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Aptaujas rezultāti 
par LAP2014-2020 ieviešanu

2017 g. novērtēšanas ziņojumam 

Lauku attīstības novērtēšanas daļa: 
E.Benga LAND vadītāja

P.Lakovskis LAND vad. vietnieks



Saņēmēju un nesaņēmēju dzīves vietas novērtējums
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Darba grupu prioritizētās tēmas - prioritārās
Degradēto, pamesto un neizmantoto teritoriju un objektu 
izmantošana attīstībai, pilsētvides un ciemu dzīves vides kvalitāte
• Pašvaldības ēku (tukšo) apsaimniekošana, pilsēt-ciematvide - pamestas mājas, ainavas, 

videi draudzīga lietusūdeņu un ūdens apsaimniekošana, pilsētu centru -
kultūrmantojuma atjaunošana un iedzīvināšana, «Viedā sarukšana» - unikālas dzīves 
vides veidošana, otrās mājas» un to resursu izmantošana attīstībai, mazdārziņi, publiskās 
un privātās infrastruktūras attīstība

• Vietējā ekonomika un vietējo resursu izmantošana attīstībai, 
kooperācija
• Vietējā uzņēmējdarbība, mājražošanas attīstība, kā iesaistīt 

vietējos? Jaunieši, mazā un vidējā,  soc. uzņēmējdarbība, 
cilvēki - pašvaldības resurss, tā apzināšana un iesaiste 
(novērtējums), ekonomiskās attīstības un vietējo resursu 
aizsardzības sabalansētība, uz vietējiem resursiem balstīta 
kooperācija attīstība, attālinātas darba vietas - kopdarbības  
māja, otrās mājas» un to resursu izmantošana attīstībai, 
vietējo resursu izmantošana attīstībā - ūdens, karjeri, 
uzņēmēji, dabas teritorijas, kultūrvēsturiskās vērtības



Pašvaldību sadarbības tīkls
“Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai”

Grupu darbs
• Grupas dalībnieku labo piemēru «aplis» -

diskusija un  pieredzes apmaiņa
• Tērvete- Mazo uzņēmēju atbalsts-

Biedrība+Tērvetes dabas parks- Vieta, estakāde 
kur tirgot Tērvetes mājamatnieku produkciju

• Lielvārde- deleģēta funkcija Interešu izglītībā-
Izziņas centram- ekskursijas un darbnīcas 
dabaszinātnēs

• Bauska- savs biznesa inkubators tiek attīstīts 
kopā ar uzņēmējiem



Pašvaldību sadarbības tīkls
“Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai”

Grupas dalībnieku labo piemēru «aplis» - diskusija 
un  pieredzes apmaiņa

Skrunda- autoceļš A3- pašvaldības attīstībai-
«lipīgums»+ sadarbība no pašavldības puses-
jauns Ugunsdzēsības tornis, veikals, top Tirgus 
laukums, Autoostas laukuma sakārtošana, 14ha 
lauku uzņēmējam utt.

Aglona – Cirīšu ezera sakārtošana+bērnu centrs+ 
sporta iespējas+ nometnes 

Gulbene – Zaļie tirdziņi, tūrisms, sadarbība ar 
uzņēmējiem, grantu konkursi jauniešiem



Pašvaldību sadarbības tīkls
“Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai”

Grupas dalībnieku labo piemēru «aplis» - diskusija 
un  pieredzes apmaiņa

Rundāle – Juaniešu biedrība- vides veidošana, 
uzņēmējdarbības kompetences centrs

Ogre- pašvaldība sakārto upes promenādi+tiltu-
veidojas uzņēmējdarbība: tējnīca, pasākumi parkā 
utt

Jaunpils – mājražotāji tiek atbalstīti ar izglītibu caur 
buiedrību- tas aktivizē ekonomiku, amatu māja-
darbs ar skolu un jauniešiem, Erasmus projekts



Darba grupu prioritizētās tēmas - prioritārās

Degradēto, pamesto un neizmantoto teritoriju un objektu 

izmantošana attīstībai, pilsētvides un ciemu dzīves vides kvalitāte

• Pašvaldības ēku (tukšo) apsaimniekošana, pilsēt-ciematvide -
pamestas mājas, ainavas, videi draudzīga lietusūdeņu un ūdens 
apsaimniekošana, pilsētu centru - kultūrmantojuma atjaunošana 
un iedzīvināšana, «Viedā sarukšana» - unikālas dzīves vides 
veidošana, otrās mājas» un to resursu izmantošana attīstībai, 
mazdārziņi, publiskās un privātās infrastruktūras attīstība

• Vietējā ekonomika un vietējo resursu izmantošana attīstībai, kooperācija

• Vietējā uzņēmējdarbība, mājražošanas attīstība, kā iesaistīt vietējos? Jaunieši, 
mazā un vidējā,  soc. uzņēmējdarbība, cilvēki - pašvaldības resurss, tā 
apzināšana un iesaiste (novērtējums), ekonomiskās attīstības un vietējo 
resursu aizsardzības sabalansētība, uz vietējiem resursiem balstīta kooperācija 
attīstība, attālinātas darba vietas - kopdarbības  māja, otrās mājas» un to 
resursu izmantošana attīstībai, vietējo resursu izmantošana attīstībā - ūdens, 
karjeri, uzņēmēji, dabas teritorijas, kultūrvēsturiskās vērtības



Darba grupu prioritizētās tēmas- 05.04.2017Mārupe

• Pašvaldību sadarbība un sadarbības formas 
Iepriekšejās reformas rezultātu izvērtējums, sadarbības teritorijas, labā 
prakse, kas to veido

• Sadarbība (ES fondu ietvarā)
VARAM + CFLA + kred. padome + pašvaldība + NVO

• Sadarbības veicināšana ar universitātēm 
• Ceļu attīstība kā priekšnosacījums attīstībai
• Ieguldījumu attīstībā lietderības izvērtējums

• Vietējo ieguldījumu politika - ūdensapgāde, skolas, ceļi, u.c. 

• Pašvaldību atbalsts vietu attīstībai 
• Daudzdzīvokļu māju pagalmi, kultūrvēsturiskais mantojums, 

daudzfunkcionālie centri, u.c.

• Reģionālās politikas izvērtējums
• Parku apsaimniekošana

• «legalizācija» - tehniskie projekti un bioloģiskā daudzveidība



Darba grupu ieteiktās labās pieredzes 
pārņemšanas tēmas-05.04.2017Mārupe

• Starptautiskā attīstības pieredze - līdzvērtīga mērogošanā

• Atbalsts uzņēmējiem un vietējās ekonomikas attīstīšana 
T.sk. mājražošanas attīstība, attālinātā darba vietas, kopdarbības 
māja. Salaspils, Madona, Beverīna - atbalsts uzņēmējiem, Dobele -
atbalsts vietējās ekonomikas attīstībai

• Pašvaldību atbalsts vietu attīstībai 
Daudzdzīvokļu māju pagalmi – Liepājas pieredze, kultūrvēsturiskais 
mantojums, daudzfunkcionālie centri, u.c.

• Pilsētu centru - kultūrmantojuma atjaunošana un 
iedzīvināšana

Pašvaldību ēku (tukšo) apsaimniekošana

• Kā stiprināt mazpilsētas centru? Kā iegūst atbalstot un 
zaudējot? 

Skrundas pašvaldības pieredze par caurbraucēju piesaistes objektu 
ar pašvaldības atbalstu izveidi gar Skrundu šķērsojošo autoceļu 



Darba grupu ieteiktās labās pieredzes 
pārņemšanas tēmas- 05.04.2017Mārupe

• Vienotā klientu apkalpošanas centra darbība
Ķekavas novada pieredze

• PPP projekta īstenošana 

Ķekavas - Mārupes – Tukuma novadu pieredze - bērnudārzu 

būvniecība un apsaimniekošana

• Ūdens apsaimniekošana, videi draudzīga lietusūdens 
apsaimniekošana

Alūksnes un Baldones novadu pieredze

• Ceļu sakārtošana ar savu pieeju

Olaines novada pieredze



Darba grupu ieteiktās labās pieredzes 
pārņemšanas tēmas -05.04.2017Mārupe 

• Pieredze plānošanas jomā

Budžeta sasaiste ar attīstības plānošanu

Jelgavas novada pieredze 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrāde

Valkas novada pieredze

Sabiedrības iesaiste plānošanas dokumentu izstrādē 
Grobiņa un Aizkraukles novadu pieredze



Dati. Darba grupu vajadzības un ieteiktie dati BLISS 
05.04.2017Mārupe-

Vajadzīgs 
Visa veida dati no VID
Sadarbība ar visām datu bāzēm
Savlaicīga datu aktualizācija un pieejamība
Papildināt un regulāri atjauno esošos datus BLISS

Vēlamie, iespējamie, apkopojamie dati ievietošanai BLISS 
dati par mājoklis, t.sk. jaunās ģimenes ar bērniem, kuriem vajag 
mājokli
Dzīves kvalitātes rādītāji
Degradētās teritorijas pašvaldībā, tajās ieguldītie līdzekļi, to veids
Uzņēmumu skaits, kas reāli darbojas, teritorijā
Realizēto projektu finansējums, t.sk. labuma guvēju skaits
Plānotie projekti - aktuālās tēmas



Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai

Pēc tīkliņa sanāksmes - TĒMA

Pieredzes apkopojums

Labā prakse

Rekomendācijas

Secinājumi - kas «strādā», par ko jādomā kā 
uzlabot. Kāpēc nestrādā?

Ievietot BLISS



Paldies!


