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1. Stratēģiskais plāns 
1.1. Vietējās rīcības grupas darbības raksturojums. 
 

2008. gada 19. augustā tika nolemts dibināt biedrību „Partnerība „Daugavkrasts””. 
Biedrības dibinātāji ir Ķekavas pagasta pašvaldība, Daugmales pagasta padome, biedrība 
”Cita Ķekava”, biedrība „Doles Saviesīgā biedrība”, SIA „Priedmalas T”, zemnieku 
saimniecība „Valmoniras”. 

Par biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Belovs, par valdes locekli – 
Māris Ozoliņš. 

2009.gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas, izveidojot Ķekavas novadu, 
Ķekavas novada teritorijā iekļāvās Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts un Baložu pilsēta. 
Izveidojot partnerību, partnerības darbības teritorija bija tikai Ķekavas pagasts un Daugmales 
pagasts, Baložu pilsēta netika iekļauta sākotnēji VRG sastāvā. 2010.gadā, paveroties iespējai 
pievienot VRG darbības teritorijai „baltās teritorijas”, tika pieņemts lēmums piedāvāt Baložu 
pilsētai iespēju pievienoties Partnerībai, un saņemot akceptu, tika pieņemts lēmums iekļaut 
Baložu pilsētu VRG „Partnerība Daugavkrasts” sastāvā un darbības teritorijā. Tādejādi 
Partnerības Daugavkrasts darbības teritorija sakrīt ar Ķekavas novada administratīvajām 
robežām. 
 
1.1.1. Darbības mērķis: 
Veicināt ilgtspējīgu attīstību Rīgas reģiona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās 
attīstībā. 
 
1.1.2. Darbības uzdevumi mērķu sasniegšanai: 
1. veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību: 
1.1. izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot 
sabiedrības līdzdalības principus; 
1.2. rast iespēju izglītojoša rakstura semināru organizēšanai lauku teritorijā; 
1.3. veicināt biedru izglītošanos Latvijā un ārzemēs; 
2. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, 
nacionālā un starptautiskā līmenī; 
3. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus 
Partnerības mērķa sasniegšanai; 
4. attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un 
citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Ķekavas un Daugmales pagasta un Baložu 
pilsētas attīstību. 
 
1.1.3. Darbības teritorija 
Vietējās rīcības grupas darbības teritorija ir Ķekavas un Daugmales pagasti, kā arī Baložu 
pilsēta, ietverot visas apdzīvotās vietas Ķekavas novada teritorijā. 
 
1.1.4. Pārvaldes struktūra 

Vietējās rīcības grupas augstākā pārvaldes struktūra ir Kopsapulce. Kopsapulce 
apstiprina statūtus, kā arī apstiprina grozījumus statūtos, pieņem lēmumu jautājumos, kas 
saistīti ar vietējās rīcības grupas budžetu. 

Vietējās rīcības grupas izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no diviem locekļiem – 
Valdes priekšsēdētāja un Valdes locekļa. Abiem Valdes locekļiem ir paraksta tiesības, un 
tiesības pārstāvēt vietējo rīcības grupas pa vienam. 
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Vietējā rīcības grupā iesaistītie partneri ir: 
 
1. Ķekavas novada pašvaldība; 
2. Biedrība „Cita Ķekava”; 
3. Biedrība „Doles Saviesīgā biedrība”; 
4. SIA „Priedmalas T”; 
5. Z/s „Valmoniras”; 
6. Biedrība „Aste Gredzenā”; 
7. Biedrība „Daugavas zvejnieku biedrība”; 
8. Biedrība „Zaļā līdaciņa”; 
9. Laimonis Melnis; 
10. Aivars Adamovs; 
11. Jānis Āboltiņš 
12. Anita Āboliņa’ 
13. Harijs Čivkulis 
 
 
 

Šobrīd ir izrādījuši vēlmi iesaistīties vietējā rīcības grupā arī citi sociālie un 
ekonomiskie partneri – privātpersonas, kas nodarbojas ar garšaugu audzēšanu, sabiedriskās 
organizācijas, uzņēmēji, lauksaimnieki. 
 

Partnerības „Daugavkrasts” pārstāvju lēmējinstitūciju veido Lauku attīstības padome 
(ELFLA partnerība) un Teritorijas attīstības padome (EZF partnerība), kas katra sastāv no 5 
padomes locekļiem, kuri, ievērojot līdzvērtīgu sektoru pārstāvniecību, tiek ievēlēti no 
partnerības „Daugavkrasts” dibinātājiem un biedriem. Tie ir vadītāji, kas pārstāv pašvaldību 
institūcijas, zemnieku saimniecības, zvejnieki, nevalstiskās organizācijas un kopienas. 
Partnerības „Daugavkrasts” padomes: 
• veido Partnerību, kas ar savu darbību un resursiem spēj palīdzēt Ķekavas un 
Daugmales pagastu, kā arī Baložu pilsētas iedzīvotājiem uzlabot labklājības līmeni / celt 
dzīves kvalitāti ; 
• apzina un atbalsta aktīvos cilvēkus Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā un Baložu 
pilsētā, un stimulē iedzīvotājus dažādu mūsdienās nepieciešamu prasmju apguvei; 
• sekmē kopienu attīstību un veicina dažādu iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanos; 
• paplašina partnerību, iesaistot tajā dažādas vietējās institūcijas (skolas, bibliotēkas, 
interešu klubus, uzņēmējus u.tml.) 

Padomes regulāri (vismaz reizi mēnesī) rīko sanāksmes, lai analizētu pašreizējo 
situāciju, apspriestu pieejamos pakalpojumus, definētu risināmos jautājumus un prioritātes, uz 
kurām jākoncentrē uzmanība tuvākajā laika posmā.  

Organizācijas, kuras nav tieši pārstāvētas padomēs, tiek aicinātas piedalīties plašākā 
Partnerības darbā.  

Partnerība „Daugavkrasts” aptver visu Ķekavas pagastu, Daugmales pagastu un 
Baložu pilsētu to esošajās Ķekavas novada robežās. 
 
Partnerības Principi 
Partnerības „Daugavkrasts” darbība balstās uz sekojošiem principiem: 
• Ietvertība; 
• Līdzdalība; 
• Dažādība; 
• Savstarpēja vienošanās (konsensus);  
• Savstarpēja mijiedarbība; 
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• Taisnīgums; 
• Atklātība un caurspīdīgums. 
 

2010. gada janvārī Partnerības valde izveidojot darba grupu 5 cilvēku sastāvā uzsāka 
esošās stratēģijas pārstrādāšanu, par galveno tēmu izvirzot – dzīves kvalitātes paaugstināšana 
lauku apvidos, realizējot uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību, kopīgi veidotos 
projektus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību lauku teritorijā.  
 
Darba grupa stratēģijas izstrādei: 
 
Māris Belovs – Ķekavas novada pašvaldības projektu vadītājs, biedrības „Partnerība 
„Daugavkrasts”” valdes priekšsēdētājs, biedrības „Aste gredzenā” valdes loceklis;  
Māris Ozoliņš – Ķekavas novada pašvaldības projektu vadītājs; 
Jānis Ruško – Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieks; 
Astrīda Vītola – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja, sabiedriskās 
organizācijas „Liepas” pārstāve; 
Aivars Stikuts – Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Uģis Volosovskis – Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs 
 

2008. gada 19. augusta dibināšanas sapulcē tika ievēlēta valde, ievērojot partnerības 
principu, valdē tika ievēlēti 2 pārstāvji. 

2008. gada 10. oktobra kopsapulcē tika ievēlētas pārstāvju lēmējinstitūcijas – Lauku 
attīstības padome (ELFLA partnerība) 5 cilvēku sastāvā, padomē ir ievēlēti 2 pašvaldību 
pārstāvji, 1 nevalstisko organizāciju pārstāvis, 2 uzņēmēju pārstāvji, un Teritorijas attīstības 
padome (EZF partnerība) 5 cilvēku sastāvā, padomē ir ievēlēti 2 pašvaldību pārstāvji, 1 
nevalstisko organizāciju pārstāvis, 2 zivsaimnieki. Padomju veidošanā ir ievērots dzimumu 
līdztiesības princips un interešu pārstāvības princips, padomē ir iekļauti ekonomiskie un 
sociālie partneri, kas pārstāv visu sabiedrības grupu intereses. 
 

Partnerības Padomju darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu 
cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, panākt 
savstarpēju izpratni un vienošanos. 

Partnerības Padomju darbība balstās uz sekojošiem principiem: partnerība, ietvertība, 
līdzdalība, savstarpēja vienošanās (konsensus), atklātība un caurskatāmība, pēctecība. 
 
Stratēģijas nepieciešamības apraksts  
 

Esošā sociāli ekonomiskā situācija Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kas saistīta ar 
lauksaimniecības produkcijas zemo īpatsvaru iekšzemes kopprodukta veidošanā, ierobežoto 
nodarbinātību, nesabalansēto vecuma demogrāfisko ainu, ierobežoto pieeju pakalpojumiem, 
sociālo atstumtību un virkni citu problēmu, liecina, ka ir nepieciešams veikt atbilstošus 
attīstības atbalsta pasākumus.  

Viens no šādu problēmu risinājumiem ir kopienu (vietējo iniciatīvu grupu) un vietējo 
rīcības grupu veidošana, kas pulcē ap sevi dažādu interešu cilvēkus, lai kopīgi plānotu vietējās 
teritorijas attīstību un ekonomiskās situācijas atveseļošanos.  

Kā pierāda ES un pasaules valstu pieredze, tad izveidotās VRG spēj veiksmīgi īstenot 
dažāda veida un mēroga pasākumus, projektus un aktivitātes lauku teritorijās, sekmējot sociāli 
ekonomisko attīstību. Lai īstenotu praksē minēto ES pieredzi, sekmētu integrētas un uz 
iedzīvotāju vajadzībām balstītas politikas veidošanos, nostiprinātu vietējās iniciatīvas lomu 
lauku attīstībā, veicinātu labāku priekšstatu par pieeju „no apakšas uz augšu”, ar Eiropas 
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Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzfinansējumu tiek piedāvāta iespēja vietējām 
rīcības grupām īstenot savas integrētās lauku attīstības izmēģinājumu stratēģijas. 
 

Partnerība “Daugavkrasts” par stratēģijas tēmu izvirzīja - dzīves kvalitātes 
uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un 
pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības 
un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem. 
 

Izstrādājot attīstības stratēģiju dzīves kvalitātes uzlabošanai un iesaistoties vietējās 
rīcības grupas aktivitātēs iedzīvotājiem tiek dotas iespējas: pašiem noteikt lauku attīstības 
virzienus, iesaistoties lauku teritorijas vajadzību noteikšanā, iesaistīties lēmumu pieņemšanā 
par noteiktām lauku attīstības idejām (projektiem) nepieciešamo atbalstu, īstenot vietējās 
attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem Ķekavas un Daugmales 
pagastu, kā arī Baložu pilsētas teritorijā.  
 

Izstrādājot stratēģiju, Ķekavas un Daugmales pagastos tika organizēti iedzīvotāju 
forumi, kas deva ļoti labu iespēju pašiem iedzīvotājiem paskatīties uz teritorijas attīstības 
problēmām un izvirzīt risinājumus. Tādējādi stratēģijas izstrāde un ieviešana ir jauns 
skatījums uz lauku dzīves apstākļiem un iespējām, jo iedzīvotāji paši var lemt par 
pasākumiem, kas ir svarīgi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos. Šādi pat forumi tiks veidoti 
arī Baložu pilsētā. 

 
Stratēģijas ieviešana dos iespēju veidot vai uzlabot lauku iedzīvotājam nepieciešamos 

pakalpojumus pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai, kā arī veidos piederības sajūtu un 
lepnumu par savu teritoriju. Stratēģijas ieviešana būtiski vairos lauku jauniešu iespējas, jo, kā 
būtiskas problēmas ikvienā teritorijā akcentējas lauku jauniešu aktivitātes un iniciatīvas 
trūkums. Stratēģijā ir paredzēti īpaši pasākumi tieši jauniešu projektu realizēšanai (jauniešu 
centri, atpūtas un sporta vietas, u.c. projekti).  

Stratēģijas ieviešana dos iespēju paplašināt vietējās zināšanas, motivācijas, resursus un 
izmantot tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, jo patreiz biedrības partnerības darbības 
teritorijā ir visai maza pieredze ES finansētu projektu ieviešanā.  

Stratēģijas ieviešana dos iespējas uzsākt jaunas ekonomiskās aktivitātes, jo stratēģijā ir 
paredzētas aktivitātes jaunu pakalpojumu veidošanai un darba vietu izveidei.   

Bez tam stratēģijas ieviešana dos iespēju rūpēties par lauku teritorijai raksturīgās 
kultūras un dabas vides, tradīciju saglabāšanu un saudzīgu (ilgtspējīgu) izmantošanu, jo 
pasākumu plānā ir iekļautas vairākas aktivitātes, kas veicinās lauku vides un ainavas 
izveidošanu un sakārtošanu. 
 

Partnerība “Daugavkrasts”, veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību, aktīvi izvēršot 
savu darbību, iesaistot vietējos iedzīvotājus, jo kā rāda pirmās tikšanās ar pārstāvjiem no 
Ķekavas un Daugmales pagastiem, un Baložu pilsētas, vietējiem cilvēkiem, kas ir uzsākuši 
līdzdarboties vietējās iniciatīvas sekmēšanā, ir interese par vietējo iniciatīvu attīstību, 
nepieciešams tikai šo darbu turpināt dot zināšanas, prasmes, veidot iedzīvotājos izpratni par 
pilsonisko sabiedrību, līdzdalību, demokrātiju un iespējām iesaistīties pašvaldību darbā, 
lēmumu pieņemšanā, vietējās politikas veidošanā, lai sekmīgi piedaloties ikvienam indivīdam, 
veidotu sava pagasta dzīvi labāku, celtu dzīves kvalitāti, nodrošinātu ilgtspējas procesu – lai 
nākamās paaudzes varētu dzīvot ar augstāku labklājības un dzīves kvalitātes līmeni. 
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1.1.5. Aktivitāšu apraksts 

 
Tā kā vietējā rīcības grupa „Partnerība Daugavkrasts” ir izveidojusies tikai 2008.gada 

augustā, minētajai rīcības grupai ir salīdzinoši neliela Leader pieejas īstenošanā – ir īstenots 
viens projektu konkurss 2009.gadā, un ar 2010.gada februāri tiek uzsākts projektu konkurss 
par atlikušo finansējuma apjomu. Uz 2009.gada projekta konkursu bija iesniegti 8 projektu 
pieteikumi. lai arī konkurss ir noslēdzies, projektu pieteikumi joprojām tiek vērtēti LAD. 
Pieredze ir arī Vietējās rīcības grupas valdes locekļiem, kuri arī iepriekš ir darbojušies gan kā 
projektu vadītāji, gan arī kā projektu eksperti un projektu vērtētāji. 

 
1.1.6. Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitas apraksts, vietējās rīcības grupas 
teritorijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana stratēģijas izstrādē. 

 
Lai izstrādātu vietējo attīstības stratēģiju, tika realizētas sekojošas rīcības: 

1. Savākta un apkopta informācija par Ķekavas un Daugmales pagastu, kā arī par Baložu 
pilsētas sociālekonomiskajiem rādītājiem; 
2. Apkopota informācija par publiskā sektora pieejamību un sniegtajiem pakalpojumiem; 
3. Vispārīgi raksturota vietējās rīcības grupas darbības teritorija. 
 

Lai apzinātu teritorijas iedzīvotāju vajadzības un veicinātu iedzīvotāju iesaisti 
teritorijas attīstībā un problēmu risināšanā, tika organizētas vairākas tikšanas ar iedzīvotājiem 
(iedzīvotāju forumi). Iedzīvotāju tikšanās tika organizētas pēc teritoriālā principa – tikšanās 
tika organizētas lielākajās apdzīvotajās vietās, kā arī nozaru pārstāvji tika aicināti uz tikšanās 
reizēm ar vietējās rīcības grupas pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības un redzējumu. 
Šādu diskusiju rezultātā (Brain storm) tika apkoptas visas izteiktās idejas un ierosinājumi, kas 
tālāk tika sagrupēti pa nozarēm un iestrādāti stratēģiskajā plānā. Uz diskusijām tika aicināti 
gan zivsaimniecības nozares pārstāvji, gan zemkopības pārstāvji, jaunieši, kā arī nevalstiskā 
sektora pārstāvji. Ar pārējiem pagastu iedzīvotājiem tika organizētas tikšanās reizes, kuru 
laikā katram iedzīvotājam tika dota iespēja izteikt savas domas un ierosinājumus, kā uzlabot 
dzīves vidi un dzīves kvalitāti. 

Iedzīvotāju vajadzību noteikšanai tika izmantotas arī aptaujas anketas (anketēšanas 
metode), kuras bija iespējams aizpildīt gan elektroniskā veidā, gan ar roku. Anketas tika 
apkopotas, un anketu rezultāti norādīja vietējai rīcības grupai galvenos virzienus, kuriem 
jāpievērš uzmanība, izstrādājot stratēģisko plānu un rīcības plānu.  

 
1.1.7. Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības 
nodrošināšana ar dažādām vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajām 
organizācijām 

 
Informācija vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajām nevalstiskajām 

organizācijām, uzņēmumiem, zvejnieku saimniecībām, zemnieku saimniecībām un 
privātpersonām tiek nodota sekojošos veidos: 

 
1. Publicējot informāciju vietējā laikrakstā „Ķekavas novads”; 
2. Publicējot informāciju Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā internetā – 
www.kekavasnovads.lv; 
3. Izsūtot informāciju pa elektronisko pastu; 
4. Telefoniski informējot ieinteresētās personas un potenciāli ieinteresējamās personas; 
5. Nododot informāciju mutvārdos; 

http://www.kekavasnovads.lv


 8 

6. Publicējot informāciju internetā mājas lapā www.daugavkrasts.lv/index.php 
 

Ir izstrādāta vietējās rīcības grupas mājas lapā – www.daugavkrasts.lv kā arī izstrādāts 
VRG buklets, kurš ir pavairots 500 eksemplāros. Abos iepriekš minētajos medijos ir sniegta 
īsa informācija par vietējo rīcības grupu, tās mērķiem un uzdevumiem, kontaktinformācija, 
darbības teritorija, kā arī prioritātes un galvenās rīcības. 

Šobrīd daļa informācijas tiek izplatīta un atgriezeniskā saite tiek veidota, iesaistot 
diskusijās dažādas sociālās grupas – jauniešus, zemniekus, zvejniekus, nevalstiskā sektora 
pārstāvjus un pārvaldes darbiniekus, kuri tālāk nodod informāciju pa mēdiju kanāliem, 
sniedzot pretī pārstāvēto pušu informāciju, vēlmes un vajadzības. 

Pie publicitātes pasākumiem var minēt informāciju par tikšanās reizēm un iedzīvotāju 
forumiem interneta vietnēs – pašvaldību mājas lapās, tāpat informācija par plānotajiem 
forumiem un tikšanās reizēm tiek nosūtīta visām ieinteresētajām personām elektroniski, kā arī 
mutvārdos un telefoniski. Pēc forumiem un tikšanās reizēm tiek veidotas preses relīzes, kuras 
tiek publicētas Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā – www.kekavasnovads.lv un vietējā 
laikrakstā „Ķekavas novads”.  

 
1.2. Vietējās rīcības grupas teritorijas situācijas analīze, nosakot teritorijas attīstības 
galvenās problēmas (vajadzības), sekas un iespējamos stratēģiskos risinājumus: 
1.2.1. Teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

Vietējās rīcības grupas „Partnerība „Daugavkrasts”” teritorija apvieno Ķekavas un 
Daugmales pagastu teritorijas, kā arī Baložu pilsētu – visu pašreizējā Ķekavas novada 
administratīvo teritoriju. VRG „Partnerība „Daugavkrasts”” teritorija atrodas bijušajā Rīgas 
rajona teritorijā, tagadējā Rīgas plānošanas reģiona teritorijā. Latvijas centrālajā daļā (gandrīz 
Latvijas centrā - Latvijas ģeogrāfiskais centrs atrodas Ikšķiles teritorijā), Vidzemē. Teritorijas 
reljefu un klimatiskās īpatnības nosaka teritorijas novietojums Viduslatvijas zemienes 
dienvidaustrumu daļā: t.i. viegli viļņots līdzenums. 
 
Teritorija robežojas ar: 
- sauszemes robeža ar – Iecavas novadu, Olaines novadu, Ķeguma novadu, Mārupes novadu; 
- ūdens robeža – pa Daugavu ar Ikšķiles novadu un Salaspils novadu.  
 Teritorijas austrumu puses robeža stiepjas gar Daugavas un tās attekas – Sausās 
Daugavas, Rīgas HES ūdenskrātuves kreiso krastu. To šķērso vairākas mazās upes – Ķekava, 
Misa, Olekte, Titurga, Tāmurga, Bērzene, Dobupīte, Sūnupīte,  Varžupīte, Raģupīte, Meitupe 
un Kausupīte, no kurām lielākās ir Ķekavas un Misas upes. Visas šīs upes ir tikušas regulētas, 
iztaisnotas un pielāgotas meliorācijas vajadzībām. Partnerības teritorijā atrodas Lejas ezers un 
Titurgas ezers. Padomju laikos mākslīgi izbūvētais kanāls, kas savieno Daugavu un Misu, 
pašreiz vairs nepilda savas sākotnēji plānotās funkcijas un darbojas kā grāvis meliorācijas 
ūdeņu savākšanai un aizvadīšanai. Teritorija atrodas Daugavas upes baseinā un Lielupes upes 
baseinā (Misas upe).   
 Kopējā teritorijas platība ir 26 354 ha. Dominējošais zemes lietošanas veids ir meža 
zemes, kas aizņem aptuveni 14 tūkstoši ha jeb 50% no kopējās zemes platības. Būtisks zemes 
izmantošanas veids ir arī lauksaimniecības zemes, kas aizņem aptuveni 7,4 tūkstoši ha jeb 
30% no kopējās zemes platības pagastā.  
 
 
1.2.2. Demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra 
 

Vietējās rīcības grupas „Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijā ir 20 945 iedzīvotāji (uz 
2009.g.janvāri). Iedzīvotāju skaits teritorijā pakāpeniski pieaug jau no 1995.gada, kad sākās 

http://www.daugavkrasts.lv/index.php
http://www.daugavkrasts.lv
http://www.kekavasnovads.lv
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intensīva iedzīvotāju migrācija no Rīgas pilsētas uz dzīvi Pierīgā, kā arī iedzīvotājiem no 
tālākiem Latvijas rajoniem pārceļoties uz dzīvi tuvāk darba vietai Rīgas pilsētā. Iedzīvotāju 
skaita pieaugumu izskaidro teritorijas izdevīgais transportģeogrāfiskais novietojums - 
nelielais attālums no valsts galvaspilsētas un ekonomiskā centra Rīgas, kas veicina augošu 
pieprasījumu pēc jaunām individuālās dzīvojamās apbūves teritorijām. Arī turpmākajos gados 
ir prognozējama strauja iedzīvotāju skaita palielināšanās tendence, ko veicinās jaunu 
kvalitatīvu dzīvojamo teritoriju, ar nepieciešamo tehnisko un sociālo infrastruktūru, 
veidošanās.  

Pašreizējo partnerības teritorijas struktūru un apdzīvotību lielā mērā ietekmējusi Rīgas 
HES izbūve 60. gadu beigās, kā rezultātā tika appludinātas plašas lauksaimniecībā 
izmantojamās un iekoptās teritorijas, būtiski tika izmainīta Daugavas ielejas dabiskā ainava, 
notikušas dabīgo piekrastes biotopu izmaiņas, ūdenstecei raksturīgo procesu nomaiņa ar 
ūdenskrātuvei raksturīgākiem procesiem u.c. 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski 
izveidojies ciemu un viensētu tīkls. Pašreiz šajā teritorijā ir izveidojušās daudzas blīvi 
apdzīvotas vietas. Par teritorijas centru no apdzīvotības viedokļa var uzskatīt Ķekavas ciemu 
un tā apkārtējās teritorijas, kur dzīvo puse no kopējā iedzīvotāju skaita teritorijā, un Baložu 
pilsētu, kur ir vērojama liela iedzīvotāju skaita koncentrācija uz 1 kv.km Liela daļa 
iedzīvotāju koncentrējusies apdzīvotās vietās, kuras teritoriāli atrodas tuvu Rīgas pilsētas 
robežai (Baložu pilsēta, Valdlauči, Katlakalns, Rāmava) – šajās teritorijās dzīvo aptuveni 50% 
iedzīvotāju. Pārējās vēsturiski izveidojušās apdzīvotās vietās pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir 
salīdzinoši neliels.  

Lielākās apdzīvotās vietas pagastā ir Ķekava, Baloži (ar daudzstāvu māju apbūvi), 
Valdlauči, Daugmale un Rāmava ar daudzdzīvokļu (5-stāvu) māju apbūvi. Vairums teritorijas 
iedzīvotāju (~ 70%) dzīvo daudzdzīvokļu mājās ar augstu labiekārtojuma līmeni. Vairākos 
ciemos – Daugmalē, Katlakalnā, Alejās, Lapeniekos, u.c, kā arī jaunajos apbūves ciematos ir 
mazstāvu privātmāju apbūve (1-stāvu, 2-stāvu, 2,5- stāvu mājas). Daugmale un Dzintari 
uzskatāmi par lauku ciemiem, bet Ozolparks un Pikstes kā lauku apbūves teritorijas viensētu 
grupas. 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijai raksturīgs liels skaits dārzkopības sabiedrību-
kooperatīvu (Ausma, Aviators, Dzintari, Lāčplēsis, Pļavas, Radiotehnika, Restaurators, 
Rožkalni, Tekstilnieks, Veckalni, Ziedonis, Jeņči, Medemciems). Sākotnēji šajos masīvos 
atradās vasarnīcas, kurās sezonas laikā (vasarā) uzturējās lielu ražošanas uzņēmumu 
darbinieki ar dzīvesvietu Rīgā. Atbrīvojoties zemes tirgum pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, 
zemes gabalu īpašnieki mainās, vasarnīcas tiek funkcionāli izmantotas par dārza mājām 
pastāvīgai dzīvošanai. Lielākie dārzkopības sabiedrību masīvi atrodas Rīgas tuvumā un Misas 
upes krastos Dzērumos. 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijā pēdējos gados strauji attīstījās zemes tirgus, ko 
noteica lielpilsētas tuvums un vispārējā valstī dominējošā tendence vidēji turīgiem cilvēkiem 
atstāt pilsētas nelabvēlīgo vidi, tā vietā par dzīvesvietu izvēloties privātmāju lauku apvidū. 
Mājokļu būves tempus raksturo īpaši pēdējā laikā (kopš 2001.gada) strauji augošais izdoto 
būvatļauju skaits dzīvojamo māju un dārza māju būvniecībai un ekspluatācijā pieņemto māju 
skaits. 

Jomā, kas saistīta ar jaunu mājokļu būvniecību, zemes gabalu sagatavošanu un 
piedāvāšanu jaunu mājokļu būvniecībai, ir raksturīga privātā iniciatīva. Raksturīgākās 
problēmas jaunajos apbūves ciematos ir: 

- infrastruktūras elementu iztrūkums – bieži vien nav fiziskās pieejamības atsevišķiem 
zemes gabaliem vai arī piekļūšana ir apgrūtināta, netiek centralizēti nodrošināti 
sabiedriskie pakalpojumi, piemēram, ūdensapgāde un kanalizācija, ielu uzkopšana 
u.c.; 

- haotiska adresācija; 
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- jaunajos apbūves ciematos nav atvēlēta vieta koplietošanas vajadzībām – atpūtai un 
rekreācijai, bērnu spēļu un sporta laukumiem u.c.; 

- tuvumā nav sabiedriskā transporta pieturu;  
- nav noteiktas šo jaunās dzīvojamās apbūves ciematu robežas un nosaukumi u.c. 

problēmas. 
 
1.2.3. Ekonomiskā situācija  

Sociālā un ekonomiskā situācija, kā arī pašvaldību statuss Latvijā nav nostabilizējies, 
ir pabeigta administratīvi teritoriālā reforma, kā arī reformas publiskajā pārvaldē un sociālajās 
sfērās (labklājības, veselības aprūpes, izglītības sistēmās) un likumdošanā. 
Attīstības programmas izstrādes laikā tika apskatīti vairāki pašvaldības nākotnes attīstības 
virzieni, izvērtējot teritorijas izmantošanas iespējas, ieguvumus, riskus.  

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstība balstīta uz pēc iespējas efektīvākas 
pašvaldībai pieejamo resursu un iespēju izmantošanas, iedzīvotāju un privātuzņēmēju 
iesaistīšanas, apkārtējo teritoriju iespēju izmantošanas un racionālas zemes izmantošanas 
veidu noteikšanu. 

Pašlaik bezdarbnieku skaits Ķekavas novada teritorijā sastāda 16.7% no darbaspējīgo 
iedzīvotāju skaita.  Arvien krasāk jūtams darbaspēka trūkums – nepietiek gan kvalificētu 
speciālistu gan darbinieku mazkvalificētiem darbiem. Līdzīga situācija vērojama arī 
partnerības „Daugavkrasts” teritorijā. Tādēļ īpaša vērība jāpiegriež tam, lai darba tirgū 
iekļautu problēmgrupu iedzīvotājus. Lielā mērā bezdarba problēmu palīdz risināt Rīgas 
tuvums, kur ir salīdzinoši liels darba vietu piedāvājums. 

No visu Rīgas rajona bezdarbnieku kopskaita 13,6% ir jaunieši, no kuriem 33,8% ir 
tikai pamata vai nepabeigta pamatizglītība. Lielākā daļa no šiem jauniešiem nav motivēti 
mācīties un apgūt profesiju, kā arī strādāt. Zemās atbildības un pienākuma apziņas dēļ, 
nepieciešams liels pašvaldību sociālo un NVA darbinieku darbs ar šo personu grupu. 
Samazinās to jauniešu bezdarbnieku skaits, kas ieguvuši augstāko izglītību (9% no jauniešu 
bezdarbnieku kopskaita). 

Lielākā daļa pirmspensijas grupas bezdarbnieku mācību iestādes beiguši sen, iegūtās 
zināšanas ir novecojušas, ja tās nav savlaicīgi papildinātas apmeklējot dažādus kursus, tādēļ 
viņiem ir grūti iekļauties darba tirgū. Šajā vecumā saasinās arī veselības problēmas. Daļa vēl 
aizvien nepārvalda valsts valodu. Pēdējos gados vietējās pašvaldības aktīvi iesaistās 
pasākumos, lai veicinātu savu iedzīvotāju mūžizglītību. 

Neskatoties uz to, ka nepietiek darbinieku, darba devēji nav īpaši motivēti pieņemt 
darbā invalīdus, jo pastāv risks, ka būs zems darba ražīgums un bieža slimošana. 
Nepieciešams valsts atbalsts subsidēto darba vietu izveidošanā. 

Personām (galvenokārt sievietēm) pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma sekmīgi iekļauties 
darba tirgū traucē tas, ka vēl aizvien nepietiek vietas bērnu iekārtošanai pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Piedāvātās darba algas nav tik lielas, lai varētu algot aukli. Vienai daļai periods, ko 
viņi pavadījuši kopjot bērnu, ir pazeminājis konkurētspēju. Darbā ātrāk atgriežas tie 
bezdarbnieki, kas ieguvuši augstāko izglītību, jo atrod darbu ar tādu atalgojumu, ka var 
atrisināt problēmas, kas saistītas ar bērna audzināšanu (algot aukli). 

 
Būtiskākās nodarbinātības problēmas partnerības „Daugavkrasts” teritorijā ir: 

• Pirmspensijas vecuma personām grūti iekļauties darba tirgū, jo ir veselības problēmas. 
• Jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem nav motivēti gūt zināšanas un strādāt. Zema 

pienākuma un atbildības apziņa 
• Bezdarbniekiem nav liela motivācija un interese par iekļaušanos darba tirgū, noraidoša 

attieksme pret informāciju par darba iespējām, samierināšanās ar esošo situāciju. 
• Zema darba kvalifikācija un izglītības līmenis, nevēlēšanās to uzlabot.  
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• Palielinās būvniecība, bet strādniekiem netiek veikta samaksa valstī noteiktā kārtībā. 
Netiek slēgti darba līgumi. 

• Lielas atkarības problēmas (alkohols u.c.). 
 

Pašvaldību vērtējums par svarīgāko tautsaimniecības nozaru tendencēm nodarbinātības jomā 
partnerības „Daugavkrasts” teritorijā ir šāds: 

• Sakarā ar intensīvo apbūvi, strauji samazinās lauksaimnieciskā darbība. 
• Strauji attīstās privāto un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība un 

rekonstrukcija. 
• Strauji attīstās un paplašinās loģistikas uzņēmumi. 
• Palielinoties iedzīvotāju skaitam pašvaldībās, un, pieaugot pieprasījumam pēc vietām 

pirmsskolas izglītības iestādēs un mācību iestādēs, palielināsies nodarbināto skaits 
izglītības nozarē. 2010.gada tendence liecina, ka dzīvojamo māju būvniecība un 
loģistikas uzņēmumu attīstība ir apstājusies. 
 
Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstību galvenokārt nosaka izdevīgais 

ģeogrāfiskais novietojums, Rīgas tuvums, dabiskie resursi – augsnes, meži, ūdeņi, ceļi.  
 
 
 
 
Ūdeņu resursi 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorija atrodas Daugavas upes baseina un Lielupes 
baseina teritorijā, Daugavas (Daugavas ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 41315, apakšbaseina 
platība 43,5 km2) un Sausās Daugavas (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 4132, apakšbaseina 
platība 282,9 km2), Rīgas HES ūdenskrātuves (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 41335, 
apakšbaseina platība 23,6 km2) krastā, teritoriju šķērso mazās upes Titurga (ūdens 
saimnieciskā iecirkņa kods 41322, apakšbaseina platība 36,5 km2), Misa (ūdens saimnieciskā 
iecirkņa kods 3842, apakšbaseina platība 902,6 km2), Ķekava (ūdens saimnieciskā iecirkņa 
kods 41324, apakšbaseina platība 168,6 km2), Dobupīte (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 
413244, apakšbaseina platība 15,4 km2), Pūķupe (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 41326, 
apakšbaseina platība 6,5 km2), Bērzene (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 41328, 
apakšbaseina platība 54,7 km2), Olekte, Varžupīte, Raģupīte, Meitupe un Kausupīte, Lejas 
ezers (ūdenstilpju klasifikatora kods 41177) 4,9 hektāri platība, maksimālais dziļums 4.0 
metri beznoteces. Rīgas pilsētas dzeramā ūdens ņemšanas vietas tuvums (Ķekavas pagasta 
teritorijā) nosaka ūdenskrātuves izmantošanas ierobežojumus un atsevišķos nosacījumos arī 
kopumā visā ūdenskrātuves akvatorijā un tās tiešā tuvumā. Pamatā HES ūdenskrātuve, upes, 
karjerdīķi un ezeri tiek izmantoti rekreatīviem mērķiem – peldēšanās, makšķerēšanai, atpūtai. 

Hidroloģisko stāvokli partnerības teritorijā ietekmē Rīgas hidroelektrostacijas 
ūdenskrātuvju ūdens līmeņu režīms. 

Šajā teritorijā atrodas arī savdabīgs mākslīgais ūdens objekts – Daugavas – Misas 
kanāls, kas savieno Daugavas un Lielupes upes baseinus. Noteikta ūdensgūtnes baseina 
kanālam nav, jo tas ir izrakts pāri ūdensšķirtnei. Daugavas – Misas kanāls ir izbūvēts Rīgas 
rajona Ķekavas pagasta teritorijā pēc institūta „Latgiproprom 1967.g.projekta un bija 
paredzēts ūdens pārsūknēšanai no Daugavas upes uz Misas upi (Lielupes upes sateces 
baseins), lai palielinātu Misas upes caurplūdumu mazūdens periodos un nodrošinātu ūdens 
ņemšanu Olaines ķīmiski – farmaceitiskās apvienības un Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas 
vajadzībām. Pašlaik kanāls nedarbojas un pilda meliorācijas ūdeņu novadīšanas funkcijas. 
Daugavas – Misas kanālā ir novērotas sekojošas zivju sugas – rauda, asaris, līdaka, līnis, 
grundulis, rudulis, vīķe, plicis, karūsa, sapals. 



 12 

Ķekavas upe ir dabīga un vienmērīga tecējuma, apmēram. 3 m plata, 1 m dziļa, 
potamāla tipa. Aizaugums ir 10% līdz 50 %. Ūdens ir vizuāli tīrs, brūnā krāsā, bez smaržas. 
Upes gultne mīksta, to klāj smilts, makrofīti, akmeņi, oļi. Upes krasti ir izskaloti, stāvi. Upes 
fizikālie apstākļi vidustecē ir labi, lejtecē – apmierinoši. Dominējošie makrozoobentosa 
organismi ir tīriem ūdeņiem raksturīgās upes micītes Ancylus fluviatilis, tīru vai vāji 
piesārņotu ūdeņu rādītāji sānpeldes Gammarus pulex, vidēji piesārņotiem vai pat piesārņotiem 
ūdeņiem tipiskie mazsaru tārpi Oligochaeta un gliemenes Pisidium sp., kā arī viendienīties 
Baetidae sp. Saprobitātes indekss pēc makrozoobentosa Ķekavas upē svārstās no 1,65 
(vidustecē) līdz 2,00 (lejtecē), pēc kura ūdens kvalitāte upē vērtējams kā vāji piesārņota. 
Daugavas – Misas kanālā stāvošiem ūdeņiem raksturīga dabiskā eitrofikācija, kas izpaužas kā 
pakāpeniska aizaugšana un pieguļošo teritoriju pārpurvošanās. Mehāniskais piesārņojums – 
metāla lūžņi, riepas un pudeles. Šis piesārņojums galvenokārt bojā upju izskatu un ainavu, 
taču piesārņojumam sadaloties, iespējama arī dažādu ķīmisku vielu ieskalošanās ūdenī, radot 
apdraudējumu ūdensdzīvniekiem, putniem un zivju populācijai ūdenstilpnē. 

Saskaņā ar Latvijas Zivsaimniecības pētījumu institūta 2001.g. veikto izpēti Kopumā 
Daugavas baseina ūdeņos sastopama 41 saldūdens un ceļotājzivju suga: palede (Alosa fallax), 
lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta) un tā saldūdens pasuga strauta forele (Salmo trutta 
fario), sīga (Coregonus lavaretus), repsis (Coregonus albula), salaka (Osmerus eperlanus), 
līdaka (Esox lucius), plaudis (Abramis brama), plicis (Blicca bjoerkna), spāre (Abramis 
ballerus), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca), 
karūsa (Carassius carassius), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karpa (Cyprinus carpio), ālants 
(Leuciscus idus), sapals (Leuciscus cephalus), baltais sapals (Leuciscus leuciscus), salate 
(Aspius aspius), vīķe (Alburnus alburnus), ausleja (Leucaspius delineatus), grundulis (Gobio 
gobio), spidiļķis (Rhodeus sericeus), mailīte (Phoxinus phoxinus), pavīķe (Alburnoides 
bipunctatus), vimba (Vimba vimba), kaze (Pelecus cultratus), zandarts (Stizostedion 
lucioperca), asaris (Perca fluviatilis), ķīsis (Gymnocephalus cernua), zutis (Anguilla anguilla), 
sams (Silurus elanis, vēdzele (Lota lota), akmeņgrauzis (Cobitis taenia), bārdainais 
akmeņgrauzis (Noemacheilus barbatulus), pīkste (Misgurnus fossilis), rotans (Percottus 
glehni), platgalve (Cottus gobio), deviņadatu stagars (Pungitius pungitius) un trīsadatu stagars 
(Gasterosteus aculeatus), kā arī 3 nēģu sugas: upes nēģis (Lampetra fluviatilis), strauta nēģis 
(Lampetra planeri) un jūras nēģis (Petromyzon marinus). Zivju sugu daudzveidības ziņā 
Daugava ar tās ūdenskrātuvēm kopumā ir viena no nozīmīgākajām upēm Latvijā. Tajā ir 
sastopamas visas Latvijas saldūdens un ceļotājzivju sugas, izņemot repsi. 

Ceļotājzivis, parasti uzturas jūrā, bet nārstot dodas uz upēm. Tās ir 8 sugas: palede, 
lasis, taimiņš, sīga (ceļotājforma), jūras salaka, vimba, kaze, kā arī zutis, kas nārstojot 
Atlantijas okeāna Sargasu jūrā. Ceļotāji ir arī jūras nēģis un upes nēģis. Paledes vairošanās 
Latvijas iekšējos ūdeņos nav zināma, taču atsevišķi pieaugušu zivju eksemplāri ir noķerti 
Daugavā. Līdzīga situācija ir arī ar jūras nēģi un kazi, taču kazes atsevišķus eksemplārus 
samērā regulāri noķer arī Ķīšezerā. Lašu dabiskā nārsta vietu Daugavas baseinā praktiski nav. 
Zivaudzētavu izlaistie laši, atgriežoties migrē Daugavā līdz Rīgas HES, Buļļupē, Ķīšezerā un 
Juglas ezerā. Vairāk ir taimiņu, kuri arī migrāciju rezultātā sastopami minētajās upēs un 
ezeros, un nārsto Lielajā Juglā un Mazajā Juglā. Taimiņa saldūdens forma – strauta forele 
sastopama Juglas upēs un Daugavas baseina upēs virs Rīgas HES aizsprosta. Upes nēģi 
galvenokārt tiek zvejoti Daugavā līdz Rīgas HES aizsprostam, taču sastopami arī Buļļupē, 
Lielajā Juglā un Mazajā Juglā, kā arī migrē caur Juglas ezeru, Ķīšezeru, Lielo Baltezeru un 
Mazo Baltezeru. Zuši sastopami vairumā piejūras ūdeņu, kur to migrācijas neierobežo 
aizsprosti, kā arī daudzos iekšzemes ūdeņos, kuros agrākajos gados veikta zušu mazuļu 
ielaišana. Zutis ir visizplatītākā ceļotājzivs Daugavas baseina ūdeņos. 

Zvejnieki izmanto tikai daļu no Daugavas baseina ūdeņos sastopamajām 41 zivju un 3 
nēģu sugām. Nozvejas statistikā minētas 27 zivju sugas: lasis, taimiņš, sīga, repsis, salaka, 
līdaka, plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, sudrabkarūsa, karpa, ālants, sapals, salate, 
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vimba, kaze, vīķe, zandarts, asaris, ķīsis, zutis, sams, vēdzele un trīsadatu stagars, kā arī nēģis. 
Beidzamajos desmit gados zveju galvenokārt nosaka pieprasījuma un piedāvājuma attiecības, 
tāpēc tā ir orientēta uz komerciāli vērtīgākām zivju sugām (līdaka, līnis, zandarts un zutis), 
taču tradicionāli ir arī pieprasījums pēc plaužiem (īpaši liela izmēra), raudām un asariem, kuru 
populācijas ir arī ievērojami lielākas nekā „vērtīgākām” zivju sugām. Beidzamajos 10 gados 
kopnozvejas nozīmīgāko daļu deva plauži (38 %), mazāku – līdakas (13 %), raudas (11 %), 
pliči (lielākā daļa no tiem ir neliela izmēra plauži) un zuši (pa 7 %), asari (6 %), zandarti (5 
%), nēģi (4 %), kā arī citas zivju sugas. Mūsdienās, salīdzinot ar iepriekšējiem 40 gadiem 
(1941. – 1990. gads), ievērojami samazinājies raudu īpatsvars, bet pieaudzis plaužu, līdaku, 
zušu un zandartu īpatsvars. Beidzamo 10 gadu laikā turpina pieaugt līdaku, zandartu, kā arī 
asaru nozvejas. Stabilizējušies plaužu un raudu ieguves apjomi, bet pakāpeniski samazinās 
zušu nozvejas, kas galvenokārt atkarīgas no astoņdesmito (mazāk septiņdesmito) gadu 
ielaišanām. Nēģu zveja notiek tikai Daugavas lejtecē līdz Rīgas HES aizsprostam. 
Beidzamajos 10 gados tā svārstās no 6.4 t līdz 22.1 t (vidēji 10.7 t) gadā. Maksimālā nozveja 
22. 1 t sasniegta 2000. gadā. 

Ar Rīgas HES saistītie zivsaimnieciskie pasākumi ietvēra z/a „Tome” rekonstrukciju 
(1983. g.) jūras dzīvei gatavu laša mazuļu-smoltu izlaišanai un z/a „Dole” celtniecību (1987. 
g.) vimbas mākslīgai ataudzēšanai. Nolūkā saglabāt zivju populāciju ģenētisko stabilitāti un 
adaptāciju savvaļas apstākļiem LZPI jau Rīgas HES projektēšanas sākumā stadijā 1965. g. 
pamatoja arī zivju ceļa izbūves nepieciešamību spēkstacijas dambī. Tomēr pēc PSRS 
direktīvo orgānu rīkojuma zivju ceļš netika ieprojektēts, bet tā vietā uzbūvēts un novietots 
Daugavā pie Katlakalna īpašs katamarāna tipa kuģis “Nārsts”, kura uzdevums bija vimbas, kā 
arī taimiņa, nēģa u.c. zivju vaislinieku apzveja to tālākai transportēšanai uz Ogres upi 
dabiskajam nārstam. Tomēr izrādījās, ka vaislinieku nozvejas kuģis „Nārsts” ir savam 
uzdevumam nederīgs, zivju pārvešanas mēģinājumi uz Ogri bija neefektīvi, bet z/a “Dole” 
nodošana ekspluatācijā aizkavējās par 15 gadiem, līdz vimbas resursi bija jau samazinājušies 
vismaz desmitkārtīgi. 

Rīgas HES ir uzcelta tā, ka tagad pie tās izbūvēt efektīvu zivju ceļu ir problemātiski. 
Spēkstacijas lejas bjefā, pie Dārziņiem, daudzo turbīnu noteces krasās svārstības nogurdina un 
dezorientē zivis, un tas samazina varbūtību atrast ieeju potenciālajā pārlaidējā, turklāt būtu 
iespējams tikai tajos īsajos periodos, kad turbīnas tiek apturētas. Savukārt Sausajā Daugavā 
hidroloģiskā situācija ir tieši pretēja – tur ūdens notece ir daudz par vāju zivju pievilināšanai, 
tāpēc visa kompensācija zivsaimniecībai jāpanāk ar zivkopības paņēmieniem. 

Latvijā ir 4 šādas reāli sastopamas sugas: akmeņgrauzis, pīkste, platgalve un spidiļķis, 
kā arī strauta nēģis, kuras patreiz mūsu likumdošana neaizsargā, bet kuras ir minētas Eiropas 
Savienības Biotopu direktīvas (Council Directive 92/43/EEC) pielikumos.  

Pēc LZPI 1999. gadā izstrādātās koncepcijas „Lašu zivju licencētās makšķerēšanas 
perspektīvas un bioloģiskais pamatojums strauta foreles resursu pavairošanai Latvijas upēs” 
Daugavas baseinā uz aptauju pamata atzīmētas 34 foreļupes, tajā skaitā ir arī Ķekavas upe.  

Pašlaik Latvijā ļoti iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids ir makšķerēšana. Ieviesta 
vispārējā maksa par makšķerēšanu makšķerēšanas kartes veidā, bet atsevišķās ūdenstilpēs, 
kurās tiek organizēta licencētā makšķerēšana, tiek prasīta arī papildmaksa par licenci. 
Makšķernieki izmanto lielāku daļu no Daugavas baseina ūdeņos sastopamām zivju sugām 
nekā zvejnieki, jo tie ķer arī tādas „nerūpnieciskās” sugas kā baltie sapali, grunduļi, vīķes, ķīši 
u.c. Astoņdesmitajos gados makšķernieku kopskaits Latvijā tika novērtēts ap 200 tūkst. 
cilvēku, no kuriem apmēram puse bija dažādu makšķernieku biedrību biedri. Patreiz šis skaits 
varētu būt samērā līdzīgs. Ņemot vērā, ka lielākā daļa Daugavas baseina ūdeņu ir 
makšķerēšanai labi piemēroti, bet to ūdens virsmas platība apmēram vienāda ar pusi no visu 
Latvijas ūdeņu kopplatības, domājams, ka Daugavas ūdeņos ik gadus makšķerē apmēram 50 – 
100 tūkst. cilvēku. Ūdensteces Ķekavas novadā saistībā ar to daudzveidīgajām iespējām 
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varētu sekmīgi izmantot makšķerēšanai, perspektīvā paplašinoties makšķerniekiem 
piedāvātajam servisam.  

Saskaņā ar LZRA Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības nolūkos pavasarī 
nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2007.g. zivkopības nolūkos kā zivju vaisliniekus 
Sausā Daugavā un Daugavā no Rīgas HES līdz Salu tiltam plānots nozvejot līdakas (80 gab.), 
zandartus (280 gab.) un vimbas (600 gab.). Pavasarī nārstojošo zivju kāpuru un mazuļu 
izlaišanas ūdenstilpes LZRA zivju resursu atražošanas plāna realizācijai 2007.g. Sausajā 
Daugavā plānots izlaist nēģus (3 milj. kāpuru), vimbas (300 tūkst. mazuļu) un zandartus (50 
tūkst. mazuļu).  

Rūpnieciskās zvejas limiti 2008.gadā Sausajā Daugavā un Ķekavas upē, kā arī 
Daugavas – Misas kanālā nav piešķirti; rūpnieciskās zvejas limiti Daugavā ir noteikti 3 murdu 
apmērā un Rīgas HES ūdenskrātuvē – 35 murdi.  

Zivju daudzumu un daudzveidību upēs ietekmē vairāki faktori: 
- ūdens hidroloģija (straumes ātrums, ūdens temperatūra, skābekļa saturs, ūdens 

skābums); 
- upes lielums (sateces baseina lielums, upes platums un dziļums); 
- biotopu daudzveidība upes posmā (krastu veģetācija, grunts tips, zemūdens 

veģetācija); 
- piesārņojums. 
Ūdeņu kvalitātes uzlabošanās un papildus ūdens pietece būs labvēlīga zivju 

populācijai Daugavas – Misas kanālā, Ķekavas upē un Sausajā Daugavā, migrējošajām zivīm 
– vimbām, nēģiem, taimiņiem, strauta forelēm, lašiem, kā arī tiks radīti labvēlīgi apstākļi 
līdaku, asaru, līņu un citu zivju sugu populācijas pieaugumam, kā arī uzlabosies nārsta 
apstākļi minētajām zivju sugām. 

Jauns brīvā laika pavadīšanas veids ar strauji pieaugošu popularitāti ir putnu vērošana 
brīvā dabā. Sausajā Daugavā ir divas vietas, kur var novērot putnu koncentrācijas: 1) pie 
augšgala, kur upe ir sekla, ar smilšainu pamatu un vairākiem avotiem. Šajā vietā ietek Bērzes 
kanāls ar spēcīgu straumi, bet no Doles salas puses – kanāls no zivju dīķiem, padarot šo upes 
posmu par neaizsalstošu arī ziemas laikā. Tā ir putnu apstāšanas vieta migrāciju laikā, laba 
ziemošanas vieta zivju gārņiem, ūdensputniem un bridējputniem; 2) posms augšpus Doles 
muižas parkam (biežāk lietotais nosaukums – Sausā Daugava pie muzeja), ar dolomīta pamatu 
un krācēm. Daudzu ūdensputnu ziemošanas vieta, kā arī laba bridējputnu un pīļu barošanas 
vieta vasaras otrajā pusē – rudenī. 

Mazo upju biotopus ietekmē arī bebru darbība – uzbūvētie dambji un nogāztie koki 
aizsprosto upes, paaugstina ūdens līmeni augšpus aizsprostojuma, bet samazina caurplūdumu 
un pazemina ūdens līmeni lejpus aizsprostojuma. Jāatzīmē, ka bebru darbība nav vērtējama 
viennozīmīgi – izveidotie uzpludinājumi vasaras mazūdens periodā noder kā ūdens krātuves 
un paslēptuves ūdens dzīvniekiem, taču tiek izjaukts upes dabiskais caurplūdums un tiek 
izmainīti upes dabiskie biotopi gan augšpus, gan lejpus aizsprostojuma. Caurplūduma un 
straumes samazināšanās pasliktina skābekļa apstākļus upē un veicina upes izsusēšanu un 
aizaugšanu lejpus aizsprostojuma, savukārt augšpus aizsprostojuma veidojas stāvošiem 
ūdeņiem raksturīgs biotops. Jo lielāks uzpludinājums tiek veidots, jo būtiskāka ir tā ietekme 
uz upes biotopiem. Bebru darbības, vēja un palu ietekmē veidojas koku un zaru krāvumi, kas 
daļēji nosprosto upi, sekmē straumes nesto augu atlieku uzkrāšanos, veicina augu 
iesakņošanos un audžu veidošanos, un uzpludinājumu veidošanos. Palu laikā pie šādiem 
krāvumiem pastiprināti tiek izskaloti krasti. Taču upē iekritušie koki un zari veido paslēptuves 
ūdensdzīvniekiem, pie šādiem šķēršļiem tiek izskalotas bedres, kur ūdens ir pietiekami dziļš 
arī sausuma periodos. 

Par piesārņotāko upi partnerības „Daugavkrasts” teritorijā var uzskatīt Olektes upi, 
kuras piesārņojumu ar koagulantiem rada SIA „Rīgas ūdens” dzeramā ūdens attīrīšanas stacija 
„Daugava”, attīrot iegūto virszemes ūdeni no Daugavas ūdenskrātuves. Vairākus gadus SIA 
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„Rīgas ūdens” dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss „Daugava” upē novada alumīnija 
koagulantu saturošus filtru skalošanas notekūdeņus. Pēc „Rīgas ūdens un apkārtējās vides 
projekta” 1.kārtas un 2.kārtas Olektes upes attīrīšanas darbi nav uzsākti. Tabulā doti 
2001.gadā veiktie testēšanas pārskata rezultāti, ko veica Lielrīgas RVP ekoloģiskā 
laboratorija. Upes ekoloģisko stāvokli var raksturot kā sliktu. Olektes upē arī nonāk 
notekūdeņi no dzīvojamām mājām ciematos Katlakalns, Rāmava un Mākoņkalns. 
 Saskaņā ar LVĢMA sagatavoto Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes pārskatu par 
2006. gadu, nitrātu piesārņojuma un piesārņojuma ar bīstamajām vielām robežlielumi 
Daugavā projekta teritorijas tuvumā nav pārsniegti. Ūdensobjekta D413 „Daugava starp Doles 
salu un Mīlgrāvja caurteku” ekoloģiskā kvalitāte, vērtējot pēc kopējā fosfora kā kritērija, ir 
vidēja un kvalitātei ir tendence pasliktināties. Ūdensobjekta D427 „Daugava” kvalitāte 
novērtēta kā laba.  

Vērtējot VŪO ”Vidusdaugava” hidroķīmisko kvalitāti pēc dziļo ezeru (Ca grupa, 
eitrofais tips) ekoloģiskās kvalitātes klasēm, balstoties uz VHMP un Mazo upju 
hidrobioloģiskā monitoringa datiem, piesārņotākais posms pēc Nkop daudzuma (3,87 mg/l), 
kas atbilst sliktai ekoloģiskajai kvalitātei, atrodas pie Ogres pilsētas lejpus Mālkalnes NAI. 
Pārsvarā Daugavā kopējā slāpekļa koncentrācijas ir ap 2 mg/l, kas atbilst vidējas ekoloģiskās 
kvalitātes līmenim. Vairākos Daugavas posmos vērojamas paaugstinātas kopējā fosfora 
koncentrācijas (0,06-0,07 mg/l), kas atbilst sliktas ekoloģiskās kvalitātes līmenim. Šāda 
situācija vērojama Rīgas HES ūdenskrātuvē pie Lipšiem, Ķeguma HES ūdenskrātuvē pie 
Tomes. Atsevišķos Daugavas posmos Pkop koncentrācijas atbilst augstai ekoloģiskai 
kvalitātei, bet tas var būt atkarīgs arī no paraugu ņemšanas sezonas (veģetācijas periodā 
ūdeņos ir minimāls fosfātjonu saturs).  

VŪO “Vidusdaugava” ritrāla tipa upēs saprobitātes indekss ir lielākoties 1,3–1,7, 
potomāla tipa upēs – 1,7-2,3. Pieteku neatbilstība tipam noteiktajai kvalitātei galvenokārt ir 
saistīta ar antropogēno ietekmi: intensīvu lauksaimniecību, krastos vai to tiešā tuvumā esošu 
attīrīšanas ietaišu nepietiekami labu darbību. Daļā upju ir novērojama aizaugšana ar 
makrofītiem. VŪO “Vidusdaugava” ekoloģiskais potenciāls vērtēts lejtecē – valsts 
monitoringa punktā Rīgas HES ūdenskrātuvē pie Lipšiem (LVA, VHMP) un var attiecināt uz 
Daugmales pagastu, kas atrodas tā tiešā tuvumā. 

Daugavas pieteku ekoloģiskā kvalitāte pēc saprobitātes indeksa atbilst labam vai 
vidējam līmenim, bet skābekļa apstākļi lielākajai daļai mazo upīšu ir ļoti labi. 

Saistībā ar ūdeņu aizsardzību un zivsaimniecības attīstības veicināšanu, nepieciešams: 
• ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības aktivitātes atpūtas un tūrisma organizēšanas 

jomā, nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem un iebraucējiem rekreācijas iespējas; 
• sakopt ūdeņu piekrastes, veidojot rekreācijai pievilcīgu ainavu; 
• izveidot labiekārtotas atpūtas vietas iedzīvotājiem un tūristiem pie ūdeņiem, lai 

veicinātu veselīgu dzīvesveidu un tūrismu; 
• apzināt un likvidēt esošos piesārņojuma avotus, piem., notekūdeņu izplūdes no 

privātmājām; 
• kontrolēt zivju resursu izmantošanu, veicināt zivju resursu atjaunošanos; 
• sakārtot un ierīkot labiekārtotas piekļūšanas vietas pie ūdeņiem attiecībā uz 

ūdenstūristiem; 
• veicināt ūdenstūrisma attīstību, piem., izstrādājot ūdenstūrisma maršrutus, 

popularizējot veselīgu dzīvesveidu; 
• sakārtot un uzlabot infrastruktūru (ceļi, notekūdeņu savākšana, ūdensapgāde) 

ūdeņu piekrastē esošajos ciematos; 
• paplašinot veselīgas atpūtas pie ūdeņiem daudzveidību; 
• ierīkot ūdenstūrisma apmetnes vietas. 

 
Lauksaimniecība 
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Lai arī Daugmale un Ķekava ir lauku pašvaldības, lauksaimniecība nav to attīstības 
galvenais pamats. Lauksaimniecības zemju mazais īpatsvars, Rīgas tuvums un mežiem bagātā 
teritorija ir radījusi nosacījumus daudzveidīgas ekonomiskās vides attīstībai. 
Lauksaimnieciskās ražošanas pamatresursa – zemes, platības ar vien vairāk tiek izmantotas 
citiem nolūkiem – apbūvei, infrastruktūras objektu būvniecībai. Lauksaimnieciskās ražošanas 
sašaurināšanās rezultātā pagastā ir vērojamas ar nezālēm aizaugušas zemes, tā degradējot 
lauku ainavu. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitatīvais novērtējums ir nedaudz 
zemāks par vidējo novērtējumu Latvijā (38 balles). 

 
Tabula 2.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kvalitatīvais novērtējums 
partnerības „Daugavkrasts” teritorijā 

Teritoriālās vienības Vidējais  
svērtais LIZ 
kvalitatīvais 
novērtējums, 
balles/ha 

Ķekavas pagasts  35 
Daugmales pagasts  35 
Baložu pilsēta Nav LIZ 

platību 
 

Visa partnerības teritorija atrodas nitrātu jūtīgā teritorijā uz kurām attiecas 
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītajā 
piesārņojuma. 

Meliorācijas sistēmu kopšana ir svarīgs lauksaimniecības zemju uzturēšanas 
nosacījums. Zemes meliorācija ir radikāla zemes uzlabošana, kas maina klimatisko apstākļu 
nelabvēlīgo ietekmi, uz ilgu laiku uzlabo augsnes auglību, veicina zemes, meža un ūdens 
resursu līdzsvarotu izmantošanu un saglabāšanu. 

Daudzviet ir sācies degradācijas process nekoptajās lauksaimniecības zemēs, jo 
iekultivēšanas ietekme augsnē saglabājas 5 - 8 gadus, (netiek koptas meliorācijas sistēmas; 
augsnes netiek kaļķotas un ievērotas agrotehnikas prasības, lielas zemes platības netiek 
apstrādātas, vai tiek transformētas citos lietošanas veidos). 

Ķekavas novada, Ķekavas pagastā 2001.gadā bija 588 saimniecības jeb 10% no kopējā 
saimniecību skaita Rīgas rajonā. Kopējā zemes platība saimniecībās – 6000 ha, no kuriem 
4000 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Vidēji vienas saimniecības kopplatība (10 ha) 
ir mazāka nekā vidēji Rīgas rajonā (15 ha). Arī aramzemes aizņemtā platība pagastā ir relatīvi 
mazāka nekā vidēji rajonā (58% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes – pagastā, 65% - 
vidēji Rīgas rajonā). 
 Uz 2005. gada 1. janvāri Daugmales pagastā bija 54 zemnieku saimniecības un 363 
piemājas saimniecības (VZD dati).  
 
 
 
 
Tabula 3.Ganāmpulku un dzīvnieku lielums Daugmales pagastā  
(2006. gada 1.novembrī) 

Ganāmpulki Dzīvnieki Dzīvnieku 
suga Skaits +/- ar 

iepr. mēnesi 
+/- ar 
iepr. gadu Skaits +/- ar 

iepr. mēnesi 
+/- ar 
iepr. gadu 
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Liellopi 
t.sk. 
slauc. 
govis 

37 
 
34 

-1 
 
-1 

-3 
 
-5 

98 
 
66 

-3 
 
0 

-7 
 
-2 

Cūkas 0     0     
Aitas 0 0 -1 0 0 -1 
Kazas 4 0 0 10 0 2 
Zirgi 1 0 1 1 0 1 

 
Tabula 4.Mājlopu un mājputnu struktūra Ķekavas pagastā 2008.g. 
Liellopi t.sk. 

slaucamās 
govis 

Cūkas Aitas Kazas Zirgi Mājputni Bišu 
saimes 

   170    118    251    26    28    60 1379947  196 
Lauksaimniecības datu centrs 
 

Lauku saimniecībās Ķekavas pagastā ir nodarbināti apmēram 700 iedzīvotāji, kas ir 
aptuveni 5% no kopējā iedzīvotāju skaita pagastā. 

 
Tabula 5.Lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits partnerības 

„Daugavkrasts” teritorijā 
  Lauksaimniecībā nodarbināto skaits 

Daugmales pagasts 390 
Ķekavas pagasts 1 515 
Baložu pilsēta 0 

 
 Lielākā daļa zemnieku saimniecību ir orientētas uz lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu pašu patēriņam. Lielākās saimniecības, kas nodarbojas ar piena lopkopību, ir 6-16 
govis. Lielākajai daļai zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar lopkopību, ir tikai 1-3 
mājlopi.  

Mazajām saimniecībām ir nelieli ražošanas apjomi un salīdzinoši augstas ražošanas 
izmaksas. Līdz ar to mazajām saimniecībām ir grūti konkurēt ar lielajām saimniecībām. 
Pārstrādes uzņēmumi ir ieinteresēti slēgt līgumus ar lielajām saimniecībām. Mazo 
saimniecību produkcijai ir neviendabīgs piedāvājums tirgū, un samaksa par produkciju tiek 
piedāvāta zemāka. 
 Viens no lauksaimniecības produkcijas ražošanas samazināšanās iemesliem ir 
novecojusi tehnika, kas nonāca saimniecību rīcībā pēc kopsaimniecību privatizācijas. 
Saimniecībām piederošā tehnika ir vidēji 20-35 gadus veca. Tikai 5 % no visas 
lauksaimniecības tehnikas ir jauna līdz 5 gadus veca.  
 Lielākā daļa lauksaimniecības ēku un būvju ir celtas pirms 60-70 gadiem un neatbilst 
mūsdienu ražošanas vajadzībām. Tās ir ne tikai novecojušas, bet arī kaitīgas videi un 
lietotājiem. Daudzās liellopu novietnēs nav stāvvietu aprīkojuma, kūtsmēslu uzkrāšana, 
glabāšana un izvākšana neatbilst ES standartiem un vides aizsardzības prasībām. Daudzām 
saimniecībām nav rupjās lopbarības un sakņaugu noliktavu. Graudu noliktavas vai klētis ir 
tikai dažām saimniecībām, bet lauksaimniecības tehnikas novietņu ar jumta segumu un 
apkopes vietu nav gandrīz nevienā saimniecībā.   
            Kopumā partnerības teritorijā ir meliorētas augsnes, bet ir novērota parādība ,ka 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 30% netiek apstrādāta 
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 Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs savairojas nezāles, tās aizaug ar krūmiem un 
piesārņo ar sadzīves un ražošanas atkritumiem.  
 Lauksaimniekus negatīvi ietekmē arī sliktā lauku ceļu kvalitāte. 

Viens no iespējamajiem lauksaimniecības attīstības virzieniem ir arī integrētā 
lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība. Lauksaimniecībā nepieciešams realizēt labas 
Lauksaimniecības prakses nosacījumus, sastādot optimālus lauksaimniecības kultūraugu seku 
un mēslošanas plānus, veicot citus pasākumus ražas paaugstināšanai, lai samazinātu 
lauksaimniecības noteces.  

Lauksaimniecības sektorā partnerības teritorijā nepieciešams: 
• paaugstināt lauksaimniecības konkurētspēju un eksporta iespējas. 
• atbalstīt nelauksaimniecisku uzņēmējdarbību un pakalpojumus struktūru kā 

lauku ekonomikas svarīgu sastāvdaļu. 
• saglabāt lauku apdzīvotību, lauku vidi un ainavu sabiedrības atpūtai, tūrismam, 

nākamajām paaudzēm. 
 
Meži 
 Mežu teritorijas aizņem lielāko daļu (vairāk nekā 50%) no kopējās partnerības 
„Daugavkrasts” teritorijas platības. Mežu īpašumu struktūra ir ļoti daudzveidīga - VAS 
„Latvijas Valsts meži” (valsts meži); SIA „Rīgas Meži” (Rīgas pašvaldības īpašumā esošie 
meži); privātie mežu īpašnieki; pašvaldībām īpašumā esošie meži. Meži ietilpst Rīgas zaļajā 
zonā, un tajā pat laikā tiem ir liela ainavas stabilizējoša un vietējas rekreācijas nozīme. 
Partnerības teritorijā ir labi attīstīta kokapstrādes nozare, strādā vairāki kokapstrādes 
uzņēmumi, kur tiek nodarbināti vietēji iedzīvotāji.  

Vasaras un rudens sezonā pagasta iedzīvotāji gūst ieņēmumus realizējot mežā iegūtās 
sēnes, ogas. Mežiem ir nozīmīgs rekreatīvais potenciāls partnerības teritorijā Šī aspekta dēļ 
partnerības teritorijā esošajos meža masīvos ir vērojama liela antropogēnā slodze. Sabiedrības 
neapdomīgās rīcības dēļ ar uguni, ko pastiprina lielais sausieņu mežu īpatsvars (lielākoties 
sastāda priežu mežaudzes), teritorijā ir liels ugunsgrēku izcelšanās īpatsvars, kas rada 
nopietnus zaudējumus meža apsaimniekotājiem. Rīgas reģionā kā paaugstinātas 
ugunsbīstamības riska teritorijas Rīgas reģionā noteikti mežu masīvi ap Rīgu Daugavas 
kreisajā krastā, ietverot mežus partnerības „Daugavkrasts” teritorijā. Pierīgas mežu un purvu 
degšana var ievērojami ietekmēt apkārtējās vides kvalitāti un radīt materiālus zaudējumus. 
Vidi negatīvi ietekmē un lielus materiālus zaudējumus rada arī kūlas dedzināšana. 

Plānojot turpmāko teritorija attīstību, nepieciešams ņemt vērā, ka vajag saglabāt 
esošos mežus, kā arī veicināt dabas teritoriju publisku pieejamību, lai pagasta iedzīvotājiem 
tiktu nodrošinātas labas brīvā laika pavadīšanas iespējas savas dzīves vietas tuvumā. 

Īpaša problēma ir saistīta Pierīgas mežu lielo piedrazošanu ar atkritumiem, tāpēc 
nepieciešams realizēt pasākumus, kas saistīti ar esošo atkritumu nelegālas izgāšanas vietu 
apzināšanu un atkritumu savākšanu un preventīvu darbību, lai novērstu atkritumu izgāšanu 
mežos. 
 
 
Purvi 

Partnerības teritorijā ir salīdzinoši lielas purvu platības, šeit atrodas sekojoši purvi: 
Augstais Tīrelis, Ēbeļmuižas purvs, Smerdoklis, Irbes purvs, Piktes, Ezerkroga, Rāpura, kā arī 
partnerības teritorijā iestiepjas Medema purvs. Purvu platības partnerības teritorijā - 276 ha.   

Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību nepieciešams: 
• iekļaut purva teritorijas interesantākos objektus tūrisma apritē; 
• saglabāt mežu un purvu dabisko ainavu. 

Ceļi 
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 Partnerības teritorijas attīstību ietekmē tās labā sasniedzamība, tāpēc transportam un tā 
infrastruktūrai ir un būs nozīmīga loma teritorijas attīstībā. Tas ir viens no pašvaldības 
ekonomiskās izaugsmes un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanas virzītājspēkiem. 
Partnerība „Daugavkrasts” šajā ziņā atrodas labvēlīgā situācijā – autoceļu tīkls ir blīvs, 
salīdzinoši optimāls ir pastāvošais sabiedriskā autotransporta maršrutu tīkls. Kā labu var 
uzskatīt sabiedriskā auto transporta uzņēmumu darbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju 
nokļūt vēlamā vietā un laikā. Iedzīvotāji var izmantot autobusu. 

Partnerības teritorijā ir salīdzinoši blīvs ceļu tīkls - valsts ceļu kopgarums partnerības 
teritorijā ir 2397 km. Partnerības teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi: A5 Rīgas apvedceļš 
(Salaspils - Babīte), A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) -Via Baltica; valsts 1. šķiras 
autoceļi:  P89 Ķekava – Skaistkalne; P90 Rīgas HES – Pulkarne; P85 Rīgas HES – 
Jaunjelgava; V9 Iecava – Daugmale – Baldone. Pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums 
partnerības teritorijā ir 211 km. 

Tajā pašā laikā ir vairākas problēmas. Vietējas nozīmes ceļi un vecākās ielas ir sliktā 
stāvoklī. Ielu apgaismojums ir nepietiekams vai vispār nav iekārtots nomalēs, mazākos 
ciemos un jaunajos dzīvojamās apbūves ciematos. No autoceļu lielās transporta intensitātes 
rodas troksnis, kas ir viens no fizikāli nelabvēlīgajiem apstākļiem, kas gar autoceļu tuvumā 
dzīvojošiem cilvēkiem izraisa nepatīkamas izjūtas un rada diskomfortu. Parasti sausā laikā 
palielinās gaisa piesārņojums ar putekļiem grants, šķembu un bez seguma ceļu posmos. 
Neskaitot atsevišķus valsts nozīmes tiltus, pārējie tilti pār upēm un grāvjiem partnerības 
teritorijā faktiski ir laipas, kas bieži vien ir bīstamā stāvoklī. Gājēju celiņu tīkls ir rudimentārs 
un haotisks, veloceliņu nav. 
 
Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 

• ierīkot trokšņu slāpējošus koku un krūmu stādījumus; 
• ierīkot, rekonstruēt ceļus, piebraukšanas vietas tūrisma objektiem, ūdeņiem, 

sabiedriskajiem objektiem; 
• ierīkot celiņus gājējiem, velosipēdistiem ( piem. izveidot Baložos velo trasi, un velo 

celiņu no Baložiem līdz Rīgas HES); 
• attīstīt ūdenstransporta maršrutus, piemēram, veidojot dažādus tūrisma un ekskursiju 

maršrutus pa Daugavu, kā atjaunot kuģīšu satiksmes iespēju starp Rīgu un Doles salu 
ar pieturvietām Daugavas un Sausās Daugavas krastā; 

• atjaunot un ierīkot tiltiņus pār mazajām upēm un grāvjiem. 
 
Uzņēmējdarbība 

Pašvaldības partnerības teritorijā ir uzskatāmas par saimnieciski aktīvām, 
uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos, un ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji un 
liels skaits tirdzniecības uzņēmumu. Uzņēmumos strādā gan vietējo pagastu, gan citu 
pašvaldību iedzīvotāji (tai skaitā arī no Rīgas). Partnerības teritorijā darbojas vairāk nekā 100 
ekonomiski aktīvi uzņēmumi, un ir pārstāvētas dažādas uzņēmējdarbības formas: pārtikas 
produkcijas, kokmateriālu u.c.ražotnes, pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, viesu mājas, 
kafejnīcas, veikali, lauksaimniecības u.c. tehnikas pārdošanas un servisa centri, degvielas 
uzpildes stacijas.  

Tajā pašā laikā maz aktivitāšu, kas saistītas ar tradicionālo lauku amatniecību. Nav 
zināms precīzs uzņēmumu skaits un nodarbošanās jomas partnerības teritorijā. 
Uzņēmējdarbībā dominē individuālisms, samērā maz kooperēšanās. 
Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 

• uzņēmējdarbībā veicināt tradicionālos lauku amatniecības veidus; 
• izglītot iedzīvotājus (īpaši sociālā riska grupās) par iespējām uzsākt savu biznesu; 
• atbalstīt mazo uzņēmumu iniciatīvas vides sakārtošanā un sakopšanā, sociālo 

problēmu risināšanā; 
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• apzināt uzņēmējus, kas darbojas partnerības teritorijā, veidot un uzturēt datubāzi par 
uzņēmumiem partnerības teritorijā, to saražoto produkciju, piedāvātajiem 
pakalpojumiem, veicināt savstarpējo kooperēšanos. 

 
 
Ūdensapgāde un kanalizācija 

Iedzīvotājiem visā teritorijā centralizētā ūdensapgāde ir pieejama no pazemes ūdeņiem 
pietiekamā daudzumā un labā kvalitātē, problēmas sagādā vienīgi paaugstinātais dzelzs saturs 
pazemes ūdeņos, tāpēc nepieciešama ūdens atdzelžošana. Centralizētā ūdensapgāde pieejama 
vienīgi lielākajās apdzīvotajās vietās, bet mazajos ciematos, jaunajos apbūves ciematos un 
viensētās iedzīvotāji parasti izmanto ūdens ieguvi no seklajiem urbumiem, spicēm, raktajām 
akām, kur dzeramā ūdens kvalitāte ir ievērojami sliktāka – seklākie ūdens apgādes horizonti ir 
jutīgāki pret piesārņojumu nekā dziļākie horizonti. tāpēc nepieciešams pēc iespējas ierīkot 
centralizētas ūdensapgādes sistēmas arī mazākās apdzīvotās vietās, īpaši tas attiecas uz 
ciematiem Daugavas upes tuvumā, kas ir pievilcīgi pastāvīgu mājvietu iekārtošanai. 

Arī centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas pieejamas tikai lielāko apdzīvoto 
vietu iedzīvotājiem. Mazajos ciematos, jaunajos apbūves ciematos un viensētās iedzīvotāji 
parasti izmanto vietējos notekūdeņu savākšanas risinājumus – krājbedres, septiķus, bieži vien 
notekūdeņi no mājsaimniecībām bez attīrīšanas tiek tieši novadīti tuvējā grāvī, upē.  

Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību: 
• Nav atbalstāma līdzšinējā prakse ciemu teritorijās veidot individuālus urbumus 

vai akas katrā gruntsgabalā. 
• Citi ūdenssaimniecības sakārtošanas pasākumi būs saistīti ar notekūdeņu 

savākšanu un attīrīšanu no atsevišķām apdzīvotām vietām - iekškvartālu tīklu 
izbūvi, lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošanu.  

• Vairākās apdzīvotajās vietās ir jāizbūvē lokālās attīrīšanas iekārtas. 
• Nepieciešams realizēt ūdens taupības pasākumus. 

 
 
 
Atkritumu saimniecība 

Partnerības teritorijā nav darbojošos atkritumu izgāztuvju. Teritoriju apkalpo 
specializēts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas slēdz līgumus ar fiziskajām un 
juridiskajām personām par atkritumu izvešanu. Atkritumu savākšanai lauku teritorijā tiek 
organizēti maršruti. Lielākajos ciematos ir iekārtoti atkritumu savākšanas laukumi, kur 
izvietoti arī konteineri dalītai atkritumu savākšanai – stiklam, papīram, plastmasai, lielgabarīta 
un biodegradablajiem atkritumiem.  

Problēmas sagādā atpūtas vietu piekrastē nekontrolēta izmantošana un apkārtnes 
piesārņošana (nelegālās izgāztuves pašvaldību teritorijā, mežu piesārņošana ar atkritumiem). 
Nav atrisināts koksnes atkritumu un skaidu izmantošanas jautājums. 

 
Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 

• paplašināt dalītas atkritumu vākšanas sistēmas darbību, iekārtojot atkritumu 
dalītas vākšanas laukumus arī mazākās apdzīvotās vietās; 

• uzstādīt un regulāri iztukšot atkritumu tvertnes sabiedriskās vietās, pie atpūtas 
vietām, cilvēku pulcēšanās vietās; 

• sakārtot nelegālās atkritumu izgāšanas vietas; 
• veicināt “zaļo atkritumu” šķirošanu un kompostēšanu.  

 
Tūrisms un rekreācija 
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 Rīgas reģionā var izdalīt piecus galvenos dabas un kultūrvēsturiskā tūrisma attīstības 
un dabas aizsardzības areālus, kur viens no tiem Daugavas ieleja un tās apkaime, kas saistīta 
ar partnerības „Daugavkrasts” teritoriju. Rīgas zaļajam mežu, purvu un neapbūvēto lauku 
teritoriju lokam ir ievērojama ekoloģiskā funkcija kvalitatīvas vides nodrošināšanai Rīgas 
pilsētā (gaiss, mikroklimats, u.c.). Tam ir rekreācijas funkcija Rīgas iedzīvotājiem. Šobrīd tā 
netiek pilnībā izmantota un paver lielas attīstības iespējas. Rīgas/Pierīgas iedzīvotāju 
rekreācijas vajadzībām, kā arī tūrisma attīstībai ir ļoti svarīgi izmantot vērtīgos ūdens 
resursus, atvērt un padarīt pieejamu Pierīgas vienoto, savstarpēji saistīto ūdens sistēmu, kas 
ietver Daugavu un Lielupi, mazās upes, to piekrastes un sasaistīt šīs ūdens sistēmas 
rekreācijas iespējas uz un pie ūdens. 
 Viena no Rīgas reģiona vērtībām un attīstības resursiem ir tā teritoriju šķērsojošā 
Daugava un to ieleju ainava, citas mazās upes, upītes un strauti. Daugavas krasta ainavas 
būtiska sastāvdaļa ir tā senie kultūras liecinieki – apbūves vietas un pieminekļi Katlakalnā, 
Pļavniekkalnā, Klaņģu kalnā, Doles salā, Daugmales pilskalnā un Nāves salā. 

Daugavai un tās piekrastes teritorijai ir rekreācijas funkcija – tai jākalpo sabiedrības 
rekreācijai un tūrisma iespēju attīstībai. Reģionā prioritāri jārisina jautājums kā „atvērt” 
Daugavu Rīgā visā tās plūdumā cauri Rīgas pilsētai, izņemot tikai tiešās ražošanas teritorijas, 
kā nodrošināt piekļūstamību Doles salai un tās izmantošanu atpūtai, kā arī nepieļaut ar apbūvi 
„iežogot” Daugavu virs Rīgas līdz Lielvārdei. Perspektīvā risināms jautājums par Rīgas HES 
ūdenskrātuves izmantošanu rekreācijas vajadzībām.  
Ainavas veidošanas mērķis ir radīt un uzturēt ērti funkcionējošu, racionālu un Daugavas 
ielejas plašuma mērogam atbilstošu apdzīvotu un apsaimniekotu vidi. 

Partnerības teritorijā ir visdažādākās dabas biocenozes. Svarīgi ir saudzēt to 
raksturīgās sugas, kuras vēl ir saglabājušās un apzināti tās vairot, atbilstoši vides apstākļiem. 
Veidojamas arī putnu mākslīgās ligzdošanas vietas. Latvijas tūrisma produktu analīze 
iezīmējusi stratēģisko Latvijas tūrisma produktu grupas, kas balstās uz dabas un 
kultūrvēsturiskā tūrisma vispilnīgāko izmantošanu un saskan ar Eiropas kopējām tūrisma 
produkta attīstības tendencēm. Ķekavas novadā ar izdalīt vairākas tūrisma produktu grupas:  

Dabas tūrisms ieskaitot ekotūrismu, ietverot dabas, ainavu iepazīšanu, augu un 
dzīvnieku novērošanu dabiskos apstākļos: 

§ Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi - Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie 
stādījumi "Katlakalna priedes" 13,6 ha platībā;  
§ valsts aizsargājamie dižkoki. 
Izziņas tūrisms ar uzsvaru uz kultūras tūrismu, kas saistīts ar kultūrvēsturiskā 

mantojuma un ievērojamu vietu iepazīšanu: 
§ valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca, 

Katlakalna luterāņu baznīca, Klaņģu kalns – pilskalns, Pļavniekkalna skolas senkapi, 
Sauliešu pilskalns ar apmetni, Nāves sala, Daugmales pilskalns u.c.); 
§ kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas un objekti (Rāmavas (Depkina) muiža, u.c.) 
Specializēto aktivitāšu un interešu tūrisms ietverot pārgājienus, velotūrismu, izjādes ar 

zirgiem, makšķerēšanu un piedzīvojumu tūrismu. 
 
Partnerības teritorijā atrodas 1 valsts nozīmes dabas piemineklis un 19 dižkoki un 

aizsargājamie meža biotopi: 
• Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi "Katlakalna priedes" - 

platība 13,6 ha. Aizsardzībā kopš 1977. gada. Teritorija atrodas uz Rīgas pilsētas 
domei īpašumā esošas zemes. Dendroloģiskie stādījumi ir dabīgs mežu masīvs, kas 
papildināts ar 84 veidu svešzemju augu sugu stādījumiem. 

• Parastais ozols Parastais ozols (Quercus robur L.)atrodas: Rīgas rajons, Daugmales 
pagasts, 100m SE no Raģiem, grāvas malā ārpus rūpnīcas "Jauda" atpūtas bāzes 
tertorijas, uz bij. "Raģu" zemes Apmekl. datums: 19.12.1995 Info avots: Nacionālā 
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botāniskā dārza dendrofloras laboratorija, apkārtmērs: 5.94, augstums: 20, stumbru 
sk.: 1, veselības stāvoklis: Nav zināms, statuss: Dzīvs.  

• Parastais ozols Parastais ozols (Quercus robur L.)atrodas: Rīgas rajons, Daugmales 
pagasts, Pukstiņi, 20m NW no mājām, laukmalē Apmekl. datums: 10.07.1995 Info 
avots: Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija, apkārtmērs: 5.42, 
augstums: 25, stumbru sk.: 1, veselības stāvoklis: Nav zināms, statuss: Dzīvs.  

• Parastais ozols Parastais ozols (Quercus robur L.)atrodas: Rīgas rajons, Daugmales 
pagasts, Raģi (Rūpnīcas "Jauda" atpūtas bāzes tertorija), 50 m W no dzīv. ēkas, 
graviņas malā 18m no Daugavas Apmekl. datums: 19.12.1995 Info avots: Nacionālā 
botāniskā dārza dendrofloras laboratorija, apkārtmērs: 6.07, augstums: 23, stumbru 
sk.: 1, veselības stāvoklis: Nav zināms, statuss: Dzīvs.  

• Parastais ozols Parastais ozols (Quercus robur L.)atrodas: Rīgas rajons, Daugmales 
pagasts, Raģi (Rūpnīcas "Jauda" atpūtas bāzes tertorija), N no dzīv. ēkas, Daugavas 
krastā Apmekl. datums: 19.12.1995 Info avots: Nacionālā botāniskā dārza 
dendrofloras laboratorija, apkārtmērs: 6.8, augstums: 21, stumbru sk.: 1, veselības 
stāvoklis: Nav zināms, statuss: Dzīvs. 

• Melnalksnis – atrodas Rāmavas muižas parkā, 60m uz ZR no kungu mājas, Tērcītes 
kreisajā krastā. Apkārtmērs –3,88 m, augstums – 33 m. 15 metru augstumā sazarojas 2 
stumbros, veselīgs. 

• Parastais ozols - atrodas Rāmavā. Apkārtmērs –4,42m, augstums – 21m.  
• Parastais ozols - atrodas Rāmavā. Apkārtmērs – 4,4m, augstums – 26m.  
• Parastais ozols - atrodas Rāmavā. Apkārtmērs – 4,12m, augstums – 19m.  
• Parastais ozols - atrodas Liepkalnos, arī Katrīnas-2, bij. Katrīnmuiža, laukā pie mājas. 

Pieder Katrīnām-2. Apkārtmērs – 4,86m, augstums – 26m. Galotnes skeletzari stipri 
apkaltuši. 

• Parastais ozols - atrodas Bij. Ellīšu māju zemē, rinda ZR no Rāmavas muižas parka 
iebraucamajiem vārtiem, ābeļdārzā no R otrais. Apkārtmērs – 5,68m, augstums – 20m. 
1,2 m augstumā dalās 2 stumbros, trupe. 

• Parastais ozols - atrodas Bij. Ellīšu māju zemē, rinda ziemeļrietumos no Rāmavas 
muižas parka iebraucamajiem vārtiem, ābeļdārzā rindas austrumos (iespējams, 
kādreizējas alejas atlieka). Apkārtmērs – 4,58m, augstums – 26, m. Vainaga 
ziemeļdaļā zari apkaltuši. 

• Parastais ozols - atrodas Bij. Ellīšu māju zemē, rinda ZR no Rāmavas muižas parka 
iebraucamajiem vārtiem, ābeļdārzā rindas rietumgalā. Apkārtmērs –4,55m, augstums – 
26,5m. Ziemeļdaļā aplauzti skeletzari, trupe. 

• Parastais ozols - atrodas Bij. Ellīšu māju zemē, rinda ZR no Rāmavas muižas parka 
iebraucamajiem vārtiem, ābeļdārzā no austrumiem otrais. Apkārtmērs –4,48m, 
augstums –21m. Rietumpusē vaļējs dobums 3 metru augstumā ar izlauztu zaru, trupe. 

• Parastais ozols - atrodas Bij. Ellīšu māju zemē, rinda ZR no Rāmavas muižas parka 
iebraucamajiem vārtiem, ābeļdārzā no austrumiem trešais. Apkārtmērs –4,16m, 
augstums –21m. Nav galotnes, vainaga augšējā daļā atsevišķi zari nokaltuši, 
austrumpusē 3metru augstumā - noplēsta miza. 

• Parastais ozols – atrodas Rāmavā, parka S,N pie Rāmava -6 mājām. Apkārtmērs –
3,71m, augstums – 25m. Dobums aizmūrēts. 

• Parastā liepa - atrodas Ķekavā, Beķermuižā, pie lielās augstsprieguma elektrolīnijas, 
kas iet pāri Daugavai, Daugavas kreisajā krastā. Apkārtmērs –4,38m, augstums – 23m. 
Ap koku viena metra augstumā nošķūrēta zeme, trupe, nolūzuši vairāki lieli zari, 
veidojas dobums. 

• Parastā liepa - atrodas Rāmavā, Beļļi, Daugavas kreisais krasts, 200m uz augšu no 
Olektes ietekas, 40m no Daugavas, nogāzes augšmalā, pļavas malā. Apkārtmērs –
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4,39m, augstums – 16m. DRR 3.5metru augstumā izdedzināts vaļējs dobums, 9metru 
augstumā nolauzts stumbrs, vainagu veido 1 ziemeļpuses zars 16metru augstumā. 

• Parastā liepa - atrodas Rāmavas muižas parkā, 80m W no kungu mājas, dīķa W 
krastā. Apkārtmērs –4,09m, augstums – 29m. Zari aplauzti, DA vaļējs izdedzināts 
3.5m augsts dobums; 

• Parastā priede - atrodas Pukstiņos, 100m N no dzīv. mājām, tīrumā nelielā uzkalniņā. 
Apkārtmērs –3,36m, augstums – 18m. ZR nokaltuši skeletzari. 

 
Partnerības teritorijā atrodas divi valsts nozīmes arhitektūras, pieci valsts nozīmes 

arheoloģijas kultūras pieminekļi, kā arī septiņi valsts nozīmes mākslas (t.sk. viens 
kustams) un divi vēstures pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.  
 
Tabula 6.Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi partnerības teritorijā 
Valsts 
aizsardzības 
Nr. 

 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļu 
atrašanās 
vieta 

Pieminekļu 
notikuma 
datējums 

6699 Valsts 
nozīmes 

arhitektūra Doles 
(Ķekavas) 
luterāņu 
baznīca 

Ķekavā celta 1783. 
gadā 

4199 Valsts 
nozīmes 

māksla Altārglezna 
„Kristus 
svētī 
bērnus” 

Doles 
(Ķekavas) 
luterāņu 
baznīcā 

 

6700 Valsts 
nozīmes 

arhitektūra Katlakalna 
luterāņu 
baznīca 

Katlakalnā celta 1791.-
1792.gadā 

4200 Valsts 
nozīmes 

māksla Altāris Katlakalna 
luterāņu 
baznīcā 

 

4201 Valsts 
nozīmes 

māksla Baznīcēnu 
soli 

Katlakalna 
luterāņu 
baznīcā 

 

4202 Valsts 
nozīmes 

māksla Ērģeļu 
luktas 

Katlakalna 
luterāņu 
baznīcā 

 

4204 Valsts 
nozīmes 

māksla Kauss un 
patēna 

Katlakalna 
luterāņu 
baznīcā 

 

4203 Valsts 
nozīmes 

māksla interjera 
dekoratīvā 
apdare 

Katlakalna 
luterāņu 
baznīcā 

 

292 Valsts 
nozīmes 

arheoloģija Klaņģu 
kalns - 
pilskalns 

pie Rīgas 
HES ūd.kr. 
dambja 

 

2093 Valsts 
nozīmes 

arheoloģija Pļavniekkal
na skolas 
senkapi 

pie 
Pļavniekkal
na skolas 
Katlakalnā 
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2094 Valsts 
nozīmes 

arheoloģija Sauliešu 
pilskalns ar 
apmetni 

pie 
Pļavnieku 
Skultēm 

 

92 Valsts 
nozīmes 

vēsture Rakstnieka 
Garlība 
Merķeļa 
dzīves vieta 

Rāmavā dzīvojis 
G.Merķelis 
no 1806. 
līdz 1850. g. 

4205 Valsts 
nozīmes 

māksla kāpnes Depkina 
muižas 
kungu mājā 
Rāmavā 

 

91. Valsts 
nozīmes 

vēsture Kaujas vieta Nāves salā 1915-1917 

2089. Valsts 
nozīmes 

arheoloģija Sakaiņu 
pilskalns  

Pie 
Sakariņiem 
un 
Avotiņiem 

 

2090. Valsts 
nozīmes 

arheoloģija Daugmales 
pilskalns ar 
senpilsētu un 
senkapiem 

Pie Tīčiem 
un 
Pukstiņiem 

 

Daugmales arheoloģiskais komplekss atbilst senākajām pilsētveida apmetņu pazīmēm 
Ziemeļu un Ziemeļ-austrumeiropā (9.-12. gs.). Daugmales pilskalna teritorija ir labi 
pārskatāma gan no Daugavas labā krasta gan kreisā krasta autoceļa. Saistībā ar Eiropas 
kultūras mantojuma dienu norisēm, aizsāktas Daugmales pilskalna apkārtnes sakopšanas 
pasākumi. Daugmales pilskalns šobrīd ir zināmākais un apmeklētākais objekts Daugmales 
pagasta teritorijā; iedzīvotāju aptaujā nosaukts kā viena no Daugmales pagasta vērtībām, 
ievērojamākajām vietām Daugmalē. Galvenās problēmas Daugmales pilskalna saglabāšanai 
saistītas ar krastu nosakalošanās procesiem, kā rezultātā Daugmales pilskalna kompleksam no 
kādreizējā plakuma, senpilsētas un senkapu 3800m2 platības šobrīd saglabājušies tikai 2300 
m2 un 60 m vaļņa un regulāru nogāžu erozijas dēļ turpina samazināties.  

Sakaiņu pilskalnā nav veikti detalizēti izpētes darbi, taču, pēc esošajām ziņām, 
pilskalns apdzīvots jau 1. g.t. pr.Kr. un pirmajos gadsimtos pēc Kristus. Bez vēsturiskās 
nozīmes, Sakaiņu pilskalns ir ievērības cienīgs ainavu veidojošs elements, augstākais kalns 
tuvākajā apkārtnē. Bez vēsturiskās nozīmes, Sakaiņu pilskalns ir ievērības cienīgs ainavu 
veidojošs elements, nesenā pagātnē tas izmantots pat ziemas atpūtas organizēšanai, tajā bijusi 
iekārtota kalnu slēpošanas trase. Sakaiņu pilskalna teritorijai šobrīd netiek apsaimniekota, tā ir 
aizaugusi un grūti pieejama. 

Latviešu strēlnieku cīņu vieta 1. pasaules kara laika Nāves sala (1.2x0.8 km teritorija) 
pēc Rīgas HES ūdens krātuves ierīkošanas izveidojusies par salu- saglabājies 1924. gadā 
uzceltais piemineklis, veidotie apstādījumi, priežu masīvs. R daļu un vidusdaļu aizņem ar 
ūdeni piepildījušās kādreizējās kaļķakmens lauztuvju kontūras.  

Daugmales pilskalna komplekss, Sakaiņu pilskalns, Nāves sala, kā arī Bēgļu ceļš un 
Raģu dižozols var būt par pamatu tūrisma maršrutu izstrādei un popularizēšanai. Daugmales 
pilskalna kompleksa unikalitāte dod iespējas vietējā novadpētniecības muzeja atvēršanai, kurā 
varētu eksponēt arheoloģiskos atradumus utt.  

Šajā teritorijā atrodas arī populārākās pludmales pie Tomēniem, Ķīķerīšiem un 
Karjeru dīķi. Ūdens tūrismam, īpaši pavasara periodā, laivošanai un makšķerēšanai piemērota 
HES ūdenskrātuve. 
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Populāra peldvieta Baložu pilsētas teritorijā ir Titurgas ezers, kuru izmanto lielākā 
daļa Baložu iedzīvotāju, lai peldētos un sauļotos, kā arī Titurgas ezers ir iemīļota 
makšķernieku vieta. 

Par Rīgas rajona pašvaldību teritorijās esošajiem galvenajiem apskates objektiem ir 
izstrādāti maršruti “Mazie loki”. un “Lielie loki”. 

Partnerības teritorija bieži bijusi pakļauta karadarbībai - karadarbība notika gan Rīgas 
pilsētas un ordeņa strīdos, gan vēlāk – veidojot robežu starp Kurzemes-Zemgales hercogisti 
un Vidzemi (Pulkarnes apkaimē u.c.). Teritorijā notikušas kaujas 17. gs. sākumā – Lielajā 
Ziemeļu karā, kā arī 1812. gadā, kad Napoleons iekaroja Rīgu.  

Teritorija cietusī gan 1. Pasaules kara laikā, Lieli postījumi bija arī Otrā pasaules kara 
beigu posmā – 1944. gada septembrī un oktobrī. Šīs karadarbības sekas ir ļoti daudzie brāļu 
kapi un kauju piemiņas vietas, kas atzīmētas kā vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas vietas un 
objekti. 

Pa atrodas vairākas nozīmīgas vietas un objekti, kuriem piešķirts vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiska pieminekļa statuss. 

 
Tabula 7. Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi partnerības teritorijā 
   
Nr.089.000.
  

Depkina muižas apbūve. 19.gs. v kategorija, III tipol.grupa. Rāmavā, 
Depkina muižā 

Nr.089.001 Kungu māja. 19.gs.s. v kategorija, III tipol.grupa. Rāmavā, 
Depkina muižā 

Nr.089.006. Vārti. 20.gs.s. v kategorija, III tipol.grupa. Rāmavā, 
Depkina muižā. 

Nr.089.007. Parks. 19..gs.v. v kategorija, III tipol.grupa. Rāmavā, 
Depkina muižā 

Nr.114.001. Kapa piemineklis 
J.H.Baumaņa un Kades 
dzimtām. 

19.gs.Ip. v kategorija, IV tipol.grupa. Katlakalna 
kapos. 

Nr.114.002. Kapa piemineklis 
J.D.Brandenburgam. 

19.gs.Ip. v kategorija, IV tipol.grupa. Katlakalna 
kapos 

Nr.114.003. Kapa piemineklis – krusts. 19./20.gs. v kategorija, IV tipol.grupa. Katlakalna 
kapos. 

Nr.000.000.
  

Rakstnieka G.Merķeļa 
kaps 

1769.-1850. R kategorija, II tipol.grupa. 
Katlakalna kapos. 

Nr.000.000. Kapa piemineklis 
Margeviču ģimenei. 

20.gs.IVc. u kategorija, IV tipol.grupa. 
Katlakalna kapos 

Nr.000.000. Kapa piemineklis 
Lambertu dzimtai 

20.gs.Ip. u kategorija, IV tipol.grupa. Katlakalna 
kapos. 

Nr.115.001. Sētiņa A.Ābranta kapa 
vietā.  

1909. v kategorija, IV tipol.grupa. Ķekavas 
kapos. 

Nr.115.002.
  

Kapa piemineklis – krusts. 19.20.gs. v kategorija, IV tipol.grupa. Ķekavas 
kapos. 

Nr.000.000. Skola pie Katlakalna 
mācītājmuižas.  

19.gs. v kategorija, II tipol.grupa. Katlakalnā. 

 
 Pagastā ir vairākas ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi: 

- Doles Tautas nams (bij.Doles Saviesīgās biedrības nams); 
- Doles pagasta un tiesas nams / Doles-Ķekavas 6-klasīgā pamatskola, tagad – Ķekavas 

sākumskola; 
- bij.Katlakalna draudzes skola; 
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- bij.Doles draudzes skola u.c. 
 
Tūrisma infrastruktūras elementi ir arī viesu mājās, ēdnīcas un kafejnīcas. Diemžēl par 

infrastruktūras elementiem ir ļoti maz pieejamas informācijas, lai tūristi varētu veidot savu 
izvēli, maz kafejnīcu, ēdnīcu (it īpaši tas attiecas uz partnerības teritorijas nomalēm – labāks 
tūrisma infrastruktūras piedāvājums ir partnerības centrā – Ķekavā un Rīgas pilsētai tuvākajā 
teritorijā). Visā teritorijā ir maz vizuālās informācijas un norāžu par tūrisma infrastruktūras 
elementiem, to atrašanās vietām, piekļūšanas iespējām. 

 
Partnerības teritorijā prioritāte ir ilgtspējīga tūrisma attīstība, lai neradītu paliekošus 

bojājumus apkārtējai videi un veicinātu teritorijas attīstību. Šajās teritorijās ir jāattīsta 
augstvērtīga tūrisma infrastruktūra, tūrisma produkts jāveido atbilstoši resursiem un teritorijas 
identitātei. Jāveic kopīgi mārketinga pakalpojumi. 
  

Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 
• padarīt upju krastus pieejamus sabiedrībai un nodrošināt vienlaidu pārvietošanās 

iespējas gar tiem (atpūtas takas, tūrisma maršruti, veloceliņi, u.c.), realizēt projektus, 
lai nodrošinātu brīvas pārvietošanās iespējas gar publiskajiem ūdeņiem, piekļūšanu 
publiskajiem ūdeņiem; 

• realizēt ainavu renovācijas/rekonstrukcijas pasākumus; 
• saglabāt rajona teritorijā esošo kultūrvēsturisko mantojumu, kā vienu no galvenajiem 

tūrisma resursiem; 
• kopt un saglabāt Rīgas reģionam raksturīgo daudzpusīgo kultūrvēsturisko ainavu, kā 

arī radīt jaunas kvalitatīvas vides ainavas; 
• apzināt novada kultūrvēsturiskos objektus, tradīcijas, saglabāt un izkopt tās, veikt 

kultūrvēsturisko objektu sakopšanu; 
• saglabāt vērtīgākās ainavas, mežu un purvu dabisko ainavu, izstrādāt un realizēt 

pasākumu plānus un pasākumus ainavu un skatpunktu labiekārtošanai, uzturēšanai un 
aizsardzībai; 

• nostiprināt Daugmales pilskalna un senpilsētas nogāzes pret Daugavu;  
• sakārtot 30.-90. gadu izrakumu vietas Daugmales pilskalnā, nepieļaujot zemes eroziju 

esošā neskartā kultūras slāņa fragmentu iekonservēšanai; 
• labiekārtot Daugmales pilskalna teritorijas tuvākās apkārtnes (kāršu žoga izveidošana 

gar iespējamo senpilsētas robežu un piebraucamo ceļu, Varžupītes gravas ainaviska 
izkopšana); 

• nodrošināt Daugmales pilskalna pieejamību (pilskalna plakuma, valņa, nogāzes, ieejas 
vietas, senpilsētas un aizsardzības zonas regulāra pļaušana vai noganīšana, krūmu 
izciršana senpilsētas teritorijā un pie vaļņa; informācijas zīmju uzstādīšana, takas gar 
Daugavu izveidošana; 

• Nāves salā: 
o pieminekļa teritorijas apzaļumošana, ievērojot 30. gadu koncepciju, atstājot un 

ierīkojot krastmalā vietas atpūtai un makšķerēšanai; 
o kapu teritorijas iežogošana vai ainaviska izdalīšana ar stādījumiem. 
o koku un krūmu apauguma kontūras saglabāšana; 
o pārcelšanas vietas ierīkošana pie Rennēm;  
o bijušā karjera apmežošana un erozijas novēršana; 
o bijušās ceļa vietas uz pieminekļi atjaunošana; 
o krasta nostiprināšana pie pieminekļa; 
o ceļa uz Nāves salu regulāra kopšana, atklātā laukuma ap pieminekli un ceļa  
o vietas pļaušana, vecā ceļa stigas iztīrīšana no krūmiem un kokiem, nodrošinot  
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o ekoloģisko un botānisko objektu apzināšana uz salas un to iekļaušana 
apmeklētāju apskates takā 

• labiekārtot iecienītākās pludmales – Karjerdīķis, Ķīķerītis, Titurgas ezers un citās 
vietās; 

• izvietot vienotas informatīvās norādes, kartes un shēmas par tūrisma objektiem. 
• teritoriju iekārtošanu kā labiekārtotas vai daļēji labiekārtotas teritorijas tūrisma un 

atpūtas organizēšanai, nodrošinot rekreācijas iespējas novada iedzīvotājiem un 
tūristiem; 

• aizsargāt putnu ligzdošanas vietas, veidot jaunas vietas, popularizēt putnu vērošanas 
nodarbības; 

• veidot sakoptu un ainavisku vidi;  
• apzināt jaunus dižkokus, uzraudzīt un aizsargāt esošo dižkoku stāvokli;  
• izpētīt iespējas mikroliegumu izveidošanai; 
• izstrādāt ekskursiju maršrutus, izveidot dabas un izziņas takas, popularizēt iedzīvotāju 

vidū vietējo kultūrvēsturisko vērtību apmeklēšanu kā brīvā laika pavadīšanas iespēju; 
• piedāvāt daudzveidīgas tūrisma iespējas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, tūristiem. 

 
1.2.4. Sociālā situācija 
 
1.2.4.1. Ar vietējo attīstības stratēģiju saistīto publisko pakalpojumu sektora 
raksturojums 
 

Sociālā infrastruktūra partnerības „Daugavkrasts” teritorijā veidojusies kā teritorijas 
apdzīvojuma sastāvdaļa un sociālās infrastruktūras objektu izvietojumu teritorijā nosaka 
pieprasījums pēc attiecīgā veida pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu, to 
vecumstruktūru, kā arī ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām. Sabiedriskie pakalpojumi 
(izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas u.c. 
pakalpojumi) galvenokārt koncentrējušies centros – Ķekavā, Baložos un Daugmalē, kā arī 
lielākajās apdzīvotajās vietās – Titurgā, Valdlaučos, Rāmavā un Katlakalnā. 
 
Izglītība 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijā atrodas 5 vispārējās izglītības iestādes: 
- Ķekavas vidusskola; 
- Baložu vidusskola 
- Pļavniekkalna sākumskola; 
- Daugmales pamatskola; 
- Privātskola „Gaismas tilts”. 
 
Pirmsskolas izglītības iestādes atrodas Ķekavā – PII „Ieviņa” un Valdlaučos – PII 

„Zvaigznīte”, Baložos – PII „Avotiņš”, un ar 2009.gada nogali ir uzsākta PII „Bitīte” 
būvniecība Katlakalnā. 

PII “Ieviņa” dibināta 1969.gadā. Tajā darbojas 10 grupas ,kuras apmeklē 203 bērni 
vecumā no 2 - 7 gadiem. Ir uzsākta piebūves celtniecība 4 grupām , kuras plānots atvērt 
2006.gada septembrī. 

PII "Zvaigznīte" atrodas Valdlaučos un darbojas jau vairāk kā 20 gadus. To apmeklē 
230 bērni vecumā no 2 līdz 7 gadiem.  

PII „Avotiņš” atrodas Baložos. To apmeklē 228 bērni. 
Sakarā ar to, ka esošās pirmsskolas iestādes nespēj nodrošināt ar vietām visus Ķekavas 

novada  iedzīvotāju bērnus (rindā uz bērnudārzu ir vairāki simti bērnu), tika uzsākta jauna 
bērnudārza celtniecība Daugmalē, kura uz 2010.gadu tika iesaldēta nepietiekamo finanšu 
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līdzekļu dēļ, kā arī tiek būvēts jauns bērnudārzs Katlakalnā, partnerībā ar privātajiem 
uzņēmumiem. 

Ķekavas ciemā atrodas Ķekavas mākslas skola (atrodas Ķekavas kultūras nama ēkas 
austrumu korpusā), kas dibināta 1995. gadā, un Ķekavas mūzikas skola, kas dibināta 1989. 
gadā. 

Daugmales pamatskolā 1998./99. mācību gadā mācījās 101 skolēns. 2005./2006. – 96 
skolēni. Daļa skolēnu mācās Ķekavā (12 km) un Baldonē (11 km). Pēc pašvaldības rīcībā 
esošiem datiem Daugmalē 1935. g. bija līdzīgs skolēnu skaits – 104. 

Baložu vidusskolā mācās 273 skolēni. 
Vērtējot mācību iestāžu optimizācijas nepieciešamību, demogrāfiskās situācijas 

nelabvēlīgā ietekme uz klašu turpmāko komplektāciju Rīgas reģionā nav noteicošais faktors, 
jo liela ietekme ir skolēnu mehāniskajai kustībai, Rīgas attīstības tendencēm, līdz ar to ir 
nepieciešams uzlabot izglītības kā pakalpojuma kvalitāti. 

Partnerības teritorijā esošās skolās mācās bērni no citām pašvaldībām (Rīga, Baldone). 
Lielu daļu no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem nākas maksāt dēļ nesakārtota iedzīvotāju 
pieraksta.  

Skolās bērniem ir plašas un daudzveidīgas ārpusklases nodarbību iespējas. Skolas ir 
arī bāze novadā notiekošajām sporta un kultūras aktivitātēm.  

Daugmales pagastā aktīvi darbojas Daugmales mazpulku organizācija “Dzirkstelīte”. 
Daugmales skolas telpas ir pietiekošas pašreizējam skolēnu skaitam. Skolas ēkai 

nepieciešams remonts, neskatoties, ka tas veikts atsevišķās ēkas daļās. Ķekavas sākumskolas 
telpas ir pārāk mazas arvien pieaugošajam bērnu skaitam pašvaldībās, tāpēc uzsākta jaunas 
sākumskolas būvniecība Ķekavā. 

 
Vairākās vietās ciematos ir ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, kas ir labi apmeklēti visas 

dienas garumā, bet tie atrodas vienīgi lielākajās apdzīvotajās vietās – Ķekava, Valdlauči, 
Katlakalns, Rāmava, Titurga, Baloži. 

 
Kultūras, kultūrizglītības, sporta un reliģijas iestādes/būves 

Partnerības teritorijā darbojas: 
- Ķekavas kultūras nams; 
- Katlakalna Tautas nams; 
- Doles Tautas nams; 
- Baložu Kultūras nams;  
- Ķekavas bibliotēka; 
- Daugmales bibliotēka; 
- Baložu bibliotēka; 
- Katlakalna bibliotēka,  
- Ķekavas novadpētniecības muzejs – visas augstāk minētās iestāde šobrīd ir 

apvienotas zem Ķekavas kultūras aģentūras. 
- Ķekavas novada Tūrisma Informācijas Centrs; 
- Baložu sporta iniciatīvu centrs 
- Ķekavas Sporta iniciatīvu centrs,  
kā arī   
- Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca,  
- Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca 
- Ķekavas konfesionāli luteriskās baznīca.  
- Veco dzirnavu estrāde 
 
Ķekavas bibliotēka atrodas Ķekavā, tās grāmatu fonds ir ~12500, lasītāju skaits - 560.  



 29 

Katlakalna bibliotēka atrodas Katlakalnā, tās grāmatu fonds ir ~8000, lasītāju skaits 
~400.  

Baložu bibliotēka atrodas Baložos, lasītāju skaits – 1012. Grāmatu fonds - 29844 
Daugmales bibliotēka atrodas Daugmalē. Bibliotēkās iespējams izmantot internetu. 
Ķekavas kultūras namā darbojas 14 amatiermākslas kolektīvi (340 dalībnieki), 2 

interešu klubi (60 dalībnieki), savukārt Katlakalna Tautas namā darbojas 8 amatiermākslas 
kolektīvi (122 dalībnieki) un 3 interešu klubi (195 dalībnieki). 

Pēc pēdējās administratīvo robežu maiņas Daugmales pagasts zaudēja kultūras namu 
Tomē, līdz ar to – kultūras bāzi, pasākumu norises vietu. Mazie pasākumi notiek pašvaldības 
telpās, lielie – skolas zālē. Pašvaldība ierīkojusi nelielu brīvdabas estrādi (skatuve ar jumtu, 
nenorobežots laukums ar soliem).  

Baložu kultūras namā darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi, 7 interešu kolektīvi.  
Pašvaldība organizē tradicionālo svētku un izklaides pasākumus, apmaksā teātra 

izrāžu un mūzikas koncertu apmeklējumus, viesmākslinieku uzstāšanos. Pasākumi Daugmales 
pagastā notiek reti, vidēji reizi mēnesī, bet lielāki – 4 x gadā. Daudz biežāk kultūras pasākumi 
notiek Ķekavas un Katlakalna ciematos un Baložu pilsētā, tomēr iedzīvotājiem no attālākām 
partnerības teritorijas vietām (citām apdzīvotām vietām) ir grūti nokļūt līdz pasākumu norises 
vietām un pēc tam uz mājām. 

Tuvākās vietas, kur notiek kultūras un izklaides pasākumi ir Rīga ar savu 
daudzveidīgo piedāvājumu. 

 
Ķekavas Sporta iniciatīvu centrs. 
   
Partnerības teritorijā darbojas arī vairāki sporta klubi: 
- Regbija klubs „Miesnieki” Valdlaučos; 
- Futbola klubi „Auda” un „Metta”; 
- Florbola klubi; 
- Sporta klubs „Sports Pro” Valdlaučos; 
- Sabiedriskā sporta organizācija „Valdlauči” Valdlaučos; 
- Tikko ir izveidota biedrība „Sporta klubs Ķekavas novads”, kura galvenā prioritāte 

ir sporta  saimniecības sakārtošana. 
 
Daugmales skolā strādā pašvaldības algots sporta organizators, brīvās cīņas treneris. 

Notiek volejbola, basketbola, brīvās cīņas nodarbības. Sportot brauc arī bērni no Baldones. 
Daugmales pagastā Dzintaros darbību nesen uzsākusi BMX trase, tiek dibināts BMX sporta 
klubs. 

Baložos darbojas Sporta iniciatīvu centrs, kurā darbojas divi cilvēki. Pēdējos gados 
Baložu sporta iniciatīvu centrs ir aktīvi iesaistījies dažādu sporta aktivitāšu organizēšanā un 
plānošanā, piem. „Baložu bizons” ( velo sacensības), Orientēšanas sacensības, distanču 
slēpošanas sacensības u.c. Tiek veidota marķēta trase mežā, plānojot dažādas sporta 
sacensības. 

 
Ķekavas novadā atrodas 3 baznīcas. 
Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1787. gadā. Ēkas ārējais 

veidols pārtapis 1995.gadā. Baznīcā ir īpaša altārglezna (mākslinieks A.Annuss), kas 
saglabājusies no 1929.gada. Baznīcas draudzē reģistrēti 240 locekļi, regulāri baznīcu apmeklē 
ap 80 cilvēku. Kopš 2003.gada ar draudzes atļauju baznīcā 2 reizes mēnesī notiek 
dievkalpojumi Ķekavas katoļu draudzei, kurā darbojas vairāk kā 350 locekļi.  

Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1791.-1792.gadā pēc arhitekta 
Kristofera Hāberlanda projekta klasicisma stilā. Baznīcas draudzē reģistrēti 170 locekļi. 
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Garlība Merķeļa piemiņai, kura atdusas vieta atrodas Katlakalna kapos, pie baznīcas ir iekopts 
skaists parks.  

Ķekavas konfesionāli luteriskās baznīcas iesvētīšanas - atklāšanas dievkalpojums 
notika 2002.gada 4.augustā. Jaunā baznīca atrodas Odukalnā Saules ielā. Draudzē reģistrēti 90 
locekļi.  

Ķekavā darbojas arī novadpētniecības muzejs (akreditēts 2003. gadā). Muzeja krājumā 
ir ap 8 tūkst. vienību. 2005. gadā ar muzeju iepazinās 1005 apmeklētāji. 
 
Veselības aizsardzība, sociālā palīdzība, aptiekas  

Medicīnisko palīdzību partnerības teritorijā sniedz 9 ģimenes ārstu prakses, no kurām 
6 atrodas Ķekavas ciemā (Ķekavas ambulances telpās), viena Valdlauču un viena Katlakalna 
ciemā. Ķekavā darbojas zobārstniecības prakse. Ģimenes ārsts strādā Ķekavas ambulancē un 
reizi nedēļā pieņem Daugmales feldšerpuntā. Pirmo palīdzību Daugmales pagastā nodrošina 
feldšeris. Reizi mēnesī feldšerpunkta telpās pieņem pediatrs. Ierodas arī citi pieaicināti 
speciālisti no Baldones slimnīcas (okulists, fluorogrāfs, ginekologs u.c.). Neatliekamo 
palīdzību nodrošina Baldones slimnīca. iedzīvotāji var ārstēties Baldones slimnīcā, tomēr 
pārsvarā pie speciālistiem un ārstēties slimnīcās dodas uz Rīgu. 

Sociālo palīdzību nodrošina Ķekavas novada pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās 
aprūpes centrs”. Izveidots arī Dienas centrs dažādu pakalpojumu sniegšanai pensijas vecuma 
ļaudīm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dienas centra mērķis ir piedāvāt alternatīvas dienas 
pavadīšanas iespējas: nodarbībās, kultūras pasākumos. papildus, realizējot Mazo projektu 
konkursu, Baložos tiek veidots Dienas centrs jauniešiem. Sociālās palīdzības sniegšanas 
funkcijas Baložu pilsētā realizē Sociālais darbinieks. 

Medicīnas un higiēnas preces iespējams iegādāties divās aptiekās Ķekavā un vienā 
aptiekā Katlakalnā, kā arī vienā aptiekā Baložos.  

 
Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 
- izvērtēt bibliotēku pašreizējās atrašanās vietas un telpas saistībā ar pagasta pašvaldības 
administrācijas optimizēšanu, iespēju robežās nodrošinot bibliotēku attīstību, paplašināšanu 
un ērtu pieejamību iedzīvotājiem. Nodrošināt, lai bibliotēkas ir pieejamas arī brīvdienās, 
ierīkot publiskās interneta pieejas punktus; 
- veikt kultūras iestāžu rekonstrukciju, atbilstoši mūsdienu prasībām, tai skaitā pielāgojot tos 
apmeklēšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem – invalīdiem-ratiņniekiem; 
- iekārtot saieta vietas, saieta namus Daugmalē un Baložos, citās lielākās apdzīvotās vietās 
partnerības teritorijā, nodrošinot iedzīvotāju pēc iespējas plašāku iesaistīšanu kultūras dzīves 
aktivitātēs; 
- iekārtot jaunus sporta laukumus, labiekārtot esošos sporta laukumus, lai popularizētu 
veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu iedzīvotājiem saturīgas un veselīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas sportojot, brīvā dabā; 
- iekārtot jaunus bērnu rotaļu laukumus visās apdzīvotās vietās partnerības teritorijā, 
paplašinot bērnu rotaļu laukumu tīklu, labiekārtot esošos bērnu rotaļu laukumus; 
- ierīkot un labiekārtot izziņas, mācību takas, pastaigu takas, velosipēdu celiņus, ierīkot īpašus 
laukumus vai vietas pastaigām ar suņiem; 
- izveidot un labiekārtot vietas tehnisko sporta veidu nodarbībām; 
- izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem 
(Daugavas, Sausās Daugavas, Titurgas ezera, Ķekavas upes, Misas upes, Karjerdīķis, 
Ķīķerītis u.c.), veicināt ūdenssporta veidu centru izveidošanu un attīstību. 
 
1.2.4.2. Nevalstiskās organizācijas un to darbība 
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Nevalstisko organizāciju darbība partnerības teritorijā ir vāji izteikta, darbojas 
salīdzinoši maz nevalstisko organizāciju. Aktīvi darbojošos nevalstisko organizāciju ir maz. 
Pēc Uzņēmumu reģistra (UR) datiem, Ķekavas novadā ir reģistrētas 38 nevalstiskās 
organizācijas, no kurām aktīvi darbojas 8 – 10 nevalstiskās organizācijas. 
 Ķekavas novada pašvaldība ir sabiedriskās organizācijas „Partnerība „Daugavkrasts”” 
dibinātājs. Šīs partnerības ietvaros Ķekavas novada pašvaldība kopā ar nevalstiskajām 
organizācijām, lauksaimniekiem un zvejniekiem realizēs projektus, kas vērsti uz lauku vides, 
tradīciju saglabāšanu un izkopšanu, vides infrastruktūras sakārtošanu un uzlabošanu, tūrisma 
attīstību, dabas vērtību aizsardzību. Partnerības mērķi ir: 
1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā; 
2. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības 
līdzdalības principus; 
3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un 
citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerībā iesaistīto pašvaldību teritoriju 
attīstību; 
4. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; 
5. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus 
Partnerības mērķu sasniegšanai; 
6. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 
 Kopš 2000.gada Ķekavā darbojas SO „Ķekavas un Bordesholmas draudzības 
biedrība”. Šajā organizācijā ir 56 biedri kā privātpersonas un viens juridiskais biedrs – 
Ķekavas pagasta padome. Biedrības mērķi un uzdevumi ir: veicināt tautu sadraudzību un 
mieru starp tautām, pilnveidot starptautiskās attiecības, toleranci visās kultūras jomās un tautu 
savstarpējā sapratnē; palīdzēt īstenot Latvijas valsts un Ķekavas pašvaldības nospraustos 
mērķus un programmas saimnieciskajā jomā; organizēt un attīstīt personīgo kontaktu 
veidošanos starp Ķekavas un Bordesholmas iedzīvotājiem; veicināt abu valstu vēstures un 
kultūras tradīciju izzināšanu, organizējot savstarpēju delegāciju apmaiņu. 
 „Doles Saviesīgā biedrība” pārstāv Ķekavas iedzīvotājus, kuri ir ieinteresēti 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un saudzīgā izmantošanā. 
 Pēdējā gada laikā ir aktivizējusies jauniešu izveidoto nevalstisko organizāciju – Ķekavas 
pagasta Jauniešu padome un biedrības „Cita Ķekava” darbība, šo organizāciju pārstāvji veido 
diskusijas par aktualitātēm Ķekavas novadā, piedalās attīstības programmas izstrādē, 
partnerības „Daugavkrasts” darbā. 

Daugmales pagastā aktīvi darbojas Daugmales mazpulku organizācija “Dzirkstelīte”, 
kas aktīvi piedalās partnerības „Daugavkrasts” darbā. 

Kopš 2003.g. Ķekavā tiek realizēta HIV/AIDS profilakses programma, kuras ietvaros 
apzināti novadā  dzīvojošie HIV inficētie un pastāvīgie klienti – intravenozo narkotiku 
lietotāji, kuri maina šļirces un adatas. Šīs programmas ietvaros tiek veidota sadarbība ar AIDS 
profilakses centru, organizējot izglītojošus seminārus. Partnerības teritorijā darbojas 
„Apvienība HIV LV”, kuras darbība saistīta ar HIV/AIDS profilakses programmu. 

Partnerības teritorijā aktīvi darbojas biedrība, kas apvieno cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām – „PERKWUS”, kas arī aktīvi piedalās sociāla rakstura projektu sagatavošanā un 
īstenošanā. 

2009.gadā Ķekavas novadā ir reģistrēta Ķekavas Uzņēmēju Padome, kura pārstāv 
mazo un vidējo uzņēmēju intereses novadā, kā arī aktīvi darbojas uzņēmēju interešu 
pārstāvniecības jomā. 

Ķekavas novadā notiek regulāras tikšanās „Dāmu klubiņam” un pensionāru kluba 
„Vecie draugi” pasākumi, bet šie klubi nav oficiāli reģistrējušies kā nevalstiskās 
organizācijas. Partnerības teritorijā darbojas vairākas sporta biedrības, mednieku un 
makšķernieku klubi – biedrība „Sporta klubs Ķekavas novads”, „Mednieku un makšķernieku 
klubs „Rāmava””, biedrība „Mednieku klubs „Dzilnas””, „Medību klubs „Rieksti””, 



 32 

mednieku sporta klubs „Žuburs”, biedrība „Sporta organizācija „Valdlauči””. Partnerības 
teritorijā darbojas motoklubs „Hermit”, radošā darbnīca „SIA LM”. 
 Lai arī Ķekavas novada Pašvaldība informē iedzīvotājus par norisēm pašvaldībā ar 
pašvaldības mediju – informatīvā izdevuma „Mūsu Ķekava”un interneta mājas lapas – 
www.kekavasnovads.lv starpniecību. Atgriezeniskā saite starp pašvaldībām un iedzīvotājiem ir 
ļoti vāja. 
 
Saistībā ar partnerības teritorijas attīstību, nepieciešams: 
- atbalstīt un veicināt iedzīvotāju apvienošanos un iesaistīšanos interešu klubos un biedrībās, 
veicināt norises saistībā ar nevalstisko organizāciju darbību; 
- veicināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldībām un iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām; 
- periodiski realizēt iedzīvotāju forumus, tikšanās ar pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, 
skaidrot pašvaldības darbības un attīstības virzienus un vietējo politiku, pētīt iedzīvotāju 
viedokli par aktuālajām nepieciešamībām pašvaldībās; 
- veicināt iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju aktīvu iesaistīšanu lēmumu 
pieņemšanā par pašvaldību teritoriju attīstības jautājumiem. 
 
1.3. Vietējās attīstības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums 

Teritorijas attīstība būs atkarīga no tā, kā pašvaldības izmantos savas priekšrocības un 
attīstības iespējas. Priekšrocību izmantošana un vājo vietu novēršana ir atkarīga gan no 
ārējiem, gan iekšējiem faktoriem, no kuriem svarīgākie varētu būt – pašvaldības politiskais 
atbalsts, pieejamie finansiālie resursi, sabiedrības ieinteresētība. 
 
 

Stiprās puses: 
- teritorijas ģeogrāfiskais novietojums tuvumā 
galvaspilsētai Rīgai; 
- teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Daugavas 
upes krastā; 
- laba satiksme (arī sabiedriskā autotransporta), lai 
nokļūtu uz visiem galvenajiem transporta mezgliem 
Latvijā, attīstīts ceļu tīkls; 
- labs nodrošinājums ar dabas resursiem; 
- labas sakaru komunikācijas (mobilā telefona 
pārklājums un fiksētās abonentu līnijas), iespējas 
izmantot Internetu; 
- kvalitatīva, maz piesārņota vide – gaiss, ūdeņi un 
meži lielās platībās (pagasts ir viens no lielākajiem 
Latvijā pēc kopējās platības); 
- pietiekami iedzīvotāju resursi ; 
- augsta zemes kadastrālā vērtība; 
- daudz kultūrvēsturisku pieminekļu, valsts nozīmes 
dabas objekts „Katlakalna priedes”, akreditēts 
novadpētniecības muzejs, tuvumā atrodas Daugavas 
muzejs Doles salā, Daugmales pilskalns, Nāves 
salas komplekss; 
- kvalitatīvi un pietiekami komunālo uzņēmumu 
pakalpojumi daudzdzīvokļu māju ciematos; 
- mazpulku organizācijas aktivitātes, pieredze plaša 
mēroga pasākumu organizēšanā; 

Vājās puses: 
- publiskai lietošanai paredzēto atpūtas, sporta un 
kultūras vietu trūkums, esošo lielā nolietošanas 
pakāpe; 
- vietējā līmeņa ceļi ļoti sliktā kvalitātē, pa tiem ir 
ļoti ierobežota pārvietošanās. Teritorijā nav 
veloceliņu, labiekārtotu pastaigu taku; 
- novecojusi un neefektīva notekūdeņu centralizētas 
savākšanas sistēma, nolietotas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, neattīrīti notekūdeņi no ciematiem nonāk 
tieši virszemes ūdeņos; 
- daudzdzīvokļu māju vide lielākajos ciematos nav 
pievilcīga dzīvošanai; 
- nav vienotas pieejas dzeramā ūdens apgādes, 
notekūdeņu attīrīšanas un komunikāciju ierīkošanai 
individuālajā sektorā (jaunajos apbūves ciematos); 
- politisko lēmumu dominēšana pār saimnieciskiem 
un ekonomiski pamatotiem lēmumiem, kas būtu 
mērķtiecīgi saskaņoti ar pagasta attīstības plānošanu; 
- teritorijā nav aprīkojuma ārkārtas situāciju 
risināšanai; 
- pedagoģijas speciālistu trūkums Ķekavas izglītības 
iestādēs; 
- Sausās Daugavas aizaugšana (seklūdens – nav 
pietiekami efektīvas ūdens apmaiņas); 
- publiski pieejamu peldvietu un atpūtas vietu 

http://www.kekavasnovads.lv
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- mazākas izmaksas dzīvošanai, saimniekošanai, 
uzņēmējdarbības nodrošināšanai, salīdzinājumā ar 
Rīgu; 
- administratīvo teritoriju centrā labi attīstīta 
maznodrošināto ģimeņu un bērnu sociālā 
aizsardzība, medicīniskā aprūpe un profilakse 

trūkums; 
- bebru aizsprosti uz Ķekavas, Misas, Titurgas u.c. 
upēm, meliorācijas grāvjiem, izjaucot dabīgo 
hidroloģisko režīmu un izraisot zemju applūšanu un 
pārpurvošanos; 
- zema iedzīvotāju aktivitāte sava pagasta vērtību 
popularizēšanā; 
- maz pieejamas informācijas par 
kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates 
objektiem, kultūras pasākumiem; 
- daudz drupu un graustu privatizētajās teritorijās; 
- teritorijas zemju (īpaši mežu) piedrazošana ar 
dažāda rakstura atkritumiem; 
- ļoti vāja saikne starp administratīvo teritoriju centru 
(Ķekava, Daugmale, Baloži) ar teritorijas nomalēm; 
- infrastruktūra ir ļoti vāji attīstīta vai tās vispār nav 
daudzās apdzīvotās vietas partnerības teritorijā 
(infrastruktūra attīstīta ir tikai lielākajā apdzīvotajās 
vietās); 
- apdzīvotajās vietās partnerības nomalēs nav 
publisku saietu namu, saietu vietu kultūras 
pasākumu, sporta pasākumu norisei, nav iedzīvotāju 
pulcēšanās vietu; 
- nav norāžu uz kultūrvēsturiskajiem un apskates 
objektiem partnerības teritorijā; 
- Daugmales pagasta teritorijā ir zems nodarbinātības 
līmenis, zema iedzīvotāju maksātspēja; 
- teritorijas nomalēs vāja maznodrošināto ģimeņu un 
bērnu sociālā aizsardzība, nepietiekama medicīniskā 
aprūpe un profilakse, alkoholisms; 
- zema dzimstība, iedzīvotāju skaita palielināšanās 
notiek galvenokārt saistībā ar pozitīvu iedzīvotāju 
migrāciju; 
- zems iedzīvotāju izglītības līmenis, jauniešu 
pasivitāte, nevēlēšanās izglītoties; 
- pamestie ražošanas objekti; 
- lauksaimniecības produktu ražošanas un 
realizācijas grūtības 
 

Iespējas: 
- sekmēt plānveidīgu partnerības teritorijas attīstību; 
- Rīgas tuvuma iespēju izmantošana (darbs, tirgus, 
pakalpojumi, uzņēmumi); 
- teritorija ir pievilcīga privāto dzīvojamo māju 
būvniecībai un uzņēmējdarbībai; 
- skolu, pieaugušo izglītības, nevalstisko 
organizāciju lomu palielināšana partnerības 
teritorijas attīstībā; 
- partnerības teritorijā ir viens no zemākajiem 
bezdarba līmeņiem Latvijā (izņemot Daugmales 
pagasta teritoriju);  

Draudi: 
- nestabilā politiskā un ekonomiskā situācija valstī 
destabilizē situāciju arī partnerības teritorijā; 
- neskaidrība ar administratīvi teritoriālās reformas 
realizāciju; 
- samazinās iedzīvotāju skaits, kas nodarbojas ar 
tradicionālo lauksaimniecību, amatniecību; lielie 
monopoluzņēmumi izspiež no tirgus mazos 
uzņēmējus; 
- mazo lauku saimniecību likvidēšanās; 
- komunālās saimniecības uzņēmumu ierobežotā 
maksātspēja un mazās attīstības iespējas; 



 34 

- izmantot teritorijas attīstībai jaunākos zinātnes 
sasniegumus, tehnoloģijas un zināšanas, piesaistot 
kvalificētus ekspertus arī no citām pašvaldībām; 
- nepieciešami jauni kopēji realizējami vietēji, 
starppašvaldību, starptautiski projekti, vides, 
infrastruktūras objektu, kultūrvēsturisko u.c. 
publiskai izmantošanai domātu vietu, objektu un 
procesu izveidošanai un labiekārtošanai, tajā pašā 
laikā uzmanību veltot ne tikai Ķekavas ciemam un 
Baložu pilsētai, bet arī attālākām lielākām 
apdzīvotām vietām un jaunajiem apbūves 
ciematiem; 
- turpināt un paplašināt aizsāktos projektus, kas 
saistīti ar atkritumu saimniecības uzlabošanu, 
slēgtās izgāztuves sanāciju, ūdenssaimniecības 
sakārtošanu u.c.; 
- teritorijā ir daudz aizaugošu lauksaimniecības 
zemju, kur varētu realizēt attīstības vajadzības; 
- lauku uzņēmēju izglītošana; 
- lauksaimniecības un zivkopības, zvejniecības 
produktu noieta orientēšana uz Rīgas pilsētas noieta 
tirgu; 
- nepieciešams uzlabot ceļu segumu kvalitāti, īpaši 
attiecībā uz (radiālajiem) ceļiem, kas savieno 
Ķekavu, Daugmali un Baložus ar attālākiem 
ciematiem; 
- tūrisma attīstība; 
- kultūras aktivitāšu (sporta laukumi, BMX trase, 
sporta, kultūras un mazpulku pasākumi) 
izmantošana partnerības teritorijas popularizēšanai; 
- iesaistīšanās dažādos projektos; 
- investoru, uzņēmēju piesaistīšana 

- sociālās infrastruktūras pasliktināšanās un sociālo 
problēmu padziļināšanās; 
- iedzīvotāju veselības pasliktināšanās; 
- iedzīvotāju sociālās apātijas padziļināšanās; 
- turpinās periferiālo ceļu pasliktināšanās; 
- palielinās partnerības teritorijas (īpaši mežu) 
piedrazošana ar dažāda rakstura atkritumiem; 
- vides kvalitātes pasliktināšanās; 
- partnerības teritorija robežojas ar potenciāli 
bīstamu objektu – Rīgas HES ūdenskrātuvi; 
- partnerības teritorijas iedzīvotāju intelektuālā 
potenciāla aizplūšana uz darbu Rīgā; 
- neefektīva likumdošana un valsts kontrole 
būvniecībā un vides aizsardzībā; informācijas 
monopols attiecībā uz valsts institūcijām 

 
1.4. Vietējās rīcības grupas līdzdalība teritorijas attīstībā 
 
1.4.1. Vietējās attīstības stratēģijas nepieciešamības apraksts 
 

Vietējās attīstības stratēģija ir cieši saistīta ar nacionālas nozīmes valsts attīstības 
plānojumu, lauku attīstības plānojumu un zivsaimniecības attīstības plānojumu, rajona līmeņa 
plānojumu, vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu un attīstības programmām. 

Izstrādājot vietējās attīstības stratēģiju partnerības „Daugavkrasts” teritorijai, 
sabiedrībai bija nodrošināta iespējas iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, tika 
noskaidrots sabiedrības vērtējums par pašreizējo stāvokli un uzlabošanas nepieciešamību un 
virzieniem.  
 
 Iedzīvotāju interviju rezultāti uzskatāmi parāda, ka: 
 
1) par attīstības jautājumiem vairāk interesējas cilvēki, kam ir pastāvīgs darbs; 
2) no intervētajiem iedzīvotājiem vairums uzskata pašreizējais dzīves līmenis ir vidējs; 
3) drošības jomā iedzīvotājiem svarīgāka ir neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība 
un sabiedriskā drošība; 
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4) pakalpojumu jomā svarīga ir ģimenes ārstu pieejamība, sociālās aprūpes centrs veciem 
cilvēkiem un pensionāriem; 
5) nodarbinātībā un informācijas pieejamībā iedzīvotājiem ir svarīga informācijas centra 
esamība, kurā tiktu sniegta informācija par darba iespējām, projektiem un iespējām apgūt 
prasmes, iemaņas tālākizglītībā, darba vietu skaita palielināšana, kā arī labāka un lētāka 
interneta pieejamība; 
6) sporta un atpūtas jomā iedzīvotājiem ir svarīgas sakārtotas sporta vietas, atpūtas vietas, 
biežāk organizēti kultūras un atpūtas pasākumi apdzīvotajās vietās; 
7) vides un infrastruktūras jomā iedzīvotājiem ir svarīgi sakārtoti ceļi, veloceliņi, sakārtota 
atkritumu saimniecība, sakārtota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēma, 
labiekārtota un apzaļumota apdzīvoto vietu teritorija. 
 
 Realizējot partnerības „Daugavkrasts” attīstības stratēģiju: 
1) tiks sasniegti pašvaldību teritorijas plānojumos un attīstības programmās nospraustie 
uzdevumi, kā arī tiks dots ieguldījums nacionālas nozīmes valsts attīstības plānojumā, lauku 
attīstības plānojumā un zivsaimniecības attīstības plānojumā, rajona līmeņa plānojumā 
nosprausto uzdevumu sasniegšanā; 
2) tiks veicināta daudzveidīga uzņēmējdarbība, attīstīta videi draudzīga, uz zināšanām un 
jaunajām tehnoloģijām balstīta ražošana un dažādi pakalpojumi; 
3) tiks attīstīta tūrisma nozare un blakusnozares, piem., pakalpojumi, satiksme un transports, 
mazo un vidējo uzņēmumu darbība, tradicionālā amatniecība, infrastruktūra, veicinot jaunu 
darba vietu rašanos, sakopjot apkārtni, kultūrvēsturiskos pieminekļus; 
4) ekonomiskā attīstība veicinās jaunu darba vietu rašanos, ļaus paaugstināt pagasta 
iedzīvotāju dzīves līmeni;  
5) radīsies labi attīstīti sociālie pakalpojumi, daudzveidīgas darba iespējas un augstas 
kvalitātes dzīves vide piesaistīs pagastam jaunus un uzņēmīgus cilvēkus;  
6) pašvaldību potenciāls tiks pilnvērtīgi izmantots, stiprinot pašvaldību lomu un vietu gan 
Rīgas reģionā; 
7) attīstības politika būs vērsta uz sociālā klimata uzlabošanu, cilvēkresursu attīstību, 
iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšanu, dabas resursu un vides saglabāšanu un 
ilgspējīgu izmantošanu, kā vienu no nozīmīgākiem pagasta attīstības potenciāliem; 
8) dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves 
vides augstas kvalitātes rādītājiem; 
9) sekmīgi īstenojot šo stratēģiju, partnerības „Daugavkrasts” teritorija kļūs ilgtspējīgas 
attīstības un konkurētspējīga teritorija ar līdzsvaroti attīstītu kvalitatīvu dzīves vidi. 
 
1.4.2. Vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vīzija 
 

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstības stratēģijas struktūra ir veidota, lai dotu 
pašvaldībām tās teritorijā jaunas attīstības iespējas, nodrošinātu to atsevišķo teritoriju 
pilnvērtīgu funkcionēšanu, inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā 
saglabājot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, vides aizsardzības prasības. 
 Attīstības stratēģijas īstenošana ir iespējama apvienojot pašvaldību resursus un 
efektīvi sadarbojoties savā starpā, sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām, 
ar nevalstisko sektoru un uzņēmējiem. 
 Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstības stratēģijas mērķis ir veicināt stabilu, 
noturīgu un ilgtspējīgu attīstību partnerības teritorijā, veicināt priekšrocību izmantošanu 
teritorijas attīstībā, optimāli izmantot teritorijas attīstības resursu potenciālu, radīt labvēlīgus 
apstākļus iedzīvotāju darbam un dzīvei, saglabāt un atjaunot dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības, radot pamatu ilgtspējīgai attīstībai turpmākajos gados, ņemot vērā: 
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• ilgtspējības principu, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu; 

• interešu saskaņotības principu, kas nodrošina teritorijas attīstības stratēģijas 
izstrādāšanu saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un saskaņotām valsts, plānošanas 
reģionu, pašvaldību un privātajām interesēm; 

• daudzveidības principu, kas nodrošina teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi, ņemot 
vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības 
daudzveidību; 

• konkurences principu, ar kuru saskaņā teritorijas attīstības stratēģija rada vienlīdzīgus 
priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

• nepārtrauktības un pēctecības principu: mainoties sagatavotajai attīstības stratēģijai, 
grozījumi tiek sagatavoti uz esošās bāzes pamata, izvērtējot realizēto, sekmes un 
problēmas; 

• atklātības principu, kas nozīmē teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi, iesaistot 
sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 

 
Attīstības stratēģijas vispārējais mērķis ir veicināt stabilu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 

attīstību, integrējot ekonomikas un vides aizsardzības jautājumus, sekmējot investīciju 
piesaisti, sociālo pakalpojumu attīstību, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos un 
kultūrvides saglabāšanos. 
 

Partnerības „Daugavkrasts” vīzija ir teritorijas nākotnes tēls 2013. gadā, ko varētu 
sasniegt balstoties uz priekšrocībām un izmantojot attīstības iespējas, novēršot iespējamos 
draudus un atrisinot problēmas. 
 
 Partnerības „Daugavkrasts” teritorija ir sakopta lauku teritorija Pierīgā. Iedzīvotāju 
labklājība uzlabojas līdz ar Rīgas sociāli ekonomisko izaugsmi. 
 

Pateicoties Rīgas tuvumam, iedzīvotājiem ir pieejamas plašas pakalpojumu 
saņemšanas un saražotās produkcijas noieta iespējas, darba tirgus. Attīstīts ceļu tīkls un 
sabiedriskais transports nodrošina ērtas nokļūšanas iespējas uz Rīgu un apkārtējām pilsētām. 
Iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbu vietējos uzņēmumos un liela daļa dodas uz darbu Rīgā, 
Ķekavā un Baložos. 
 

Pievilcīgie dzīves apstākļi un vietējā uzņēmējdarbības attīstība veicina jauniešu 
atgriešanos pagastos pēc izglītības iegūšanas un rosina iedzīvotājus izvēlēties šo teritoriju par 
savu dzīvesvietu. Lai saglabātu laukiem raksturīgo vidi, tiek attīstīta individuālā apbūve. 
 

Teritorijā attīstās netradicionālā lauksaimniecība, tūrisms, pārstrādes ražošana. 
Uzņēmumos tiek ražotas preces ar augstu pievienoto vērtību, darbojas vairāki lieli uzņēmumi. 
Saimnieciskajā un uzņēmējdarbībā tiek ievēroti vides aizsardzības pasākumi. 
 

Daugava, daba, kultūrvēsturiskās vērtības, infrastruktūras attīstība radījusi piemērotus 
apstākļus atpūtas un tūrisma attīstībai. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un apskates vietas ir 
objekti, kas dara zināmu Ķekavas, Baložu un Daugmales vārdu Latvijā un tūrisma jomā arī 
Baltijā. Partnerības teritorijā ir iecienītas atpūtas brīvā dabā un sportošanas vietas. Kopā ar 
tūrismu attīstījusies pakalpojumu sfēra (atpūtas vietas, naktsmājas, kafejnīcas, nelieli moteļi, 
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auto tehniskā apkope, sadzīves pakalpojumi). Saražotie lauksaimniecības produkti tiek 
realizēti Rīgas noieta tirgū, kā arī vietējiem tūrisma uzņēmumiem. Aktīvi darbojas amatnieki.  
 

Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanā un citu funkciju veikšanā sadarbojas ar 
apkārtējām pašvaldībām, vairākas funkcijas tiek veiktas reģionālā līmenī. Attīstīts zemes un 
īpašumu tirgus, ko nosaka izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis Pierīgā, blakus Daugavai, un 
iedzīvotāju ienākumi nodrošina stabilus pašvaldības budžeta ienākumus. 
 

Izglītību ir iespējams iegūt uz vietas Ķekavā, Baložos un Daugmalē, apkārtējās 
teritorijās un Rīgā. Skolas un bibliotēkas ir izveidotas par modernām, informatīvu sistēmu 
aprīkotām vietām. Lielākajās apdzīvotajās vietās ir izveidoti kultūras centri, plašs 
piedāvājums iedzīvotājiem veselīgai brīvā laika pavadīšanai. Vienādi laba pakalpojumu 
pieejamība visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas partnerības teritorijā. 
 

Tiek atbalstīti investīciju projekti, kuros tiek stimulētas sociālās aktivitātes, uzlabota 
infrastruktūra. 

 
Vīzija un attīstības mērķi nosaka partnerības teritorijas galvenās attīstības koncepcijas. 

Lai sekmētu vīzijas īstenošanos, teritorijai ir noteikti šādi galvenie ilgtermiņa attīstības 
mērķi:  
1) attīstīt partnerības „Daugavkrasts” teritoriju kā administratīvi pastāvīgu, ekonomiski 
spēcīgu un konkurētspējīgu teritoriju. Veicināt daudzveidīgu uzņēmējdarbību, attīstīt videi 
draudzīgu, uz zināšanām un jaunajām tehnoloģijām balstītu ražošanu un dažādus 
pakalpojumus, infrastruktūru;  
2) celt iedzīvotāju dzīves un labklājības līmeni. Ekonomiskā attīstība veicinās jaunu darba 
vietu rašanos, ļaus paaugstināt pagasta iedzīvotāju dzīves līmeni. Attīstīt sociālos 
pakalpojumus, piesaistīt teritorijai jaunus un uzņēmīgus cilvēkus; 
3) aizsargāt un racionāli apsaimniekot, atjaunot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības kā tūrisma 
potenciālu, sakopt un apzaļumot apdzīvoto vietu teritoriju, attīstīt tūrismu. 
 
1.4.3. Vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības galvenās prioritātes (pamatotas ar 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējumu) un rīcība un tās raksturojums 
 
1. virziens – partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība 
 
Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstības politika vērsta uz ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanu un jaunu darba vietu radīšanu. 
 
Prioritātes: 
1.1. Infrastruktūras attīstība; 
1.2. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana; 
 
Rīcības: 
 
5.1.1. jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
 

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar jaunu pakalpojumu sniedzēju (t.sk. 
uzņēmumu) veidošanos un esošo attīstību – sabiedriskā ēdināšana, naktsmītnes, kempingi, 
sociālie pakalpojumi, sporta inventāra nomas punkti, ar sporta un izglītības infrastruktūru 
saistītie pakalpojumi, apstrādes uzņēmumi, pārstrādes nozares uzņēmumu veidošana, atpūtas 
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un tūrisma organizēšana, veicinot iedzīvotāju nodarbinātību caur jaunu darbavietu rašanos, 
stimulējot iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties projektu sagatavošanā un 
realizēšanā. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas mazo uzņēmumu iniciatīvas vides sakārtošanā un 
sakopšanā, sociālo problēmu risināšanā, tūrisma attīstībā. Atbilstoši pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 1. aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
 
5.1.2. vides aizsardzības pasākumu dažādošana un kvalitātes veicināšana 
 
Rīcības ietvaros tiks ierīkoti atkritumu dalītas vākšanas laukumi apdzīvotās vietās, tādējādi 
veicinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību un rūpējoties par sakoptu vidi. Rīcības 
ietvaros tiks arī realizētas aktivitātes, lai sakārtotu ar atkritumiem piesārņotās teritorijas, 
veicinātu publiskai izmantošanai paredzēto teritoriju nepiedrazošanu, uzstādītu un regulāri 
iztukšotu atkritumu tvertnes publiskajās teritorijās, pie sabiedriskajiem objektiem, atpūtas 
vietās, kā arī aktivitātes, kas vērstas uz gruntsūdeņu nepiesārņošanu, novadgrāvju sakopšanu, 
sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, izsmeļamo aku ierīkošanu, 
dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanu.. Atbilstoši pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
5.1.3. amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana 
interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana 
 
Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iedzīvotāju aktivitātes, kas saistītas ar radošo darbnīcu, 
meistardarbnīcu, mācību klašu un demonstrācijas teritoriju izveidi, iekārtošanu un aprīkošanu, 
saistībā ar amatniecību, kokapstrādi, metālapstrādi, akmens apstrādi un 
nelauksaimnieciskajiem uzņēmējdarbības veidiem, popularizējot, no vienas puses, 
tradicionālos nodarbošanās veidus šajā reģionā un, no otras puses, veicinot lauku iedzīvotāju 
nodarbošanās daudzveidību. Atbilstoši pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātei „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
5.2.1. veikt vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošanu, veloceliņu izbūvi, gājēju celiņu un sporta 
celiņu izbūvi 
 
Rīcības ietvaros tiks ierīkoti un rekonstruēti vietējā līmeņa ceļi, piebraukšanas vietas, tiltiņi un 
laipas par grāvjiem un mazajām upēm, lai nodrošinātu piekļūšanu tūrisma objektiem, apskates 
vietām, ūdeņiem, sabiedriskajiem objektiem. Īpaši svarīgi šo rīcību realizēt apdzīvotās vietās 
ūdeņu tuvumā, lai nodrošinātu piekļūšanu pie ūdeņiem, sevišķi svarīgi tas ir zivsaimniecības 
attīstībai. Rīcības ietvaros tiks arī ierīkoti veloceliņi partnerības teritorijā, savienojot 
atsevišķas apdzīvotās vietas, kā alternatīva esošajiem satiksmes ceļiem ar augstu satiksmes 
intensitāti. Veloceliņi, gājēju celiņi un sporta celiņi tiks ierīkoti un labiekārtoti gar ūdeņiem, 
līdz kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, apskates vietām, sabiedriskajiem objektiem, tādējādi 
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veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību. Atbilstoši 
Rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–
2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros 2009.–
2013.gadam. 
 
2. virziens – partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana 
 
Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstības politika vērsta uz sociālā klimata uzlabošanu, 
cilvēkresursu attīstību, iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšanu. 
 
Prioritātes: 
2.1. Izglītības nodrošināšana, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība; 
2.2. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras attīstība un pieejamības 
uzlabošana, veselīga dzīves veida veicināšana; 
2.3. Iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšana, un nevalstisko organizāciju 
administratīvās kapacitātes stiprināšana; 
2.4. Mājokļa un dzīves vides labiekārtošana. 
 
 
Rīcības: 
 
5.1.4. pilnveidot sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementus un to 
pieejamību, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumu komplekss saistībā ar sociālās aprūpes un veselības 
aizsardzības infrastruktūras elementu attīstību un pieejamības uzlabošanu, veselīga brīvā laika 
pavadīšanas veidu veicināšanu: a) izziņas un mācību taku ierīkošana; b) īpašu laukumu vai 
vietu ierīkošana pastaigām ar suņiem; c) jaunu bērnu rotaļu laukumu ierīkošana visās 
apdzīvotās vietās partnerības teritorijā, paplašinot bērnu rotaļu un sporta laukumu tīklu, esošo 
bērnu rotaļu un sporta laukumu labiekārtošana; d) bērnu, jauniešu un veco ļaužu dienas centru 
izveidošana; e) telpu vai teritorijas labiekārtošana labdarības akciju norisēm; f) jaunu sociālās 
aprūpes un medicīnas pakalpojumu sniegšanas centru. Atbilstoši pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
5.1.5. veicināt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumu komplekss saistībā ar iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu un 
infrastruktūras izveidi iedzīvotāju kolektīvo sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai: a) esošo 
sabiedrisko organizāciju un apvienību darbības atbalsts; b) iedzīvotāju apvienošanās un 
iesaistīšanās interešu klubos un biedrībās atbalstīšanai un veicināšanai; c) iedzīvotāju 
forumiem, tikšanos ar pašvaldību administrāciju pārstāvjiem organizēšanai, teritorijas 
attīstības virzienu izpētei un skaidrošanai, iedzīvotāju viedokļa par aktuālajām 
nepieciešamībām izpētei partnerības teritorijā, tādējādi veicinot atgriezeniskās saites 
veidošanos starp pašvaldībām un iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, 
kā arī iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju aktīvai līdzdalībai lēmumu 
pieņemšanā par pašvaldību teritoriju attīstības jautājumiem; d) kultūras pasākumu, koncertu, 
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ielu un ciematu svētku, izstāžu, konkursu u.c. masu pasākumu organizēšanai. 
Atbilstoši pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
5.2.5. Veicināt mūžizglītību, kultūras un sporta infrastruktūras attīstību, nodrošināt 
kultūras un sporta infrastruktūras objektu pieejamību visiem partnerības teritorijas 
iedzīvotājiem 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumu komplekss saistībā ar kultūras un sporta 
infrastruktūras objektu pieejamības nodrošināšana visiem partnerības teritorijas  
iedzīvotājiem: a) kultūras iestāžu rekonstrukcija atbilstoši mūsdienu prasībām, tai skaitā 
pielāgojot tās apmeklēšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem; b) jaunu saieta vietu 
iekārtošana apdzīvotajās vietās – Ķekava, Daugmale, Vimbukrogs, Katlakalns u.c. apdzīvotās 
vietās, nodrošinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs; c) 
jauniešu atpūtas centru un kultūras centru izveidošana; d) jaunu sporta laukumu iekārtošana, 
esošo sporta laukumu labiekārtošana, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu 
iedzīvotājiem saturīgas un veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas sportojot, brīvā dabā; e) 
sporta aktivitāšu, sporta svētku organizēšana; f) vietas izveidošana un labiekārtošana tehnisko 
sporta veidu nodarbībām. Atbilstoši Rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana" ietvaros 2009.–2013.gadam. 
 
5.2.6. labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā apkārtnē un uzlabot ūdensapgādes 
sistēmas 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumi daudzdzīvokļu māju un individuālo dzīvojamo māju 
rajonos: a) daudzdzīvokļu mājām – kāpņu telpu, koridoru, palīgtelpu, ieejas durvju remonts, 
māju pagalmu labiekārtošana; b) individuālo dzīvojamo māju rajonos – koplietošanas 
teritoriju labiekārtošana un apzaļumošana; c) ūdensapgādes sistēmu uzlabošana un / vai 
rekonstrukcija; d) daudzdzīvokļu māju jumtu segumu siltināšana un jumtu segumu nomaiņa. 
Atbilstoši Rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007.–2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros 2009.–
2013.gadam. 
 
0.0.1. paaugstināt iedzīvotāju izglītības un apziņas līmeni 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēts pasākumu komplekss saistībā ar iedzīvotāju izglītības un 
apziņas līmeņa paaugstināšanu: a) noskaidrotas speciālo interešu jomas, kas būtu 
nepieciešamas partnerības teritorijas dažādu sociālo slāņu un vecumu iedzīvotājiem; b) 
izglītojoši pasākumi skolēniem un jauniešiem par tradicionālo un netradicionālo 
lauksaimniecību, projektu sagatavošanu un realizēšanu, vides un kultūrvēsturisko vērtību 
aizsardzību; c) pasākumi, lai skolēni un jauniešu apgūtu ikdienā un darba gaitās 
nepieciešamās pamata amata prasmes, amatniecības iemaņas; d) ar mūžizglītības koncepciju 
saistīti pasākumi visām iedzīvotāju sociālo slāņu grupām partnerības teritorijā. Atbilstoši ESF 
projektu finansēšanas nosacījumiem. 
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3. virziens – partnerības „Daugavkrasts” teritorijas dabas un kultūrvides attīstība 
 
Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas attīstības politika vērsta uz dabas resursu un vides 
saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu, kā vienu no nozīmīgākiem pagasta attīstības 
potenciāliem. 
 
Prioritātes: 
3.1. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana; 
3.2. Teritorijas labiekārtošana, nodrošinot sabiedrībai pieejamas teritorijas atpūtai, sportam un 
tūrismam. 
 
Rīcības: 
 
5.1.6. aizsargāt, sakopt un saudzīgi izmantot dabas un kultūras mantojuma vērtības 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēti pasākumi saistībā ar: a) ūdeņu piekrastes sakopšanu, veidojot 
rekreācijai pievilcīgu ainavu; b) ainavu renovācijas/rekonstrukcijas pasākumiem partnerības 
teritorijā; c) dabisko mežu un purvu ainavisko vērtību iekļaušanu tūrisma maršrutos; d) skatu 
punktu labiekārtošanu; e) putnu ligzdošanas vietu aizsardzību, putnu vērošanas sacensību 
popularizēšanu, putnu barotavu uzstādīšanu ziemā, putnu būrīšu izgatavošanu un uzstādīšanu; 
f) dižkoku stāvokļa uzraudzību un aizsardzību, jaunu dižkoku apzināšanu. Rīcības ietvaros 
tiks ierīkotas pastaigu takas tiks ierīkotas un labiekārtotas gar ūdeņiem, līdz 
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, apskates vietām, sabiedriskajiem objektiem, tādējādi 
veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību. Rīcības 
ietvaros tiks izgatavotas un uzstādītas informatīvās un norādes zīmes, kartes un shēmas par 
tūrisma objektiem, kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates objektiem, 
sabiedriskajām vietām partnerības teritorijā. Atbilstoši pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 
5.2.7. izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie 
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes pieejamību  
 
Rīcības ietvaros tiks realizētas aktivitātes un projekti, lai veicinātu brīvas pārvietošanās 
nodrošināšanu tauvas joslās gar ūdeņiem (atpūtas takas, tūrisma maršruti, veloceliņi u.c.), tiks 
izbūvētas laivu piestātnes ūdenstūristiem un zvejniekiem, kā arī publiskās pludmales, 
peldvietas, laivu nomas punkti, laivošanas treniņu bāzes, airēšanas slaloma trases. Rīcības 
ietvaros tiks izveidotas un labiekārtotas aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie 
ūdeņiem (Daugavas, Sausās Daugavas, Ķekavas upes, Misas upes, Karjerdīķis, Ķīķerītis, 
Titurgas ezers, Lejas ezers u.c.), veicinot veselīgu dzīvesveidu. Rīcības ietvaros tiks izveidoti 
ūdenssporta veidu centri, iekārtotas ūdenstūrisma apmetņu vietas, informatīvie materiāli, 
norādes, veicinot ūdenstūrisma attīstību un paplašinot veselīgas atpūtas pie ūdeņiem 
daudzveidību. Rīcības ietvaros tiks izstrādāti un praksē realizēti ūdenstūrisma maršruti, 
piemēram, veidojot dažādus tūrisma un ekskursiju maršrutus pa Daugavu, kā atjaunot kuģīšu 
satiksmes iespēju starp Rīgu un Doles salu ar pieturvietām Daugavas un Sausās Daugavas 
krastā. Atbilstoši Rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros 
2009.–2013.gadam. 
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0.0.2. celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas 
nepieciešamību 
 
Rīcības ietvaros tiks organizētas sabiedriskās talkas apkārtējās teritorijas, kultūrvēsturisko 
objektu sakopšanā ar pašvaldības, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju, bērnu un 
jauniešu piedalīšanos, bērnu un jauniešu tematiskās nometnes, tematiskie pasākumi izglītības 
un kultūras iestādēs. Atbilstoši pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 
 
0.0.3. popularizēt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības vietējo iedzīvotāju 
vidū 
 
Rīcības ietvaros tiks izstrādāti ekskursiju maršruti, dabas un izziņas takas ar mērķi popularizēt 
vietējo iedzīvotāju vidū vietējo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apmeklēšanu kā lielisku 
alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti vietējo 
muzeju ekspozīcijas papildināšanā, vietējo muzeju aktivitātes kultūrvēsturisko vērtību 
popularizēšanā - stendu izgatavošana un uzstādīšana, informatīvo materiālo sagatavošana un 
izplatīšana u.c. Atbilstoši pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”. 
 
0.0.4. rūpēties par kultūrvēsturisko objektu atbilstošu uzturēšanu 
 
Rīcības ietvaros tiks realizēti projekti saistībā ar kultūrvēsturisko objektu teritorijas 
sakopšanu, pieminekļu restaurāciju, iesaistot iedzīvotājus, speciālistus, pašvaldības u.c. 
ieinteresētās personas. Atbilstoši pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana”. 
 
 
2. „Partnerības Daugavkrasts” attīstības stratēģijas atbilstība Rīgas reģiona 
attīstības virzieniem, prioritātēm un mērķiem 
 

Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātā attīstības stratēģija, un stratēģijā ietvertās 
rīcības, mērķi un uzdevumi atbilst Rīgas reģiona attīstības galvenajiem virzieniem, kas minēti 
Rīgas reģiona attīstības stratēģijā. Partnerības „Daugavkrasts” attīstības stratēģijas sasaucas ar 
Rīgas reģiona attīstības stratēģijas 2.prioritāro virzienu -  Rīgas reģions – iekšēji spēcīgs 
ilgtspējīgas attīstības reģions, kā arī 3.prioritāro attīstības virzienu – Rīgas reģions – augstas 
dzīves kvalitātes reģions. Attīstības virziena pamatmērķi ir:  

Reģiona attīstības pamatā ir veselīga un vitāla sabiedrība, tāpēc priekšnosacījumu radīšana 
labvēlīgai, kvalitatīvai - cilvēkiem pievilcīgai, veselīgai un drošai dzīves un darba videi ir 
visbūtiskākais darba lauks šodien un arī ilglaicīgā perspektīvā:  
• Reģiona attīstībai nepieciešams būtiski uzlabot lauku pagastu, mazo pilsētu un Rīgas 

sasniedzamību, pamatojoties uz efektīvu, savstarpēji saskaņotu, iedzīvotājiem ērtu un 
drošu, un videi draudzīgu sabiedriskā transporta sistēmu.  

• Reģiona attīstībai nepieciešams izkopt un saglabāt reģiona unikālās lauku un urbānās 
ainavas un savdabīgo un kultūrvēsturiski bagāto kultūrvidi, lai pārliecinoši ieņemtu savam 
potenciālam atbilstošu vietu Eiropas un Baltijas jūras kultūrtelpā.  

• Reģionā nepieciešams radīt atpūtai un tūrismam pievilcīgu vidi, kas veidota, izkopjot 
esošās tradīcijas un saglabājot dabas un kultūras vērtības. 

• Reģionā nepieciešams nodrošināt uz attīstību vērstu izglītības un modernās infrastruktūras 
pieejamību, veidojot aktīvu informācijas un zināšanu sabiedrību, lai jaunās ekonomikas 
apstākļos tā spētu saimnieciski pašnodrošināties, atbilstoši pastāvīgi augošajām dzīves 
kvalitātes prasībām.  
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2. Partnerības „Daugavkrasts” attīstības stratēģijā ietvertās ilgtermiņa prioritātes un rīcības 
atbilst Rīgas reģiona attīstības stratēģijā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm: ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas telpiskās struktūras attīstība, radot veselīgus mājokļus daudzcentriska 
apdzīvojuma struktūrā, priekšnoteikumus jauna veida ekonomikas attīstībai piekrastē un 
laukos - sadarbībā ar vidējām un mazajām pilsētām, kā arī videi labvēlīga tūrisma attīstības 
potenciāla izmantošanai. 

3. Skatot Partnerības „Daugavkrasts” attīstības stratēģiju kontekstā ar Rīgas reģiona attīstības 
stratēģijā noteiktajiem attīstības mērķiem, Partnerības „Daugavkrasts” attīstības stratēģijā 
noteiktās pritoritātēs un veicamie pasākumi atbilst Rīgas reģiona attīstības programmā 
2005. – 2011.gadam noteiktajiem mērķiem: 

 
• 5.mērķis - Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, sakaru, informācijas, enerģijas, un 

vides infrastruktūras izveide; 
 
                 2. uzdevums. Reģiona attīstību veicinošas transporta infrastruktūras izveide. 
                 4. uzdevums. Vides infrastruktūras sakārtošana un attīstība. 
 

• 7.mērķis - Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība balstoties uz daudzveidīgās 
vides, savdabīgās kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām; 

                   2. uzdevums. Tūrisma infrastruktūra, produkta kvalitātes un daudzveidības 
pilnveidošana.  
                  4. uzdevums. Sadarbība un koordinācija investīciju piesaistei tūrismam. 
 

 
• 8. mērķis – Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide 

 

                 3. uzdevums. Vērtīgu pilsētu un lauku kultūrainavu un dabas resursu 

saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana. 

                 4. uzdevums. Pievilcīgas dzīvojamās vides un mājokļu attīstība.   
                 5. uzdevums. Veselīgas dzīves vides veidošana.   
                 6.uzdevums. Vērtīgu pilsētu un lauku kultūrainavu un dabas resursu un 
vērtīgo dabas teritoriju saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana 
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3. INTEREŠU DEKLARĒŠANA  

 Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas 
intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir 
pretrunā ar Partnerības izstrādātām stratēģijām un Partnerības darbības mērķi. 
 Partnerība ir vienojusies, ka partneriem nepieciešams paziņot, kādas organizācijas 
vai citas intereses viņi pārstāv, kuras varētu ietekmēt viņu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. 
Lai to izdarītu ir nepieciešams partneru interešu reģistrs. 
 Kad tiks apspriests projekts, kurā partneris ir ieinteresēts, iesaistītajam partnerim būs 
jāatstāj sapulces telpa, kamēr konkrētais projekts tiks apspriests un pieņemts lēmums. Tās tiek 
fiksēts sapulces protokolā. Interešu reģistrs tiek atjaunots pirms katras finansējuma 
piešķiršanas sēdes. 
 
Interešu reģistrs: 

Partneris Intereses 

Jānis Ruško Ķekavas novada pašvaldība 

Juris Krūmiņš Ķekavas novada pašvaldība  

Astrīda Vītola Ķekavas novada pašvaldība 

Edvīns Šusts SIA „Priedmalas T” 

Iveta Grūbe pašnodarbinātais  

Vita Timmermane Doles saviesīgā biedrība 

Ansis Garda Biedrība „Cita Ķekava” 
Edgars Zālītis Biedrība „Cita Ķekava” 
Ilgvars Bite z/s „Valmoniras” 

 

 

Reģistrs tiek atjaunots pirms katras finansējuma piešķiršanas sēdes, partneriem parakstot 
interešu deklarāciju. Ja interešu konflikts nepastāv, partneris paraksta apliecinājumu A, 
gadījumā, ja interešu konflikts pastāv, partneris par to informē parakstot B sadaļu, norādot 
interešu konflikta iemeslu. 
 
 
 
 
 
Vārds Uzvārds 
 

 

 
Organizācija, amats 
 

 

 
Konkursa nosaukums, uz kuru attiecas 
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finansējuma piešķiršana: 
 
A daļa 
Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ es, personīgi motīvu vadīts varētu būt 
ieinteresēts konkursa rezultātos par labu kādam pretendentam un, kuri varētu ietekmēt manu 
objektivitāti lēmumu pieņemšanā: 
 

Datums ____________________________ 
 

 
Paraksts _____________________________ 

 
B daļa  
Informēju, ka man ir apstākļi, kuru dēļ es varētu nonākt interešu konfliktā un, kuri varētu 
ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā: 
 
 

(informācija par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu) 
 
 
 

Datums ____________________________ 
 

 
Paraksts _____________________________ 
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3.nodaļa. Stratēģijas ieviešanas posmi un procedūras 
 
Pēc paziņojuma saņemšanas par attīstības stratēģijas iesnieguma apstiprināšanu 

vietējā rīcības grupa biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” (turpmāk tekstā VRG) un Lauku 
atbalsta dienests slēdz līgumu un VRG iegūst tiesības uzsākt attīstības stratēģijas īstenošanu. 

Visas izmaiņas attīstības stratēģijā VRG rakstiski saskaņo ar otrā līmeņa 
starpniekinstitūciju (Lauku atbalsta dienestu). 

Biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” attīstības stratēģijas atklātā konkursa 
pieteikuma kopiju un visus dokumentus, kas saistīti ar šīs attīstības stratēģijas īstenošanu, 
VRG glabā līdz līgumā noteiktajam termiņam, bet ne mazāk kā piecus gadus, un pēc 
pieprasījuma uzrāda Lauku atbalsta dienestam. 

Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Komisijai ir tiesības veikt pārbaudes Partnerības 
Daugavkrasts attīstības stratēģijas īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar 
Lauku atbalsta dienestu. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no 
VRG. 

4.1. Projektu konkursa izsludināšana un vērtēšana 

4.1.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība 
 

1. Projekta iesnieguma pieņemšana tiek organizēta vairākās kārtās: 
2. 2010.gadā – 1.kārta  

3. 2011.gadā - 1.kārta  
4. 2012.gadā - 1.kārta 

5. 2013.gadā - 1.kārta 
Katrā kārtā tiek noteikts proporcionāls finansējuma apjoms no rīcības kopējā finansējuma. 

 
2. Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, pēc 
saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā, kas 
pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, mēnesi iepriekš izsludina: 
 

2.1. datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana; 
 

2.2. attiecīgajai kārtai un VRG attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto 
atbalsta apmēru; 

2.3. katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros notiek 
projektu iesniegumu pieņemšana, projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, 
kas jāiegūst, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu; 
2.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības 
stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus. 
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3. Vienlaicīgi VRG projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vietējā presē - biļetenā 
„Ķekavas novads”, kā arī ievieto paziņojumus savas pašvaldības interneta mājas lapā, un 
biedrības „Cita Ķekava” mājas lapā, un savā mājas lapā www.daugavkrasts.lv 

4. Projektu iesniegumus vietējā rīcības grupa biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” pieņem 
vienu mēnesi no iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas dienas. Projektu iesniegumus iesniedz 
vietējā rīcības grupā biedrībā „Partnerība „Daugavkrasts””. Lai saņemtu tuvāku informāciju 
par Partnerības „Daugavkrasts” Attīstības stratēģiju, tās ieviešanas nosacījumiem un citu 
interesējošo informāciju, lūdzam izmantot sekojošu kontaktinformāciju:  
Organizācija: Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”, 

Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, LV-2123, 
Pasta adrese: Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, 
LV-2123 
Telefons: 26194118 

Fakss: 67935819 
Lai saņemtu konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanā un noformēšanā, lūdzam 
kontaktēties ar sekojošām personām: 
Māris Belovs 

Telefons: 26194118 
Fakss: 67935819 

Māris Ozoliņš 
Telefons: 29443386; 28633324 

Fakss: 67935819 
5. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kādai no vietējās attīstības stratēģijas rīcības 
plānā ietvertajām rīcībām projektu iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā pieejamais 
atbalsta apmērs, atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz projektu iesniegumu pieņemšanas 
nākamo kārtu. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.daugavkrasts.lv
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3.1.2. Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā 
iekļauto rīcību 
Uz atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai 
fiziskas personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā un 
atbilst attīstības stratēģijas nosacījumiem: 

• darbojas teritorijā, kura ir noteikta attiecīgajā attīstības stratēģijā; 
• ir reģistrēta biedrību vai nodibinājumu reģistrā vai Komercreģistrā; 
• nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības 
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

• tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 

• šī projekta finansēšanai nav saņēmusi Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības 
fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus; 

• tās pārvaldes institūcijai ir administratīvā, metodiskā vai finanšu vadības pieredze 
darbā ar projektiem. 

Vienas pašvaldības teritorijā var būt vairākas vietējās iniciatīvas grupas, un viena vietējā 
iniciatīvas grupa var aptvert vairāku pašvaldību teritoriju. 

Lai izvērtētu projekta atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai un Rīcībām, tiek noteikts viens 
virskritērijs – Projekts atbilst Vietējās Attīstības Stratēģijai un izsludinātajai Rīcībai. 
Pieškiramais punktu skaits virskritērijam ir 0 vai 2.0 Ja šajā virskritērijā tiek saņemts  punktu, 
projekts tālāk netiek skatīts, un tiek atzīts par noraidāmu.  

Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, tiek 
piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0    (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = 
”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”) 
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Rīcība 5.1.5. Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, veicināt nevalstisko 
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu. 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietējās Attīstības Stratēģijai un 

Rīcībai - Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās 
aktivitātes, veicināt nevalstisko organizāciju 
administratīvās kapacitātes stiprināšanu 

 

 Vispārīgie kritēriji  
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta 

darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas 
analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību 
veikt pārmaiņas. 

 

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību 
sasniegšanu. 

 

3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo 
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu 
multiplikatīvais efekts. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un 
nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir 
atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai. 

 

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu 
un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. 

 

7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 
rezultātiem. 

 

8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9. Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu 

dalībnieku skaitu. 
 

10. Projekta realizācija piesaistīs jaunus dalībniekus 
vietējās iniciatīvas grupās biedrības „Partnerība 
„Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
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Rīcība 5.1.3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju 
nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības 
veicināšana. 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietējās Attīstības Stratēģijai un Rīcībai - 

Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības 
veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu 
attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana. 

 

 Vispārīgie kritēriji  
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta 

darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, 
kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt 
pārmaiņas. 

 

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību 
sasniegšanu. 

 

3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju 
dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un 
nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir 
atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai. 

 

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un 
nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. 

 

7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 
rezultātiem. 

 

8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9. Projekts veicinās zināšanu un pieredzes apmaiņu.  
10. Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu 

dalībnieku skaitu. 
 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
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Rīcība 5.1.1. Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
Nr. Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietājās Attīstības Stratēģijai un 

Rīcībai - Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu 
pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

 

 Vispārīgie kritēriji  
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu 

projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās 
situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un 
nepieciešamību veikt pārmaiņas. 

 

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu 
vajadzību sasniegšanu. 

 

3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo 
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu 
multiplikatīvais efekts. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un 
nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir 
atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai. 

 

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas 
shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu 
sasniegšanu. 

 

7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un 
atbilstošas rezultātiem. 

 

8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas.  
10. Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums 

biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības 
teritorijā. 

 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
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Rīcība 5.1.4. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to 
pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība. 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietējās attīstības stratēģijai un Rīcībai - 

Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras 
elementu un to pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā 
laika pavadīšanas veidu attīstība. 

 

 Vispārīgie kritēriji  
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta 

darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, 
kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt 
pārmaiņas. 

 

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību 
sasniegšanu. 

 

3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju 
dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un 
nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas 
noteiktajai prioritātei un rīcībai. 

 

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un 
nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. 

 

7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 
rezultātiem. 

 

8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9. Projekta izmaksu samērīgums pret mērķa grupu dalībnieku 

skaitu. 
 

10. Projekta rezultātā tiks izveidots jauns sociālās aprūpes un 
veselības aizsardzības infrastruktūras elements biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
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Rīcība 5.1.2. Vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietējās attīstības stratēģijai un Rīcībai  - 

Vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana 
 

 Vispārīgie kritēriji  
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta 

darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas 
pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas. 

 

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību 
sasniegšanu. 

 

3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju 
dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina 
kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai 
prioritātei un rīcībai. 

 

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība 
„Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un 
nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. 

 

7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 
rezultātiem. 

 

8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9. Projekta izmaksu samērīgums pret projekta realizēšanā 

iesaistīto mērķa grupu dalībnieku skaitu. 
 

10. Projekts ir vērsts uz vides kvalitātes uzlabošanu biedrības 
„Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā. 

 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
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Rīcība 5.1.5. Dabas un kultūrvēstures mantojuma aizsardzība, sakopšana un 
izmantošana 
Nr Kritērijs Punktu skaits 
 Virskritērijs  
 Projekts atbilst Vietējās attīstības stratēģijai un Rīcībai - 

Dabas un kultūrvēstures mantojuma aizsardzība, sakopšana 
un izmantošana 

 

 Vispārīgie kritēriji  
1 Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta 

darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas 
pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas 

 

2 Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību 
sasniegšanu 

 

3 Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju 
dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts 

 

4 Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina 
kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai 
prioritātei un rīcībai 

 

5 Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības 
„Partnerība Daugavkrasts” darbības teritorijā 

 

6 Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un 
nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 

 

7 Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas 
rezultātiem 

 

8 Projekta tiks nodrošināta ilgtspēja  
 Rīcības specifiskie kritēriji  
9 Projekta izmaksu samērīgums pret projektā sasniedzamo 

rezultātu 
 

10 Projekta rezultātā tiks veikti pasākumi, kas nodrošina dabas 
un kultūrvēstures mantojuma  aizsardzību, uzturēšanu un 
sakopšanu 

 

 Maksimālais kopējais punktu skaits – 22 punkti  
 
 
3.1.3. Projektu vērtēšanas kārtība vietējā rīcības grupā, t.sk. interešu konflikta 
novēršana 
 
1. VRG biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” viena mēneša laikā pēc projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā atbilstošajai rīcībai 
noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības 
stratēģijai. 
 
2. Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai, 
tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = 
”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”). 
 
3. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta apstiprinājumu par interešu konflikta neesamību. Ja 
komisijas loceklis pārstāv pagasta/ciema teritoriju, kurā tiek īstenots projekts un/vai kura 
īstenošanā ir ieinteresēts, komisijas loceklis nepiedalās projekta vērtēšanā. 
 



 55 

4. Projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Lauku attīstības programmas ELFLA programmas  
pasākumu ietveros vērtē Lauku attīstības padome. 
 
5. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem izveido projektu 
sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, 
kurus paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vietējā rīcības grupa 
sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu. 
 
6. Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” 
Attīstības stratēģijai vietējā rīcības grupa sniedz par tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 
12 punktus no maksimāli iespējamā punktu skaita. 
 
7. Projektu sarakstu un projektu atzinumus kopā ar projektu iesniegumiem un tiem 
pievienotajiem dokumentiem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa 
beigām vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē. 
 
8. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir devusi negatīvu atzinumu, ir 
uzskatāmi par neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumam. 
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Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” ELFLA projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
dalībnieku  

 
INTEREŠU DEKLARĀCIJA 

PROJEKTS Nr. 

Interešu konflikts nepastāv, dalībnieks  paraksta apliecinājumu A;  

Vārds, uzvārds:  

Organizācija, amats:  

 

A  
Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ es, personīgu motīvu vadīts (a), 
varētu būt ieinteresēts (-a) konkursa rezultātos par labu kādam pretendentam un 
kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. 

 Datums:________________________ 

 

 Paraksts:________________________/ vārds, uzvārds/ 

 

 

Gadījumā, ja pastāv interešu konflikts, dalībnieks  par to informē, parakstot sadaļu B. 

B  
Informēju, ka man ir apstākļi, kuru dēļ es varētu nonākt interešu konfliktā un kuri 
varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā: 

 ____________________________________________________________
 (papildus informācija par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu)  

 

 Datums:__________________  

 

Paraksts:________________________/ vārds, uzvārds /  
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PARAUGVEIDLAPA 
 

Vietējā rīcības grupa 
Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” 

 
 

Atzinums par projekta Nr..... atbilstību stratēģijai 
 
 
Projekts Nr. ..... atbilst VRG biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādātās 
attīstības stratēģijas izvirzītajām prioritātēm un rīcībai. 
 
 
VRG projektam sniegusi pozitīvu vērtējumu ar vidējo punktu skaitu ........ 
 
Projekta novērtējums un ieguldījums biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” 
attīstības stratēģijas īstenošanā: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Vieta, datums__________________ 
 
VRG Biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” 
 
Administratīvais vadītājs _________________________ 
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4.2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana 
 
 
VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” īstenošanas gaitu uzraudzīs un novērtēs VRG 
biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” ievēlētas padomes (biedrības pārstāvju 
lēmējinstitūcija), kuras izveidotas, ievērojot partnerības principu – katrs sektors: 
komercdarbība, valsts un pašvaldības iestādes un NVO to atbalsta struktūru speciālisti un 
NVO pārstāvji – padomēs tiek pārstāvēts vienlīdzīgās proporcijās. 
Padomes, balstoties uz biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādāto attīstības stratēģiju 
un tās īstenošanai piesaistītajiem resursiem, fonda ietvaros izskata un izvērtē iesniegtos 
projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu 
piešķirt finansējumu projektu īstenošanai. Padomes nodrošina resursu fonda izlietojuma 
monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem. 
Padomes ir atbildīgas par ikgadēju attīstības stratēģijas īstenošanas gada pārskata 
sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai, novērtēšanai fondam (Lauku atbalsta dienestam), kā 
arī par nepieciešamo izmaiņu veikšanu. Izvērtējuma rezultāti tiek izmantoti VRG turpmākās 
darbības kvalitātes uzlabošanā un nākošā plānošanas perioda lauku attīstības stratēģijas 
izstrādē. 
Lai veicinātu VRG darbības teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanas un aktivitātes pakāpes 
paaugstināšanos attīstības stratēģijas īstenošanai un turpmākai pilnveidošanai, apstiprinātā 
stratēģija tiks ievietota mājas lapās www.kekava.lv un www.daugmale.lv. Tādejādi tiks 
sniegta iespēja ikvienam interesentam izskatīt dokumentu. 
Par attīstības stratēģijas īstenošanas gaitu regulāri tiks sniegta informācija masu medijos, kas 
veicinās ikviena sabiedrības locekļa aktīvu līdzdalību attīstības stratēģijas ieviešanas procesā - 
izstrādājot projektu pieteikumus. 
 
Projektu sagatavošanā konsultācijas un uzraudzību veic biedrības „Partnerība 
„Daugavkrasts”” administratīvais vadītājs. 
VIG (ja vēlas) var noslēgt līgumu ar biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” grāmatvedi par 
grāmatvedības kārtošanu. 
Administratīvais vadītājs par projektu realizācijas gaitu atskaitās partnerības padomes sēdēs. 
 
 
Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra, t.sk. kvantitatīvie 
rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai 
 
Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” veiks ikgadēju rīcības plāna uzraudzību (līdz nākamā 
gada 1.aprīlim) sniegs ziņojumu par rīcību ieviešanu vadoties pēc norādītajiem 
kvantitatīvajiem rādītājiem: 
 
Rīcība Rīcības īstenošanas kvantitatīvie rādītāji laika 

posmā no 2009.- 2013.gadam 
5.1.1. Jaunu darba vietu radīšana, 
lai veicinātu pakalpojumu sektora 
attīstību un uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 

Radītas 10 jaunas darba vietas vai uzlaboti 
apstākļi 10 darba vietās 

5.1.2. Vides aizsardzības pasākumu 
kvalitātes uzlabošana 

Veikti 14 pasākumi dabas resursu saglabāšanā, 
vides aizsardzībā un sakopšanā 

5.1.3. Amatniecības un 
nelauksaimniecisko 
uzņēmējdarbības veidu prasmju 

Realizēti 10 pasākumi saistībā ar radošo 
darbnīcu attīstību, demonstrācijas telpu vai 
teritorijas iekārtošanu un aprīkošanu un 

http://www.kekava.lv
http://www.daugmale.lv
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nodošanas interesentiem, radošo 
darbnīcu attīstība un 
demonstrējumu pieejamības 
veicināšana. 

labiekārtošanu 

5.1.4. Sociālās aprūpes un 
veselības aizsardzības 
infrastruktūras elementu un to 
pieejamības attīstība, veicināt 
veselīgu brīvā laika pavadīšanas 
veidu attīstība 

Realizēti 10 pasākumi saistībā ar mērķa grupas 
dalībnieku sociālo iekļaušanos 

5.1.5. Attīstīt iedzīvotāju 
kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, 
veicināt nevalstisko organizāciju 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšanu 

Veikti 20 pasākumi saistībā ar administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu vietējām iniciatīvas 
grupām un nevalstiskajām organizācijām 
(iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide) sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem 

5.1.6. Dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzība, sakopšana 
un izmantošana 

Veikti 16 pasākumi dabas resursu saglabāšanā, 
kultūras mantojuma aizsardzībā un sakopšanā 

5.2.1. Vietējā līmeņa ceļu tīkla 
uzlabošana 

Realizēti 4 projekti ielu un ceļu infrastruktūras 
uzlabošanā 

5.2.2. Gājēju un veloceliņu izveide Realizēti 4 projekti gājēju celiņu un veloceliņu 
infrastruktūras uzlabošanā 

5.2.3. Ūdenssaimniecības 
uzlabošanas pasākumi apdzīvotās 
vietās 

Realizēti 4 projekti ūdenssaimniecības 
(ūdensapgādes un kanalizācijas) infrastruktūras 
uzlabošanā 

5.2.4. Vietējā tūrisma potenciāla 
veicināšana 

Veikti 6 pasākumi tūrisma potenciāla 
izmantošanas uzlabošanai 

5.2.5. Dzīves vides uzlabošana 
mājokļu tuvumā 

Veikti 10 pasākumi dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanai koplietošanas teritorijās 

5.2.6. Aktīvai atpūtai domāto 
publiski pieejamo vietu pie 
ūdeņiem izveidošana un 
labiekārtošana 

Izveidota un labiekārtotas 4 aktīvai atpūtai 
domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem 

5.2.7. Izglītības nodrošināšana, 
kultūras un sporta infrastruktūras 
attīstība 

Izveidoti vai rekonstruēti 10 izglītības 
nodrošināšanas, kultūras vai sporta sīkās 
publiskās infrastruktūras objekti 
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3.2.2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas novērtēšanas procedūra, t.sk. rezultatīvie 
rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai 
 
Projektu novērtējums. 
Uzraudzība palīdz novērtēt projekta izpildījumu. 
Šī informācija tiek izmantota novērtējumā, lai izvērtētu un izprastu projekta veiksmes pakāpi, 
tā rezultātus un sasniegumus. Tiek pielietota sekojoša vienkārša novērtējuma forma.  
Projekta novērtējuma lapa (aizpildāma pēc projekta realizācijas) 

 
Patieso un plānoto izmaksu bilance. Projekta plānotās izmaksas. 

Patiesās izmaksas. 
Starpības iemesli.  
Sasniegumu novērtējums pret mērķiem. Mērķis.......................................................... 

Aktivitātes ................................................. 
 
Sasniegumi pret mērķi 
.................................................................... 
Aktivitātēm .................................................. 
 

Atšķirību iemesli.  
Dzīvotspēja (sasniegtās dzīvotspējas 
apstiprinājums un nākotnes iespējas) 

 

Kvalitatīvie rezultāti 
(piemēram, pievienotā vērtība, neparedzētie 
ieguvumi, pašpaļāvības stiprināšana, 
daudzslāņainība, sociālā aspekta 
ietekmēšana). 

 

Izmaksas.  
Vispārējie secinājumi turpmākām atsaucēm.  
              
 
Biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” attīstības stratēģijas ieviešana sniegs ieguldījumu 
līdzsvarotas lauku un zivsaimniecības attīstībā Rīgas reģionā. 
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Plānotie rezultatīvie radītāji: 
 
Rīcība 5.1.1. Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti: 
- palielināsies nodarbinātības līmenis Partnerības teritorijā; 
- radīsies jauni pakalpojumi iedzīvotājiem. 
 
Rīcība 5.1.2. Vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana 
- uzlabosies vides kvalitāte Partnerības teritorijā; 
- palielināsies iedzīvotāju aktivitāte, veidosies pilsoniskas atbildības sabiedrība; 
- palielināsies sabiedrības informētība dabas resursu saglabāšanā un vides aizsardzībā. 
 
Rīcība 5.1.3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas 
interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana 
 
- palielināsies uzņēmējdarbības, zemnieku saimniecību un individuāli nodarbināto skaits; 
- palielināsies sabiedrības informētība par uzņēmējdarbību un individuālo nodarbinātību; 
- palielināsies uzņēmēju, zemnieku un individuāli nodarbināto kapacitāte. 
 
Rīcība 5.1.4. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to 
pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība 
 
- samazināsies sociālā nevienlīdzība starp sociālās atstumtības riska grupām; 
- palielināsies iedzīvotāju tolerance un iecietība pret sociāli atstumtajām riska grupām; 
- attīstīsies iedzīvotāju līdzdalība veselīga dzīvesveida aktivitāšu pasākumos. 
 
Rīcība 5.1.5. Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, veicināt nevalstisko 
organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu 
 
- palielināsies tehniskās iespējas pasākumu organizēšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai 
vietējo iniciatīvu grupās, NVO sadarbības un pieredzes apmaiņā; 
- palielināsies vietējo iniciatīvu grupu, NVO kapacitāte; 
- tiks palielināta iedzīvotāju aktivitāte iniciatīvu grupās, NVO. 
 
Rīcība 5.1.6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana 
 
- tiks uzlabota dabas resursu un kultūras mantojuma objektu sakārtošana un aizsardzība; 
- palielināsies dabas resursu un kultūras mantojuma objektu pieejamība; 
- palielināsies sabiedrība informētība dabas resursu un kultūras mantojuma objektu 
saglabāšanā un aizsardzībā. 
 
Rīcība 5.2.1. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana 
 
- uzlabosies apdzīvoto vietu, ūdens resursu, tūrisma objektu, uzņēmējdarbības objektu 
pieejamība; 
- tiks uzlabota ielu un ceļu infrastruktūra. 
 
 
Rīcība 5.2.2. Gājēju un veloceliņu izveide 
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- tiks nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
- tiks paplašināts gājēju celiņu un velosipēdu celiņu tīkls. 
 
Rīcība 5.2.3. Ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi apdzīvotās vietās 
 
- uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte iedzīvotājiem un 
nodarbinātajiem; 
- tiks uzlabotā publiskā infrastruktūra ūdenssaimniecībā. 
 
Rīcība 5.2.4. Vietējā tūrisma potenciāla veicināšana 
 
- uzlabosies tūrisma objektu pieejamība; 
- tiks radītas jaunas darba vietas Partnerības teritorijā; 
- palielināsies tūristu apmeklējumu skaits 
- palielināsies iedzīvotāju informētība par Partnerības darbības teritorijā 
esošajām kultūrvēsturiskajām vērtībām; 
- palielināsies pasākumu skaits kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm. 
 
Rīcība 5.2.5. Dzīves vides uzlabošana mājokļu tuvumā 
 
- uzlabosies infrastruktūra un tiks radīta patīkama un estētiska dzīves vide; 
- palielināsies jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs. 
 
Rīcība 5.2.6. Aktīvai atpūtai domāto publiski pieejamo vietu pie ūdeņiem izveidošana un 
labiekārtošana 
 
- tiks uzlabota pieejamība publiskai izmantošanai paredzētām vietām pie ūdeņiem; 
- palielināsies zivju resursu pieejamība. 
 
Rīcība 5.2.7. Izglītības nodrošināšana, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība 
 
- palielināsies iedzīvotāju aktivitāte, veidosies pilsoniskas atbildības sabiedrība; 
- palielināsies jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs; 
- attīstīsies iedzīvotāju līdzdalība kultūra, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu 
pasākumos; 
- palielināsies sabiedrisko pasākumu skaits un iedzīvotāju aktivitāte sabiedriskajos 
pasākumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehniskās palīdzības tāme projektu kvalitātes uzraudzībai (iesniegšanai subsīdiju 
saņemšanai) 
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Rīcības Rīcības apraksts Izmaksas 

10% no 
stratēģijas  

Stratēģijas 
īstenošanas 
uzraudzība. 

Sagatavots un noslēgts līgums, kas veiks projektu uzraudzību, kontroli, 
progresa ziņojumu sastādīšanu un publicitāti. 

 

Finanšu vadība Veic grāmatojumus un sagatavo grāmatvedības pārskatus atbilstoši līguma 
noteikumiem.  

Veic maksājuma procedūras atbilstoši līguma noteikumiem. 

Veic projekta ietvaros aprēķinātā un veiktā darba samaksu atbilstoši līguma 
noteikumiem. 

Seko grāmatvedības dokumentu saglabāšanai un kārto grāmatvedības lietas 
saskaņā ar noteikto lietu nomenklatūru. 

 

Finanšu vadība 
VIG 
projektiem 20 
projektiem 5%  

Centralizēti veic grāmatvedību VIG iesniegtajiem projektiem. Veic finanšu 
atskaites sagatavošanu LAD. 

 

 

Transporta 
pakalpojumi  

32 stundas pārbaude uz vietas mēnesī, 3 mēn.  

Kanceleja Projektu uzraudzības un finanšu vadības vajadzībām.  

Telefona 
izmaksas 

Projektu uzraudzības un finanšu vadības vajadzībām.  

Bankas 
pakalpojumi 

Finanšu norēķiniem bankā.  

Semināri 6 semināri VIG par projektu izstrādi un vadību  

 Ls 45 (viens seminārs x 30 cilv.) 

 

Veicināšanas 
un sadarbības 
pasākumi 

Sagatavots Darba uzdevums. 

Atbalsts sadarbības pasākumiem kopienu starpā, t.sk. iespējas organizēt 
konferenci par kopienu attīstību ar nacionālo institūciju līdzdalību.  

Konference 

 

Publicitātes 
pasākumi 

4 publikācijas biļetenā „Mūsu Ķekava”, un „Daugmales vēstis”, 6 
publikācijas mājas lapā www.kekava.lv un www.daugmale.lv 

Publicitātes materiālu izgatavošana, partnerības atpazīšanai (vizītkartes, 
plakāti) 

 

 

http://www.kekava.lv
http://www.daugmale.lv
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VIG projekta iesnieguma forma 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā  
 

1.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 
(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā) 
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Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā  
 

2.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 
(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā) 
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3.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 
(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā) 
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4.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 
(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā) 
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Uz atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas 
fiziskas un juridiskas personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijā un atbilst attīstības stratēģijas nosacījumiem: 

1) darbojas Partnerības „Daugavkrasts” Attīstības stratēģijas noteiktajā teritorijā; 
2) ir reģistrēta biedrību vai nodibinājumu reģistrā vai Komercreģistrā; 

3) nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības 
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

4) tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 

5) šī projekta finansēšanai nav saņēmusi Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības 
fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus; 

6) tās pārvaldes institūcijai ir administratīvā, metodiskā vai finanšu vadības pieredze 
darbā ar projektiem. 

Kā arī atbalstu var saņemt vietējā pašvaldība vai komersants, kuriem nav nodokļu 
parādu, ir reģistrēti komersantu reģistrā, darbojas „Partnerības Daugavkrasts” teritorijā un nav 
saņēmuši finansējumu iesniegtajam projektam no ES Strūktūrfondiem, grantu shēmām vai 
citiem finansēšanas avotiem. 

Vienas pašvaldības teritorijā var būt vairākas vietējās iniciatīvas grupas, un viena 
vietējā iniciatīvas grupa var aptvert vairāku pašvaldību teritoriju. 

Projekts atbilst šādiem nosacījumiem: 

1 
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā 
pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 

2 
Projekta budžets ir pārskatāms, detalizēts, izmaksas atbilst plānotajiem 
uzdevumiem un ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem 

3 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar 
plānoto laika grafiku, nodrošina mērķa sasniegšanu un atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

4 
Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst 
noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

5 
Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst 
noteiktajām neattiecināmajām izmaksām 

6 Projekta iesniegumā ir skaidri definēta mērķa grupa 

7 

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu 
ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa 
sasniegšanu 



 83 

8 
Projekta iesniegumā pamatots, kā nodrošinās projekta īstenošanu un 
uzraudzību 

9 

Projekts ir iesniegts latviešu valodā, ir parakstīts no pieteicēja puses, 
cauršūts un ar numurētām lapaspusēm. Projekts ir noformēts 
datorrakstā. Iesniegts 1 oriģināls eksemplārs, un 1 – iesniedzēja 
apliecināta kopija, pievienojot projekta pieteikumu elektroniskā versijā 
CD.  

10 

Būvniecības gadījumā - ir pievienota būvatļaujas apliecināta kopija, 
tehniskais projekts, plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecināta 
kopija, Zemesgrāmatas apliecināta kopija 

11 
Ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija - ir pievienotas apliecinājuma 
kartes un ieceres dokumentu apstiprināta kopijas 

12 Pieteikumam ir pievienota tāme 

13 Ir pievienoti iepirkuma procedūras apliecinoši dokumenti 

14 

Ir pievienots lēmējinstitūcijas (padome, dome) lēmums par 
piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un 
finansēšanas avotus; 

15 

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības izziņa 
par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta realizācijai tiks 
ņemts kredīts. 

16 Gada pārskata kopija par pēdējo gadu 

17 

Darba līguma kopija vai darba devēja izziņa, kas apliecina, ka atbalsta 
pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zivsaimniecībā, norādot 
darba attiecību pārtraukšanas datumu, ja atbalsta pretendents ir fiziska 
persona, kas bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā 

18 Iesniedzēja apliecināta reģistrācijas apliecības kopiju 

19 VID izziņa par nodokļu nomaksu. 

20 Projekts ir inovatīvs 

21 

Projekta ietekme uz atbilstošās infrastruktūras izveidi ( infrastruktūra 
tiek saistīta arī kontekstā ar pakalpojumiem un sabiedriskajām 
aktivitātēm), pakalpojuma pieejamību, konkurētspēju, dzīves kvalitātes 
uzlabošanu, lauku ekonomikas dažādošanas veicināšanu 

22 Projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu problēmu risināšanai 
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23 Projekts ir ilgtspējīgs 

24 
 Projekta izstrādē un realizācijā ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji 
 

Projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes atbilst Partnerības „Daugavkrasts” Attīstības 
stratēģijas mērķim, izvirzītajām prioritātēm, pasākumiem un rīcībai. Vietējā rīcības grupa 
attīstības stratēģijā nosaka maksimālo projekta attiecināmo izmaksu summu. 

Atbalstu piešķir par šādām attiecināmām izmaksām: 

1) pamatlīdzekļu iegāde (piemēram, tehnika, iekārtas); 
2) jaunu ēku un būvju celtniecība, kā arī esošo rekonstrukcija, renovācija un remont-

darbi; 
3) renovācija un vienkāršota renovācija; 

4) teritorijas labiekārtošana; 
5) projekta administrēšana (nepārsniedzot 10% no projekta attiecināmo izmaksu 

summas). 
 

Atbalstu nepiešķir par izdevumiem, kas saistīti ar: 
1) apakšlīgumu slēgšanu, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno attiecīgu 

projekta vērtību, un ja samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām; 
2) esošo būvju un ēku uzturēšanu; 

3) pievienotās vērtības nodokli, ja vietējā iniciatīvas grupa ir pievienotās vērtības 
nodokļa maksātāja; 

4) zemes iegādi; 
5) citiem izdevumiem, kas nav attaisnoti saskaņā ar Komisijas 2000.gada 8.novembra 

Regulu Nr.1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai 
(EK) Nr.1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās. 

Projekta iesniegumu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests izsludina laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis” un ievieto informāciju savā interneta mājas lapā http://www.lad.gov.lv. 

Partnerības „Daugavkrasts” vietējā iniciatīvas grupa projekta iesniegumu iesniedz 
vietējā rīcības grupā (biedrība „Partnerība Daugavkrasts”) mēneša laikā no publicēšanas 
dienas. 

Projekta iesnieguma pieņemšanu organizē vairākās kārtās: 
1. 2010.gadā – 1.kārta – aprīlī 

2. 2011.gadā - 1.kārta – martā 
3. 2012.gadā - 1.kārta – martā 

4. 2013.gadā - 1.kārta – martā 

http://www.lad.gov.lv
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Kontaktinformācija  
 
Lai saņemtu tuvāku informāciju par Partnerības „Daugavkrasts” Attīstības stratēģiju, 

tās ieviešanas nosacījumiem un citu interesējošo informāciju, lūdzam izmantot sekojošu 
kontaktinformāciju: 

Organizācija: Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”, 
Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads,LV-2123, 

Pasta adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, LV – 2123 
Biroja adrese: „Ērgļi – 1”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 

1076 
Telefons: 26194118 

Fakss: 67935819 
 

Lai saņemtu konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanā un noformēšanā, lūdzam 
kontaktēties ar sekojošām personām: 

1) par projekta pieteikuma sagatavošanu: 

Māris Belovs 
Telefons: 26194118 

Fakss: 67935819 
 
Māris Ozoliņš 
Telefons: 29443386; 28633324 
Fakss: 67935819 
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Atzinums par projektu  atbilstību stratēģijai 

 
Projekti biedrības „Partnerība Daugavkrasts” padomē tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, 
kuri ir sadalīti divās grupas – vispārīgie projektu vērtēšanas kritēriji un specifiskie projektu 
vērtēšanas kritēriji. 
 
Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” Projektu vērtēšanas padomes sanāk uz projektu 
vērtēšanas sēdi ne retāk kā divas reizes gadā. 
 
Līdz projektu iesniegšanai ar projekta pieteicējiem strādā partnerības valdes 
priekšsēdētājs un valdes loceklis, kuri palīdz sagatavot projektus iesniegšanai 
vērtēšanai. 
 
Projektu vērtēšanas Padomes nolemj -  
 
Vai projekts atbilst atbalstītās attīstības stratēģijas izvirzītajām prioritātēm, pasākumiem un 
rīcībai. 
 
Projektu vērtēšanas padomes sniedz atzinumu LAD: 
 
Tiek iesniegts LAD biedrības „Partnerība Daugavkrasts” Projektu vērtēšanas padomes 
sēdes protokola izraksts, par biedrības „Partnerība Daugavkrasts” atzinumu par 
projekta atbilstību attīstības stratēģijai. 
 
 

Stratēģijas uzraudzības un novērtēšanas plāns 

 
Projektu sagatavošanā konsultācijas un uzraudzību veic biedrības „Partnerība Daugavkrasts” 
administratīvais vadītājs 
VIG (ja vēlas) var noslēgt līgumu ar biedrības „Partnerība Daugavkrasts” grāmatvedi par 
grāmatvedības kārtošanu. 
Administratīvais vadītājs par projektu realizācijas gaitu atskaitās  partnerības Padomes sēdēs. 
 

Administratīvie pasākumi 

Projektu vadības sistēma: 
Projektu vadības sistēma ir sistēma, kas izstrādāta projektu realizācijas uzraudzībai un 
palīdzībai. 
Katram projektam ir sava mape. Uz projekta pabeigšanas laiku šī mape satur sekojošo: 

1) Projekta īss raksturojums un pārbaudes saraksts. 
2) Projekta pieteikums. 
3) Kopija, kas apliecina pieteikuma saņemšanu. 
4) Vērtējuma lapas. 
5) Kopija no sēdes protokola, kurā projekts tiek novērtēts atbilstībai stratēģijai. 
6) Atteikuma vēstules kopija. 
7) Citus dokumentus, līgumus ar grāmatvedi VIG. 
8) Dokumentāciju par maksājumiem. 
 



 87 

 
 
Projektu novērtējums. 

Uzraudzība palīdz novērtēt projekta izpildījumu. 
Šī informācija tiek izmantota novērtējumā, lai izvērtētu un izprastu projekta veiksmes pakāpi, 
tā rezultātus un sasniegumus. Tiek pielietota sekojoša vienkārša novērtējuma forma.  

Projekta novērtējuma lapa (aizpildāma pēc projekta realizācijas) 
 

Patieso un plānoto izmaksu bilance. Projekta plānotās izmaksas. 
Patiesās izmaksas. 

Starpības iemesli.  
Sasniegumu novērtējums pret mērķiem. Mērķis.......................................................... 

Aktivitātes ................................................. 
 
Sasniegumi pret mērķi 
.................................................................... 
Aktivitātēm .................................................. 
 

Atšķirību iemesli.  
Dzīvotspēja (sasniegtās dzīvotspējas 
apstiprinājums un nākotnes iespējas) 

 

Kvalitatīvie rezultāti 
(piemēram, pievienotā vērtība, neparedzētie 
ieguvumi, pašpaļāvības stiprināšana, 
daudzslāņainība, sociālā aspekta 
ietekmēšana). 

 

Izmaksas.  
Vispārējie secinājumi turpmākām atsaucēm.  
              
 
Tehniskās palīdzības tāme projektu kvalitātes uzraudzībai (iesniegšanai 
subsīdiju saņemšanai) 
 

Rīcības Rīcības apraksts Izmaksas 

10% no 
stratēģijas  

Stratēģijas 
īstenošanas 
uzraudzība. 

Sagatavots un noslēgts līgums, kas veiks projektu uzraudzību, kontroli, 
progresa ziņojumu sastādīšanu un publicitāti. 

 

Finanšu 
vadība 

Veic grāmatojumus un sagatavo grāmatvedības pārskatus atbilstoši 
līguma noteikumiem.  

Veic maksājuma procedūras atbilstoši līguma noteikumiem. 

Veic projekta ietvaros aprēķinātā un veiktā darba samaksu atbilstoši 
līguma noteikumiem. 

Seko grāmatvedības dokumentu saglabāšanai un kārto grāmatvedības 
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lietas saskaņā ar noteikto lietu nomenklatūru. 

Finanšu 
vadība VIG 
projektiem 
20 
projektiem 
5%  

Centralizēti veic grāmatvedību VIG iesniegtajiem projektiem. Veic 
finanšu atskaites sagatavošanu LAD. 

 

 

Transporta 
pakalpojumi  

32 stundas pārbaude uz vietas mēnesī, 3 mēn.  

Kanceleja Projektu uzraudzības un finanšu vadības vajadzībām.  

Telefona 
izmaksas 

Projektu uzraudzības un finanšu vadības vajadzībām.  

Bankas 
pakalpojumi 

Finanšu norēķiniem bankā.  

Semināri 6 semināri VIG par projektu izstrādi un vadību  

 Ls 45 (viens seminārs x 30 cilv.) 

 

Veicināšanas 
un sadarbības 
pasākumi 

Sagatavots Darba uzdevums. 

Atbalsts sadarbības pasākumiem kopienu starpā, t.sk. iespējas 
organizēt konferenci par kopienu attīstību ar nacionālo institūciju 
līdzdalību.  

Konference 

 

Publicitātes 
pasākumi 

4 publikācijas informatīvajā izdevumā „Mūsu Ķekava”, 6 publikācijas 
mājas lapā www.kekavasnovads.lv 

Publicitātes materiālu izgatavošana, partnerības atpazīšanai 
(vizītkartes, bukleti) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.kekavasnovads.lv
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5. Rīcības plāns 
5.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 
2009.–2013.gadam 
 

Nr. 
p.k
. 

Rīcība 

Atbalsta 
apjoms (% 
pret kopējo 

atbalstu) 

Atbalsta 
apjoms 
(Ls)* 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 

2013.gadam pasākums ** 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa 
vienam 

projektam (Ls) 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) 

Īstenošanas kārtas, 
norādot skaitu un 

termiņus 

 1.  Jaunu darba vietu 
radīšana, lai veicinātu 
pakalpojumu sektora 
attīstību un uzlabotu 
pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 

15  „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 1. 
aktivitāte „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem”.  

14 000 Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
iesniegšanas kārta. 
 

  

2. Vides aizsardzības 
pasākumu kvalitātes 
uzlabošana  

5   „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 1. 
aktivitāte „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, 

14 000 
 

Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
iesniegšanas kārta. 
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informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem”.  

personām – 50%. 

 3. Amatniecības un 
nelauksaimniecisko 
uzņēmējdarbības veidu 
prasmju nodošanas 
interesentiem, radošo 
darbnīcu attīstība un 
demonstrējumu 
pieejamības 
veicināšana. 
 

15     „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

14 000 Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
iesniegšanas kārta. 
 

   

4. Sociālās aprūpes un 
veselības aizsardzības 
infrastruktūras 

20   „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 

14 000 Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
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elementu un to 
pieejamības attīstība, 
veicināt veselīgu brīvā 
laika pavadīšanas veidu 
attīstība 

vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

Pašvaldībām – 
75%; 

Citām juridiskām 
un fiziskām 

personām – 50%. 

iesniegšanas kārta. 
 

 

5. Attīstīt iedzīvotāju 
kolektīvās sabiedriskās 
aktivitātes, veicināt 
nevalstisko 
organizāciju 
administratīvās 
kapacitātes stiprināšanu 

20   „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 

14 000 Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
iesniegšanas kārta. 
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vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

6. Dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzība, 
sakopšana un 
izmantošana; 

25   „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

14 000 Biedrībām, 
nodibinājumiem – 

90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks 
organizēta 1 
projektu 
iesniegšanas kārta  

 

Piezīmes. 
* Aizpilda pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu 
** Norāda attiecīgo Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti. Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, 
tad norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu. 
 
*** - Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas vietējā rīcības grupa var veikt izmaiņas vietējā attīstības stratēģijā, 
saskaņojot to ar Lauku Atbalsta Dienestu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līgumā noteiktajā kārtībā. 
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5.2. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 
pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros 2009.–2013.gadam 

 

Nr. 
p.k. Rīcība 

Atbalsta 
apjoms (% 
pret kopējo 

atbalstu) 

Atbalsta 
apjoms 
(Ls)* 

Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 

Latvijā 2007. – 
2013.gadam pasākuma 
"Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana" 

aktivitāte 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa 
vienam projektam 

(Ls) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 

Īstenošanas kārtas, norādot skaitu 
un termiņus 

1  Vietējā 
līmeņa ceļu 
tīkla 
uzlabošana 

25     4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  
  

2  Gājēju un 
veloceliņu 
izveide 

15     4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  
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nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 
3  Ūdenssaimni

ecības 
uzlabošanas 
pasākumi 
apdzīvotās 
vietās 

 5     4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  
 

  

4  Esošā vietējā 
tūrisma 
potenciāla 
veicināšana 
 
 

 5     4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

14 000 Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  
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latu. 
 

5  Mūžizglītības 
veicināšana,, 
kultūras un 
sporta 
infrastruktūras 
attīstība; 
 

15     4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  

  

6  Dzīves vides 
uzlabošana 
mājokļa 
tuvumā 

10      4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 
Pašvaldībām – 

75%; 
Citām juridiskām 

un fiziskām 
personām – 50%. 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  

  

7  Aktīvai 
atpūtai 

25   4. Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Maksimālā 
attiecināmo 

Biedrībā, 
nodibinājumiem 

– 90%; 

Gadā tiks organizēta 1 projektu 
iesniegšanas kārta  
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domātas 
publiski 
pieejamu 
vietu pie 
ūdeņiem 
ierīkošana un 
labiekārtošana 

izmaksu summa: 
1. pašvaldībai – 
140 000 latu; 
2. Komersantam, 
fiziskai personai, 
biedrībai un 
nodibinājumam - 
20 000 latu  
3. tiešās pārvaldes 
iestādei – 30 000 
latu. 

 

Pašvaldībām – 
75%; 

Citām juridiskām 
un fiziskām 

personām – 50%. 

 
Piezīme. 
* Aizpilda pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu  
** - *** - Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas vietējā rīcības grupa var veikt izmaiņas  vietējā attīstības stratēģijā, 
saskaņojot to ar Lauku Atbalsta Dienestu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līgumā noteiktajā kārtībā. 
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6. Rīcību nošķiršana 
 

Rīcības nosaukums Atbilstošais pasākums, 
aktivitāte 

Atbilstošais 
pasākums, 
aktivitāte (ja 
attiecināms) 

Nošķirtība 

Jaunu darba vietu 
radīšana, lai veicinātu 
pakalpojumu sektora 
attīstību un uzlabotu 
pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 

„Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai 
vietējiem 
iedzīvotājiem”.  

  

Vides aizsardzības 
pasākumu kvalitātes 
uzlabošana 

„Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai 
vietējiem 
iedzīvotājiem”.  

  

Amatniecības un 
nelauksaimniecisko 
uzņēmējdarbības veidu 
prasmju nodošanas 
interesentiem, radošo 
darbnīcu attīstība un 
demonstrējumu 
pieejamības 
veicināšana. 

 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
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 un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
(tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

Sociālās aprūpes un 
veselības aizsardzības 
infrastruktūras 
elementu un to 
pieejamības attīstība, 
veicināt veselīgu brīvā 
laika pavadīšanas veidu 

 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
(tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

  

Attīstīt iedzīvotāju 
kolektīvās sabiedriskās 
aktivitātes, veicināt 
NVO administratīvās 
kapacitātes 
paaugstināšanu. 

 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
(tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika 
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pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

Dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzība, 
sakopšana un 
izmantošana; 

 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju 
un programmu 
nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
(tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” 

„Lauku 
mantojuma 
saglabāšana un 
atjaunošana” 

Rīcības ietvaros 
atbalstu nevar 
saņemt, ja atbalsta 
pretendents un 
projekta 
iesniegumā 
paredzētās 
aktivitātes ir 
atbilstošas Lauku 
attīstības 
programmas 2007. 
– 2013.gadam 
pasākuma „Lauku 
mantojuma 
saglabāšana un 
atjaunošana” 
atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem. 

 
 
 
 

Rīcība Atbilstošā Rīcības 
programmas 
„Eiropas 
Zivsaimniecības 
fonda atbalsta 
ieviešanai 
pasākumi Latvijā 
2007. – 2013”. 

Atbilstošā Rīcības 
programmas rīcība ( ja 
attiecas) 

Nošķirtība 

 Vietējā līmeņa ceļu 
tīkla uzlabošana 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 
pasākumu 413 
pasākumu „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 

EZF Rīcība „Vietējā 
līmeņa ceļu tīkla 
uzlabošana” tiks 
realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 
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vai rekonstrukcija) 
pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai”.  
 

Gājēju un veloceliņu 
izveide 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 
pasākumu 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
vai rekonstrukcija) 
pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai”.  
 

EZF Rīcība „Gājēju 
un veloceliņu izveide” 
tiks realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 

Ūdenssaimniecības 
uzlabošanas 
pasākumi apdzīvotās 
vietās 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 
pasākumu 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 1. aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
vai rekonstrukcija) 
pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai”.  
 

EZF Rīcība 
„Ūdenssaimniecības 
uzlabošanas pasākumi 
apdzīvotās vietās” tiks 
realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 

Vietējā tūrisma 
potenciāla 
veicināšana 
 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 

EZF Rīcība „Vietējā 
tūrisma potenciāla 
veicināšana” tiks 
realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
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kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
un rekonstrukcija), 
sabiedrisko aktivitāšu ( 
t.sk. apmācību un 
interešu klubu, 
kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanu 

teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 

 Dzīves vides 
uzlabošana mājokļu 
tuvumā 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
un rekonstrukcija), 
sabiedrisko aktivitāšu ( 
t.sk. apmācību un 
interešu klubu, 
kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanu 

EZF Rīcība „Dzīves 
vides uzlabošana 
mājokļu tuvumā” tiks 
realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 

Aktīvai atpūtai 
domāto publiski 
pieejamo vietu pie 
ūdeņiem izveidošana 
un labiekārtošana. 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 

EZF Rīcība „Aktīvai 
atpūtai domāto 
publiski pieejamo 
vietu pie ūdeņiem 
izveidošana un 
labiekārtošana” tiks 
realizēta ievērojot 
teritoriālo nošķirtību 
tikai zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
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un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
un rekonstrukcija), 
sabiedrisko aktivitāšu ( 
t.sk. apmācību un 
interešu klubu, 
kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanu 

Alejas un Daugmale. 

Izglītības 
nodrošināšana, 
kultūras un sporta 
infrastruktūras 
attīstība; 
 

  4. rīcība 
Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga 
attīstība” 

Lauku attīstības 
programmas 2007. – 
2013.g. 4.ass 413 
pasākums „Lauku 
ekonomikas 
dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitāte 
„Inventāra, aprīkojuma 
un maza apjoma 
infrastruktūras izveide 
( t.sk. jauna būvniecība 
un rekonstrukcija), 
sabiedrisko aktivitāšu ( 
t.sk. apmācību un 
interešu klubu, 
kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanu 

EZF Rīcība „Izglītības 
nodrošināšana, 
kultūras un sporta 
infrastruktūras 
attīstība” tiks realizēta 
ievērojot teritoriālo 
nošķirtību tikai 
zivsaimniecības 
teritorijā – Katlakalns, 
Rāmava, Vimbukrogs, 
Alejas un Daugmale. 

 
 


