk. žāvējumi), dārzeņu, tēju un garšvielu pārstrāde, pīļu audzēšana un dambriežu ragu pulvera ražošana.   
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IV daļa   
PPP biedrības “Zied zeme” teritorijas vietējo iedzīvotāju aptaujas analīze  
Aptauja tika veikta pētījuma „Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme” ar mērķi veikt 
iedzīvotāju aptauju, lai izvērtētu PPP biedrības „Zied zeme” līdzšinējo darbību. Aptauja 
tika veikta 2012.gada vasarā. Respondenti tika uzrunāti piedalīties aptaujā dažādos 
gan biedrības, gan citu organizāciju rīkotajos pasākumus un semināros, kā arī izsūtot 
biedrības kontaktu datu bāzei. 
Aptaujā piedalījās 288 respondentu, no kuriem 202 (jeb 70,14%) ir sievietes, bet 74 
(jeb 25,69 %) ir vīrieši, bet 12 personas nevēlējās norādīt dzimumu.  Lielākais 
respondentu skaits (70 personas, jeb 24,31%) ir vecumā no 36 līdz 45 gadiem (1.attēls). 
Lielākā daļa no respondentiem savu nodarbošanos ir norādījuši „algots darbinieks” 
(2.attēls). 

1. attēls “Respondentu sadalījums pa vecumiem” 
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2.attēls “Respondentu nodarbošanās”  
Respondentu sadalījumā pēc norādītās dzīves vietas vislielākais skaits (129 anketas) 
no Ogres novada, kas ir 45,10 %), vismazākais skaits ir no Lielvārdes novada (4,9 %) 
(3.attēls) 

 
3.attēls “Respondentu iedalījums pēc norādītās dzīvesvietas” 
Atbilžu skaits pēc administratīvajām teritorijām nav vienmērīgs, taču ņemot vērā, ka 
starp kaimiņu pagastiem nav ļoti lielas dzīves līmeņa starpības un PPP biedrības “Zied 
zeme” darbības teritorija ir kompakta, aptaujas rezultāti var tikt attiecināti uz visu 
teritoriju. Atsevišķos jautājumos tiks izskatīti jautājumi arī novadu griezumos.  
Starp respondentiem 27 ir norādījuši, ka viņu dzīvesvieta ir Ogres pilsēta. Lai gan Ogre 
nav PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorija, tomēr Ogres pilsētai ir liela nozīme 
sociālos un ekonomiskos jautājumos, tāpēc šīs atbildes arī tiek ņemtas vērā. 
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4.attēls “Respondentu sadalījums pēc administratīvajām teritorijām” 
Lielākā daļa no respondentiem ir norādījuši, ka ir diezgan apmierināti ar savu dzīvi (128 
atbildes, jeb 45,07%). 2008.gadā šis rādītājs bija stipri zemāks – vien 25,09 %, lielākā 
daļa no respondentiem (68,07%) noradīja atbildi “Var iztikt”. Tas ļauj secināt, ka 
iedzīvotāju kopējais noskaņojums ir uzlabojies.  
Ja salīdzina atbildes starp dzimumiem, tad 2012.gadā sievietes ar dzīvi jūtas stipri 
apmierinātākas nekā vīrieši. Bet, ja salīdzina atbildes novadu griezumos, tad vislabāk 
iedzīvotāji jūtas Ķeguma un Ikšķiles novados. 
Atbildēs ir vērojam vēl kāda likumsakarība – jo respondents ir jaunāks, jo 
apmierinātāks arī dzīvi. Un otrādi -  jo vecāks, jo mazāk apmierināts ar dzīvi. 
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5.attēls “Atbildes uz jautājumu – “Vai Tu esi apmierināts ar savu pašreizējo dzīvi?”” 

6.attēls “Atbildes uz jautājumu – “Vai Tu esi apmierināts ar savu pašreizējo dzīvi?”, salīdzinot 2008.gadu 
un 2012.gadu” 

 
7.attēls “Atbildes uz jautājumu – “Vai Tu esi apmierināts ar savu pašreizējo dzīvi?”, salīdzinot Ogres, 
Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadus” 
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8.attēls “Atbildes uz jautājumu – “Vai Tu esi apmierināts ar savu pašreizējo dzīvi?”, salīdzinot pēc 
dzimumiem” 

9.attēls “Atbildes uz jautājumu – “Vai Tu esi apmierināts ar savu pašreizējo dzīvi?” salīdzinot pēc vecuma 
grupām” 
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Iedzīvotāju vērtējums pakalpojumiem un infrastruktūrai vietējā teritorijā    

 2012.gads 
Salīdzinot ar 2008.gadu 

2008.gads 

Uzlabota ceļu kvalitāte 3,65  3,73 
Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzveidība 3,64  3,83 
Darbavietu skaita palielināšanās novadā 3,50  3,34 
Sakārtotas atpūtas/rekreācijas vietas (bērnu spēļu laukumi, estrāde, peldvietas) 3,47  3,27 
Sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma 3,42  3,56 
Apgaismots centrs un ielas 3,41  3,42 
Sakārtota atkritumu saimniecība 3,34  3,51 
Labiekārtota un apzaļumota centra teritorija 3,33  3,32 
Sakārtotas aktīvās atpūtas vietas (sporta laukums, skeitparks, velotaka) 3,28  3,27 
Satiksmes autobusu pārklājums  3,26  - 
Biežāk organizēti kultūras un atpūtas pasākumi 3,22  3,19 
Iespēja apgūt prasmes, iemaņas (tālākizglītība un pārkvalifikācija) 3,20  3,27 
Iedzīvotāju drošībai piemērota infrastruktūra (drošas satiksmes plānošana, videonovērošana u.c.) 3,18  - 
Ierīkoti veloceliņi 3,02  2,97 
Labāka, lētāka interneta pieejamība 3,01  3,12 
Bērnu dārzs, auklīšu pakalpojumu centrs, bēbīšu skola (0-3g.) 2,94  3,24 
Informācijas centrs (darbā iekārtošana, iespējas mācīties) 2,93  3,17 
Sociālās aprūpes centrs veciem cilvēkiem, invalīdiem 2,90  3,26 
Aktīvi interešu klubiņi (amatniecība, pavārmāksla, šūšana) 2,90  2,93 
Sadzīves pakalpojumu centrs (šujmašīnas, frizieris, veļas mazgātava, pirts)  2,79  3,13 
Vietējās policijas aktīva darbība un stingra uzraudzība, vecāku, policistu un zemessargu reidi novada teritorijā 2,62  3,27 
Iespēja iznomāt tehniku (zemes apstrādei, sniega tīrīšanai u.c.) 2,49  2,76 
Iespēja saņemt sociālo aprūpi mājās 2,48  2,90 
Iespēja mainīt darba vietu 2,47  2,63 
Iespēja izmantot krīzes centru (iespēja īslaicīgi mainīt dzīves vidi, psihologa, sociālā darbinieka pakalpojumi) 2,34  2,67 
Ilgāks darba laiks pagasta pašvaldībā 2,17  2,17 
1.tabula “Iedzīvotāju viedoklis par pieejamiem pakalpojumiem un infrastruktūru”, salīdzinot 2008.gadu ar 
2012.gadu. 
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Tabulā “Iedzīvotāju vērtējums pakalpojumiem un infrastruktūra vietējā teritorijā” 
(1.tabula)  ir norādīts cik svarīgi ir pakalpojumi un pieejamā infrastruktūra personīgi 
katram respondentam PPP biedrības “Zied zeme” teritorijā salīdzinot 2008.gadā un 
2012.gadā sniegtās atbildes. Atbildes tika mērītas izmantojot skalu: “Ļoti svarīgi” – 4 
punkti, “Svarīgi” – 3 punkti, “Mazsvarīgi” – 2 punkti un “Nav svarīgi” – 1 punkts.  Ja 
dotajā jautājumā netika dota atbilde, tad tā netika ieskaitīta kopējā mērījumā.  Tabulā 
ir norādīta vidējā atbilde, tātad jo augstāk punktu skaits, jo svarīgs konkrētais 
pakalpojums vai infrastruktūras pieejamība ir vietējiem iedzīvotājiem.  
Atbildes ir sarindotas vadoties pēc 2012.gada atbildēm sākot no svarīgākām (ar 
augstāko punktu skaitu) beidzot ar mazāk svarīgām. 
Ja punktu skaits 2012.gadā ir mazāks nekā 2008.gadā, tas nozīmē, ka konkrētais 
jautājums ir kļuvis mazāk aktuāls un otrādi, ja punktu skaits ir lielāks, tad problēma 
nav atrisināta vai saasinājusies.  
Lielākajā daļā jautājumu punktu skaits jeb indekss ir samazinājies, līdz ar to var 
uzskatīt, ka lielā daļā jautājumu iedzīvotāju dzīves līmenis ir uzlabojies un pakalpojumi 
un infrastruktūra ir kļuvusi pieejamāka.  
2008.gadā visaugstākais indekss bija sekojošiem jautājumiem: 

Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzveidība 3,83 
Uzlabota ceļu kvalitāte 3,73 
Sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma 3,56 
Sakārtota atkritumu saimniecība 3,51 
Apgaismots centrs un ielas 3,42 

 
Bet 2012.gadā visaugstākais indekss bija sekojošiem jautājumiem: 

Uzlabota ceļu kvalitāte 3,65 
Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzveidība 3,64 
Darbavietu skaita palielināšanās novadā 3,50 
Sakārtotas atpūtas/rekreācijas vietas (bērnu spēļu laukumi, estrāde, peldvietas) 3,47 
Sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma 3,42 

 
Būtībā piecu vissvarīgāko jautājumu sarakstā ir nākuši klāt jautājumi par darbavietu 
skaita palielināšanu un sakārtotām atpūtas vietām.  
Interesanti, ka jautājums par darbavietu skaita palielināšanu ir bijis aktuāls jau 
2008.gadā, bet tieši tāpat kā 2012.gadā jautājums “Iespēja mainīt darbavietu” nav ticis 
atzīmēts kā svarīgs. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji novērtē, ka ļoti aktuālas ir bezdarba 
problēmas un laukos ir nepieciešams palielināt darbavietu skaitu, lai novērstu 
iedzīvotāju aizbraukšanu, it īpaši gados jaunu cilvēku. Tā kā lielākā daļa no 
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respondentiem ir algoti darbinieki, tad, iespējams, šis jautājums ir ticis skatīts no to 
radu un draugu perspektīvas, kuriem nav darba vai arī strādā tālu no dzīves vietas. 
Pieci viszemāk novērtēti jautājumi nav mainījušies salīdzinot ar 2008.gadu: 

 2012.gads 2008.gads 
Iespēja saņemt sociālo aprūpi mājās 2,48 2,90 
Iespēja iznomāt tehniku (zemes apstrādei, sniega tīrīšanai u.c.) 2,49 2,76 
Iespēja izmantot krīzes centru (iespēja īslaicīgi mainīt dzīves vidi, psihologa, sociālā darbinieka pakalpojumi) 2,34 2,67 
Iespēja mainīt darbavietu 2,47 2,63 
Ilgāks darba laiks pagasta pašvaldībā 2,17 2,17 

 
Ja salīdzina svārstības indeksos, tad vislielākās ir bijušas jautājumā “Vietējās policijas 
aktīva darbība un stingra uzraudzība, vecāku, policistu un zemessargu reidi novada 
teritorijā”. Būtiski, ka visos gadījumos, kad ir novērotas izmaiņas, tās ir ar negatīvu 
zīmi, tas nozīmē, ka šo jautājumu aktualitāte iedzīvotājiem ir kļuvusi mazāk svarīga. 

 2012.gads 2008.gads Starpība punktos Bērnu dārzs, auklīšu pakalpojumu centrs, bēbīšu skola (0-3g.) 2,94 3,24 -0,3 
Iespēja izmantot krīzes centru (iespēja īslaicīgi mainīt dzīves vidi, psihologa, sociālā darbinieka pakalpojumi) 2,34 2,67 -0,33 
Sadzīves pakalpojumu centrs (šujmašīnas, frizieris, veļas mazgātava, pirts)  2,79 3,13 -0,34 
Sociālās aprūpes centrs veciem cilvēkiem, invalīdiem 2,9 3,26 -0,36 
Iespēja saņemt sociālo aprūpi mājās 2,48 2,9 -0,42 
Vietējās policijas aktīva darbība un stingra uzraudzība, vecāku, policistu un zemessargu reidi novada teritorijā 2,62 3,27 -0,65 

 
Trīs jautājumos (“Darbavietu skaita palielināšanās novadā”, “Sakārtotas 
atpūtas/rekreācijas vietas (bērnu spēļu laukumi, estrāde, peldvietas)”, “Ierīkoti 
veloceliņi”) indekss ir kļuvis lielāks, tas nozīmē, ka šie jautumi ir aktualizējušies.  
Jautājuma “Darbavietu skaita palielināšanās novadā” indeksa palielināšanās būtībā ir 
sekas vairāku jautājumu kompleksam. Pirmkārt, visticamāk darbavietu skaits ir 
samazinājies ekonomiskās krīzes rezultātā. Daudzi uzņēmumi pārtrauca savu darbību, 
taču vēl vairāk samazināja apjomus, līdz ar to samazinot arī darbinieku skaitu. Otrs 
iemesls visticamāk ir iedzīvotāji vairāk izprot jautājuma saistību ar vietējās dzīves un 
ekonomikas uzlabošanu. Jo vairāk darbavietu, jo mazāk cilvēki aizbrauc projām (t.sk. 
uz ārzemēm). Jo straujāk attīstās ekonomika, jo labāks dzīves līmenis pārējiem 
iedzīvotājiem. 
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Pakalpojumu un infrastruktūras vērtējums pa grupām 
DROŠĪBA 
Iedzīvotāju drošības jautājumi tika pētīti no diviem aspektiem: “Iedzīvotāju drošībai 
piemērota infrastruktūra (drošas satiksmes plānošana, videonovērošana u.c.)” un 
“Vietējās policijas aktīva darbība un stingra uzraudzība, vecāku, policistu un 
zemessargu reidi novada teritorijā”. Kopumā respondenti ir novērtējuši, drošības 
uzlabošanai visvairāk būtu nepieciešama tieši infrastruktūras pielāgošana. Jautājums 
par infrastruktūru 2008.gadā netika uzdots, tāpēc to nevar salīdzināt. Taču jāatzīst, ka 
tas ir patiešām aktuāls jautājums, jo komentāros bija daudz ierosinājumu drošības 
jomā, kas attiecas tieši uz infrastruktūru.  

 
11.attēls “Vietējo iedzīvotāju drošības jautājumu vērtējums” 
 
Visbiežāk minētās atbildes uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu 
pilsētā/pagastā drošības jomā!” visos novados kopā. 

-(57) Video novērošana  -(20) Jāuzlabo pašvaldības policijas darbs -(19) Ielu apgaismojums -(18) Apsardzes pakalpojumi -(15) Guļošie policisti  -(11) Veloceliņi, gājēju celiņi -(10) Luksofori -(7) Jāuzlabo ceļu infrastruktūra -(6) Uzlabot satiksmes organizāciju  
 
Ikšķiles novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 

11,27%

37,41%

45,07%

46,85%

38,03%

12,24%

5,63%

3,50%

Vietējās policijas aktīva darbība un stingra uzraudzība,vecāku, policistu un zemessargu reidi novada teritorijā

Iedzīvotāju drošībai piemērota infrastruktūra (drošassatiksmes plānošana, videonovērošana u.c.)

Drošība
Ļoti svarīgi Svarīgi Mazsvarīgi Nav svarīgi



 

 

108 

- (12) Video novērošana  -(5) Guļošie policisti  -(4) Pagaidām man visa piedāvātā drošība apmierina  -(3) Apsardzes pakalpojumi  -(3)Luksofori  -(2) Ziemā cītīgāk tīrīt un kaisīt pagastā; Uzlabot satiksmes drošību ziemas apstākļos uz pagasta ceļiem -(2) Veloceliņi, gājēju celiņi (Ceļam Ikšķile-Tīnūži izveidot veloceliņu – esmu novērojusi daudz velobraucējus.. Gan uz darbu brauc, gan sportisti, gan bērni.. Bet Drošība ir ļoti slikta – redzamība slikta, tuvu brauktuvei, bez apgaismojuma, daudz bedres..  ) -(2)Satiksmes organizācija (barjeras, papildus apgaismojumus pie Ikšķiles tautas nama, Ikšķilē izbraucot no „Maxima” vajag kreiso pagriezienu!  Tāpat no Tīnūžu puses braucot Ikšķilē pāri, dzelzceļam vajag kreiso pagriezienu!!!) -Asfaltēts ceļš -Gājēju ceļa šķērslis -Viss jāuzlabo -Zemessardzes štāba atjaunošana -Policija, kas kontrolē un sodītu rupjus satiksmes pārkāpumus – braukšana zem zīmes -Uz laukiem tas neattiecas -Manā ciematā (Tīnūži) šī ir sāpīga lieta, ir tikai viena iela, pa kuru pārvietojas gan lieli, gan mazi, ietves nav, bet daudzi autovadītāji ignorē ne tikai zīmi ‘dzīvojamā zona’, bet pat to, ka tā ir apdzīvota vieta un traucas cauri ar ātrumu krietni lielāku par 50km/h. -Atkal tikai par pilsētu. Turpmāk resursus ieguldīt lauku teritorijās, jo līdz šim tas nav bijis adekvāts ieguldījumiem Ikšķiles pilsētas infrastruktūrā un daudzdzīvokļu mājās -Barjeras pie pārbrauktuves -Jau pat ir par daudz drošības  
Ķeguma novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 

- (20) Izveidot video novērošanu (pie pašvaldības iestādēm, Ķeguma stacijā uz vilcienu pusi,  un citām sabiedriskām vietām un apdzīvotām vietām).  Videonovērošana labiekārtotajās teritorijās, kā cīņa pret vandāļiem. Video novērošana būtu ļoti labs risinājums zādzību riska novēršanai Video novērošana būtu ļoti lietderīga, būtu lielāka drošība, Taču nepieciešams, lai pašvaldības policija strādātu 24h diennaktī un nekavējoties reaģētu arī uz video kamerās konstatēto nekārtību)  -(8) Ielu apgaismojums (Labāks apgaismojums vakaros, Vairāk laternas. Apgaismojums uz ielām, kur ir visblīvākā satiksme. Apgaismojuma nav uz Metru ielas!) -(7) Guļošie policisti. (minētas arī konkrētas teritorijas – Staru ielā, Rembates centrā, Ozolu ielā) -(7) Jāuzlabo pašvaldības policijas darbs (Regulāri pašvaldības policistu reidi pa pludmali, skolu, staciju, lai iedzīvotāji jūt kārtības sargu klātbūtni. ... vairāk varētu vakaros, ne tikai pēc pasākumiem. Pašvaldības policijas biežāka patrulēšana. Nakts patrulēšana. Viens policijas ierēdnis pagastā uz vietas. Policistu patruļas pašvaldības policijas darba efektivitātes palielināšana) -(4) Luksofori -(3) Guļošie policisti ir par daudz 
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-(3) Satiksmes organizācija (Ar zīmēm ari ir problēmas. No celtnieku ielas nogriežoties uz Staru ielu, būtu nepieciešama zīme ‘Dzīvojamā zona’, kas braukšanas ātrumu ierobežo līdz 20  km/h. Sevišķi vasaras sezonā tur spēlējas daudz bērnu, brauc ar velosipēdiem, bet automašīnas traucas lielā ātrumā. Staru ielai būtu nepieciešama arī gājēju ietve, iela ir līkumota un ļoti nepārredzama, gājējiem ievērto satiksmes noteikumus un iet pa kreiso pusi ir pat bīstami, aiz līkuma automašīnas gājējus var nepamanīt. Komunālās ielas un Smilšu ielas krustojumā ir vajadzīga krustojuma brīdinājuma zīme, jo svešinieks pat iedomāties nevar, ka aiz krūmiem ir krustojums, kur brauc automašīnas no bērnudārza. -(3) Jāuzlabo ceļu infrastruktūra. (Ceļu norobežojumi. Turpmāk veicot ceļu kapitālas pārbūves, gājēju ietves izvietot tālāk no brauktuves, lai ziemā mehanizēti tīrot sniegu, to nesašķūrētu uz gājēju ietvēm. Ogres ielas seguma atjaunošana. Tāpat arī Ķeguma prospekts ir ļoti sliktā stāvoklī. -(3) Apsardzes pakalpojumi -Veloceliņš gar šoseju (virzienā uz Lielvārdi) -Viss darbojas jau -Vajadzētu...! -Vienoties ar ceļu policiju par regulāru fotoradara izvietošanu Ozolu ielā -Dzīvā  novērošana būtu nepieciešama bērnu rotaļu laukumiņā, jo atrodas bērnu vecāki, kas nāk uz šo vietu lietot alkoholu un ēst saulespuķu sēklas. Arī paši bērni piesārņo laukumiņu ar papīriem un saulespuķu sēklām. Vairākkārtīgi ir nācies aizrādīt svešiem bērniem par elementāru kultūru pret apkārtējo vidi un necenzētu vārdu lietošanu. Tas pats ir ar skolas skeitparku – lai gan šajā vietā ir video novērošana, tāpat jaunieši piesārņo šo vietu. -Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības struktūru sakārtošana. -Sakārtot Ķeguma Smilšu ielu, jo, no mājas iznākot, mums nav pagalma, bērni nokļūst uzreiz uz ielas. Tāpēc varētu norobežot vismaz vienā galā ar puķu dobi, lai te lielā ātrumā nebrauktu cauri. Kā arī sakārtot, lai krustojumi nebūtu aizauguši un būtu labi pārredzami.   
Ogres novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 

-(22) video novērošana (Sabiedriskas vietās (vairāk). Vietās, kur pastāvīgi kāds izmet atkritumus.  Ap skolām. “Kriminogēnākajos”  pilsētas rajonos. Pie sabiedriskām ēkām)  -(12) apsardzes pakalpojumi -(11) Apgaismojums (Ielu apgaismojums gājējiem uz Pārogri!!! Aiz gājēju tiltiņa Pārogres pusē, nogriežoties pa labi uz Strēlnieku prospektu, nav pat ieprojektēts ielas apgaismojums.   Tādā tumsā videonovērošanas kamera nevar pat uzfilmēt tos, kas sabojājuši skaisto skulptūru pie tiltiņa. Trūkst apgaismojuma – pārvietojoties pa pilsētu vakarā halles rajonā, vai gar Daugavpils šoseju ir patiešām neomulīgi. Jāapgaismo ceļa malas pagasta robežās (kas apzīmētas ar apdzīvotas vietas zīmi), piemēram – no Suntažu centra uz Lauberes un Sidgundas pusi ir daudz māju un iedzīvotāju, bet ceļš ir pilnīgā tumsā un arī ļoti šaurs. Gājēju pārvietošanās gada tumšajā laikā ir apdraudēta. Pagastā trūkstošā gan ceļa, gan ēku apgaismojuma esamība radītu komforta, drošības un civilizācijas sajūtu.) -(10) Jāuzlabo pašvaldības policijas darbs (Dzīvu policistu, nevis guļošu. Biežāki policijas reidi pagastā.  Policijas pieejamība.  Pašvaldības policists uz vietas. Nav jēgas policistam, kurš pagastā parādās 1 reizi nedēļā. Biežāk redzami policisti ielās, pie gājēju pārejām. Valsts/pašvaldības policijas klātbūtne pagastā 24h diennaktī. Vajadzīgs cilvēks, kurš rūpējas 
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un atbild par drošību. Jākontrolē nakts laikā darbības un atsevišķi indivīdi.... Policijas patruļas publiskās vietās.)  -(7) Gājēju un veloceliņi (Atjaunot bojātos trotuāru posmus Liepu gatvē, Uzvaras ielā un iespēju robežās uzbūvēt no jauna ielās ar lielāku satiksmes plūsmu. Izbūvēt apgaismotu gājēju - veloceliņu posmā Priežu iela - Pionieru iela, perspektīvā no Austrumu ielas Pārogrē līdz Ķegumam. Izveidot trotuāru gājējiem Poruka ielā. Trotuāri pagastu centros, veloceliņi, kas būti ne tikai velobraucējiem, bet arī māmiņām ar bērniem, pensionāriem) -(5) Guļošie policisti (arī pagastos) -(3) Jāuzlabo ceļu infrastruktūra (Ielu seguma kvalitāte. Ja nebūs asfalts, nebūs arī jaunas darbavietas un iedzīvotāji!) -(2) Luksofori -(2)Sakārtot gājēju pārejas, nobrauktuves. -(2)Drošība apmierina, viss pagaidām pietiek. -Satiksmes organizācija. (Vairāk apļa veida - satiksmes pašregulējošo krustojumu izbūve. - Jāuzlabo ierēdņu tuvināšanās tautai-mainīt uzstāšanās placdarmus -Juridiskā palīdzība. (Drošība apjukušiem cilvēkiem (kad vajadzīga palīdzība kādos juridiskos jautājumos-bet nav līdzekļi to kārtošanai) -Nojaukti grausti. -Ogrē piebrauktuve pie 1. vidusskolas - Krapes pagastā šajā jomā nevar veikt uzlabojumus jo NAV ko uzlabot. Tie vispār ir jāievieš!!!  
Lielvārdes novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 

-(3)Videonovērošana (Vajadzētu novietot kameras tādās vietās, kur parasti uzturas daudz cilvēki, arī pie luksoforiem, kā arī pie kultūras nama, lai varētu kontrolēt iedzīvotājus. Centrā novērošanas kameras. Vietās, kuras pakļautas demolēšanai.) -(2) Guļošie policisti (Avotu masīvā).  -(2)Pašvaldības policijas darbs. (Regulāra drošības kontrole. Brīžiem sajūta, ka pagastā vispār nav policijas. Pilsētā nav jūtama pašvaldības policijas darbība.) Luksofors pie krustojuma ar bērnudārzu, norādes -Satiksmes organizācija. (Būtu ļoti jauki īstenot jau sen plānoto ideju par Parka ielas pārvēršanu gājēju ceļā. Šī iela ir apbraucama un visām vietām var piekļūt pa apkārt ceļiem. Šī iela ir ejot no 'Lauktehnikas' uz parku. Šo ielu varētu noslēgt pie bijušā 'Triāla' un pie Parka ielas krustojuma ar ceļu uz staciju, līdz ar to vajadzētu arī ierīkos 'guļošo policistu' uz šīs ielas, kur Parka iela šķērso to, lai bez raizēm bērni varētu iet uz vidusskolu un māmiņas pastaigāties iet uz parku.) -Gājēju celiņi Avotu ielas masīvā Lielvārdē. -Apdzīvotās  teritorijās būtu jāierīko 'gulošie policisti'. -Drošības kodu vai domofonu ierīkošana Lielvārdes pilsētas daudzdzīvokļu mājās.  -Gājēju pāreja Jumpravas pagasta ciemā 'Dzelmes' (uz šosejas nav ne apgaismojuma, ne arī gājēju pārejas, esam arī sazinājušies ar VAS Latvijas Valsts ceļi, taču atbildi saņēmām negatīvu, laika trūkuma dēļ neesam pievērsušies šim jautājumam uzstājīgāk)  
PAKALPOJUMI 
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Pakalpojumu jomā, tieši tāpat kā iepriekšējā gadā vissvarīgākais tika norādīts 
jautājums “Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzveidība”. Vēl 
joprojām aktuāli jautājumi par bērnu dārzu un auklīšu pakalpojumiem, sociālās 
aprūpes centriem un sadzīves pakalpojumu centriem. Savukārt vismazākais indekss ir 
jautājumos par iespēju izmanot krīzes centru un saņemt sociālo aprūpi mājās. 

 
12.attēls “Vietējo iedzīvotāju vērtējums pakalpojumu pieejamībai” 
Visbiežāk minētās atbildes uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu 
pilsētā/pagastā pakalpojumu jomā!” visos novados kopā. 
(57) Zobu ārsts (54) Kafejnīcas (38) Kurpnieks (36) Grāmatnīca (32) Labāks interneta pārklājums 

20,83%

17,67%

71,48%

33,57%

20,07%

12,90%

41,84%

45,49%

31,10%

22,54%

34,98%

30,82%

32,26%

27,30%

25,35%

33,92%

4,23%

19,08%

26,16%

30,82%

13,83%

8,33%

17,31%

1,76%
12,37%

22,94%

24,01%

17,02%

Sadzīves pakalpojumu centrs (šujmašīnas, frizieris,veļas mazgātuve, pirts)

Iespēja iznomāt tehniku (zemes apstrādei, sniegatīrīšanai u.c.)

Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte undaudzveidība

Sociālās aprūpes centrs veciem cilvēkiem, invalīdiem

Iespēja saņemt sociālo aprūpi mājās

Iespēja izmantot krīzes centru (iespēja īslaicīgi mainītdzīves vidi, psihologa, sociālā darbinieka pakalpojumi)

Bērnu dārzs, auklīšu pakalpojumu centrs, bēbīšu skola(0-3g.)

Pakalpojumi
Ļoti svarīgi Svarīgi Mazsvarīgi Nav svarīgi
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(23) Bērnudārzs  (18) Auto remonta darbnīca (16) Veikals (9) Ķīmiskā tīrītava (8) Dienas centrs, Jauniešu centri (7) Medicīniskā aprūpe, Ārsti (6) Friziera pakalpojumi (4) Aptieka (4) Sadzīves tehnikas remonts, velosipēdu remonts, Pulksteņmeistars (3) Šūšanas pakalpojumi  
Ikšķiles novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(12) Labāks interneta pārklājums (labāks interneta pārklājums laukos) (8) Kafejnīca (Vajadzētu kādu kafejnīcu, kur paēst pusdienas. Maz alternatīvu! Vasaras kafejnīcas. Mākslas kafejnīca) (7) Grāmatnīca (5) Kurpnieka pakalpojumi (4) Zobu ārsts (3) veikals (Tīnūžos), Divu 'x' Maxima, nevis viena. (2) Ķīmiskā tīrītava (2) Frizieris, frizētava 
(2) Bērnudārzs (2) Sabiedriskā transporta pārklājums pagastā (2) Autoremonts (2) Aptieka, pieejamāki darba laiki (diennakts). Homeopātiskā aptieka Vairāk pieejami ārsti Salons ar SPA procedūrām Pārsvarā mūsu novada iedzīvotāji izmanto citu novadu pakalpojumus, bet būtu svarīgi saņemt nepieciešamākos pakalpojumus tepat novadā.  

Ķeguma novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(24) Kafejnīca (arī interneta kafejnīca, kvalitatīva kafejnīca pilsētas centrā.  Kafejnīcas nezin kāpēc Ķegumā nespēj pastāvēt, bet būtu labi. Kafejnīcas nekvalitatīvas. Kāda laba kafejnīca, kur var arī uzņemt klientus biznesa pusdienām. Gribētos, lai Ķegumā, beidzot būtu kāda vieta, kur atpūsties darbadienu vakaros vai brīvdienās. Kaut kas nedaudz vairāk par vienkāršu kafejnīcu, bet gan restorāns, krogs vai kas tamlīdzīgs.) (18) Grāmatnīca (Grāmatnīcai arī vajadzētu būt, lai skolēnu vecākiem nevajadzētu domāt par to, kur visu iegādāties.) (16) Kurpnieka pakalpojumi (8) Veikali (Drogas, Maxima, apģērbu un apavu veikals. Būvmateriālu veikals. Veikals Rembatē. Pietrūkst lielveikala, jo gan pārtikas ziņā, gan citu preču iegādes iespējas ir 
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ierobežotas. Trūkst veselīgas konkurences veikalu jomā. Pietrūkst rūpniecības preču, kancelejas preču iegādes iespēju.) (6) Autoserviss, auto remonta darbnīca (6) Zobu ārsts (5) Bērnu dārzs (arī sākot jau no 1 gada vecuma) (3) Jauniešu atpūtas centrs, jauniešu dienas centrs (3) Labāks interneta pārklājums (3) Apģērbu ķīmiskā tīrītava (2) Ārsta pakalpojumi  (Doktorātu ar izmeklējumu iespējām! Jauns kvalitatīvs ģimenes ārsts.) (2) Dienas centri ar pakalpojumiem, piemēram, drēbju mazgāšana, bērnu pieskatīšana, amatu prasmju apgūšana, dušas. (2) Informācijas centrs (tūrisma) Pakalpojumu klāsts varētu būt plašāks. Zupas virtuve Sadzīves pakalpojumu attīstība (sadzīves tehnikas remonts). Peldbaseins Skola, valodas pulciņi, bērnu nometnes, bērniem brīvā laika pavadīšana pēc skolas- sporta, deju u.c pulciņi, u.t.t. Pakalpojumu joma (dažāda veida pakalpojumus nākas izmantot blakus pilsētās) Osta ar ūdens transporta līdzekļu nomas pakalpojumu pieejamību Viss minētais  
Ogres novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(42) zobu ārsts (tajā skaitā protēzists) (18) kafejnīcas/ēdnīcas (13) Kurpnieka pakalpojumi, apavu remonts (13) Labāks interneta pārklājums (arī mobilo sakaru pārklājums) (12) Bērnu dārzs (t.sk. auklīšu dienests, īslaicīga bērnu pieskatīšana) (11) Grāmatnīca (t.sk. kancelejas precēm) (10) Auto remonta darbnīca (4) Friziera pakalpojumi (4) Apģērbu ķīmiskā tīrītava (t.s. citi sadzīves pakalpojumi) (4) Medicīniskā aprūpe (Ģimenes ārstu un ārstniecības pakalpojumi, psiholoģ.pakalpojumi. Kvalitatīva ārsta prakse uz vietas pieejamos ērtos laikos arī vēlās pēcpusdienās. Pārāk noslogoti ģimenes ārsti, nepieciešams uzlabot pieeju ģimenes ārstiem (varbūt arī par lielāku samaksu, bet lai var saņemt atbilstošu pakalpojumu) (3) Šūšanas pakalpojumi (3) Veikali (pārtikas un saimniecības preču pieejamība arī uz akcijām. Jauki, jo Ogrē ienāktu RIMI - plašāks piedāvājums + zemākas cenas uz konkurences rēķina citos veikalos. Katastrofāli trūkst kvalitatīvu apģērbu un apavu veikalu - ir tikai “lavočakas” ar  precēm no Ķīnas. Nav kvalitatīvu mēbeļu veikala.   (2) Dienas centrs (Bezmaksas. Dot iespēju trūcīgiem saņemt bezmaksas dušu vai veļas mazgāšana pakalpojumus.) Atslēgu izgatavošana Aptieka 
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Auto mazgātava Tirdzniecības laukuma izveide (mājražotājiem, ne humpalniekiem!) Manikīrs Kinoteātris Sporta zāle, treniņi Sabiedriskā tualete Viesnīcas Jāatbalsta- jāiedrošina privātu pakalpojumu sniedzēju darbības uzsākšana. Iespējams, piedāvājot viņiem telpas vienuviet. Iespējams, ka tas varētu būt sava veida sociāla uzņēmuma modelis. Pagasta informācijas sistēmā vajadzētu izvietot informāciju par uzņēmumiem un to brīvajām darbavietām. Lētāki pakalpojumi, darbalaika pagarināšana Protams, ka šie pakalpojumi ir aktuāli un nepieciešami, bet jāizvērtē to proporcionāli pagasta iedzīvotāju skaitam, kas to izmantos. Var apsvērt iespēju radīt ērtāku un tuvāku piekļuvi šiem pakalpojumiem. Vienota pieejamo pakalpojumu datu bāze  
Lielvārdes novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(5) Zobu ārsts (4) Kurpnieks (4) Bērnudārzs (t.sk. uzlabot esošo) (4) Kafejnīcas (Būtu nepieciešama kāda vieta, kas varētu būt arī kafejnīca, kur var atpūsties jaunieši, varbūt mācīties, satikties ar draugiem, ne tik daudz kā ēdināšanas bizness, bet atpūtas vieta, kur būtu arī iespējams iegādāties ko ēdamu, picas, suši, utt. Trūkst neliela, mājīga kafejnīca. Kafejnīcu, kas būtu pieejama maziem bērniem - ar tualetes telpu) (4) Labāks interneta pārklājums (4) Pakalpojumu Lielvārdē pietiek. Ir labi. Nav tik ļoti nepieciešami (2) Sadzīves tehnikas remonts, velosipēdu remonts Veikali, veikalu tīkls Aptieka Avotos Pulksteņmeistars Bērnu rotaļu laukumi Poligrāfijas pakalpojumiem Sadzīves pakalpojumiem vajadzētu nodrošināt telpas vienuviet. Iespējas ar kādiem (piemēram, īres) maksas atvieglojumiem darboties uz vietas vietējiem speciālistiem.  Varētu būt vairāk vietu aktīva brīvā laika pavadīšanai (veloceliņi, vieta, kur pulcēties jauniešiem, u.c.)  

NODARBINĀTĪBA UN INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA 
Jautājumos par nodarbinātības iespējām un informācijas pieejamību respondentiem 
vissvarīgāk ir darbavietu skaita palielināšana un iespēja apgūt jaunas prasmes un 
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iemaņas. Bet vismazāk aktuāli jautājumi par pašvaldības ilgāku darba laiku un iespēju 
mainīt darbavietu. 

13.attēls “Vietējo iedzīvotāju vērtējums nodarbinātībai” 
Visbiežāk minētās atbildes uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu 
pilsētā/pagastā nodarbinātības un informācijas pieejamības jomā!” visos novados 
kopā. 
(99) Darbavietas  (20) Informācijas pieejamība. Sakārtot pašvaldības mājas lapu. Afišas, sludināju dēļi, informācijas stendi (8) Komunikāciju tīkls. (5) Komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem (2) Kvalifikācijas celšanas kursi. Bezmaksas kursi un apmācība pēc pieciem. (2) Uzlabot infrastruktūru laukos ( ceļi, internets, sab. transports ) (2) Biznesa parks. Industriālās zonas  

Ikšķiles novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(18) Darbavietas (t.sk. jaunas, Tīnūžos) (Radīt darbavietas, atbalstot mazo uzņēmējdarbību. Jaunas darbavietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). (3) Komunikāciju tīkls. 
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Nodarbinātība un inormācijas pieejamība
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(3) Informācijas pieejamība (Informācijas pieejamību vajadzētu sakārtot un vairāk pievērst tam uzmanību, censties ieinteresēt cilvēkus. Papildus informācija noderētu gan Domē, gan Ikšķiles Vēstīs.) Trūkst atbalsta sīkai uzņēmējdarbības, radīt tai draudzīgu vidi. Viss jāuzlabo. Izveidot iepriekš minēto (domāts pakalpojumi) un būs dažas jaunas darbavietas Netraucējiet mazajiem uzņēmējiem ražot un tirgoties, noņemiet n-tās kontroles un ierobežojumus. Ikšķile ir laba vieta darbam, ja šeit būtu - gan lokācija, gan nodokļi pagastam. Domāju, ka daudziem tas ir svarīgi. Apmierina. Principā ir iespaids, ka novadā neeksistē brīvas darbavietas. Ja arī tādas ir, tad nav par tām informācija pašvaldības masu medijos.  Uzlabot infrastruktūru laukos ( ceļi, internets, sab. transports ) un privātā iniciatīva radīs darba vietas.  
Ķeguma novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(20) Darbavietas (5) Sakārtot pašvaldības mājas lapu (Izveidot normālu pašvaldības mājas lapu, kur redzami visi pasākumi, sociālais tīkls, forums u.c. ) (3) komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem (3) Komunikāciju tīkli (2) Lattelecom interneta pieejamība Rembatē. Ir jāpērk kaut kādu iekārta, nav iespējas pieslēgties Lattelecom internetam. (2) Vajadzētu attīstīt uzņēmējdarbību! Protams veicināt ražotņu un pakalpojumu attīstību Ķeguma novadā. Jāuzlabo bibliotēkas inventārs Informācijas pieejamība vietējiem iedzīvotājiem Vairāk pieejamo vietu skolēniem (vasaras darbu), lai bērns var saprast, kā tas ir pelnīt naudu. Atkritumu tvertnes papīram, stiklam un u.t.t. Afišas  Izaugsmes iespēju trūkums Lielāka kontrole pār esošajiem darba resursiem Nodarbinātība ir vājš punkts. Šobrīd pārsvarā darbavietas balstās uz lēto darbaspēku. Nav 'iedzīvojušies' biroji, kuros varētu strādāt prestižāku darbu. Sociālo tīklu izmantošana. Pasākumu plānošana un iedzīvotāju informēšana ar moderno tehnoloģiju palīdzību. Iespējams, ka būtu labi uzstādīt kādu jaunu informatīvu video stendu, lai piesaistītu vietējo iedzīvotāju uzmanību, tādējādi rosinot apmeklēt vietējos kultūras pasākumus.  Jāveido Ķeguma biznesa parks, lai atbalstītu un piesaistītu uzņēmumus (investīcijas) darbavietu radīšanai.  Internāts bibliotēkā tak par brīvu, vai ta nezināt?  Komunicē cik uziet!  
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Ogres novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(41) Darbavietas (5) Informācija par darbavietām (2) Kvalifikācijas celšanas kursi. Bezmaksas kursi un apmācība pēc pieciem. (2) Komunikāciju tīkli. (2) Subsidētās, pielāgotās darbavietas invalīdiem visos uzņēmumos, iestādēs. Atbalsts darba devējam Informatīvais centrs Industriālās zonas Apzināt konkrētas apkaimju uzņēmēju vajadzības. Biežāks sabiedriskais transports. Mazāk formālās pieejas, vairāk reālo augļu Nolaisties uz zemes Kā iepriekš rakstīju, nodarbinātības jomā būtu nepieciešams centrs, kur cilvēks var doties ar ideju par savu iecerēto uzņēmējdarbību un tur saņemt bezmaksas kvalitatīvu pakalpojumu kā to darīt, vai tas būs ekonomiski izdevīgi utt. Vēlams, lai pagastā tiek pārstāvēts NVA. Informācija par notiekošo pagastā, novadā pieejama, tikai apmeklējot veikalu. Vēlams, lai tiek izmantots interneta plašais pielietojums komunikācijā ar iedzīvotājiem.  Protams, ka nodarbinātības līmenis varētu būt augstāks diemžēl atkal visu nosaka reālā infrastruktūru. Liels uzlabojums būtu asfaltēts ceļš līdz pagasta centram Jāmaina valsts politika vietējo mazo un vidējo ražotāju atbalstam. Pavērt zaļo gaismu bioloģiskai lauksaimniecībai, būs darbavietas un saražots veselīgs produkts. Teritorijai būs garantēta ilgtspējīga attīstība. Augs un dzims veselīgāki bērni, atjaunosies darba tikums, uzlabosies vispārējais iedzīvotāju veselības stāvoklis. Veidosim zaļu, tīru Latviju. Nav pagastā labiekārtotas (mūsdienīgas) telpas pasākumiem, semināriem, konferencēm. Paplašināt iespējas jebkurā diennakts laikā tikt pie interneta sabiedriskās vietās.  Laukos nepieciešama plašāka darba pieeja, ja cilvēki būtu aktīvāki un radošāki, domāju mums tas izdotos. Visaktuālākais jautājums, kas jārisina vissteidzamākā kārtā!!! Vairāk informācijas stendu, lai informētu un sasniegtu arī tos cilvēkus, kas nelasa ziņas internetā.  Aktīva sociālo tīklu un ziņu izplatīšanas stratēģija. Darba meklētāju datubāze  

Lielvārdes novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(16) Darbavietas (Daudziem studentiem, kas nesen beiguši augstskolu, darbavietu atrast ir grūti, pieredzes dēļ.) Jo vairāk būs iespēju attīstīties ekonomikai, jo vairāk iespēju būs strādāt uz vietas.  Būtu labi, ja varētu atbalstīt tos projektus, kas nodrošinātu iedzīvotājus ar darbavietām, kurās varētu nopelnīt cilvēka cienīgu atalgojumu. Domē vajadzētu sludinājumu dēli, lai iedzīvotāji var savus sludinājumus izvietot. Elvi tāds ir, citur nav. 
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INFRASTRUKTŪRA 
Sadaļā par pieejamo infrastruktūru par visaktuālākajiem jautājumiem tika atzīta ceļu 
kvalitāte un sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma. Taču jāatzīst, ka šajā 
grupā visi jautājumi tika novērtēti diezgan augstu. 

14.attēls “Vietējo iedzīvotāju vērtējums infrastruktūras pieejamībai” 
Visbiežāk minētās atbildes uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu 
pilsētā/pagastā infrastruktūras jomā!” visos novados kopā. 
(60) Atkritumu tvertnes.  (46) Pieturu vietas (20) Sakārtota teritorija. Soliņi. Māju pagalmi. Pludmale. Apzaļumošana. Autostāvvietas. (19) Labiekārtotas telpas (11) Ceļi, autoceļi. Satiksmes organizācija (10) Apgaismojums.  (9) Sabiedriskās tualetes (5) Bērnu laukumi. Atpūtas vietas. Publiska atpūtas vieta. 
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Sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma
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(4) Sabiedriskā transporta pieejamība (3) Lietus ūdeņu savākšana. Kanalizācija. (3) Velomaršruti, velonovietnes (2) Gājēju tuneļi 
 
Ikšķiles novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(17) Atkritumu tvertnes. Iespēja šķirot atkritumus.  (8) Pieturu vietas (6) Ceļi, autoceļi. (Ceļa no Ikšķiles līdz Tīnūžiem labiekārtošana. Sakārtot veco Ogres šoseju) (3) Apgaismojums. Apgaismoti centri. (3) Publiska atpūtas vieta katrā ciemā un ciematā. (3) Sabiedriskā transporta neesamība pagastā. (Nodrošināt skolēnu autobusa maršrutus pa veco Ogres šoseju) (2) Gājēju tuneļi Ūdens kvalitāte Tīnūžos Sabiedriskās tualetes Labiekārtotas telpas Viss Jāuzlabo Pēdējos gados par to ir padomāts, un galvenās vietas ir sakārtotas. Viss ar laiku taps. Bērnu laukumiņš Tīnūžos Ir jau labi sakārtots, bet vienmēr var labāk Derēja uzstādīt mūsdienīgas velonovietnes pie veikaliem, stacijas un citur. Jāsakopj teritorija. 

 
Ķeguma novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(19) Pieturas vietas (Autobusi bieži negrib apstāties stacijas pieturā, tāpēc jānodrošina jau esošās pieturvietas funkcionalitāte. Tā kā bieži pārvietojos ar sabiedrisko transportu, aktuāla ir pieturvietu problēma. Vēlētos, lai lietus laikā nebūtu jāstāv zem klajas debess. Sakārtot autobusu pieturu Ķegumā pie HES!!! Izveidot interaktīvu un modernu, ar interneta pieslēgumu, lai tie, kas izmanto autobusu var iepazīties ar jaunumiem un aktualitātēm novadā.) (11) Atkritumu tvertnes. (Trūkst iespēju šķirot atkritumus (privātmāju rajonā). Kad papīru vai plastikātu aiznesam iemest pie SCO mājām stāvošajos konteineros šķirošanai, daudzdzīvokļu namu iemītnieki ir neapmierināti, jo viņi par šo konteineru izvešanu maksā.   Mēs priecātos, ja Ķegumā būtu atvēlēta kāda atsevišķa vieta, kur vest šķirotos atkritumus. Nepieciešamas vairāk atkritumu tvertnes vai arī jāpalielina sētniekiem motivācija strādāt, kā arī apkārtējiem cienīt otra darbu.  Par piemēru, varētu pieaicināt cilvēkus no dažādām profesijām uz skolu, lai katrs pastāsta par to, kas ir viņa darba pienākumos un cik grūti ir strādāt, ja apkārtējie nav īpaši laipni) (6) Labiekārtotas telpas (t.sk. iedzīvotāju aktivitātēm) 
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(3) Ceļi. Ielas (Vajadzētu sakārtot Skolas ielu. Sakārtot piebraucamos ceļus.) (2) Sakārtota teritorija. (Beidzot sakārtot Ķeguma centru, savādāk kauns, ka dzīvoju Ķegumā! Novākt saimnieciskās ēkas, kas bojā visu Ķeguma estētisko noformējumu!) Labiekārtot dzelzceļa staciju Lietus ūdeņu savākšana (Dzīvojamos masīvos - Staru iela, Ogres iela Ķegumā) Labiekārtota pludmale Atpūtas vietas bērniem un iedzīvotājiem Pamazām esošās sabiedriskās ēkas tiek renovētas, taču trūkst jaunu, modernu ēku, pieturvietas pietiekamā daudzumā un sakārtotas, atkritumu izvešana varētu būt organizētāka, īpaši privātajā sektorā- privātmājās nav iespēja šķirot atkritumus. Kādu tūrisma velo un gājēju maršrutu par Birzgales pagastu un tā ievērojamākajām vietām. Skolas labiekārtošana.  Soliņu izveidošana pie basketbola laukuma. Ir soliņi pie skeitparka, taču pie basketbola laukuma arī būtu nepieciešams uzlikt kādu soliņu.  Vairāk ziedošu laukumu, mākslas un vides objekti celiņi apgaismojums, vietējā radiostacija Jārekonstruē Ķeguma HES - Daugavpils šoseja posms, kas ir drausmīgs! Pietura jāatjauno - arī izskatās nožēlojami! Nav izveidota centrālā parka – CENTRĀ!   
Ogres novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(26) Atkritumu tvertnes, iespēja šķirot atkritumus. (Domei pieņemt lēmumu par obligātām atkritumu tvertnēm katrai privātmājai un dārza mājiņām, kā arī nodrošināt to esamību sabiedriskās vietās, piem., vasarā pie peldētavām. Kamēr tā nebūs, atkritumi mētāsies gan gar ielu malām, gan mežos) (15) Pieturvietas (6) labiekārtotas telpas (5) Sabiedriskā tualete. (Absurda ir situācija, ka ēkā, kurā atrodas zobārsta prakse, ārstu prakse, bibliotēka, friziera un manikīra kabinets, nav cilvēkiem pieejamas tualetes. Darbiniekiem ir atslēgas un tualeti tikai vajadzēt renovēt un padarīt pieejamu visiem apmeklētājiem. Jo ar bērnu aizejot pie ārsta, nav iespējas  apmeklēt tualeti. Tāpat arī bibliotēkas apmeklētāji, kas ilgstoši uzturas bibliotēkā - ne jau visi zina, ka atslēgu var paprasīt.) (3) Apgaismojums (2) Apmierina. Pagaidām viss puslīdz normāli (2) Sakārtota infrastruktūra (2) Soliņi Pirts Māju iekšpagalmu sakārtošana Veco bērnudārzu izremontēt un atdot jauniešu interesēm. Sporta halle, trenažieru zāle. Sociālā dienesta pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos. Lai visas ēkas taptu sakārtotas kā Ogres novada pašvaldības ēka un tās apkārtne t.sk. gājēju iela. Sabiedriskā transporta attīstība (tīkls). Izveidot autostāvvietas pie daudzdzīvokļu namiem. 
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Sakopt Suņu laukumu Zilo kalnu prospektā.   Izveidot kāpnes pie Ogres upes, lai var piekļūt pie upes. Daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšana, apsaimniekošana, māju apkārtņu teritoriju labiekārtošana - apzaļumošana. Apzaļumošana saskaņā ar plānu, konkrētu vīziju. Sabiedrisko dienas centru pilnveidošana, attīstība, teritorijas labiekārtošanas ap esošām sabiedriskām ēkām, t.sk. dienas centriem, jauniešu centru izveide,  atkritumu tvertnes pie visām sabiedriskām vietām,  soliņu izvietošana sabiedriskās vietās,  gājēju celiņu, trotuāru iekārtošana. Optimāla satiksmes organizācija (gājēju pārejas, apļveida krustojumi). Uzlabot, uzturēt, atbalstīt esošos sabiedriskos objektus, kuri saņēmuši jau ES līdzfinansējumus.  Domāt un gādāt iespējas veciem, slimiem, māmiņām ar bērniem apsēsties, tātad, pagastu teritorijās izvietot soliņus, pie viena arī atkritumu kastes.     Ņemot vērā katastrofāli niecīgo maršruta autobusu kursēšanas skaitu rodas jautājums vai tādas pieturvietas nākotnē būs vispār nepieciešamas!  Pagastā esošās pieturvietas ir tikai divas un vienai no tām ir aktuāli izveidot sienas un jumtu.  Iespējams var ieinteresēt privātā sektora pārvadātājus vai pieslēgt pasažieru pārvadāšanu skolas autobusiem. Iekārtot vairāk atpūtas vietas dabā, kur var atpūsties ar minimālām izmaksām.   Jauniešu māja - vieta kur satikties un darboties jauniešiem.  Sporta aktivitātes visiem vecumiem - pensionāru atpūtas vietas un papildināt jauniešu sporta infrastruktūras klāsts - vairāk volejbola, smilšu futbola, basketbola u.c. iespējas. 
 
Lielvārdes novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(6) Atkritumu tvertnes, atkritumu šķirošana (3) Pieturas vietas. (3) Sabiedriskās tualetes (3) Labiekārtotas telpas. (Dzelmju ciemā nav publiski pieejamu telpu). (3) Ielu apgaismojums (Kritiska situācija ir ar apgaismojumu uz a6 šosejas (tāda nav), kā arī gājēju pārejām – ciema (Dzelmes) teritorijā nav nevienas) Kanalizācijas sistēma Vienots stils pilsētas apzaļumošanā   Jāsakārto peldvieta (Vajadzīgas smiltis, jāizpļauj zāle, jāizcērt krūmi - jāpaplašina u.t.t.  Jāpanāk, lai pie peldvietām neiebrauktu transports) Siltināt daudzdzīvokļu mājas. Viens nepārdomāts projekts ir - Stāvvieta pie stacijas. Nav īsti līdz galam pārdomāts, jo lielākā daļa lielvārdiešu, diemžēl dzīvo Daugavas pusē un, lai 4dienas rītā paspētu uz vilcienu, ir jāizbrauc pusstunda ātrāk, jo jārēķinās ar to, ka pārbrauktuve būs ciet vismaz kādas 7-10min un tad, kad būsiet nolicis mašīnu 'jaukajā' stāvvietā jums būs jāiet apkārt visam kravas vilcienam, kurš stāv uz 4., ja nemaldos, ceļa un, lai tiktu nopirkt biļeti, vai vismaz uz iecerēto vilcienu ir jāmēro kādas 5-7 min garš ceļš apkārt šim garajam kravas vilcienam. Pirms attīsta, ko tādu ir, jāpadomā par visiem plusiem, mīnusiem. Nesaprotu, kāpēc 'izdevīgajā' centra pusē ir uzlikta zīme 'Stāvēt aizliegts'. Gājēju celiņi un auto stāvlaukumi Avotu ielas dzīvojamajā masīvā.  Sakārtot kāpņu telpas daudzdzīvokļu mājās.   
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Tirgus laukuma labiekārtošana. Tikšanās vieta jauniešiem. 
 
KULTŪRA UN ATPŪTA 
Jautājumu sadaļā par kultūru un atpūtu visaktuālākie jautājumi respondentu 
skatījumā ir sakārtotas atpūtas un rekreācijas vietas, kā arī labiekārtota un apzaļumota 
centra teritorija. Taču arī šajā grupa visiem jautājumiem ir diezgan augsts rādītājs. 

 
15.attēls “Vietējo iedzīvotāju vērtējums kultūras un atpūtas jomā” 
Visbiežāk minētās atbildes uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu 
pilsētā/pagastā kultūras un atpūtas jomā!” visos novados kopā. 
(56) Labiekārtota estrāde. (49) Kultūras un izklaides pasākumu. (25) Parks. (21) Sporta cents, sporta zāle/halle. (20) Vairāk sporta aktivitātes. (20) Kultūras nams. (13) Sporta laukums (12) Atrakciju parki. Parki aktīvai atpūtai. Centri atpūtai ar ģimeni. (12) Teritorijas labiekārtošana. Promenāde. Pastaigu takas. Autostāvvietas.  (9) Publiska atpūtas vieta. (6) Vairāk informācijas par pasākumiem. (5) Bērnu rotaļu laukumi. (3) Peldvieta. Ūdenskrātuvju sakārtošana. 
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Ļoti svarīgi Svarīgi Mazsvarīgi Nav svarīgi



 

 

123 

(3) Jauniešu un ģimeņu centri. (2) Kultūras atbalsts.  
Ikšķiles novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(12) Vairāk kultūras un izklaides pasākumu. Bērniem un jauniešiem. Arī izstādes. Pasākumi Tīnūžos. Pasākumi ziemas sezonā. (8) Labiekārtota estrāde (t.sk. ar nojumi) (8) Parks (3) Plašāks kultūras nams (t.sk. ar kafejnīcu) (2) Rotaļu laukuma labiekārtošana vietējiem bērniem (2) Sporta centrs, sporta laukums (2) Vairāk ārpusskolas sporta aktivitātes (2) Vairāk informācijas par pasākumiem. Vairāk reklāmas Peldvieta Sporta pasākumi Viss jāuzlabo Publiska atpūtas vieta katrā ciemā un ciematā Folkloras kopu Tīnūžos vai Ikšķilē, kur var dziedāt vecāki ar bērniem, mācīt latviešu tradīcijas un paražas. Paturpināt uzlabot Daugavmalas iekārtošanu. Sabiedriskais transports uz pasākumiem Kultūrai, atpūtas vietām un sportam jānāk ārā no pilsētas. Pilsēta vēsturiski un haotiski ir izveidojusies kā guļamistaba. Atpūšamies mēs taču verandā, viesistabā vai dārzā.  Jāizveido jauniešu centrs ar piepildītām, jēgpilnām aktivitātēm Promenādes iekārtošana  

Ķeguma novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(21) Ierīkot estrādi (9) Kultūras nams. (Esošais ir par mazu. Renovētais kultūras nams ir par mazu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības (maza skatītāju zāle, maza skatuve, maz mēģinājumu un palīgtelpu u.t.t.)) (8) Izklaides pasākumi un kultūras pasākumi (t.sk. ģimenēm, bērniem, jauniešiem). Pasākumi Rembatē. (8) Parks. Labiekārtot centra parku. Parks ar skatuvi. (8) Sporta kompleksa izveide. Sporta zāle. (t.sk.  sporta zāle Rembatē. Labiekārtots sporta centrs ar peldbaseinu, lai nav jābrauc uz Lielvārdi vai Ogri.) (6) Vairāk ārpusskolas sporta aktivitātes. Sporta nodarbības pieaugušajiem. Vingrošana bērniem kopā ar vecākiem. (5) Sporta laukums (blakus skolai) (2) Reklāma. Informācija par pasākumiem. (Nepieciešami kādi motivējoši pasākumi ķegumiešiem apmeklēt kultūras pasākumus. Iespējams, ir nepieciešama aptauja, kādi 
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kultūras pasākumi vietējiem iedzīvotājiem interesē, jo liela daļa kultūras pasākumu ir vāji apmeklēti.) (2) Atjaunots skeitparks Pirts Iespējas pietiekošas Atpūtas vietu vecāka gada gājuma cilvēkiem - soli u.tml. jāuzlabo visa struktūra!!! Ārs trenažieri. Bērniem pasākumi ir vajadzīgi, pulciņi, mazuļu skoliņa un u.t.t. Peldēšanās iespējas tikai vasaras siltajā laikā, Daugavā bieži nolaists ūdens, vajadzētu padomāt par peldēšanas iespējām ziemā, vecākiem cilvēkiem un īpaši bērniem. Bērnu laukumi  Ļoti nepieciešams domāt par iespējām aktīvi atpūsties visai ģimenei- sporta, trenažieru, deju zāli, peldbaseinu, pirti vai saunu. Jauna ģimenes dienas centra izveide Pastaigu celiņu izveide. Šobrīd uzskatu, ka labā līmenī šie visi pasākumi un iespējas notiekas. Ķegumā pavisam noteikti vajadzētu atjaunot estrādi vai izveidot jaunu. Lielākā daļa svētku tagad notiek parkā pretim Tautas namam. Ja šī vieta paliks kā svētku norises vieta, tad vismaz būtu lieliski, ja tur izveidotu vairāk soliņu un radītu tādu kā mazu estrādi.   Tāpat arī, kā minēju, ir ļoti nepieciešams Jauniešu centrs.    Nepieciešams skolas iekšējo telpu remonts un izglītības līmeņa uzlabošana. Ķeguma skolā skolēnu skaits vidusskolā ar katru gadu sarūk. Varbūt tādā veidā mēs spētu piesaistīt skolēnus no citām skolām un mēģināt noturēt pamatskolas skolēnus palikt mācīties vidusskolā. Pie Ķeguma skolas stadiona novākt gružus un iekārtot mākslīgi uzbērto kalnu, lai bērni ziemā varētu no tā braukt ar ragavām un slēpēm. Kafejnīca  
Ogres novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(24) Estrādes ierīkošana/labiekārtošana. (15) Izklaides un kultūras pasākumi. Tematiskie vakari. Jauniešiem. Pasākumi brīva dabā. (11) Sporta zāle/halle. Trenažieru zāle (7) Kultūras nams/centrs. (8) Sporta aktivitātes visiem vecumiem. Sporta iespējas (7) Parks (5) Sporta laukuma iekārtošana/uzlabošana (2) Vides labiekārtošana. Sakopts, apzaļumots pagasta centrs. (2) Bērnu pilsētiņa. Bērnu laukums Pārogrē. Atpūtas vietas Boulings Ogrē vai Ikšķilē (2) Kultūras atbalsts Pietiek pulciņu... Pagaidām viss notiek. 1) Kultūras nams un tā piedāvājums iedzīvotāju aktivitātēm ir lielisks! 2) Pārāk maz iespēju iedzīvotājiem (t.sk. pieaugušajiem) nodarboties ar aktīvo atpūtu - sporta zāles, trenažieri. 
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3) Nepieciešams turpināt Ogres parku labiekārtošanu - Špakovska parks, Zilie kalni u.c. Nepieciešama lielāka informētība, norādes uz vietas.,  Sakārtot piebrauktuves un a/m pieturas vietas. Krapē labiekārtots kultūras nams un skola, bet Krapes muižas parks? Tagad kaut ko dara biedrība 'Nāc kopā', bet pašvaldība neorganizē pasākumus brīvā dabā. Ogres estrāde un Vidzemes ledus halle jāpārņem apsaimniekot pašvaldībai Samaksāt cilvēkiem par darbu!  Kultūra un kultūras nams nav viens un tas pats, tāpat kā sportam nav nekāda sakara ar sporta zāli. Vajadzētu padomāt par aktīvo atpūtu pie ūdens un par vasaras atpūtas un izklaides parku ģimenēm un bērniem. (Labiekārtota vieta ar šūpolēm, atrakcijā, piknika vietām, saldējuma kafejnīcu u.t.t., var būt pat ieejas maksa) Sporta inventāra iegāde Pagasta centrā esošo ūdenskrātuvju sakārtošana Izveidot atrakciju parku Ogres Zilajos kalnos. Izveidot autostāvvietu pie slēpošanas trases. Izveidot apgaismojumu slēpošanas trasē. Svarīgāk par kultūras namu un estrādi ir cilvēki, kuri nodarbojas ar kultūras un sporta dzīves organizēšanu, ja šie cilvēki ir bez degsmes, tad nav jēgas labiekārtot, rekonstruēt, būvēt, jo nav ideju, ko visā uzceltajā darīt. Veloceliņi starp pagastiem, izklaides pasākumi paaudžu vienošanai, iepazīt sevi un citus-hobiju gads, kad iespējams iepazīt citu hobijus un parādīt savējos, Pagastos iekārtot vairākas nelielas atpūtas zonas, jo ne katra aizies līdz estrādei. Estrādi izmanto ne tikai koncertiem, bet arī ikdienas pastaigu vietai.  Atbalstīt esošās sabiedriskās organizācijas specifiku izklaides pasākumu organizēšanas finansiālajā nodrošināšanā (invalīdiem, pensionāriem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem). Ja uzreiz plāno, kā to visu piepildīt, tad vajag.  Ja kādam gribās tikai būvēt, tad piedodiet... Labiekārtot gājēju ielas.  Nav iespēja pavadīt kvalitatīvi laiku ar mājdzīvniekiem.  
Lielvārdes novads (iekavās norādīts atbilžu skaits, gadījumā, ja tādas ir bijušas vairākas 
līdzīgas) 
(8) Izklaides un kultūras pasākumi. Pasākumi pieejamos laikos arī strādājošiem. (Vajag vairāk pasākumus jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Pasākumus, kas veicina patriotismu un saliedē kopā ar citām ģimenēm, jo patiesībā, mēs nemaz nezinām, kādi cilvēki mums dzīvo blakus. Novadu lauku teritorijās vairāk iespējas brīvā laika pavadīšanai, daudzas aktivitātes notiek noadu centros, bet lauku teritoriju iedzīvotāj ne vienmēr  ir iespēja nokļūt uz šīm aktivitātēm.) (2) Parks pie kultūras nama ir ļoti drūms. Speciālistiem jāpadomā, kā to labiekārtot. 
(2) Labiekārtot sporta laukumus. Lielvārdē jāuzbūvē stadions, lai varu trenēties vieglatlētikā un ziemā jāievelk trase distanču slēpošanai! Atpūtas vietas gar Daugavu. 
Baseinu vajadzētu! Kultūras nams (Kultūras nams tiek pārāk maz izmantots. Nav piepildīts.) Labu sporta zāli, kas būtu pieejama arī pa dienu, nevis vēlu vakarā. Ir nepieciešama labiekārtota peldvieta Lielvārdes teritorijā. 
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Sporta aktivitātes. (Ņemot vērā nelielo iedzīvotāju skaitu  un vecuma struktūru (cilvēki gados) atpūtas un sporta iespējas tiek izmantotas minimāli. Ņemot vērā, ka satiksme ar novada centriem ir kritiskā līmenī (ir tikai skolnieku autobuss darba laikā), tad arī ar atpūtas/sporta un izklaides iespējām vecākiem cilvēkiem ir ierobežotas).  Piedzīvojumu takas. Labiekārtotu estrādi, kur iedzīvotājiem pulcēties svētku dienās.  
Atbildes uz jautājumu “Lūdzu, sarindojiet, kādas problēmas, Tavuprāt, būtu prioritāras 
Tavā pilsētā/pagastā”  
Respondenti rindoja definētās prioritātes, kur 1 ir vissvarīgākā, bet 10 – mazāk svarīgā. 
Apkopojumā ir norādīts prioritātes rādītājs. Jo rādītājs ir zemāks (tuvāk 1 punktam), jo 
definētā aktivitāte ir prioritārāka.  
Visos novados ļoti augsts rādītājs ir nodarbinātības problēmām. Līdz ar to iedzīvotāji 
sagaida, ka tiktu īstenoti pasākumi, kas veicinātu ekonomikas attīstību un jaunu 
darbavietu radīšanu. Vairākumā novadu svarīgs ir arī autoceļu jautājums un satiksmes 
organizēšana.  Trešā svarīgākā prioritāte tika izvirzīta “Bērnu un jauniešu brīvā laika 
saturīga pavadīšana”.   
Visos novados, kā viszemākās prioritātes jautājumi tika norādīti “Sociālās 
vides/palīdzības attīstība” un “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, 
teātra pulciņi un cita tālākizglītība)”. 
 

Prioritāšu sarindojums visos novados kopā  Nodarbinātības problēmas 3,61 Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 3,75 Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 4,29 Sabiedriskā kārtība un drošība 4,51 Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 4,78 Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 4,94 Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 5,04 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 5,61 Sociālās vides/palīdzības attīstība 5,69    Prioritāšu sarindojums Ikšķiles novadā     Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 3,48 Sabiedriskā  kārtība un drošība 3,95 Nodarbinātības problēmas 4,23 Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 4,42 Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 5,05 
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Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 5,12 Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 5,16 Sociālās vides/palīdzības attīstība 5,80 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 5,82 Citi, piemēri  1 - internets  Lauksaimniecības un vietējās pārtikas apgādes attīstība  Ieguldījumiem lauku vidē jābūt sabalansētiem ar ieguldījumiem pilsētā un “daudzstāvenēs”.     
Prioritāšu sarindojums Ķeguma novadā  
Nodarbinātības problēmas 4,11 
Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 4,31 
Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 4,52 
Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 4,85 
Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 4,92 
Sabiedriskā  kārtība un drošība 5,00 
Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 5,24 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 5,32 Sociālās vides/palīdzības attīstība 6,28 Citi, piemēri  pēcstundu brīvā laika pavadīšana skolēniem!  pakalpojumu pieejamība - banka  komunālo maksājumu rēķini!!!  mazu bērnu laukumi!!!  labāku algu lai maksātu...!  darbavietas!  Izteikta pilsētas centra izveidošana  Jauniešu vides labiekārtošana. Sporta laukuma un skeitparka atjaunošana, pludmales labiekārtošana. Kā arī skolas telpu izremontēšana      Prioritāšu sarindojums Ogres novadā  Nodarbinātības problēmas 3,16 Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 3,33 Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 4,32 Sabiedriskā kārtība un drošība 4,41 Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 4,57 Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 4,98 Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 5,08 Sociālās vides/palīdzības attīstība 5,37 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 5,77 Citi, piemēri  
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darbavietu radīšana  sadzīves pakalpojumi  biežāk pieejami ārsti, speciālisti  Sabiedriskās apbūves attīstīšana  Sabiedriskās apbūves attīstīšana  nebūs drīz nekam, jo nav tās darbīgās tautas  Kartība ar sabiedrību  uzņēmējdarbības rosināšana ap esošajiem uzņēmumiem  autobusu satiksme  Ogres novada misija Latvijā, Eiropā (jādomā plašāk)  plānošana  pagasta sadarbība ar iedzīvotājiem  Brīvi pieejams labs internets  daudzdzīvokļu māju siltināšana  Infrastruktūra vērsta uz biznesa vidi  Motivācijas programmas izveidošana krīzes situācijās nonākušajiem  Iedzīvotāju iniciatīvas atbalsts  Atkritumu šķirošana un savākšana  Cilvēks, viņa personas attīstība, motivācijas celšana  Vispār kaut ko izdarīt (bet izdarīt)  nomaļā pagastā  Sabiedriskais transports     Prioritāšu sarindojums Lielvārdes novadā  Nodarbinātības problēmas 3,13 Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 3,55 Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 3,90 Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 4,09 Sabiedriskā  kārtība un drošība 4,90 Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 5,00 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 5,26 Sociālās vides/palīdzības attīstība 5,55 Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 5,68 Citi, piemēri  Izglītošana un iesaistīšana darba tirgū.  kontrolēt zemes izmantošanu mērķim - lai neaizaug aramzemes ar krūmiem   
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Atbildes uz jautājumu “Ja Tev būtu iespēja piešķirt finansējumu trim 
projektiem/idejām Tavā pilsētā/ciemā, kuri tie būtu?” 
Respondentiem tika lūgts norādīt trīs viņuprāt svarīgākās projektu idejas, kas tika 
sagrupētas pēc jomām un nozarēm. Šajā jautājumā sniegtās atbildes apliecina 
iepriekšējos jautājumos definētās problēmas un izvirzītās prioritātes. 
Respondentu viedoklis, kuras jomas un nozares būtu jāatbalsta projektu 
finansēšanas kārtā (iekavās norādīts ideju skaits): 
Infrastruktūra (163) Nodarbinātība un pakalpojumi (73) Sports (62) Kultūrvides attīstība (58) Atpūta/Aktīvā atpūta/rekreācija/brīvā laika pavadīšana (46) Jaunieši/Bērni (42) Brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība (34) Komunālā saimniecība/daudzdzīvokļu mājas (16) Sociāla rakstura projekti (15) Sabiedriskā kārtība un drošība (13) Izglītība (12) Tūrisms (10) Energoresursi un Vide (10) Pilsoniskā stiprināšana (7) Veselība (4) Sabiedriskais transports (4) Citas (5)  Lai gan projekta idejas ir sadalītas pēc jomām u nozarēm, atsevišķas projektu idejas 
pārklājas. Piemēram, sadaļa “Brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība” ir daudz idejas, 
kas tieši skar sadaļu “Jaunieši/Bērni”. Arī sadaļā “Atpūta/Aktīvā 
atpūta/rekreācija/brīvā laika pavadīšana” ir daudz ierosinājumi, kas ietekmē sporta 
jomu.  Tāpēc šis jautājums ir jāskata kompleksi. 
PPP biedrība “Zied zeme” izvērtējot anketu rezultātus, 2013.gada projektu konkursā 
izvirzīja sekojošas prioritātes: 

- Bērni un jaunieši 
- Nodarbinātība 
- Aktīvā atpūta un sports 

 
Lai vēlamās prioritātes tiktu sasniegtas, tika pievienoti jauni vērtēšanas kritēriji, kas 
projektiem sniedza papildus punktu, ja tika risināta, kāda no minētajām prioritātēm. 
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Projekta ideju detalizēts apraksts pa nozarēm un jomām. 
Infrastruktūra (163) 55 Ceļu/ielu infrastruktūras sakārtošanai (arī zemes ceļu) 3 Drošības uz ceļa uzlabošana (guļošie policisti), satiksmes organizācija, luksofori 11 Gājēju celiņu sakārtošana (arī apgaismotas gājēju pārejas) 20 Veloceliņu izveide (t.s. arī ar asfalta segumu ( skrituļslidām un dēļiem)) 14 Pilsētas/pagasta centra labiekārtošanai (t.sk. apstādījumi, norādes zīmes) 11 Mazā arhitektūra (norādes zīmes, soliņi, pieturvietas, tualetes (arī pārvietojamās), atkritumu tvertnes)  10 Vides sakārtošanai (t.sk. apstādījumi, arī privātīpašumu sakārtošanai, graustu nojaukšanai) 10 Parka atjaunošana, sakārtošana (t.sk. muižas parki) 7 Apgaismojuma sakārtošanai 3 Promenāde gar Daugavu  5 Pludmales labiekārtošanai (t.sk. gar kreiso krastu)/peldvietas labiekārtošanai 2 Ostas/piestātnes izveidei 6 Infrastruktūras uzlabošanai (ēkas, t.sk. stacijas atjaunošana., piebraucamie ceļi, dzīvojamie rajoni) 1 Autostāvvietas izveidei  2 Tirgus laukums ar apsildāmiem paviljoniem/nojumēm un tualeti 1 Publiskas tikšanās vietas izveide 1 Strūklakas ierīkošanai  Nodarbinātība  un pakalpojumi (73) 31 Darbavietu radīšanai 5 Kafejnīca/bārs/klubiņš/restorāns (t.sk. mākslas kafejnīca, interneta) 4 Rūpnīcas/ražotnes celtniecībai 4 Bērnu dārza celtniecībai/labiekārtošanai  3 Mazajai uzņēmējdarbībai (piemēram, kurpnieks, sadzīves elektrisko ierīču remonts, sīkā metālapstrāde un atslēdznieka pakalpojumi) 3 Lauksaimniecības atbalstam (t.sk. Lauksaimniecības tehniskā palīdzība) 3 Veikals (pārtikas/rūpniecības preču/elektrotehnikas) 2 Sadzīves pakalpojumu un sadzīves tehnikas remonta pakalpojumu centra izveidei 2 Zobārstniecības ierīkošanai 1 Darba prakses vietām 1 Darba apstākļu uzlabošanai (instrumenti, spec. apģērbs, drošības līdzekļi, u.c.) 1 Siltumnīca (gurķu, tomātu u.c. audzēšanai) 1 Eksperimentālie uzņēmumi, inovācijas 1 Mājražošanai 1 Velonoma, velovietnes, remonts, veikals 1 Medniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcijas ražošanas attīstībai 1 Jauniešu uzņēmējdarbība 1 Darba devēju apmācībai 1 Auklīšu pakalpojumu centra 0-3.g.vec 1 Fizioterapija 1 Sabiedriskā pirts 1 Grāmatnīca 
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1 Pakalpojumu pieejamība 1 Bankomāta uzstādīšanai 1 Interneta sakaru pieejamības nodrošināšana plašākam klientu lokam    Sports (62) 19 Sporta laukuma/stadiona sakārtošanai/iekārtošanai (t.s. arī mazi apdzīvotajās vietās) 12 Sporta zāles/halles būvniecībai un Sporta centrs (visām paaudzēm, t.sk. treneru algas) 10 Baseins (t.sk. ar atrakcijām) 6 Sporta attīstībai  3 Fitnesa zāle/Trenažieru zāle (Aerobika, svaru zāle) 3 Sporta skola/ sporta pulciņš bērniem/jauniešu sporta aktivitātes 2 Sporta spēļu organizēšanai/pasākumiem 2 Slēpošanas trases 1 Sporta aktivitāšu inventārs publiskajā atpūtas vietā 1 Hokeja laukums 1 Hokeja skolas izveide 1 Meņģeles slēpošanas skolas  darbības nodrošināšana  Kultūrvides attīstība (58) 26 Estrādes sakārtošanai/būvniecībai   10 Tautas nama/kultūras nama/centru/koncertzāle celtniecībai un attīstībai 8 Kultūras pasākumiem 7 Kultūras vides attīstība 5 Sabiedriskie pasākumi/ Brīvā laika pasākumi 1 Izstāžu un dažādu pasākumu, nodarbību rīkošanas zālei un vietējam vēstures muzejiņam 1 Folkloras kopa vecākiem ar bērniem   Atpūta/Aktīvā atpūta/rekreācija/brīvā laika pavadīšana (46) 20 Bērnu rotaļu/atpūtas laukumam un Bērnu pilsētiņa/bērnu atpūtas parks/āra trenažieri 9 Brīvā laika pavadīšanas/atpūtas/kopienas centri /ģimeņu centri (t.sk. tehnisko bāzi, algas) 7 Atpūtas/rekreācijas vietas (arī aktīvai fiziskai atpūtai, t.s. arī senioriem), atrakciju/šķēršļu parki 4 Skeitparks 2 Baznīcas celtniecībai  1 Kinoteātris  1 Multifunkcionāla centra aktīvai atpūtai izveide Ogrē     1 Iekārtot kalnu, kur bērniem braukt ziemā ar ragaviņām un slēpēm 1 Izveidot Ogres Zilos kalnus par aktīvās atpūtas vietu - izveidot skatu torni  Jaunieši/Bērni (42) 25 Jauniešu/bērnu dienas centri/jauniešu izglītības centri (Jauniešu stūrītis, atpūtas vietas, saturīga brīvā laika,  pavadīšana, tematiski) 
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6 Ar bērniem un jauniešiem saistīti projekti 5 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējam (t.sk. aktīviem pasākumiem) 3 Jaunatnes audzināšana  (t.sk. attīstības un patriotiskās audzināšanas projekti 1 Bērnu veselības uzlabošanai 1 Atbalsts Ķeguma skautu 6. un gaidu 19.vienībai 1 Materiāli tehniskās bāzes iegāde jauniešu izklaides pasākumiem    Brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība (34) 16 Mūžizglītības/ārpusskolas pasākumiem/Tālākizglītība/amatniecības darbnīcas/interešu klubi 5 Jaunas bibliotēkas celtniecībai/Esošās sakārtošanai  4 Bibliotēkas grāmatu krājumu atjaunošanai  3 Tērpu iegāde un cita inventāra iegādei (deju kolektīvam, korim u.t.t., teātrim) 3 Mākslas skolas izveide 2 Mūzikas skola 1 Kvalitatīvs inventārs brīvā laika pavadīšanai  Komunālā saimniecība/daudzdzīvokļu mājas (16) 5 Dzīvokļu siltināšanai/māju renovācija 4 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve  (t.sk. kanalizācijas kolektoriem) 3 Lietus ūdens sistēmas sakārtošana/ notekūdeņi 3 Ūdens kvalitātes uzlabošanai 1 Apkures sistēmas uzlabošana (samazināt tarifus)  Sociāla rakstura projekti (15) 3 Dienas centrs senioriem 2 Sociālo pakalpojumu dienas centri (veļas mazgātava, u.c.) 3 Izveidotu sabiedrisko pakalpojumu tīklu/centru, lai viss būtu pieejams tepat uz vietas 2 Izglītības un motivācijas programmas sociālā riska grupām (t.sk. jauniešiem) 1 Pozitīva sociālā vide 1 Izveidot veco ļaužu pansionātu, vecajās bērnudārza telpās 1 Sociālas vides/palīdzības attīstīšana 1 Organizācija, kas palīdz vientuļiem un veciem cilvēkiem veikt saimnieciskas lietas un palīdzēt citus darbus (tehnikas remonts, santehnikas meistars, u.tml.), 1 Psihologa, sociālā darbinieka, aprūpes pakalpojumi iedzīvotāju grupām    Sabiedriskā kārtība un drošība (13) 5 Sabiedriska kārtība un drošība (t.sk. domofoni vai durvju kodi) 8 Video novērošanai  Izglītība (12) 4 Skolas attīstībai/rekonstrukcija 2 Skolas apkārtnes sakārtošana (Ķeipene, Ikšķile) 4 Izglītībai 1 Prasmju, iemaņu attīstību profesiju izvēlē 1 Āra klases izveide skolā 
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 Tūrisms (10) 7 Tūrisma objektu attīstībai 1 Ūdens tūrismam 1 Lauku tūrisms, senās viensētas, veco darbarīku muzejs arī zvejas 1 Informācijas centrs  Energoresursi un Vide (10) 2 Atbalstīt alternatīvas enerģijas ieguvi  2 Vides aizsardzība/labiekārtošana  1 Projekti saistībā ar tīrāku / zaļāku vidi, 'zaļās' domāšanas ieaudzināšanu iedzīvotājos. 1 Energoresursu ekonomija 1 Bērnu izglītošanas projekti par vidi 1 Vides pulciņu projekti 1 Dabas parka 'Ogres ieleja' administrācijas izveidošana 
1 Ūdenstilpju sakārtošana  Pilsoniskā stiprināšana (7) 2 Sabiedriskā centra attīstībai 'Ķeipenes vides centram' 1 Sabiedrības iesaistīšana/forumi 1 Atbalsts bērnu un jauniešu iesaistīšanai savas vides uzlabošanā 1 iedzīvotāju informēšana/izglītošana  1 Projektam, kura īstenošanā reāli iesaistītas vairākas biedrības un rezultāts ir kāds pastāvīgs 1  Paaudžu vienotības veicināšanas pasākumi 1 Biedrību attīstībai  Veselība (4) 2 Veselībai 2 Doktorāts, arī citi ārsti (Rembate, Ķeipene)  Sabiedriskais transports (4) 3 Transporta pakalpojumu nodrošināšana  1 Papildus sabiedriskais pasākums uz pasākumiem  Citas 1 Ogres SWOT un alternatīvais attīstības plāns   1 Ogres garīgā atdzimšana   1 Ogres estrādes attīstība 1 Meņģeles pasākumu rīkošanas aģentūras  darbības uzsākšanas nodrošināšana 1 Vietējo resursu izmantošanas veicinoši projekti un idejas 
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Atbildes uz jautājumu “Vai esi pamanījis kādas pozitīvas izmaiņas teritorijā, kurā Tu 
dzīvo vai bieži uzturies?” 
Respondentu skaits, kas ir norādījis atbildes uz šo jautājumu – 263. Puse no 
respondentiem ir norādījušu, ka ir pamanījuši pozitīvas pārmaiņas kultūrvidē un publiskās 
infrastruktūras attīstībā. Diemžēl vismazāk izmaiņu iedzīvotāji ir izjutuši nodarbinātības 
līmenī, kā arī vides resursu attīstībā. Salīdzinoši zems rādītājs ir sociālajai videi, taču šis 
jautājums ir cieši saistīts ar nodarbinātību lauku teritorijās, kas spilgti izpaužas visos 
anketas jautājumos. 
 

Atb.Sk. Novērotās pārmaiņas Atb.skaits proc. 
133 Uzlabojusies kultūrvide 50,57 % 
132 Uzlabojusies publiskā infrastruktūra  50,19 % 
110 Palielinājies sabiedrisko aktivitāšu skaits iedzīvotājiem   41,82 % 
84 Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits vai aktivitāte 31,93 % 
59 Uzlabojusies sociālā vide 22,43 % 
48 Uzlabojušies vides resursi un to aizsardzība 18,25 % 
19 Palielinājies nodarbinātības līmenis 7,22 % 

 Citi atbilžu varianti: Nekas nav mainījies!!! Tiek labiekārtots parks. Ceļu infrastruktūra. Uzlabojumi ir daudz kur, bet izcelt nevienu negribētu. Pietrūkst komunikācijas starp pašvaldību un novada iedzīvotājiem. Uzlabojies pašvaldības policijas darbs. Bērnu rotaļu laukumi ierīkoti. Uzlabojusies iedzīvotāju izpratne par to, ka daudz kas atkarīgs no pašu iniciatīvas, lai vide mainītos. Izpratne. Esošām organizācijām, kas iesaistījušās projektu konkursos, kurus izsludina PPP biedrība Zied Zeme, radusies plecu sajūta, drošība par iespējām realizēt mērķus un ticība, ka domubiedru ir vairāk, nekā sākotnēji domāts. Nav, un citi arī neko nav pamanījuši. Izveidot bērnu rotaļu laukums. Neesmu informēts. Nekādas radikālas izmaiņas nav notikušas!!!     
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Atbildes uz jautājumiem par PPP biedrību “Zied zeme” un projektu konkursiem.  
Lielākā daļa (65%) no respondentiem ir dzirdējuši vai sastapušies ar PPP biedrību “Zied 
zeme”. Taču apmēram tikai 40% saprot, kā tiek piešķirts finansējums projektiem un 
uzskata, ka finansējums tiek piešķirs atbilstoši vietējām vajadzībām. 
Ja vērtē jautājumus tikai pēc tām atbildēm (201 respondents), kuri iepriekš ir dzirdējuši 
par PPP biedrību “Zied zeme”, tad 61,69% (jeb 124 respondenti) atbildēja, ka saprot, kā 
tiek realizēta stratēģija un piešķirts finansējums projektiem, un 58,20 % (jeb 117 
respondenti) uzskata, ka finansējums tiek piešķirs atbilstoši vietējām vajadzībām. 
Vai Tu līdz šim esi dzirdējis par Publisko un privāto partnerattiecību biedrību „Zied 
zeme”? 

 Atb.skaits Atb.skaits procentos 
Jā 201 65,04 % 
Nē 84 27,18 % 
Neesmu drošs 22 7,20 % 

 
Vai Tev ir skaidrs kā tiek realizēta stratēģija un piešķirts finansējums projektiem? 

 Atb.skaits Atb.skaits procentos 
Jā 133 43,04 % 
Nē 100 32,36 % 
Neesmu drošs 74 23,95 % 

 
Vai, Tavuprāt, finansējums projektiem PPP biedrībā Zied zeme tiek piešķirt atbilstoši 
vietējām vajadzībām? 

 Atb.skaits Atb.skaits procentos 
Jā 127 41,10 % 
Nē 22 7,20 % 
Neesmu drošs 158 51,33 % 
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Secinājumi 
Apkopojot PPP biedrības “Zied zeme” stratēģijas ieviešanas rezultātus, konstatētās 
problēmas un balstoties uz vietējo iedzīvotāju aptaujas rezultātiem pētījuma „Leader 
aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā” izstrādes laikā 
ir radusies sekojoši secinājumi: 

1. Stratēģijā norādītie kvantitatīvie rādītāji visi nav izpildīti. 2012.gada tika grozīts 
rīcības plāns ar jauniem rādītājiem, kaut gan iepriekšējie nav izpildīti. Lai arī to 
ieviešanai tika samazināts finansējums, proporcionāli bija jāsamazina arī 
rādītāji, vai arī jārada metode, kā rādītāji “pārceļas” un jauno rīcības plānu. 

2. Stratēģijā norādītie rezultatīvie rādītāji faktiski nav izmērāmi un nav iespējams 
noteikt projektu ietekmi uz rādītājiem. Daļa rādītāju vairāk atbilst kvantitatīvo 
rādītāju definīcijai. 

3. Rīcības plāns, kritēriji un finansējums tika grozīti katru gadu, tas liecina gan par 
to, ka plānošana nav bijusi pietiekami precīza, gan arī par to, ka VRG elastīgi 
pielāgojas situācijas un esošajai situācijai. Stratēģijas ir aktīvs plānošanas 
dokuments. 

4. VRG aktīvi iesaistās novadu sociālekonomiskajos procesos un ar tās viedokli 
rēķinās. 

5. Stratēģijas īstenošana ir devusi lielu ieguldījumu definētajos teritorijas 
attīstības nosacījumos, kā arī iespējamos rīcību risinājumos. 

6. Ņemot vērā to, ka izvērtētās stratēģijas vīzija, mērķis, uzrādītās stiprās un vājās 
puses, kā arī iespējas un draudi, kas raksturo prioritātes partnerībā, ir definētas 
vispārīgi, to aktualitāte šajā vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas periodā 
radikāli nav mainījusies. 

7. Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas laikā vietējās rīcības grupas darbs nav 
atdalāms no novadu pašvaldību, to cilvēkresursu izmantošanas un to izvirzīto 
uzdevumu īstenošanas. 

8. Projektu iesniegumu kvalitāte, kā arī projektu ieviešanas disciplīna lielākoties 
nav apmierinoša. 

9. Projektu iesniedzēju attieksmē ir vērojama nepietiekoša uzticība projektu 
vērtēšanas un uzraudzības sistēmai. Nav līdz galam saprotama vērtēšanas 
sistēma un metodika. 

10. Mainās projektu ieviešanas nosacījumi: atbalsta intensitāte, iesniedzēji, 
projektu īstenošanas teritorijas (galvenokārt EZF), kas rada nestabilitātes 
sajūtu iesniedzējam, ka “spēles noteikumi var tikti mainīti”. 

11. VRG ir vizuālo tēlu un ir viegli atpazīstama starp citām organizācijām. 
12. Stratēģijas plānošanas un ieviešanas periodā ir notikuši vairāki iedzīvotāju 

aktivizēšanas pasākumi. Taču partnerības resursi labās prakses pieredzes 
aktualizēšanai un kompetenču uzlabošanai potenciālajiem projektu 
iesniedzējiem ir ievērojami lielāki, nekā tie izmantoti. 

13. Situācijas analīzes rezultātā var identificēt sekojošus partnerības uzdevumus: 
lauku teritorijas attīstība, pakalpojumu nodrošināšana pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai, demogrāfijas uzlabošana, iedzīvotāju iesaiste sabiedriskajās 



 

 

137 

aktivitātēs, pilsoniskās atbildības veicināšana, uzņēmējdarbības, kā arī 
nodarbinātības attīstība un mūžizglītības attīstība, kas būtu jārisina stratēģijas 
ieviešanas laikā. 

14. Lai gan VRG darbojas spēcīga komanda, nepieciešams piesaistīt gan jaunus 
speciālistus stratēģijas īstenošanā, gan arī jaunus biedrus (īpaši 
uzņēmējdarbības joma). 

15. VRG ir augsta motivācijas veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Tiek īstenoti arī 
citi projekti ar mērķi veicināt vietējo ražošanu. Tiek skatīta iespēja par 
krājaizdevumu sabiedrības izveidi teritorijā. 

16. VRG ir izdevies aktivizēt uzņēmējus un palielinājies to skaits starp projekti 
iesniedzējiem. 

17. Piesaistītais finansējuma apjoms dažādos novados nav bijis atkarīgs no 
mērķtiecīgas atsevišķu jomu attīstības novados, taču ir saistīts ar pašvaldības 
un novados esošo NVO vēlmi un iespējām piesaistīt finansējumu dažādām 
iniciatīvām. 

18. Stratēģijai nepieciešams definēt konkrētāku vīziju, esošā vīzija vairāk atbilst 
rīcības virzieniem. 
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Pielikums nr.1 
Aptaujas anketa 

 PPP biedrība „Zied zeme” ir izstrādā pētījumu „Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme”, līdz ar to lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu, ka mums ļaus izvērtēt PPP biedrības „Zied zeme” līdzšinējo darbību, kā arī ievilkt vadlīnijas nākamajai stratēģija.  Aicinām Jūs veltīt 5-10 min. sava laika un paust savu viedokli - kā veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Iepazīstoties ar anketas jautājumiem, izvēlēto atbildes variantu (ciparu) apvelciet ar aplīti vai arī atzīmējiet Jums ērtākā veidā.      Vai Tu esi apmierināts ar savu patreizējo dzīvi? 
Esmu pilnīgi apmierināts  Diezgan labi   Var iztikt  Sliktāk vairs nevar būt  

 Lūdzu atzīmē cik svarīgi dzīvesvietā Tev un Tavai ģimenei ir sekojošos: 
 Ļoti svarīgi Svarīgi Maz-svarīgi Nav svarīgi 
1. Drošība: 
Vietējās policijas aktīva darbība un stingra uzraudzība, vecāku, policistu un zemessargu reidi novada teritorijā; 4 3 2 1 
Iedzīvotāju drošībai piemērota infrastruktūra (drošas satiksmes plānošana, videonovērošana u.c.). 4 3 2 1 
2. Pakalpojumi: 
Sadzīves pakalpojumu centrs (šujmašīnas, frizieris, veļas mazgātuve, pirts) 4 3 2 1 
Iespēja iznomāt tehniku (zemes apstrādei, sniega tīrīšanai u.c.) 4 3 2 1 
Ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzveidība 4 3 2 1 
Sociālās aprūpes centrs veciem cilvēkiem, invalīdiem 4 3 2 1 
Iespēja saņemt sociālo aprūpi mājās 4 3 2 1 
Iespēja izmantot krīzes centru (iespēja īslaicīgi mainīt dzīves vidi, psihologa, sociālā darbinieka pakalpojumi) 4 3 2 1 
Bērnu dārzs, auklīšu pakalpojumu centrs, bēbīšu skola (0-3g.) 4 3 2 1 
3. Nodarbinātība un informācijas pieejamība: 
Informācijas centrs (darbā iekārtošana, iespējas mācīties)  4 3 2 1 
Labāka, lētāka interneta pieejamība 4 3 2 1 
Ilgāks darba laiks pagasta pašvaldībā 4 3 2 1 
Darba vietu skaita palielināšanās novadā 4 3 2 1 
Iespēja mainīt darba vietu 4 3 2 1 
Iespēja apgūt prasmes, iemaņas, tālākizglītība un pārkvalifikācija  4 3 2 1 
4. Infrastruktūra: 
Satiksmes autobusu pārklājums  4 3 2 1 
Uzlabota ceļu kvalitāte 4 3 2 1 
Ierīkoti veloceliņi 4 3 2 1 
Apgaismots centrs un ielas 4 3 2 1 
Sakārtota ūdens apgādes un notekūdeņu sistēma 4 3 2 1 
Sakārtota atkritumu saimniecība 4 3 2 1 
5. Atpūta un sports: 
Sakārtotas aktīvās atpūtas vietas (sporta laukums, skeitparks, velotaka) 4 3 2 1 
Aktīvi interešu klubiņi (amatniecība, pavārmāksla, šūšana) 4 3 2 1 
Sakārtotas atpūtas/rekreācijas vietas (bērnu spēļu laukumi, estrāde, peldvietas) 4 3 2 1 
Labiekārtota un apzaļumota centra teritorija 4 3 2 1 
Biežāk organizēti kultūras un atpūtas pasākumi  4 3 2 1 
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6. Tavi ieteikumi:   
 Lūdzu, nosauciet, kas būtu jāuzlabo jūsu pilsētā/pagastā sekojošās jomās: 

Drošība  ( luksofori, „guļošie policisti”, video novērošana, apsardzes pakalpojumu u.c.) 
 

Pakalpojumi  (kurpnieks, grāmatnīca, zobu ārsts, bērnu dārzs, autoremonts, interneta pārklājums, kafejnīcas u.c.) 
 

Nodarbinātība un informācijas pieejamība (darbavietas, komunikāciju tīkli u.c.)  
Infrastruktūra (labiekārtotas telpas, pieturu vietas, atkritumu tvertnes u.c.) 

 

Atpūta un sports (kultūras nams, labiekārtota estrāde, parks, sporta zāle, izklaides pasākumi ģimenēm/pensionāriem u.c.) 
 

 Lūdzu, sarindojiet, kādas problēmas Tavuprāt būtu prioritāras Tavā pilsētā/pagastā (atzīmējiet prioritātes secībā no 1 līdz 10, kur 1 ir vissvarīgākā, bet 10– mazāk svarīgā): 
 Autoceļu kvalitāte, satiksmes organizācija 
 Kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pasākumi 
 Ūdensvada, kanalizācijas un citu komunikāciju tīklu attīstība 
 Bērnu un jaunieši brīvā laika saturīga pavadīšana 
 Nodarbinātības problēmas 
 Centra un apkārtnes sakopšana, atpūtas un rekreācijas vietu iekārtošana 
 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (deju kolektīvi, teātra pulciņi un cita tālākizglītība) 
 Sabiedriskā  kārtība un drošība 
 Sociālās vides/palīdzības attīstība 
 Citi, komentāri  ______________________________________________ 

 Ja Tev būtu iespēja piešķirt finansējumu trim projektiem/idejām Tavā pilsētā/ciemā, kuri tie būtu? 
1.    
2.    
3.    

 Vai Tu līdz šim esi dzirdējis par Publisko un privāto partnerattiecību biedrību „Zied zeme”? 
Jā  Nē  Neesmu drošs  

 Vai Tev ir skaidrs kā tiek realizēta stratēģija un piešķirts finansējums projektiem? 
Jā  Nē  Neesmu drošs  
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Vai, Tavuprāt, finansējums projektiem PPP biedrībā Zied zeme tiek piešķirt atbilstoši vietējām vajadzībām? 
Jā  Nē  Neesmu drošs  

  Vai esi pamanījis kādas pozitīvas izmaiņas teritorijā, kurā Tu dzīvo vai bieži uzturies?  (Lūdzu atzīmē ar x)  
 Uzlabojusies publiskā infrastruktūra  
 Palielinājies sabiedrisko aktivitāšu skaits iedzīvotājiem   
 Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits vai aktivitāte 
 Palielinājies nodarbinātības līmenis 
 Uzlabojusies sociālā vide 
 Uzlabojusies kultūrvide 
 Uzlabojušies vides resursi un to aizsardzība 
 Cits ___________________________________________ 

 Tava dzīves vieta: Ikšķiles novads Ķeguma novads Lielvārdes novads Ogres novads 
Ikšķiles pilsēta  Ķeguma pilsēta  Lielvārdes pilsēta  Ogres pilsēta  
Tīnūžu pagasts  Rembates pagasts  Lielvārdes pagasts  Krapes pagasts  
  Tomes pagasts  Jumpravas pagasts  Ķeipenes pagasts  
  Birzgales pagasts  Lēdmanes pagasts  Lauberes pagasts  
      Madlienas pagasts  
      Mazozolu pagasts  
      Meņģeles pagasts  
      Ogresgala pagasts  
      Suntažu pagasts  
      Taurupes pagasts  

 Dzimums(vajadzīgo apvilkt):  Sieviete  Vīrietis  Vecums  (vajadzīgo apvilkt): līdz 25  26-35  36-45  46-55      56-65  66-75  76 un vairāk  Nodarbinātība (vajadzīgo apvilkt): Skolnieks  Students      Algots darbinieks  Darba devējs  Pašnodarbinātais      Bezdarbnieks      Mājsaimnieks/ ce  Pensionārs   
 
 
 
 
 

 


