PĒTĪJUMS
BIEDRĪBAS “GAUJAS PARTNERĪBA” STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
IZVĒRTĒJUMS, IETEKMES UZ VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS DARBĪBAS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBU NOTEIKŠANA UN PRIEKŠLIKUMU SAGATAVOŠANA
TURPMĀKAI DARBĪBAI
2015. GADS
ĀDAŽI

Pētījums «Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz
vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un priekšlikumu
sagatavošana turpmākai darbībai»

Pētījuma mērķis:
Veikt izvērtējumu par biedrības ”Gaujas Partnerība” vietējās attīstības
stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu (tai skaitā biedrības darbības
izvērtējums) un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā arī
definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-2020. gada plānošanas periodā

PĒTĪJUMA IETVAROS TIKA VEIKTS

Statistikas datu apkopošana un analīze
Aktualizēta SVID analīze
Izvērtēta Attīstības stratēģijas ieviešanas gaita no administratīvā viedokļa
Izvērtēti ieviestie un ieviešanā esošie projekti
Izvērtēti biedrībā apstiprināto projektu neieviešanas iemesli un iesniedzēju
zemā aktivitāte atsevišķas rīcībās
Izvērtēti Attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji
Izvērtētas biedrības darbības teritorijas attīstības iespējas
Organizētas trīs darba grupas
Aptaujas

APTAUJAS UN DARBA GRUPAS
APTAUJAS:
•

Ādažu novada iedzīvotāju aptauja (rīkota no
05.12.2014. līdz 15.01.2015., aptaujā piedalījās
76 respondenti)

•

biedrības "Gaujas Partnerība" darbības
efektivitātes novērtēšanas aptauja (rīkota no
05.12.2014. līdz 30.12.2014., aptaujā piedalījās 9
respondenti

•

biedrības "Gaujas Partnerība" padomes un valdes
darbības efektivitātes novērtējuma aptauja
(rīkota no 27.01.2015. līdz 04.02.2015., aptaujā
piedalījās 5 respondenti

•

biedrības "Gaujas Partnerība" apstiprināto
projektu neieviešanas novērtējuma aptauja (no
10.02.2015. līdz 16.02.2015., aptaujā piedalījās
11 respondenti)

•

turpināta biedrības „Gaujas Partnerība” realizēto
un realizācijas procesā esošo projektu
iesniedzēju aptauja „Jautājumi par LEADER
projektu īstenošanu biedrības “Gaujas
Partnerība” teritorijā” (no 16.01.2015. līdz
23.01.2015., aptaujāti tika 12 respondenti)

DARBA GRUPAS:
•

2014.gada 10.decembrī, darba grupa pašvaldības
un to iestāžu pārstāvjiem

•

2015.gada 27.janvārī uzņēmēju darba grupa

•

2015.gada 4.februārī nevalstisko
organizāciju/iedzīvotāju darba grupa

ĀDAŽU NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS SKAITĻOS

Iedzīvotāju
skaits
10 450

Teritorijas
attīstības indekss
2013. gadā 1,826,
novads ieņēma
trešo vietu starp
110 novadiem

Ādažu novads
162,53 km2
1%

1%

3%

krūmājs

4%

purvs

9%
48%

14%

20%

zeme zem ceļiem
zeme zem ēkām
un pagalmiem
ūdensobjektiem
lauksaimniecības
zemes
pārējās zemes
mežs

ĀDAŽU NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS SKAITĻOS

IEDZĪVOTĀJU SKAITS CIEMOS
IEDZĪVOTĀJU SKAITS ĀDAŽU NOVADĀ

5949
5786

Ādaži
2056
2039

Kadaga
2014.

697
692
476
460
461
449
256
238
105
109
84
87
61
64
69
57
44
44
36
36

10 450 Baltezers

2013.

10 263

Garkalne
Stapriņi

2012.

10 122

2011.

10 007

2010.

9 783

Alderi
Atari
Birznieki
Iļķene

2009.

9 566

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Āņi
Divezeri
Eimuri
0

1000

2000

3000

01.01.2014.

4000
01.01.2013.

Avots: Ādažu novada pašvaldība

5000

6000

7000

ĀDAŽU NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS SKAITĻOS
ES FONDU (ELGF, ELFLA, EZF) PROJEKTU FINANSĒJUMA
SUMMA UZ 1000 IEDZ. (EUR, RAIM APR.)

BEZDARBS

185 176,80

200 000,00
3

2014. gads

150 000,00
215
100 000,00

3

2013. gads

230

50 000,00

3

2012. gads

38 287,60

37 286,72

2009.

2010.

50 060,50

61 932,83

0,00
220

2011.

2012.

2013.
Avots: RAIM

5

2011. gads

333

ĀRVALSTU TIEŠO INVESTĪCIJU IEGULDĪJUMU KOPSUMMA
(EUR, UR)

6

2010. gads

10 000 000,00

406

8 038 928

8 000 000,00
8

2009. gads

6 000 000,00

3 957 799

525
4 000 000,00
0

100

200

Bezdarba līmenis
Avots: RAIM

300

400

500

Bezdarbnieku skaits

600

1 719 329
2 000 000,00

12 110

14 195

0,00
2009.

2010.

2011.

2012.

2013.
Avots: RAIM

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS IESNIEGTIE PROJEKTI (ELFLA)
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Iesniegto projektu skaits

"Gaujas Partnerība" apstiprināto projektu skaits

LAD apstiprināto projektu skaits

Projektu iesniedzēju lēmums projektu īstenot

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS APGŪTĀ FINANSĒJUMA (EUR) TERITORIĀLAIS
SADALĪJUMS

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (ELFLA) IETVAROS REALIZĒTIE UN IZSTRĀDES STADIJĀ ESOŠIE
PROJEKTI ĀDAŽU CIEMĀ

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (ELFLA) IETVAROS REALIZĒTIE UN IZSTRĀDES STADIJĀ ESOŠIE
PROJEKTI ĀRPUS ĀDAŽU CIEMA

RĪCĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS IESNIEGTIE PROJEKTI (EZF)
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Iesniegto projektu skaits

"Gaujas Partnerība" apstiprināto projektu skaits

LAD apstiprināto projektu skaits

Projektu skaits, kas tiek īstenoti

RĪCĪBAS PROGRAMMAS (EZF) IETVAROS APGŪTĀ FINANSĒJUMA (EUR) TERITORIĀLAIS
SADALĪJUMS

RĪCĪBAS PROGRAMMAS (EZF) IETVAROS REALIZĒTIE UN IZSTRĀDES STADIJĀ ESOŠIE PROJEKTI
ĀDAŽU NOVADĀ

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

BŪTISKĀKIE SECINĀJUMI PAR ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANU UN IETEKMI UZ VIETĒJĀS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

• Īstenojot vietējās rīcības grupas Attīstības stratēģiju, ir sniegts ieguldījums
vietējās teritorijas attīstībā
• Galvenokārt ir veicināta dažādu iestāžu un organizāciju materiāltehniskās
bāzes vai infrastruktūras uzlabošana, kas sekmē dažādu novada iedzīvotāju
mērķgrupu izglītošanu, jaunu iemaņu apgūšanu un kultūrvides uzlabošanu,
kā arī infrastruktūras izveidi sporta, kultūras un brīvā laika aktivitāšu
pieejamībai
• Lai gan īstenojot Attīstības stratēģiju tika sniegts būtisks ieguldījums Ādažu
novadā, netika veicināta līdzsvarota visa novada teritorijas attīstība
• Lielākā daļa projektu tika realizēti Ādažu ciemā un tos īstenoja novada
pašvaldība

BŪTISKĀKIE SECINĀJUMI PAR ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANU UN IETEKMI UZ VIETĒJĀS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

• No 15 kvantitatīvajiem rādītājiem, sasniegti tika tikai 6 rādītāji, lielākā daļa
kvantitatīvo rādītāju netika sasniegti, jo netika īstenoti projekti vairākās
rīcībās
• Atsevišķu rīcību rezultatīvo rādītāju novērtēšana netika veikta, jo rīcību 2.2.,
3.1., 3.2., 3.5., ietvaros netika realizēti projekti, kas raksturotu rezultatīvo
rādītāju sasniegšanu
• Izstrādājot jaunu vietējās rīcības grupas Attīstības stratēģiju, katrai rīcībai
jāpievieno izmērāmi rezultatīvie rādītāji, jānorāda to informācijas avoti un ik
gadu tie jānovērtē, lai sekotu līdzi Attīstības stratēģijas īstenošanas gaitai un
nosprausto mērķu sasniegšanai
• Nosakot rādītājus, jāizvēlas tikai tos, kuri vislabāk raksturo Ādažu novada
teritorijas atbalstāmo jomu problēmas, stiprās puses un liecina par šo jomu
attīstību

ADMINISTRATĪVĀS UN PĀRVALDĪBAS KAPACITĀTES NODROŠINĀŠANA
• Attīstības stratēģijā tika noteikta vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības
vīzija, kādam pēc pieciem gadiem jābūt Ādažu novadam
• Aptaujājot biedrības biedrus, tika noskaidrots viņu viedoklis par to, kuri
vīzijas uzstādījumi ir veicināti biedrības darbības laikā
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Avots: Aptauja „Biedrības "Gaujas Partnerība" darbības efektivitātes novērtēšana”

ADMINISTRATĪVĀS UN PĀRVALDĪBAS KAPACITĀTES NODROŠINĀŠANA
• Kopumā Padomes un Valdes darbība biedrībā „Gaujas Partnerība” tiek
vērtēta apmierinoši, jo Ādažu novadā ir veicināta LEADER pieejas
īstenošana, cik tas ir atkarīgs no biedrības pārstāvjiem
• Atsevišķu rīcību mērķu un rezultātu nesasniegšana, kas pilnībā
nenodrošināja Attīstības stratēģijas ieviešanu, atsevišķos gadījumos bija
neatkarīga no biedrības padomes darba, tas ir gan LAD novērtējums, gan
iedzīvotāju mazaktivitāte, gan mērķgrupu finansiālais nodrošinājums
• Padomes locekļu skaits ir pietiekošs un izvērtējot projektu iesniegumus, reti
pastāvēja interešu konflikti
• Aptaujātie biedrības padomes locekļi kopumā atzīst, ka sadarbība ar
biedrības valdi ir veiksmīga un valdes darbu novērtē apmierinoši, tikai viens
loceklis atzīst, ka sadarbība nav bijusi veiksmīga un tās darbība ir
nepamierinoša

ADMINISTRATĪVĀS UN PĀRVALDĪBAS KAPACITĀTES NODROŠINĀŠANA
• Biedrības biedri galvenokārt ir apmierināti ar biedrības darbu, tikai viens
respondents norādījis, ka daļēji ir apmierināts, jo biedrība šobrīd darbojas
galvenokārt tikai LEADER programmas ieviešanai Ādažu novadā, bet būtu
jāveicina biedrības piedalīšanos arī citos atbalsta pasākumos
• Rīkotajās mērķgrupās, tās dalībnieki atzina, ka ir apmierināti ar biedrības
darbu un atzinīgi novērtēja tās ieguldījumu novada attīstībā, kā arī sniedzot
atbalstu projektu pieteikumu iesniedzējiem
• Projektu pieteikumu konkursu organizēšanas kvalitāte tiek vērtēt kā laba,
par to liecina biedrībā apstiprināto projektu pieteikumu skaits un īstenoto
un pašreiz realizācijā esošo projektu ieviesēju pozitīvais vērtējums par to, ka
informācija par projektu pieteikumiem bija saprotama un atbalsts projekta
sagatavošanā bijis pietiekams

ADMINISTRATĪVĀS UN PĀRVALDĪBAS KAPACITĀTES NODROŠINĀŠANA
• Organizējot projektu pieteikuma konkursus un informējot sabiedrību,
jāturpina aktīvi izmantot līdz šim izmantotos informēšanas veidus
(elektroniskos saziņas veidus, tikšanās klātienē) un aktuālo informāciju
ievietot pēc iespējas vairākos ar Ādažu novadu saistītajos informatīvajos
resursos
• Savu iespēju robežās biedrība varētu uzrunāt potenciālos projektu
pieteikumu iesniedzējus personīgāk, būtu nepieciešams izveidot datubāzi,
kurā apkopota vietējās attīstības stratēģijas mērķgrupu kontaktinformācija
(NVO pārstāvji, uzņēmēji, aktīvākie iedzīvotāji, u.c.)
• Biedrības komunikācijai ar sabiedrību ir ļoti liela nozīme, jo tai ne tikai
jāinformē sabiedrība par iespējām veicināt teritorijas attīstību, bet arī
jāiedrošina un jāatbalsta mērķgrupu iesaistīšanos vietējo jautājumu
risināšanā

ADMINISTRATĪVĀS UN PĀRVALDĪBAS KAPACITĀTES NODROŠINĀŠANA
• Ņemot vērā to, ka administratīvā kapacitāte un finansējums biedrībā ir
ierobežots, tās darbība lielākoties tiek mērķēta uz Attīstības stratēģijas
ieviešanu un LEADER projektu īstenošanu novadā
• Biedrības administratīvais darbs kopumā tiek vērtēts atzinīgi, jo ir veicināta
Ādažu novada sabiedrības iesaistīšana novada teritorijas attīstībā, izstrādāta
un realizēta Attīstības stratēģija, koordinēti un piesaistīti finansiālie resursi,
veikta uzraudzība un novērtēšana
• Uzsākta Ādažu novada mājražotāju un amatnieku apzināšana, lai veicinātu
šo jomu pārstāvju aktivizēšanu un iesaisti novada attīstībā
• Būtu nepieciešamas biedrībā izskatīt iespēju - izveidot pilnas slodzes amata
vienību – Administratīvais vadītājs, kas veicinātu sabalansētāku,
kvalitatīvāku un mērķtiecīgāku vietējās rīcības grupas darbību

NĀKOTNĒ IEVIEŠAMO AKTIVITĀŠU/RĪCĪBU DEFINĒŠANA
• Ādažu novadā pēdējos gados vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, kas
rada pieprasījumu pēc sociālās infrastruktūras pieejamības uzlabošanas,
publiskās ārtelpas labiekārtošanas un uzņēmējdarbības vides attīstīšanas
• Jāveicina sabiedrības iesaiste un jāsniedz atbalsts iedzīvotāju iniciatīvu
aktivizēšanai visā novada teritorijā/ciemos
• Novada lielākajos ciemos jāatbalsta sabiedrisko aktivitāšu centru veidošana,
kuri vienlaicīgi varētu būt arī kā daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu
centri
• Nākamajā plānošanas periodā jāturpina atbalstīt infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība izglītības, sporta, sociālo pakalpojumu un kultūras
jomās, jāveicina ārtelpas labiekārtošana un materiāltehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana

NĀKOTNĒ IEVIEŠAMO AKTIVITĀŠU/RĪCĪBU DEFINĒŠANA
• Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs novads, kurā uzņēmējdarbība
attīstās vairākos virzienos – ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan
liels skaits tirdzniecības uzņēmumu, līdz ar to būtu nepieciešams atbalsts
dažādiem uzņēmējdarbības virzieniem
• Vēl aizvien vērojama zema aktivitāte zivsaimniecības jomā, kuru varētu
veicināt sniedzot atbalstu jaunu uzņēmumu veidošanai
• Jāturpina atbalstīt mazās lauku uzņēmējdarbības aktivitātes, novadā ir
potenciāls attīstīt pakalpojumu sfēru un veicināt bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību
• Novadā dzīvo izglītoti iedzīvotāji, kuri ir resurss uzņēmējdarbības attīstībai,
ražojot preces ar augstu pievienoto vērtību un sniedzot pakalpojumus
• Vairāku jomu attīstību novadā kavē tehniskais nodrošinājums, kā vājā puse
novadā iezīmējās telpu trūkums gan dažādu sabiedrisko aktivitāšu veikšanai,
gan mazās uzņēmējdarbības attīstībai

PALDIES PAR UZMANĪBU!

