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Ievads 
 

Pētījums aptver Lauku partnerības „Lielupe” teritoriju. Pētījums veikts pamatojoties uz 

plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, kādi bija spēkā 2007. – 2013. gada 

plānošanas periodā attiecībā uz LEADER pieejas finansējuma apgūšanu, kā arī semināros un 

iedzīvotāju forumos iegūto informāciju. Vietējā līmenī atbilstošais plānošanas dokuments ir 

Lauku partnerības „Lielupe” (VRG) vietējās attīstības stratēģija, VRG veiktās aktivitātes un 

realizētie projekti un projektu iesniedzēju (biedrības, nodibinājumi, pašvaldības, juridiskas un 

fiziskas personas) īstenotie projekti un attīstības ieceres.  

Pētījuma uzdevumi ir sekojoši: 

1.Analizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām 
rādītājos (stratēģija pieejama - http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leaderprojekti/strategija). 

2.Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu, realizētos un ieviešanā esošos projektus, to sasniegtos rezultātus, 
ieguldījumu stratēģijā noteikto prioritāšu mērķu sasniegšanā, pievienoto vērtību lauku teritorijas 
attīstībai un efektivitāti, atsevišķi izdalīt un apkopot informāciju par projektiem, kurus realizējuši jaunieši 
vai projekta rezultāti vērsti uz jauniešu aktivitātēm. 

3.Organizēt seminārus par vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli 
par projektu īstenošanas sasniegtajiem rezultātiem un to nepieciešamību, izzināt iedzīvotāju viedokli par 
vietējās sabiedrības attīstības virzieniem un izstrādāt ieteikumus un rīcības virzienus turpmākai vietas 
potenciāla attīstības veidošanai. 

4.Veikt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības un efektivitātes 

izvērtēšanu vietējās ekonomikas attīstības jomā. 

Pētījuma rezultāti ir sekojoši:  

1. Veikta VRG darbības teritorijas statiskas datu analīze, izstrādāta SVID analīze un veikts izvērtējums 

attiecībā uz stratēģijā sākotnēji noteikto.  

2. Izstrādāts visaptverošs realizēto projektu apskats, ir veikta realizēto projektu pievienotās vērtības un 

efektivitātes izvērtēšana, atsevišķi izvērtēti projekti, kurus realizējuši vai mērķa grupa ir jaunieši 

pagastos. 

3. Organizēti 16 vietējo iedzīvotāju semināri-forumi un 1 lauku jauniešu seminārs-forums, informēta 

sabiedrība, noskaidrots, cik lielā mērā stratēģijas ieviešana sekmējusi vietējo vajadzību apmierināšanu, 

sniegti konkrēti priekšlikumi un izstrādāti rīcības virzieni vietas potenciāla attīstībai.  

4. Izpētīta uzņēmējdarbības vide pagastos un esošo Leader projektu pievienotā vērtība, organizēts 1 

uzņēmēju un topošo uzņēmēju seminārs-forums, informēta sabiedrība, noskaidrots, cik lielā mērā 

stratēģijas ieviešana sekmējusi uzņēmējdarbības vides attīstību, sniegti konkrēti priekšlikumi un 

izstrādāti rīcības virzieni vietējās ekonomikas stiprināšanai.  

  

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leaderprojekti/strategija
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1. Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas raksturojums 

 
Lauku partnerība „Lielupe” (turpmāk Partnerība), kas sākotnēji veidojusies aptverot Jelgavas 
rajona teritoriju, tagad aptver Jelgavas novadu ar 13 pagastiem (Kalnciema, Valgundes, 
Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Platones, Vircavas, Zaļenieku, Vilces, 
Elejas un Sesavas pagastiem) un Ozolnieku novadu ar 3 pagastiem (Ozolnieku, Cenu un Salgales 
pagastiem). Tās teritorija ir nemainīga no partnerības izveides brīža. Partnerības teritorijas 
kopējā platība ir 1603 km2, t.sk Jelgavas novada platība – 1317 km2, Ozolnieku novada platība – 
286 km2.  
 
Partnerības teritorija robežojas ar Jelgavas pilsētu, kas kā Republikas nozīmes pilsēta 
neiekļaujas Partnerības teritorijā, Tukuma, Babītes, Olaines, Ķekavas, Iecavas, Bauskas, 
Rundāles, Tērvetes, Dobeles novadiem un Lietuvas Republiku. 
 
Partnerībā ietilpstošie novadi ir atškirīgi gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, un ekonomiskās 

attīstības ziņā, tādēļ pētījuma ietvaros ir svarīgi tos skatīt ne tikai vienoti kā vienu partnerības 

teritoriju, bet arī aplūkot atsevišķi, jo tie spēj viens otru papildināt tādējādi nodrošinot 

pilnvērtīgāku partnerības teritorijas attīstību kopumā. 

 
1.attēls: Partnerības „Lielupe” darbības teritorija 

 

Partnerības „Lielupe” darbības teritorija atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – salīdzinoši netālu 
no galvaspilsētas Rīgas un nozīmīgiem transporta koridoriem uz kaimiņvalsti Lietuvu.  
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Partnerības darbības teritorijas administratīvais centrs, kas vienlaikus ir arī Jelgavas novada 
administratīvais centrs, ir Jelgavas pilsēta.  
 

1.1. Iedzīvotāji 

 

1.1.1. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas 

 

Iedzīvotāju skaits partnerības darbības teritorijā pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
2015. gada sākumā ir 32 994 iedzīvotāji, t.sk. Jelgavas novadā reģistrēti 23360 iedzīvotāji un 
Ozolnieku novadā – 9634 iedzīvotāji. 
 
Iedzīvotāju skaits partnerības darbības teritorijā laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam 
samazinājies par gandrīz 3 tūkstošiem, turklāt straujāka izmaiņa ir Jelgavas novadā. Šī tendence 
skaidri atspoguļo Latvijas kopējo situāciju. Laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam iedzīvotāju 
skaits Latvijā turpināja samazināties, sarūkot iedzīvotāju kopskaitam valstī. 
 
 

 
 

2. attēls: Iedzīvotāju skaita izmaiņas Partnerības novados laika posmā no 2009. līdz 2015. 

gadam (Avots: CSPdati) 
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3. attēls: Iedzīvotāju skaita izmaiņas Partnerībā laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam  

(Avots: CSPdati)  
 
Iedzīvotāju skaita pakāpeniska samazināšanās partnerības darbības teritorijā vērojama visās 
vecuma grupās. Jaundzimušo un bērnu vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem laika posmā no 2011. 
līdz 2014. gadam vērojams pavisam neliels, nestabils pieaugums Partnerības teritorijas 
Ozolnieku novadā, taču iedzīvotāju vidū vecumā no 7 līdz 18 gadiem minēto četru gadu posmā 
Partnerības teritorijā vērojama stabila iedzīvotāju skaita samazināšanās (samazinājums par 439 
cilvēkiem). Ja šī tendence turpināsies arī turpmākos gadus, tas likumsakarīgi var novest pie 
darbspējīgo iedzīvotāju trūkuma un teritorijas attīstības kavēšanās. 
 
Iedzīvotāju skaita samazinājums lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijā ir bijis 
pakāpenisks, bez straujiem lēcieniem. 2011. gadā iegūtie Tautas skatīšanas dati rāda, ka 
iedzīvotāju migrācijas saldo ir pozitīvs Ozolnieku novadam - plus 1110 iedzīvotāji jeb 11,92 %, 
savukārt negatīvs Jelgavas novadam - mīnus 2841 iedzīvotāji jeb 10,12 %. 
 
Sabiedrības un teritorijas līdzsvarotu attīstību nodrošina arī līdzsvarots dzimumsastāvs. Vīriešu 
īpatsvars partnerības teritorijā ir mazāks nekā sieviešu, un arī šī tendence atbilst Latvijas 
kopīgajām demogrāfiskajām tendencēm. Partnerības darbības teritorijā 2014. gadā atbilstoši 
CSP datiem vīriešu ir par 1341 mazāk nekā sieviešu. Atiecīgi, partnerības darbības teritorijā 
ir16049 vīrieši un 17390 sievietes.  
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4. attēls - Vīriešu un sieviešu attiecība Partnerības darbības teritorijā (Avots: CSPdati) 

 

1.1.2. Nacionālais sastāvs 

 

Partnerības darbības teritorijā ir daudzveidīgs nacionālais sastāvs - te dzīvo latvieši, krievi, 
baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši un citu tautību pārstāvji, tomēr vairākums iedzīvotāju – vidēji 
70 % - ir latvieši. 
 
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam vērojama 
tendence nedaudz palielināties latviešu skaitam un nedaudz sarukt krievvalodīgajai iedzīvotāju 
grupai. Jelgavas novadā 2011. gadā dzīvoja 67,9 % latviešu un 17 % krievu, bet Ozolnieku 
novadā – 71,8 % latviešu un 18,2 % krievu. 2014. gadā Jelgavas novadā dzīvo 68,6 % latviešu un 
16,6 % krievu, savukārt Ozolnieku novadā – 73 % latviešu un 17,3 % krievu.  
 

 
 

5. attēls - Latviešu īpatsvars Jelgavas novadā 2014. gadā (Avots: CSPdati) 
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6. attēls - Latviešu īpatsvars Ozolnieku novadā 2014. gadā (Avots: CSPdati) 

 

Citu tautību iedzīvotāju (bez latviešu un krievu tautībām) īpatsvars Partnerības teritorijā 2014. 
gadā ir 14,8% Jelgavas novadā un 0,7% Ozolnieku novadā. 
 

 
7.attēls - Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Jelgavas novadā (Avots: CSPdati) 

 
8. attēls - Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Ozolnieku novadā (Avots: CSPdati) 

 
Kopumā visā Partnerības darbības teritorijā dzīvojošo nacionālais sastāvs ir viendabīgs bez strauji 
prognozējamām izmaiņām, kas varētu būtiski ietekmēt teritorijas attīstības virzienus. Partnerības 
darbības teritorijā dzīvojošo nacionālais sastāvs tieši neietekmē teritorijas ekonomiskās attīstības 
virzienus, tomēr, izstrādājot vietējās attīstības stratēģiju nākamajam periodam, ir būtiski zināt un ņemt 
vērā partnerības teritorijā dzīvojošo nacionālo sastāvu, lai prognozētu viņu vajadzības un 
nepieciešamības, ņemot vērā ikdienas ieradumus, paražas, kultūras tradīcijas u.c.  

 

 

1.1.3. Iedzīvotāju blīvums 

 
Iedzīvotāju blīvums ir viens no rādītājiem, kas raksturo partnerības apdzīvojumu un iedzīvotāju 

izvietojumu - izkliedi vai koncentrāciju, kas savukārt ir nozīmīgs faktors teritorijas turpmākās attīstības 

plānošanā.  
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Ņemot vērā iedzīvotāju koncentrēšanos kādā no partnerības novadiem, kā arī ņemot vērā apdzīvotākās 

vietas teritorijā, iespējams precīzāk fokusēt nepieciešamos atbalsta veidus un modelēt attīstības 

iespējas.  

Partnerības teritorijā esošie novadi ir atšķirīgi ne tikai iedzīvotāju skaita, bet arī iedzīvotāju blīvuma ziņā. 

 
Vidējais iedzīvotāju blīvums Jelgavas novadā ir 18 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru, Ozolnieku 
novadā – 34 iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru. 
 
Salīdzinot ar blakus esošajām pašvaldībām - Bauskas novada iedzīvotāju blīvums ir līdzīgs kā 
Ozolnieku novadā – 31 iedzīvotājs uz kvadrātkilometru; mazāks blīvums ir Rundāles un Tērvetes 
novados – 16 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru; Dobeles novadā – 24 iedzīvotāji uz vienu 
kvadrātkilometru. Ievērojami lielāks iedzīvotāju blīvums vērojams novados, kas atrodas tuvāk 
galvaspilsētai – Olaines novadā iedzīvotāju blīvums 2014. gadā bija 66 iedzīvotāji uz vienu 
kvadrātkilometru, savukārt Ķekavas novadā – 81 iedzīvotājs uz vienu kvadrātkilometru. 

 

 
9. attēls – Iedzīvotāju blīvums Partnerības un kaimiņteritorijās 2014. gadā (Avots: CSPdati) 

 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās likumsakarīgi ietekmējusi iedzīvotāju blīvuma rādītājus 
Partnerības darbības teritorijā kopumā – laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam iedzīvotāju 
blīvums Partnerības teritorijā kopumā ir nedaudz samazinājies. Izmaiņas vairāk skārušas 
Jelgavas novada teritoriju. Ozolnieku novadā iedzīvotāju blīvums ir gandrīz divas reizes lielāks 
un laika posmā līdz 2014. gadam tas saglabājies nemainīgi stabils. Tas skaidrojams ar to, ka 
Ozolnieku novads atrodas blakus Jelgavas pilsētai un salīdzinoši netālu no galvaspilsētas Rīgas, 
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nodrošinot pievilcīgu, mierīgu un klusu vidi un dzīvesvietu pavisam tuvu attīstības centriem, kuri 
nodrošina darbavietas. 
 
Iedzīvotāju blīvuma izmaiņas skaidrojamas ar iedzīvotāju vēlmi pārvietot dzīvesvietu tuvāk 
pilsētām vai pilsētās, kur iespējams saņemt vairāk pakalpojumu, kā arī rast lielākas 
nodarbinātības iespējas. To apliecina arī iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo rādītāji ilgākā 
laika posmā. Jelgavas novadā iedzīvotāju migrācijas saldo pēdējos gados bijis negatīvs, savukārt 
Ozolnieku novadā iedzīvotāju migrācijas saldo ir pozitīvs. Šāda tendence novērojama arī valstī 
kopumā – iedzīvotāji no viensētām un no novadu administratīvajiem centriem attālākām vietām 
migrē tuvāk pilsētām. 
 

 
10. attēls – Iedzīvotāju vidējā blīvuma izmaiņas Partnerības teritorijā no 2010. līdz 2014. gadam 

(Avots: CSPdati) 

 

 

1.1.4. Laulātība 

 

2014. gadā Partnerības darbības teritorijā noslēgtas 185 laulības. Jelgavas novadā noslēgtas 
135, savukārt Ozolnieku novadā – 50 laulības.  
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11. attēls – Laulību skaita izmaiņas Partnerības darbības teritorijā (Avots: CSPdati) 

 

 

Kā rāda CSP pieejamie dati laika posmam no 2009.-2014.gadam, noslēgto laulību skaits laika 
periodā ir svārstīgs, tas skaidrojams ar iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli un tā izmaiņām 
atkarībā no kopējā valsts sociāli ekonomiskā stāvokļa - pieņemto likumu izmaiņām u.c. Noslēgto 
laulību skaita dinamika gan nesniedz pilnīgu un skaidru priekšstatu par teritorijas stabilitāti un 
attīstību, jo mūsdienās arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvot kopā uz savstarpējas uzticēšanās 
pamata, oficiāli laulību nereģistrējot, gan mūsdienīgas izpratnes, gan finansiālu apsvērumu dēļ. 
Tomēr kopumā jāsecina, ka laulību skaits kopumā ir pieaudzis. 
 
Laulātībai nereti ir ciešs sakars tieši ar dzimstību un prognozējamiem dzimstības rādītājiem. 
Tomēr vienlaikus jāatzīst, ka iedzīvotāju dabiskā skaita pieauguma prognozēšanā un 
nodrošināšanā nozīmīgs faktors ir arī valsts atbalsta instrumenti, piemēram, atbalsts ģimenēm 
ar bērniem.  
 

1.1.5. Dzimstība un mirstība 

 

CSP dati liecina par to, ka 2009. gadā Partnerības darbības teritorijā dzīvi piedzimuši 412 bērni: 
Ozolnieku novadā – 77 meitenes un 64 zēni, savukārt Jelgavas novadā – 142 meitenes un 121 
zēni. Četrus gadus vēlāk CSP apkopotie statistikas dati liecina, ka kopumā partnerības darbības 
teritorijā 2014. gadā dzīvi dzimušo bērnu skaits bijis 362 - Ozolnieku novadā – 60 zēni un 77 
meitenes, Jelgavas novadā – 124 zēni un 101 meitenes.  
 
Laika posmā no 2009.-2014. gadam dzimstības rādītāju tendences Partnerības “Lielupe” 
teritorijā bijušas sekojošas -Ozolnieku novadā vērojams neliels dzimstības rādītāja palielinājums, 



11 |  
 

savukārt Jelgavas novadā un Partnerības teritorijā kopumā konstatējama dzimstības 
samazināšanās, neskatoties uz atsevišķiem pozitīviem izaugsmes punktiem.  

 
 

12. attēls – Dzimstība Partnerības darbības teritorijā (Avots: CSPdati) 

 

Mirstības koeficients Partnerības teritorijā, salīdzinot ar 2009. gadu, ir samazinājies. 
 
 

1.1.6. Darbspēja 

Darbspējas rādītāji ir svarīgi, jo norāda uz darbaspēka attīstības iespējām partnerības darbības 
teritorijā.  

Statistikā informācija par darbspēju tiek apkopota sadalot iedzīvotājus trīs vecuma grupās: 
iedzīvotāji vecuma grupā līdz 15 gadiem (līdz darbspējas vecumam), iedzīvotāji vecumā no 15 
līdz 62 gadiem (darbspējas vecumā) un iedzīvotāji virs 62 gadiem (darbspējas vecumu 
pārsniegušie iedzīvotāji). 

Vidējais darbspējas vecuma (no 15 līdz 62 gadiem) iedzīvotāju īpatsvars 2014. gada sākumā 
Latvijā bija nepilni 63%. Pēdējos trīs gados darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram bija 
tendence samazināties caurmērā par pusprocentu gadā. Sagaidāms, ka šis process turpināsies, 
neraugoties uz pakāpenisku pensijas vecuma sliekšņa paaugstināšanu līdz 65 gadiem. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2015. gada 1. janvāra datiem Jelgavas novadā 
darbspējas vecumā ir 16870 iedzīvotāji (8982 vīrieši un 7787 sievietes) un Ozolnieku novadā - 
6832 iedzīvotāji (3489 vīrieši un 3343 sievietes).  
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Dati liecina arī par to, ka Jelgavas novadā ir vērojama tendence nedaudz palielināties iedzīvotāju 
skaitam līdz darbspējas vecumam, kā arī virs darbspējas vecuma, savukārt samazināties 
darbspējīgo iedzīvotāju skaitam. Ozolnieku novadā situācija nedaudz atšķiras – tur palielinās 
darbspējīgo iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju skaits, kas ir virs darbspējas vecuma.                                                     
Šajā ziņā Partnerībai uz teritoriju jāskatās diferencēti, novērtējot dažādās darbspējas tendences, 
kas ļauj veidot atbalstu fokusējoties uz teritorijām, kurās tas jo īpaši svarīgi. 
 

 

 
 

13. attēls – Darbspējas rādītāji Partnerības darbības teritorijā (Avots: CSPdati) 

 

1.1.7. Iedzīvotāju aktivitātes 

 

Laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam ir ievērojami pieaugušas iedzīvotāju sabiedriskās un 

interešu aktivitātes.  

Tabula: Iedzīvotāju aktivitāšu pieaugums 

Aktivitāšu jomas 2009.* 2015.** 

Kori 5 6 

Deju kolektīvi 16 44 

Folkloras kopas 3 8 

Vokālie ansambļi n/a 17 

Orķestris 1 1 

Amatierteātri, studijas 8 13 

Pulciņi n/a 15 

Amatniecības centri, 
darbnīcas, tautas lietišķās 
mākslas studijas 

5 7 

(Avots: * Vietējās attīstības stratēģija 2009-2013; ** www.kulturaskarte.lv) 
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Aktīva ir ne tikai iedzīvotāju kultūras, bet arī sporta dzīve. Šīs aktivitātes ir lielā mērā veicinājusi 

un atbalstījusi Partnerība, sniedzot atbalstu tērpu, mūzikas instrumentu iegādei, sporta 

inventāra iegādei un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošanai. 

 

Secinājumi un priekšlikumi: 

Iedzīvotāju skaits Partnerības darbības teritorijā samazinās, gluži kā valstī kopumā. Taču dati 
liecina arī par to, ka Jelgavas novadā ir vērojama tendence nedaudz palielināties iedzīvotāju 
skaitam līdz darbspējas vecumam. Tas nozīmē, ka uzmanība ir jāfokusē uz jaunajām ģimenēm, 
kurām ir liela loma turpmākajā teritorijas attīstībā – gan demogrāfiskās situācijas sekmēšanā, 
gan uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē tādi faktori kā darbavietu trūkums, vietējās vides 
ekonomiskais vājums. Cilvēki dodas uz lielākām pilsētām vai pat ārvalstīm meklēt darbu un 
labākus dzīves apstākļus. Eiropas Savienībā darbaspēka mobilitāte ir viena no pamatvērtībām, 
kas nozīmē, ka ES pilsoņiem tiek dota iespēja brīvi pārvietoties gūstot jaunus izaicinājumus un 
iespējas Eiropas darba tirgū. Tādēļ īpaši svarīgi ir stiprināt vietējās uzņēmējdarbības iespējas un 
infrastruktūru, lai rastu iespēju iedzīvotājiem strādāt iespējami tuvāk dzīvesvietai un veicināt 
vietējās uzņēmējdarbības vides attīstību.  

Ļoti aktīva ir iedzīvotāju kultūras un sporta dzīve. Kultūras un sporta infrastruktūra, aprīkojums 
un dalībnieku nodrošinājums ar tērpiem un inventāru pagastos ir ievērojami uzlabojies, jo 
Partnerība šajās jomās ir īstenojusi virkni projektu. Nākotnē šajās jomās būtu jāsniedz atbalsts 
tieši dažādu aktivitāšu organzēšānai, darbībai. Tomēr atsevišķas infrastruktūras vajadzības ir 
nozīmīgas un pamatotas (skat. aptaujas apkopojumu un pielikumu). 

 

1.2. Uzņēmējdarbības un ekonomiskās vides raksturojums 

 

Partnerības darbības teritorijas uzņēmējdarbības un ekonomisko vidi ietekmē galvaspilsētas 
tuvums un Zemgales reģiona nozīmīgākā attīstības centra – Jelgavas pilsētas – atrašanās 
Partnerības teritorijā.  
 
Partnerības teritorijā ir attīstīta satiksmes infrastruktūra ar iespējām veicināt arī turpmāku to 
attīstību un uzlabošanu. Teritoriju šķērso galvenie transporta koridori - Rīga, Jelgava, Šauļi 
(Lietuvas Republika), Bauska, Dobele.  
 
Partnerības teritoriju šķērso viena no lielākajām Latvijas upēm - Lielupe. Perspektīvā Lielupi 
iespējams izmantot kā kuģojamu upi, izbūvējot ostas Kalnciema, Valgundes un Jaunsvirlaukas 
pagastu teritorijās. Ņemot vērā Rīgas tuvumu, kravu pārvadājumiem iespējams izmantot Rīgas 
ostu. Partnerības darbības teritorijā izvietotas stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa 
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līnijas: Tukums II – Jelgava un Jelgava – Krustpils, kā arī stratēģiskās nozīmes II kategorijas 
dzelzceļa līnijas: Rīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja, Jelgava – Meitene - valsts robeža un Glūda – 
Reņģe – valsts robeža. Dzelzceļa līnijas tiek izmantotas, galvenokārt, kravu pārvadājumiem. 
Elejas pagastā teritorijā blakus dzelzceļam ir izvietoti lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi. 
 

  

1.2.1.Izplatītākās uzņēmējdarbības formas un jomas 

 

Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu tiesiskās formas 2015. gada maijā Partnerības 
teritorijā bija sekojošas: 
 

 

 
 

14. attēls - Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu tiesiskās formas Partnerības 

novados 2015.g.(Avots: Lursoft dati) 

 
 
Visvairāk Partnerības teritorijā ir reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (kopā 1263 SIA) 
un zemnieku saimniecības (kopā 946 z/s). Partnerības teritorijā ir nostabilizējušās zemnieku 
saimniecības ar tām piederošo un nomāto lauksaimniecības zemju platībām, tādēļ arī kopš 
2009.gada reģistrētas tikai divas jaunas zemnieku saimniecības.  
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Izteikti nozīmīgākā ražošanas nozare Partnerības darbības teritorijā ir lauksaimniecība, kuras 
pamatvirzieni augkopībā ir graudu un rapša ražošana, lopkopībā - piena un gaļas ražošana.  
 
Bez lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm teritorijā ir izplatītas arī šādas ekonomiskās 
darbības jomas, kuru attīstības dinamika (aktīvo vienību skaits) skatāma 15. attēlā: apstrādes 
rūpniecība – 119 (2009), bet 143 (2013), būvniecība – 69 (2009), bet 105 (2013), 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts – 156 (2009), bet 
194 (2013), transports un uzglabāšana – 79 (2009. gan 2013.), un citi pakalpojumi.  
 

 
 

15.attēls - Izplatītākās jomas un tajās darbojošos ekonomiski aktīvo vienību skaits (Avots: 

CSPdati) 

A – Lauksaimniecība un mežsaimniecība  

C - Apstrādes rūpniecība 

F - Būvniecība 

G - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 

H - Transports un uzglabāšana 

L - Operācijas ar nekustamo īpašumu 

M - Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

I - Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 
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Ap 66% uzņēmumu nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un lauksaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu. Laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam būtiskas saimnieciskās darbības jomu 
izmaiņas Partnerības darbības teritorijā nav vērojamas. Pavisam nedaudz, nebūtiski 
samazinājies lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās strādājošo uzņēmumu skaits 2013. 
gadā. 
 
Nozīmīgākais uzņēmējdarbības resurss Jelgavas novadā ir auglīgās lauksaimniecības zemes. 89 
tūkstošus ha jeb 67,6% Jelgavas novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
no tās vairāk kā 80% ir augstvērtīgas meliorētas zemes ar augšņu auglību virs 60 ballēm, kuras 
intensīvi tiek apstrādātas un izmantotas augkopībā un lopkopībā. 
 
Partnerības teritorijā darbojošos uzņēmēju priekšrocība ir iespēja veidot sadarbību ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, tai skaitā Mācību un pētījumu saimniecībām „Vecauce” un 
„Pēterlauki”, attīstot jaunas saimniekošanas, produkcijas pārstrādes un uzglabāšanas metodes 
šajā nozarē. 
 

Paralēli tradicionālajām saimniekošanas metodēm, lauku saimnieki pievēršas arī 
netradicionālām lauksaimniecības nozarēm – audzē dzērvenes, zemenes, attīstīta nelielas 
jogurta un siera ražotnes, audzē dekoratīvo krūmu un koku stādus. Uzņēmēji aktīvāk sāk 
nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību. Partnerības teritorijā ir vairākas sertificētas lauku 
saimniecības, kas nodarbojas ar bioloģiskās lopkopības un augkopības produkcijas ražošanu – 
SIA „Svētes maize”, z/s „Berķenīte”, bioloģiskā saimniecība „Droši vesels”, individuālais 
komersants Daina Balode, z/s „Lieldimzēni”, z/s „Skaras”, SIA „Elite plus”, z/s „Liellapsas”, z/s 
„Ramas”.  
 

Ar mežizstrādi, kokapstrādi vai galdniecību nodarbojas vairāk nekā 300 cilvēku. Mežizstrādes un 
kokapstrādes jomā darbojas uzņēmumi SIA „Amber Wood” (cēlkoku grīdu ražošana), SIA „MK 
Mežs”, SIA „Jelgawood”, SIA „Raivo un partneri”, SIA „Facta Building”, SIA „ARik”, SIA „Aimo 
mežs”, SIA „Gak”, SIA „Tame”. Partnerības teritorijā ir arī divas kokaudzētavas – z/s „Aptiekas”, 
SIA „Stādaudzētava Dimzas”. 
 
Partnerības teritorijā svarīgu vietu ieņem kūdras ieguve, māla ieguve, smilts-grants ieguve, kā 
arī dolomīta ieguve – SIA „Laflora” nodarbojas ar kūdras ieguvi, SIA „Gneiss” – ar dolomītu 
akmens ieguvi un šķembu ražošanu. Līvbērzes, Valgundes un Kalnciema pagastu teritorijās tiek 
iegūta kūdra un māls. Uzņēmums SIA „Laflora” ik gadus iegūst vairāk nekā 100 tūkst. t kūdras, 
kas tiek eksportēta uz Eiropas un Āzijas valstīm. Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Svētes, 
Vircavas, Vilces un Zaļenieku pagastos tiek iegūta smilts un smilts – grants, ko izmanto ceļu 
būvniecībā. Valgundes pagasta teritorijā atrodas dolomīta atradnes, novada dienvidu daļā 
iespējama pazemes termālo ūdeņu izmantošana enerģijas ieguvei. 
 
Rūpniecības īpatsvars Partnerības teritorijā ir niecīgs, tomēr ar tendenci pieaugt. Jelgavas 
novadā vislielāko īpatsvaru ieņem apstrādes rūpniecība – iepriekšējos gados tā deva 80% no 
visas rūpniecības nozares kopumā. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde dod 17%, bet 
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elektroenerģija, gāzes un kūdras apgāde – 3% no kopējā rūpniecības apjoma. Lielākā daļa 
novada rūpniecības uzņēmumu ir izvietoti gar dzelzceļa maģistrālēm un valsts galvenajiem 
autoceļiem. 
 
Partnerības darbības teritorijā darbojas arī būvniecības jomas uzņēmumi – SIA „Ceļu 
būvniecības sabiedrība „Igate””, SIA „Šons”, SIA „Būvfirma Vītols”. Tekstilrūpniecības 
uzņēmums SIA „Spectre Latvia” nodarbojas ar atpūtas un sporta apģērbu ražošanu.  
 
Nozīmīgu vietu teritorijas ekonomiskās attīstības veicināšanā ieņem tūrisma nozare. Jelgavas 
novadā tūristu skaits gadu no gada palielinās. Kaut arī Jelgavas novads jau izsenis izcēlies ar 
auglīgām augsnēm un aktīvu lauksaimniecisko darbību, arvien vairāk uzņēmēju sāk pievērsties 
tūrismam kā alternatīvai nozarei. Kā lielākais pluss jāmin izdevīgā novada atrašanās vieta – 
Latvijas centrālajā daļā, netālu no Rīgas un Lietuvas robežas. Tāpat veicinošs faktors ir 
Partnerības teritorijas bagātība ar dažādiem nozīmīgiem kultūrvēstures un dabas mantojuma 
objektiem. 
 
Zemgales mājražotāji ir apvienojušies biedrībā „Pārtikas amatnieki”, kas izveidota 2012. gadā. 
Tajā aktīvi darbojas arī 13 Partnerības mājražotāji. Daži no tiem ir iesaistījušies arī Latvijas 
Mājražotāju un Mazo ražotāju informācijas un atbalsta biedrībā, kura aptver mājražotājus visos 
Latvijas reģionos. 
 
Teritorijas attīstībā liela nozīme ir gan mazajiem uzņēmējiem, gan lielajiem uzņēmumiem, kas 
gadu gaitā nostablilizējuši savas pozīcijas vietējā un ārvalstu tirgos un iezīmē stabilus 
Partnerības teritorijas attīstības virzienus.  

 
16. attēls: Uzņēmumu īpatsvars – Ozolnieku novadā 36% un Jelgavas novadā 64% no visiem 

uzņēmumiem (Avots: Lursoft dati) 
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Partnerības teritorijā 2015. gadā darbojas 280 biedrības. 
 

 

 
* līdz 2015. gada maijam 
 
17. attēls:Biedrību attīstības dinamika Partnerības novados (Avots: Lursoft dati) 
 

Aktīvāka biedrību dibināšana sākusies 2010.gadā - jaundibināto biedrību skaits Ozolnieku 
novadā - 21 biedrība, bet Jelgavas novadā - 20 biedrības. Savukārt visvairāk jaunu reģistrētu 
biedrību gan Partnerības teritorijā kopumā, gan Jelgavas novadā redzam 2012. gadā (kopā 66 
biedrības, t.sk. Jelgavas novadā 56). 
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2014. gadā biedrību skaita dibināšana atkal sāk samazināties, Partnerības teritorijā nākušas klāt 
tikai 12 biedrības – pa sešām katrā novadā.  
 
Biedrību dibināšanas un reģistrēšanas aktivitāte varētu būt saistīta ar Partnerības darbību 
teritorijā un iespēju piedalīties projektu konkursos atbalsta saņemšanai savu ieceru realizācijai 
atbilstoši LEADER pamatprincipiem.  
 
 

1.2.2. Nodarbinātība un bezdarbs 

 

Jelgavas novada Attīstības programma paredz, ka dzīves kvalitātes uzlabošanai Jelgavas novadā 

ir svarīgi veicināt nodarbinātību. 

Vidējais nodarbināto skaits Partnerības teritorijā laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam 
palielinājies par 720 strādājošajiem no sākotnējiem 7162 uz 7882. Būtisks nodarbināto skaita 
samazinājums noticis 2010. gadā, strādājošo skaitam Partnerības teritorijā samazinoties par 569 
strādājošiem. Tas būtu skaidrojams ar valsts ekonomisko krīzi un darbībām, kuras tika veiktas 
valsts līmenī, lai krīzi veiksmīgi pārvarētu - strādājošo skaita samazinājums, iedzīvotāju migrācija 
uz ārvalstīm darba un labākas dzīves meklējumos. Tomēr jau 2011. gadā vērojams neliels 
nodarbināto skaita pieaugums, kas turpinās. 
 

Analizējot bezdarbnieku skaitu Partnerības teritorijā, tas, līdzīgi kā visā valstī, pakāpeniski 

samazinās. Ozolnieku novadā bezdarbs pēdējos gados ir bijis konsekventi zemāks kā Jelgavas 

novadā. Tas skaidrojams ar Rīgas un Jelgavas pilsētas tuvumu, kā arī ar labi nodrošināto 

darbavietu piedāvājumu novadā. Bezdarba samazinājuma dinamika laika posmā no 2011.gada 

līdz 2014.gadam (ņemti 2011.-2014.gada decembra dati) bijusi samērā vienmērīga, apmēram 

par 1-1,5% gadā. Lai arī Jelgavas novadā bezdarba līmenis samazinās, tomēr tas ir augstāks nekā 

Ozolnieku novadā. Bezdarba samazinājums ir no 8,9% 2011. gadā līdz 5,6% 2014. gada nogalē.  
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18. attēls: Bezdarbnieku skaits pa pagastiem 2014. gada decembrī (Avots: NVA dati) 

Aplūkojot bezdarbnieku skaitu Partnerības darbības teritorijā, jāsecina, ka visvairāk to ir 

Ozolnieku novadā. Taču attiecībā pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, bezdarba līmenis 

Ozolnieku novadā ir zem vidējā bezdarba līmeņa. Salīdzinot sievietes un vīriešus bezdarbniekus, 

jāsecina, ka visā Partnerības teritorijā sieviešu bezdarbnieču skaits proporcionāli ir augstāks par 

vīriešu bezdarbnieku skaitu. 

2015. gada martā, kad valstī vidēji bezdarba līmenis bija 6,9%, tad Jelgavas novadā tas bija 6,0% 

(tas ir mazliet lielāks nekā Jelgavas pilsētā, kur tas bija 5,6%), bet Ozolnieku novadā 4,6% (tas ir 

mazliet lielāks nekā Rīgas pilsētā, kur tas bija 4,1%). 

 

19. attēls: Bezdarba līmenis 2015.gada martā (Avots: NVA dati) 

Nav būtisku kāpumu un kritumu, raugoties uz bezdarba rādītājiem vasaras un ziemas sezonā. 

Tomēr tendence rāda, ka gada sākumā (janvārī) bezdarbs ir visaugstākais un vasarā tas 
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samazinās, līdz gada beigām turpina kristies. Katra nākamā gada janvāra mēnesī bezdarba 

līmenim ir tendence atkal pieaugt. 

 

20. attēls: Bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām 2014.gadā Partnerības teritorijā.(Avots: NVA dati) 

Analizējot bezdarbnieku skaitu pa vecuma grupām, uzskatāmi redzams, ka bezdarbnieku skaits 

būtiski palielinās vecuma grupā virs 45 gadiem. Neliels ir bezdarbnieku skaits jauniešu vidū līdz 

19 gadu vecumam, tāpat nav augsts bezdarbs jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem. 

 
Secinājumi un priekšlikumi: 
 
Partnerības teritorijā ir liela ražošanas uzņēmumu vēsturiskā pieredze un potenciāls, jo 

Zemgales reģionā ir auglīgākās lauksaimniecības zemes un valstī visspēcīgāk attīstīta pārtikas 

ražošana un pārstrāde. Jelgavā ir intelektuālais un zinātniskais potenciāls, it sevišķi 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas veicina zinātniskos pētījumus un inovatīvo saiti ar 

uzņēmējiem.  

Partnerības teritorijā ir attīstīta uzņēmējdarbība augkopības un lopkopības jomās, taču 

salīdzinoši maz ir pakalpojumu jomas uzņēmumu. Pakalpojumu nozares attīstības 

nepieciešamību parāda arī iedzīvotāju un uzņēmēju izteiktie priekšlikumi semināros-forumos, 

kas notika visos pagastos (skat. Pielikumu). Partnerībai nodarbinātības veicināšana lauku 

apvidos, aktivizējot mazo uzņēmējdarbību, ir nozīmīgs izaicinājums turpmākajā darbībā.  

Ap esošiem lielajiem uzņēmumiem var veidoties klāsteris ar mazākiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Savukārt mājražotājiem jāturpina sadarbība kopīgu projektu īstenošanā gan tirgus 
meklējumos, gan tūrisma jomā. 
 

Bezdarba līmenis Partnerības darbības teritorijā samazinās, kopējot tendenci valstī, tomēr 

jāturpina dažādot iedzīvotājiem nepieciešamo prasmju apgūšanu gan mūžizglītības, gan 
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interešu izglītības jomās, kas nodrošina gan nepieciešamo socializāciju, gan sekmē jaunu 

prasmju apguvi, kas var sekmēt savas uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

 

Lai arī bezdarba rādītāju sezonālā svārstība ir neliela, tomēr Partnerībai nozīmīga ir bezdarba 

turpmāka samazināšana, īpaši veicinot mazo uzņēmējdarbību, kas nav izteikti sezonāla. 

 

1.3. Tūrisma attīstība partnerības „Lielupe” teritorijā 

Jelgavas un Ozolnieku novads nacionālā mērogā ietilpst vienotā galamērķī ar Jelgavas pilsētu un 
abu novadu tūrisma veicināšanu pārstāv Jelgavas tūrisma informācijas centrs. Savukārt 
naktsmītnes, pirtis, ēdināšanas vietas, svinību zāles un dažādas aktivitātes ir pieprasītas arī 
vietējā mērogā – kā tirgu akcentējot Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un organizācijas. Rīgas 
tuvums rada lielāku pieprasījumu dažādām atpūtas aktivitātēm, taču dažkārt mazina 
izmitināšanas pakalpojumu aktualitāti. Zemgales tūrismā kopumā raksturīgas īsās brīvdienas, 
salīdzinot, piemēram, ar Kurzemi vai Latgali. 

Tūrisma resursu ziņā (sk. kartoshēmu nākošajā lpp.) partnerības „Lielupe” teritorijas resursi ir  
izteiktāk saistīti ar kultūras, arī piedzīvojumu tūrisma norisēm, tajā ir arī dabas mantojuma 
teritorijas ar Natura 2000 statusu.  
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Svētes lejtece pavasara putnu migrācijas laikā ir starp labākajām putnu vērošanas vietām valstī. 
Lielupe, Svēte u.c ūdenstilpes ir īpaši piemērotas makšķerēšanai. Viena no ainaviskākajām 
vietām ar izteiksmīgu reljefu un dabas taku infrastruktūru ir Vilces dabas parks. Līdzās Vilces 
pilskalnam atrodas labiekārtotā Zaķu pļava – atpūtas vieta līdzās upes straujteču posmiem, 
gravu nogāžu mežiem un smilšakmens atsegumiem. Kultūras tūrisma resursus veido lielāks 
skaits arhitektūras (īpaši muižu kompleksi, baznīcas) un arheoloģijas pieminekļu (senkapi, 
apmetnes vietas), tostarp populārākais – Vilces pilskalns. No tiem tūrismā vairāk iesaistīti 
arhitektūras pieminekļi. Starp nacionāli nozīmīgākajiem minama Kristus apskaidrošanās 
pareizticīgo baznīca un Rīgas pareizticīgo sieviešu klostera apbūve Valgundē, arī citas baznīcas 
(Līvbērzes katoļu baznīca, Zaļenieku, Lielvircavas un Sesavas luterāņu baznīca), Zaļenieku un 
Elejas muižas apbūve u.c. Arī vēsturisku notikumu vietas – daļa no Ložmetējkalna kauju vietām. 

Tūrisma plūsmas ziņā (sk. kartoshēmu nākošajā lpp.) Partnerības teritorija atrodas starp 
starptautiskā mērogā vienu no pieprasītākajām tūristu piesaistēm valstī – Rundāles pili ar vairāk 
nekā 200 tūkst. apmeklējumiem gadā, Tērvetes dabas parku (tostarp izteikts Lietuvas ceļotāju 
īpatsvars) ar nepilniem 100 tūkst. apmeklējumu gadā. Netālu uz ziemeļiem galvenie ceļotāju 
piesaistes magnēti ir Rīga, Jūrmala un Ķemeru Nacionālais parks ar izteikti populāro Baltijas 
jūras piekrasti. Jelgava – pa vidu Partnerības teritorijai – ir kā lielākais tūrisma atbalsta 
pakalpojumu centrs tuvākajā apkārtnē, nozīmīgākā publisku pasākumu (Ledus un smilšu 
skulptūru festivāli, Pilsētas svētki, Piena, maizes un medus svētki, Stādu dienas – attiecīgi 
apmeklējumu skaits svārstās starp 40 un 10 tūkstošiem – u.c.) norises vieta visa gada garumā. 

Jelgavas novadā ir 23 tūristu mītnes, kopējais numuru skaits 120, bet gultasvietu skaits (bez 
papildvietām) – 534. Ozolnieku novadā ir 5 tūristu mītnes, attiecīgi 63 numuri un 147 gultas 
vietas. Daļa no naktsmītnēm pieejama tikai vasaras sezonā. 12 no tūristu mītnēm pēdējos gados 
pārtraukušas savu darbību. Tomēr kopā ar Jelgavas pilsētu abi novadi veido vairāk nekā 800 
gultasvietu piedāvājumu un tas atbilst vietējā tūrisma galamērķa apjomam. Sabiedriskās 
ēdināšanas vietas ir saistītas ar lielākiem apdzīvotības centriem, tuvumu pilsētai vai nozīmīgiem 
maģistrāliem ceļiem.  

Lauku tūrisma pozicionējums, mājražošanas „lauku labumi” ar Zemgales reģionālo zīmola 
pamatni, nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas nav līdz galam iesaistītas tūrismā, to 
potenciāls ir lielāks. Tūrismā nav iesaistītas Kaupēna traģiskā, taču reizē populārā stāsta norises 
vietas, kas saistāma ar tā sauktā tumšā tūrisma interpretācijas nosacījumiem. Vairāk izceļami tie 
tūrisma pakalpojumi, kas tematiski saistās ar esošo vietas potenciālu – uzsver Zemgales 
centrālās daļas stiprās puses. Tūrisms integrējams nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, arī 
lauksaimniecības uzņēmumos, ja tas var atrisināt daļu no produkcijas realizēšanas – mārketinga. 
Apmeklētāji, degustācijas un ekskursijas ražotnē pārliecina potenciālos pircējus, stiprina 
lojalitāti un rosina dalīties pieredzētajā. Tūrisms kļūst ne vien par papildu ienākuma avotu, bet 
nozīmīgu tirgvedības sastāvdaļu. Citkārt tas var būt atbalsts lauku dzīvesveidam, arī dažādot 
zemnieku ģimeņu darbību un radīt citu virzienu radošām personības izpausmēm. 

Līdzīgi arī amatniecība un tradicionālās prasmes apvienojumā ar kvalitāti un augstām dizaina 
prasībām var radīt blakus piedāvājumu tūrismā. Suvenīri, dizaina priekšmeti interjeram līdzās 
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mājražojumiem var būt pieprasīti pilsētas tirdzniecības vietās vai īpaši tūrisma apmeklētajās 
vietās. 

Secinājumi un priekšlikumi: 

Partnerības teritorijā ir liels tūrisma potenciāls, kas pašlaik netiek pilnībā izmantots. 
Nepieciešams nodrošināt gan jaunus tūrisma pakalpojumus, gan popularizēt tūrisma iespējas 
teritorijā ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un citās kaimiņu valstīs. Šeit liela nozīme varētu būt 
sadarbības projektiem un labās prakses un pieredzes apgūšanai. 
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2. Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji stratēģijā noteikto 
 

Šajā sadaļā izvērtēti vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijā 2007.-2014.gadam SVID analīzes aspekti un to sasaiste ar darbībām 
stratēģijas īstenošanā, nosakot, kuri no stratēģijas SVID noteiktajiem aspektiem šobrīd nav aktuāli un kurus ir nepieciešams ietvert 
arī jaunajā VRG stratēģijā. 

 

SVID Aspekti/raksturojums 
 

Īstenošana stratēģijas 2009.-2013.g. 
ietvaros 

Priekšlikumi 2014-
2021.g.startēģijai 

1. Nodarbinātība 
 

St
ip

rā
s 

p
u
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s 

Teritorijai ir izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, Jelgavas rajons 
atrodas Zemgales reģiona centrā, tuvu galvaspilsēta Rīga 

Darbības, kas veiktas stipro pušu 
izmantošanai un nostiprināšanai: 

 Zemnieku saimniecības 
īstenojušas 19 projektus; 

 Sasniedzamība sekmē tūrismu, 
kuram pakalpojumus piedāvā 
mājražotāji, attīstās sporta un 
kultūras pakalpojumi. 

Jau esošā uzņēmēju, fizisko 
personu pieredze projektu 
īstenošanā ir nozīmīgs resurss gan 
labās prakses popularizēšanai, gan 
jaunu jomu attīstībai. 

Jelgavas rajonā ir visauglīgākās lauksaimniecības zemes 

Rīcības grupā ietilpstošajās pašvaldībās ir zinoši lauku attīstības 
speciālisti 

V
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ās
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u
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s 

Netiek pietiekoši attīstīta lauku ekonomikas dažādošana Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai: 

 14 uzņēmēju un 10 fizisko 
personu projekti sekmēja 
darbavietu saglabāšanu un 
jaunu radīšanu. Lai gan 
indikatīvi bija plānots izveidot 
29 jaunas darbavietas, tas 
tomēr ir relatīvs rādītājs, bet 
nepašaubāmi darbavietas ir 
saglabātas. 

 Pakalpojumu jomā īstenoti 22 
projekti, kas aptver gan 
tehnikas, gan šūšanas, pirts u.c. 
pakalpojumus. 

Darbavietu saglabāšana un jaunu 
izveidošana, joprojām, ir nozīmīga 
vietējai attīstībai. 
 
Pakalpojumu attīstība ir aktuāla 
gan vietējai sabiedrībai, gan 
tūrismam. 
 
Atbalsts jaunajām māmiņām ir 
jāturpina, jo labvēlīga vide 
mazuļiem ir nozīmīgs dzīves 
kvalitātes rādītājs. 
 
Jauniešu nodarbinātību īpaši attīstīt 
ir sarežģīti, iespējams veidot 

Iedzīvotāju aizplūšana uz Rīgu, Jelgavu, jo pagastos uz vietas trūkst 
darbavietas  vai arī tiek piedāvāts zemu atalgots darbs 

Vāji attīstās uzņēmējdarbība, zems mazo un vidējo uzņēmumu skaits, 
neattīstās nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība 

Jaunieši ar arodskolu izglītību nespēj atrast darbu 

Vāji attīstītās tūrisms, netiek izmantotas visas iespējas 

Sadzīves pakalpojumu trūkums (pirts, veļas mazgātava, apavu 
darbnīca, frizētava, šuvēji, u.c.), 

Trūkst bērnudārzi, bērnu rotaļu un attīstības centri, bēbīšu skoliņas 

Trūkst sociālās aprūpes centri, dienas centri pensionāriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 

Sadzīves tehnikas, ēdināšanas un kulinārijas pakalpojumu trūkums 
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 Bērnudārzu izveide nebija 
iespējama šīs stratēģijas 
ietvaros, bet tika atbalstīta 
bērnu pieskatīšana un 4 sociālo 
pakalpojumu centru izveide. 

 Nav īstenoti jauniešu 
nodarbinātības projekti. 

projektu pieteikumu vērtēšanas 
sistēmu, kur par jauniešu 
nodarbinātību, apmācību tiek 
piešķirti papildus punkti. 

Ie
sp
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s 

Veicināt iedzīvotāju pievēršanos ekonomiskām aktivitātēm, 
pakalpojumu radīšanai un sabiedriskām aktivitātēm vietējiem 
iedzīvotājiem, kas radītu darbavietas un veicinātu nodarbinātību 

Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai: 

 19 zemnieku 
saimniecību projekti; 

 6 fizisko personu 
projekti; 

 10 uzņēmumu projekti. 
Turklāt virkne NVO un pašvaldību 
projekti arī netieši sekmēja 
nodarbinātību, jo bija vērsti uz prasmju 
attīstību novada iedzīvotājiem ( interešu 
grupām). 

Joprojām lielākā iespēja ir jaunu 
uzņēmumu izveide un esošo 
uzņēmumu attīstība, kā arī 
pakalpojumu jomas attīstība. 
 
Nozīmīga ir arī iedzīvotāju prasmju 
attīstība, t.sk. nodarbinātības 
veicināšanai (mūžizglītības, 
interešu izglītība, kur iegūtas 
prasmes turpmāk var kļūt par 
peļņas avotu). 

Veicināt lauku iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū un spēju veiksmīgi 
savienot ģimeni un darba dzīvi (apmācības, profesionālās orientācijas 
pakalpojumi, sociālo un individuālo spēju uzlabošana) 
 

Veicināt lauku sieviešu iesaistīšanos patstāvīgā uzņēmējdarbībā laukos 

Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības aktivizēšana 

Veicināt jauniešus, kas beiguši arodskolu uzsākt patstāvīgu 
uzņēmējdarbību laukos 

Pusnaturālo (piemājas) saimniecību attīstība 

D
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d

i Iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanās 
 

Minētie draudi nav īstenojušies. Nepārtrauktas izmaiņas nodokļu 
politikā ir drauds uzņēmējdarbības 
attīstībai. Sociālās spriedzes palielināšanās, iztikas līdzekļu trūkuma dēļ 

 

2. Izglītība un informācija 
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Izglītības iestāžu – pamatskolu, vidusskolu, neklātienes vidusskolu 
nodrošinājums 
 

Darbības, kas veiktas stipro pušu 
izmantošanai un nostiprināšanai: 

 Atbalsts interešu grupām 
sekmēja iedzīvotāju zināšanu un 
izglītības celšanos; 

 Tehniskais aprīkojums 
sociāliem, brīvā laika centriem 
vai PII. 

 

Jāturpina attīstīt mūžizglītības 
iespējas pagastos, kas sekmē gan 
iedzīvotāju socializāciju, gan 
izglītības pieejamību. Aktīvi lauku skolotāji, kas iesaistās vietējo projektu realizēšanā 

Vairākos pagastos un novados ir pieejami izglītības centra un interneta 
pieejas punktu pakalpojumi ne tikai centros 

Aktīvas nevalstiskās organizācijas, kuras veicina mūžizglītību 
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Zems lauku iedzīvotāju izglītības un prasmju līmenis 
 

 
Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai –  
Rīcība 1.1. Izglītības, kultūras un brīvā 
laika aktivitāšu veicināšana vietējiem 
iedzīvotājiem  aptvēra apmācību 
aktivitātes, gan infrastruktūras 
nodrošināšanu. 
Jauniešu izglītības attīstība tieši netika 
sekmēta. 
 

Gandrīz visos pagastos ir izveidota 
infrastruktūra mūžizglītības un 
interešu izglītības nodarbībām, 
vairāk būtu tagad jāsekmē pats 
apmācību un socializācijas process, 
lai tas aptvertu plašākas iedzīvotāju 
grupas, t.sk. jauniešus. 

Pastāv būtiska problēmu grupa – jaunieši ar zemām pamatprasmēm, 
kas pamet mācības, neiegūstot pamatskolas izglītību vai arī pēc 
pamatizglītības iegūšanas neturpina mācības 

Iedzīvotājiem par maz tiek piedāvātas izglītības un informācijas 
iespējas uz vietas pagastā 
 

Pagastos un novados nav telpu, kur pulcēties interešu grupām, kā arī 
nav iespēja saņemt aktuālo informāciju pagastos ( lauku sieviešu un 
citu sociālo grupu aktivitātēs, lauksaimniekiem aktuālās informācijas 
saņemšanai, pieeja internetam un citiem komunikāciju līdzekļiem), 

Trūkst telpas, kur darboties, organizēt dažādus apmācību kursus, 
seminārus, klubiņus un interešu izglītību 
 

Bērniem netiek nodrošinātas pirmskolas izglītības iestādes vai 
alternatīvie pakalpojumi 
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Informācijas punktu vai centru izveide atsevišķos pagastos, kur būtu 
iespējams organizēt mācības, konsultācijas dažādām interešu grupām 

Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai: 

 Īstenoti 4 projekti PII; 

 Īstenoti 8 sociālā atbalsta 
projekti; 

 Iegādāts aprīkojums, kas tiek 
izmantots zināšanu apguvei un 
brīvā laika saturīgai pavadīšanai. 

Iedzīvotāji jau ir iesaistījušies 
interešu grupās, nepieciešams dot 
tiem iespēju pašiem noteikt savas 
apmācību vajadzības. 

PII iestāžu attīstība, alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstība 
bērniem (dienas centri, bērnu pieskatīšanas istabas) 

D
ra

u
d

i Iedzīvotāju izglītības un intelektuālā līmeņa samazināšanās, ja netiks 
risināta problēma par mūžizglītības iespējām ikvienā ciemā 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
turpinās. 

Demogrāfiskās situācijas tālāka 
pasliktināšanās ir nopietnākais 
drauds pagastu attīstībai. Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās 

 

3. Veselīgs dzīvesveids un sociālā aprūpe 
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s Iespējas fiziskām aktivitātēm pašvaldību centros, jo ir sporta 

aprīkojuma un infrastruktūras nodrošinājums 
Darbības, kas veiktas stipro pušu 
izmantošanai un nostiprināšanai: 

 40 projekti sporta jomā; 

Iedzīvotājiem ir liela interese par 
aktivitātēm sportā un veselīgā 
dzīvesveida nodrošināšanā. Aktīvas nevalstiskās organizācijas, kas realizējušas projektus trenažieru 
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zāles izveidei un cita sporta inventāra iegādei un plāno citas aktivitātes  6 atpūtas vietas. 
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Lauku iedzīvotāju zināšanu trūkums par veselības jautājumiem Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai –  
Rīcības 1.2. Aktīvās atpūtas, sporta, 
vides sakopšanas un pieejamības 
aktivitāšu veicināšana vietējiem 
iedzīvotājiem aptvēra gan aktivitātes, 
gan infrastruktūras nodrošināšanu: 
 

 8 sociālā atbalsta pakalpojumi; 

 Atbalsts vienai audžuģimenei. 

Ir jāizmanto iespējas veicināt 
sociālo uzņēmējdarbību, tādejādi 
gan veidojot darba vietas, gan 
nodrošinot sociālos pakalpojumus 
iedzīvotājiem. 

Trūkst veselības veicinoši pasākumi pagastu iedzīvotājiem 
 

Trūkst jauno ģimeņu izglītošanas iespējas (jauno ģimeņu klubi 
pagastos, kur tiek veicināta ģimeņu izglītošana) 

Trūkst vietas, kur lauku jauniešiem meklēt palīdzību savu problēmu 
risināšanai (jauniešu saskarsmes klubi, uzticības dienests, jauniešu 
centri) 

Vecajiem ļaudīm netiek nodrošināts pietiekošs atbalsts, līdzcilvēku 
uzmanība 

Nabadzība, sociālā atstumtība, vairākās ģimenēs vērojama sociālā 
spriedze 

Sociālās palīdzības, aprūpes dienestu  un dienas centru nepietiekoša 
izveide 
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Veselības centru izveide Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai: 

•      Izveidoti 4 sociālo 
pakalpojumu centri; 

 Nodrošināts aprīkojums 4 
nometnēm; 

 9 rotaļu laukumi. 
 

Jāturpina jaunu sociālo 
pakalpojumu attīstība. Veselības izglītības un veselības veicināšanas pasākumu ieviešana 

Organizēt vasaras un brīvlaiku nometnes, lai uzlabotu bērnu fizisko 
veselību 

Veselīga dzīvesveida un skaistumkopšanas pasākumi 

Relaksācijas centra izveide 

Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana 

D
ra

u
d

i Sociālā atstumtība un sociālā spriedze lauku cilvēkos 
 

Īstenotie projekti ir mazinājuši draudu 
īstenošanos . 

Iedzīvotāju maksātspējas 
samazināšanās. 

Alkoholisms, depresija, jauniešu huligānisms 
 

4. Sabiedriskā dzīve, kultūra, brīvais laiks un kopienu attīstība 
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Aktīvi iedzīvotāji un to grupas 
 

Darbības, kas veiktas stipro pušu 
izmantošanai un nostiprināšanai -  
89 projekti, kas tieši vai netieši ir 
veicinājuši šīs jomas attīstību. 

Divas galvenās jomas turpmākajam 
atbalstam:  

 iedzīvotāju grupu darbības Liela lauku cilvēku vēlme veicināt savas teritorijas attīstību un 
paaugstināt dzīves kvalitāti 
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Teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu  atbalsts ; 

 kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana. 

Teritorijā ir populāri un nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti, pievilcīgas 
dabas ainavas, tūrisma attīstībai pievilcīgas vietas 

Teritorijā ir kultūrvēsturiskie objekti, kas saglabā senās latviešu tautas 
tradīcijas un lauku sētas dzīvesveidu 

Tiek īstenoti pasākumi mazākumtautību (krievu, baltkrievu, ukraiņu, 
u.c.) kultūras un nacionālās identitātes saglabāšanai 

Laba iedzīvotāju sadarbība, jo ik gadu tiek organizēti vairāki kultūras 
pasākumi, kas aptver visas teritorijas iedzīvotājus 
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Zema lauku iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, iniciatīvas trūkums Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai : 

 13 projekti jauniešiem , kā arī 
visi atpūtas un sporta 
infrastruktūras projekti, kas 
izmantojami arī jauniešiem; 

 Projekti interešu grupām, t.sk. 
lauku sievietēm. 

Iedzīvotāju sabiedriskā aktivitātes ir 
palielinājusies. Semināros 
iedzīvotāji skaidri izteica savas 
intereses un vajadzības. 
Tomēr daudziem iedzīvotājiem 
joprojām nav interese iesaistīties 
sabiedriskajās aktivitātēs. 

Jauniešiem nav iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, trūkst līderu un 
aktivitātes no pašu jauniešu puses 

Jaunieši nav motivēti lietderīgi pavadīt brīvo laiku  (interešu pulciņi, 
darba nometnes, intelektuālās attīstības iespēju nodrošināšana, ievirze 
mākslā, mūzikā un sportā) 

Lauku sievietēm nav motivācijas celt savu pašnovērtējumu un dzīves 
kvalitāti 

Psiholoģiskais aspekts- zems pašnovērtējums un nav nodarbinātības 
iespējas dzīves vietā 

Netiek pietiekoši uzturētas ģimeniskas vērtības 

Lauku iedzīvotāju neizpratne par sabiedrisko organizāciju nozīmi viņu 
pilnveidē 

Vietējo līderu trūkums vai spējīgo cilvēku kūtrums un neprasme sevi 
pasniegt 
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Atbalsta sniegšana kopienu attīstībai, iniciatīvas veidošana laukos Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai: 

 4 projekti kultūras mantojuma 
jomā;  

 17 projekti interešu grupām; 

 11 projekti kultūras namu 
aprīkojumam; 

 17 projekti tērpu nodrošināšanai 
kultūras kolektīviem; 

 40 sporta jomas projekti. 

Ir izveidoti kopienu/ brīvā laika/ 
sociālie/u.c. centri. Ir laba 
infrastruktūra brīvā laika 
pavadīšanai. Nav jāveido kaut kas 
speciāli jauniešiem, bet, ja jaunieši 
paši sagatavo projektu, tad tas ir 
aktuāls. 

Lauku iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes atraisīšana un veicināšana, 
kvalitatīvu pasākumu un koncertu nodrošināšana 

"Jauno ģimeņu un jauno vecāku skolas", bēbīšu skoliņas izveide 

Jauniešu iniciatīvu centru izveidošana 

Atpūtas maršruta izveide Jelgavas rajonā 
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Aktīvo cilvēku „pašizdegšanas” iespējamība Drauds nav uzskatāmi īstenojies Pieredzes apmaiņa un labās 
prakses popularizēšana palīdz 
novērst šo draudu, bet tas ir 
aktuāls. 

5. Apkārtējā vide un sakoptība 
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Ir pieejamas brīvas teritorijas un vietas sabiedrisko aktivitāšu 
veicināšanai vietējiem iedzīvotājiem 

Darbības, kas veiktas stipro pušu 
izmantošanai un nostiprināšanai – 
iesaistījās gan uzņēmēji, gan NVO, gan 
pašvaldības. 

Netiešs pasākums, kas tie īstenots 
pakārtoti ar infrastruktūras 
attīstību. Aktīvas nevalstiskās organizācijas, kas iesaistās apkārtnes sakopšanā 

Uzņēmēju atbalsts un līdzfinansējums apkārtējās vides sakopšanā 
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Nesakoptas vietas, dabas takas, vietām - piesārņota apkārtne Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai :  

 Pakalpojumi, kuri sekmē vides 
sakopšanu (appļaušana, krūmu 
izgriešana, u.c.); 

 Mazie infrastruktūras projekti 
sakārto vidi – sporta, atpūtas 
laukumi, u.c. 

Pakārtots tūrisma attīstībai, 
jāveicina tūrisma pakalpojumi, tas 
sekmēs teritorijas/vides sakopšanu. 

Nesakoptas nomaļākās vietas 

Nav sakoptas atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotas vietas 

Trūkst sakārtotas un labiekārtotas vietas sabiedriskai dzīvei, lietderīga 
brīvā laika pavadīšanai un atpūtai 

Nesakopti daudzdzīvokļu māju pagalmi, nav ierīkoti bērnu rotaļu 
laukumi, un citas aktīvai atpūtai paredzētas vietas 

Netiek izmantotas visas iespējas, lai skaistās lauku ainavas izmantotu 
tūrisma attīstībai 

Tūrisma attīstībai pagastos trūkst kartes, norādes uz interesantiem 
apskates objektiem 

Trūkst labiekārtotu atpūtas zonu un peldvietu 

Neapsaimniekotie ražošanas objekti degradē ainavu 
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Teritorijas labiekārtošana – bērnu rotaļu laukuma izveide, meža takas 
izveide, lauku takas izveide, dīķa piemērošana atpūtai un peldēšanai, 
telšu vietas labiekārtošana (galdi un soliņi) 

Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai: 

 9 rotaļu laukumu projekti; 

 12 sporta laukumu projekti; 

 6 atpūtas vietu projekti. 
 

Lai gan pagastos ir labas kopā 
sanākšanas iespējas telpās 
(centros), tad daudzos trūkst 
atpūtas vietas/ estrādes vasaras 
pasākumiem un svētkiem. 
 
 

BMX trases izveide (velosipēdistiem) 

Bērnu rotaļu laukuma un atpūtas parka labiekārtošana 

Sporta laukuma izveide 

Asfaltētu sporta laukuma kompleksu (hokejs, basketbols, florbols, 
volejbols) izveide 

Apzaļumošanas darbu veikšana , sakopšanas talku organizēšana 

Peldvietas labiekārtošana (dušas, tualetes, ģērbtuves, nomas iespējas) 
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Atpūtas un izklaides vietu labiekārtošana, piem., pie dabas takām, 
izjādes vietām u.c. (dušas, tualetes, ģērbtuves, nomas iespējas) 

Ūdens velosipēdu iznomāšana 

Ainavas uzlabošanas pasākumi ar vietējiem stādu materiāliem 

Estrādes izveide 

Tūristu pastaigu/riteņbraukšanas taku/maršrutu izveidošana starp 
pagasta/ciematu centriem 

informācijas stendu izveidošana 
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i Nesakoptu vietu turpmāka piesārņošana un ainavas degradēšana 
 

Draudi nav mainījušies. Dot iespēju renovēt un rekonstruēt 
telpas un ēkas uzņēmējdarbībai. 

Pamesto un neizbūvēto objektu sabrukšana 
 

6. Infrastruktūras kvalitāte 
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Nodrošināts ceļu tīkls un laba satiksme, pamazām attīstās 
velotransportam piemēroti celiņi 

Mobilitāte ir nozīmīga attīstības 
projektiem, bet netiek tieši attīstīta 
stratēģijas ietvaros. 

Arvien aktuāla, t.sk.  
uzņēmējdarbības attīstībai. 

Lielupe un tās baseins 
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Nesakārtota atkritumu apsaimniekošanas sistēma Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai – 
Stratēģijas ietvaros minētās vājās puses 
nebija iespējams novērst. 

Identificēt tādas vājās puses, kuras 
var novērst stratēģijas ietvaros. Nav nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens 

Ciemos nav nodrošināts apgaismojums, tādejādi radot draudus 
satiksmes drošībai 

Lauku ceļu sliktā kvalitāte 

Nesakārtota vietējā atkritumu apsaimniekošana, atkritumu netiek 
laicīgi izvesti, tiek izgāzti tam neparedzētās vietās – mežā, grāvmalēs 

Slikta satiksmes drošība, vairākās vietās teritorijā skolēnu nokļūšana 
skolā un mājās ir nedroša 

Morāli un fiziski novecojusi komunālās saimniecības sistēma 
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Ceļu un ielu rekonstrukcijas Lielie infrastruktūras objekti – ceļu, ielu, 
apgaismojuma rekonstrukcija un 
ierīkošana nebija iespējama. 
Taciņu izveide (labiekārtojums) ir 
veidota kopā ar atsevišķiem objektiem. 

Paredzēt tādas iespējas, kuras ir 
atļautas stratēģijas ietvaros . Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana, dalītās atkritumu 

savākšanas ieviešana, iedzīvotāju izglītošana 

Ielu apgaismojumu ierīkošana 

Veloceliņu izbūve 
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Gājēju celiņa ierīkošana 

Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 

Attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana 

Drošu taciņu izveide 

Ūdensvada sistēmu renovācija un atjaunošana 
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Avārijas uz autoceļiem, gājēju, velobraucēju celiņu trūkums 

 
Draudi nav mainījušies. 

 
Pamesto un neizbūvēto objektu 
sabrukšana. 

7. Pārtikas amatniecība 
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Salīdzinoši viegli uzsākt darbību (mājas virtuvē) Mājamatniecībai sava rīcība stratēģijā. Labie piemēri ir saglabājuši 
pieprasījumu pēc atbalsta šajā 
jomā – pārtikas amatniecība 
attīstās. 

Pēdējos gados samazinājies PVD slogs. Būtiskākie nosacījumi -viegli 
kopjamas telpas un darbības izsekojamība 

Vietējie cilvēki plāno nodarboties ar pārtikas amatniecību un saprot, ka 
tas ir viens no ienākumu gūšanas veidiem, arī kā papildus ienākums 
(vidēji sastāda 30% no kopējiem ienākumiem) 

Cilvēki grib un ir gatavi mācīties, lai attīstītu šo jomu ( semināri, 
apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni) 

V
āj

ās
 p

u
se

s 

Nav vienotas un vienkāršoti izskaidrotas likumdošanas, kas attiecās uz 
pārtikas amatniecību 

Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai – 
27 lauksaimniecības un mājražošanas 
projekti. 

Likumdošanu tieši ietekmēt VRG 
nevar. 
Ar projektu īstenošanu tiek 
legalizēti mājražotāji. 

Maz gaļas, olu, konditorijas, sulu, garšvielu, garšaugu, mājas vīnu, 
sidru, ražotāju. Nav ēdienu gatavošana mājās. Nav zivju pārstrādes 
produkti 

Likumdošana neatļauj atdot produkciju vietējā veikalā un kafejnīcā 

Salīdzinoši maz reģistrēto pārtikas amatnieku attiecībā pret 
nereģistrētajiem, kas tirgo produkciju 

Vilcināšanās legalizēt savu darbību mazā apjoma dēļ. Bailīga attieksme 
pret izaugsmi. Nesaskata tam nozīmi 

Nav uzņēmības, trūkst prasmes efektīvi saimniekot 
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 Nav pietiekami apgūta joma Projektu ietvaros iegādāts gan 
aprīkojums, gan tehnika, gan stādu 

Attīstīt mājražošanai uzsāktās 
jomas un meklēt jaunas. Šī nodarbe ienes papildus ienākumus primāro lauksaimniecības 



35 |  
 

produktu ražotājiem. Sekmē darbības dažādošanu materiāls. Nav nepieciešams noteikt 
specifiskas jomas, lai neierobežotu 
jaunu ideju attīstību. 

Iespēja apgūt zināšanas ( LLKC) 

Pārtikas amatniecības produkcija jākombinē ar tūrisma nozari 

Nepieciešams piesaistīt investīcijas un atbalstu darbības uzsākšanai 

Pagarināt tirgus darba dienu, lai pēc darba dienas var iegādāties 
produkciju 

Nepieciešama pārtikas amatniekus apvienojoša organizācijas, kas 
sekmētu likumdošanas sakārtošanu 

Nepieciešams iedrošinājums, labie piemēri, idejas, ko tieši darīt, 
regulāri likumdošanas skaidrojumi. Zināšanas par produkcijas noieta 
tirgiem 

Piekrīt darboties kooperatīva sastāvā kopā ar citiem pārtikas 
amatniekiem 

Pārtikas amatnieki gatavi paaugstināt savu informētības līmeni dažādos 
veidos (ar lauku attīstības speciālistu starpniecību, semināros, 
apmācībās, pieredzes apmaiņas braucienos, ar interneta starpniecību) 
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Zema pirktspēja, grūti atrast tirgu (mazs tirgus) Draudi nav mainījušies, tomēr labie 
piemēri pierāda legalizācijas 
iespējamību un nozares attīstību. 

Likumdošanas un nodokļu politikas 
nesatabilitāte. Mazos ražotājus izkonkurē lielražotāji 

Ražotāji, kas lieto ķīmiju, saražo ar zemāku pašizmaksu un ilgāku 
realizācijas termiņu 

Nav aizsargāts vietējais tirgus no importa 

Pārtikas amatnieki nesaredz nopietnu iemeslu, lai reģistrētos 

Pārāk mazie apjomi kavē reģistrāciju, bet bez reģistrācijas nav 
izaugsmes un investīciju piesaistes iespējas 

Likumdošanas un birokrātijas šķērslis 

Dārgas tirgus vietas maksas 

Zema aktivitātes un gatavība pašiem veidot pārtikas amatnieku 
kooperatīvu 

 



  

 

Secinājumi un priekšlikumi: SVID analīze ir ļoti plaša un detalizēta, un aptver arī jomas, 
kuras ar VRG startēģijas īstenošanu nevar ietekmēt, piemēram - ceļu kvalitāte, 
bērnudārzu trūkums, u.c. Katrā no 7 SVID jomām ir īstenoti nozīmīgi projekti. 
 
Aktuālo SVID analīzi būtu vēlams tieši fokusēt uz iespējamām atbalsta jomām, atbilstoši 

ELFLA uzstādījumiem VRG stratēģiju finansēšanai, iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. 

 

Aktuālas SVID analīzes priekšlikumi 

SVID Joma Ko tas nozīmē? 
Rīcība, lai saglabātu stiprās 

puses? 

Uzņēmējdarbība 
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Ir labi uzņēmējdarbības 
attīstības piemēri 2007.-
2013.startēģijas 
īstenošanā 

Ir svarīgi, ka novada uzņēmēji 
var dalīties savā pieredzē un 
būt par piemēru citiem 

Labo piemēru 
popularizēšana. 
Atbalsts esošajiem 
uzņēmumiem 

Iedzīvotāju interese par 
sava uzņēmuma izveidi 
(aptauja semināros) 

Semināros daudzi izteica 
vēlmi gatavot projektu 
pieteikumu sava uzņēmuma 
izveidei 

Atbalsts jaunu uzņēmumu 
izveidei 

Interese par dažādām 
uzņēmējdarbības jomām  

Semināros tika diskutēts par 
dažādām uzņēmējdarbības 
jomām - tūrisms, 
pakalpojumi iedzīvotājiem, 
ražošana, u.c. 

Atbalsts visām 
uzņēmējdarbības jomām, lai 
neierobežotu labas idejas 
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Pašu finansējuma 
trūkums 

Iedzīvotāji izteica bažas, ka 
būs grūtības pašiem 
priekšfinansēt pprojektu un 
nez vai bankas dos kredītu 

Savlaicīga informācija 
potenciālajiem projektu 
pieteicējiem par kredīta / 
garantiju iespējām. 
Sadarbība ar bankām un AS 
„Attīstības finanšu 
institūciju Altum” kredītu 
iespēju popularizāšana 

Līdzīgu ideju konkurence Pastāv iespēja, ka vairāki 
potenciālie uzņēmēji iesniegs 
līdzīgas idejas projektus, kuri 
savstarpēji konkurēs 

Stratēģijas izstrādes laikā 
dot iespēju projektu 
pieteicējiem diskutēt par 
projektu jomām. 
Sadarbības attīstība līdzīgu 
produktu tirgus 
pieprasījuma izpētē un 
nepieciešamo izejmateriālu 
iegādē 

Telpu trūkums 
uzņēmējdarbības 

Iedzīvotāji izteica idejas, bet 
bija arī norādes, ka nav telpu 

Atbalsts telpu būvei un 
rekonstrukcijai 
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uzsākšanai ideju īstenošanai 

Novecojušas iekārtas, 
aprīkojums 

Aktivitāti izrādīja arī esošie 
uzņēmēji, kuri bija 
ieinteresēti jaunu iekārtu un 
aprīkojuma iegādē 

Atbalsts aprīkojuma, iekārtu 
iegādei 

Nepietiekams vietējais 
tirgus 

Nozīmīgi būtu veidot 
tirdzniecības vietas tuvējās 
pilsētās 
 

Tirdzniecības vietu izveide 
Jelgavā un, piem., Jūrmalā 

Zema jauniešu 
nodarbinātība 

Jauniešu nodarbinātību īpaši 
attīstīt ir sarežģīti, tomēr var 
aicināt uzņēmējus paredzēt 
darba vietas jauniešiem 

Iespējams veidot projektu 
pieteikumu vērtēšanas 
sistēmu, kur par jauniešu 
nodarbinātību, apmācību 
tiek piešķirti papildus punkti 
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Jaunu uzņēmumu izveide Jauna uzņēmuma izveide 
radīs vismaz vienu darba 
vietu 

Atbalsts jaunu uzņēmumu 
izveidei 

Ražošanas paplašināšana, 
dažādošana 

Ražošanas paplašināšana un 
dažādošana noteikti vismaz 
saglabās esošas darba vietas 

Atbalsts esošo uzņēmumu 
attīstībai 

Mājražošanas un 
amatniecības tradīciju 
attīstība 

Zemgale ir atpazīstama ar 
savām amatniecības un 
mājražošanas tradīcijām, 
kuras jāievirza 
uzņēmējdarbības attīstības 
gultnē 

Ņemot vērā tradīcijas, 
mājražošanu un 
amatniecību tāpat kā 
iepriekšējā periodā izdalīt 
atsevišķi 

Iedzīvotājiem 
nepieciešami pakalpojumi 

Pagastos bija interese par 
pakalpojumiem 
iedzīvotājiem, tomēr svarīgi ir 
neradīt papildus konkurenci 
jau esošajiem pakalpojumu 
sniedzējiem 

Pakalpojumu attīstība un 
dažādošana. 
Atbalsts teritorijā 
neesošiem pakalpojumiem 

Tūrisma potenciāla 
izmantošana 

Tūrisma jomai iepriekšējā 
periodā netika sniegts 
pietiekams atbalsts, tomēr 
teritorijai tam ir liels 
potenciāls 

Tūrisma attīstība. 
Kultūrvēsturiskā mantojuma 
iekļaušana uzņēmējdarbībā 
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Kredītu nepieejamība 
 

Nav priekšfinansējuma 
projektiem. 
Pieteicēji atsakās īstenot 
projektu 

Savlaicīgs darbs ar projektu 
iesniedzējiem 

Modernizācija neveido 
darbavietas 

Mūsdienīgs aprīkojums 
aizstāj darba rokas. 
Samazinās darba vietu skaits 

Svarīgi ir ne tikai darba vietu 
skaits, bet arī uzņēmuma 
dzīvotspēja 

Nodokļu politika Vietējā vidē, kur iedzīvotāji ir Maksimāls atbalsts jauniem 
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neveicina mazo ražotāju, 
pakalpojumu sniedzēju 
legalizāciju 

savstarpēji pazīstami, 
pakalpojumus ir iespējams 
sniegt arī nereģistrējot 
uzņēmējdarbību 

uzņēmumiem, lai radītu 
motivāciju reģistrēt 
uzņēmējdarbību 

 

Sabiedrības un iedzīvotāju inciatīvas 
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Daudzos pagastos ir 
pieejami 
izglītības/sociālā/brīvā 
laika centra telpas un 
interneta pieejas punktu 
pakalpojumi 

Ir telpas gan mūžizglītībai, 
gan kopīgiem pasākumiem 
u.c. aktivitātēm. 
Nepieciešams tās piepildīt  
„ar saturu” 

Atbalsts mūžizglītības, brīvā 
laika pavadīšanas, interešu 
grupu aktivitātēm 
 

Kultūrvēsturiskā 
potenciāla izmantošana 

Iedzīvotāju interese par 
kultūrvēsturisko objektu 
rekonstrukciju un 
izmantošanu izglītības un 
kultūras pakalpojumu 
sniegšanai 

Atbalsts kultūrvēsturiskā 
mantojuma atjaunošanā 
sabiedrības iniciatīvu 
īstenošanai 

Aktīvi mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi 

Iepriekšējā periodā ir sniegts 
liels atblasts tērpu un 
aprīkojuma iegādei, bet 
vairāki kolektīvi norādīja, ka 
tie nebija izmantojuši šo 
iespēju un tiem ir 
nepieciešami jauni tērpi 

Ierobežotā apjomā, bet 
tomēr paredzēt atbalstu 
mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīviem un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai 

Aktīvas sporta interešu 
grupas un biedrības 

Iepriekšējā periodā ir sniegts 
liels atblasts sporta 
aprīkojuma iegādei un 
infrastruktūras attīstībai. 
Tagad būtu svarīgi sniegt 
atbalstu dažādu sporta 
aktivitāšu (sacensību, 
festivālu, sporta dienu, u.c.) 
organizēšanai  

Atbalsts sporta dzīves 
popularizēšanai un dažādu 
sporta aktivitāšu 
organizēšanai 

Liela pieredze sabiedrības 
iniciatīvu  projektu 
sagatavošanā un 
īstenošanā 

Iedzīvotāju grupas ir gatavas 
iesniegt jaunus projektus 
savu iniciatīvu īstenošanai 

Paredzēt atbalstu dažādām 
iedzīvotāju grupām, tās 
neprioritizējot, bet dodot 
iespēju visiem – gan 
jauniešiem, gan senioriem, 
gan māmiņām  u.c. 

 

V
āj

ās
 p

u
se

s Mazs jaunu potenciālo 
interešu grupu pieaugums 

Interesi par projektiem izrāda 
galvenokārt tie paši, kas jau 
tos ir īstenojuši iepriekšējos 
gados 

Atbalsts jaunām  
aktivitātēm pagasta 
teritorijā 

Nepietiekami attīstīta  Lai gan pagastos ir labas kopā Atbalsts kopienas 
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atpūtas vietu 
infrastruktūra 

sanākšanas iespējas telpās 
(centros), tomēr daudzos 
trūkst atpūtas vietas/ 
estrādes vasaras 
pasākumiem un svētkiem 

sanākšanas vietas (ārtelpa) 
izveidei un attīstībai vasaras 
pasākumiem un svētku 
svinēšanai (estrāde, svētku 
laukums, soliņi u.c.) 

Nav labiekārtotas gājēju 
taciņas 

Gājēju celiņi nav labiekārtoti 
un centra, autobusa 
pieturvietas, u.c. sabiedrisko 
vietu sasniegšanai jāiet pa 
dubļiem vai smiltīm 

Atbalsts gājēju 
infrastruktūras attīstībai 
ciemu centru 
labiekārtošanai 

 

Ie
sp

ēj
as

 

Telpu daudzfunkcionāls 
izmantojums 

Ir iespējams pagastu centru 
sabiedriskās telpas izmantot 
gan apmācībām, gan izīrēt 
svētku svinēšanai brīvdienās 

Atbalsts sadarbības 
projektiem, kas integrē gan 
sabiedrības iniciatīvu, gan 
uzņēmēju intereses 
(tūrisms, telpu īre 
pasākumiem, u.c) 

Iedzīvotāju pašu izvēlētu 
mūžizglītības, interešu 
izglītības apmācību 
nodrošināšana 

Interešu grupu stiprināšanai 
un attīstībai svarīgi ir dot tām 
iespēju izvēlēties 
interesējošās apmācību 
jomas. Kopā mācīšanās arī 
nostiprina grupas potenciālu 

Atbalsts mūžizglītībai, 
interešu izglītībai pagastu 
iedzīvotājiem 

Pašu rīkoti svētki, festivāli, 
sacensības 

Lielu ieguldījumu kopienas 
stiprināšanā sniedz pašu 
organizēti svētki. Tā mēs 
labāk iepazīstam viens otru, 
attīstam radošumu 

Atbalsts kopienu svētku, 
festivālu un citu kultūras vai 
sporta pasākumu 
organizēšanai, teritorijas 
identitātes popularizēšanai 

Jāturpina jaunu sociālo 
pakalpojumu attīstība 

Ir  izveidoti sociālo 
pakalpojumu centri, tagad 
nepieciešams attīstīt un 
dažādot pakalpojumus 

Sociālo pakalpojumu 
attīstīšana un dažādošana 

 

D
ra

u
d

i 

Nesakoptu vietu 
turpmāka piesārņošana 
un ainavas degradēšana 

Ne visām vietām ir potenciāls 
un tās ar zemu potenciālu 
paliek nesakoptas, jo nevienu 
neinteresē 

Sekmēt kopienu iniciatīvas 
vides sakopšanā 

Aktīvo cilvēku 
„pašizdegšanas” 
iespējamība 

Drauds ir aktuāls, jo var 
īstenoties arī pēc lieliski 
īstenotiem projektiem 

Pieredzes apmaiņa un labās 
prakses popularizēšana 
palīdz novērst šo draudu 
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3. Stratēģijas īstenošanas novērtējums 
 

Šajā nodaļā ir veikts novērtējums par vietējās rīcības grupas stratēģijas īstenošanu, apskatot 

iesniedzējus, īstenotās rīcības un tajās apgūto finansējumu.  

Jelgavas Lauku partnerība „Lielupe” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai bija izvirzījusi trīs 
prioritātes:  
 
1. Prioritāte - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 
1.1. Rīcība: Izglītības, kultūras un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem 

Mērķis veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot izglītības, kultūras un brīvā 
laika aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem. 

1.2. Rīcība: Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana 
vietējiem iedzīvotājiem 

Mērķis veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, 
vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem. 

 
2. Prioritāte - Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem 
2.1. Rīcība: Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

Mērķis veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, 
sekmējot jaunu un esošu publisko un privāto pakalpojumu un sociālās uzņēmējdarbības 
attīstību vietējiem iedzīvotājiem. 

2.2. Rīcība: Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem 
Mērķis veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, 
sekmējot amatniecības pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem. 

 
3. Prioritāte. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana 
3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde 
mājas apstākļos tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana 

Mērķis veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību, 
konkurētspēju un lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot 
pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem. 

 
Kopumā izvērtējamajā periodā trijās prioritātēs ir/tiek īstenoti 188 projekti, kurus ir īstenojušas 

pašvaldības, NVO, uzņēmumi, fiziskas personas un zemnieku saimniecības. 



41 |  
 

 

Visaktīvākās stratēģijas īstenošanā bija nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Tomēr 

pamazām iesaistījās arī uzņēmumi, fiziskas personas un zemnieku saimniecības. Šī uzņēmēju 

pieredze ir lielisks piemērs citiem uzņēmējiem, kuriem jaunajā periodā būs daudz plašākas 

iespējas īstenot savus projektus. 

No visiem (161) 1. un 2. prioritātes projektiem 13 projektos (jeb 8%) kā saņēmēji vai īstenotāji ir 

jaunieši, t.sk. alternatīvās aprūpes centra „Jauniešu māja” izveide Elejas pagastā. Taču pēc 

būtības visi sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveides un aprīkojuma 

nodrošināšanas projekti ir netieši vērsti uz jauniešiem – kā viena no nozīmīgākajām mērķa 

grupām. Tomēr atsevišķi izdalīt jauniešus rīcības nav nepieciešams, jo tas negarantē, ka jaunieši 

sagatavos projektu pieteikumus.  

Seminārs 14.04.2015. parādīja, ka jaunieši, īpaši vecumā līdz 20 gadiem nav informēti un lietas 

kursā par partnerības “Lielupe” darbību. Pārsvarā jaunieši par Partnerību neko nav dzirdējuši, 

līdz ar to nav priekšstata, ar ko tā nodarbojas. Kā arī jaunieši nav informēti par 2007.-2013.gada 

Stratēģijas īstenošanu, nav par  to dzirdējuši. Nezināja arī par iespējām piedalīties projektu 

konkursos savu ideju realizēšanai. Tikai ļoti neliela daļa ir dzirdējuši par projektu “rakstīšanas” 

iespējām, kas bijušas iepriekšējā plānošnas periodā. 

Faktiski jaunieši vecumā līdz 20 gadiem neizprot terminus : 

21. attēls:  Projektu sadalījums pa iesniedzēju grupām 

Projektu sadalījums: 

Iesniedzējs skaits % no 
kopskaita 

NVO 100 53,2 

Pašvaldības 53 28,2 

Uzņēmumi 10 5,3 

Fiziskas 
personas 

6 3,2 

Zemnieku 
saimniecības 

19 10,1 
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 Stratēģija; 

 Stratēģijas īstenošana; 

 Lauku atbalsta dienests; 

 Prioritātes lauku attīstībai, u.c. 

Jaunieši vecumā līdz 20 gadiem nav gatavi uzsākt uzņēmējdarbību. Trūkst ideju, zināšanu un 

pats svarīgākais iniciatīvas un uzņēmības. Jauniešiem nav ticības saviem spēkiem. 

 

Daļa jauniešu norādījuši uz sabiedriskām iniciatīvām un vajadzībām, tomēr arī šī daļa jauniešu, 

kas gatavi iesaistīties sabiedriskās iniciatīvās ir zema. Pārsvarā aptaujātie jaunieši sagaida 

gatavus produktus, pakalpojumus un sadarbības piedāvātās iespējas no pašvaldības, jaunatnes 

speciālistiem, kuratoriem, nevalstiskajām organizācijām un vecākiem.  

 

Izvērtējot īstenošanas kārtas, ir redzama zināma piesardzība pirmajās kārtās, kurās ir mazāks 

projektu skaits, salīdzinot ar turpmākajām kārtām. Bet tas nebūt nav slikts rādītājs, bet gan 

loģisks sākums, jo iedzīvotāji iepazinās ar piedāvātajām iespējām. Šobrīd jau ir apgūta pieredze, 

mazināta neticība un jaunajā periodā šāda tendence vairs nav gaidāma. Tomēr jaunā perioda 

pirmajai kārtai ir jādod pietiekams laiks projektu pieteikmu sagatavošanai, lai īss sagatavošanas 

termiņš nekļūtu par ierobežojošo faktoru projektu iesniegšanai. 

Tabula: Rīcības, projektu kātas, skaits un apgūtais finansējums 

Nr. 

p.k. 
Rīcība 

Īstenošanas 

kārtas 
Gadi 

Projektu 

skaits 

Kopējais attiecināmais 

finansējums % 

% no rīcības 

finansējuma 

% no visa 

apgūtā 

finansējuma 

1. 1.1. Izglītības, kultūras un brīvā 
laika aktivitāšu veicināšana 
vietējiem iedzīvotājiem  
 

5 kārtas 2009 -  

20 

2010 15 33 

2011 15 28 

2012 14 11 

2013 20 28 

 

2. 1.2. Aktīvās atpūtas, sporta, 
vides sakopšanas un 
pieejamības aktivitāšu 
veicināšana vietējiem 
iedzīvotājiem 

6 kārtas 2009 2 8 

24 

2010 8 28 

2011 16 38 

2012 7 6 

2013 11 13 

2014 12 7 

 

3. 2.1. Publisko un privāto 
pakalpojumu attīstība vietējiem 

5 kārtas 2009 5 15 
29 

2010 5 13 
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iedzīvotājiem 
 

2011 8 23 

2012 2 1 

2013 18 48 

 

4. 2.2. Amatniecības pakalpojumu 
attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

2 kārtas 2009 1 40 
3 

2013 2 60 

 

5. 3.1. Lauksaimniecības produktu 
ražošana, pirmapstrāde, 
pārstrāde un pirmapstrāde 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas 
iepakošana. 

2 kārtas 2012 9 30 

24 

2013 18 70 

   kopā 188 

 

Kopumā apgūtais finansējums ir vienmērīgi sadalījies pa četrām no piecām rīcībām. Tikai Rīcībā 

2.2. Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem ir salīdzinoši mazāk projektu un 

attiecīgi mazāk apgūts finansējums - tikai 3% no kopējā apgūtā finansējuma. 

 

 

Pirmās un otrās prioritātes rīcību projektu jomu sadalījums ir sekojošs – visvairāk projektu ir 

sportam, tad seko aprīkojums interešu grupām, nometnēm, PII, u.c. 

22. attēls. Kopējā finansējuma sadalījums % pa rīcībām 
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Sadalot sīkāk pa projektu tēmām, redzams, ka novada iedzīvotājiem vislielākā vajadzība ir bijusi 

aprīkojuma un inventāra iegāde gan sportam, gan interešu grupām. 

 

 

23. attēls: Pirmās un otrās prioritāšu rīcību projektu jomu sadalījums 

24.attēls: Projektu tēmu sagrupējums 
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Tad seko mājražotāju un pakalpojumu sniedzēju projekti, kas ir ļoti labs rādītājs, jo norāda uz 

uzņēmēju gatavību startēt turpmāk jau lielākos uzņēmējdarbības projektos.  

Skatoties par 1. un 2. prioritātes rīcībām gan pēc projektu skaita, gan apgūtā finansējuma 

visaktīvākās bija NVO gan Jelgava, gan Ozolnieku novados (skat.25. un 26. attēlus). Jāsecina, ka 

projektu skaits un apgūtais finansējums savstarpēji saistīti, jo bija noteiks vienam projektam 

iespējamais maksimālais finansējums. Tomēr salīdzinoši finansējuma kopējā proporcijā 

pārsniedza projektu skaitu, bet pašvaldībām otrādi – projektu skaita proporcija pārsniedza 

finansējuma proporciju. 

 

 

 

 

 

 

25. attēls: 1. un 2.prioritātes projektu skaita  un finansējuma % sadalījums 

26. attēls: 1. un 2. prioritātes projektu sadalījums pa novadiem 
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Izvērtējot projektu sadalījumu pa pagastu teritorijām, redzams, ka pagastu aktivitāte ir bijusi ļoti 

dažāda. Visaktīvākie ir Ozolnieku, Jaunsvirlaukas, Svētes un Glūdas pagasti. Tomēr vismaz divi 

projekti ir īstenoti visos pagastos. 

 

 

 

Piecām rīcībām stratēģijā nav tieši norādīti sasniedzamie rezultāti, taču projetu pieteikumos 

iesniedzēji norādīja gan jaunradīto darbavietu skaitu, gan saglabāto darbavietu skaitu. Kopā pa 

visiem 1. un 2. Prioritātes projektiem bija plānots izveidot 28 jaunas darbavietas un saglabāt 19 

27. attēls: Projektu sadalījums pa Partnerības teritoriju 
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darbavietas. Jaunas darbavietas izveidei nav reālu apliecinājumu, tomēr ir skaidrs, ka darbavieta 

ir reāla (izveidota vai saglabāta) un var secināt, ka 26 projekti ir sekmējuši lauku ekonomikas 

dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu izveidojot un saglabājot kopumā 47 

darbavietas. 

Projekti ir plānojuši sasniegt rezultātus norādot iedzīvotāju skaitu, kas gūs labumu no 

sabiedriskās aktivitātes īstenošanas, to apliecina arī iesniegtās atskaites, tādēļ varam secināt, ka 

projekti ir veicinājuši dzīves kvalitātes paaugstināšanos gan sekmējot izglītības, kultūras un brīvā 

laika aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem, gan aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas 

un pieejamības aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem. 

Rīcībā 3.1. ir īstenoti 27 projekti, kurus ir īstenojuši gan uzņēmumi, gan fiziskas personas, gan 

zemnieku saimniecības. 

 

28. attēls: 3.prioritātes projektu skaita  un finansējuma % sadalījums. 

3. prioritātes 27 projekti ir īstenoti 9 no 16 Partnerības pagastiem. Neviens šīs prioritātes projekts nav 

īstenots Līvbērzes, Jaunsvirlaukas, Salgales, Ozolnieku, Kalnciema, Valgundes un Lielplatones pagastos. 

Līderos ar īstenotajiem projektiem ir Vilces pagasts (6 projekti), Elejas pagasts (5 projekti,) kā arī  Sesavas 

un Vircavas pagasti (ar 4 projektiem katrs). 

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra noteica arī kvantitatīvos rādītājus katrai 

rīcības plānā iekļautajai rīcībai. Visām rīcībām noteiktie kvantitatīvie rādītāji ir izpildīti, bet rīcībai 1.2. 

ievērojami pārpildīti (skat. tablu turpmāk). 

Tabula: Kvantitatīvo rādītāju izpilde noteiktajām rīcībām 

Rīcība 
Kvantitatīvais rādītājs 

(nosaukums) 

Kvantitatīvais rādītājs (projektu 
skaits) 

Plānots Īstenots 

1.1. Izglītības, kultūras un brīvā 
laika aktivitāšu veicināšana 

Radītās un/vai uzlabotās kopienu 
un brīvā laika sabiedriskās 

22 
 

20 
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vietējiem iedzīvotājiem aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem 
 
Radītās un/vai uzlabotās izglītības, 
kultūras un kultūras mantojuma 
sabiedriskās aktivitātes vietējiem 
iedzīvotājiem 

 
 

39 

 
 

44 

1.2. Aktīvās atpūtas, sporta un 
vides sakopšanas un pieejamības 
aktivitāšu veicināšana vietējiem 
iedzīvotājiem 

Izveidoto un labiekārtoto objektu 
skaits un/vai radītās aktivitātes 
aktīvās atpūtas, sporta un vides 
sakopšanas un pieejamības 
veicināšanai 

39 56 

2.1. Publisko un privāto 
pakalpojumu attīstība vietējiem 
iedzīvotājiem 

Izveidoto un uzlaboto publisko un 
privāto  pakalpojumu skaits 30 38 

2.2. Amatniecības pakalpojumu 
attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

Izveidoto un uzlaboto  
amatniecības pakalpojumu skaits 3 3 

3.1. Lauksaimniecības produktu 
ražošana, pirmapstrāde, 
pārstrāde un pirmapstrāde mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošana 

Attīstīto vai ieviesto jauno 
ražošanas virzienu/ 
lauksaimniecības kultūru/  
produktu/ produktu apstrādes 
tehnoloģiju/ jaunu tehnoloģiju  
mājražošanai skaits 

20 27 

 

29.attēls: Kvantitatīvo rādītāju izpilde noteiktajām rīcībām  
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Kopumā ļoti veiksmīgu starēģijas īstenošanu apliecina arī fakts, ka pēc pirmā finansējuma 

apstiprinājuma un tā apguves, sekoja vēl 3 finansējuma apstiprinājumi, kopumā gandrīz par 

65% palielinot sākotnēji piešķirtā finansējuma apjomu. 

 

 

 

Secinājumi un priekšlikumi: 

188 projekti, kas īstenoti 5 rīcībās zem 3 prioritātēm ir vērsti uz nosprausto mērķu sasniegšanu. 

Vislielākā pieredze un īstenotie projekti ir NVO un pašvaldībām, kas kopā ir īstenojuši 153 

projektus, kas ir 81% no visiem projektiem. Savukārt 35 uzņēmējdarbības veicināšanas projekti 

ir ļoti nozīmīgi, jo tā ir VRG pieredze uzņēmējdarbības attīstībai, kas ir nepieciešama turpmākajā 

VRG teritorijas attīstībā. 

Lai gan aktivitātes līmenis starp pagastiem ir atšķirīgs, tomēr projektu īstenošanas pieredze ir 

visos pagastos. 

Jauniešu aktivitāte projektu iesniegšanā nebija augsta, tomēr kā mērķa grupai, tai ir īstenoti un 

netieši viņu interesēm atbilstoši ir lielākā daļa no projektiem  - sporta, interešu izglītības, 

kultūras, u.c. jomās. Arī turpmāk tieši iezīmēt jauniešus kā saņēmējus nav ieteicams, jo tas var 

ierobežot citas mērķa grupas, bet var sekmēt ar projektu vērtēšanas kritērijiem. 

 

30.attēls: Piešķirtā finansējuma apjoms pa gadiem 
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4. Iedzīvotāju viedoklis par projektu īstenošanas rezultātiem un vietējās 

sabiedrības attīstības virzieniem 
 

4.1. Iedzīvotāju viedokļu apzināšanas process 

Katrā VRG darbības teritorijas pagastā tika novadīts viens vietējo iedzīvotāju seminārs – forums, 

kura laikā vietējie iedzīvotāji tika iepazīstināti ar vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013. 

gadam ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem. Semināros tika diskutēts par jaunajām iespējām 

šajā plānošanas periodā, noskaidrots, cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir 

apmierinātas vietējās vajadzības un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvas 

jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu – kas interesē uzņēmējus un kas iedzīvotājus. 

Tabula: Semināru vietas un dalībnieku skaits 

Nr.p.k. Pagasts Vieta Laiks 
Dalībnieku 

skaits 

1.  Līvbērzes pagasts Līvbērzes kultūras nams, 
Līvbērze 

3. marts plkst. 17.00  14 

2.  Jaunsvirlaukas 
pagasts 

IKSC „Līdumi”, Staļģene 5.martā plkst. 12.00 7 

3.  Cenu pagasts Ānes jauniešu centra zāle, 
Celtnieku iela 12, Āne 

5. martā plkst. 15.00 14 

4.  Salgales pagasts Salgales pagasta pārvaldes 
ēkas zāle, „Vīgriezes”, 
Emburga 

5. martā plkst. 18.00 9 

5.  Zaļenieku pagasts Zaļenieku kultūras nama mazā 
zāle, Zaļenieki 

10. martā plkst. 15.00  8 

6.  Svētes pagasts Svētes pamatskola, Svēte 10. martā plkst. 18.00  10 

7.  Ozolnieku pagasts Ozolnieku novada domes zāle, 
Stadiona iela 10, Ozolnieki 

12. martā plkst. 17.00 27 

8.  Vircavas pagasts Vircavas pagasta pārvaldes 
zālē, Vircava 

17.martā plkst. 13.30 17 

9.  Platones pagasts Lielvircavas muiža, Lielvircava 17.martā plkst. 17.00 9 

10.  Kalnciema pagasts Kalnciema kultūras nams, 
Kalnciems 

19. marts plkst. 18.00  20 

11.  Valgundes pagasts IKSC „Avoti”, Valgunde 19. marts plkst. 15.00  14 

12.  Glūdas pagasts Nākotnes Saieta nams, 
Nākotne 

24. marts plkst. 17.00  13 

13.  Sesavas pagasts Sesavas tautas nams, Sesavas  26. martā plkst. 15.00 5 

14.  Elejas pagasts Elejas saieta nams, Eleja 26. martā plkst. 18.00 6 
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15.  Lielplatones 
pagasts 

Lielplatones muiža, Lielplatone 31. martā plkst. 15.00 14 

16.  Vilces pagasts Vilces tautas nams, Vilce 31. martā plkst.18.00 15 

Kopā dalībnieki 202 

 

14.04.2015 Jelgavas novada pašvaldībā tika organizēts jauniešu seminārs – forums, kura laikā 

jaunieši tika iepazīstināti ar vietējas attīstības stratēģijas ieviešanu, īpaši uzsverot projektus, 

kurus realizējuši vai projektu mērķa grupa ir bijuši jaunieši, tiek noskaidrots cik lielā mērā ar 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir apmierinātas tieši jauniešu vajadzības un kādi 

uzlabojumi būtu veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības stratēģijas 

sagatavošanu. Seminārā piedalījā 41 dalībnieks. 

21.04.2015 Jelgavas novada pašvaldībā tika organizēts vietējo esošo un potenciālo uzņēmēju 

seminārs – forums, kura laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar vietējas attīstības stratēģijas 

ieviešanu, īpaši uzsverot projektus, kuri realizēti veicinot vietējās ekonomikas attīstību, tiek 

noskaidrots, cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir sekmēta 

uzņēmējdarbības vides attīstība un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvas 

jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu. Seminārā piedalījās 26 dalībnieki. 

Visos semināros kopā piedalījās 269 dalībnieki. 

4.2. Veiktās iedzīvotāju aptaujas izvērtējums 

Laika posmā no februāra līdz maija mēnesim tika veikta iedzīvotāju aptauja partnerības 

“Lielupe” teritorijā. Aptauja, galvenokārt, tika veikta VRG lauku partnerības “Lielupe” semināru - 

forumu laikā, kad notika klātienes tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem 16 dažādos pagastos un 

ciemos. 

Tika aizpildītas 166 aptaujas anketas. Visaktīvākie anketu pildītāji bijuši Ānē, Cenu pagastā, 

Ozolniekos, Ozolnieku novadā un Vilcē, Vilces pagastā. Arī citos partnerības “Lielupe” pagastos 

tika saņemtas aptaujas anketas un ierosinājumi, tomēr atsaucība nebija tik liela. 

Pētījuma autori lūdza iedzīvotājus atbildēt uz sekojošiem jautājumiem, novērtējot gan 

partnerības “Lielupe” darbību, gan projektu ieviešanas procesu, gan aicināja dalīties ar savām 

idejām, kuras varētu tik īstenotas ieviešot jauno stratēģiju. 

Aptaujāto novērtējums par Stratēģijas īstenošanas un ieviešanas procesu laika posmā no 

2007.-2013.gadam. 

Jāsecina, ka kopumā iedzīvotāju informētība par partnerības “Lielupe” darbu ir augsta, jo lielākā 

daļa – 85% aptaujāto ir informēti par Partnerības darbu un piedāvātajām iespējām realizēt 

savas idejas un ieceres, gatavojot projektu pieteikumus. 
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13,3 % līdz šim nebija informēti par 

partnerības “Lielupe” darbību, 52,4 % ir 

dzirdējuši, tomēr nekad nav mēģinājuši 

gatavot un snieguši projektu pieteikumus. 

25,9% aptaujāto ir iesnieguši projektu 

pieteikumus (vienu vai vairākus) un 

īstenojuši savas ieceres. 6,6% aptaujāto 

norāda, ka viņu iesniegtie projektu 

pieteikumi nav apstiprināti.  

Vairāki aptaujātie kā galvenos iemeslus, 

kādēļ nav piedalījušies līdz šim 

izsludinātajos projektu konkursos, nosauc  

laika trūkumu un aizņemtību citos darbos, 

kā arī nezināšanu un bailes no birokrātijas. 

Aptaujātie, kuru projekti veiksmīgi tikuši 

īstenoti, lielākoties ir ļoti pozitīvi noskaņoti 

un uzteic partnerības “Lielupe” darbu un 

sadarbību projektu realizācijas un 

ieviešanas laikā. 

 

Kā jūs vērtējat projektu pieteikumu sagatavošanas procesu? 

Uz jautājumu „Kā jūs vērtējat projektu 

pieteikumu sagatavošanas procesu?” 

aptaujātie galvenokārt norādīja uz 

informācijas pietiekamību un veiksmīgu 

sadarbību, norādot, ka informācija tika 

saņemta gan klātienē, gan nepieciešamo 

atrodot Partnerības mājas lapā un saņemot 

sanāksmju laikā. Tikai 16,5% respondentu 

norāda, ka trūka informācijas, galvenokārt 

minot neskaidrības veidlapu aizpildīšanā. 
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Kāda informācija trūka projektu sagatavošanas procesā? 

Uz jautājumu „Kāda informācija pietrūka gatavojot projektu pieteikumus?” atbildes bija ļoti 

dažādas. Daļai aptaujāto trūka pieredzes un līdzīgu piemēru stāstu, daļa norāda, ka trūka 

informācijas par aprakstošo daļu, cik plaši un kā labāk aprakstīt projektā nepieciešamās 

vajadzības. Tomēr, neskatoties uz to, ka daļa respondentu norāda uz dažāda veida informācijas 

trūkumu projektu sagatavošanas posmā, lielākā daļa norāda uz pilnīgu informācijas piejamību 

un pietiekamību. 

 

Kā vērtējat projektu īstenošanas procesu? 

Respondenti, kuri bija īstenojuši projektus, sniedza atbildes uz jautājumu: „Kā jūs vērtējat 

projektu īstenošanas procesu?” - kurā pētījuma autori lūdza paust viedokli par pieredzi 

sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un partnerības “Lielupe” pārstāvjiem tieši projektu 

ieviešanas laikā. 

91,6 % respendentu ļoti atzinīgi novērtē 

sadarbību gan ar partnerība “Lielupe, gan Lauku 

atbalsta dienesta atbildīgajiem darbiniekiem. 

Tikai 2,8 % norāda, ka pietrūkušas nianses, lai 

sadarbību novērtētu kā labu, vērtējot to kā 

“apmierinošu”, un 1,4 % respondentu nav bijusi 

laba pieredze īstenojot projektus. 

 

 

 

 

 

Respondentiem tika lūgts raksturot savus iebildumus par projektu īstenošanas procesu. 

Vērtējums bija pozitīvs, un, galvenokārt, tikai labām atsauksmēm papildināts. Tika saņemti 2 

iebildumi, kas norādīja uz cilvēciskas sapratnes trūkumu no Lauku atbalsta dienesta 

darbiniekiem, kā arī kāds respondents norādīja uz atgriezeniskās saites trūkumu sadarbībā ar 

partnerību “Lielupe”. 
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Ar kādām problēmām saskārāties projektu īstenošanas un iesniegšanas procesā? 

Šajā jautājumā respondenti minēja vairākas problēmu grupas: 

a) pieredzes trūkums; 

b) zināšanu trūkums finanšu un grāmatvedības jautājumos; 

Kā piemēri tika minēti: nepietiekamā kompetence grāmatvedības jautājumos, nezināšana par 

pamatlīdzekļu uzskaiti, laika trūkums. 

Minēti piemēri, ka paši respondenti saprot - nepieciešams vairāk laika konkrētu uzdevumu 

veikšanai, dokumentu sagatavošanai. 

c) iepirkumu procedūra un ar to saistītās neskaidrības; 

Nezināšana kā veikt cenu aptaujas, iepirkumu normatīvo aktu nezināšana, normatīvo aktu, kas 

saistīti ar būvniecību un rekonstrukciju nepārzināšana. 

d) citi. 

Te tika minētas tādas problēmas, kā izpratnes trūkums, piemēram, par definējumu 

“sabiedriskais labums”, neizpratne par vērtēšanas kritērijiem, nepatīkama pieredze ar 

pakalpojumu sniedzējiem, kas ietekmēja projekta realizāciju. 

 

Jaunā 2014.-2020.gada Lauku partnerība "Lielupe" attīstības stratēģija 

Aptaujas dalībniekiem tika jautāts ne tikai par 2007.-2013. stratēģijas ieviešanu un īstenotajiem 

projektiem, ar tiem saistītajām problēmām, sadarbību un izaicinājumiem, bet arī apzināta 

situācija, kas cieši saistīta ar jauno plānošanas periodu un jauno stratēģijas izstrādi. 

Aptaujas dalībniekiem pētījuma autori jautāja: 

Vai plānojat gatavot projektu pieteikumus jaunajā stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-

2020.? 

Gandrīz 90% aptaujāto norāda, ka plāno 

sniegt projektu jaunajā stratēģijas 

ieviešanas periodā, kas norāda uz 

iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu. 

32,2% respondentu norāda, ka plāno 

gatavot projektu pieteikumu (vienu vai 

vairākus), bet nav vēl skaidri definējuši 

projekta ideju un mērķi, turpretī 57,9 % 

respondentu norāda, ka viņi plāno gatavot 

projektu pieteikumu, un ir skaidri zināma 
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ideja un uzdevumi, mērķu sasniegšanai. 6,6 % respondentu neplāno piedalīties projektu 

konkursos, bet 3,3 % respondentu nav pārliecināti kā rīkoties. 

Ja neplānojat sniegt projekta pieteikumu jaunajā periodā, kādi ir tā iemesli? 

Aptaujas dalībniekiem, kuri norādīja, ka neplāno gatavot projekta pieteikumu, pētījuma autori 

lūdz skaidrot iemeslus, kāpēc šāda izvēle, uz ko tika saņemtas dažādas atbildes: 

Neesmu ieinteresēts; neesmu noformulējis ideju; neplānoju sniegt projekta pieteikumu, jo nav 

pietiekamu savu finanšu resursu līdzfinansējuma nodrošināšanai; nenodarbojos ar 

uzņēmējdarbību; ļoti baidos; mana ideja nebūtu pieteikami stabila tirgū; novadā ir jau 

pieteikami daudz projektu rakstītāju. 

Iespējamās atbalsta jomas uzņēmējdarbības attīstībai 

Pētījuma autori aptaujas dalībniekus lūdza atzīmēt viņuprāt iespējamās atbalstāmās 

uzņēmējdarbības jomas. Bija iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus, tādejādi ļaujot 

norādīt ne tikai vienu virzienu, bet iespējami 

daudz uzņēmējdarbības jomas.  

Vislielākais atbalsts no respondentu puses tika 

dots Uzņēmējdarbības uzsākšanai (ražošanas 

iekārtu iegāde, telpu remonts, u.c.) – 40,5%; kam 

seko vietējai sabiedrībai nepieciešamo 

pakalpojumu attīstības atbalsts – 19% un atbalsts 

mājražošanas uzsākšanai (ražošanas iekārtu 

iegāde, telpu remonts, u.c.) ar 13,5 %.  

Mazāku atbalstu no aptaujas dalībnieku puses 

saņēmušas šādas uzņēmējdarbības jomas: 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātībai -  4,8%; 

- Pašvaldība nodrošina telpas 

uzņēmējdarbības centrā (telpas uz 5 gadiem par 

pazeminātu nomas maksu) – 1,6%; 

- Atbalsts tūrisma pakalpojumu attīstībai – 

6,3%; 

- Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma 

izmantošanai pakalpojumu nodrošināšanai – 

7,1%; 

Ja plānojat uzsākt mājražošanu. Nosauciet kādu? 
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Aptaujas dalībniekus, kuri plāno piedalīties projektu konkursos ar uzņēmējdarbības projektu, 

kas saistīts ar mājražošanu, pētījuma autori lūdza norādīt konkrētāk plānotās darbības. Tika 

saņemtas dažādas atbildes: 

Ražošanas iekārtu iegāde; produktu pārstrāde; augļu koku, dārzeņu pārstrāde, telpu 

pielāgošana; mājas vīna ražošana; ārstniecības augu tēju un esenču gatavošana; augļu 

žāvēšana; ēdienu gatavošana; svaigi spiestu sulu tirdzniecība. 

Ja plānojat attīstīt tūrisma pakalpojumus. Kādus? 

Aptaujas dalībniekus, kuri plāno attīstīt tūrismu, piedaloties projektu konkursos ar 

uzņēmējdarbības projektu, pētījuma autori lūdza norādīt konkrētāk plānotās darbības. Tika 

saņemtas dažādas atbildes: 

Aktīva izklaide; ēdināšanas pakalpjumi; jauna tūrisma pakalpojuma izveide; suvenīru ražošana; 

velotūrisms; muzeja pārveide; jaunlaulāto numuri, kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana 

tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, atpūta uz ūdens, u.c. 

Ja plānojat attīstīt sabiedriskos pakalpojumus. Nosauciet kādus? 

Respondenti norāda gan pakalpojumus, kurus plāno īstenot projektu veidā kā pakalpojumu 

sniedzējs un nodrošinātājs, gan ieteikumu formā, ka šādi pakalpojumi partnerības “Lielupe” 

teritorijā ir nepieciešami: 

Veļas mazgātuve; sabiedriskā pirts; īpaši pakalpojumi jaunajām māmiņām; Dienas centru 

izveide pagastos; rotaļu laukumu izveide; kultūrvēsturiskā mantojuma piemērošana sadzīves 

pakalpojumu nodrošināšanai; frizētavas izveide; Pakalpojuma centra izveide (šuvējs, frizieris, 

u.c.); lauku apstrādes tehnikas noma; serviss; u.c. 

 

Uz jautājumu, kurā pētījuma autori lūdza 

norādīt iespējamās atbalsta jomas un 

nozares sabiedriskām iniciatīvām, 

respondenti kā nozīmīgāko norāda ciemu 

publiskās infrastruktūras attīstības atbalstu 

– 37%. Tam seko atbalsts brīvā laika 

pavadīšanas iniciatīvām – 19,3% un atbalsts 

kultūras mantojuma objektu atjaunošanai 

un sociāli ekonomiskās vērtības 

palielināšanai – 17,8%. Ne tik lielu atbalstu 

guva atbalsts sabiedrisko aktivitātšu 

veicināšanai – 13,3%. Mazāk atbalstīta ir 

mūžizglītība – 3%, sporta aktivitātes – 3,7% 

un kultūras aktivitātes – 1,5%. 
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Lūdzot aptaujas dalībniekus komentēt savas izvēles un pamatot vajadzības, tika sniegti daudz 

un dažādi priekšlikumi dzīves telpas uzlabojumiem partnerība “Lielupe” teritorijā.  

Minētie priekšlikumi: vairākās bibliotēkās veikt ekspozīciju digitalizāciju; pielāgot publiskas, 

sabiedriskas telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; kino iespējas vairākos partnerības “Lielupe” 

ciemos; atjaunoti gājēju celiņi; stadionu rekonstrukcija un jaunu stadionu izveide, 

labiekārtošana; dažādu sporta pakalpojumu un iespēju dažādošana un pilnveidošana; pastaigu 

taku nūjošanai izveide; estrāžu sakārtošana un labiekārtošana; dažādu pasākumu 

organizēšana; paaudžu sadarbības un sadraudzības pasākumu rīkošana; nometņu 

organizēšana; muižu atjaunošana; tērpu un formu iegāde dažādiem kolektīviem un komandām; 

gājēju ietvju apgaismošana; peldvietu labiekārtošana; vides sakopšana un sakārtošana; bērnu 

rotaļu laukumu izveide; un daudz citu piedāvātu risinājumu. 
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5. Ieteikumi turpmākajai darbībai 
 

Atbilstoši šajā pētījumā apkopotajiem statistiskajiem datiem, iepriekšējā plānošanas perioda 

pieredzei un sasniegtajiem rādītājiem, kā arī ņemot vērā Partnerības teritorijas iedzīvotāju, 

uzņēmēju un nevalstisko organizāciju sniegtos viedokļus, pētījuma izstrādātāji sniedz šādus 

priekšlikumus turpmākajai partnerības darbībai: 

1. Saglabāt esošo Partnerības darbības teritoriju, jo tā savā attīstībā ir līdzīga un tā 

veidojusies uz spēcīgām vēsturiskām saitēm, kas pamatā balstās uz iepriekšējo 

administratīvo sadalījumu valstī, jeb vēsturiski veidoja Jelgavas rajonu, kur vairākas 

nozares tika koordinētas un pārvaldītas vienoti; 

 

2. Ņemot vērā būtiskos ieguldījumus publiskajā infrastruktūrā, it sevišķi kultūras un 

sabiedrisko aktivitāšu norišu vietu telpu izveidē, turpmākajā darbībā Partnerībai 

ieteicams lielāku uzsvaru veltīt nepieciešamā aprīkojuma iegādei un vietējo kopienu 

aktivizēšanai uz vietas ciemos/pagastos, atbilstoši vietējās sabiedrības vēlmēm un 

vajadzībām; 

 

3. Ņemot vērā Partnerības teritorijas ciešo saistību ar lauksaimniecības nozari un ļoti 

aktīvo mājražošanas nozari, kā arī to, ka lielākā daļa Partnerības uzņēmumu darbojas 

lauksaimniecības nozarē, ieteicams arī turpmāk īpašu uzmanību veltīt mājražošanas 

nozares attīstībai un atbalstam; 

 

4. Ņemot vērā draudus, ko rada teritorijas tiešais tuvums lielajām pilsētām – Rīga un 

Jelgava, kā arī jauniešu aizplūšanai no lauku teritorijām, būtu nepieciešams pievērst 

lielāku uzmanību jauniešu iniciatīvām gan uzņēmējdarbības nozarē, gan sabiedriskajās 

aktivitātēs; 

 

5. Ņemot vērā izpētītos un potenciālos tūrisma resursus, uzskatāms, ka to potenciāls 

netiek pilnvērtīgi izmantots, tādēļ ieteicams mērķtiecīgi veicināt šīs nozares attīstību, it 

sevišķi veidojot kopīgus tūrisma piedāvājumus un galamērķus visā Partnerības teritorijā, 

veicinot esošo un potenciālo uzņēmēju sadarbību. 

Pētījuma izstrādātāji iesaka Partnerībai turpmākajā darbībā koncentrēties uz iepriekš minēto 

problēmu/draudu novēršanu un esošo resursu efektīvāku izmantošanu, kļūstot par vēl 

specīgāku Partnerības darbības teritorijas attīstības virzītāju. 

Ņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus un priekšlikumus, pētījuma izstrādātāji iesaka izvērtēt 

šādus rīcības virzienu ieviešanu turpmākajā partnerības darbībā: 
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Teritorijas attīstības vīzijas priekšlikums: 

Vieta, kur balstoties uz vietējiem resursiem un tradīcijām, cienot dabas mantojumu un vēsturi, 

aug jaunas, aktīvas un uzņēmīgas ģimenes. 

Teritorijas attīstības mērķi: 

1. Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību; 

2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā; 

3. Veicināt sadarbību kā uzņēmēju, tā nevalstisko organizāciju starpā. 

Rīcības attīstības mērķu sasniegšanai: 

1.rīcība “Atbalsts darba vietu saglabāšanai un izveidošanai ražošanas un tūrisma nozarēs” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana  

un to realizēšana tirgū; 

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tajā skaitā saražotās 

produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū (mājražošana); 

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas); 

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību, 

paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanā. Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt esošās mājražošanas nozares turpmāku 

attīstību, kā arī efektīvāku esošo resursu izmantošanu, priekšroku dodot projektiem, kas tiek 

īstenoti tūrisma nozarē vai balstoties uz esošo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko 

mantojumu. Augstāka prioritāte piešķirama jauniešu (līdz 30 gadiem) īstenotajiem projektiem. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Radīto darba vietu skaits pret ieguldīto 
investīciju 

Papildu punkti par nozari 
 

Mājražošanas nozare 
Tūrisma nozare 

Punkti par īstenotāju Projekta īstenotājs vecumā līdz 30 gadiem 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais 
kultūrvēsturiskais mantojums 
Teik popularizēts nemateriālais mantojums 

Punkti par inovācijām Teritorijai inovatīvs produkts 
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Efektīvāka esošo procesu (resursu) 
izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

 

2.rīcība “Vietējai sabiedrībai nepieciešamu  pakalpojumu attīstība” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana  

un to realizēšana tirgū; 

5.1.4.     Darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu (neesošu) un vietējai sabiedrībai nepieciešamu 

pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Šīs rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādu jaunu 

pakalpojumu izveidošana, kuru vajadzība ir pierādīta vismaz pagasta līmenī. Augstāka prioritāte 

piesķirama jauniešu (līdz 30 gadiem) īstenotajiem projektiem. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritēriji Radīto darba vietu skaits pret ieguldīto 
investīciju 
Potenciālo lietotāju skaits pret visu pagasta 
iedzīvotāju skaitu 

Punkti par īstenotāju Projekta īstenotājs vecumā līdz 30 gadiem 

Punkti par inovācijām Teritorijai inovatīvs produkts 
Efektīvāka esošo procesu (resursu) 
izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

3.rīcība “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

5.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko 

infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību 
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apzināšanu. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības 

vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. 

 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Pierādīta apdzīvotās vietas iedzīvotāju 
vajadzību apzināšana 

Papildu punkti par papildinošo nozari 
 

Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais 
kultūrvēsturiskais mantojums 
Tiek popularizēts nemateriālais mantojums 

Punkti par inovācijām Efektīvāka esošo procesu (resursu) 
izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

4.rīcība “Apdzīvotas vietas vajadzībām piemērota sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un 

sociālo pakalpojumu attīstība” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo 

pakalpojumu attīstībai pagasta līmenī. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti 

iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda 

izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā. Papildu punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta 

nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Aktivitāšu dalībnieku vai pakalpojumu 
saņēmēju skaits pret ieguldīto investīciju 
 
Potenciālo lietotāju skaits pret visu pagasta 
iedzīvotāju skaitu 

Papildu punkti par resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu 
 

Projekts tiks īstenots iepriekšējā plānošanas 
periodā izveidotās telpās vai izmantojot 
iepriekšējā plānošanas periodā 
izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā 
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Papildu punkti par papildinošo nozari Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek popularizēts un saglabāts nemateriālais 
mantojums 

Punkti par inovācijām Efektīvāka esošo procesu (resursu) 
izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

5.rīcība “Partnerības teritorijai kopīgu nozīmīgu vajadzību risināšana” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

5.2.1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādēm, lai veicinātu 

sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstību un kultūrvēsturiskā 

mantojuma un tūrisma attīstība visas Partnerības teritorijas līmenī.  

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Aktivitāšu dalībnieku vai pakalpojumu 
saņēmēju skaits pret ieguldīto investīciju 
 
Potenciālo lietotāju skaits pret visu 
Partnerības teritorijas iedzīvotāju skaitu 

Papildu punkti par resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu 
 

Projekts tiks īstenots iepriekšējā plānošanas 
periodā izveidotās telpās vai izmantojot 
iepriekšējā plānošanas periodā 
izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek popularizēts un saglabāts nemateriālais 
mantojums 
 

Punkti par inovācijām Efektīvāka esošo procesu (resursu) 
izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

Starptautiskā un starpteritoriālā sadarbība 

Lai viecinātu stratēģijas mērķu sasniegšanu, pētījuma autori iesaka Partnerībai, izstrādājot 2014.-

2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, izvērtēt iespēju 

piedalīties starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības aktivitātēs, uzstādot šādus uzdevumus: 
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1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana  – it sevišķi esošo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai un ražošanas (tai skaitā mājražošanas) pievienotās vērtības 

radīšanai; 

2. Kultūrvēsturiskā mantojuma (materiālā un nemateriāla) popularizēšana un saglabāšana, 

it sevišķi Zemgales reģiona līmenī; 

3. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa (piemēru rādīšana) 

starptautiskā līmenī. 
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Pielikumi 
 

1. Pielikums: Aptaujas anketu komentāru apkopojums 

 

Kāpēc aptaujātie nav piedalījušies stratēģijas īstenošanā laikā no 2007.-2013.gadam? 

*Nesniedzu, jo bija daudz darba esošajā darbā. 

*Līdz šim tas nebija aktuāli. 

*Līdz šim esmu piedalījies citos projektos. 

*Jo uz to brīdi bija aktuālāki projekti. 

*Agrāk tas nebija aktuāli. 

*Pirms tam strādāju citā sfērā, kur "Lielupe" nebija nepieciešama. 

*Nepiedalījos, jo nebija pietiekama uzņēmība. 

*Darbavietā tika rakstīti vairāki projekti, kuros piedalos kā projektu dalībnieks. 

*Nav bijusi iespēja tam veltīt pietekami daudz laika. 

*Līdz šim nebija doma par biznesa darbības uzsākšanu. 

*Agrāk man tas nebija aktuāli. 

*Nesniedzu projektu, jo baidījos no lielās birokrātijas. 

*Nebija aktuāla tēma. 

*Nav bijusi nepieciešamība. 

*Nezināju, ka fiziskas personas var izstrādāt projektu. 

*Negatavoju projektu, jo nebija nodobināta biedrība. 

 

Projektu iesniedzēju atsauksmes: 

*Nepatika kategoriskais atteikums par punktu neievērošanu, jo punkts bija pārāk mazsvarīgs un tas 

ietekmēja aktivitāšu attīstību pagājušajā gadā. 

*Nezinu kāpēc man neapstiprināja, neko nepaskaidroja. 

*Kopā ar Inesi Skromani projektu īstenojām par seno amatu prasmēm, amatniecības pakalpojums. 

*Paši atteicāmies no projekta ieviešanas. 

*Sadarbība bija laba. 

*Manu projektu neapstiprināja, citi projekti tika novērtēti kā svarīgāki :). 

*Prasmīgi koordinēts darbs pie lauku attīstības. 

*Mans projekts neatbilda visiem nosacījumiem piem., PL iegāde (izrādījās, ka mājas lapa nav PL) 

*Izskatās, ka jaunajā periodā ir plastiskāka pieeja. 

*Tā bija laba pieredze projekta pieteikumu veidošanā, kā arī īstenošanā. 

*Esmu piedalījusies projekta gatavošanā. 
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*Esmu piedalījusies kā rezultāta izmantotājs.Ir patīkami, ka ir tāda iespēja piepildīt kaut nelielu vēlmi no 

cilvēku vajadzībām. 

*Citi projekti tika novērtēti kā "svarīgāki". 

 

Citi komentāri un ieteikumi: 

*Pirmo reizi piedalos šāda veida diskusijā. 

*Šī ir pirmā iepazīšanās ar partnerību "Lielupe". 

*Ievietojiet informāciju "Jelgavas novada ziņās"! 

*Žēl ka nezināju, paldies par info tagad. 

*Vajag tikai rakt! 

*Veidlapa nav parocīga, labi jāpārzin excel programmu. 

*Informācija par projekta veidošanu precīzi jāformuē prasības dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai. 

*Šodien ir pirmā iepazīšanās ar partnerību "Lielupe". Pirms tam nepiedalījos, jo nebija aktuāli. 

 

Kāda informācija trūka projektu sagatavošanas procesā? 

*Trūka informācija par aprakstošo daļu. 

*Nekas netrūka, ļoti atsaucīgi konsultanti. 

*Iedvesmas, iniciatīvas. 

*Iepirkuma procedūras organizēšanu, tai skaitā cenu aptauju. Jautājumi, kuri ir saistīti ar telpu 

rekonstrukciju un Valsts zemes dienesta pakalpojuma saņemšanas termiņiem par telpu kadastrālo 

uzmērīšanu ar datu aktualizāciju. 

*Pietrūka zināšanu projektu izstrādāšanā. 

*Trūka informācija kā gatavot projektus, kādi pozitīvi piemēri. 

*Nebija pietiekama informācija. 

*Viss bija labi, tika sniegta visa nepieciešamā palīdzība. 

 

Raksturojiet savus iebildumus projektu īstenošanas procesā: 

*Trūka atgriezeniskās saites. 

*Pietrūka no LAD cilvēciskas sapratnes, lai veicinātu turpmāko sadarbību. 

 

Ar kādām problēmām (galvenās problēmas) saskārāties projektu īstenošanas un iesniegšanas 

procesā? 

*Nepietiekama kompetence grāmatvedībā, bieži jātraucē ar precizējošiem jautājumiem. 

*Gatavojot projekta pieteikumu grūtāk bija izprast terminu - projektam ir jāsasniedz "sabiedriskais 

labums". 
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*"Vienkāršiem" cilvēkiem izprotama informācija ir zelta vērta, novadam vairāk jāpopularizē šo projektu 

pieteikšanās iespējamība. 

*Jau pie projekta sagatavošanas stadijasnoteikt konkrētāk kritērijus, pielikumus u.c. dokumentus, kuri ir 

nepieciešami. 

*Par vēlu atģidos, ka ir šī iespēja piesaistīt finansējumu. 

*Īstenojot projektu neradās nekādas problēmas.Informācija par projekta īstenošanu bija plaši pieejama, 

kā arī partnerības un LAD darbinieki ļoti pretimnākoši. 

*Lielupe vairāk atbalsta vides projektus, nevis izglītojošus. 

*Ir rakstīti vairāki projekti, ne visi ir apstiprināti, kaut liekas, ka bija aktuāli gan pagasta, gan novada 

vajadzībām, gan iedzīvotājiem. 

*Pieredzes trūkums grāmatvedības kārtošanā. Pamatlīdzekļu uzskaite. 

*Problēmu nebija. Bija ļoti pārdomāti un izglītojoši. Paldies! 

*Bija pieredzes trūkums projektu rakstīšanā un sagatavošanā. 

*Problēmas sagādāja projekta ietvaros sadarbība ar pakalpojuma sniedzējiem. 

*Informācija par projektiem nepārskatām, ar daudzām atrunām, grūti izpildāmas prasības 

*Pieredzes trūkums. 

*Galvenā problēma finansiālā puse - cenu aptauja, salīdzināšana, jo mainās izcenojumi no pieteikuma 

līdz īstenošanai. 

*Likumu nezināšana, kuri nosaka iepirkuma procedūru un kuri ir saistīti ar telpu rekonstrukciju. 

*Vairāk informācijas un vairāk sanāksmes kas informē par notiekošo šajā programmā 

*Jauniešu brīvā laika pavadīšana. 

*Darbavietas jauniešiem. 

*Bija laba sadarbība un arī tika sniegta palīdzība. 

*Nebija pietiekošas informācijas, kā arī projektu piedāvājums atnāca pēdējā brīdī 

*Projektu vērtēšanas procesā bija dažas neloģiskas prasības saistībā ar projekta realizēšanas vietu, 

iepirkumiem, pretendentu meklēšanu, u.c. 

 

Ja neplānojat sniegt projekta pieteikumu jaunajā periodā, kādi ir tā iemesli? 

*Neesmu ieinteresēts. 

*Neesmu vēl noformulējusi ideju. 

*Novadā jau ir daudz projektu rakstītāju. 

*Neplānoju sniegt, jo nav pietiekamu savu finanšu līdzekļu. 

*Nenodarbojos ar uzņēmējdarbību. 

*Ļoti baidos. 

*Mana ideja nebūtu pietiekami stabila tirgū. 
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Iedzīvotāju, tai skaitā nevalstisko organizāciju, pašvaldības pārstāvju un 

uzņēmēju, viedokļu apkopojums pa pagastiem 

Kopsavilkums: 

Galvenie ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Liels publiskās infrastruktūras attīstības pieprasījums; 

- Teritorijas labiekārtošana; 

- Joprojām tiek izteikta vajadzība pēc tautas tērpiem; 

- Pieprasījums pēc sporta inventāra un aprīkojuma; 

- Nepieciešamas dažādas apmācības, interešu nodarbības. 

Galvenie ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Pakalpojumu jomas attīstība; 

- Amatniecības attīstība; 

- Ražošanas uzņēmumu izveide un attīstība; 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātībai; 

- Sekmēt sadarbību ar Lauksaimniecības Universitāti netradicionālā lauksaimniecībā; 

- Uzņēmējdarbības pamatu apmācība, t.sk. mājražošanas uzsākšanai; 

- Pieredzes apmaiņas. 
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Līvbērzes pagasts, Līvbērze  

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Vides un izziņas takas attīstība; 

- Baskāju takas izveide Aizupes pamatskolas teritorijā; 

- Brīvdabas estrāde Aizupes pamatskolas teritorijā; 

- Tautas tērpu, mēģinājumu tērpu, sporta komandu formu iegāde; 

- Veloapmācība - velosipēdi, mācību trase (ceļazīmes, luksafori); 

- Pasākumu apskaņošanas sistēmas; 

- Bērnu sporta, rotaļu un atpūtas laukumu izveide; 

- Skatuves aizkari; 

- Interešu izglītības programmu daudzveidošana (pērļošana, filcēšana, pilates, joga, kokapstrāde, 

metālapstrade, u.c.); 

- Mūzikas instrumentu ansambļa izveide; 

- Spēļu galdu (novuss, galda teniss) iegāde; 

- Smilšu terapijas kabineta aprīkojuma iegāde; 

- Individuālie skapīši skolēnu ikdienas mācību līdzekļu uzglabāšanai; 

- Teritorijas sakopšanai, uzturēšanai -pļaušanas traktoriņš; 

- Skolas vēstures materiālu apkopošana, uzglabāšana, izstādīšana; 

- Ģenerāļa Baloža muižas renovācija; (norāda vairāki respondenti); 

- Muižas klēts atjaunošana; (norāda vairāki respondenti); 

- Sports: ielu vingrošanas rīku izveide un uzstādīšana; 

- Ciemu infrastruktūras sakārtošana un attīstība. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Kafejnīcu, naktsmāju insrastruktūras uzlabošana, jaunu izveide. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Vēlas turpināt iesākto augļkopības nozares attīstību. 
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Cenu pagasts, Āne 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Izglītības attīstība (svarīga mūžizglītības un interešu izglītības veicināšana, pieaugušo izglītības 

veicināšana lauku dzīves dažādošanai un kvalitātes veicināšanai) –(norāda vairāki respondenti); 

- Sporta laukuma sakārtošana Ānes ciematā; 

- Kultūras un sporta pašdarbnieku atbalsts; 

- Spēļu laukuma izveide (īpaši mazuļiem) Brankas ciematā; 

- Brankas ciematā nepieciešams autoceļa remonts, sākot no Jelgava-Rīga šosejas līdz Astarte 

degvielas stacijai; (norāda vairāki respondenti) 

- Lietderīga brīvā laika pavadīšanas telpa, aprikojums skolā; 

- PII audzēkņu vecāku izglītošana, tematiskas lekcijas; 

- Ciemata pagalmu sakārtošana; 

- Brīvā laika pavadīšanas atbalsts, atbalsts mūžizglītībai, kulltūrai, u.c.; 

- Veselīga dzīvesveida popularizēšana (norāda vairāki respondenti) 

- Dažādas sporta aktivitātes, sporta laukumi (tai skaitā infrastruktūras sakārtošana Ānes ciemā), 

sporta pasākumu organizēšana; 

- Svarīga ciematu pagalmu sakārtošana; 

- PII audzēkņu vecāku izglītošana, tematiskas lekcijas. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Svarīgs atbalsts jauniešu nodarbinātībai; (norāda vairāki respondenti) 

- Nepieciešams attīstīt pakalpojumus un iesaistīt un atbalstīt jauniešus uzņēmējdarbības uzsākšanā; 

- Būtu vajadzīgs atbalsts ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī esošam uzņēmumam; 

- Atbalsts pakalpojumu dažādošanai; 

- Svarīgs pašvaldību atbalsts telpu nodrošinājumam. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Bērnu kognitīvā attīstība; 

- Augļu un dārzeņu pārstrāde.  Nepieciešama telpu pielāgošana. 
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Salgales pagasts, Emburga 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Veco malkas šķūņu nojaukšana, jaunu uzcelšana; 

- Ciemata apkārtnes sakārtošana; 

- Brīvi pieejami āra trenažieru laukumi ciemos; 

- Garozas ciemata apzaļumošana; 

- Līgo pasākumu īstenošanai - soli, galdi; 

- Velotakas ieviešana Garozas ciemā; 

- Sadarbības projekti ar māksliniekiem; 

- Parka un atpūtas zonas izveide; 

- Baznīcas drupu konservācija vai restaurācija; 

- Nometņu organizēšana; 

- Mūzikas instrumentu iegāde; 

- Mākslas un mūzikas jomas attīstīšana pieaugušajiem; 

- Ārvalstu, starptautiskās sadarbības projekti dažādās jomās; 

- sadarbībā ar vietējiem ražotājiem aprīkot priekšmetu kabinetus skolās ar tehnoloģijām, kuras 

attīsta prasmes. piem., dabas zinību kabinets ar ekoostas atbalstu zēnu mājturības kab. ar 

kokapstrādes uzņēmēju atbalstu, utt.; 

- Jauniešiem interesē tehnoloģijas, bet vienīgās tehnoloģijas ko piedāvā skola ir datortehnoloģijas. 

Nepieciešams apmācīt bērnus ķīmijā, mājturībā, fizikā, utt.; 

- Garozas ciema ainavisks noformējums; 

- Veselības taka; 

- Sporta laukums. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Amatniecības attīstīšana; 

- Svarīga jauniešu nodarbinātība. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Apzaļumošana, t.sk. sekmējot jauniešu nodarbinātību;  

- Friziera pakalpojumi. 
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Zaļenieku pagasts, Zaļenieki 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Pagasta un novada kultūrvēstures izpēte, muzeja izveide; 

- Infrastruktūra:  gājēju celiņa garumā izvietot soliņus (no KN uz Milleriem), soliņus pie daudzdzīvokļu 

mājām,stadiona rekonstrukcija, jaunu sporta laukumu izveide; 

-  Atbalsts brīvā laika pavadīšanai; 

- Atbalsts mūžizglītībai; 

- Ēku restaurācija; 

- Atbalsts sportam (visa veida). 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Sadzīves pakalpojumus vajag sniegt vienam cilvēkam kompleksi - plaša profila frizieris + manikīrs + 

pedikīrs + solārijs; 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšanai. 
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Svētes pagasts, Svēte 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejassabiedrisko iniciatīvu atbalstam : 

- Aktivitātes zēniem, piemēram, tehniskās jaunrades pulciņi, sports; 

- Atbalsts brīvā laika pavadīšanai; 

- Atbalsts sporta aktivitātēm; 

- Atbalsts kultūras aktivitātēm (dažādām); 

- Ciema stadiona rekonstrukcija; 

- Organizēta riteņbraukšana uz tūrisma vietām; 

- Atbalsts mūžizglītībai (īpaši akcentēta nepieciešamība pēc rokdarbu nodarbībām un apmācībām). 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātībai; 

- Nepieciešami pieredzes apmaiņas projekti sadarbībā ar Lauksaimniecības Universitāti 

netradicionālā lauksaimniecībā; 

- Sabiedriskā pirts. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Transporta pakalpojumi; 

- Ēdināšanas pakalpojumi. 
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Ozolnieku pagasts, Ozolnieki 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam : 

- Teritorijas un bērnu rotaļu laukumu sakārtošana; 

- Gājēju celiņu un velostatīvu, soliņu izveide; 

- Sacensību, nometņu rīkošana; 

- Atbalsts mūžizglītībai: sporta skolotāju un treneru kursi, apmācības, - kvalifikācijas celšana (valodu, 

datorprogrammu apguve), jaunu profesiju apguve; 

- Atbalsts sporta aktivitātēm: publiskas, bezmaksas sporta nodarbības, sporta sacensību 

organizēšana, inventāra iegāde; 

- Daudzdzīvokļu māju pagalmos bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un sakārtošana(norāda vairāki 

respondenti); 

- Atbalsts brīvā laika - piedzīvojumu trases izbūvei Ozolniekos; 

- Triatlona LČ posma sarīkošana, amatieru grupas; 

- Izglītojošas nodarbības bērniem, deju kursi; 

- Trešo valstu Ozolnieku iedzīvotāju iepazīstināšana ar Latvijas kultūru, viņu iesaistīšana sabiedrībai 

svarīgos notikmos; 

- Vieta jauniešu skrituļošanai; 

- Pastaigu takas, nūjošanai; 

- Ozolnieku bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - nepieciešams lifts (norāda 

vairāki respondenti); 

- Peldvietu ierīkošana (norāda vairāki respondenti); 

- Atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanai - vēstures ekspozīcijas digitalizācija. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Veicināt medniecības tūrismu(norāda vairāki respondenti); 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšnanai (norāda vairāki respondenti); 

- Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot tiem nepieciešamo; 

- Pakalpojumi jaunām māmiņām - apmācīt jaunās māmiņas dažādām iemaņām (tai skaitā, lakatu 

siešanā bērnu pārnēsāšanai); 

- Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanai pakalpojumu nodrošināšanai (norāda vairāki 

respondenti). 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Medījumu pirmapstrādes aprīkojums; 

- Gaļas fasēšana, sadalīšana. 
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Vircavas pagasts, Vircava 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejassabiedrisko iniciatīvu atbalstam : 

- Atbalsts brīvā laika pavadīšanas iniciatīvām sportā, sporta spēlēm, aktivitātes ģimenēm ar bērniem; 

- Atbalsts mūžizglītības attīstībai;  

- Atbalsts kultūras aktivitātēm (dažādām); 

- Estrādes izveidošana parkā; 

- Tērpu iegāde deju kolektīviem; 

- Deju grīdas iegāde; 

- Apmācību organizēšana jaunām māmiņām; 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Tautas nama un parka iekļaušana tūrismā, izveidot kafejnīcas un jaunus pakalpojumus. 
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Platones pagasts, Lielvircava 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Jauniešu istabas izveide (jauniešu radošo ideju telpa), kopienas centrs, sanākšanas vieta pagasta 

iedzīvotājiem (norāda vairāki respondenti); 

- Trenažieru zāles izveide (norāda vairāki respondenti); 

- Sporta nodarbības - joga, pilates, u.c.; 

- Nepieciešams kultūras centrs Platonē; 

- Mūžizglītība, interešu izglītība: nepieciešamas nodarbības floristikā, apmācības ar meistariem, 

orientēšanās (norāda vairāki respondenti), dabas pētniecība; 

- Āra klases izveide; 

- Seno arodu apguve. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Telpu izīrēšana floristikas, rokdarbu nodarbībām; 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšanai; (norāda vairāki respondenti) 

- Nepieciešams pakalpojuma centrs iedzīvotājiem (šuvējs, frizieris, u.c.); 
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Kalnciema pagasts, Kalnciems 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Nepieciešams atpūtas laukumiņš pie upes, peldvieta; 

- Vecās vesturiskās ēkas atjaunošana un muzeja iekārtošana; 

- Izveidot parkā estrādi (deju grīda)-(norāda vairāki respondenti); 

- Sporta stadiona atjaunošana, sporta laukuu izveide;(norāda vairāki respondenti); 

- Infrastruktūras sakārtošana: ceļi, trotuāri, strūklaka; 

- Tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem; 

- Instrumentu iegāde pašdarbības kolektīviem; 

- Festivālu, nozīmīgu pasākumu organizēšana; 

- Peldvietas sakopšana, Dīķa krastu sakopšana, atpūtas vietas izveide pie upes (norāda vairāki 

respondenti); 

- Deju grīdas atjaunošana Kultūras namā; 

- Āra trenažieru izveide, šķēršlu joslas izveide(norāda vairāki respondenti); 

- Baseina celtniecība; 

- Senu kapu sakārtošana; 

- Skriešanas celiņu ierīkošana; 

- Bērnu laukumu sakārtošana un uzlabošana (norāda vairāki respondenti); 

- Normālas trenažieru zāles izveide-  pieejamu iedzīvotājiem, futbola laukumu labā tehniskā stāvoklī 

izveide;  

- Nav vietējā muzeja, bet Kalnciema vēsture ir bagāta. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Nepieciešama viesnīca; 

- Nepieciešama kafejnīca pie upes; 

- Kalnciema poliklīnkas pārvietošana uz atsevišķām telpām. SARC paplašināšana; 

- Nesterovas muižas atjaunošana, pārveidošana par viesnīcu 

- Uzņēmējdarbības pamatu mācība; 

- Makšķerēšanas vietu ierīkošana; 

- Rehabilitācijas pakalpojumi. Vietējie nevar aizvest bērnus vai paši aizbraukt uz lielām pilsētām 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšanai (norāda vairāki respondenti). 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Automazgātuve; 

- Jauno speciālistu pieaicināšana darbam šūšanas jomā; 

- Fizioterapeita pakalpojumi; 

- Fizioloģijas kabineta pakalpojumi poliklīnikā. 
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Valgundes pagasts, Valgunde 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Estrāde ciema centrā; (norāda vairāki respondenti) 

- Skolas pagraba apdzīvošana (sens pagrabs); 

- Pasākumi dabas aizsardzības jomā (nometnes, dabas taka); 

- Jauniešu sporta aktivitātes, nometnes, sacensību organizēšana (volejbols); 

- Velokartes izveide Ziemassvētku kauju vietu apskatei (skolēniem); 

- Dažādu paaudžu sadarbības pasākumu organizēšana; 

- Volejbola laukuma labiekārtošana; 

- Gājēju ietve, autobusa apgriešanās laukums centrā (norāda vairāki respondenti); 

- Interešu izglītības attīstība: etnogrāfiskās kokles spēle, rokdarbi, 

- Kalnciema- Klīves baznīcas atjaunošana, Baznīcas jumta nomaiņa(norāda vairāki respondenti); 

- Velo taku izveide strēlnieku vietās; 

- Dīķa tīrīšana, sakopšana atpūtas vietas radīšanai pie daudzdzīvokļu mājas un ārsta prakses vietas; 

- LED apgaismojums; 

- Āra trenažieri pie IKSC, Avotiem (vizuāli un praktiski baudāmi)-(norāda vairāki respondenti). 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Nepieciešami kursi mājražošanas uzsākšanai. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Labiekārtota manēža jāšanas pakalpojumiem; 

- Mājas vīna ražošana, degustācija; 

- Atbalsts vietējai sabiedrībai nepieciešamo pakalpojumu attīstībai- svaigi spiestas sulas piedāvājums 

– pakalpojums; 

- Atvērt savu aušanas darbnīcu; 

- Maizes, konditorejas cepšana, ēdienu gatavošana. 
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Glūdas pagasts, Nākotne 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Cilvēki, kuri iziet dažāda veida rehabilitāciju, varētu tikt nodarbināti pašvaldības sakopšanai; 

- Iedzīvotāju iesaiste projektos, ciema vēsturiskā izpēte; 

- Sadarbības projekti kultūras jomā ar citim pagastiem, pensionāru biedrībām; 

- Gājēju celiņu atjaunošana (īpaši Dorupē), jauna veloceliņa izveide (norāda vairāki respondenti); 

- Dienas centra izveide Dorupē; 

- Āra trenažieru izveide Nākotnē (norāda vairāki respondenti); 

- Trenāžieru zāles aprīkojuma atjaunošana; 

- Baseina būve - sevišķi bērniem (pie bērnudārza)- (norāda vairāki respondenti); 

- Eatrādes būvniecība - nodrošinātu kultūras aktivitātes vasaras periodā (norāda vairāki 

respondenti); 

- Sabiedriski pieejamas ūdens ņemšanas vietas izveide ciematā (aka, artēziskais urbums); 

- Daudzdzīvokļu māju fasādes remonts; 

- Mašīnu stāvlaukumu atjaunošana un zaļās zonas sakopšana (norāda vairāki respondenti); 

- Interešu izglītības pakalpojumu uzlabošana: Rokdarbiem, tai skaitā aušanai, inventārs, iegāde un 

papildinājumi, jauniešu deju-moderno pulciņa dibināšana, veselības grupu veidošana un 

fokusēšana senioriem; 

- Sporta laukuma atjaunošana un jauna ierīkošana; 

- Rotaļu laukumu sakārtošana; 

- Aprīkojums un iekārtas bibliotēkās, lai izglītotu vietējos iedzīvotājus - apmācības personības 

izaugsmei, kā arī apmācības kvalifikācijas iegūšanai; 

- Infrastruktūra: Apgaismojoms Bērzu un Strazdu ielā Nākotnē. 

- Nākotnes muzeja izveide; 

- Dabas taku izveide; 

- Jāšanas halles būve. 

 

Ierosinājumi Uzņēmējdarbībā: 

- Speciālistu pakalpojumu istabas (centri) izveide, aprīkota telpa, kur dažādi speciālisti sniedz 

konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem; 

- Sālsistabas izveide, Montesori aktivitāšu centra izveide; 

- Būtu jāveic aptauja vai jāpēta cik tad jaunieši ir spējīgi, uzņēmējdarbībai gatavi? 

- Īpaši būtu atbalstāma sociālā uzņēmējdarbība; 

- Būtu īpaši augstu jānovērtē projekti, kas pieņem darbā cilvēkus pirmspensijas vecumā, kā arī citas 

mazaizsargātas grupas; 

- Jāatbalsta pakalpojumu dažādošana; 

- Nepieciešami pieredzes apmaiņas braucieni pie citiem uzņēmējiem, lai viecinātu uzņēmēju 

aktivitāti; 

- Noteikti problēma nr.1 ir jauniešu nodarbinātība (norāda vairāki respondeneti). 

-  

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Vēlos nodarboties ar trušu audzēšanu. Ražot trušu būrus. 
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- Veļasmazgāšanas pakalpojuma pilnveidošana; (Uzlabot veļas mazgāšanas pakalpojumu un 

papildināt sabiedriski pieejamās virtuves inventāru) 

- Vēlos uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, kurā apvienotos rokdarbnieces, arī audējas; (Laukos ir liels 

skaits ilgstošo bezdarbnieku, tai skaitā arī pirmspensijas vecuma sievietes, kuras ir čaklas 

rokdarbnieces, tāpēc plānoju iekārtot telpas, piemērot tās aušanas darbnīcai, iegādāties inventāru). 

Svarīgs būtu  atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

- Mājamatniecība- suvenīru un aušanas darbnīcas ierīkošana. 
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Sesavas pagasts, Sesava 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejassabiedrisko iniciatīvu atbalstam : 

- Daudzdzīvokļu māju pagalma sakārtošana; 

- Skeitparka izveide; 

- Estrādes izbūve. 

-  

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Tūrisma maršrutu sakārtošana. 
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Elejas pagasts, Eleja 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejassabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Elejā kultūras namam nepieciešama skatuve; 

- Laukuma velo un skrituļotāju rampu izbūve. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

4 priekšlikumi uzlabot jauniešu uzņēmējdarbību un nodarbinātību. 

 

  



82 |  
 

Lielplatones pagasts, Lielplatone 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Garo pārgājienu galapunktu veidošana; 

- Muižas, parka un ēku atjaunošana; (norāda vairāki respondenti) 

- Trupas izveide: vecu ļaužu, jauniešu un bērnu teātris; 

- Trenažieru zāles izveide; 

- Tērpu iegāde vēsturisko deju kolektīvam "Senvedere"; (norāda vairāki respondenti) 

- Aktivitātes “Jauno motociklistu klubam”; 

- Pagasta vēstures materiālu apkopošana un publicēšana; 

- Jauniešu un senioru integrācijas un savstarpējās pieredzes apmaiņas centra izveide. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Kultūrvēsturisko objektu rekonstrukcija un darbnīcu iekārtošana ar apmeklētāju iesaistīšanu; 

- Ierīkot drukātavu atjaunotajā muižas klētī; 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Latvijas vērtības - ārstniecības augu (savvaļas) tējas, esences u.c. ražošana; 

- Savu produktu pārstāde; 

- Suvenīru ražošana. 
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Vilces pagasts, Vilce 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Inventārs tautas deju kolektīviem - tērpi, u.c. (norāda vairāki respondenti); 

- Sporta zāles grīdas atjaunošana Vilces sporta zālē; 

- Ziedkalnes pieturas sakārtošana (norāda vairāki respondenti); 

- Āra trenažieru izveide (norāda vairāki respondenti); 

- Pieaugušo apmācības - mūzikas un mākslas skola; 

- Ziedkalnē - saieta vietas izveide; 

- Telpas senioriem; 

- Estrādes izveide pagastā (norāda vairāki respondenti). 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Vilces muižas pagrabā ierīkot semināru zāli; 

- Nepieciešami kursi dažādas saimnieciskās darbības attīstībai, uzlabošanai - putnkopība, 

dārzeņkopība, lietuviešu valodas apguve, pieredzes apmaiņas braucieni, u.c.; 

- Pakalpojmu izveidošana Berkenes muižā; 

- Nav pieejams virpotājs, galdnieks, amatnieks; 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātībai (norāda vairāki respondenti). 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Avenes un to pārstrāde/ vai gaļas pārstrāde; 

- Ādas amatniecības izveide. 
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Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene 

 

Ierosinājumi un potenciālo projektu idejas sabiedrisko iniciatīvu atbalstam: 

- Vajadzīga estrāde un laukums; (norāda vairāki respondenti) 

- Pensionāru aktivitāšu dažādošana; 

- Brīvā laika iniciatīvu atbalstīšana; 

- Folkloras kopu atbalstam, mūzikas instrumentu iegāde 

- Infrastruktūra: mazo celiņu sakārtošana, asfaltēšana; 

- Vecās sporta halles rekonstrukcija par amatniecības centru; 

- Veloceliņu būvniecība; 

- Stadion un un sporta laukumu sakārtošana Staļģenē, Dzirniekos; 

- Āra skatuves izveide Staļģenē; 

- Apgaismojuma iegāda jauniešu pasākumu organizēšanai; 

- Sporta pasākumu organizēšana (tai skaitā sporta deju); 

-  Vienā vietā apkopotas 3 lietas aktīvai atpūtai, vasarā skeitparks un āra trenažieri, ziemā - hokeja 

laukums. 

 

Ierosinājumi uzņēmējdarbībā: 

- Ēdināšanas pakalpojumu izveide Jaunsvirlaukā. 

 

Vēlas īstenot šādas uzņēmējdarbības idejas: 

- Vēlos žāvēt ābolus, vajag iegādāties žāvētājus. 
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Jelgavas pilsēta 

 

 

Ieteikumi: 

Nepieciešama transporta attīstība visā Partnerības teritorijā; 

Nepieciešama tautas sporta aktivitāšu celšana; 

Nepieciešams ciemos dienas centru izveide; 

Velo noma un kino; 

Apmācības: “No dzimšanas līdz nāvei - kā dzīvot laimīgi”, visā Partnerības teritorijā; 

Jāatbalsta volejbola un florbola aktivitātes. 
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14.04.2015. Jauniešu semināra-foruma priekšlikumi 

Jauniešu vēlmes/vajadzības VRG startēģijas īstenošanā 

Vieta Vēlmes/vajadzības 

Eleja Mototrase 
Veloceliņš 
Atpūtas, piknika vietas 
Futbola būris 
Āra sporta trenažieri 
Skeitparka laukums 
Vasaras trase JC 
Starptautiskas apmaiņas apmācības 
Multimēdiju apmācības 

Ozolnieki Velonoma 
Futbola būris 
Pilnveidot skeitparku 
Baseins 
Starptautiskās apmaiņas projekti 
Multimēdiju apmācība 

Vircava (Mazlauki) Āra sporta trenažieri 
Basketbola laukuma labiekārtošana 
Volejbola laukuma labiekārtošana 
Vingrošanas stieņu atjaunošana 
Atpūtas, piknika vietas 

Platone Meliorācija 
Āra sporta trenažieri 
IT apmācības 
Veloceliņi, ietves 

Brankas Āra sporta trenažieri 
JC labiekārtošana 
Radošās darbnīcas 
Starptautiskās apmaiņas 
Atpūtas, piknika vietas 
Mutimēdiju centrs 
Gājēju- velo celiņš starp ciematiem 

Zaļenieki Parka sakopšana 
 

Āne Āra trenažieri 
Spēļu laukumi 
Veloceliņi, ietves 

Salgale Skeitparks 
Veloceliņi, ietves 

Tetele Veloceliņi, ietves 
 

 

Nozīmīgākās vajadzības/iespējas radošuma un uzņēmības attīstībai 
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Nr Vajadzība/ iespēja balsojums 

1. Jauniešu projektu konkursi 9 

2. Mentori 8 

3.  Jauniešu nodarbinātība vasarā 8 

4. Labakie piemēri gan Latvijā, gan ārzemēs 5 

5. Apmācība biznesa plāna izstrādē 5 

6. Izpratne par uzņēmējdarbību 5 

7. Atbalsta grupa/ sadarbības partneri 4 

8. Zināšanas IT jomā 3 

9. Radošās darbnīcas 2 

10. Zināšanas mārketingā 2 

11. Prakses vietas 1 

12. Kā atrast sponsoru 1 

13. Sadarbība ar augstskolu/ universitāti 1 

14. Zināšanas tirgus izpētē - 

15. Zināšanas klienta mentalitātes izpratnē - 

 

Blasojuma par radošākajām idejām 

Nr Ideja balsojums 

1. Āra kino 11 

2. Suņu noma 4 

3. Barčiks 4 

4. Vannas pārsteigums bumbā 3 

5. Izlādēšanās istaba 3 

6. Bumbas dizains 2 

7. LV Apzināti neapzinātas pārmaiņas 1 

8. Veiksmes spainis 1 

9. Antisoļu skaitītājs 1 

10. Mobilā aplikācija, kuru nevar dabūt - 

11. Citrona limonādes bode - 

12. Koka rotas - 

 


