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Novērtējuma
metodoloģija

NOVĒRTĒJUMA PIEEJA UN PROCESS
Biedrības «Pierīgas Partnerība» reputācijas mērījuma ietvaros veikti sekojoši soļi – iesaistīto pušu identifikācija, primāro un sekundāro iesaistīto pušu
analīze, aptaujas un interviju organizēšana, rezultātu apkopošana un analīze, kas veido kopējā biedrības «Pierīgas partnerības» stratēģijas izstrādes
sākumposmu – izpētes posmu.
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Uzdevumi
un virzieni

IESAISTĪTO PUŠU KATEGORIJAS

Potenciālās iesaistītās un ieinteresētās puses tika noteiktas
sadarbībā ar biedrības «Pierīgas Partnerība» vadību, izmantojot
biedru, klientu un partneru datu bāzi. Kā primārā mērķa grupa
šī novērtējuma ietvaros tika identificēti «Pierīgas partnerības»
biedri un sadarbības partneri – nacionāla un reģionāla līmeņa
organizācijas, iestādes, pašvaldības un vietēja līmeņa
organizācijas, ar kurām «Pierīgas partnerība» sadarbojas
ilgtermiņā, atbalstot teritorijas attīstību, iniciējot un atbalstot
projektus, kuri vērsti un aktīvu un sociāli iekļaujošu vietējo
kopienu attīstību. Šīs organizācijas tika izvēlētas, lai iekļautu
aptaujas un interviju norisē.

Iekšējais loks
• Darbinieki
• Vadība
• Biedri
Sadarbības partneri:
• Klienti,
• Piegādātāji,
• Finansētāji,
Citas puses:
• Sabiedrība
• Valdības iestādes
• Mediji

Aptaujas
rezultāti

APTAUJAS METODOLOĢIJA
Aptauja par biedrības „Pierīgas partnerība” darbību un turpmākas
attīstības iespējām īstenota projekta “3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība”
darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” ietvaros.

Aptauja veikta, izmantojot tiešsaistes aptauju programmatūru
QuestionPro, kas nodrošina aptaujas anketu pieejamību gan datoru
lietotājiem, gan to aizpildīšanu no viedierīcēm.

Aptauja tika īstenota laika periodā no 2021.gada 5.jūlija līdz 4.augustam,
izsūtot biedriem aicinājumu aptaujas aizpildīšanai uz viņu e-pastiem, kā arī
publicējot aicinājumu piedalīties aptaujā biedrības „Pierīgas partnerība”
tīmekļa vietnē un Facebook profilā. Kopumā aptaujā piedalījās 191
respondents.

Aptaujas ietvaros veikto pētniecisko procedūru procesā ievēroti
starptautiski un Latvijā atzītie profesionālie (sociologu) pētnieciskas
darbības ētikas principi1, kā arī Zinātnieku ētikas kodeksā2 noteiktās
normas un autortiesību likuma3 regulējums. Pētījuma ētiskajos aspektos
pilnībā ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti prasības.

1 International Sociological Association's (ISA) Code of Ethics http://www.isasociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm, Latvijas Sociologu asociācijas (LSA)
profesionālās darbības kodekss sociālo un tirgus pētījumu veikšanai
http://www.sociologija.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
2 Zinātnieka ētikas kodekss
https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=88

3 Autortiesību likums https://likumi.lv/doc.php?id=5138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

LĪDZDALĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Respondentu dominējošie iesaistes motīvi biedrībā „Pierīgas partnerība”

Aptaujas ietvaros respondentiem tika lūgts novērtēt, kādi ir viņu 1-3
galvenie iemesli, kāpēc iesaistās biedrībā „Pierīgas partnerība”.
Dominējošie motīvi ir saistāmi ar „Pierīgas partnerības” lomu:

➢ informācijas nodrošināšanā par dažādām iespējām un pasākumiem,
piemēram, informāciju par fondiem, projektiem, kursiem utt.,
➢ kā arī iedzīvotāju grupu pilsonisko līdzdalību un aktīvu iesaisti
apkaimes/vietējās teritorijas attīstībā un problēmu risināšanā.
➢ 1/5 daļai respondentu būtisks iemesls iesaistei biedrības aktivitātēs
bija saistāms ar iespējām pretendēt uz programmas LEADER
finansējumu.

LĪDZDALĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Respondentu iesaistes novērtējums dalībai biedrībā „Pierīgas partnerība”

Līdzšinējā iesaistes pakāpe 5 ballu skalā, kur 1 nozīmē ļoti zemu iesaistes
pakāpi, bet 5 - ļoti augstu iesaistes pakāpi, respondentu pašvērtējumā
galvenokārt novērtēta ar 3 un 4 ballēm, kopvērtējumā vidēji sastādot 3,2
balles.

Kā ļoti augstu savu iesaistes pakāpi vērtē 20% respondenti un tieši tāds
pats skaits respondentu savu iesaistes pakāpi vērtē kā ļoti zemu.
Respondenti tika lūgti novērtēt, savas iesaistes izmaiņas pēdējā gada vai
pēdējo divu gadu laikā, respektīvi, vai iesaiste ir palielinājusies vai
samazinājusies. Iegūtie rezultāti liecina, ka vai nu iesaistes pakāpe ir
saglabājusies līdzšinējā apmērā vai arī tā ir palielinājusies. Tikai 6,67%
respondentu vērtējumā, viņu iesaiste „Pierīgas partnerība” darbībā ir
samazinājusies vai viņi neiesaistās nemaz.

LĪDZDALĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Līdz šim lielākie ieguvumi no dalības biedrībā „Pierīgas partnerība”
galvenokārt ir saistāmi ar iespēju piedalīties, apmācībās, pieredzes apmaiņas
braucienos u.tml., kā arī ar piesaistītā finansējuma iespējām projektu
īstenošanai. Tikai 3,12% aptaujāto norādījuši, ka pagaidām ieguvumus
nesaskata.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Novērtējums konceptuāli sastāvēja no vairākiem apgalvojumiem, kur
respondenti sniedza savu vērtējumu, vai un cik lielā mērā piekrīt konkrētajam
apgalvojumam, skalā no „pilnībā piekrītu” līdz „pilnībā nepiekrītu”. Kopumā
jāsecina, ka respondentu vērtējumā biedrības „Pierīgas Partnerība” darbība un
īstenotās aktivitātes tiek vērtētas pozitīvi, atšķiras tikai vērtējuma
dominējošās pakāpes intensitāte.

Iedzīvotāju informētības pakāpes novērtējums
Apgalvojumam, ka „Babītes, Mārupes un Olaines novadu iedzīvotāji kopumā ir
informēti par biedrības „Pierīgas partnerība” īstenotajām aktivitātēm” pilnībā
piekrīt 28,57% respondentu, bet „drīzāk piekrīt” 64,29% respondentu, kas
liecina, ka kopumā informācijas pieejamība ir vērtējama kā laba.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Informācijas sniegšanas aktivitāšu novērtējums
Līdzīgas tendences konstatējamas arī vērtējot, cik veiksmīgas ir
„Pierīgas partnerības” informācijas sniegšanas aktivitātes, izmantojot
biedrības tīmekļa vietni, sociālos tīklus, informatīvos stendus u.c.
kanālus. Tam, ka informācijas sniegšanas aktivitātes ir veiksmīgas,
pilnībā piekrīt 38,46% respondentu, „drīzāk piekrīt” 53,85%
respondentu.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Publiskā tēla un reputācijas vietējā sabiedrībā novērtējums
Apgalvojumam, ka „“Pierīgas partnerībai” ir pozitīvs publiskais tēls un
reputācija vietējā sabiedrībā” pilnībā piekrīt 84,62% respondentu un
„drīzāk piekrīt” 7,69% aptaujāto, kas kopumā sastāda 92,31% un
viennozīmīgi liecina par vienprātību aptaujāto vidū.

Par pozitīvu biedrības “Pierīgas partnerība” reputāciju liecina arī aptaujāto
paustais novērtējums attiecībā uz apgalvojumu, ka „“Pierīgas partnerība” ir
atvērta sadarbībai ar visām iedzīvotāju grupām”. Šim apgalvojumam pilnībā
piekrīt 64,29% aptaujāto un drīzāk piekrīt 21,43% respondentu.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Vērtējot biedrības “Pierīgas partnerība” publisko tēlu un reputāciju,
nozīmīgi bija novērtēt, cik lielā mērā respondenti biedrības identitāti
saista ar LEADER programmas realizēšanu un cik lielā mērā biedrības
identitāte un pienesums saistāma ar citām biedrības realizētajām
programmām un piesaistīto finansējumu no citiem avotiem.
Respondentu sniegtās atbildes liecina, ka kopumā līdzšinējais biedrības
“Pierīgas partnerība” lielākais pienesums ir saistāms ar LEADER
programmas realizēšanu, tam piekrīt 75% respondentu un drīzāk
piekrīt 25% respondentu.

Savukārt apgalvojumam, ka „"Pierīgas Partnerība" aktīvi realizē programmas un
piesaista finansējumu no dažādiem avotiem, ne tikai LEADER” pilnībā piekrīt
50% aptaujāto un drīzāk piekrīt 33,33% respondentu, bet 16,67% ne piekrīt, ne
nepiekrīt. Tādējādi secināms, ka, lai arī biedrības lielākais pienesums ir
saistāms ar LEADER programmas realizāciju, respondenti atzinīgi novērtē
"Pierīgas Partnerības" darbu citu programmu realizācijā.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Biedrības «Pierīgas partnerība» loma teritorijas un vietējās kopienas attīstībā
Apgalvojumam, ka „biedrības “Pierīgas partnerība” īstenotās
aktivitātes ir neatņemama vietējās kopienas sabiedriskās un
ekonomiskās dzīves sastāvdaļa, kas būtiski uzlabo apkaimes
attīstību un dzīves kvalitāti” pilnībā piekrīt 61,54% aptaujāto un
drīzāk piekrīt 30,77% respondentu, kas liecina par biedrības
„Pierīgas partnerība” darbības lietderību un tās ieguldījumu Babītes,
Olaines un Mārupes novadu (pēc administratīvi teritoriālās reformas
un novadu apvienošanas - Olaines un Mārupes novadu) teritorijas
attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Darbības, reputācijas un publiskā tēla novērtējums

Savukārt, respondentu vērtējums apgalvojumam, ka „”Pierīgas
partnerība” ir vadošais spēlētājs Pierīgas teritorijas attīstības
veicināšanas jomā” pilnībā piekrīt 41,67% aptaujāto, un drīzāk piekrīt
33,33% respondentu. Vienlaikus jānorāda 16,67% aptaujāto svārstās
un atzīmējuši, ka „ne piekrīt, ne nepiekrīt”, bet 8,33% drīzāk nepiekrīt
minētajam apgalvojumam. Tādējādi secināms, ka, lai arī respondenti
kopumā pozitīvi novērtē biedrības “Pierīgas partnerība”
ieguldījumu, tomēr aptaujāto ieskatā nav viennozīmīga
apstiprinājuma tam, ka Pierīgas partnerība” būtu uzskatāma par
vadošo spēlētāju Pierīgas teritorijas attīstības veicināšanas jomā.

SECINĀJUMI
Respondentu priekšstati par biedrības „Pierīgas partnerība” stiprajām, vājajām pusēm un pilnveides iespējām
Lai noskaidrotu respondentu viedokli par "Pierīgas Partnerības" stiprajām
un vājajām pusēm, respondentiem netika piedāvāti gatavi atbilžu varianti,
bet gan tika lūgts katram brīvā un ērtā formā minēt viņuprāt būtiskākos
aspektus, tādējādi dodot iespēju katra tā dēvētās „pirmās domas” paušanai
patiesāka viedokļa iegūšanai.

No sniegtajām atbildēm, konstatējams, ka biedrības „Pierīgas Partnerība”
daudzveidība un daudzpusība respondentuprāt, ir vienlaikus gan stiprā, gan
vājā puse, norādot, ka no vienas puses plašais aptverto jomu kopums ir
pozitīvi vērtējams, bet no otras puses pietrūkst fokusētības un jomu kļūst
pārāk daudz.

Kopumā jāsecina, ka aptaujāti atzinīgi novērtē biedrības līdzšinējo darbu un
uzskaitīja virkni "Pierīgas Partnerības" stipro pušu, gan kontekstā ar
cilvēkresursiem, nodrošināto iespēju daudzveidību, ieguldījumu kopienas
attīstībā u.c.

Tāpat vairākkārt starp atbilžu variantiem arī biedrības popularitāte tika minēta
gan pie stiprajām, gan vājajām pusēm, tādējādi norādot, ka būtu
nepieciešams vēl plašāk attīstīt atpazīstamību vietējā kopienā. Jānorāda, ka
arī Rīgas tuvums saskaņā ar aptaujāto pausto gan rada priekšrocības, gan
vienlaikus uzskatāms par vājo pusi. Starp stiprajām pusēm ļoti bieži ir minēta
biedrības profesionāļu komanda, vienlaikus arī starp vājajām pusēm norādot
uz cilvēkresursu un administratīvās kapacitātes ierobežotību.

Līdztekus tika norādītas arī vairākas vājās puses, kas saistāmas gan ar
ģeolokācijas aspektiem, gan administratīvās kapacitātes iespējām, gan pārāk
lielo darbības diversifikāciju.

Aptaujas respondentu norādītās būtiskākās stiprās un vājās puses (aspekti)
apkopoti nākamajās lpp:

STIPRĀS PUSES*
• Darbinieku komanda, kas laika gaitā ir attīstījusi savus
pieejamos pakalpojumus, sniedz labas konsultācijas un
iedrošina iesaistīties.
• Pozitīvi un sadarbību vērsti cilvēki.
• Rīgas tuvums.
• Laba reputācija.
• Ieinteresētība sakārtot novada apkārtni un vidi.
• Daudzveidība un daudzpusība.
• Atvērtība. Organizācijā ir iesaistīti pārstāvji no dažādām
sabiedrības grupām, organizācijām, publiskā un privātā
sektora.
• Aktīvais darbs, komunikācija ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, biedrībām utt. Spēja iesaistīt kopienas un
cilvēkus projektos.
• Ideju attīstīšana līdz reālam iznākumam.
*Aptaujas respondentu norādītās būtiskākās stiprās puses (aspekti)

VĀJĀS PUSES*
•
•
•
•
•
•
•

•

Cilvēkresursu kapacitāte
Administratīvā kapacitāte
Rīgas tuvums.
Joprojām ir daļa sabiedrības, kas nezina par iespējām,
ko dod „Pierīgas Partnerība”.
Nelielā popularitāte.
Nepietiekams finansējums pašas organizācijas attīstībai.
Iespējams tas, ka gan projektus iesniedz, gan tos
dažkārt vērtē tas pats visai šaurs cilvēku loks. Padomes
un valdes locekļu vidū ir daudz projektu īstenotāju.
Pārāk daudz nozares ko vēlas «paķert».

*Aptaujas respondentu norādītās būtiskākās vājās puses (aspekti)

SECINĀJUMI

Respondenti kā lielākos sasniegumus un biedrības „Pierīgas partnerība”
vērtīgāko pienesumu norādījuši vairākus līdz šim realizētos projektus,
daudzpusīgas iespējas finansējuma ieguvē projektu realizācijai,
ieguldījumu partnerības teritorijas attīstīšanā un kopienu veidošanā.
Sevišķi atzinīgi novērtēts biedrības ieguldījums jauno uzņēmēju,
mājražotāju un tūrisma pakalpojumu attīstībā un atbalstā, kā arī
iesaiste sociālās uzņēmējdarbības jomā.
Būtiska nozīme „Pierīgas Partnerībai” saskaņā ar aptaujā pausto ir ne
tikai atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībā, bet arī aktīvā un mērķtiecīgā
uzņēmēju iesaistē novadu attīstībā.

Kopumā jāsecina, ka biedrība „Pierīgas Partnerība” ir aktīvs aģents vietējās
kopienas aktivizēšanai, saliedēšanai un savstarpējas tīklošanās un kopienas
sadarbības attīstības veicināšanā.
Biedrība rada iespējas satikties un apzināties savu teritoriālo un kopienas
identitāti, un resursus un mērķtiecīgi veidot un attīstīt apkaimi un aktīvu un
sociāli iekļaujošu vietējo kopienu.

EKSPEKTĀCIJAS
Priekšlikumi turpmākas attīstības un pilnveides iespējām:
➢
➢

➢

➢
➢

Uzņēmējdarbības un NVO attīstīšana;
Plašāk jāattīsta tūrisma un atpūtas iespējas Pierīgas teritorijā,
ieguldot teritorijas labiekārtošanā, aktīvās atpūtas jomā un tūrisma
piedāvājumu veidošanā un tūrisma nozares atbalstā;
Jāturpina iepriekšējās aktivitātes. Pēdējā konkursu kārtā bija
pārāk mazs finansējums (20 000 un nevis 50 000 eiro) kā bija
iepriekš un tas neļāva attīstīt iecerēto projektu uzņēmējdarbības
attīstībai un tūrismam.
Vairāk jāorganizē izglītojošas sapulces un semināri vietējiem
iedzīvotājiem, jāpiedāvā mūžizglītības iespējas;
Jābūt lielākam uzsvaram uz cilvēku ar īpašām vajadzībām
iekļaušanās iespēju nodrošināšanu un atbalsta iespējām šīm
personām;

➢

➢
➢
➢

➢
➢

Vairāk jādomā par ieguldījumu jauniešos un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējām.
Lielākam akcentam jābūt uz tādu jomu atbalstu, kas nes lielāku
pienesumu biznesam vai risina kādu konkrētu problēmu.
LEADER projekti uzņēmējiem
Vairāk ir jāiesaistās lielākos starptautiskos, starpvalstu, pārobežu
projektos un jāveicina starptautiska sadarbība, labās pieredzes
pārņemšana un atpazīstamība.
Jāveido ciešāka saikne arī ar pašvaldībām, lai tās arī redz biedrību
kā savu partneri.
Turpināt iesākto, Pierīgas partnerībai jākļūst par vienu no
vadošajiem sadarbības partneriem starp iedzīvotājiem un
pašvaldību.

Interviju
rezultāti

METODOLOĢIJA PADZIĻINĀTAJĀM DAĻĒJI STRUKTURĒTAJĀM INTERVIJĀM

Lai iegūtu pēc iespējas padziļinātu un visaptverošu dažādu PP darbībā
iesaistīto pušu viedokli, veiktas padziļinātās daļēji strukturētās
intervijas ar dažādu iesaistīto pušu pārstāvjiem. Sākotnējais
intervējamo personu saraksts noteikts pamatojoties uz iesaistīto pušu
identificēšanu un saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvjiem. Intervējamo
personu rekrutācijā izmantota arī sadarbības partneru ieteikumu virzītā
izlases metode (Peer Esteem Snowball Technique – PEST), kad viens
informants iesaka nākamo informantu4.

Intervētās personas pārstāv šādas primārās un sekundārās PP darbībā
iesaistītās puses: nacionāla un reģionāla līmeņa organizācijas, iestādes,
pašvaldības un vietēja līmeņa organizācijas, ar kurām «Pierīgas partnerība»
sadarbojas. Intervijas veiktas laika periodā no 2021. gada 27. jūlijam – 10.
augustam. Informantu pieejamību daļēji ietekmēja atvaļinājumu periods,
tomēr tas neradīja būtiskus šķēršļus izpētes veikšanai. Kopumā intervēti
deviņi informanti, izmantojot IKT saziņu digitālā veidā.
Iegūtās informācijas analīzē izmantoti kvalitatīvās kontentanalīzes principi,
sekojot Anselma Strausa (Anselm L. Strauss) un Džuljetas Korbinas (Juliet
Corbin) pieejai kvalitatīvās informācijas analīzē. Veicot kvalitatīvās
informācijas tekstu analīzi pielietota kodu vienību konstruēšana, pēc kuras
tālāk informācija kategorizēta un interpretēta5.

4 Christopoulos, D.C. (2007) Peer Esteem Snowballing: A methodology for expert
surveys. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/255595189 (sk.
05.07.2018.)

5 Berg, B.L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston:
Allyn and Bacon
Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2).
http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.pdf (sk. 01.12.2011)
Strauss, A.L., Corbin, J. (2008). Basic of qualitative resrach: Techniques and procedures
for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

INTERVIJĀS APLŪKOTO JAUTĀJUMU SPEKTRS

KONKRURĒTSPĒJĪGA
EKONOMISKĀ
VIDE

SOCIĀLĀ UN
SABIEDRISKĀ
AKTIVITĀTE

SAKĀRTOTA,
PIEVILCĪGA,
DZĪVES UN
ATPŪTAS VIDE

Interviju jautājumi tika izvēlēti un strukturēti, lai aptvertu visas
«Pierīgas partnerība» stratēģijā izvirzītās darbības jomas –
konkurētspējīgas ekonomiskās vides attīstību, sociālās un
sabiedriskās aktivitātes veicināšanu un sakārtotas un pievilcīgas
dzīves un atpūtas vides veidošanu.

1. ATTĪSTĪT KONKURĒTSPĒJĪGU EKONOMISKO VIDI
Koordinēt un mobilizēt nozares spēlētājus
Intervijas liecina, ka «Pierīgas partnerība» ir kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju
tūrisma attīstīstības veicināšanā Pierīgas teritorijā. Vairākos projektos
«Pierīgas partnerība» ir vadošais partneris, kas nodrošina vadošo, pārredzošo
lomu, kas motivē pārējos partnerus.
«Pateicoties šiem starpteritorialās sadarbības projektiem, Olaine ir atklājusi
tūrisma potenciālu, viennozīmīgi varēja redzēt, ka Olaine sāka apzināties,
iekustināt šo nozari.»

Rezultātā, «Pierīgas partnerība» ir uzkrājusi pieredzi, prasmes, kuras ir
nodērīgas citiem nozares spēlētājiem:
«Vienmēr varu piezvanīt, pajautāt, viņiem ir pieredze, tas to jaudu veido.
Pieredzē balstīta jauda».
««Pierīgas partnerība» es jūtu, viņi ir profesionāli, kā viņi strādā, es redzu,
ka viņi ir nopietni.»
6 https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/images_ipr%20gala_zinojums.pdf
7 https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalstseiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibasraziguma-un-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286 un
http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/Eiropas_inovaciju_partneriba)

Turpmākās rīcības
Intervijās gūtie rezultāti uzsver «Pierīgas partnerība» pieredzi, kompetenci
nozīmīgu projektu plānošanā un īstenošanā, īpaši tūrisma nozarē. Balstoties
līdzšinējā pieredzē ir iespējams:
➢ izmantot sadarbības partneru tīklu, lai attīstītu lielus, resursu ietilpīgus
tūrisma objektus, kur nevar iztikt bez publiskās privātās partnerības (PPP).
Šādos projektos aktuāla - sadarbība, klasterošanās, tūrisma ekosistēmas
kopšana, navigācijas, publiskā transporta, kā ir vidi uzturoša elementa
attīstība;
➢ sniegt kapacitāti tūrisma produktu pārdošanā (literacy, kas ir uz klientu,
nevis uz produktu orientēta pārdošana);
Ņemot vērā, kā Pierīgā nebūs pieejams tiešs LEADER atbalsts uzņēmējdarbības
veicināšanai, iezīmējas citas iespējamās «Pierīgas partnerība» darbības jomas
ekonomiskās attīstības kontekstā, piemēram:
➢ īstenot zaļo iepirkumu, un / vai atbalstu mazajiem uzņēmumiem publiskajos
iepirkumos6, piem., pārtikas iepirkumiem, kas atbilst zaļā piegādātāja
statusam;
➢ veidot nacionāli / starptautiski nozīmīgus uz jaunradi vērstus projektus, kas
ietver plašu organizāciju loku7.

2. SOCIĀLĀ UN SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE
Kopienas interešu pārstāvība

Turpmākās rīcības

Interviju rezultāti liecina, ka «Pierīgas partnerība» ir nozīmīga, unikāla loma
kopienas interešu pārstāvniecībā, kas nepārklājas ar citām organizācijām vai
iestādēm noteiktajā teritorijā:

Intervijā gūtie rezultāti liecina, ka «Pierīgas partnerība» ir attīstīts sociālais
un cilvēkkapitāls, kas veido pamatu organizācijas turpmākajai attīstībai un
iespējas veicināt sociālo un sabiedrisko aktivitāti partnerības teritorijā.

«Ar partnerības biedriem esam kopīgi organizējuši pasākumus visām rīcības
grupām, kur pārrunājam interešu aizstāvības aktivitātes, pieredzes stāstus.
PP ir ļoti aktīvi, viņi ir snieguši savus unikālos piemērus., t.sk, LEADER»

Plānojot attīstību var pieņemt, ka kopumā palielinās iedzīvotāju apziņa par
ilgtspējīgu attīstību8, sabiedrības lomu attīstības plānošanā un veicināšanā, kā
arī palielinās iedzīvotāju motivācija dzīvot ārpus galvaspilsētas, t.sk., Rīgas
apkaimēs, kas ir visstraujāk augošās apdzīvotās vietas9. Tiek izvirzītas
vairākas rekomendācijas, lai nodrošinātu «Pierīgas partnerība» veiktspēju:

«Pierīgas partnerība» tiek atpazīta kā pieredzējis un uzticams spēlētājs, par
kuras uzticamību liecina līdz šim izveidotā sadarbības pieredze:
«Vērtīgākais ir komanda un cilvēki. PP ir skaidri sevi pieteikusi, tiek atpazīta
kā organizācija, uz kuru var nest jautājumus, kuri var šos jautājumus
pārstāvēt gan saturiski, gan meklējot risinājumus.»
Intervijās tiek uzsvērts, ka «Pierīgas partnerība» var nodrošināt profesionālu,
bet vienlaikus neitrālu moderatora lomu procesos, kas skar teritorijas
attīstību:

➢ Turpināt un attīstīt savstarpējo sadarbību, kooperāciju, lai apmainītos ar
zināšanām. Šīs sadarbības ietvaros iespējams sadarboties ar citiem
reģioniem/ pašvaldībām, t.sk., spēcinot, attīstot stratēģiskos sadarbības
projektus ar citām ģeogrāfiskām teritorijām, kur ir spēcīgi «torņi», ar
kuriem kopā augt un mācīties;
➢ Paplašināties teritoriāli, tādā veidā optimizējot un konsolidējot resursus,
uzkrātās zināšanas un pieredzi, lai viedotu «kritisko masu», vienlaikus
nepazaudējot piesaisti teritorijai un tās iedzīvotājiem.

«Te ir tā neformālā sajūta, tas ir citādāk nekā pašvaldības organizētā
pasākumā, ir labi moderatori...»
8 https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/images_ipr%20gala_zinojums.pdf

«Es uztveru kā parnterību, nevis kā novadu apvienību, nevis kā pašvaldību,
es jūtu kā partnerību»

9 https://rpr.gov.lv/teritorija/iedzivotaji/

3. NODROŠINĀT SAKĀRTOTAS UN PIEVILCĪGAS DZĪVES UN ATPŪTAS VIDI
Vietēja līmeņa projektu īstenošana
Intervijas iezīmē tendenci, ka līdz šim PP būtiskāko pienesumu teritorijas
attīstībai iespējams sasaistīt ar iespēju īstenot LEADER finansētos projektus.
Lai gan pašvaldība novērtētu iespēju īstenot lielāka apjoma projektus, tomēr
tiek novērtēts jebkāda apjoma atbalsts. Būtiski, ka LEADER finansējuma
piesaiste ļauj pārliecināt pašvaldības lēmumu pieņēmējus par atbalstu
konkrētajam projektam. No pašvaldības perspektīvas raugoties, svarīgi lai būtu
«taustāms» rezultāts.
Vienlaikus, no nacionālā līmeņa raugoties, tiek aktualizēta nepieciešamība
«iziet» no LEADER fondu sadales lomas.

Turpmākās rīcības
Ņemot vērā izmaiņas LEADER finansējuma piešķiršanas nosacījumos Pierīgā,
kā arī aktuālās tendences, iezīmējas PP darbības iespējas:
➢ Sekmēt viedo ciemu veidošanos PP teritorijā, kur tiek apzināti un apkopoti
visi resursi (cilvēkresursi, izglītība, uzņēmējdarbība, telpas), un tiek veicināt
to proaktīva izmantošana/ dalīšanās, iesaistot gan pašvaldības, gan
uzņēmējus, gan vietējos iedzīvotājus, skat. piemēram10;
➢ Veidot informācijas apmaiņu un sadarbību ar atbildīgajām iestādēm par
dažāda veida atbalsta pieejamību teritorijā, piemēram, sadarbībā ar
ALTUM), lai būtu pieejama informācija par visām atbalsta iespējām.

10

https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/Alsunga_Smart-Village-Strategy.pdf

TURPMĀKIE SOĻI
Nākamajā posmā plānots veikt sekojošus uzdevumus: stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīzi, analīzes rezultātu apspriešanu fokusgrupas diskusijā ar
ieinteresētajām pusēm, lai verificētu un validētu analīzes rezultātus, izstrādātu priekšlikumus «Pierīgas partnerība» attīstībai.

Analīze
SVID

Iesaistīto
pušu
identifikācija

Primārās &
sekundārās
iesaistītās
puses

Intervijas &
aptauja

FGD (verifikācija
& priekšlikumi

Uzdevumi
un virzieni

1. Pielikums: intervēto personu saraksts
Intervētā persona

Pārstāvētā organizācija/ amats

Andra Karlsone

Zemkopības ministrija,
Lauku attīstības atbalsta departaments
Lauku attīstības fondu vecākā referente

Jūlija Travina

Zemkopības ministrija,
Lauku attīstības atbalsta departaments
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļa

Inga Liepa

Sabiedrības integrācijas fonds
Projektu konkursu un uzraudzības daļas programmu vadītāja

Aiva Vancāne

Pierīgas tūrisma asociācija
Valdes priekšsēdētāja

Kristīne Ragaine-Volnianko

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
Pierīgas konsultāciju biroja vadītāja

Anita Seļicka

Biedrība «Latvijas Lauku forums»
Izpilddirektore

Edgars Razinskis

Rīgas plānošanas reģions
Tūrisma eksperts

Zane Zvejniece

Mārupes novada Domes attīstības nodaļas projektu vadītāja

Aiga Smiltāne

Biedrības "Partnerība Daugavkrasts" administratīvā vadītāja

