4.pielikums
2008.gads

2015.gads
STIPRĀS PUSES

Ģeogrāfiskais
stāvoklis






Pierobeža
Labs ceļu tīkla izvietojums
Teritorijā ietilpst 3 perspektīvie novadu centri
Gaujas upe






Pierobeža
Labs ceļa tīklu izvietojums
Valmieras tuvums
Gaujas baseina upes

Dabas vide







Liels aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars
Neskartas un mazapdzīvotas dabas teritorijas
Sakopta ainava
Iestrādes dabas aizsardzības projektos
Tūrisma attīstībai pievilcīga vide un objekti, dabas un ainavas
daudzveidība






Liels aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars
Neskartas dabas teritorijas. Iestrādes dabas aizsardzības
projektos
Tūrisma attīstībai pievilcīga vide un objekti, dabas un
ainavas daudzveidība
Dabas resursi
















Darbojošās NVO, to īstenotie projekti
Zinoši, izglītoti cilvēki, iespējas tos piesaistīt
Izveidojusies aktīva VRG
Aktīvie iedzīvotāji
Nodrošināta pamatizglītības iegūšana
Ir pieejamas brīvas telpas un ēkas
Pašvaldību atbalsts
Apmācīti vietējie koordinatori pašvaldībās
Izkoptas kultūras un vēsturiskās tradīcijas
Iesākta novadpētniecības materiālu apkopošana
Katrā pašvaldībā darbojas bibliotēkas un ir pieeja internetam
Kultūrvēsturiskais mantojums
Katrā pašvaldībā ir tautas (kultūras)nami
Tradicionālie kultūras pasākumi








Darbojošās NVO, to īstenotie projekti
Zinoši, izglītoti cilvēki
Izveidojusies aktīva VRG
Aktīvie iedzīvotāji
Plašs izglītības iestāžu tīkls
Pašvaldību atbalsts




Izkoptas kultūras un vēsturiskās tradīcijas
Darbojas muzeji, notiek novadpētniecības materiālu
apkopošana
Katrā pašvaldībā darbojas bibliotēkas un ir pieeja
internetam
Kultūrvēsturiskais mantojums
Katrā pašvaldībā ir tautas/kultūras/saieta nami, sporta
infrastruktūra un inventārs, pieejams bezmaksas internets
Notiek vietējas un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta
pasākumi

Sociālā vide

Kultūra un
sports








Ekonomiskā
vide





Piesaistītas finanses ar projektiem
Dabas resursi uzņēmējdarbības attīstībai(mežs, zeme)
Ir veiksmīgi darbojošies uzņēmēji







Ir veiksmīgi darbojošies uzņēmēji
Dabas resursi uzņēmējdarbības attīstībai
Piesaistītas investīcijas
Iestrādes mājražošanas, amatniecībā attīstībā un
kooperācijā
Partnerības teritorija ir brīvas zemes platības, lai veidotu
ražošanas uzņēmumus

VĀJĀS PUSES
Ģeogrāfiskais
stāvoklis




Valsts nomale
Liels attālums līdz lielām pilsētām




Valsts pierobeža
Nevienlīdzīga reģiona centra Valmieras, un citu lielāku
apdzīvotu centru, sasniedzamība

Dabas vide






















Tūrisma vides nepietiekama attīstība
Vietām nesakopta ainava gan laukos, gan apdzīvotās vietās
Nesakopti atsevišķi dabas objekti
Atsevišķās vietās vide piesārņota ar sadzīves atkritumiem








Daļa iedzīvotāju ir sabiedriski neaktīvi
Vandālisms
Sociāli aktīvo cilvēku pārslodze
Kvalitatīvu cilvēku resursu trūkums un to izceļošana
Vides pieejamība
Vides kvalitātes prasībām neatbilstošs dzīvojamais fonds








Tūrisma vides vājā attīstība
Nepietiekami ilgtspējīga dabas resursu izmantošana
Ar sadzīves atkritumiem piesārņota vide
Vietām nesakopta ainava gan laukos, gan apdzīvotās vietās
Nesakopti dabas objekti
Daļa iedzīvotāju ir sabiedriski neaktīvi
Vienveidīgs aktivitāšu piedāvājums brīvā laika pavadīšanai
Iniciatīvu grupu trūkums atsevišķās pašvaldībās
Vandālisms
Sociāli aktīvo cilvēku pārslodze
Zema iedzīvotāju ekoloģiskā apziņa
Kvalitatīvu cilvēku resursu trūkums un to izceļošana
Sabiedrisko pulcēšanās telpu trūkums
Atpūtai piemērotas infrastruktūras trūkums
Kultūrvēstures mantojuma un kultūras vides objektu esošais
stāvoklis
Vienveidīgi kultūras pasākumi
Kultūras mantojuma nepietiekama popularizēšana
Nemateriālā kultūras mantojuma izzušana
Kultūras vides objektu neefektīva izmantošana

Kultūrvēstures mantojuma, sporta infrastruktūras, kultūras
vides uzturēšana
Nemateriālā kultūras mantojuma nepietiekama izmantošana
un saglabāšana
Kultūras un sporta objektu neefektīva izmantošana
Vāja sadarbība starp Partnerības VIG tūrisma ,sporta un
kultūras jomās




Finanšu trūkums dažādu projektu realizācijai
Zema pakalpojumu pieejamība




Sociālā vide

Kultūra un
sports

Ekonomiskā
vide





Finanšu trūkums dažādu projektu realizācijai
Nav izveidots instruments sociālās uzņēmējdarbības, t.sk.






Nepietiekama pakalpojumu kvalitāte
Neattīstīta sadarbība starp uzņēmējiem, pašvaldībām un NVO
kompleksus pakalpojumu veidošanā
Nepietiekami attīstīta tūrisma infrastruktūra
Vāja reklāma un informācija tūristiem











kooperācijas attīstībai
Nav attīstīta mājražošana un amatniecība
Nepietiekama pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Nevienmērīgi attīstīta sadarbība starp pašvaldībām un
uzņēmējiem
Nepietiekami attīstīta tūrisma infrastruktūra
Nepietiekama tūrisma piedāvājuma reklāma
Neapmierinošs pašvaldību vietējo ceļu stāvoklis
Darba vietu nepietiekamība
Mazs ražošanas uzņēmumu skaits
Kvalificēta un motivēta darbaspēka nepietiekamība

ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
Ģeogrāfiskais
stāvoklis
Dabas vide









Sociālā vide







Kultūra un
sports






Ekonomiskā
vide








Pārrobežu sadarbības iespējas tūrisma ,sporta un kultūras
jomās
Gaujas upe kā tūrisma ceļš
Iespēja izmantot līdzšinējo dabas aizsardzības projektu
pieredzi
Finansu un citu resursu piesaiste kultūrvēstures un dabas
objektu sakārtošanai.
Vides sakopšanas pasākumi, izmantojot ieinteresēto
iedzīvotāju atbalstu
Vides izglītības projektu īstenošana, cilvēku izglītošanai un
dabas resursu saglabāšanai un bagātināšanai
Informācijas un reklāmas izplatīšana un izvietošana dabā par
partnerības teritorijā esošajiem dabas, kultūrvēstures un
sadzīves objektiem.
Jaunu NVO izveidošana
Telpu iekārtošana NVO darbībai
Kvalitatīvas un daudzveidīgas atpūtas iespēju attīstīšana
Vietējās aktivitātēs piesaistīt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus novadniekus
Sadarbība starp Partnerības VIG



Kvalitatīvs kultūrpiedāvājums
Attīstīt plašāka mēroga sadarbību kultūras , izglītības un sporta
jomās
Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana,
vākšana un popularizēšana
Iespējas izmantot kultūras mantojumu izglītībā, tūrisma




Jaunu darba vietu radīšana
Finansu piesaiste ar projektiem
Mazās uzņēmējdarbības attīstība
Starptautiska sadarbība
Tūrisma informācijas un reklāmas pieejamība:
Tūrisma nozares attīstība, balstoties uz izdevīgo ģeogrāfisko
novietojumu, dabas resursu daudzveidību un kultūrvēstures
mantojumu, kas rada jaunas darba vietas iedzīvotājiem





























Pārrobežu sadarbības iespējas
Gaujas baseina upes kā tūrisma ceļš
Finanšu un citu resursu piesaiste kultūrvēstures un dabas
objektu sakārtošanai.
Vides sakopšanas pasākumi, izmantojot ieinteresēto
iedzīvotāju atbalstu
Vides izglītības projektu īstenošana, cilvēku izglītošanai un
dabas resursu saglabāšanai un bagātināšanai
Informācijas un reklāmas izplatīšana un izvietošana dabā par
partnerības teritorijā esošajiem dabas, kultūrvēstures un
sadzīves objektiem.

Jaunu NVO izveidošana
Esošo NVO darbības aktivizēšana
Telpu iekārtošana NVO darbībai
Kvalitatīvas un daudzveidīgas atpūtas iespēju attīstīšana
Sadarbība starp vietējām NVO Partnerības teritorijā
Sadarbība ar citām Latvijas Partnerībām
Vides pieejamības uzlabošana
Kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūrpiedāvājums
Plašāka mēroga sadarbība kultūras , izglītības un sporta
jomās starp Partnerības NVO un ar citām Partnerībām
Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana,
vākšana un popularizēšana
Iespējas izmantot kultūras mantojumu izglītībā, tūrismā
Jaunu darba vietu radīšana
Investīciju piesaiste ar projektiem un motivējot investorus
Ceļu stāvokļa uzlabošana
Mājražotāju, amatnieku kooperācijas attīstīšana
Starptautiskā sadarbība
Tūrisma informācijas un reklāmas pieejamība,
t.sk.svešvalodās
Tūrisma nozares attīstība, balstoties uz izdevīgo ģeogrāfisko
novietojumu, dabas resursu daudzveidību un kultūrvēstures
mantojumu

DRAUDI
Dabas vide



Pārmērīgs tūristu pieplūdums






Piesārņojums ar sadzīves atkritumiem tūrisma objektu
tuvumā
Dabas stihiju ietekme uz tūrisma infrastruktūru
Vandālisms
Ainavas degradēšana mežu apsaimniekošanas rezultātā

Sociālā vide






Labāk apmaksātas darba vietas ir ārpus reģiona
Pakalpojumu punktu attālināšanās no iedzīvotājiem
Valsts politika vērsta uz lielo centru attīstību
Novadu veidošana







Labāk apmaksātas darba vietas ir ārpus reģiona
Pakalpojumu punktu attālināšanās no iedzīvotājiem
Valsts politika vērsta uz lielo centru attīstību
Novadu reorganizācija
Iedzīvotāju un skolēnu skaita samazināšanās

Kultūra un sports




Zūd nacionālā identitāte
Surogātkultūras uzspiešana, tā izkonkurē vietējo kultūru




Līdzekļu trūkums izveidotās infrastruktūras uzturēšanai
Kultūrvēsturisko vērtību bojāeja līdzekļu trūkuma un
neapzinātas darbības rezultātā

Ekonomiskā vide





Iedzīvotāju emigrācija
Vietējo iedzīvotāju zema pirktspēja
Kvalitatīva darbaspēka un inteliģences aizplūšana no
novada

