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Pateicība

Šo rokasgrāmatu ir sarakstījusi Pasaules Bankas Pilsētvides attīstības departamen-
ta Vietējās ekonomiskās attīstības darba grupa. Grupu vadīja vecākā pilsētvides 
speciāliste Gvena Svinbērna, un tās sastāvā ietilpa jaunā profesionāle Soreja 
Goga un konsultants Ferguss Mērfijs. Grupas darbā lielu ieguldījumu sniedza 
vecākā pilsētvides speciāliste Keita Kūpere un konsultants Andrē Hercogs. Šajā 
rokasgrāmatā ir likumīgi izmantota informācija no nepublicēta referāta “Vietējā 
ekonomiskā attīstība: pieredze Eiropas Savienībā un aiz tās robežām” (Local Eco-
nomic Development: Good Practice from the European Union and Beyond) (2000), 
ko Pasaules Bankas Pilsētvides attīstības departamentam sagatavojusi Gvena 
Svinbērna. 

Kā lasīt rokasgrāmatu

Atzīmes uz lappuses malām izceļ konkrētus jautājumus, kuriem ir īpaša nozīme 
LED (Local Economic Development - vietējā ekonomiskā attīstība) stratēģiskajā 
plānošanā. Rokasgrāmatā lietotie jēdzieni vietējā pašvaldība un pašvaldība nozīmē 
vietējās pārvaldes institūcijas, kas ir atbildīgas par LED plānošanu. Rokasgrāmata ir 
piemērota arī dažādām organizācijām, kas cenšas pilnveidot vietējās ekonomiskās 
attīstības stratēģiskās plānošanas īstenošanas un izpratnes kapacitāti, ieskaitot 
nacionālās, reģionālās un pilsētu pārvaldes struktūras, vietējās pārvaldes struktūras, 
pilsētu domes, vietējo pašvaldību departamentus un valsts un privātā sektora 
partnerības, kā arī citas, šajā sarakstā neminētas, institūcijas. 

Saistību atruna

Šajā rokasgrāmatā ir publicēti tikai tās autoru atklājumi, interpretācijas un 
secinājumi, kas nekādā ziņā nav piedēvējami Pasaules Bankai vai ar to saistītām 
organizācijām, tās Izpilddirektoru padomes locekļiem, viņu pārstāvētajām valdībām 
vai Bertelsmana fondam. Pasaules Banka un Bertelsmana fonds negarantē šajā 
rokasgrāmatā iekļautās informācijas patiesumu un neuzņemas atbildību par sekām, 
kas rastos tās izmantošanas rezultātā.
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Priekšvārds

Pasaules Bankas Pilsētvides attīstības departaments sadarbībā ar Lielbritānijas 
Starptautiskās attīstības departamentu un Bertelsmana fondu atbalsta projektu 
”Pārmaiņu pilsētas”, kura uzdevums ir sekmēt politikas un administrācijas reformas 
vietējās ekonomiskās attīstības un apkārtējās vides pārvaldē. Projekts ”Pārmaiņu 
pilsētas”, kas aizsākts 1999. gadā, lai veicinātu vietējo pašvaldību demokrātiju un 
efektivitāti Centrālajā un Austrumu Eiropā, tiecas sekmēt konstruktīvu, neformālu 
pārrobežu dialogu par vietējo politiķu lomu, vietējās administrācijas efektivitāti un 
sabiedrības līdzdalības rosināšanu. ”Pārmaiņu pilsētu” mērķis ir:
§ palielināt pašvaldību stratēģiskās plānošanas vadīšanas un rīcības plānu izstrādes 

kapacitāti;
§ veicināt labas prakses apmaiņu starp pašvaldībām, lai nodrošinātu starptautiskas 

kompetences un zināšanu pieejamību; 
§ veicināt rezultātu izplatīšanu.

”Pārmaiņu pilsētu” vietējās ekonomiskās attīstības (LED) mērķis ir pilnvei-
dot pašvaldību kapacitāti, uzlabot vietējo ekonomiku un radīt veicinošu vidi 
nodarbinātības iespēju palielināšanai. Projekts atbalsta LED stratēģiskās plānošanas 
procesa piecu stadiju pieeju, kā tā izskaidrota šajā rokasgrāmatā.

Grāmata ir izstrādāta kā palīgmateriāls, lai palīdzētu kopienām veicināt vietējo 
ekonomisko attīstību, un ir paredzēta mazpilsētām, lielpilsētām un kopienām, 
kurām LED vēl nav pazīstama un kas vēlas nodrošināt vietējās ekonomikas 
kāpumu. Rokasgrāmatas uzdevums ir veidot pašvaldību, darbinieku, uzņēmumu 
un vietējās sabiedrības izpratni par to, kas ir vietējā ekonomiskā attīstība, kādēļ 
tā tiek realizēta un kā tā tiek īstenota. Tās mērķis ir noteikt pasākumus vietējās 
ekonomiskās attīstības plānošanas procesu sākšanai, un tā ir izstrādāta, izmantojot 
vairāku valstu pārejas posma un attīstības ekonomiku, kā arī Ziemeļamerikas un 
Eiropas Savienības pieredzi.

Rokasgrāmatā ir doti vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiskās plānošanas un 
īstenošanas piemēri, un tā balstās uz zināšanām un pieredzi, kas gūta, darbojoties 
”Pārmaiņu pilsētu” vietējās ekonomiskās attīstības sadarbības tīklā. Mēs ceram, 
ka rokasgrāmata izskaidros daļu grūtību, kas saistītās ar vietējās ekonomiskās 
attīstības stratēģisko plānošanu.

Šī rokasgrāmata ir viens no vairākiem materiāliem, ko Pasaules Banka ir izstrādājusi 
labākai vietējās ekonomiskās attīstības izpratnei. Darbs ir veikts sadarbībā ar 
vairākiem partneriem, it īpaši pateicoties Lielbritānijas Starptautiskās attīstības de-
partamentam (DFID), kas finansēja un atbalstīja LED kapacitātes palielināšanas un 
zināšanu apmaiņas programmu. Vairāki citi materiāli, kas tiek pastāvīgi atjaunināti, 
ir pieejami interneta lapā www.worldbank.org/urban/led.

Priekšvārds 5



Šos materiālus drīkst izmantot bez atļaujas. Taču, ja rokasgrāmata tiek tulkota, tul-
kojuma kopija ir elektroniski jānosūta Pasaules Bankai un Bertelsmana fondam. Šis 
dokuments ir pieejams Pasaules Bankas, Bertelsmana fonda un projekta ”Pārmaiņu 
pilsētas” interneta lapās. Ja vēlaties izteikt kritiskas piezīmes par rokasgrāmatas 
noderīgumu vai ieteikt papildu informāciju vai situatīvus pētījumus, sazinieties ar 
Pasaules Banku LED@worldbank.org
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LED jēdzienu skaidrojums

Vietējās ekonomiskās attīstības jomā tiek izmantota īpaša valoda un jēdzieni. Tādi 
jēdzieni kā kapacitātes palielināšana, iespēju paplašināšana, lokālā attīstība un 
sociālais kapitāls ir pavisam ierasti, un tos lieto vietējās ekonomiskās attīstības 
nozarēs darbojošās personas. Taču, praktiski lietojot ar vietējo ekonomisko 
attīstību saistītos jēdzienus dažādās institucionālās situācijās, to interpretācijai 
nepieciešamas izpratne un zināšanas. Apzinoties, ka ne visi jēdzieni ir visiem iz-
protami, šajā sarakstā ir doti biežāk izmantoto jēdzienu un akronīmu skaidrojumi. 

Ārvalstu tiešās investīcijas. FDI ir investīcijas, kas tiek piesaistītas no ārvalstīm. 
Tās var būt investīcijas neekspluatētās teritorijās (piem., investīcijas ēku 
celtniecībā līdz šim neattīstītās teritorijās) vai portfeļa investīcijas (piem., 
iesaistīšanās uzņēmumā). Iekšējās investīcijas var būt līdzīgas (neekspluatēto 
teritoriju vai portfeļa investīcijas), taču tās var iekļaut gan valsts, gan ārvalstu 
investīcijas.

Biznesa inkubatori. Ekonomiskās attīstības instruments, kura galvenais nolūks ir 
veidot un atbalstīt jaunas vietējās uzņēmējdarbības formas konkrētās ēkās vai 
teritorijās. Biznesa inkubatori palīdz jauniem uzņēmumiem, nodrošinot dažādus 
atbalsta pakalpojumus, piemēram, konsultācijas uzņēmējdarbības un tirgvedības 
plānu izstrādāšanā, administrēšanas iemaņu attīstīšanu, kapitāla iegūšanu un 
specializētu pakalpojumu pieejamību. Tie arī nodrošina elastīgas telpu īres 
iespējas, kopīgu aprīkojumu un administratīvos pakalpojumus apsaimniekotā 
darba telpā. 

Cietā infrastruktūra. Cietā infrastruktūra iekļauj visas taustāmās materiālās 
vērtības, kas piedalās pilsētas ekonomikas veidošanā. Piemēram, transporta 
infrastruktūra (ceļi, dzelzceļi, ostas, lidostas), industriāli un komerciāli iz-
mantojamas ēkas, ūdens piegāde, atkritumu saimniecība, enerģijas piegāde, 
telekomunikāciju tīkls utt. Skatīt tālāk arī mīksto infrastruktūru.

Darba tirgus informācija. Datu kopums par konkrētu darba tirgu, ieskaitot 
nodarbinātības un bezdarba statistiku, profesiju statistiku, vidējo darba stundu 
skaitu un datus par algu likmēm. 

Eksporta veicināšanas pakalpojumi. Eksporta palīdzības programmas palīdz 
uzņēmumiem dažādot klientu bāzi, paplašināt darbību un paaugstināt ienesīgumu. 
Eksporta pakalpojumi ietver uzņēmuma eksporta kapacitātes izvērtēšanu; tirgus 
izpēti, informācijas pakalpojumus (par eksportu, tirgus noteikumiem, transpor-
tu utt.), starptautisku sakaru veidošanu un tirdzniecības izstādes vai ceļojumus 
tirgvedības nolūkā.

Ekspluatētās teritorijas. Vispārējs termins, ar kuru apzīmē iepriekš attīstītas teri-
torijas, kas ir vai nav piesārņotas. Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības stratēģija 
veicina šādu teritoriju produktīvu izmantošanu, pat ja tas ir dārgāk, nevis veidot 
vai attīstīt jaunas un pašreiz vēl neattīstītas neekspluatētas teritorijas. 
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Ieinteresētās puses. Indivīdi vai grupas, kas ir ieinteresēti konkrētos jautājumos. 
Viņi parasti aizstāv savas intereses.

Indikatori. Atbalsta līdzekļi, kas nodrošina daudzdimensiju LED komponentus ar 
darba definīcijām. Indikatoriem jāpalīdz definēt politikas problēmas un sekmēt 
politikas formulēšanu. Tiem jānodrošina pamats politikas apspriešanai un 
plānošanai. 

Izaugsmes mezgls. Teritorija, uz kuru ar nolūku tiek virzīta industrija un/vai 
komerciāla aktivitāte; tas tiek darīts, lai samazinātu ar uzņēmējdarbības attīstību 
saistītas grūtības citviet pilsētā vai lai pārdalītu attīstību pilsētā.

Izdevīgie paņēmieni. Izdevīgie paņēmieni veicina efektīvāku resursu izmantoju-
mu un investīcijas procesos, tehnoloģiju attīstīšanā un darbinieku kvalifikācijas 
celšanā. To ietvaros darbaspēks tiek uzskatīts par svarīgu preci un kvalifikācijas 
celšana – par svarīgu mērķēšanas ieguldījumu. Tie paredz vietējo līdzekļu 
mobilizēšanu un uzlabošanu, kā arī vietējo stipro pušu un priekšrocību 
maksimalizēšanu, lai līdzsvarotu salīdzinoši augstāku atalgojumu.

Jaunu uzņēmumu dibināšanas atbalsts. Pakalpojumu virkne, kas paredzēta 
cilvēkiem, kuri sāk uzņēmējdarbību pirmo reizi. Pasākumi paredz izglītošanu, 
konsultatīvu atbalstu, uzņēmumu tīklu veidošanu un uzraudzīšanu un finansiālu 
palīdzību (tradicionālās metodes ir granti, aizdevumi un procentu likmju 
subsīdijas; novatoriskāka finansiāla atbalsta metode mēģina piesaistīt pēc 
iespējas lielāku privātā, nevis valsts sektora finansējumu). 

Lokālie uzņēmumi. Vietējie uzņēmumi, parasti tie, kas ir izveidojušies kopienā. 
Aizvien biežāk šis termins attiecas uz visiem uzņēmumiem konkrētā teritorijā, 
neņemot vērā, vai tie ir vai nav “attīstījušies vietēji”. 

Mīkstā infrastruktūra. Mīkstā infrastruktūra attiecas uz tādiem mazāk 
taustāmiem LED aspektiem kā izglītības un apmācības nodrošināšana, dzīves 
telpas infrastruktūras kvalitāte, piemēram, parki, atpūtas iespējas un bibliotēkas, 
mājokļi, atbalsts uzņēmējiem, uzņēmumu tīklu veidošana un finanšu pakalpoju-
mi utt.

Mobilas ražošanas uzņēmumu (vai pakalpojumu sektora) investīcijas. 
Ražošanas (vai pakalpojumu) uzņēmumiem ir pieejama plaša izvietojuma 
izvēle. Tādēļ tiem ir ievērojamas priekšrocības, izvēloties uzņēmuma teritoriju.

Nākotnes stratēģija. Pasākumi projekta turpināšanai pēc tam, kad pro-
jekta sākotnējas finansējums ir beidzies. Dažreiz tā tiek dēvēta par ize-
jas vai turpinājuma stratēģiju. Tā jāparedz, sākot visus projektus, kam 
vajadzīgs ilglaicīgs kapitāls vai kārtējie ieņēmumi pēc projekta īstenošanas 
sākumperioda.

Neekspluatētās teritorija. Tās ir teritorijas, kuras līdz šim nav attīstītas. Šajā 
gadījumā ēkas tiek īpaši projektētas un celtas investoriem, nevis investors 
nopērk jau uzceltu būvi.

LED jēdzienu skaidrojums 8



Neizdevīgie paņēmieni. Neizdevīgie paņēmieni veicina reģiona ekonomisko 
stāvokli, samazinot ražošanas izmaksas, it īpaši atalgojumu, šī nav ilgtspējīga 
attieksme. 

Neoficiālais sektors. Neatrodas oficiālajā vai likumīgajā sektorā un tādēļ nav 
reģistrēts.

Papildināmība. Saskaņā ar šo principu finansējums no konkrēta avota tiek saņemts 
papildus finansējumam, ko nodrošina nacionālās vai pašvaldības pārvaldes 
struktūras. Papildināmības princips noteic, ka projektam piešķirtais finansējums 
netiek izmantots, lai aizstātu/atmaksātu esošo finansējumu, bet gan lai finansētu 
papildu projektus un aktivitātes.

Piegādes ķēdes. Produkti un procesi, kas nepieciešami kādas preces ražošanai 
vai pakalpojuma sniegšanai. Piemēram, lai ražotu saldētas zivis, piegādes ķēde 
iekļaus zveju, apstrādi, pārstrādi un saldēšanu, kā arī iepakošanu, uzglabāšanu un 
sadali. Tie visi ir piegādes ķēdes elementi. Holistiskās LED stratēģijas mēģinās 
nodrošināt savā teritorijā pēc iespējas vairāk vērtību ķēdes vērtīgāko elemen-
tu. Šajā gadījumā zivju pārstrāde, iepakošana, uzglabāšana un sadale pievieno 
vērtību un tādēļ tiek uzskatītas par vērtības ķēdes vērtīgākiem elementiem.

Pilna servisa pakalpojumu centri uzņēmējiem. Iestādes, kurās uzņēmēji 
var saņemt konsultācijas vai palīdzību, lai dibinātu vai paplašinātu savus 
uzņēmumus. Dažkārt šie centri izdod arī licences un atļaujas, kas nepieciešamas 
uzņēmumu dibināšanai, vadīšanai un paplašināšanai. Šie centri uzlabo vietējo 
uzņēmējdarbības vidi, samazinot aģentūru un biroju skaitu, kas uzņēmējiem 
vajadzīgs, lai saņemtu palīdzību vai lai pieteiktos dažādām atļaujām un licencēm. 
Šie centri ietaupa sabiedrības un indivīda laiku, tāpēc paaugstinās efektivitāte. 

SME. Šis akronīms nozīmē “mazi un vidēji uzņēmumi”. Starp maziem un 
vidējiem uzņēmumiem nav galīgas robežšķirtnes. Parasti par mazu uzņēmumu 
tiek uzskatīts uzņēmums, kurā ir no 5 līdz 20 darbiniekiem, un par vidēju – 
uzņēmums, kurā nodarbināti 20–200 cilvēki. Uzņēmumi ar mazāk nekā pieciem 
darbiniekiem parasti tiek dēvēti par mikrouzņēmumiem. Šīs ir tikai vadlīnijas.

Uzņēmējdarbības apmācība. Programmas, kas sniedz konsultācijas un mācību 
kursus par uzņēmējdarbības pamatiem (piemēram, grāmatvedību un tirgvedību), 
lai uzņēmumi palielinātu panākumu izredzes. 

Uzņēmumu klasteri. Uzņēmumu klasteri ir saistītu industrijas formu un institūciju 
kopas konkrētā apgabalā vai reģionā. Uzņēmumi ir savstarpēji saistīti dažādos 
veidos. Daži ir piegādātāji citiem uzņēmumiem; citi uzņēmumi ir pircēji; vēl citi 
izmanto kopīgu darbaspēku un materiālus. Svarīgākā klasteru īpašība it tā, ka 
uzņēmumi ir ekonomiski saistīti. Tie sadarbojas un konkurē un ir viens no otra 
atkarīgi. Ideālā variantā tie veido sinerģijas.
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Uzņēmumu saglabāšanas stratēģijas. Sistemātiski pasākumi, kuru mērķis 
ir nodrošināt vietējo uzņēmumu gandarījumu un to izvietojumu konkrētajā 
kopienā. Šīs stratēģijas palīdz uzņēmumiem piemēroties mainīgiem ekono-
miskajiem apstākļiem, izmantot jaunas tirgus iespējas un pat risināt to iekšējās 
problēmas.

Vietējais ekonomiskais forums. Koordinēšanas mehānisms, kas izveidots, lai 
racionalizētu un uzlabotu vietējo ekonomisko pakalpojumu sniegšanu. 
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Ievads vietējā ekonomiskajā attīstībā

Kas ir vietējā ekonomiskā attīstība?

Vietējās ekonomiskās attīstības (LED) nolūks ir palielināt reģiona ekonomis-
ko kapacitāti, lai uzlabotu tā ekonomisko nākotni un dzīves līmeni. Tas ir pro-
cess, kurā valsts, privātā un nevalstiskā sektora partneri strādā kopā, lai radītu 
labvēlīgākus apstākļus ekonomiskai izaugsmei un nodarbinātības palielināšanai. 

Ko nozīmē realizēt vietējo ekonomisko attīstību?

Kopienas panākumi mūsdienās ir atkarīgi no tās spējas piemēroties dinamiskai 
vietējai, nacionālajai vai starptautiskajai tirgus ekonomikai. Kopienas aizvien 
biežāk izmanto stratēģiski plānotu LED, lai nostiprinātu reģiona vietējo ekono-
misko kapacitāti, uzlabotu investīciju klimatu un paaugstinātu vietējo uzņēmumu, 
uzņēmēju un strādājošo produktivitāti un konkurētspēju. Kopienas spēja uzlabot 
dzīves kvalitāti, radīt jaunas ekonomiskās iespējas un cīnīties pret nabadzību ir 
atkarīga no tās izpratnes par LED procesiem un stratēģiskas rīcības mainīgos un 
arvien konkurētspējīgākos tirgus ekonomikas apstākļos. 

Kā tiek veidota spēcīga vietējā ekonomika?

Katrai kopienai ir unikāls vietējo apstākļu kopums, kas sekmē vai kavē vietējās 
ekonomiskās attīstības potenciālu, un šie apstākļi nosaka reģiona relatīvās 
priekšrocības, piesaistot, veidojot un saglabājot investīcijas. Kopienas ekonomiskās, 
sociālās un materiālās īpatnības nosaka vietējās ekonomiskās attīstības stratēģijas 
īstenošanas formu un metodes. Lai veidotu spēcīgu vietējo ekonomiku, pieredze 
rāda, ka kopienai jāsāk sadarbības process, lai izprastu vietējās ekonomikas būtību 
un struktūru un veiktu teritorijas priekšrocību un trūkumu, iespēju un draudu analīzi. 
Tādējādi tiek noteiktas galvenās vietējās ekonomikas problēmas un iespējas.

Kas īsteno vietējo ekonomisko attīstību?

Vietējās sabiedrības bagātību veido veiksmīgi privātie uzņēmumi un produktīva 
valsts un privātā sektora partnerība. Taču privātiem uzņēmumiem vajadzīga pozitīva, 
uzņēmējdarbību veicinoša vide, lai sekmētu labklājību. Vietējām pašvaldībām ir 
svarīga loma, veidojot uzņēmējdarbības attīstībai un panākumiem labvēlīgu vidi. 
Vietējā ekonomiskā attīstība pēc būtības ir sadarbība starp privāto sektoru, 
sabiedrības interesēm un vietējo pašvaldību. LED parasti stratēģiski izplāno vietējā 
pašvaldība sadarbībā ar privātā sektora partneriem. To īsteno valsts, privātais un 
nevalstiskais sektors atkarībā no to iespējām un stiprajām pusēm. 
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Kādēļ realizēt vietējo ekonomisko attīstību?

LED kā politika izveidojās septiņdesmitajos gados, kad vietējās pašvaldības atklāja, 
ka uzņēmumi un kapitāls pārvietojas starp reģioniem konkurētspējīgu priekšrocību 
ietekmē. Aktīvi pārskatot savu ekonomisko bāzi, kopienas guva izpratni par iz-
augsmes un investīciju iespējām un šķēršļiem. Ņemot vērā šo jauno izpratni, ko-
pienas sāka paplašināt ekonomisko un nodarbinātības bāzi, izstrādājot un īstenojot 
stratēģiskas programmas un projektus, lai novērstu šķēršļus un veicinātu iespējas. 
Tagad vietējās ekonomikas saskaras ar aizvien nopietnākiem izaicinājumiem. 

STARPTAUTISKI IZAICINĀJUMI

Globalizācija palielina gan vietējo investīciju iespējas, gan konkurenci. Tā 
nodrošina vietējos uzņēmējus ar jaunām tirgus iespējām, taču vienlaikus izraisa 
konkurenci, starptautiskiem uzņēmumiem iesaistoties vietējā tirgū. Daudzteritoriju, 
daudznacionālas ražošanas, banku un pakalpojumu korporācijas globāli konkurē 
par rentablām teritorijām, kur izvietot savus uzņēmumus. Tehnoloģiski attīstītām 
rūpniecības nozarēm nepieciešamas augsti specializētas prasmes un atbalsta 
tehnoloģiju infrastruktūra, taču aizvien biežāk visi industriālie un pakalpojumu sek-
tori pieprasa augsti specializētas un konkrētas kvalifikācijas un uzņēmējdarbības 
vidi. Vietējie apstākļi nosaka reģiona relatīvās priekšrocības un tā spēju piesaistīt 
un saglabāt investīcijas. Pat mazpilsētas un to apkārtējās lauku teritorijas var radīt 
vietējās ekonomiskās iespējas nacionālā vai starptautiskā mērogā, balstoties uz 
savām ekonomiskajām priekšrocībām. 

NACIONĀLI IZAICINĀJUMI

Nacionālā mērogā makroekonomiskajām, finanšu un valūtas reformām ir tieša 
ietekme uz vietējo ekonomiku. Nacionālie regulējošie un likumdošanas ietvari, 
piemēram, nodokļu reforma, telekomunikāciju pārregulēšana un apkārtējās vides 
standarti ietekmē vietējo uzņēmējdarbības klimatu, sekmējot vai kavējot vietējās 
ekonomiskās attīstības potenciālu. Daudzās valstīs nacionālo valdību funkcijas 
joprojām ir decentralizētas, tādējādi palielinot vietējo pašvaldību atbildību par 
privātās industrijas saglabāšanu un piesaisti.

REĢIONĀLI IZAICINĀJUMI

Kopienas bieži konkurē reģionos un starp tiem, lai piesaistītu ārējās un vietējās 
investīcijas. Dažādu reģionu kopienām ir iespējams sadarboties, lai veicinātu ekono-
mikas izaugsmi, piemēram, atbalsot infrastruktūru vai apkārtējās vides uzlabošanas 
pasākumus, kam ir plaša reģionāla ietekme. Šādu LED darbību var sekmēt vietējo 
pašvaldību un reģionālo pārvalžu asociācijas, kas darbojas par starpniekiem starp 
nacionālajām un vietējām pārvaldes struktūrām.
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IZAICINĀJUMI METROPOLĒS UN PAŠVALDĪBĀS

Gan lieli, gan mazi uzņēmumi bieži cenšas izvietoties lielpilsētās, lai iekļautos 
aglomerācijas ekonomikā (piemēram, ieguvumi, izmantojot ar citiem uzņēmumiem 
kopīgu tirgu, infrastruktūru, darba fondu un informāciju). Pilsētu ekonomiskās 
priekšrocības lielā mērā ir atkarīgas no pilsētu pārvaldes un administrācijas 
kvalitātes, kā arī no politikām, kas ietekmē elektroenerģijas, transporta, 
telekomunikāciju, sanitārijas un uzņēmumu celtniecībai izmantojamas pilsētas 
zemes pieejamību vai trūkumu. Vietējās ekonomikas darbaspēka produktivitāti 
ietekmē tādi faktori kā mājokļu, veselības aprūpes un1 izglītības pakalpojumu, 
kvalifikācijas, nodrošinātības, izglītošanās iespēju un sabiedriskā transporta 
pieejamība un kvalitāte. Šie cietās un mīkstās infrastruktūras faktori ir galvenie 
kopienas relatīvo priekšrocību noteicēji. Cietās un mīkstās infrastruktūras kvalitāte 
un pieejamība ir veiksmīgas vietējās ekonomikas pamats. 
Lielpilsētas piedāvā pieaugošas iespējas, pateicoties apjoma ietaupījumam piee-
jamo materiālu un cilvēkresursu, kā arī pakalpojumu un iekšējā tirgus apjoma 
rezultātā. 
Nekoordinētas un nesaistītas pilsētu institucionālās un plānošanas iestādes grauj 
visa apgabala ekonomisko attīstību. Šīs problēmas var risināt, izveidojot pilsētu 
LED aģentūras, konsorcijus un tīklus. Šīs inovatīvās institucionālās struktūras, 
kas pārstāv vienas lielpilsētas dažādu priekšpilsētu un partneraģentūru intereses, 
veicina visas galvenās darbojošās grupas (valsts departamentus, uzņēmumus 
un pilsoniskās organizācijas). Šīs struktūras palīdz apvienot dažādu institūciju 
centienus un paaugstināt LED rezultātus, kā arī nostiprināt pārstāvību augstākos 
lēmumu pieņemšanas līmeņos. Šāda veida sadarbība ir guvusi panākumus pilsētās, 
kurām ir kopīgi tirdzniecības nolīgumi vai kopīgas sektoru intereses (piemēram, 
Eiropilsētas2, Indonēzijas pilsētu tīkls3, Dienvidāfrikas pilsētu tīkls4).

Svarīgākā un efektīvākā vietējās ekonomiskās attīstības aktivitāte, kas jāuzņemas 
pašvaldībai, ir to regulējošo procesu un procedūru uzlabošana, kuriem uzņēmumus 
pakļauj pati pašvaldība. Aptaujas var atklāt virkni sarežģītu, neveiksmīgi regulētu, 
dārgu un nevajadzīgu uzņēmējdarbības reģistrēšanas sistēmu. Vienkāršojot tās, 
pašvaldībai rodas iespēja ātri uzlabot tās vietējo investīciju klimatu. 

NEAIZSARGĀTIE IEDZĪVOTĀJI UN NEOFICIĀLĀ EKONOMIKA

Daudzās valstīs ekonomisko izaugsmi nosaka ne tikai oficiālā ekonomika (eko-
nomiskie sektori, kas ir oficiāli reģistrēti un maksā nodokļus), bet arī neoficiālā 
ekonomika (ekonomiskās aktivitātes, kas nav oficiāli reģistrētas). Dažos gadījumos 
neoficiālā ekonomika ir apjomīgāka par oficiālo ekonomiku un saistīta ar oficiālo 
ekonomiku, piegādājot tai konkrētas preces un pakalpojumus. Izstrādājot vietējās 
ekonomiskās attīstības stratēģiju, nepieciešams izprast un ņemt vērā oficiālā un 
neoficiālā sektora saistību. 
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Kopienas un uzņēmumi aizvien biežāk apzinās, ka veiksmīgai vietējai ekonomi-
kai ir vajadzīga sociāla, ekonomiska, apkārtējās vides un materiāla atjaunināšana. 
Daudzās pilsētās liels skaits neaizsargāto ģimeņu darbojas neoficiālajā sektorā. 
Taču šīs neoficiālās aktivitātes bieži vien ir zemas kvalitātes aktivitātes, jo tām 
nav pieejama atbilstoša infrastruktūra un pakalpojumi (piemēram, elektrības un 
ūdens piegāde, ceļi), regulāri finansējumi, informācija un kvalifikācija. LED 
stratēģijas izstrādāšanas procesā jāapzinās un jāņem vērā neoficiālās ekonomikas 
ierobežojumi un iespējas, lai vairotu stratēģiski plānotas LED stratēģijas pievilcību. 
LED stratēģijai arī vajadzētu veicināt plašākas sociālās priekšrocības visiem kopie-
nas ekonomiskajiem un sabiedriskajiem sektoriem, ieskaitot oficiālos, neoficiālos, 
neaizsargātos un izslēgtos sektorus.
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LED stratēģiskās plānošanas process

Pieredze rāda, ka vietējai ekonomiskajai attīstībai vienmēr jābalstās uz stratēģiju. 
Ideālā variantā LED stratēģija ir plašāks stratēģiskās attīstības plāna komponents, 
kurš ietver sociālās un apkārtējās vides komponentus. LED stratēģija ir vērsta uz 
vietējās ekonomikas nostiprināšanu un vietējās kapacitātes palielināšanu. LED 
stratēģijas termiņš parasti ir no trim līdz astoņiem gadiem un ietver ikgadējus 
īstenošanas plānus. Tabulā tālāk ir izklāstīta šo stadiju loģiskā secība.  

Piecu stadiju stratēģiskās plānošanas process

Vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiskās plānošanas process parasti paredz 
piecas stadijas, un, lai gan tās tālāk ir dotas kā atsevišķas, reāli LED stratēģiskā 
plānošana ir elastīgs process un viena stadija bieži vien turpinās paralēli citai sta-
dijai atkarībā no vietējām vajadzībām. Ja kādas stadijas laikā rodas problēmas, to 
cēlonis var izrādīties nevis šīs konkrētās, bet gan iepriekšējās stadijas nepiemērotība. 
Lai risinātu šādas problēmas, nepieciešams uzlabot vai pārstrādāt iepriekšējās 
vai sekojošās stadijas. Stratēģija ir dzīvs dokuments, kas jāmaina atkarībā no 
apstākļiem. 

Vietējā ekonomiskā attīstība
Piecas stadijas
1. stadija: darbības organizēšana
2. stadija: vietējās ekonomikas izvērtēšana
3. stadija: stratēģijas izstrādāšana
4. stadija: stratēģijas īstenošana
5. stadija: stratēģijas pārskats

1. tabula. Vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiskās plānošanas procesa piecas 
stadijas.

1. stadija: darbības organizēšana

Lai veiksmīgi organizētu vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiju, pašā plānošanas 
procesa sākumposmā nepieciešams vienoties par institucionālajām struktūrām 
un ieinteresētajām pusēm. LED darba grupai jābūt dibinātai pilsētas domē vai 
partnerorganizācijā, un šai grupai sākumā jāvada stratēģiskās plānošanas process. 

Veiksmīga vietējā ekonomiskā attīstība ir iespējama, ja pastāv valsts (pārvaldes 
struktūras), privātā (uzņēmumi) un nevalstiskā (NVO, arodbiedrības, sabiedriskās, 
pilsoniskās, reliģiskās organizācijas) sektora sadarbība. Stratēģiskais plānošanas 
process sākas, identificējot indivīdus, valsts institūcijas, uzņēmumus, industrijas, 
pilsoniskās organizācijas, profesionālās organizācijas, domu apmaiņas centrus, 
apmācības iestādes un citas grupas, kas veido un/vai ietekmē vietējo ekonomiku.  
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Prasmes, pieredze un līdzekļi, ko iegulda ieinteresētās puses, sekmē visaptverošo 
stratēģiskās plānošanas procesu. Izveidojot saliedētas darba attiecības un 
organizatoriskās struktūras, lai atbalstītu stratēģiskās plānošanas procesu, iespējams 
nodibināt izdevīgu ilglaicīgas valsts, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. 
Šādas darba attiecības var būt salīdzinoši neformālas darba grupas, daļēji formāli, 
daļēji saistīti tīkli un pat reģionālas attīstības aģentūras vai valsts un privātā sektora 
partnerība. Šādas partnerības uzturēšana un atbalstīšana ir svarīgs un sarežģīts fak-
tors, kas bieži vien nosaka LED darbības efektivitāti.

2. stadija: vietējās ekonomikas izvērtēšana

Ja ieinteresētās puses vēlas izvirzīt un vienoties par reālu, praktisku un īstenojamu 
LED stratēģiju, svarīgi ir izzināt vietējās ekonomikas īpatnības. Lai iegūtu galve-
nos datus par vietējo ekonomiku, efektīva vietējās ekonomikas izvērtēšana sākas 
ar konkrētās teritorijas ekonomisko attiecību un aktivitāšu sākotnējā pārskata 
sagatavošanu. Tajā tiek izmantota pieejamā kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija, 
kas uzrāda biznesa attīstības, ražošanas, nodarbinātības, kvalifikācijas struktūras un 
ievirzes, kā arī citus datus, kas palīdz noteikt vietējās ekonomikas stratēģisko virzi-
enu. Šim izvērtējumam nevajadzētu aprobežoties tikai ar tādu administratīvo juris-
dikciju kā pašvaldības robežas. Konkrētais apgabals var ietvert metropoli, uz darbu 
mērojamo teritoriju, mazpilsētu, lielpilsētu vai tās piepilsētas un lauku apgabalus. 
Apkopotā informācija var atklāt īpašu projektu un programmu nepieciešamību, kas 
paplašinās un dažādos vietējo ekonomisko bāzi.

Pirmais posms, izvērtējot vietējo ekonomiku, ir noteikt, kāda informācija ir 
atbilstoša, nepieciešama un pieejama, un identificēt neskaidrus, trūkstošus vai 
neesošus datus, kuri jāiegūst, izvērtējot vietējo ekonomiku. Kad dati savākti, tie 
jāapkopo un jāanalizē, lai iegūtu vietējās ekonomikas profilu. Lai identificētu gal-
veno informāciju par vietējo ekonomiku, iespējams izmantot vairākus rīkus, ies-
kaitot SWOT analīzi (2. tabula), salīdzinošos rādītājus un reģionālās ekonomikas 
indikatorus. Efektīva LED stratēģiskā plānošana iekļaus reģionā notiekošo vietējās 
ekonomiskās attīstības programmu un projektu ietekmes pārskatu un analīzi. 
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VIETĒJĀS EKONOMIKAS IZVĒRTĒŠANAS PIEMĒRS

Stiprās puses
Vietējās vērtības

Konkurētspējīgas algu likmes, kvalificēts darbaspēks, mācību 
un izpētes iestādes, attīstīts transporta tīkls, droša apkaime, 
produktīvi uzņēmumi, tuvums izejvielām un citiem dabas 
resursiem.

Vājās puses 
Izaugsmes šķēršļi

Augoša nabadzība, sarežģītas vietējās regulējošās 
procedūras, neatbilstoša infrastruktūra, ierobežota kredītu 
pieejamība, darbaspēku ietekmējošas veselības problēmas 
(piem., HIV/AIDS), augsta noziedzība. 

Iespējas
Labvēlīgie ārējie 
apstākļi

Tehnoloģiski jauninājumi, jauni starptautiski tirdzniecības 
līgumi, makroekonomiskā/politiskā attīstība, tirgus 
paplašināšanās, reģionālas lidostas celtniecība, kvalificēta 
darbaspēka veidošanās.

Trūkumi
Nelabvēlīgie 
ārējie apstākļi

Demogrāfiskās pārmaiņas, globālas uzņēmējdarbības 
samazināšanās vai tirgus zaudēšana, kas izraisa vietējo 
rūpnīcu slēgšanu, nestabils naudas kurss, kas kavē vietējās 
investīcijas, izglītotu iedzīvotāju noplūde uz citiem apgabaliem 
– ārējā migrācija. 

2. tabula. SWOT analīze: vietējās ekonomikas izvērtējuma paraugi. 

Vietējās ekonomikas izvērtējums tiek izmantots, lai:
§ identificētu valsts, privātos un nevalstiskos resursus; 
§ vāktu un analizētu esošo vai nepieciešamo kvalitatīvo un kvantitatīvo 

informāciju;
§ izveidotu datu pārvaldes sistēmas turpmākai izmantošanai, veicot uzraudzīšanu 

un novērtēšanu. 

Svarīga ir arī salīdzinoša informācija par apkārtējo kopienu vai citu vietējo, 
reģionālo, nacionālo vai starptautisko konkurentu resursiem un aktivitātēm. 
Izvērtējumā jāiekļauj plaša mēroga vietējās ekonomikas attīstības iespēju potenciāls 
visos galvenajos sektors, ieskaitot oficiālo, neoficiālo un sabiedrisko sektoru.

Apkopojamo datu līmeni un detalizētību nosaka vietējās ekonomikas pieejamība, 
budžets un īpatnības. Daudzās attīstības valstīs informācija par ekonomiku ir pieeja-
ma tikai nacionālajā līmenī. Detalizēta datu apkopošana par vietējo ekonomiku var 
izrādīties dārgs process, ko pašvaldībām ir grūti īstenot ar ierobežotu finansējumu. 
Šādā situācijā nepieciešams apsvērt dažādas vietējās ekonomikas izzināšanas meto-
des un pieejas. Šajās metodēs var iekļaut sanāksmes ar uzņēmējiem un sabiedrības 
grupām, intervijas, vienkāršas aptaujas.
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3. stadija: stratēģijas izstrādāšana

Līdzīgi kā aptverošā pilsētas stratēģiskā plānošanā galvenais mērķis ir izveidot 
integrētu pieeju vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiskajai plānošanai. Izstrādājot 
stratēģiju, vietējās pašvaldības pārstāvjiem un galvenajām ieinteresētajām 
grupām nepieciešams līdzsvarot vietējo ekonomisko attīstību ar apkārtējās vides 
aizsardzības un sociālajām vajadzībām. Tipiska LED stratēģija sastāv no vairākiem 
komponentiem.

LED STRATĒĢIJAS ELEMENTI

Vīzija Apraksta ieinteresēto pušu konsensu par ieteicamo kopienas 
ekonomisko nākotni. 

Mērķi Balstās uz aptverošu vīziju un konkretizē vēlamo ekonomiskās 
plānošanas rezultātu.

Uzdevumi Nosaka darba izpildes standartus un galvenās aktivitātes katra mērķa 
sasniegšanai. Tiem jāiekļaujas termiņos un jābūt reāliem. 

Programmas Definē metodes reālu ekonomiskās attīstības uzdevumu sasniegšanai. 
Tām jāiekļaujas termiņos un jābūt reālām.  

Projekti un 
rīcības plāni

Īsteno konkrētus programmas komponentus. Tiem jānosaka prioritātes 
un izmaksas. Tiem jāiekļaujas termiņos un jābūt reāliem.  

3. tabula. LED stratēģijas izstrādāšanas pieci soļi: “Projektu vīzijas”.

4. stadija: stratēģijas īstenošana

LED stratēģija ir aptverošs plāns, kas sastāv no īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķiem un aktivitātēm un definē sasniedzamo rezultātu. Tā izvirza dar-
ba kārtību, lai veicinātu un attīstītu vietējās sabiedrības ekonomiskās, materiālās, 
sociālās un apkārtējās vides stiprās puses un pievērstos gan problēmām, gan 
iespējām. 

ĪSTENOŠANAS PLĀNS

Katrai LED stratēģijai jābūt īstenošanas plānam, kas savukārt balstās uz atsevišķiem 
projekta rīcības plāniem. Īstenošanas plāns izvirza budžeta un cilvēkresursu 
nosacījumus un LED stratēģijas īstenošanas institucionālo un procedurālo ietekmi. 
Tas iekļauj visas LED stratēģijas programmas un projektus un kalpo par integrētu 
programmas dokumentu, kas saglabā stratēģiskās virzības nepārprotamību un 
nepieļauj, ka programmas un projekti neatbilstoši konkurē par finansējumu un 
atbalstu. Laika termiņā starp vienu un trim gadiem labs īstenošanas plāns radīs 
efektīvāku un rezultatīvāku budžeta izmantojumu, kā arī to var izmantot, lai 
piesaistītu finansējumu no tādiem ārējiem avotiem kā nacionālā valdība, divpusējas 
un daudzpusējas donoraģentūras un privātais sektors5.
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RĪCĪBAS PLĀNI

LED rīcības plāni izvirza sīku informāciju par projekta sastāvdaļām, ieskaitot 
uzdevumu hierarhiju, atbildīgās puses, reālus izpildes termiņus, cilvēkresursu un 
finansējuma vajadzības, finansējuma avotus, paredzamo ietekmi, rezultātu, darba 
izpildes kritērijus un sistēmas katra projekta progresa izvērtēšanai.6 

Projektiem, kas ir realizējami īsā laika periodā un sniedz ātrus ieguvumus, ir īpaša 
nozīme virzītājspēka veidošanā un ieinteresēto pušu uzticības iemantošanā. Citi 
projekti ir īstenojami vidēji ilgā un ilgā laika periodā. Šādos gadījumos indivīdiem 
vai ieinteresētām grupām jāaizstāv projekts saskaņā ar viņu interesēm, līdzekļiem 
un pieredzi. 

Svarīgs uzdevums ir labas uzraudzīšanas un novērtēšanas sistēmas izveidošana 
integrētai LED stratēģijai, kas ļauj to analizēt un pārskatīt. Šāda sistēma palīdz LED 
darba grupai precīzi noteikt rezultātus, pamatot izdevumus, izvirzīt nepieciešamos 
uzlabojumus un izmaiņas un attīstīt labo praksi. Gan procesa, gan ietekmes 
mērīšanā var izmantot indikatorus.7 

5. stadija: stratēģijas pārskats

Lai gan LED stratēģija parasti tiek izstrādāta laika periodam no trim līdz astoņiem 
gadiem, to nepieciešams pārskatīt katru gadu, lai piemērotu mainīgiem vietējiem 
apstākļiem. Detalizētāks pārskats parasti tiek veikts ik pēc trim gadiem. Taču LED 
īstenošanas stratēģiju nepieciešams rūpīgi izvērtēt ik gadu. Šajā pārskatā jāaplūko 
stratēģijas īstenošanai pieejamie līdzekļi un jāizmanto atzīti un saskaņoti vietējās 
ekonomikas uzraudzības un novērtēšanas indikatori.

Ja iespējams, pārskatā jāaplūko ieguldījumi, izpildes rādītāji, rezultāti un ietek-
me, kā arī īstenošanas procesu un ieinteresēto pušu iesaistes līmenis un apjoms. 
Līdzās stratēģijas pārskatam nepieciešams izmantot sistēmas katra projekta pro-
gresa uzraudzīšanai un novērtēšanai. Šādas sistēmas palīdz lēmumu pieņēmējiem 
piemērot stratēģiju mainīgos vietējos apstākļos. Kad programmas vai projekti tiek 
pabeigti vai atzīti par nederīgiem, to vietā jāizvirza jaunas programmas un projek-
ti.  
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LABA PRAKSE STRATĒĢIJAS PANĀKUMU NODROŠINĀŠANAI

Laba prakse vietējās ekonomiskās attīstībās jomā izmanto metodes, kas ir 
piemērotas vietējiem apstākļiem. Tālāk ir doti teicami galvenie principi. 
§ Integrēta pieeja, kas ietver sociālos, apkārtējās vides un materiālos, kā arī eko-

nomiskos aspektus. 
§ Rūpīgi izstrādāta stratēģija, ko veidojuši visi svarīgie partneri un kas balstās uz 

kopīgu vīziju. 
§ Atsauce uz neoficiālo ekonomiku: neoficiālā ekonomika ir jāņem vērā. 

Dažās kopienās tā veido nozīmīgu vietējās ekonomikas daļu, ir cieši saistīta ar 
oficiālajām aktivitātēm un nodrošina materiālo bāzi lielākajai daļai nabadzīgo 
iedzīvotāju.

§ Projektu mērogs: īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa projekti, lai veidotu 
partnerību un stiprinātu ieinteresēto pušu uzticību. 

§ Ietekmīgi un efektīvi vietējie līderi, kam ir laba griba, kas ir uzticami un spēj 
apvienot ieinteresētās puses.

§ Administrēšanas un darba grupu kapacitātes paaugstināšanai ir svarīga loma 
projektu īstenošanā.   

§ LED stratēģijai jābūt vietējās pašvaldības pārziņā, un tā demonstrē nelokāmu 
politisko gribu to īstenot. 

§ Politisks, finansiāls un tehnisks atbalsts no citiem valsts pārvaldes līmeņiem 
pievieno vērtību. 

§ Projektus un rīcības plānus ieteicams sākt tikai tad, ja ir iecelts atbildīgais 
vadītājs vai līderis, kas ir apņēmības pilns panākt veiksmīgu to īstenošanu.
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PIEMĒRS, KAS ILUSTRĒ LED STRATĒĢISKĀ PLĀNA DAŽĀDOS ELEMENTUS

VĪZIJA: LĪDZ 2020. GADAM PAŠVALDĪBA KĻŪS GLOBĀLI KONKURĒTSPĒJĪGA

Uzdevumi:
1. Dažādot pašvaldības ekonomisko bāzi.
2. Kļūt par tūrisma centru.
3. Uzlabot pašvaldības arhitektonisko vidi. 
4. Kļūt par pievilcīgāko pašvaldību reģionā ārzemju investoru piesaistīšanai. 
5. Kļūt par vienlīdzīgāku sabiedrību ar vienlīdzīgām darba iespējām visai 
    kopienai. 
(Katram mērķim tiek formulēta virkne uzdevumu. Skat. 3. mērķi kā piemēru.)
3. mērķis: uzlabot pašvaldības arhitektonisko vidi. 
1. uzdevums: izmantot un attīstīt vairāk nekā ceturto daļu ekspluatētās teritorijas   

 līdz 2010. gadam.
2. uzdevums: nākošo sešu mēnešu laikā apstiprināt plānošanas politikas 

vadlīnijas, lai nepieļautu vairāk nekā 100 gadu vecu vēsturisku 
celtņu pārbūvi vai nojaukšanu bez vietējās pašvaldības atļaujas.  

3. uzdevums: nodrošināt visu industriālo un komerciālo biroju telpu celtniecības 
pieteikumu atbilstību vietējiem, nacionāliem un starptautiskiem 
drošības, apkārtējās vides utt. standartiem.

Šiem uzdevumiem jāiekļaujas termiņos un jābūt reāliem. Dažiem no tiem 
jābūt īstermiņa uzdevumiem (ātriem ieguvumiem), citiem – ilgtermiņa. Katram 
uzdevumam jābalstās uz projektu un aktivitāšu programmas. Tā jāizstrādā 
rūpīgi, izmantojot selektīvus kritērijus. Rezultāts varētu būt, piemēram, šāds.
1. uzdevums:  izmantot un attīstīt vairāk nekā ceturtdaļu ekspluatētās teritorijas

līdz 2010. gadam.
Programma:    ekspluatēto teritoriju sakārtošanas programma.
1.1 projekts:    izveidot pašvaldībā ekspluatēto teritoriju reģistru un identificēt 

to īpašniekus. 
1.2 projekts:    sākt lobēšanu nacionālajā valdībā, kā arī citos finansējuma 

avotos, lai sakārtotu šīs teritorijas. 
1.3 projekts:    noteikt teritoriju prioritātes atkarībā no to piesārņojuma/

nozīmīguma pašvaldībā.  
1.4 projekts:    pārskatīt vietējo un nacionālo likumdošanu, lai darbotos 

piesārņotāja maksa. 
1.5 projekts:    attīstīt un īstenot stratēģiju, saskaņā ar kuru zemes īpašniekiem 

jāsakārto savas teritorijas un kas veicina teritoriju labvēlīgu 
izmantošanu.

Kad projekts ir identificēts, prioritizēts un finansēts un ir iecelta atbildīgā 
persona/grupa, var sākties detalizēta rīcības plānošana un īstenošana. 
1.1 projekts:    izveidot pašvaldībā ekspluatēto teritoriju reģistru un identificēt 

to īpašniekus.
Rīcības plāns: ideālā variantā tas tiek izstrādāts saskaņā ar standarta formu,  

ietverot šādu informāciju.
1. Projekta nosaukums
2. Īss projekta apraksts 
3. Rīcības iedalījums pa punktiem pēc datuma
4. Izmaksu un budžeta profils
5. Atbildīgais projekta vadītājs un atbildīgā persona par visu uzdevumu/

programmu 
6. Paredzamais rezultāts 
7. Uzraudzīšanas process

4. tabula. ”Projektu vīzijas”: stratēģiskie elementi8.
8 “Projektu matrices vīzijas” piemērs ir dots rokasgrāmatas nodaļā ”Avoti” dokumentu paraugu sadaļā.
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Pirmā stadija: darbības organizēšana 

1. stadija: darbības organizēšana
1. solis: iecelt LED darba grupas līderi un nodibināt pilsētas domes darba 

grupu.
2. solis:  nodibināt politisku procesu pilsētas domē. 
3. solis:  nodibināt ieinteresēto pušu partnerības grupu.
4. solis:  izveidot sistēmas darbam ar citiem pārvaldes līmeņiem.
5. solis: izvēlēties atbilstošu organizācijas tipu LED stratēģijas un projektu 

attīstīšanai.

Pirmā LED stratēģijas izstrādāšanas stadija ir LED darbības organizēšana. Parasti 
tā tiek iedalīta piecos soļos, kas var notikt vienlaikus. 

1. solis: iecelt LED darba grupas vadītāju un nodibināt pilsētas domes dar-
ba grupu. 

LED stratēģiskās plānošanas procesa sākšana jāuzņemas indivīdam vai organizācijai. 
Parasti, taču ne vienmēr, vietējā pašvaldība uzdod šo pienākumu kādam departa-
mentam vai nodaļai. Dažās pilsētās tiek nodibināta vietējās ekonomiskās attīstības 
aģentūra kā neatkarīga vai daļēji neatkarīga organizācija. Citviet tiek izveidota 
privāta institūcija. Pašvaldības ar ierobežotiem līdzekļiem var sākt darbību ar 
mazāk ambiciozu LED darba grupu. Vairums gadījumu sākumā LED darba grupā 
ir tikai viens cilvēks. Šādā gadījumā LED programmu var pakāpeniski paplašināt, 
apmācot darbiniekus un izmantojot ārējus resursus. Šādi resursi iekļauj uzņēmēju 
grupas, diasporu, nevalstiskas organizācijas, brīvprātīgos, skolas, koledžas un 
universitātes, kā arī pieredzes apmaiņu ar citām vietējām pašvaldībām. 

Ja LED ir jauna pašvaldības funkcija, nepieciešams izvērst galveno LED iesaistīto 
departamentu institucionālo izvērtējumu. Tas identificē uzlabojamās individuālās 
prasmes, organizācijas resursus un darba izpildes apstākļus, lai LED process būtu 
sekmīgs. Tā kā LED ir aptverošs process, tas balstās uz virkni tehnisku, profesionālu 
un administratīvu prasmju, tādēļ LED darba grupā jāiekļauj dažādus pieredzes 
bagātus pašvaldības pārstāvjus, ieskaitot plānotājus, juristus, finanšu un apkārtējās 
vides ekspertus, inženierus, arhitektus, pētniekus, komunikācijas ekspertus un ci-
tus, kas var sniegt ieguldījumu vietējās sabiedrības ekonomiskajā, materiālajā un 
sociālajā attīstībā. 

LED darba grupai jābūt daudzdisciplīnu grupai, kas spēj darboties, šķērsojot 
tradicionālās departamentu robežas, kā arī valstisko un nevalstisko robežšķirtni. 
Ja pašvaldībā darbojas atbilstoši caurskatāmības un pārskata mehānismi, LED 
darba grupa var iesaistīt profesionāļus un brīvprātīgos ārpus pašvaldības. LED 
grupai nepieciešams nostiprināt tās kapacitāti, sadarbojoties ar nevalstiskām 
organizācijām un privāto sektoru, tādēļ svarīgi ir izmantot labas vadības iemaņas 
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un radošus komunikācijas paņēmienus. Dažās pašvaldībās šī, iespējams, ir pirmā 
reize, kad notiek īsts starpdepartamentu darbs.

Ņemot vērā LED plašo mērogu un nepieciešamību veidot sadarbību ar privāto, 
valsts un nevalstisko sektoru, darba grupai jāizvirza atbilstošs un pienācīgs vadītājs. 
Šāda līderība nodrošinās darba grupu ar labākiem LED stratēģijas izstrādāšanas un 
īstenošanas apstākļiem. 

LED MĀJVIETAS NODIBINĀŠANA PAŠVALDĪBĀ

Gandrīz visi veiksmīgas vietējās ekonomiskās attīstības situatīvie pētījumi rāda, ka 
sākumā atbildība par LED tiek uzticēta vienai personai, kas bieži vien pārstāv mēra 
vai izpilddirektora biroju (paplašinot darbību, vēlāk var izveidot nodaļu vai depar-
tamentu). Šis iniciators sākotnēji var pavadīt daudz laika, apkopojot informāciju par 
vietējo ekonomiku un identificējot galvenās ieinteresētās puses. Ideālā variantā šai 
personai ir LED pieredze un tai ir skaidra izpratne par uzņēmējdarbības vajadzībām. 
Taču šīs iemaņas nav obligātas, jo tās var apgūt. 

Mēram ieteicams noteikt šādai personai pilnu darba slodzi, uzticot atbildību un 
piešķirot nepieciešamos sākotnējos līdzekļiem. Lai gan sākumā pieejamie līdzekļi 
var būt nelieli, tiem jābūt pietiekamiem, lai sāktu LED programmu un nodrošinātu 
biroju ar pamata aprīkojumu, LED apmācību, ja nepieciešams, un rīcības budžetu 
ieinteresēto pušu sanāksmju organizēšanai un sākotnējās SWOT analīzes datu 
apkopošanai.

PAŠVALDĪBAS DARBA GRUPAS, KAS UZRAUGA LED PROCESU 
Ņemot vērā LED īsākā ceļa īpatnības, veiksmīgu stratēģiju veido starpdisciplīnu, 
starpdepartamentu grupas. Šādās darba grupās ieteicams iekļaut dažādu pašvaldības 
departamentu pārstāvjus, kam ir profesionāla, tehniska, politiska vai finansiāla 
atbildība par jautājumiem, kas saistīti ar LED stratēģiju. Grupām nepieciešams 
darba uzdevums un formāla atskaitīšanās sistēma. Caurskatāmība un sabiedriska 
pieejamība grupas izmantotajai vai piedāvātajai informācijai veido grupas kopējo 
uzticamību. 

SAISTĪBA AR CITIEM PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS PROCESIEM 
Kā integrētai disciplīnai LED parasti ir sasaiste ar gandrīz visām citām vietējās 
attīstības stratēģijām. Tādēļ dažādu stratēģiju un to veidojošo programmu 
koordinēšana ir svarīgs uzdevums, nodrošinot lietderīgāku nelielo līdzekļu izman-
tojumu, novēršot darbības dubultošanu un paaugstinot kopējo efektivitāti. Sistēmas 
un procedūras jāattīsta tā, lai LED tiktu integrēta visos šajos plānos un otrādi. 
Dažādas pašvaldības stratēģijas nedrīkst attiecināt uz uzņēmumiem konfliktējošu 
informāciju un politiku.
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Tā kā pašvaldībām parasti nav pietiekami līdzekļu, lai īstenotu visas LED stratēģijas 
vienlaikus, svarīgi ir izveidot tehniskus un lēmumu pieņemšanas mehānismus, lai 
līdzsvarotu dažādas vietējās vajadzības un noteiktu tām prioritātes. Pašvaldības 
lēmumu pieņēmējiem un konsultantiem jācenšas līdzsvarot vietējo ekonomisko 
attīstību, apkārtējās vides un sociālās vajadzības. Tādēļ daudzas pašvaldības ir 
izstrādājušas dažādus tehniskus kritērijus, kā prioritizēt un koordinēt investīcijas. 
Citas ir izveidojušas sadarbīgus plānošanas mehānismus, kas var ietver gan 
konsultatīvus procesus, gan nepastarpinātu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Pašvaldību plāni, kas ietekmē un kurus ietekmē vietējās ekonomiskās attīstības 
rīcības programma, lai gan iespējami ir arī citi varianti:

Pilsētas 
stratēģiskais 
plāns

Plānošana, 
līdzekļu 
pārdale, 
zonēšana, ze-
mes attīstības 
stratēģijas

Transporta 
stratēģijas

Brīvā laika 
un atpūtas 
stratēģijas

Mājokļu 
stratēģijas

Apkārtējās 
vides 
stratēģijas

Nabadzības 
apkarošanas 
stratēģijas

Izglītības un 
apmācības 
stratēģijas

Noziedzības 
apkarošanas 
un 
sabiedrības 
drošības 
stratēģijas

Atkritumu 
saimniecības 
un 
piesārņojuma 
ierobežošanas 
stratēģijas

1.1 tabula. Citi pašvaldību plāni, kuri ietekmēs vai kurus ietekmēs LED.

2. solis: rast politisku atbalstu pilsētas domē 

Jebkuras LED stratēģijas efektīvai īstenošanai nepieciešams saskaņots politisks 
ieguldījums un atbalsts. Ja LED piedalās vietējie politiskie vadītāji (mērs, padom-
nieki, departamentu pārstāvji, kopienas līderi, vēlētas amatpersonas), LED stratēģija 
iegūst gan politisku atbalstu, gan līdzekļus, kas veicina aktīvu īstenošanas procesu. 
LED pašvaldības līderība un atbildība jāuztic vietējam politiskajam līderim. Dažos 
gadījumos tas būs nozīmīgas pašvaldības komitejas, piemēram, politiku un resur-
su komitejas, vadītājs. Šīs komitejas bieži vien uzrauga gan pašvaldības politikas 
virzību, gan resursu piešķiršanu, un LED stratēģijas pārskata process jāiekļauj 
ikgadējā domes lēmumu pieņemšanas procesā. Laika gaitā pašvaldības var dibināt 
neatkarīgu, autonomu ekonomikas attīstības pastāvīgo komiteju. Tā kā LED ir 
process, ko nosaka vietējās īpatnības, atbilstošu vietējo politisko mehānismu 
izstrādāšanas iespējas ir dažādas.
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Sadarbīgas plānošanas instrumenti
Pasaules Bankas līdzdalības rokasgrāmata
Sadarbība ir jēdziens, ko dažādos apstākļos dažādi cilvēki skaidro atšķirīgi. Daži 
to uzskata par principa jautājumu, citi par praksi un vēl citi – par pašmērķi. Visām 
šīm interpretācijām ir taisnība. Pasaules Bankas sadarbības rokasgrāmata 
izmanto sadarbības jēdzienu, ko pieņēmusi Bankas sadarbības attīstības 
izglītības grupa: sadarbība ir process, ar kura palīdzību ieinteresētās puses 
ietekmē un kopīgi kontrolē attīstības iniciatīvas, lēmumus un resursus, kas skar 
viņu intereses. www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm

UN-HABITAT: sadarbīgas pilsētvides attīstības lēmumu pieņemšanas 
instrumenti
Instrumentu komplekts ir atbilde uz dalībnieku lūgumu palīdzēt izmantot 
sadarbīgu pieeju pilsētvides plānošanā un pārvaldībā. Instrumentu 
komplekts ietver līdzsvarotu sadarbīgu lēmumu pieņemšanu pilsētvidē, 
pateicoties pilsētas konsultatīvajam procesam, piedāvā 18 konkrētus 
instrumentus, kas ir izmantoti un demonstrēti dažādos UN-HABITAT 
tehniskās sadarbības programmās un apraksta saikni starp katru atsevišķo 
instrumentu un attiecīgajiem labas pilsētvides pārvaldes principiem.
http://www.unhabitat.org/campaigns/governance/docs_pubs.asp#Toolki

1.2 tabula. Sadarbīgas plānošanas instrumentu piemēri.

3. solis: izveidot ieinteresēto pušu partnerības grupu 

Ieinteresētās puses ir valsts, privātā vai bezpeļņas sektora indivīdi, uzņēmumi, 
organizācijas vai grupas, kas vēlas piedalīties LED programmu un projektu 
stratēģijas izstrādāšanā un īstenošanā. Daudzas pašvaldības iesaista šīs ieinteresētās 
puses LED procesā gan stratēģijas formulēšanā, gan programmas un projekta 
īstenošanā, gan uzraudzībā un novērtēšanā, sekmējot:
§ uzticamību, vienlīdzību un caurskatāmību, atklājot sabiedrībai plānošanas pro-

cesu; 
§ efektivitāti, jo īstās (ekonomiskās) vajadzības ir vieglāk izprast, ja piedalās iegu-

vumu saņēmēji; tas arī veicina atbalsta veidošanos un pretestības un neuzticības 
mazināšanos; 

§ rezultativitāti, jo ieinteresētās puses var mobilizēt savus līdzekļus, lai atbalstītu 
un veicinātu vietējo ekonomisko attīstību.

Daudzām pašvaldībām ārēju ieinteresēto pušu iesaistīšana pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā ir jauns un biedējošs process. Sākotnēji ieinteresētās puses var tikt 
uzaicinātas sniegt datus, piedalīties aptaujās un fokusa grupās un nākt klajā ar 
idejām.

Mēģiniet noskaidrot galvenās ieinteresētās puses un izprast to motivāciju piedalīties 
LED stratēģiskās plānošanas procesā, kā tās var piedalīties un kā tās spēj pievien-
ot vērtību LED (piem., kvalifikācija, zināšanas, brīvprātīgs darbs, materiāli un 
finansējums). Nevalstisku grupu, piemēram, uzņēmumu, organizētu pilsoniskās 
sabiedrības grupu un pilsoņu iesaistīšana kopumā vietējā attīstībā kļūst aizvien 
ierastāka.
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IEINTERESĒTO PUŠU PARTNERĪBAS VEIDOŠANA

Šādas partnerības veidošana vietējai ekonomiskajai attīstībai ļauj pašvaldībām gūt 
lielākus sasniegumus ar to pašu vietējās pašvaldības ieguldījumu, būt rentablākām, 
vienlaikus noskaidrojot jaunus veidus, kā piekļūt papildu līdzekļiem. Partnerības 
cenšas apvienot dažādus vietējos partnerus, kuri ietekmē vietējo ekonomisko 
attīstību, rīcības plānā, kas veicina un nodrošina veiksmīgu un ilgtspējīgu vietējo 
ekonomisko attīstību. Partnerība jādibina, lai izmantotu kopīgi atzītas iespējas. Lai 
ieinteresēto pušu partnerība būtu veiksmīgas, nepieciešams atklātums un inovatīva 
pieeja. 

GALVENĀS IEINTERESĒTĀS PUSES UN TO POTENCIĀLAIS IEGULDĪJUMS 
VIETĒJĀ PAŠVALDĪBA

Pašvaldības ir galvenie vietējās ekonomiskās attīstības aģenti. Tās daudzviet atbild 
par dažādu pakalpojumu sniegšanu un noteikumu ieviešanu (piem., zonēšanas 
noteikumi), kas attiecas uz dažādām vietējās ekonomikas attīstības vajadzībām. 
Līdzās materiālās un citu infrastruktūru nodrošināšanai, tās arī var veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību, saglabāšanu un pievilcību, reklamējot vietējās preces, 
stimulēt uzņēmējdarbības paplašināšanu9, nodrošinot izglītību un apmācību, 
atbalstot mazo uzņēmumu attīstību un uzlabojot infrastruktūras nodrošinājumu. 

Pašvaldības nodarbojas ar dažādām regulējošām uzņēmējdarbības procedūrām, 
piemēram, ar reģistrāciju, licencēšanu un atļauju izsniegšanu. Tās parasti veic šādus 
uzdevumus, lai gan ir iespējami arī citi varianti:
§ analizē vietējo ekonomiku;
§ nodrošina vietējās ekonomiskās attīstības līderību;
§ koordinē un īsteno vietējās ekonomiskās attīstības projektus;
§ nodrošina augstu pakalpojumu standartu;
§ stimulē (finansējums, zemes attīstīšana, tirgvedība) privātu investīciju piesaisti;
§ veicina vietējo uzņēmējdarbību sagādes politiku palīdzību; 
§ veicina un rosina tādu vidi, kas stimulē uzņēmējdarbības attīstību.

Turklāt pašvaldības var identificēt un iecelt vadītāju, kas spēj organizēt un vei-
dot koalīcijas un partnerības, sekmējot informācijas apmaiņu starp vietējiem un 
reģionāliem dalībniekiem, kam interesē LED. Lai akumulētu un izplatītu zināšanas, 
jāveicina ieinteresēto indivīdu, grupu un organizāciju sanāksmes un semināri, kā 
arī tīklu veidošana, kas var arī palīdzēt noskaidrot jaunas ekonomiskās izaugsmes 
iespējas. 

LED stratēģijas pašvaldības līmenī iegūst papildu atbalstu (finansiālu vai politi-
sku), strādājot ar augstākiem pārvaldes līmeņiem, kā arī horizontālajos pārvaldes 
līmeņos. Tā kā reģionālā attīstība kļūst aizvien svarīgāka, starp vietējām un 
reģionālajām stratēģijām jāvalda skaidrām un pozitīvām sinerģijām, lai maksimāli 
veicinātu LED rezultātus. 

9 Šis ir sarežģīts jautājums, kas rūpīgi jāapsver. Laba pieredze rāda, ka valsts nauda tiek lietderīgāk tērēta, lai 
uzlabotu vietējo uzņēmējdarbību veicinošu vidi visiem uzņēmumiem, nevis lai atbalstītu kādas uzņēmējdarbības 
formas. 
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PRIVĀTAIS SEKTORS UN VIETĒJĀ SABIEDRĪBA

Tā kā privātais sektors un vietējā sabiedrība ir nozīmīgi LED programmas saņēmēji, 
viņus nepieciešams iesaistīt LED stratēģiskās plānošanas procesā10. Tādējādi var:
§ uzlabot stratēģiskās plānošanas procesa efektivitāti un rezultativitāti, nodrošinot 

dažādus ārējos līdzekļus (materiālus, finansiālus), zināšanas un pieredzi, kas 
bieži vien nav pieejama pašvaldībā;

§ leģitimizēt procesu un palīdzēt depolitizēt LED projektus. Tādējādi var veicināt 
ilgtermiņa dzīvotspēju;

§ paplašināt LED stratēģijas konsensu un atbalstu, tādējādi stiprinot potenciālo 
investoru un uzņēmumu uzticību; 

§ paredzēt problēmas, iesaistot procesā partnerus un ieinteresētās puses; 
§ palielināt izpratni par vietējo ekonomisko attīstību, jo uzņēmējdarbības sektora 

partneriem parasti ir vairāk zināšanu par reālo vietējās ekonomikas situāciju 
nekā pašvaldības pārstāvjiem. Vietējie uzņēmējdarbības sektora līderi parasti 
ir informēti par vietējām problēmām un iespējām, kas ir izmantojams LED 
stratēģijā;

§ iedrošināt kopienas brīvprātīgo atbalstu LED īstenošanas programmām; 
§ iesaistīt procesā maznodrošinātās un neoficiālās ekonomikas grupas un 

asociācijas (piem., graustu rajonu iedzīvotājus un ielu tirgotāju asociācijas), jo 
viņiem ir labāka izpratne par jautājumiem, kas attiecas uz viņu ekonomiskajām 
aktivitātēm. 

POTENCIĀLĀS IEINTERESĒTĀS PUSES

VALSTS SEKTORS PRIVĀTAIS SEKTORS KOPIENAS SEKTORS

§ Vietējā pašvaldība, ies-
katot tehniskos departa-
mentus

§ Rajona vai reģionālās 
pārvaldes struktūras

§ Sektoru valdes un 
struktūras (veselības 
aprūpe, izglītība, trans-
ports) 

§ Zonēšanas valde
§ Izpētes un augstākās 

izglītības mācību 
iestādes 

§ Komunālie uzņēmumi

§ Lielas korporācijas
§ Arodbiedrības
§ Mazi, vidēji un mikro 

uzņēmumi
§ Zemes un nekustamā 

īpašuma attīstītāji 
§ Bankas un citas finanšu 

grupas  
§ Komercpalātas
§ Plašsaziņas līdzekļi 
§ Citas uzņēmējdarbības 

atbalsta grupas 
§ Profesionālās 

asociācijas 
§ Privātie komunālie 

uzņēmumi
§ Privātās mācību 

iestādes 
§ Ideju apmaiņas centri

§ Kopienas līderi
§ Apkaimes grupas
§ Kopienas pakalpojumu 

organizācijas 
§ Vietējās mācību 

iestādes 
§ Vietējais reliģiskais 

sektors 
§ Citas nevalstiskas 

organizācijas un grupas: 
minoritātes, invalīdi 
un citi neaizsargātie 
iedzīvotāju slāņi; 
apkārtējās vides 
aizsardzības jautājumi; 
kultūras, mākslas un 
vēsturiskās intereses

1.3 tabula. Potenciālās ieinteresētās puses LED procesā.

Ieinteresētās grupas galīgo sastāvu vajadzētu noteikt vietējās ekonomikas 
stratēģiskajam izvērtējumam un galvenajiem vietējās ekonomikas sektora 
dalībniekiem.
10 Skat., piemēram, ”Working with Business in Local Strategic Partnerships” vadlīnijas, ko Biznesa kopienai 
izstrādājusi Lielbritānijas tirdzniecības palāta, Vietējo pašvaldību asociācija un Apkaimes atjaunošanas nodaļa 
http://www.bitc.org.uk/docs/Guidance_note.pdf.
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VADĪBAS KOMITEJAS IZVEIDOŠANA

Iesaistīt ieinteresētās puses var, nodibinot vadības komiteju. Tajā vajadzētu iekļaut 
galvenās ieinteresētās puses no visiem sektoriem, ieskaitot valdību, uzņēmējdarbību 
un NVO, un pašvaldība parasti sniedz šai komitejai institucionālu atbalstu. Gru-
pas vadītājiem ir nozīmīga loma sanāksmēs ar dažādām ieinteresētajām pusēm, 
jo dažādu interešu rezultātā ir iespējamas konfliktsituācijas. Grupas vadītāji var 
uzturēt sanāksmēs kārtību, un LED stratēģijas un partnerības dibināšanas sākumā 
viņi ir īpaši nepieciešami. Vadības komiteja sākotnēji var pildīt konsultatīvas komi-
tejas funkciju. Laika gaitā var ieviest formālākas struktūras. 

Situatīvs pētījums
SPĀNIJA: Barselonas stratēģiskais galvaspilsētas plāns
Barselonas stratēģiskais galvaspilsētas plāns ir izveidojis efektīvu institucionālu 
struktūru, kas balstīta uz bezpeļņas asociāciju (komiteju), kura sastāv no 
300 locekļiem no pašvaldības, privātām un nevalstiskām organizācijām . 
Asociācija ir pats reprezentatīvākais vadības komitejas piemērs. Tā apstiprina 
stratēģisko plānu, veido konsensu un veicina kopīgu līderību un sadarbību. http:
//www.bcn2000.es/index_eng.html

1.4 tabula. LED institucionālas struktūras analīze.

4. solis: izveidot sistēmas darbam ar citiem valsts pārvaldes 
līmeņiem 

Nacionālā, štatu, provinču un reģionālā līmeņa pārvaldes struktūrām ir nozīmīga 
loma vietējo ekonomisko attīstību veicinošu apstākļu radīšanā, tādēļ šos pārvaldes 
līmeņus nepieciešams iekļaut stratēģiskās plānošanas procesā, kad rodas šāda 
vajadzība. 
Līdzas LED attiecībām ar citiem vietējiem plāniem jāņem vērā arī programmas, 
plāni, noteikumi un likumi ārpus kopienas robežām, kuri arī ietekmē vietējās eko-
nomisko attīstību. Tie var būt nacionālie, štatu, provinču vai reģionālie likumi un 
politikas:
§ telekomunikāciju ierobežojumu atcelšana;
§ finansiālie noteikumi;
§ apkārtējās vides standarti;
§ nodokļu sistēma;
§ likumi par zemi un nekustamo īpašumu;
§ nacionālās infrastruktūras investīciju plāni;
§ budžeta pārvedumi (bieži nosacītie granti). 

Reģionālās iniciatīvas ļauj vietējām pašvaldībām saņemt līdzekļus un izmantot 
sinerģijas no darba partnerībā ar tuvākajām vietējām pašvaldībām. LED uzdevumu 
grupai tādēļ jācenšas nostiprināt un/vai attīstīt pašvaldību darbu, kas jau tiek veikts, 
lai varētu sākt un ietekmēt jaunas programmas un iniciatīvas.
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Reģionālās iniciatīvas: dažas idejas
Daudzi apgabali, mazpilsētas un lielpilsētas ir sadarbojušās reģiona robežas, lai 
uzlabotu vietējās ekonomiskās attīstības reģionālo kapacitāti.
LED stratēģijas paredz:
§ izglītības un izpētes konsorciju izveidi starp reģioniem;
§ augstākās izglītības speciālistu mācību iestāžu dibināšanu; 
§ reģionālo uzņēmēju klasteru izveidošanu (tie tiks aplūkoti tālāk); 
§ reģiona attīstības veicināšanu, lai piesaistītu un saglabātu investīcijas;
§ reģionālu piegādes ķēžu veidošanu, lai palielinātu reģionālo tirgu un 

investīcijas;
§ reģionālā transporta sistēmas savienojumu veidošanu reģionā un ārpus tā 

robežām; 
§ reģionālās tehnoloģijas sadales uzlabošanu; 
§ vietējās un reģionālās lobēšanas nostiprināšanu augstākos pārvaldes 

līmeņos. 

1.5 tabula. Reģionālās iniciatīvas.

5. solis: izveidot organizāciju LED stratēģijas un projektu 
izstrādāšanai 

Organizācijas izveidošana vietējās ekonomiskās attīstības nodrošināšanai ir ļoti 
svarīgs uzdevums. Tas nav jāizlemj stratēģijas veidošanas sākumposmā, bet tās 
izstrādāšanas gaitā. Pašvaldībā LED var atrasties vairākās institūcijās, piemēram,
§ izpilddirektora vai mēra birojā: šajā gadījumā ir tādas priekšrocības kā 

redzamība un galvenā ierēdņa atbalsta svars. Atrodoties šajā departamentā, LED 
visdrīzāk būs augstāks profils un tiks pievērsta lielāka uzmanība politiskajam 
un veicinošajam aspektam, kas savukārt sekmē sadarbību ar citiem pašvaldības 
departamentiem. Taču šajā gadījumā LED, iespējams, būs mazāk īstenošanas 
procesam nepieciešamo resursu un pārāk liela atkarība no mēra politiskās 
nostājas; 

§ funkcionālā departamentā: funkcionālā departamentā, piemēram, Zemes un 
nekustamā īpašuma reģistrēšanas vai  Pilsētvides plānošanas departamentā, 
LED var zaudēt sākotnējo nolūku, atbalstot departamenta galveno sektoru. 
Piemēram, ja LED atrodas Pilsētvides plānošanas departamentā, tās stratēģiskajā 
plānošanā lielāka nozīme var tikt piešķirta zemes un infrastruktūras jautājumiem, 
ierobežojot LED ietekmi uz citām svarīgām jomām, piemēram, uzņēmējdarbību 
veicinošas vides attīstīšanu (piem., reģistrēšanas un darbības veicināšana) 
un ar to saistītiem aspektiem (piem., kooperatīvu un SME attīstīšana). Laba 
menedžmenta prakse un daudzdisciplīnu metode palīdzēs formulēt saprātīgu 
politiku un īstenot veiksmīgu LED stratēģiju;

§ aģentūru metode: vietējās ekonomiskās attīstības aģentūras (LEDA11) spēj 
uzlabot sadarbību un sinerģiju ar dažādām valsts un nevalstiskām institūcijām. 
LEDA var nodrošināt ilgtspējīgāku organizatorisko struktūru, izvairoties no 
politisku procesu radītiem traucējumiem. Neatkarīgas vai daļēji neatkarīgas LED 
aģentūras gadījumā jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu taisnīgu ieinteresēto 
pušu pārstāvniecību bez politiskiem vai ekonomiskiem apsvērumiem (piem., 

11 LEDA: Vietējās ekonomiskās attīstības aģentūra. Skat., piemēram, ILO ziņojumu ”Local Economic 
Development Agencies: International Cooperation for Human Development, Democratic Economies and 
Poverty Reduction”: (http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/employment/led/download/adel.pdf).
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nabadzīgie) un pietiekamu līdzekļu un lēmumu pieņemšanas pieejamību. 
Publiski forumi, ieinteresēto pušu komitejas un pilsētas konsultatīvās sanāksmes 
ir ierasti līdzekļi plašākas līdzdalības veicināšanai. 

Situatīvs pētījums
Brazīlija: ABC reģiona ekonomiskās attīstības aģentūra 
Nodibināta 1998. gadā, ABC reģiona ekonomiskās attīstības aģentūra ir piemērs 
reģionālai nevalstiskai aģentūrai, kuras misija ir apvienot valsts un privāto 
institūciju aktivitātes, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. ABC aģentūra 
pārstāv septiņas vietējās pašvaldības un iekļauj ABC metropoles reģiona naftas 
ķīmijas industrijas, arodbiedrības un izglītības iestādes. Tai ir vairākas filiāles, 
piemēram, vairākas komercpalātas un SEBRAE-Brazīlijas Mikro un mazo 
uzņēmumu atbalsta dienests. www.agenciagabc.com.br

Nīderlande: Roterdamas attīstības korporācija
Nīderlandē attīstības korporācijas ir ierasta pašvaldību metode ekonomiskās 
izaugsmes, industriālo teritoriju attīstības, uzņēmumu ēku un biroju celtniecības 
stimulēšanai. Roterdamas attīstības korporācija (OBR) darbojas kā vadītājs un 
biznesa partneris, piedāvā pieredzējušus darbiniekus, kas konsultē jaunus un 
paplašinātus uzņēmumus par aktivitātēm un darbībām Roterdamā. Pakalpojumi 
un palīdzība var iekļaut noliktavu telpas, biroju telpas un ievadu komercpalātā 
(kompānijas reģistrēšana un tirdzniecības informācija), gan arī pastāvīgas 
nodarbinātības aģentūras un speciālistus loģistikas, starptautiskās banku 
sistēmas, nodokļu un uzņēmējdarbības likuma jomā. www.obr.rotterdam.nl

1.6 tabula. Vietējās ekonomiskās attīstības aģentūras analīze.
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Otrā stadija: vietējās ekonomikas izvērtēšana

Otrā stadija: vietējās ekonomikas izvērtēšana
1. solis:  veikt pārskatu par pilsētas domes procedūrām, kas ietekmē    

 uzņēmējdarbību.
2. solis:  noteikt apkopojamo datu veidu.
3. solis: veikt pieejamo un trūkstošo datu analīzes auditu un apkopot datus.
4. solis:  izstrādāt plānu informācijas trūkuma novēršanai.
5. solis:  analizēt datus un izvērtēt vietējo ekonomiku.

Vietējās ekonomikas īpatnību apzināšana un izpratne ir svarīgs priekšnosacījums, 
lai palīdzētu ieinteresētajām pusēm veidot nākotnes stratēģiju un veikt pēc 
iespējas labāku programmu un projektu atlasi. Tādēļ vietējai sabiedrībai jābūt 
pēc iespējas informētākai par tās administratīvo centru, pilsētu vai reģionu un tā 
lomu reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā ekonomikā. Vietējās ekonomikas 
izvērtējumu nevajadzētu balstīt uz tādu administratīvo jurisdikciju kā pašvaldības 
robežas, bet gan drīzāk uz ekonomiskajām attiecībām teritorijā, piemēram, metro-
poles reģionā, uz darbu mērojamā teritorijā vai pilsētā un tās lauku apgabalos.

1. solis: veikt pārskatu par pilsētas domes procedūrām, kas ietekmē 
uzņēmējdarbību

Viena no efektīvākajām vietējās ekonomiskās attīstības aktivitātēm, ko var 
uzņemties vietējā pašvaldība, ir procesu un procedūru uzlabošana, kurām pašvaldībā 
pakļauta uzņēmējdarbība. Tādēļ nepieciešams veikt sākotnēju izvērtēšanu. Tajā 
jāpārskata visi pašvaldības kontaktu un uzņēmumu sadarbības aspekti. Pārskatāmie 
jautājumi attiecas ne tikai uz uzņēmumu reģistrēšanu un nodokļiem, bet arī uz to, 
kā uzņēmumu klienti mijiedarbojas ar pašvaldības darbiniekiem un kā pašvaldības 
personāls reaģē uz uzņēmumu problēmām un prasībām.

Pieredze rāda, ka uzņēmumi ātri iegūst no racionalizētām pašvaldības procedūrām. 
To var izdarīt, piemēram, vienkāršojot plānošanas un apkārtējās vides noteikumus. 
Daudzos gadījumos (skat. 2.1 tabulu) šīs procedūras ir sarežģītas, laikietilpīgas, 
dārgas un iesaista daudz dažādu valsts aģentūru. Tas parasti rada šķēršļus 
uzņēmējdarbības attīstībai, iedrošina uzņēmējus darboties nelikumīgi un veicina 
korupciju. Visi šie faktori ievērojami kavē uzņēmējdarbību veicinošas vides 
veidošanu.

Pirmais solis uzņēmējdarbību veicinošas vides izvērtēšanā paredz pārskatīt katru 
pašvaldības departamentu, identificēt noteikumus, procedūras un likumus, kas 
regulē uzņēmējdarbību, un noskaidrot, kāda ir to efektivitāte, rezultativitāte, 
caurskatāmība un pārskatāmība. Kamēr notiek šis iekšējais pārskats, uzņēmumiem 
jātiek iesaistītiem LED procesā ar uzņēmumu aptauju un fokusa grupu palīdzību, lai 
noskaidrotu uzņēmumu problēmas.12 Arī neoficiālais sektors ir jāiedrošina iesaistīties 
šajā procesā, lai izprastu viņu oficiālās iesaistes LED procesā ierobežojumus un 
12 Skat., piem., pievienoto Pasaules Bankas LED aptauju par vietējo uzņēmējdarbību veicinošu vidi, kas 
pieejama http://www.worldbank.org/urban/led/
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iespējas. Neoficiālajam sektoram nepieciešama atšķirīga pieeja no tās, kas tiek 
izmantota oficiālajā sektorā, piemēram, ielu sanāksmju organizēšana un pārrunas ar 
neoficiālās ekonomikas tirgotāju grupām.13

Aptauja par vietējo uzņēmējdarbību ideālā variantā balstīsies uz strukturētu aptaujas 
formu un mēģinās panākt vairākus rezultātus. Aptaujās jācenšas14:
§ iegūt informāciju par uzņēmumiem, par to, cik ilgi tie darbojas, kāds ir to darbi-

nieku skaits, prasmes, ražotie izstrādājumi, eksports un piegādes ķēde; 
§ noskaidrot, kas, pēc uzņēmēju domām, ir konkrētas teritorijas galvenās stiprās 

puses, vājās puses, iespējas un draudi;
§ noskaidrot, ar kādām problēmām saskaras uzņēmēji attiecībās ar pašvaldību un 

citiem pārvaldes līmeņiem;
§ noskaidrot, kādas ir uzņēmumu vajadzības, kādas idejas tie var piedāvāt LED; 
§ nodibināt kontaktu ar vietējiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu to pastāvīgu sa-

saisti ar LED darba grupu.

Šis uzdevums jāveic, apzinoties, ka tas ir divpusējs process un ka uzņēmumiem 
arī jāgūst no piedalīšanās šādā aptaujā. Kamēr uzņēmēji sniedz informāciju, viņu 
idejām un problēmām jātiek reģistrētām un, ja iespējams, risinātām. Oficiālā un 
neoficiālā sektora ieinteresētās puses, sniedzot informāciju, nedrīkstētu izjust, ka 
pret tām varētu ierosināt prāvu vai ka tās varētu nodot atklātībai.

Kad informācija ir apkopota, jāizstrādā rīcības plāns, kas risinātu galvenos 
jautājumus. Tas parasti ir apjomīgs process, un pieredze rāda, ka tas jāsāk laikus. 
Tā kā šis uzdevums iesaista vairākus departamentus, ieteicams jau sākumposmā 
veicināt starpdepartamentu sadarbību. Kad pašvaldības darba grupa sāk uzlabot 
vietējo uzņēmējdarbības vidi, tai ir lielākas izredzes sekmēt līdzīgus uzņēmējdarbību 
veicinošas vides uzlabojumus citos pārvaldes līmeņos. Šī uzdevuma mērķis ir nevis 
atcelt noteikumus, bet ieviest labus noteikumus.

13 Skat., piem., ”Decent Work and the Informal Economy”, Report VI Submitted to the 90th Session of 
International Labour Conference, Geneva, June 2002, Chapter V, kas pieejams: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/informal/publicat.htm.
14 Vienkāršas vietējo uzņēmējdarbību veicinošas vides piemērs ir dots rokasgrāmatas nodaļā ”Avoti”. Galvenais 
mērķis ir nevis uzzināt pārāk daudz par uzņēmumiem, bet gan to, ko ar uzņēmējdarbību saistīti cilvēki domā par 
vidi, kurā viņi strādā, par tās stiprajām pusēm, trūkumiem utt.
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LIKUMA “UZŅĒMUMU DIBINĀŠANA” IZVĒRTĒŠANAS PIEMĒRS

PROCEDŪRAS NUMURS LAIKS
(DIENU SKAITS)

IZMAKSAS 
(USD)

Noskaidrot uzņēmuma nosaukumu 1 5 5

Samaksāt reģistrēšanas maksu 2 2 0

Reģistrēties uzņēmējdarbības valdē 3 3 15

Reģistrēties federālajiem nodokļiem 4 10 0

Reģistrēties štata nodokļiem 5 7 0

Saņemt valsts atļauju par maksājumu 
kvītīm

6 5 5

Reģistrēties municipālajā nodokļu 
maksātāju reģistrā

7 2 0

Samaksāt dalības maksu municipālajā 
nodokļu maksātāju reģistrā

8 1 120

Saņemt Municipālās nodokļu 
inspekcijas atļauju par maksājumu 
kvītīm

9 10 0

Saņemt uzņēmuma faktūrrēķinus 10 5 180

Pieteikties darbības licencei 11 90 0

Saņemt municipālo iestāžu pārbaudi 12 15 0

Atvērt kontu sociālās nodrošinātības 
maksājumiem 

13 10 0

Reģistrēt darbiniekus sociālās  
nodrošināšanas nodaļā

14 5 0

Informēt Nodarbinātības ministriju 15 15 0

Kopā 15 185 320

2.1 tabula. Uzņēmuma dibināšanas likuma izvērtējuma piemērs. 

Uzņēmējdarbību veicinošas vides instrumenti
Uzņēmējdarbība 2004. gadā: likuma izpratne ir pirmais no vairākiem 
Pasaules Bankas darba grupas ikgadējiem ziņojumiem, kas informē par 
jauniem kvantitatīviem indikatoriem uzņēmējdarbības regulēšanā, kas ir 
salīdzināms starp vairāk nekā 130 valstīm un ilgākā laika periodā. Ziņojums 
ietver lietderīgu informāciju par to likumu izvērtēšanas metodiku, kuri ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī interneta jautājumu un atbilžu pakalpojumu: 
http://rru.worldbank.org/doingbusiness/

2.2 tabula. Uzņēmējdarbību veicinošas vides resursu instruments. 

2. solis: noteikt apkopojamo datu veidu 

Izlemjot, kādus datus nepieciešams apkopot, jāņem vērā vairāki faktori: 
§ izmantojamās informācijas līmenis un detalizētība;
§ jaunas informācijas vākšanas izdevīgums;
§ šādas informācijas apkopošanas izmaksas laika un līdzekļu izteiksmē;
§ spēja analizēt un interpretēt savākto informāciju, lai izveidotu nozīmīgu LED 

stratēģiju;
§ informācijas praktiskais lietojums (lietderība un noderīgums). 
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LED datus var izmantot, lai informētu amatpersonas, kā arī lai veicinātu sabiedrības 
izpratni par LED un atbalstu un sekmētu LED mērķus un aktivitātes. Bieži vien ir 
grūti veicināt interesi par LED aktivitātēm bez konkrētas informācijas. 

LED INFORMĀCIJA

Informācijas veidi un iemesli, kādēļ vietējās ekonomikas izvērtēšanas procesā ir 
jāvāc un jāapkopo šāda informācija.  

DEMOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA

§ Informācija par kopienas iedzīvotājiem veido kopienas demogrāfiskā profila, tās 
sociālo vajadzību un pašreizējās un nākotnes virzības izpratnes pamatu. 

§ Demogrāfiskās informācijas klasificēšana nodrošina detalizētāku izpratni 
par faktoriem, kas saistīti ar vietējo ekonomiku (piem., dzimumu jautājumi, 
nodarbinātības profils, izglītības īpatnības, cilvēku resursu un prasmju 
pieejamība).

§ Kopienas demogrāfisko īpatnību apzināšana palīdz izprast LED programmu un 
projektu ietekmi bāzes līmenī15, it īpaši uzraudzīšanas un novērtēšanas nolūkā, 
un lai noteiktu atsevišķu LED programmu un projektu pievienoto vērtību16. 

EKONOMISKĀ INFORMĀCIJA

§ Šī informācija sniedz izpratni par vietējās ekonomikas struktūru, īpatnībām un 
būtību.  

§ Vietējās ekonomiskās informācijas klasificēšana pēc ražošanas nozarēm parāda, 
kā vietējā ekonomika darbojas, kādas ir tās saiknes, kuras nozares plaukst, kuras 
piedzīvo lejupslīdi, kur atrodamas uzņēmējdarbības iespējas un kāda ir vietējo 
ražošanas ķēžu kopvērtība.

§ Darbaspēka tirgus informācijas apkopošana var sniegt darbaspēka profilu, kas 
norāda kvalifikācijas līmeni, trūkumus, zaudētas iemaņas un LED ievirzes. 
To var izmantot, lai identificētu darba tirgus trūkumus, šķēršļus, kas neļauj 
iesaistīties darba tirgū un atrast darbu, potenciālas darbaspēka programmas, kā 
arī, lai noskaidrotu ražošanas nozares, kuras var rosināt un atbalstīt izvietoties 
konkrētajā apvidū. Šī informācija var uzrādīt konkrētas iedzīvotāju grupas, ku-
ras netiek nodarbinātas, tādējādi izvirzot nepieciešamās LED aktivitātes.

§ Izprast neoficiālā sektora ekonomiku ir īpaši nepieciešams, lai saprastu, kā 
īstenībā darbojas vietējā ekonomika. Svarīgi ir uzzināt, kā neoficiālais sektors 
piedalās un darbojas oficiālajā sektorā un kā veicināt un paaugstināt šī sektora 
produktivitātes īpašības. 

15 Izejas punkts.
16 “Pievienotā vērtība” ir veids, kā demonstrēt, ka projektam ir ietekme papildus tam, kas jebkurā gadījumā 
būtu noticis.
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INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU VEICINOŠU VIDI 
§ Informācija par uzņēmējdarbību veicinošu vidi sniedz izpratni par to, kā vietējās 

pašvaldības rīcība un aktivitātes veicina vai kavē uzņēmējdarbību oficiālajā un 
neoficiālajā sektorā. 

§ Tā sniedz izpratni par veiksmīgas un neveiksmīgas uzņēmējdarbības iemes-
liem; uzņēmējdarbības formām, kas veidojušās vai ir izvietotas konkrētajā 
teritorijā un tā iemeslu; par to, vai uzņēmumi uzskata pašvaldību par 
uzņēmējdarbības sektoru rosinošu; to aģentūru skaitu un daudzveidību, kas 
atbalsta SME un uzņēmējdarbības attīstību, šo organizāciju efektivitāti, at-
balstot jaunus uzņēmumus un uzņēmējdarbības attīstību; darba attiecību 
stāvokli; programmām; vietējiem likumiem, kas ietekmē uzņēmējdarbību, un 
uzņēmējdarbības izmaksām (daudzi investīciju lēmumi tiek pieņemti, balsto-
ties uz uzņēmējdarbības izmaksām vietējā mērogā, un dažās pašvaldībās ar 
uzņēmumu dibināšanu saistītais laika patēriņš un izmaksas ir lielākas nekā citvi-
et).

§ Veicot aptauju par uzņēmējdarbību veicinošu vidi, kļūst iespējams noskaidrot 
vietējo uzņēmēju apmierinātību un viedokli, ļaujot pašvaldībai uzlabot rīcību un 
aktivitātes, kas ietekmē uzņēmējdarbību veicinošu vidi. 

CIETĀ INFRASTRUKTŪRA

§ Šī informācijas attiecas uz transporta, telekomunikāciju, gāzes, ūdens, 
elektroenerģijas piegādes un notekūdeņu apsaimniekošanas nodrošinājumu. 
Šāda informācija atklāj pašreizējos un nākotnes infrastruktūras trūkumus un 
vajadzības un palīdz noteikt infrastruktūras investīciju prioritātes vietējai eko-
nomiskajai attīstībai. 

REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ MĒROGA INFORMĀCIJA

§ Apkopojot informāciju par reģionālo, nacionālo un starptautisko ekonomiku, 
kļūst iespējams atklāt jaunas tirgus un uzņēmējdarbības attīstības iespējas 
(piemēram, eksports, naudas pārvedumu plūsma, sektoru sasaiste, tūrisma 
veicināšana).

§ Izprotot šo ekonomisko sasaisti, var identificēt aktivitātes, kuras nepieciešams 
nostiprināt, lai apgūtu vērtību, kas tiek realizēta ārpus vietējās ekonomikas iet-
variem. Tādējādi tiek palielināta naudas apgrozība vietējā ekonomikā, radītas 
darbavietas un attīstīti uzņēmumi (piemēram, iedzīvotāji tērē naudu veikalos 
citās pilsētās, jo kopienā šie izstrādājumi nav pieejami).  

§ Dažām pilsētām, it īpaši lielpilsētām un eksporta zonām, ir cieša sadarbība ar 
citām valstīm. Citām pilsētām ir saistība ar administratīvajiem centriem, pilsētām 
un sekundārajām pilsētām. Tādēļ svarīgi izprast, kā pilnīgāk izmantot pieaugošo 
sasaisti starp vietām, uzņēmumiem un cilvēkiem, nostiprināt reģionālos un 
starptautiskos tirgus vietējai ekonomiskajai sadarbībai.

2.3 tabulā doti piemēri par informācijas veidiem, kas ir apkopojami katrā no šīm 
kategorijām. 
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INFORMĀCIJA PAR VIETĒJO EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

Demogrāfiskā

Iedzīvotāju skaits, vecums, skaita pieauguma temps, paredzamais 
pieauguma temps, ģimeņu lielums utt. 
Darbinieki pēc rūpniecības nozaru sektoriem (reģionālā un 
nacionālā mērogā, pārmaiņas laika gaitā).
Nodarbināto un nenodarbināto iedzīvotāju klasificēšana pēc 
vecuma un amata.
Vidējie nedēļas neto ienākumi pēc dzimuma un pilnas slodzes/
pusslodzes nodarbinātība.
Neoficiālā sektora pārstāvju un aktivitāšu skaits un cita 
informācija.
Skolu, skolotāju skaits un veids (pilnas slodzes ekvivalents) un 
mācību klašu lielums. 
Tālākas un augstākās izglītības iestādes pēc veida un skaita. 
Izglītības sasniegumu līmenis pēc skaita un veida – salīdzinot ar 
nacionālajiem rādītājiem. 
Tehniski kvalificētu un apmācībā esošu darbinieku apmācību 
skaits, veids, vecuma grupas; prasmju izvērtēšana, profesiju 
nepietiekamība, pārpilnība.

Ekonomiskā

Uzņēmumu skaits un lielums pa sektoriem; pilnas slodzes 
darbinieku skaits.
Nesen slēgtu uzņēmumu skaits un veids pēc lieluma, nozares un 
datuma. 
Ārzemju un vietējo investīciju skaits pēc darbinieku skaita, 
nozares, datuma.
Jaunu uzņēmumu skaits pēc lieluma, nozares, aktivitātēm, 
eksporta apmēriem, kompānijas lieluma. 
Brīvu rūpniecības un pakalpojumu nozaru vienību īres, pirkuma 
izmaksas pēc lieluma. 
Brīvas industriālas un komerciālas telpas pēc lieluma, atrašanās 
vietas, vispārējo izmaksu pieskaitījuma likmes. 
Ostu, lidostu, dzelzceļa kravu, pasažieru statistika; neoficiālo 
uzņēmumu skaits.

Uzņēmējdarbības 
vide

Birokrātijas apjoms un birokrātijas pārvarēšanas izdevīgums. 
Atbalsta uzņēmējdarbības tīkli, piemēram, komercpalātas. 
Vietējās pašvaldības sniegtais atbalsts ekonomiskajai attīstībai 
– pakalpojumi vai subsidēšana.
Vietējās pašvaldības kapacitāte īstenot ekonomisku attīstību; 
finansējuma pieejamība. 

Cietā infrastruktūra

Ūdens, elektrības piegādes un notekūdeņu apsaimniekošanas 
līmenis ekonomiskās aktivitātes teritorijās.
Zemes, nekustamā īpašuma, biroju telpu nodrošinājums 
uzņēmējdarbības aktivitātēm.
Ceļu un citu transporta modalitāšu līdz lielākajiem tuvākajiem 
tirgiem pieejamība un kvalitāte. 

Reģionālā un 
nacionālā

Apkārtējo pilsētu aktivitātes ekonomiskajā attīstībā. 
Kā konkurē apkārtējās mazpilsētas un lielpilsētas. 
Kā tās var sadarboties vai jau sadarbojas. 
Pasākumi nacionālā mērogā.
Nacionālās valdības piedāvātās iespējas.
Svarīgākie starptautiskie/globālie virzieni, kas var ietekmēt 
vietējo ekonomiku. 
Vietējās pašvaldības iespējas un trūkumi. 

2.3 tabula. Informācija par vietējo ekonomisko attīstību. 
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3. solis: veikt pieejamo un trūkstošo datu analīzes auditu un apkopot 
datus 

Izvērtējot vietējo ekonomiku, nepieciešams vākt un apkopot stratēģiski svarīgu 
informāciju. Sākotnējai izvērtēšanai vajadzētu sniegt kvalitatīvu un kvantitatīvu 
informāciju par ražošanas un nodarbinātības avotiem, struktūrām un virzieniem, 
prasmēm un citiem LED līdzekļiem, kā arī identificēt trūkstošo informāciju. 
Detalizētā vietējās ekonomikas izvērtēšanā tiek aizpildīta trūkstošā informācija, 
kas uzrādīta sākotnējā izvērtējumā, un veidots pamats veiksmīgai LED stratēģijas 
izstrādei. Šai informācijai vajadzētu norādīt uz projektiem un programmām, kas 
var nostiprināt vietējās teritorijas ekonomisko bāzi. Datu apkopošana ir vietējās 
ekonomikas izvērtēšanas procesa pirmais solis, un to var veikt ar vairākiem 
analītiskiem instrumentiem. Labi pazīstama metode ir SWOT analīze (stiprās 
puses, vājās puses, iespējas, draudi), kas tiek izmantota, lai izvērtētu vietējā 
apgabala ekonomisko konkurētspēju17 (skat. 2.4 tabulu).

Izvērtējumam jāsniedz informācija par valsts, privātajiem un nevalstiskajiem re-
sursiem un institucionālo kapacitāti, kā arī jāapkopo un jāanalizē jauni vai inte-
resanti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati. Lai apkopotos datus organizētu un izmatotu 
turpmākā uzraudzīšanas, novērtēšanas un izplatīšanas procesā, nepieciešams izvei-
dot efektīvu zināšanu pārvaldības sistēmu. 

Datu apkopošanas procesam jābūt labi izplānotam, jo tas ir dārgs un laikietilpīgs. 
Detalizēta kvantitatīvu datu apkopošanas metode var izlietot pat visu LED 
budžetu, un veiksmīgas pilsētas parasti izmanto stratēģisku un novatīvu piee-
ju, lai noskaidrotu apkopojamās informācijas veidus un kvalitāti un izmantoja-
mo metodiku. Apkopojot informāciju, nepieciešams izsvērt tās izmantojamību, 
nozīmīgumu un atbilstību vietējās ekonomikas izvērtēšanai. 

2.4 tabula. Datu vākšana.

Nepieciešama ir gan kvalitatīva, gan kvantitatīva informācija. Paļaujoties ti-
kai uz kvantitatīvu informāciju, nozīmīgi fakti par vietējo ekonomiku var palikt 
neievēroti, tādējādi kavējot LED un uzņēmējdarbības attīstību. Kvalitatīvas me-
todes, piemēram, fokusa grupu un komercpalātu, uzņēmēju asociāciju pārstāvju, 
privātā un valsts sektora līderu aptaujas, ir svarīgi vietējās ekonomikas izvērtēšanas 
paņēmieni, izmantojot galveno ieguvumu saņēmēju viedokļus. Parasti šis ir ren-
tabls informācijas apkopošanas veids, it īpaši, ja dati par ekonomiku vietējā mērogā 
nav uzreiz pieejami.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana konsultatīvā grupā, lai uzraudzītu un vadītu datu 
vākšanu un apkopošanu, var veicināt to atbalstu visas programmas laikā. Tādējādi 
tiek iemantota arī ieinteresēto pušu uzticība. Piedalīšanās progresā un diskusijas 
rosināšana par apkopoto informāciju ir kopīgas vīzijas veidošanas sastāvdaļas. Lai 
gan šis process parasti ir sarežģīts un laikietilpīgs, kopīgu vīziju un visu ieinteresēto 
pušu vienošanos var panākt tikai tad, ja tās visas no paša sākuma ir iesaistītas vīzijas 
veidošanā. 
17 Skatīt, piem., SWOT analīzi, kas veikta Balimena priekšpilsētas domes vietējās ekonomiskās attīstības 
programmai 2004.-2006. gadam ”Building Sustainable Prosperity”:
http://www.ballymena.gov.uk/downloads/econ%20dev%20strategy.pdf
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4. solis: izstrādāt plānu informācijas trūkuma novēršanai 

Meklējot informāciju, kas nav pieejama vai kuras nav, un novēršot informācijas 
nepietiekamību, nepieciešams nodibināt starpdepartamentu darba grupu, kura 
uzņemtos veikt auditu par juridisko, finansiālo un regulējošo vidi, kas ietekmē 
uzņēmējdarbību. Galvenais vietējās ekonomiskās attīstības relatīvo vadlīniju un 
procedūru izstrādāšanas un salīdzināšanas elements ir uzņēmēju aptaujas. Ideālā 
variantā tās būs strukturētas aptaujas formas un mēģinās panākt vairākus rezultātus. 
Tajās jācenšas:
§ iegūt informāciju par uzņēmumiem, par to, cik ilgi tie darbojas, kāds ir darbinie-

ku skaits, iemaņas, ražotie izstrādājumi, eksports un piegādes ķēde; 
§ noskaidrot, kas, pēc uzņēmēju domām, ir konkrētā apgabala galvenās stiprās 

puses, vājās puses, iespējas un draudi;
§ noskaidrot, ar kādām problēmām saskaras uzņēmēji attiecībās ar pašvaldību un 

citiem valsts pārvaldes līmeņiem;
§ noskaidrot, kādas ir uzņēmumu vajadzības, kādas idejas tie var piedāvāt LED; 
§ nodibināt kontaktu ar vietējiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu to pastāvīgu sa-

saisti ar LED darba grupu.

Šis uzdevums jāveic, apzinoties, ka tas ir divpusējs process un ka uzņēmumiem 
arī jāgūst no piedalīšanās šādā aptaujā. Kamēr uzņēmēji sniedz informāciju, viņu 
idejām un problēmām jātiek reģistrētām un, ja iespējams, risinātām. Oficiālā un 
neoficiālā sektora ieinteresētās puses, sniedzot informāciju, nedrīkstētu izjust, ka 
pret tām varētu ierosināt prāvu vai ka tās varētu nodot atklātībai.

Fokusa grupas var pārbaudīt aptaujās iegūto informāciju un padziļināt pētījumu. 
Piemēram, šādā pētījumā varētu noskaidroties, ka konkrētā prasmju jomā trūkst 
kvalificēta darbaspēka. Šādā gadījumā būtu ieteicams nodibināt kvalifikācijas fo-
kusa grupu, ieskaitot galvenos uzņēmumus, LED darba grupu un vietējās speciālās 
un augstākās izglītības iestādes.  

INSTITUCIONĀLĀ IZVĒRTĒŠANA

Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka vietējās ekonomiskās attīstības darbību, 
ir vietējo institūciju kvalitāte. Tas attiecas ne tikai uz vietējām pašvaldības 
institūcijām, piemēram, tām, kas sniedz pakalpojumus un regulē vietējo ekonomiku, 
bet arī uz privātām un nevalstiskām institūcijām. Īpaši svarīgi vietējās ekonomiskā 
attīstības procesā ir izvērtēt galveno institūciju kapacitāti, darba izpildi un pārvaldi, 
lai uzlabotu to spēju piedalīties LED ar atbilstošiem līdzekļiem. Šis process tiek 
dēvēts par institucionālo izvērtēšanu (skat. 2.5 tabulu). 

Pastāv vairāku veidu institucionālā izvērtēšana. Tā var būt visaptveroša metode, 
kas izvērtē visus iekšējos un ārējos faktorus, kuri var paaugstināt institucionālo 
kapacitāti, kā arī problēmu risināšanas metode, kas nosaka, kā uzlabot institūciju 
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attieksmi pret konkrētām ar darba izpildi saistītām problēmām. Institucionālo 
izvērtēšanu var veikt ārēji eksperti vai arī tā var būt iekšēja aktivitāte. Pieredzējušus 
ārējos ekspertus var nolīgt, ja vietējai pašvaldībai nav vajadzīgo zināšanu, nav 
pieejami darbinieki vai nepieciešams veikt neatkarīgu organizācijas auditu, lai 
nepieļautu neobjektīvus secinājumus un interešu konfliktus. Ārējie konsultanti 
analizē iekšējo un ārējo institucionālo vidi un sniedz savus secinājumus.

Institucionālās izvērtēšanas instruments
UNCHS: sadarbīgas organizāciju izvērtēšanas rokasgrāmata 
Rokasgrāmatas nolūks ir analizēt aģentūrās un pārvaldes iestādēs ikdienas dar-
ba izpildes efektivitāti un rezultativitāti, kas nodrošina sadzīves pakalpojumus. 
Rokasgrāmata piedāvā sadarbīgu institucionālās izvērtēšanas metodi. 
http://www.unchs.org/unchs1/llm/word/books/collaborativeorg.do

2.5 tabula. Institucionālās izvērtēšanas instruments. 

Sadarbīgā institucionālajā izvērtēšanā pastāvīgi piedalās tie, kas tiks izvērtēti 
informācijas vākšanas, apkopošanas un rezultātu pārskatīšanas gaitā. Ārējo ekspertu 
uzdevums galvenokārt it vadīt un veicināt. Secinājumus izdara paši strādājošie. Pie-
redze rāda, ka šī metode palīdz internalizēt izvērtēšanai piešķirto nozīmīgumu un uz-
labo izvērtēšanas precizitāti un efektivitāti, jo attiecīgo organizāciju strādājošajiem 
ir lielāka paļāvība uz procesu kopumā. Pateicoties metodes īpatnībām, strādājošie 
biežāk atbalsta institucionālās pārmaiņas, ko izraisa šāda izvērtēšana. Tā ievērojami 
samazina izvērtēšanas izmaksas, jo paši strādājošie veic lielāko daļu uzdevumu bez 
dārgu ārēju konsultantu piedalīšanās. Parasti sadarbīgā institucionālā izvērtēšana 
ietver šādus etapus.

INSTITUCIONĀLĀS IZVĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA

Etaps Aktivitāte
1. etaps Izvērtēšanas 

procesa izstrāde 
un saskaņošana

Tiek izveidota izvērtēšanas darba grupa, kas kopīgi 
izstrādā izvērtēšanas procesu un vienojas par to, kā notiks 
organizācijas izvērtēšana. 

2. etaps Informācijas 
vākšana

Izstrādājumu un pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana 
notiek intervijās un grupu diskusijās ar strādājošajiem, 
administratoriem un vadītājiem. Darbinieki izvērtē ne tikai 
savas nodaļas, bet arī tās nodaļas, kas nodrošina citus 
iekšējos pakalpojumus.
Otrajā izvērtēšanā organizācijas klienti izvērtē sniegto 
pakalpojumu/izstrādājumu atbilstību. Tas parasti tiek darīts 
ar aptaujas anketām un intervijās ar klientiem.

3. etaps Informācijas 
analīze

Sākotnēji rezultāti tiek izvērtēti kā ”apmierinoši” vai ”vajag 
uzlabot”. Pēc tam rezultātus apspriež izvērtēšanas grupā 
un katrā nodaļā.

4. etaps Pilnveidošanas 
pasākumu 

formulēšana

Katrai nodaļai nepieciešams apspriest pasākumus, kuri 
jāveic, lai uzlabotu iekšējās un ārējās apmierinātības 
līmeni. Pēc tam izvērtēšanas grupa analizē ieteikumus.

5. etaps Ziņošana Izvērtēšanas grupa sagatavo ziņojumu, kurā apkopots 
institucionālās izvērtēšanas process un tā rezultāti, kā arī 
detalizēti un īstenojami rīcības plāni institūciju efektivitātes 
un rezultativitātes uzlabošanai.

2.6 tabula. Institucionālās izvērtēšanas plānošana.
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5. solis: analizēt datus un izvērtēt vietējo ekonomiku 

INFORMĀCIJAS ANALĪZE

Apkopotā informācija veido vietējās ekonomikas situācijas izvērtējuma pama-
tu. Ideālā variantā to veic ar pieredzējuša LED eksperta vai līdzīga profesionāļa 
palīdzību. To vajadzētu balstīt uz ieinteresēto pušu ieguldījumu, nodibinot pamata 
konsultatīvo grupu, kuras sastāvā ietilpst dažādu ieinteresēto grupu pārstāvji (ie-
teicams ne vairāk kā seši). Konsultatīvajai grupai jāapspriež ar konsultantu iegūtie 
rezultāti un jāuzņemas galvenā loma, paziņojot rezultātus plašākam ieinteresēto 
pušu lokam. Tai arī vajadzētu noskaidrot programmas un projektus, kas ir (i.) 
nepieciešami un (ii.) iespējami.

Informācijas analīzē ir izmantojami dažādi instrumenti. Viens no tiem ir SWOT 
analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi). To plaši lieto stratēģiskajā 
plānošanā, organizējot iekšējos un ārējos faktorus, kas veicina vai kavē attīstību. 

Kopienas ekonomisko apstākļu SWOT analīze pievērš uzmanību ekonomikas 
stiprajām pusēm, vājajām pusēm, iespējām un draudiem. Tā palīdz noskaidrot 
stratēģijas prioritātes (skat. 2.7 tabulu). Ideālā variantā tiek noteiktas prioritātes kat-
rai SWOT sastāvdaļai, pat ja tas tiek darīts neformāli. SWOT analīzē būtiski iekļaut 
analizētos datus, vietējo uzņēmējdarbību veicinošas vides aptaujas rezultātus, 
institucionālo izvērtējumu pilsētas domes ietvaros, kā arī citus komentārus, kas 
iegūti konsultāciju laikā. 

SWOT analīze ir lietderīgs instruments, lai apkopotu dažādus vietējās ekono-
mikas izvērtējumus, formulētu stratēģijas, kas izmanto vietējās ekonomikas 
priekšrocības un iespējas un mazina draudus un trūkumus. Tādēļ nepieciešams no-
skaidrot jautājumus, ko spēj risināt vietējās dalībpuses, un tos, kas neietilpst vietējā 
kompetencē (piem., valūtas kurss).
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STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

1.  Labvēlīga ģeogrāfiskā atrašanās 
vieta ar labiem ceļu un dzelzceļa 
savienojumiem, kas saistīti ar galveno 
vietējo automaģistrāli. 

2.  Pieeja diviem svarīgiem 
robežpunktiem, kurus šķērso 65 % no 
visām importētajām precēm.

3.  Teritorija ir bagāta ar izejvielām, kas 
tiek izmantotas celtniecības industrijā.

4.  Jauni un apmācīti iedzīvotāji (vairums 
iedzīvotāju ir jaunāki par 30 gadiem, no 
tiem liels skaits beiguši augstskolu).

5.  Ģeogrāfiskie un klimata apstākļi ir 
piemēroti kalnu tūrisma attīstīšanai un 
lauksaimniecībai (divas upes nodrošina 
pietiekamu ūdens piegādi). 

6.  Labas attiecības starp valsts un privāto 
sektoru. 

7.  Teritorijā atrodas daudz mazu un 
ienesīgu tehnoloģiju un metālapstrādes 
uzņēmumu. 

1.  Pilsētvides plānošanas sistēmas 
trūkuma dēļ ieaug nelikumīgi uzceltu 
ēku skaits, kas rada lielas grūtības 
industrijas zonu veidošanā un ierobežo 
industriāli izmantojamas zemes 
pieejamību. 

2.  Pašvaldības budžets un kapacitāte 
nespēj atbalstīt privāto sektoru. 

3.  Nelabvēlīgs investīciju klimats.
4.  Vāja infrastruktūra un nepietiekama 

ūdens, enerģijas piegāde un 
notekūdeņu apsaimniekošana. 

5.  Nepietiekama aramzemju 
apūdeņošanas sistēma. 

6.  Vietējo lauksaimnieku 
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu 
trūkums. 

IESPĒJAS DRAUDI

1.  Liela diaspora, kas nodrošina 
investīciju piesaisti un cilvēku 
atgriešanos no ārvalstīm. 

2.  Pieaugoša ārvalstu kompāniju interese 
par investīcijām vietējā privātajā 
sektorā. 

3.  Ārvalstu uzņēmumu veikta vairāku 
iepriekš slēgtu rūpnīcu rehabilitācija.

4.  Pietiekama ūdens piegāde, kas 
nodrošina lētas apūdeņošanas 
sistēmas izveidi. 

5.  Pārrobežu sadarbība un potenciāla 
pašvaldības pasludināšana par brīvās 
tirdzniecības zonu.

6.  Tehnoloģiju un metālapstrādes sektora 
attīstīšana. 

1.  Nevēlēšanas veidot partnerību ar citām 
vietējām pašvaldībām. 

2.  Augsti nodokļi un citi maksājumi, kas 
ierobežo vietējo uzņēmējdarbību.

3.  Nespēja vienoties par likumīgu un 
regulējošu vietējo likumu ietvaru 
tirdzniecībā un uzņēmējdarbībā.

4.  Lēns privatizācijas process, tāpēc 
notiek bijušo valsts uzņēmumu 
sabrukums. 

5.  Banku un oficiālu kredītu trūkums 
lauksaimniekiem un citiem vietējiem 
ražotājiem un uzņēmumiem. 

2.7 tabula. SWOT analīzes piemērs. 
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Trešā stadija: stratēģijas izstrāde

3. stadija: stratēģijas izstrāde
1. solis: Izstrādāt vīziju: ieinteresēto pušu kopīgs konsenss par ieteicamo 

kopienas nākotnes ekonomisko attīstību.
2. solis: Izvirzīt mērķus: noskaidrot galvenās rīcības prioritātes jomas, 

lai īstenotu vīziju; konkretizēt LED plānošanas procesa vēlamos 
rezultātus.

3. solis: Izvirzīt uzdevumus: izvirzīt darba izpildes standartus un attīstības 
mērķus; tiem jāiekļaujas termiņos un jābūt reāliem.

4. solis: Izstrādāt programmas: identificēt un klasificēt līdzīgus produktus, kas 
kopīgi īsteno konkrētus mērķus. 

5. solis: Atlasīt projektus: īstenot noteiktas programmas sastāvdaļas; tām tiek 
noteiktas prioritātes, tās tiek izvērtētas, tām jāiekļaujas termiņos un 
jābūt reālām.  

1. solis: izstrādāt vīziju 

Vīzija ir ieinteresēto pušu apraksts par vēlamo vietējo ekonomisko nākotni, proti, 
kāda lielpilsēta, mazpilsēta vai kopiena vēlas būt nākotnē (parasti trīs, piecu vai 
astoņu gadu laikā). Lai gan vīzija ne vienmēr ir pilnībā īstenojama, tā dod ko-
pienai konkrētu ievirzi. Vīzijas izstrādei (vīzijas veidošanas procesam) jābūt gan 
novatoriskam, gan reālam. Vīzijai jāņem vērā un jāatspoguļo galvenie vietējās 
ekonomikas izvērtējuma jautājumi. Tieši balstoties uz vīziju, tiek izstrādāti uzde-
vumi, mērķi un projektu rīcības plāni. Vīzija jāizstrādā un par to jāvienojas visām 
ieinteresētajām pusēm. Tikai tad, ja vīzija pieder ieinteresētajām pusēm, tā kļūst par 
stratēģijas vadlīnijām, virzot dažādas aktivitātes vienā virzienā. Daudzās pilsētās 
notiek pilsētas konsultatīvās sanāksmes, kurās tiek apskatīti vietējās ekonomikas 
izvērtējuma rezultāti un veidota vīzija (skat. 3.1 tabulu). 

“Līdz 2010. gadam šajā pilsētā būs dinamiska uz uzņēmējdarbību vērsta 
pašvaldība, ko raksturos pievilcīga, uzņēmējdarbību veicinoša vide, kas kalpo 
par pamatu virknei uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespēju.” 

3.1 tabula. LED vīzijas piemērs. 

2. solis: izvirzīt mērķus

Mērķi nosaka konkrētākus rezultātus, ko kopiena cenšas panākt. Mērķi ir 
aprakstošāki un konkrētāki nekā vīzija, un tiem jābūt tieši saistītiem ar vietējās 
ekonomikas izvērtēšanas rezultātiem. Pieredze rāda, ka, izvirzot mērķus, ieteicamais 
skaits ir ne vairāk par sešiem18.

1. mērķis: pārveidot vietējo pašvaldību, lai tā būtu atsaucīga pret uzņēmēju 
interesēm. 

2. mērķis: nodrošināt tādus uzņēmējdarbības pakalpojumu un apstākļu 
nosacījumus, lai atbalstītu jaunu un paplašinātu uzņēmumu attīstību 
un paplašināšanos. 

3.2 tabula. LED mērķu piemērs. 

18 Skat., piem., mērķus, ko ietver LED stratēģija Kačanikas pašvaldībā Kosovā: 
http://www.komuna-kacanik.org/en/strategy/.
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3. solis: izvirzīt uzdevumus

Uzdevumi ir vēl konkrētāki. Tiem jāiekļaujas termiņos un jābūt reāliem. To nolūks 
ir izmantot priekšrocības, pārvarēt trūkumus, izmantot iespējas un novērst draudus, 
ko parāda vietējās ekonomikas izvērtējums. Plaši atzīts uzdevumu formulēšanas 
veids ir to atbilstība TRIKS modelim.

TRIKS UZDEVUMS

Iekļaujas termiņos Vai ir skaidri noteikts, cik ilgi notiks uzdevuma īstenošana? Vai tas 
iekļaujas termiņos? 

Ir reāls Vai uzdevuma sasniegšanai ir pieejami pietiekami līdzekļi?

Ir izmērāms Vai uzdevuma rezultātu ir iespējams izvērtēt, kad tas sasniegts?
Ir konkrēts Vai uzdevums risina konkrētu jautājumu?
Ir sasniedzams Vai šis uzdevums ir īstenojams?

3.3 tabula. TRIKS uzdevumi.

Uzdevumi aplūko katru mērķi un sadala to sastāvdaļās. 

1. mērķis:  pārveidot vietējo pašvaldību, lai tā būtu atsaucīga pret uzņēmēju 
interesēm. 

1. uzdevums: līdz 2006. gadam uzlabot uzņēmējdarbības procesus, sakarus 
un pakalpojumus, lai uzņēmējdarbības aptauja uzrādītu 90 % 
apmierinātību par visiem kontaktiem ar vietējo pašvaldību. 

2. mērķis: nodrošināt tādus uzņēmējdarbības pakalpojumu un apstākļu 
nosacījumus, lai atbalstītu jaunu un paplašinātu uzņēmumu 
attīstību un paplašināšanos. 

2. uzdevums:  līdz 2006. gadam ar uzņēmēju attieksmes aptauju palīdzību 
panākt, lai 80 % vietējo uzņēmumu uzskatītu, ka vietējo 
uzņēmējdarbību veicinošā vide ir ievērojami uzlabota.

3.4 tabula. LED mērķu un uzdevumu piemērs.

4. solis: izstrādāt programmas 

Pabeidzot vietējās ekonomikas izvērtējumu un nosakot vīziju, mērķus un 
uzdevumus, kopienai jānoskaidro galvenās programmas, kas kļūs par tās stratēģijas 
pamatu. Pašlaik kopienas izmanto dažādas iespējas, un parasti tiek atlasīta kāda 
no tālāk dotajām iespējām. Šeit aprakstītās programmas attiecas uz praktiski 
visiem LED darbības veidiem, un, kopienām kļūstot zinošākām, arī projekti un 
programmas kļūst sarežģītākas. Lai gan ir pieejama liela izvēle, programmu un 
projektu atlasei jābalstās uz konkrētajām vajadzībām un līdzekļiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu stratēģiju, ieskatot piemērotu programmu izstrādāšanu, 
svarīgi izvērtēt mīksto un cieto infrastruktūru. Piemēram, kopienai, kurā ir maz 
zemes, kas piemērota ražotņu attīstīšanai, būtu ieteicams vispirms risināt jautājumu 
par zemi, pirms piesaistīt ārvalstu investīcijas. Ja ierobežota ir pamata infrastruktūra, 
sākumā ieteicams īstenot programmas, kas palīdzētu vietējai pašvaldībai panākt 
rentablas infrastruktūras shēmas un privātas infrastruktūras nodrošinājumu. 
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Programmas, kas paredz piesaistīt tiešās ārvalstu investīcijas, ir būtiski rūpīgi 
izvērtēt kopumā un īstenot piesardzīgi. Pieredze rāda, ka ārzemju investīciju 
piesaistīšana nedod rezultātu, ja tā nav atbilstoši izpētīta un fokusēta. Daudzi iekšēji 
investīciju projekti ir cietuši neveiksmi vietējā mērogā nacionālo un starptautisko 
ekonomikas un finanšu tirgus pārmaiņu dēļ.19

Atlasot LED programmas, kopienām jāizvērtē gan problēmas, gan iespējas, un, lai 
gan selektīvu un fokusētu attieksmi ir grūti panākt, tai jākļūst par prioritāti šajā 
procesā. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt darbavietu veidošanos, ir 
īstenot LED programmas, kas uzlabo vietējo uzņēmējdarbību veicinošu vidi un 
atbalsta mikro, mazu un vidēju uzņēmumu attīstību.20  Tādēļ atlase ir atkarīga no 
vietējās ekonomikas izvērtējuma. Kopienām, kas pieredzējušas lielu tradicionālo 
rūpniecības nozaru slēgšanu, jāapsver tādu reģenerācijas programmu izstrāde, kas 
balstītos uz cietušo rūpniecības nozari vai rajonu, mazpilsētu vai lielpilsētu, kur šī 
negatīvā ietekme ir bijusi īpaši spēcīga.

Cita labā prakse rāda, ka programmas jāsāk, ja ir līderis, kas ir apņēmības pilns tās 
vadīt. Projektu līderi var pārstāvēt vietējo pašvaldību, privāto sektoru, kopienu vai 
citus sektorus (piem., izpētes vai mācību iestādi). 

Ideālā variantā programmām vajadzētu koncentrēties uz sešām vai mazāk jomām 
- atkarībā no pieejamajiem cilvēku un finanšu resursiem. Tādējādi LED grupas 
darbs nekļūst pārāk virspusējs. Šādā gadījumā arī lēmumu pieņēmēji būs spiesti 
koncentrēties uz prioritātēm. 

19 Skat., piem., ziņojumu ”Inward investment in the North of England: Out of Control?” by Keith Burge, 
Economic Research Services Ltd http://www.ncl.ac.uk/~ncurds/ideas/burge.htm.
20 Skat., piem., CARE vietējās ekonomikas analīzi, lai sekmētu tirgus regulētu uzņēmumu programmas (LEDV) 
http://www.careinternational.org.uk/cgi-bin/display_project_printable.cgi?project_id=69.
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Programmas izvēle 1: vietējās uzņēmējdarbības investīciju klimata
uzlabošana 
Lai uzlabotu vietējās uzņēmējdarbības investīciju klimatu, nepieciešams izvērtēt vietējo 
uzņēmējdarbību veicinošu vidi, lai noteiktu pašvaldības darba izpildi un efektivitāti tajos 
investīciju klimata aspektos, kurus tā regulē. Pašvaldībai jācenšas risināt uzņēmumu 
problēmas un sakārtot procedūras un noteikumus, kas uzlabo vietējo uzņēmējdarbību. 
Lai to izdarītu, pašvaldībai jāīsteno projekti, kas vienkāršo sarežģītas un birokrātiskas 
procedūras, un noteikumi, kuri regulē uzņēmumu dibināšanu, pārvaldīšanu un vadīšanu. 
Šādiem projektiem jāgarantē publisks pārskats un caurskatāmība, un tie jāsāk sadarbībā 
un saistībā ar vietējiem uzņēmumiem un uzņēmēju asociācijām. Projekti var ietvert 
vairākus aspektus.
Zemes, nekustamā īpašuma un attīstības plānošana
Nodrošinot efektīvu likumīgu īpašumtiesību uz zemi un nekustamā īpašuma reģistrācijas 
sistēmu, uzņēmējiem tiek dota iespēja pieņemt informētus secinājumus un lēmumus 
par uzņēmumu teritoriju un paplašināšanu, īpašumtiesībām, investīcijām un nākotnes 
uzņēmējdarbības plānošanu. Plānošanas, zonēšanas un attīstības kontroles sistēmu 
pārskats un uzlabošana veicina īpašumu attīstību un atjaunošanu un var paātrināt 
īstenošanas līgumus un celtniecības programmas. 
Infrastruktūras pakalpojumi un nodrošinājums
Infrastruktūras pieejamība un veicināšana, ieskaitot elektrības, gāzes un ūdens piegādi, 
kanalizācijas un atkritumu saimniecību un telekomunikācijas, ir galvenais pašvaldības 
uzdevums. Pašvaldības var uzņemties pašreizējo pakalpojumu un nākotnes prasību au-
ditu un īstenot programmas un projektus, kuri nodrošina šādas infrastruktūras atbilstību 
standartiem un kvalitāti, kas nepieciešama, lai saglabātu un uzlabotu vietējo uzņēmumu 
investīciju klimatu. 
Uzņēmumu reģistrēšana un licencēšana
Ja tiek nodrošināta efektīva likumīga un caurskatāma uzņēmējdarbības reģistrēšanas 
un licencēšanas sistēma, uzņēmumiem ir iespēja plānot un paplašināties, apzinoties, 
ka šie elementi ir pastāvīgi un nav atkarīgi no personiskās ietekmes, aizbildniecības, 
korupcijas un neoficiālām uzņēmējdarbības attiecībām. Efektīva nodokļu un finanšu 
sistēma, kas paredz publisku pārskatu, kā arī efektīvas un taisnīgas nodokļu likmes un 
iekasēšanas sistēma iedrošina uzņēmējus respektēt un ievērot procesuālos noteiku-
mus. 

Vietējās uzņēmējdarbības standartu veicināšana
Izvirzot un veicinot vietējos uzņēmējdarbības standartus, tiek paaugstināts 
uzņēmējdarbības prakses un pašvaldībā noteikto procedūru līmenis. Darba vietas 
veselības un drošības standartu respektēšana un ievērošana līdzās izpratnei par 
sociālajiem un apkārtējās vides standartiem un uzdevumiem veido uzņēmējdarbības 
vidi, kurā visi uzņēmumi darbojas atzītā līmenī. Šādas programmas var iekļaut darba 
laika regulēšanu un HIV/AIDS programmas un sekmē efektīvāku uzņēmēju un darba 
tirgus aktivitātes. 
Iekšējās aktivitātes un procedūras
Pašvaldībām ir iespējams ieviest programmas, kas uzlabo iekšējo aktivitāti un 
procedūras. Tas nozīmē, ka tiek pieņemti uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgi pašvaldību 
lēmumi, vienlaikus ievērojot labus pašvaldības standartus. Tie var iekļaut publiskus 
ziņojumus un uzņēmēju konsultēšanas sistēmu par visām pašvaldībā apspriestajām 
jaunajām procedūrām, pārskatu par pašvaldības draudzīgumu pret klientiem un veidu, 
kādā no uzņēmējiem tiek saņemti pieprasījumi un kā tie tiek risināti. Pašvaldības var 
arī ieviest jaunas sistēmas, lai veidotu direktoriju par katra pašvaldības departamen-
ta darbiniekiem, kuri ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un plānošanu. Programmas 
var fokusēties uz pašvaldības uzņēmējdarbības aktivitātēm, sniedzot izprotamu un 
caurskatāmu informāciju par pašvaldības lēmumu pieņemšanu, tādējādi nepieļaujot 
nepotismu. 
Investīciju veicināšana un tirgvedība
Izstrādājot un efektīvi īstenojot investīcijas rosinošu tirgvedības un reklāmas stratēģiju, 
pašvaldības gūst iespēju ievērojami uzlabot vietējo uzņēmējdarbības investīciju klima-
tu.

3.5 tabula. Programmas izvēle 1: vietējās uzņēmējdarbības investīciju klimata 
uzlabošana. 
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Programmas izvēle 2: investīcijas cietajā stratēģiskajā infrastruktūrā
Investīcijas cietajā infrastruktūrā nozīmē ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbības 
materiālās vides uzlabošanā, tādējādi veidojot to saistošāku uzņēmumu saglabāšanai, 
paplašināšanai un darbinieku meklēšanai un atlasei. Projekti var paredzēt:
§ būvēt vai uzlabot galvenos ceļus;
§ uzlabot pasažieru un kravas pārvadāšanas dzelzceļu;
§ attīstīt, uzlabot un/vai paplašināt vietējo lidostu;
§ attīstīt, uzlabot un/vai paplašināt vietējo ostu;
§ attīstīt, uzlabot un/vai paplašināt uzņēmumu teritorijas un ēkas, iekļaujot gan koku 

stādīšanu, gan aptverošu apkārtējās vides uzlabošanu, gan pilnīgi jaunu zinātnes 
parku veidošanu;

§ palielināt ražošanā izmantojamā un dzeramā ūdens piegādi;
§ uzlabot un/vai paplašināt notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu;
§ uzlabot un paplašināt telekomunikāciju sistēmas;
§ uzlabot un paplašināt enerģijas piegādes sistēmas;
§ uzlabot apkārtējo vidi;
§ uzstādīt noziedzības apkarošanas aprīkojumu.
Visiem šiem projektiem ir nepieciešami ievērojami finansiālie resursi un investīcijas, un 
tajos jācenšas iesaistīt ārējās aģentūras, reģionālās un nacionālās pārvaldes depar-
tamentus un privāto sektoru. Infrastruktūras vajadzības nekad nav viegli sakārtot pēc 
prioritātēm, it īpaši , ja kopiena saskaras ar nopietnām nabadzības problēmām.
Taču LED stratēģija var palīdzēt pašvaldībām prioritizēt investīcijas infrastruktūrā 
atkarībā no to vajadzībām, potenciālās rentabilitātes un papildu līdzekļu ieguves 
iespējām. Tā arī var palīdzēt identificēt iespējamo valsts un privātā sektora partnerību 
infrastruktūras nodrošināšanā un uzlabošanā. 

3.6 tabula. Programmas izvēle 2: investīcijas cietajā stratēģiskajā infrastruktūrā. 
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Programmas izvēle 3: investīcijas uzņēmumu teritorijā un ēkās  
Investīcijas uzņēmumu teritorijā un ēkās nozīmē uzlabot materiālo vidi, lai tā 
kļūtu uzņēmējdarbībai pievilcīgāka, tādējādi palielinot uzņēmumu saglabāšanas, 
paplašināšanas, darbinieku meklēšanas un atlases iespējas. Projekti var iekļaut šādus 
pasākumus.
Pamestu ēku attīrīšanas programmas
Daudz tradicionālo rūpniecību nozaru bija izvietotas plašā teritorijā. Tās atradās 
lielās ēkās, un bieži vien to teritorija tika ievērojami piesārņota. Vairums attīrīšanas 
programmu vispirms jāsāk ar piesārņojuma novēršanu. Šādos gadījumos būtiski izlemt, 
vai ēkas var rentabli izmantot, kāds ir piesārņojuma līmenis un kādas programmas 
nepieciešams īstenot. Tas nav nedz viegli, nedz lēti izdarāms. Līdzās tam, ka piesārņota 
uzņēmuma teritorija apdraud vietējo sabiedrību, to visdrīzāk nebūs iespējams pārdot 
atzītam uzņēmējam. Tādēļ LED stratēģijā nepieciešams īstenot aptverošu attīrīšanas 
programmu. Tā var iekļaut sākotnēju izvērtēšanu, piesārņojuma pakāpes noteikšanu, 
īpašnieka noskaidrošanu, attīrīšanas prioritizēšanu, finansējuma avota nodrošinājumu, 
papildu programmu izstrādāšanu un regulējošu sistēmu ieviešanu, kas sekmē 
attīrīšanu.
Neizmantotu ēku piemērošana
Dažos gadījumos pamestas ēkas ir iespējams piemērot turpmākai lietošanai, piemēram, 
apsaimniekot kā darbavietas, kas pieder valsts vai privātajam sektoram. Dažas ēkas var 
sadalīt, lai veidotu mazākas darbavietas. Bieži vien vēsturiskas ēkas ir grūti reģenerēt, 
taču vienmēr jācenšas visas vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgās ēkas saglabāt. 
Rūpnieciski un komerciāli izmantojamu teritoriju sagatavošana
Vairumā reģenerācijas programmu ir nepieciešams attīstīt zemi jauniem un paplašinātiem 
uzņēmumiem. Lai šis process būtu efektīvs, dažas teritorijas ieteicams nodrošināt ar 
pamatinfrastruktūru no paša sākuma. Vismaz jācenšas izvērtēt izmaksas un termiņi, 
kas saistīti ar pamatinfrastruktūras ieviešanu. Šis process paredz lielas izmaksas, tādēļ 
ieteicams veidot partnerību ar privāto sektoru.
Novecojušu vai pamestu rūpnīcu telpu uzlabošana
Reģenerācijas stratēģijas parasti ir paredzētas kopienām, kas ir pieredzējušas tādus 
strukturālus pārveidojumus un izmaiņas kā svarīgas nozares slēgšanu, lauku apgabalu 
lejupslīdi vai nolaidību un noziedzību pilsētās.
Rūpnīcu teritoriju, uzņēmumu parku vai zinātnes parku veidošana
Šīs aktivitātes parasti veic privātais sektors. Taču pašvaldība var to ierosināt, nosakot 
šādu nepieciešamību un rosinot pašvaldībā veicinošu vidi. Ūdens, elektrības piegādes 
un notekūdeņu sistēmas izveidošanai, tāpat kā potenciālu rūpnīcas ēku veidošanai tur, 
kur nav noteikta nomnieka, ir vajadzīgas lielas investīcijas Tādēļ pašvaldībām ieteicams 
izmantot šajā jomā privātā sektora investīcijas.

3.7 tabula. Programmas izvēle 3: investīcijas uzņēmumu teritorijās un ēkās.
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Programmas izvēle 4: investīcijas mīkstajā infrastruktūrā 
Investīcijas mīkstajā infrastruktūrā nozīmē ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbības 
komerciālās vides uzlabošanā. Projektos var iekļaut vairākus pasākumus.
Mācību iespējas vai nodrošināšana
Kopienās, kur uzņēmējdarbība nav bijusi svarīga prioritāte, profesionālā apmācība ir 
jāparedz dažādām grupām un jāsaista ar skolu un koledžu izglītības programmām. 
Apmācības nodrošināšanā jāņem vērā pieprasījums, proti, apmācībai jākompensē 
konkrētu prasmju trūkums.
Profesionāli virzītas izglītības nodrošināšana un izglītības pieejamība
Jo vairāk skolas spēj veikt jaunu cilvēku sagatavošanā darba pasaulei, jo labāk. Pro-
jekti var paredzēt darba ētiku, informācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības pamatus un 
nozaru studijas, kurās studenti var pētīt svarīgāko uzņēmējdarbības sektoru ietekmi uz 
viņu kopienu. Ja kopienā pastāv pieaugušo analfabētisms, tas jārisina ar izglītošanas un 
sociālo stratēģiju palīdzību.
Izpētes un attīstības atbalstīšana
Šādu atbalstu var nodrošināt uzņēmumu un augstākās izglītības iestāžu sadarbības 
projekti. Iespējams arī nodibināt vietējo izpētes fondu vai augstskolu beidzēju 
nodarbinātības programmu, kurā jaunie augstskolu beidzēji izmanto savas prasmes 
vietējos uzņēmumos.
Uzņēmēju konsultēšanas dienestu veidošana
Šādā dienestā sākotnēji var būt tikai viens cilvēks, kas sniedz informāciju par piee-
jamiem uzņēmumu pakalpojumiem, piemēram, kreditoriem, mācību programmām, 
grāmatvežiem un juristiem. Laba konsultēšanas dienesta iezīme ir skaidru norādījumu 
sniegšana. Konsultēšanas dienas izveidošana. Pieredze rāda, ka vienoti informācijas 
un konsultāciju centri (one-stop shops) ir efektīvs veids, kā sniegt tehnisku un finansiālu 
palīdzību. Tie parasti atrodas vienā ēkā, kur vietējiem uzņēmējiem ir pieejama visa 
vajadzīgā tehniskā palīdzība, ieskaitot pašvaldības likumdošanas un regulējošos 
jautājumus, kā arī jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Tie bieži tiek izvietoti ēkās, 
kas pēc strukturālām pārmaiņām vairs netiek izmantotas, un šāda vienota informācijas 
un konsultāciju centra telpas var izmantot kā biznesa inkubatoru vai apsaimniekotas 
darbavietas vai biroju.
Kapitāla un finansējuma pieejamība
Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt uzņēmumiem informāciju par visiem potenciālajiem 
finansējuma avotiem. Pašvaldības parasti nesniedz šādu informāciju, jo ar to nodar-
bojas īpašas iestādes. Taču pašvaldības var informēt par nacionālajām programmām 
finansējuma piešķiršanā un līdzīgās jomās.
Uzņēmēju asociāciju un arodbiedrību izveide
Tā kā šī ir institūciju dibināšanas pamataktivitāte, tā var ievērojami sekmēt 
uzņēmējdarbības sektora un LED darbību. Ideālā variantā visās mazpilsētās un 
lielpilsētās ir vairākas šādas institūcijas, ieskaitot komercpalātu vai Tirdzniecības kame-
ru. Iespējams veicināt arī specializētas grupas, piemēram, pilsētas centra uzlabošanas 
grupas un grupas, kas atbalsta nozaru aktivitātes, piemēram, tūrisma tirgvedības 
grupa vai eksportētāju klubs. Vairumam grupu parasti ir vajadzīgs neliels sākotnējais 
finansējums, lai sāktu projektu, un atbalsts kapacitātes palielināšanai.
Uzņēmumiem sniegto pašvaldības pakalpojumu uzlabošana
Uzņēmumi nav tikai vietējās ekonomikas dzinējspēks, bet arī pašvaldības pakalpo-
jumu klienti un potenciālie reklamētāji. Ar pašvaldības pakalpojumiem apmierināts 
uzņēmējs var piesaistīt kopienai jaunus uzņēmumu ar sadarbības tīklu palīdzību. Visi 
noteikumu, nodokļu un licencēšanas aspekti ir pārskatāmi, nekaitējot atbilstošiem un 
nepieciešamiem vides standartiem.
Sociālās iesaistīšanas stratēģijas
Galvenais mērķis ir noskaidrot, kas pārstāv neaizsargātās kopienas grupas un kur tās 
atrodas, un attīstīt stratēģijas, kā tās iesaistīt LED darbībā. Šādās stratēģijās var iekļaut 
valodas programmas minoritāšu grupām, sieviešu uzņēmējdarbības programmas, 
neaizsargāto grupu nodarbinātības stratēģijas un sabiedrisku aktivitātes jauniem un 
gados veciem iedzīvotājiem.
Noziedzības apkarošanas pasākumi
Labas pilsonības nodarbību ieviešana skolu mācību programmās; ārpusskolas 
aktivitāšu organizēšana, lai nodarbinātu gados jaunus cilvēkus; komandanta stundas 
ieviešana naktīs.
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Programmas izvēle 5: vietējās uzņēmējdarbības kāpuma rosināšana
Vietējās ekonomikas kāpumu galvenokārt veicina mazi un vidēji uzņēmumi, kas jau dar-
bojas kopienā. Izaugsmi sekmē konsultāciju, palīdzības un resursu pieejamība, kas ļauj 
vietējiem uzņēmumiem attīstīties. Šīs stratēģijas dažkārt tiek dēvētas par uzņēmumu 
saglabāšanas un paplašināšanas stratēģijām. Vietējo uzņēmumu atbalsta iniciatīvas ir 
dažādas. Dažas ir dārgas, citas lētākas. 
Uzņēmumu saglabāšanas apskates un aptaujas
Uzņēmumu apskate un aptauja palīdz noskaidrot problēmas un noteikt, kā uzņēmums 
darbojas, kur iegūst līdzekļus un vai tas paplašinās. Apskates var izmantot, lai iedrošinātu 
vietējos uzņēmumus meklēt ieguldījumu avotus kopienā, identificēt nepieciešamās 
prasmes, apmaksāt mācības un piedalīties LED stratēģijas izstrādāšanā. Svarīgs aps-
kates uzdevums ir noskaidrot faktorus, kas var izraisīt uzņēmuma pārcelšanos uz citu 
reģionu.
Uzņēmumu tehniskais atbalsts
Tas var iekļaut gan plašas vadības un tirgvedības programmas, gan mācību un 
konsultēšanas kvalitāti un apkārtējās vides standartu apgūšanu, gan specializētu ek-
spertu apmācību, gan izpētes un attīstības atbalstu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta 
akreditētai, pieprasītai, tehniskai palīdzībai, kas tiek apmaksāta par nodalītiem pakal-
pojumiem. Tos bieži sniedz uzņēmumu pakalpojumu centros, un tos bieži nodrošina 
privātais sektors.
Finansiālas konsultācijas un palīdzība
Viens no sarežģītākajiem uzņēmējdarbības jautājumiem ir galveno kapitāla avotu 
pieejamība. Konsultācijas un apmācību par finanšu plānošanu un veidu, kā piekļūt 
kapitālam un kredītiem, var nodrošināt atbilstoša finansiālā atbalsta programma. Dažos 
gadījumos ir iespējams ieviest mazu grantu vai aizdevumu programmas, piemēram, lai 
veicinātu investīcijas modernajās tehnoloģijās. Šādas programmas bieži tiek īstenotas 
nacionālajā un/vai štatu, nevis vietējā līmenī.
Valsts pasūtījums un vietējo ražojumu reklāmas kampaņas
Tā ir vietēja mēroga uzņēmumiem draudzīga politika, kurā vietējā pašvaldība, valsts 
sektora organizācijas un lielāki vietējie uzņēmumi kļūst pieejamāki vietējām kompānijām. 
To var panākt, izmantojot godīgas prakses likumus un iniciatīvas, kas paredz tādus 
līgumus, lai arī mazāki uzņēmumi varētu piedalīties konkursos, tādējādi sekmējot 
vietējo uzņēmumu attīstību, saglabājot valsts pasūtījumu vietējiem uzņēmumiem. Vei-
cinot ciešāku uzņēmumu sadarbību (tīklu veidošana) un atbalstot vietējo piegādātāju 
attīstības programmas ar vietējām ražošanas nozaru asociācijām, kļūst iespējams 
sekmēt vietējo uzņēmumu attīstību, pateicoties izmaiņām pasūtījumu politikā.
Teritorijas un ēku nodrošinājums
Pašvaldībām un reģionālajām pārvaldes struktūrām bieži pieder lielas platības rūpnieciski 
un komerciāli izmantojamas zemes un privātīpašumi, un tām ir lielas iespējas izmantot 
šos resursus, lai sekmētu uzņēmējdarbības investīcijas un uzņēmumu paplašināšanu. 
Laba izpratne par vietējo nekustamā īpašuma tirgu ļauj pašvaldībām plānot attīstību. 
Rosinot infrastruktūru investīcijas, pašvaldības iesaista savus resursu, bet, izīrējot 
vai pārdodot uzņēmējiem zemi vai ēkas, nodrošina tirgus apgrozījumu. Lai palielinātu 
finansējuma iegūšanas izredzes un veicinātu lietderīgāku pašvaldības līdzekļu izmanto-
jumu, ieteicams veikt privātā sektora veiktspējas vai partnerību izpēti.
Eksporta klubi
Eksporta klubi palīdz uzņēmumiem iesaistīties pieredzes, tirgvedības stratēģijas, 
informācijas un apmācības apmaiņā. Tos parasti veido privātais sektors. Programma, 
kas palīdz neoficiālajiem uzņēmumiem ieviest likumīgas aktivitātes un piekļūt attiecīgiem 
ieguvumiem (piem., atbalsta pakalpojumi, kapitāla tirgus, apmācības granti), var atklāt 
ievērojamus vietējos kapitāla avotus un peļņas izdevības, kas pretējā gadījumā paliktu 
neizmantotas.
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Programmas izvēle 6: veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu
Jaunu uzņēmumu dibināšana paredz konsultācijas, tehnisku atbalstu, informāciju 
un līdzekļus, kas palīdz indivīdiem dibināt savus uzņēmumus - individuālas firmas, 
partnerības, kooperatīvus vai kopienas uzņēmumus. 
Finansējuma piešķiršana jauniem uzņēmumiem
Mikrouzņēmumu finansiālais atbalsts ir galvenais faktors, kas sekmē uzņēmumu 
dibināšanu, jo parasti tiem nav pieejami tradicionālie aizdevumi un investīciju institūcijas. 
Mikrouzņēmumu finansēšana ir specializēta joma. Pašvaldības parasti piedalās šajos 
projektos, tiekoties ar mikrouzņēmumu institūcijām, lai izvērtētu nepieciešamā atbalsta 
veidu un sadarbības metodes. Pašvaldības parasti neiesaistās mikrouzņēmumu pro-
jektu īstenošanā, jo tām nav nepieciešamo iemaņu un līdzekļu. To loma galvenokārt ir 
noskaidrot vajadzības un sekmēt institūciju un privātā sektora pārstāvju iejaukšanos.
Mikro darba telpa un apsaimniekota darba telpa:
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt jauniem uzņēmumiem, ir mikro darba tel-
pas un apsaimniekotas darba telpas nodrošināšana, it īpaši, ja tas tiek piedāvāts pakal-
pojumu, tehniskas un administratīvas palīdzības un uzraudzības programmu ietvaros. 
Šos pakalpojumus var sniegt valsts un privātais sektors.
Tehniskas konsultācijas par uzņēmumu menedžmentu
Dibinot uzņēmumu, tā īpašniekam ir jāizprot finansēšanas, biznesa plānošanas, 
tirgvedības un vietējās likumdošanas aspekti, iekaitot nodarbinātību, nodokļu sistēmu, 
darba drošību, apkārtējās vides noteikumus un vispārīgus uzņēmējdarbības principus. 
Neformālas apmācības un atbalsta pieejamība nodrošina pamatvajadzības, un to parasti 
sniedz vienotie informācijas un konsultāciju centri vai neatkarīgi konsultanti. Tāpat kā 
citās tehniskās palīdzības jomās, pašvaldībai arī šajā gadījumā ieteicams sekmēt šo 
pakalpojumu sniegšanu, nevis nodrošināt tos nepastarpināti. Šo pakalpojumu apmaksa 
parasti ir sarežģīta, un dažas aģentūras sniedz ierobežota skaita papildu konsultācijas 
un pēc tam iekasē nelielu maksu. Vienotie informācijas un konsultāciju centri, kas sniedz 
tirgus informāciju, ir īpaši noderīgi.
Oficiālo un neoficiālo uzņēmumu tīklu dibināšana
Cilvēki bieži mācās cits no cita, un šo izglītošanos veicina sadarbības tīkli. Lai 
veidotu klientu bāzi, iegūtu zināšanas par uzņēmuma paplašināšanas iespējām un 
attīstītu sadarbību ar citiem uzņēmumiem tajā pašā sektorā, ir būtiski aktīvi piedalīties 
uzņēmumu tīklu veidošanā. 
Uzņēmumu pārraudzības programmas
Pieredze rāda, ka, apvienojot jaunu un mazu uzņēmumu īpašniekus ar atzītu uzņēmumu 
pārstāvjiem, abas puses ir ieguvēji. Šie tīkli var būt neformāli. Turklāt neformāli pārraugu 
un jauno uzņēmēju tīkli sekmē papildu ieguvumus, paplašinot piegādātāju sasaisti un 
izvēršot nepieciešamo speciālistu apmācību.
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Programmas izvçle 7: investîciju veicinâđana 
Iekđçjo investîciju veicinâđanas nolűks ir piesaistît konkrçtajam apgabalam uzňçmumus 
no citiem valsts reěioniem vai ârvalstîm. Viena no grűtâkajâm, sareţěîtâkajâm un 
riskantâkajâm LED stratçěijâm ir lielu raţođanas un pakalpojumu sektora uzňçmçju 
piesaistîđana. Daďçji tâdçď, ka investoru ir mazâk nekâ kopienu, kas cenšas tos pie-
saistît. Daudzas kopienas ir gatavas pieđíirt  investoriem nepamatotas priekđrocîbas. 
Ârvalstu tieđie investori parasti dod priekđroku neekspluatçtâm piepilsçtu teritorijâm, un, 
lai apmierinâtu đîs vçlmes un piesaistîtu investîcijas, kopienas bieţi pârkâpj plânođanas 
un zonçđanas noteikumus. Tas var ievçrojami sareţěît nâkotnes zonçđanu un izraisît 
pilsçtu izpleđanos un transporta problçmas. Vienmçr nepiecieđams veikt pamatîgu 
investîciju piesaistes izmaksu un ieguvumu ilgtermiňa analîzi. Izraugoties uzňçmuma 
teritoriju, investoru interesç:
§ stabils makroekonomiskais klimats;
§ stabila politiskâ un regulçjođâ vide;
§ tirgus pieejamîba un atklâta konkurence;
§ labvçlîga vide;
§ pieejama teritorija un telpas;
§ atbilstoši, pieejami un uzticami pakalpojumi un transporta sistçma;
§ pieejams kvalificçts darbaspçks;
§ pieejami vietçjie piegâdâtâji un resursi;
§ atbilstođas izglîtîbas, apmâcîbas un izpçtes iespçjas;
§ labs dzîves lîmenis, it îpađi, ja atgriežas emigrçjuđie pilsoňi;
§ reâla regulçjođâ un nodokďu sistçma;
§ veicinâđanas projekti.
Veiksmes gadîjumâ ieguvumi ir ievçrojami. Lîdzâs tieđai nodarbinâtîbai, palielinâtai 
nodokďu bâzei un netieđajai nodarbinâtîbai vietçjâs sabiedrîbas guvums ir arî darbas-
pçka kvalifikâcijas celđana, algu palielinâđanâs un vietçjo SME iespçjas kďűt par đo 
investoru piegâdâtâjiem vai pircçjiem. Investîciju stratçěijas ir veiksmîgas, ja:
§ tâs ir plađâkas LED stratçěijas sastâvdaďas;
§ kopienâ ir atbilstođa infrastruktűra vai tâ atbalsta đâdas investîcijas;
§ mçríinvestîcijas ir izdevîgas ieguvumu saňçmçjiem (parasti veiksmîgâka ir sektora/

klastera metode);
§ tirgvedîbas stratçěijas ir rűpîgi izstrâdâtas, budţeti atbilstođi un papildu pasâkumi - ie-

viesti;
§ veicinâđanas programmas ir pârdomâtas, daţâdotas un nav iztapîgas;
§ personâlam, kas piedalâs investoru piesaistîđanâ, ir izpratne par investîciju vajad-

zîbâm un par to, ko spçj piedâvât kopiena;
§ vietçjo uzňçmumu iespçjas optimizç pârdomâtas programmas.
Tas nozîmç, ka, piesaistot jaunu investoru, tiek veikts viss iespçjamais, lai investors 
saňemtu piegâdes nodrođinâjumu vietçjâ mçrogâ, lai piegâdes íçdes priekđrocîbas tiktu 
izmantotas kopienâ. Tas tiek panâkts, izstrâdâjot investoru programmas. To mçríis ir vei-
cinât investoru apmierinâtîbu un vçlçđanos rast ieguldîjumu avotus vietçjâ kopienâ. 
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Programmas izvēle 8: sektoru (un uzņēmumu klasteru) veidošana
Klasteru attīstība ir metode, kas koncentrējas uz firmu sadarbību, institucionālu attīstību 
un ražošanas nozarēm. Tās ir augsti attīstītas LED stratēģijas, kas jāizmanto tikai pēc 
detalizētas padziļinātas izpētes. Mērķsektori ir tie, kas spēj dot lielāko ieguldījumu 
vietējā ekonomiskajā attīstībā. Ja vietējā ekonomikā jau ir izveidoti uzņēmumu klasteri, 
tie var mērķtiecīgāk veicināt ekonomisko attīstību, iesaistot resursus, kas nodrošina 
lielāku potenciālo peļņu. Klasteru stratēģijas tiek īstenotas plašākā LED stratēģijā, kas 
parasti iekļauj standarta metodes. 
Brokeru un tīklu aģentūru veidošana
Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai vienā klasterī iesaistīti cilvēki regulāri tiktos, 
tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstības izredzes. Piemēram, vietējie zvejnieki un 
zivju pārstrādes nozares pārstāvji var regulāri tikties un apmainīties ar idejām par to, kā 
uzlabot pakalpojumus un pievienot vērtību savām precēm, lai visi būtu ieguvēji. Var vei-
dot amatnieku tīklu, kas kopīgi varētu reklamēt savus izstrādājumus un sākt savstarpēju 
tirdzniecību, veidojot sinerģijas.
Atbalsts kopīgai izpētei
Augstākās izglītības iestādes var veikt izpēti, kuras rezultātā visi klastera dalībnieki 
ir ieguvēji. Piemēram, ir iespējams veikt pētījumu par lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanas zaudējumu samazināšanu.
Uz klasteriem vērsti valsts pasūtījumi un vietējie pasūtījumi
Valsts sektors parasti ir lielākais preču un pakalpojumu pircējs pilsētā, tādēļ vietējiem 
uzņēmumiem ir iespējams vieglāk piekļūt konkursu procesiem. Maziem uzņēmumiem 
parasti ir grūti iegūt lielus valsts pasūtījumus. Klastera iniciatīva var, piemēram, 
iekļaut pārtikas piegādātāju tīkla attīstību, lai nodrošinātu valsts institūciju ēdināšanas 
vajadzības. Loģiska klasteru attīstības iniciatīva iedrošinātu pamata pārtikas produk-
tu piegādātājus iesaistīties pārtikas pārstrādē. Klastera attīstības aktivitātes tad var 
pievērsties pārtikas produktu transportēšanai, uzglabāšanai un iepakošanai. Šādā 
gadījumā uzņēmumi var sākt mazumtirdzniecību un pārtikas pārstrādi privātajam sekt-
oram. 
Klasteriem nepieciešamā informācija
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā veidot klasterus, ir apkopot informāciju par klaste-
ra uzņēmumiem un institucionālajām atbalsta sistēmām. Pēc tam ir iespējams attīstīt 
piegādātāju sasaistes. Šīm programmām nevajadzētu būt sarežģītām.
Ar klasteriem saistīta tirgvedība
Kad klasteris ir identificēts un sāk veidoties, to nepieciešams veicināt un piesaistīt 
atbalsta investīcijas, kā arī paplašināt un izvērst klastera dalībnieku ārējās attīstības 
iespējas.
Pieprasītu prasmju attīstīšana un mācību programmas
Svarīgs klasteru attīstīšanas ieguvums ir tas, ka galvenais uzņēmumu tīklu veidošanas 
rezultāts ir sektorā nepieciešamo prasmju identificēšana. Apmācība un izglītošana 
parasti tiek nodrošināta, ja vairākiem uzņēmumiem ir nepieciešamas līdzīgas iemaņas. 
Viena uzņēmuma vajadzībām nav tik liela ietekme kā uzņēmumu kopai, cenšoties 
ieviest jaunu konkrētu prasmju apmācības programmu. 

3.12 tabula. Programmas izvēle 8: sektoru (un uzņēmumu klasteru) veidošana. 
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Programmas izvēle 9: apgabalu mērķēšana/reģeneratīvās stratēģijas
Apgabalu mērķēšanas un reģeneratīvās stratēģijas ir saistītas ar konkrētu uzņēmumu 
vai nelielas teritorijas LED jautājumiem. Lai gan vairums LED aktivitāšu tiek mērķētas 
pašvaldību mērogā, tomēr, lai risinātu īpašas problēmas, tiek aplūkota noteikta teritorija, 
piemēram, pamesta rūpnīca, nīkuļojošs veikalu vai graustu rajons. Tās var būt arī teri-
torijas ar ekonomiskās izaugsmes potenciālu, piemēram, galvenais uzņēmējdarbības 
rajons. Lai gan vairums LED iniciatīvu nolūks ir veicināt visas pilsētas konkurētspēju, 
parasti ir teritorijas, kam dažādu iemeslu dēļ nepieciešama īpaša pieeja. Piemēram, 
nolaists pilsētas centrs, pamestu rūpnīcu kompleksi, pamests ostas komplekss un 
tamlīdzīgi. Šajās situācijās jāizmanto īpaši pasākumi. 
Pilsētas centra uzlabošanas projekti
Tie var paredzēt dažādas iniciatīvas, ieskaitot uzņēmumu partnerības veidošanu, 
pilsētas centra tirgvedību un uzņēmējdarbības veicināšanas rajonu noteikšanu. Attīstīts 
un aktīvs pilsētas centrs ir visas teritorijas konkurētspējas pamats.
Investīcijas izaugsmes mezglos
Viena no izaugsmes veicināšanas stratēģijām paredz identificēt konkrētas teritorijas 
pilsētas robežās, kur iespējams rosināt konkrētu uzņēmējdarbības formu izvietošanu. 
Izaugsmes mezgls pēc tam var kalpot par plānotas izaugsmes un nodarbinātības cen-
tru. Taču šādu centru nevajadzētu izvēlēties nejauši, bet gan veidot teritorijā, kur jau 
darbojas efektīvu uzņēmumu aglomerācija.
Investīcijas koridoros
Šī stratēģija ir līdzīga mezglu stratēģijai, bet izaugsme tiek virzīta no ekonomiski 
daudzsološas teritorijas uz problemātiskāku teritoriju. Piesaistot papildu investīcijas, 
pasākuma mērķis ir izveidot aktīvu izaugsmes koridoru, kas savienotu bagātākus un 
nabadzīgākus pilsētas rajonus, tādējādi samazinot sociālo un ekonomisko izslēgtību. 
Efektīvu reģeneratīvo programmu īstenošana un sociāli un ekonomiski neaizsargāto 
grupu jautājuma risināšana ir divi galvenie uzdevumi, ar ko saskaras politikas veidotāji. 
Reģeneratīvās stratēģijas tos daļēji ļauj risināt. Tās izmanto visus pieejamos instru-
mentus, bet, tā kā rajonam ir nepieciešama reģenerācija, parasti vajadzīga īpaša uz 
sabiedrību vērsta un bieži vien īpaši mērķēta politika. Reģeneratīvās stratēģijas parasti 
ir laikietilpīgākās, sarežģītākās, dārgākās un nepieciešamākās aktivitātes, ko var veikt 
pašvaldība.
Bezdarbnieku pārkvalificēšana
Atbrīvošana no darba štatu samazināšanas dēļ ir nopietna problēma kopienās, kurās 
notiek strukturāli pārkārtojumi. Ierastākās mērķgrupas ir gados vecāki vīrieši, kuriem 
jau ir skaidri noteiktas prasmes. Būtiski ir panākt, lai pārkvalificēšanās notiek saskaņā 
ar pieprasījumu. Tas ir sarežģīts process, it īpaši tādēļ, ka kopienās parasti ir augsts 
bezdarba līmenis.
Darba meklēšana un nodarbinātības atbalsta aktivitātes
Strādājošajiem, kas atbrīvoti no darba štatu samazināšanas dēļ, ir grūti atrast citu darbu. 
Bieži tas notiek tādēļ, ka viņiem nav darba meklēšanas iemaņu, piemēram, zināšanas 
par to, kur ir pieejamas nodarbinātības iespējas. Nodarbinātības programmas ir ļoti 
efektīvas un var iekļaut gan pašpārliecinātības attīstīšanu, dzīves gājuma rakstīšanas 
iemaņas, gan bezdarbnieku piemērošanu potenciāliem darba devējiem.
Uzņēmējdarbības apmācības un SME atbalsta programmas
Pilsētas galvenās programmas jāpiemēro konkrētām mērķgrupu un teritorijas 
vajadzībām. Lietderīga ir arī lokalizēta pakalpojumu sniegšana.
Kopienas pašpaļāvības palielināšana
Šeit var iekļaut dažādus pasākumus, piemēram, veiksmīgu vietējo piemēru izplatīšana, 
kopienas iedrošināšana veidot savu apkārtrakstu un veicināt amatniecības iniciatīvas.

3.13 tabula. Programmas izvēle 9: apgabalu mērķēšana/reģeneratīvās stratēģijas. 

Trešā stadija: stratēģijas izstrāde 53



Programmas izvēle 10: nepietiekami atalgotu vai grūti nodarbināmu
strādājošo integrēšana
Neaizsargāto grupu mērķēšana nozīmē, ka aktivitātes tiek virzītas uz neaizsargāto 
grupu indivīdiem, piemēram, etniskajām minoritātēm, pilsētu nabadzīgajiem, sievietēm, 
atbrīvotiem darbiniekiem, ilglaicīgiem bezdarbniekiem un jauniešiem. Projektos var 
iekļaut vairākus pasākumus.
Valodas apmācība
Tas ir svarīgs jautājums apgabalos, kur dzīvo lielas viesstrādnieku grupas un minoritāšu 
kopienas.
Pārkvalificēšanās un nodarbinātības programmas
Pārkvalificēšanai jānotiek saskaņā ar pieprasījumu, proti, nepieciešamo prasmju 
noskaidrošanā jāiesaistās uzņēmumiem. Nav jēgas pārkvalificēt indivīdu, ja pēc 
šīm iemaņām vietējā mērogā nav pieprasījuma. Nodarbinātības programmas palīdz 
indivīdiem apgūt nepieciešamās iemaņas, lai atrastu darbu un spētu identificēt 
iespējas.
Izglītības līmeņa paaugstināšana
Šis jautājums parasti attiecas uz visu pilsētu, bet dažām kopienām var būt īpaša 
nepieciešamība.
Uzņēmējdarbības apmācība 
Daudzās grupās valda augsts bezdarba līmenis un ir daudz darbinieku neoficiālajā 
sektorā. Uzņēmumu vadības, finansēšanas un tirgvedības pamatu apguve var 
ievērojami uzlabot šo kopienu stāvokli.
Nodarbinātības un pašnodarbinātības programmu pieejamība sievietēm
Šie projekti var paredzēt prasmju attīstīšanu, pašpaļāvības palielināšanu un mazbērnu 
novietņu vai ārpusskolas klubu izveidošanu.
Mikrouzņēmumu aizdevumu programmas
Šie pasākumi ir arī piemēroti, lai palielinātu neaizsargāto grupu pašnodarbinātības 
iespējas.
Darba pieredze un skolotāju un skolēnu darba prakses projekti
Šie projekti paredz uz neilgu laiku iesaistīt skolotājus un skolēnus uzņēmumu darbā, 
lai viņi gūtu praktiska darba pieredzi un attīstītu darba ētiku. Skolotāji, piedaloties šādā 
projektā, iegūst dziļāku izpratni par darbavietas prasībām.
Mentoru programmas
Pieredzējuši uzņēmēji pārrauga iesācēju aktivitātes un palīdz ar iedrošinājumu un 
idejām. Mentoru programmas var būt ļoti neformālas, un tas ir veids, kā palīdzēt 
cilvēkiem dibināt savus uzņēmumus.
Veselības aprūpes programmas
Bieži vien neaizsargātajām grupām ir sliktākā veselība. Līdzās tiešai ietekmei uz 
indivīdu, slikta veselība ir arī ievērojams šķērslis darbavietas nodrošināšanā. Veselības 
aprūpes programmas ir cieši saistītas ar konkrētām skolām un kopienām. Tās var 
īstenot arī kopienas resursu centri. HIV/AIDS programmas būs prioritāte vairākos 
LED programmām apgabalos, kur epidēmija ir visvairāk izplatīta. Profilakse un aprūpe 
mazina negatīvo ietekmi uz ģimenēm, it īpaši nabadzīgajām.
Kopienas resursu centru veidošana
Centru mērķis ir darboties kā vienotas informācijas un konsultāciju centriem, nodrošinot 
vairākus informācijas pakalpojumus vietējās sabiedrības interesēs. Šiem centriem nav 
jābūt īpaši sarežģītiem, un to pakalpojumi var ietvert gan veselības aprūpi, izglītību, gan 
uzņēmējdarbības konsultācijas, nodokļu maksāšanu, LED un mājokļu nodrošinājumu.

3.14 tabula. Nepietiekami atalgotu vai grūti nodarbināmu strādājošo integrēšana.
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5. solis: atlasīt projektus

Katrā programmas jomā projekti jāierosina un jāatlasa, balstoties uz konkrētiem 
kritērijiem. Katrs potenciālais LED projekts ir jāizvērtē, lai noteiktu, vai tas at-
bilst plašākiem LED mērķiem, uzdevumiem un prioritātēm, ko ir apspriedušas un 
atzinušas ieinteresētās puses. Pirms projektu, it īpašu laikietilpīgāku, sākšanas ie-
teicams veikt to ekonomisko novērtējumu, lai noteiktu, vai projekts ir tehniski un 
finansiāli īstenojams.

Svarīgs prioritāšu noteikšanas instruments ir izmaksu un ieguvumu analīze, it īpaši 
strādājot ar dārgiem projektiem. Iespējams, ka vairāki projekti ir konkurētspējīgi, 
tāpēc projektu izmaksu un paredzamā rezultāta salīdzinājums var sniegt kvantitatīvu 
informāciju, kas palīdz prioritāšu noteikšanas procesā. Pašvaldības bieži vēlas 
salīdzināt projekta pieteikuma ieguvumus jaunu darbavietu, atalgojuma pieau-
guma, jaunu uzņēmumu dibināšanas, pieaugošas peļņas un „vērtības par naudu” 
izteiksmē. Šo rezultātu sasniegšanas termiņam ir svarīga loma projektu svarīguma 
noteikšanā.

Ātru ieguvumu projekti, kam ir redzami un taustāmi īstermiņa ieguvumi, ir īpaši 
vajadzīgi LED kopējās stratēģijas veidošanas procesā, jo tie veicina dažādu 
ieinteresēto pušu ilgstošu atbalstu.

Sarežģītu projektu, kam vajadzīgi lielāki resursi un ilgāki īstenošanas termiņi, at-
lase ir jāveic, balstoties uz detalizētāku analīzi un iekļaujot sākotnējo dzīvotspējas 
izvērtējumu, ekonomisko novērtējumu, struktūras pārskatu, biznesa plāna 
sagatavošanu un uzraudzīšanas un novērtēšanas programmu. 

STRATĒĢIJAS DOKUMENTĒŠANA

Ideālā variantā stratēģijai jātiek dokumentētai, publicētai un apspriestai vairākās tās 
stadijās, ieskaitot LED stratēģijas izstrādes laiku un pabeidzot vietējās ekonomikas 
izvērtējumu. Informācijas izplatīšana un publiskas konsultācijas pilsētas domē ļauj 
izzināt plašākas sabiedrības attieksmi un idejas. Pēc tam, kad ir notikusi vienošanās 
par aptverošo stratēģiju un ir veikta apspriede par LED projektu īpatnībām un 
atlasi, pārstrādāts šo dokumentu izdevums jādara zināms visai sabiedrībai ar 
vietējo plašsaziņas līdzekļu palīdzību, ieskaitot pilsētas domes sanāksmes un citus 
formātus. Ja iespējams, materiāli jāievieto pašvaldības interneta lapā.

LED stratēģijai ir jāveicina sabiedrības atsauksmes un jāņem tās vērā. Kopienās, kur 
ieinteresēto pušu līdzdalība ir īpaši ierobežota, stratēģijas dokumentu nepieciešams 
izstrādāt melnraksta formā un izmantot par turpmāko konsultāciju pamatu pirms 
galīgā LED stratēģijas varianta noformulēšanas. Pašvaldībai jāraugās, lai pirms 
īstenošanas stadijas sākšanas notiktu vienošanās par efektīvu komunikācijas 
plānu. 
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Ceturtā stadija: īstenot stratēģiju 

Ceturtā stadija: stratēģijas īstenošana 
1. solis: Sagatavot visu programmu un projektu īstenošanas plānu.
2. solis: Sagatavot katra projekta rīcības plānu. 
3. solis: Veidot institucionālas struktūras LED īstenošanai un uzraudzīšanai. 
4. solis: Nodrošināt nepieciešamo ieguldījumu pieejamību. 
5. solis: Izpildīt projekta rīcības plānā izvirzītās aktivitātes.

1. solis: sagatavot visu programmu un projektu īstenošanas plānu

Līdzko ir atlasītas LED programmas un projekti, sākas īstenošanas plānošana. 
Stratēģijas īstenošana balstās uz plašu īstenošanas plānu, kas savukārt balstās uz 
projektu rīcības plāniem. Īstenošanas plānā tiek izvirzīts LED stratēģijas īstenošanas 
budžets, cilvēkresursi, institucionālie un procesuālie aspekti. Tādējādi tas apvieno 
visus LED stratēģijas projektus un programmas.

Rīcības plāns izvirza uzdevumus, atbildīgās puses, reālus termiņus, cilvēkresursus 
un nepieciešamo finansējumu, finansējuma avotus, paredzamo ietekmi un rezultātus, 
darba izpildes rādītājus un katra projekta izvērtēšanas sistēmas (skat. 2. soli).

Īstenošanas plāns darbojas kā starpnieks starp projektiem un to rīcības plāniem, lai 
nepieļautu neatbilstošu konkurenci pēc resursiem. Tas arī informē visus dalībniekus 
par uzraudzīšanu un novērtēšanu, it īpaši pašvaldības izpilddirektoru un mēru, kuri 
informē augstākus valsts pārvaldes līmeņus un sabiedrību. 

LED stratēģijas īstenošanas galvenie jautājumi
§ Kas uzņemas atbildību par katru programmu un projektu?
§ Kādi ir mērķi izpildes, termiņu un finansējuma izteiksmē?
§ Kādi pasākumi jāveic, lai sasniegtu mērķus?
§ Kādas būs pārskata struktūras un komunikācijas stratēģija un kā tās tiks iz-

mantotas?
§ Kādas ir darba izpildes uzraudzīšanas un novērtēšanas sistēmas un procesi?
§ Kā nodrošināt to reālu izmantošanu?
§ Kāds ir projekta vai programmas ilgtspējīgas īstenošanas budžets un 

cilvēkresursi?
§ Kādas ir LED programmu un projektu institucionālās sekas, ieskaitot 

pašvaldības procesu un procedūru sekas?
§ Kādi jauninājumi jāveic departamentu un personāla koordinēšanā, lai īstenotu 

projektu? 
§ Kādas jaunas iemaņas nepieciešamas programmu un projektu īstenošanai? 

4.1 tabula. Galvenie LED stratēģijas īstenošanas jautājumi.
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2. solis: sagatavot katra projekta rīcības plānu

Pēc programmu un projektu atlases un prioritāšu noteikšanas nepieciešams detalizēt 
aktivitātes, kuras jāveic, lai īstenotu katru projektu. Tādēļ jāizstrādā katra projekta 
rīcības plāns. Rīcības plānā jāiekļauj šāda informācija. 

RĪCĪBAS PLĀNA PAMATELEMENTI

Projekta uzdevumi Katram projektam jābūt skaidri izvirzītiem uzdevumiem, kas 
atbilst īstenojamā projekta mērķiem.

Projekta ieguldījumi Resursi, kas nepieciešami projekta īstenošanai, piem., 
cilvēkresursu ieguldījums un kapacitāte, kapitāls un kārtējie 
izdevumi, citi ieguldījumi, piem., zeme un ēkas.

Aktivitāšu saraksts Katrā projektā veicamo galveno aktivitāšu kopsavilkums.
Projekta ietekmes 

rādītāji
Projekta tiešais rezultāts, piem., biznesa inkubatora 
veidošana.

Projekta rezultāti Tiešie ietekmes rādītāju rezultāti, piem., biznesa inkubatora 
veidošanas rezultāts var būt četru jaunu uzņēmumu 
dibināšana.

Projekta ietekme Ietekme tiek saistīta ar stratēģijas mērķiem un plašāku projekta 
ietekmi ilgākā laika periodā, pat pēc projekta beigšanas, 
piem., konkrēta uzņēmumu klastera izveidošana, balstoties 
uz inovāciju centru.

Projekta vadīšana Kas uzņemsies finansiālo un vadības atbildību par projektu 
(pašvaldībā vai ārpus tās)? Plāna ietvaros jādarbojas 
likumīgiem institucionāliem mehānismiem. Galveno atbildību 
par projekta vadīšanu vajadzētu uzņemties līderim. Ja līderis 
neuzņemas projekta vadīšanu, vēlreiz jāizvērtē, vai projekts ir 
reāls LED projekts, pirms to iekļaut attiecīgajā LED stratēģijā.

4.2 tabula. Rīcības plāna galvenie komponenti.

Izveidojot standarta rīcības plāna formu, lēmumu pieņēmējiem, veicot to atlasi, ir 
vieglāk salīdzināt projektu priekšrocības. Šie aspekti ir svarīgi rīcības plāna ele-
menti:
§ projekta nosaukums un programmas veids;
§ īss projekta apraksts;
§ uzdevumu hierarhija;
§ ieinteresētās puses un to paredzamais ieguldījums;
§ reāli termiņi;
§ nepieciešamie cilvēkresursi un finansējums;
§ finansējuma avoti ar paredzamajām izmaksām;
§ paredzamā ietekme un rezultāti; 
§ darba izpildes rādītāji un katra projekta progresa novērtēšanas sistēmas.
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3. solis: veidot institucionālas struktūras LED īstenošanai un 
uzraudzīšanai

Oficiālas vai neoficiālas saiknes nodibināšana un uzturēšana ar visām galvenajām 
ieinteresētajām pusēm var veicināt LED īstenošanu un uzraudzīšanu. Darba 
attiecību un uzticēšanās veidošana starp partneriem palīdz noteikt perspektīvas un 
dažādot darba kārtību.

Vairums plaša mēroga visaptverošu LED stratēģiju tiek īstenotas, pateicoties valsts 
un privātā sektora partnerībai, kura veicina pašvaldības un veido privātā sektora 
un vietējās sabiedrības grupas. Privātais sektors bieži vēlas vadīt iniciatīvas, kas 
vērstas uz pilsētu centru vitalitātes un dzīvotspējas uzlabošanu, vai iesaistīties 
uzņēmējdarbības attīstības iniciatīvās. Vietējās sabiedrības grupas bieži vēlas 
vadīt iniciatīvas, kuru uzdevums ir uzlabot neaizsargāto iedzīvotāju mērķgrupas 
veselības aprūpi vai mājokļu apstākļus. 

Stratēģijas īstenošana nekad nav tik skaidri definēta kā pati stratēģija. Tai 
bieži vajadzīgs ilgāks laiks nekā plānots, nepārtraukta institucionālo struktūru 
koordinēšana un pilnveidošana un pastāvīga uzraudzība. Īstenojot ikvienu projek-
tu vai programmu, visa projekta laikā nepieciešams veikt pārskatus, lai iespējami 
veiksmīgāk īstenotu projektu nemitīgi mainīgā vidē.

4. solis: nodrošināt nepieciešamo ieguldījumu pieejamību

Īstenojot LED stratēģiju, paredzēto ieguldījumu pieejamība ir jānodrošina, pirms 
tiek sākta stratēģijas īstenošana. LED īstenošanai ir nepieciešami resursi, laiks un 
politisks atbalsts, un šo ieguldījumu nodrošināšana un saglabāšana nosaka pro-
grammu un projektu un tādējādi arī visaptverošās vīzijas īstenošanas efektivitāti. 

POLITISKA ATBALSTA NODROŠINĀJUMS

Lai stratēģijas īstenošana būtu veiksmīga, jābūt pieejamam politiskam atbalstam. 
Pašvaldību vadītāji var izmantot savu ietekmi, lai sekmētu un dibinātu daudzlīmeņu 
partnerību un tīklus LED procesa atbalstam un gādātu par LED resursu piešķiršanu. 
Iesaistot LED stratēģijas apspriešanā visu politisko partiju vadītājus, pašvaldība 
var ievērojami uzlabot veiksmīgas stratēģijas īstenošanas izredzes un ilglaicību, 
noskaidrojot, kādas programmas vai politika ir nepieciešamas un kas būs to 
rezultātu saņēmēji, kā arī ieviešot nepieciešamo resursu noteikumus. Politisks at-
balsts ir vajadzīgs arī darbā ar ārvalstu donoriem, privāto sektoru un nevalstiskām 
organizācijām, lai attīstītu iekšējos un ārējos virzītājspēkus un veicinātu atbalstu. 
Izvēloties dažādus partnerus un sadarbojoties ar tiem stratēģiskās plānošanas 
procesa sākumā, stratēģijas īstenošanas laikā iespējams paplašināt informācijas, 
ieguldījumu un finanšu resursu bāzi. 
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STRATĒĢIJAS FINANSĒŠANA

Ilgtspējīga, ilgtermiņa LED stratēģijas finansējuma avota iegūšana un saglabāšana 
ir sarežģīts uzdevums, jo bieži vien LED nav pašvaldības ar likumu noteikts 
pienākums. Nosakot un vienojoties par pašvaldības budžetu, LED konkurē par 
ierobežotiem līdzekļiem ar mājokļu celtniecības, veselības aprūpes un izglītības 
departamentu. Bieži vien vēlētām amatpersonām ir grūti attaisnot jau tā nepietie-
kamu līdzekļu piešķiršanu LED, jo citas jomas bieži tiek uzskatītas par svarīgākām 
pašvaldības attīstībā nekā LED iniciatīvas. Tādēļ nepieciešams iegūt politisku 
atbalstu gan pašvaldībā, gan kopienā, lai iedrošinātu finansējuma piešķiršanu. 
Pašvaldībai nepieciešams pilnībā apzināties, ka LED ir potenciāls nākotnes peļņas 
pieauguma garants, un izprast saikni starp veiksmīgu LED, palielinātu vietējo eko-
nomisko aktivitāti un pašvaldības budžeta pieaugumu. 

LED stratēģijas rīcībā jābūt apstiprinātam budžetam. Sākumposmā tas var būt 
neliels, taču tam jāparedz turpmāka finansējuma iespējas. Ideālā variantā, atlasot 
programmas un projektus, finansējums tiek paredzēts visam projektam, jo projek-
ti bieži ilgst vairākus gadus. Tādēļ nepieciešams arī izstrādāt projektu sākšanas, 
ilgtspējības un beigšanas stratēģiju. 

LED iniciatīvu finansējuma avoti
§ Pašvaldības ienākumi no īpašuma nodokļiem, uzņēmējdarbības nodokļiem un 

dalībmaksām. 
§ Pašvaldības īpašumā esošu industriāli vai komerciāli izmantojamu ēku un ze-

mes noma vai pārdošana.
§ Nacionālo un štatu pārvaldes struktūru starpvaldību pārvedumi.
§ Ārvalstu donoru granti un aizdevumi.
§ Privātā sektora finansējums, piemēram, korporatīvi ieguldījumi un investīcijas.
§ Fondi, it īpaši apkārtējās vides aizsardzības, cilvēkresursu iniciatīvas un 

nabadzības apkarošanas veicināšanai.
§ Daudzpusējas aģentūras.

4.3 tabula. LED iniciatīvu finansējuma avoti.

5. solis: izpildīt projekta rīcības plānā izvirzītās aktivitātes 

Īstenojot projektu rīcības plānus, jāpārbauda, vai visi galvenie partneri, kas sākumā 
identificēti kā projekta ieguvumu saņēmēji vai potenciāli ieguldītāji, joprojām at-
balsta projektu. Pirms īstenošanas jāieceļ vadītāji, kas atbild par katru projektu. 
Projekta īstenošanas laikā jāveic pastāvīgi pārskati, lai projekts sasniegtu izvirzītos 
mērķus un vēlamos rezultātus. Datu apkopošana ir uzskatāma par prioritāti, lai 
iegūtu projekta laikā un pēc tā beigšanas veiktajai uzraudzīšanai un novērtēšanai 
nepieciešamo informāciju. Izmantojot saprātīgas vadības metodes, piemēram, 
projekta uzraudzīšanu un novērtēšanu, iespējams novērst aizkavēšanos, tādējādi 
garantējot nepārtrauktu projekta īstenošanas procesu.
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PROJEKTA VADĪTĀJA IECELŠANA

Projekta vadītājam jāvada LED projekts līdz tā īstenošanas beigām un jāpārrauga tā 
attīstība. Vadītājam ir vairāki pienākumi, ieskaitot projekta attīstīšanu un uzlabošanu, 
kā arī projekta stratēģiskās un tehniskas attīstības veicināšanu. Projekta vadītājam 
vajadzētu identificēt, izvērtēt un sākt sadarbību ar citiem potenciāliem projekta 
īstenošanas resursu avotiem un spēt plānot un virzīt darbu ikdienas situācijās. 

Novērtējot un pārskatot projekta progresu attiecībā pret īstenošanas plānu, projek-
ta vadītāja pienākums ir informēt iekšējās un ārējās ieinteresētās puses, ieskaitot 
vietējo pašvaldību, donorus, LED vadības grupu un privātā un valsts sektora partne-
rus, un tādēļ jāspēj veidot efektīva profesionāla partnerība ar visām ieinteresētajām 
pusēm. Projekta vadītājam ieteicams būt ar iepriekšēju projektu vadīšanas piered-
zi un zināšanām un izpratni par LED projektiem. Piemēram, izvēloties projekta 
vadītāju, lai izveidotu un vadītu uzņēmējdarbības attīstības centru, nebūtu parei-
zi iecelt par vadītāju cilvēku, kam nav iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbības 
attīstībā un īpašumu pārvaldībā. Protams, projekta vadītāja izvēle ir atkarīga no 
atbilstoši kvalificētu vietējo indivīdu pieejamības un uzticamības. 
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Piektā stadija: stratēģijas pārskats

Piektā stadija: stratēģijas pārskats
1. solis: Kas? Kādēļ? Kad?
2. solis: Uzraudzīšana.
3. solis: Novērtēšana.
4. solis: Institucionālā kārtība.
5. solis: Stratēģijas pārskats un plānošanas process.

1. solis: Kas? Kādēļ? Kad?

Lai gan LED ir salīdzinoši jauna disciplīna, ir pieejami vairāki sliktas prakses 
piemēri, kas ilustrē potenciālās kļūdas, turklāt vairums no tām ir saistītas ar 
salīdzinoši nedaudziem iemesliem:
§ politika (ieskaitot galveno ieinteresēto grupu neiesaistīšanu, nepiemērotu 

zonēšanu);
§ projekta vadītāju labās gribas trūkums, jo viņu darbs netiek regulāri pārbaudīts;
§ stratēģiska plānojuma trūkums (tāpēc tiek izvirzīta nepiemērota stratēģija);
§ neatbilstošs finansējums, izpēte, uzraudzīšana un novērtēšana (tiek izstrādātas 

neatbilstošas stratēģijas un iniciatīvas); 
§ grantu meklēšana; 
§ sekošana jaunākajiem virzieniem.

Stratēģijas pārskatīšana palīdzēs pašvaldībai noteikt, kāds ir tās LED stratēģijas 
progress, vai tā ir pieļāvusi kļūdas stratēģijas īstenošanā un kā šīs kļūdas iespējams 
labot. 

LED stratēģija jāpārskata regulāri, lai noskaidrotu vietējās ekonomikas pārmaiņas 
un īstenošanas procesā iegūtās zināšanas. Vietējās ekonomiskās attīstības 
stratēģijas pārskats parasti tiek veikts katru gadu un bieži saistībā ar pašvaldības 
finanšu plānošanas ciklu. Šis pārskats balstās uz uzraudzīšanas un novērtēšanas 
plānu, kas nosaka LED stratēģijas plānošanas procesa un programmu un projektu 
īstenošanas procedūras novērtēšanas procedūras un indikatorus.21 Gan pašvaldībai, 
gan vadības komitejai jāiesaistās pārskata procesā. LED stratēģijas izstrādāšanas un 
īstenošanas novērtēšanā jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis. Aptaujas un fokusa 
grupas ir lietderīgi stratēģijas pārskata informācijas avoti. Lai saglabātu procesa 
virzītājspēku un rosinātu vietējās sabiedrības entuziasmu un uzticību, svarīgi ir 
sekmēt politisko atbalstu un publicēt informāciju par sasniegumiem. 

21 Lietderīga informācija par LED darba izpildes rādītājiem ir pieejama Lielbritānijas Vietējās darba izpildes 
rādītāju bibliotēkas projektu interneta labā. Tajā ir pieejama informācija par reģenerācijas izpildes indikatoriem 
un tehnisku definīciju dokuments, kas sniedz sīkāku indikatoru izskaidrojumu un aprakstu:
http://www.local-pi-library.gov.uk/economic_regeneration.shtml.
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LED stratēģijas pārskatā iekļaujamie jautājumi 
§ Vai SWOT analīze ir joprojām derīga vai arī apstākļi ir mainījušies?
§ Vai ir pieejams vairāk informācijas un vai tā rezultātā galvenie jautājumi ir 

mainījušies? 
§ Vai vīzijā, mērķos vai uzdevumos jāievieš izmaiņas, lai pielāgotos 

apstākļiem?
§ Vai projekti sasniedz paredzētos rezultātus? Ja nesasniedz, kas būtu

 darāms? 
§ Vai darba izpildes rādītāji tiek ievēroti? Ja netiek, kādēļ?
§ Kādas izmaiņas nepieciešamas ieviest?
§ Vai izpildes rādītājus vajadzētu mainīt?
§ Vai projektos jāiesaista vairāk aktivitāšu?
§ Vai projektus nepieciešams mainīt? 

5.1 tabula. LED stratēģijas pārskatā iekļaujamie jautājumi.

Uzraudzīšana un novērtēšana (M&E), kā iepriekš aprakstīts, ir viena no galvenajām 
LED īstenošanas plāna sastāvdaļām. Projekta mērogā jāizvirza nepārprotami in-
dikatori, lai novērtētu katra projekta ieguldījumus, ietekmes rādītājus, rezultātus 
un ietekmi. Tie tiek apvienoti, lai noskaidrotu programmas panākumus un izvērstu 
visaptverošu LED stratēģijas izvērtējumu. Pastāvīga plānošanas un izglītošanās 
procesa laikā ik pēc pusgada un gada nepieciešams organizēt sanāksmes, kurās tiek 
apspriesti iegūtie rezultāti.

Programmas sākumā nepieciešams organizēt stratēģisku uzraudzīšanas un 
novērtēšanas semināru. Tajā vajadzētu noteikt M&E termiņus, ieskaitot plānotus sa-
tura un procesa rādītāju pārskatus. Lai izvērtētu progresu kopš bāzes līmeņa vietējās 
ekonomikas izvērtēšanas, nepieciešams veikt neatkarīgu galveno rādītāju auditu ar 
atkārtotām pašvaldības un uzņēmumu aptaujām. Tās var būt gan kvantitatīvas, gan 
kvalitatīvas.

2. solis: uzraudzīšana

Uzraudzīšana ir nepārtraukta stratēģijas un/vai projekta īstenošanas novērtēšana 
attiecībā pret izvirzītiem termiņiem, kā arī projekta ieguvumu saņēmēju 
ieguldījuma, infrastruktūras un pakalpojumu izmantošanas novērtējums. Tā uzrāda 
esošos un potenciālos panākumus un problēmas pietiekami agri, lai projekta pro-
cess tiktu laikus mainīts. Uzraudzīšana vērtē projektu, kāds tas ir, nosaka progresu, 
fokusējas uz darba izpildi un notiek nepārtraukti.. 

3. solis: novērtēšana
Novērtēšana ir periodisks projekta nozīmīguma, izpildes, efektivitātes un ietekmes 
(paredzētas un neparedzētas) izvērtējums attiecībā pret izvirzītajiem mērķiem. 
Projekta īstenošanas laikā projektu vadītāji veic pagaidu izvērtēšanu kā pirmo 
progresa pārskatu, prognozi par paredzamajiem projekta rezultātiem un lai 
identificētu nepieciešamās pārmaiņas projekta struktūrā. Novērtēšanas rezultātā 
tiek apspriesta projekta struktūra, izdarīti secinājumi un spriedumi, izvērtēta 
programmas vai projekta efektivitāte. Novērtēšana kļūst par projekta cikla 
pamatu.22

22 Sīkāku informāciju par uzraudzīšanu un novērtēšanu skat. ‘Monitoring & Evaluation: Some Tools,
Methods and Approaches’, (2002), Operations Evaluation Department, World Bank: http://
www.worldbank.org/oed
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Novērtēšana ir iedalāma divās kategorijās. Procesa novērtējums ir virzīts uz 
programmu un projektu īstenošanu, bet rezultātu novērtējums - uz programmu 
rezultātiem. Procesa novērtējums uzrāda, kā programmu ir iespējams uzlabot, 
bet rezultāta novērtējums noskaidro, vai programma vispār ir efektīva. Abu veidu 
programmu novērtējumi ir lietderīgi LED programmu vadītāju darbā.23

PROCESA NOVĒRTĒŠANA REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANA

ikdienas 
uzdevumu 

uzraudzīšana

programmas 
aktivitāšu 

izvērtēšana

rezultātu 
uzskaitīšana

efektivitātes 
noteikšana

izmaksas un 
ieguvumi

ietekmes 
izvērtēšana

Avots: Bartik, 2002.

Procesa novērtēšana pārklājas ar uzraudzīšanas aktivitātēm, un abas ir saistītas 
ar projektu vai programmu īstenošanu. Procesa novērtēšanā ietilpst periodiska 
sistemātiska īstenošanas procesa kvalitātes pārbaude, un programmas tiek iekšēji 
uzraudzītas ar novērtēšanas ziņojumu palīdzību. Tie dažādos līmeņos tiek izstrādāti 
katru nedēļu, mēnesi vai ceturksni. LED programmu īstenošanā var iesaistīt arī 
starpposma novērtējumus, kas iekļauj vadības ziņojumus, resursu izmantošanas 
pētījumus vai finanšu auditus. Procesa novērtējums var norādīt uz izmaiņu 
nepieciešamību programmas aktivitātēs, mērķgrupās, vadības struktūrā vai finanšu 
stratēģijā.

Rezultātu novērtēšanas uzdevums galvenokārt ir noteikt, kas būtu noticis ar pro-
grammas ieguvumu saņēmējiem un LED aktivitātēm, ja iesaiste nebūtu notikusi. 
Rezultātu novērtēšanā pirmām kārtām tiek izvērtēta konkrētā LED projekta iesais-
tes pievienotā vērtība

Rezultātu novērtējumiem vajadzētu aplūkot četrus galvenos parametrus. Pirmkārt, 
novērtējumos jāatspoguļo un jāuzskaita rezultāti. To var izdarīt, noskaidrojot, kas 
ir noticis ar mērķgrupu un kā tā ir mainījusies. Uzskaitot rezultātus, tiek arī nos-
kaidrots, vai programmas uzdevums ir sasniegts un kādi ir iespējamie neparedzētie 
rezultāti. Otrkārt, rezultātu novērtējumi nosaka programmas efektivitāti. Tas 
tiek izdarīts, izvērtējot pakāpi, kādā programma ir radījusi redzamas pārmaiņas 
mērķgrupā. Treškārt, rezultātu novērtēšanā jāapsver, vai programmas ieguvumi 
atsver izdevumus, veicot izdevumu un ieguvumu analīzi. Visbeidzot atbilstoša 
rezultātu novērtēšanā tiek izvērtēta ietekme, noskaidrojot, vai ir ieviesti redzami 
situācijas uzlabojumi, kurus politikai vai programmai tika uzdots risināt.

LED stratēģijas izvērtēšanā nepieciešams atšķirt rezultātus, kas ir tiešas LED 
stratēģijas sekas, no tiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē, piemēram, pateicoties 
nacionālās ekonomikas augšupejai. Piemēram, bezdarbs var samazināties par 10 
procentiem gadu pēc LED stratēģijas īstenošanas, taču šis rādītājs daļēji var būt 
nacionālā kopprodukta pieauguma rezultāts. Šajā gadījumā vajadzētu salīdzināt 
LED stratēģijas novērtēšanas datus ar nejauši atlasītiem līdzīgiem rādītājiem citās 
kopienās, kā arī nacionālos un reģionālos vidējos rādītājus. Pēc tam ir iespējams 
23 Bartik, T (2002) ‘Evaluating the Impacts of Local Economic Development on Local Economic outcomes: 
What Has Been Done and What is Doable?’ Paper Presented to the OECD LEED Conference, November 20-21, 
Vienna Austria: http://www.upjohninstitute.org/publications/03-89.pdf.
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noteikt pārmaiņas šajos rādītājos, kas ir kopīgas visām kopienām un tādēļ neattiecas 
uz atsevišķu LED stratēģiju. Tādējādi rezultāta izvērtēšanā kļūst iespējams atdalīt 
ārējas novirzes no LED stratēģijas tiešās ietekmes. Taču daudzās valstīs tas ir grūti 
izdarāms, jo nav pieejami nedz dati, nedz finansējums. Jebkurā gadījumā būtiski ir 
uzraudzīt un novērtēt aktivitātes projekta un stratēģijas līmenī.

Galvenais uzdevums ir izveidot ļoti rūpīgu novērtēšanas metodiku, ņemot vērā 
investīciju nozīmīgumu, kā arī praktiskos apsvērumus, kas saistīti ar resursu 
pieejamību un tehniskajām iespējām.

KĀDĒĻ UZRAUDZĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA?
§ Veiksmīgi izstrādāta uzraudzīšanas un novērtēšanas sistēma palīdz atbildēt uz 

jautājumu: ”Kā lai zina, kad esam sasnieguši mērķus?”
§ Tas ir pamats pārskatam par resursu izmantojumu.
§ Rūpīgi izmantota visās projekta cikla stadijās, uzraudzīšana un novērtēšana 

palīdz nostiprināt stratēģiju un projektu struktūru un īstenošanu.
§ Tā palīdz veidot uzņēmēju, finanšu institūciju un investoru uzticību, atklāti 

informējot par rezultātiem.
§ Ieguvumu reģistrēšana palīdz laikus nostiprināt atbildību, izprotot brīdinājumus 

par iespējamām problēmām, kļūst iespējams rīkoties, pirms pieaug izmaksas.
§ Atbilstoši izstrādāta M&E ļauj veikt starpposma labojumus.
§ Uzticamas M&E informācijas plūsma īstenošanas laikā ļauj vadītājiem noteikt 

progresu un piemērot aktivitātes, ņemot vērā iemantoto pieredzi.
§ Tās procesā ir ieviešamas izmaiņas, lai noteiktu mērķuzņēmumu, sektoru un 

kompāniju mainīgās vajadzības.
§ Tā informē, kā efektīvāk izmantot ierobežotu finansējumu, virzot investīcijas 

uz programmām un pasākumiem, kuriem ir lielākā ietekme uz produktivitāti, 
darbavietu skaita palielināšanu vai investīcijām.

§ Tā ļauj izvērtēt LED iesaisti salīdzinājumā ar labas prakses piemēriem.
§ Tā demonstrē LED iesaistes ietekmi nabadzības apkarošanas, pilsētu koppro-

dukta palielināšanos vai klientu, pilsoņu un potenciālo investoru iesaistīšanas 
ziņā.

§ Tā palīdz pamatot budžeta vajadzības turpmākai LED iesaistei.
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UZRAUDZĪŠANAS UN NOVĒRTĒŠANAS ATŠĶIRĪBU KOPSAVILKUMS

UZRAUDZĪŠANA NOVĒRTĒŠANA

Kas Uzraudzīšana ir process, kas 
regulāri apkopo informāciju par 
visiem programmas vai projekta 
aspektiem. Tā tiek izmantota 
lēmumu pieņemšanā par projektu 
īstenošanu.

Novērtēšana paredz paiešanu 
malā, lai gūtu dziļāku izpratni par 
sasniegto ietekmi un rezultātiem. 
Tā tiek izmantotā visos lēmumu 
pieņemšanas gadījumos.

Nolūks Analizēt situāciju.
Noskaidrot problēmas un rast 
risinājumus.
Atklāt raksturīgas ievirzes un 
iezīmes.
Ievērot programmu aktivitāšu 
termiņus.
Izvērtēt starpposmu mērķu 
progresu un pārstrādāt aktivitātes, 
lai sasniegtu šos mērķus.

Noteikt, cik veiksmīgs ir bijis 
projekts vai programma.
Noteikt, kādā mērā mērķi ir 
sasniegti.
Mācīties, kā tiek veikts efektīvs 
darbs.
Izveidot iegūtā pieredzi, lai 
varētu uzlabot līdzīgas nākotnes 
programmas un projektus.

Kad Uzraudzīšana ir nepārtraukts 
process (katru dienu, mēnesi, 
gadu). Uzraudzīšanas aktivitātes 
jānosaka projekta darba plānā, 
un tām jābūt ierastai projekta 
īstenošanas sastāvdaļai.

Novērtēšana notiek periodiski: 
starpposma laikā; projekta beigās; 
ilgu laiku pēc projekta beigšanas 
(3-8 gadi).

Kā Uzraudzīšanu var veikt personāls 
un dalībnieki ar praktisku 
darbu, pakalpojumu sniegšanas 
pārskatiem un vadības informācijas 
sistēmas palīdzību.

Iekšējo novērtēšanu veic projekta 
vadītājs un/vai projekta personāls 
un dalībnieki. Ārēju novērtēšanu 
parasti veic ārējie konsultanti, 
aģentūras un donori.

Kādēļ Uzraudzīšana sniedz vadītājiem 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
analizētu projekta situāciju, noteiktu 
un atrastu risinājumus, noskaidrotu 
ievirzes un iezīmes, ievērotu 
termiņus un izvērtētu progresu 
attiecībā pret paredzamajiem 
rezultātiem. Tā ļauj pieņemt 
lēmumus par cilvēku, finanšu 
un materiālajiem resursiem un 
mazināt nevajadzīgas programmas 
izmaksas.

Novērtēšana ir formāls 
šādu projekta sasniegumu 
dokumentēšanas process:
progress darba plānā;
sistēmu nodibināšana;
plānoto pasākumu īstenošana;
mērķu sasniegšana;
projekta efektivitāte;
projekta ietekme;
efektivitāte vai rentabilitāte.

Informācijas 
veids

Lielāks uzsvars uz kvantitatīvo 
informāciju, bet tiek vākti arī 
kvalitatīvi dati, lai kontekstualizētu 
kvantitatīvo analīzi.

Lielāks uzsvars uz kvantitatīvo 
informāciju, bet tiek vākti arī 
kvalitatīvi dati. Kvalitatīva analīze 
bieži var veicināt kvantitatīvu 
izvērtējumu.

Informācijas 
kategorija

Aprakstoša, analītiska un 
dokumentējoša informācija tiek 
izmantota, lai noskaidrotu projekta 
”kas” un izprastu ”kādēļ”.

Aprakstoša, analītiska un 
dokumentējoša informācija 
tiek izmantota, lai novērotu 
un reģistrētu projekta ”kas” un 
izprastu ”kādēļ”.

5.3 tabula. Uzraudzīšanas un novērtēšanas atšķirību kopsavilkums.  
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4. solis: institucionālā kārtība 

Ieviešot institucionālu kārtību progresa izvērtēšanai, uzmanība jāpievērš cilvēkiem, 
procesiem un notikumiem, kas būs nepieciešami, lai izvērtētu progresu gan 
stratēģijas, gan atsevišķu projektu un programmu līmenī. Izstrādājot formālu 
institucionālu kārtību, galvenie jautājumi ir:
§ kas ir cilvēki, kuri izvērtēs progresu? 
§ kāda veida informācija viņiem būs nepieciešama, lai izvērtētu progresu?

Domājot par procesiem, vajag noteikt nepieciešamo novērtēšanas instrumentu veidu 
un iegūtos produktus, piemēram, progresa ziņojums (piemērus skat. 5.4 tabulā).

ATGRIEZENISKĀ SAITE

Ieteikumi, kā iestrādāt M&E rezultātus lēmumu pieņemšanas procesā.

PROJEKTA PROGRESA NOVĒRTĒŠANAS AKTIVITĀŠU PIEMĒRS

PASĀKUMU GADA CIKLS

PASĀKUMS LAIKS NOLŪKS PROCEDŪRA IEINTERESĒTĀS 
PUSES

Ikgadējā 
plānošana

Janvāris Noteikt 
ieguldījumu, 
ietekmes 
rādītāju, 
indikatoru, 
saistītu 
aktivitāšu līmeni

Ikgadēji darba 
plāni
Atsevišķi plāni
Ikgadējais 
budžets
Grantu sarakts
(atjaunināts) 
Darba kārtība

Vadība
Projekta 
personāls
Institucionālās 
ieinteresētās 
puses

Ceturkšņu M&E 
semināri

Maijs un 
oktobris

Progresa 
novērtējums
Plānotās pret 
esošās izpildes 
uzraudzīšanas 
pieņēmumi

Atjaunināti 
īstenošanas 
plāni
Izpildes 
uzlabošanas 
plāni

Vadība
Projekta 
personāls

Starpposma 
novērtējums

Jūnijs un jūlijs Atsauksme 
uz jaunām 
iespējām
Galveno 
indikatoru 
pārskats
Pieņēmumu 
ilgtstpējība

Progresa 
ziņojums
Struktūras un 
īstenošanas 
plāni

Vadība
Projekta 
personāls
Donori
Partneri

Ikgadējā 
ieinteresēto 
pušu sanāksme

Decembris Izvērtēt ietekmi
Ietekmes 
rādītāju 
progresa 
pārskats
Pieņēmumu 
attaisnojums 

Novērtēšanas 
rezultāti
Progresa 
ziņojums par 
iegūto pieredzi

Vadība
Projekta 
personāls
Ieguldītāji
Klienti
Partneri

5. 4 tabula. Projekta progresa novērtēšanas aktivitāšu piemērs.
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NEPĀRPROTAMI UZDEVUMI

Veiksmīga uzraudzīšana un novērtēšana nevar notikt, ja nav veiksmīgas projekta 
struktūras ar skaidri definētiem un reāliem uzdevumiem.

GALVENIE DARBA IZPILDES INDIKATORI

Skaidri definētu un strukturētu galveno darba izpildes indikatoru (KPI) komplekts 
ļauj izvērtēt progresu. Darba izpildes indikatori ir noteikumi, kas norāda sasniegto. 
Tie informē, cik efektīvi ir iespējams noteikt projekta vai programmas panākumus. 
Darba izpildes indikatori var būt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kvantitatīvi in-
dikatori iekļauj skaitļus, procentus, procentu izmaiņas utt. Kvalitatīvie indikatori 
ir grūtāk izvērtējami. Tie ir vērsti uz tādiem aspektiem kā rezultāta kvalitāte vai 
indivīda attieksme pret jaunu pakalpojumu. Lai iegūtu šādu informāciju, jāīsteno 
atbilstoši pasākumi. Izstrādājot M&E sistēmu, nepieciešami vairāku veidu in-
dikatori. Tie iekļauj mērķa indikatorus, kas izvērtē stratēģijas vai projekta pro-
gresu virzībā uz mērķi; ietekmes indikatorus , kas izvērtē progresu attiecībā pret 
ieguldījumiem; ieguldījumu indikatorus, kas izvērtē finanšu, cilvēku resursus un 
personāla laika izmaksas.

Indikatoriem jābūt atbilstošiem TRIKS metodei.
§ TRIKS - Iekļaujas Termiņos, ir Reāli, Izmērāmi, Konkrēti, Sasniedzami.
§ Derīgi – tiem jābūt derīgiem galveno M&E (PME) ieinteresēto pušu izpratnē un  

jāizvērtē tas, ko ir paredzēts izvērtēt.
§ Uzticami – secinājumi, kas izdarīti, balstoties uz šiem indikatoriem, būtu tādi 

paši, ja novērtēšanu veiktu citi cilvēki.
§ Dzimumu līdztiesība – indikatorus nedrīkst ietekmēt dzimumu atšķirības.
§ Jutīgi – tiem jābūt pietiekami jutīgiem, lai izvērtētu situācijas svarīgās 

izmaiņas.
§ Rentabli - informācijai/pieredzei ir jābūt ieguldītā laika un naudas vērtai.
§ Savlaicīgi - datus vajadzētu vākt un apkopot salīdzinoši agri projekta sākumā.
§ Saskaņā ar vietējām spējām/resursiem – tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti vai 

apgrūtinoši projekta partneriem. 
§ Jāizmanto esošo – indikatoriem nevajadzēt no jauna izdomāt riteni, bet gan 

izmantot vietējās datu vākšanas aktivitātes vai, ja iespējams, indikatorus, kas jau 
izmantoti citos projektos.

DATU VĀKŠANA

Nepieciešamais datu vākšanas veids ir atkarīgs no indikatora izvēles. Stratēģijas vai 
projekta mērķu īstenošana ir atkarīga no tā, kā projekta atbalstītāji attiecas pret pro-
jekta dotajām precēm un pakalpojumiem. Lai uzzinātu viņu attieksmi un ieguvu-
mus, vajadzīgas konsultācijas un datu vākšana, kas neietilpst vadības pienākumos. 
Ja ieguvumu saņēmējiem ir pieejami projekta pakalpojumi un viņi tos izmanto un 
ir ar tiem apmierināti, projekts nodrošina atbilstošus pakalpojumus un tiek sas-
niegti mērķi. Taču ir būtiski izvērtēt projektu iekšējo ieguldījumu (finansējums, 
personāla nedēļas), ietekmi (progress) un procesu (kuri projekti iekļaujas termiņos). 
Ieguldījumu, ietekmes un progresa rādītājus parasti veido projekta vadība.
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5. solis: stratēģijas pārskats un plānošanas process

KO NOZĪMĒ LED STRATĒĢIJAS PLĀNOŠANAS PROCESS?

Uzraudzīšana nedrīkst būt tikai papildu aktivitāte, kas tiek veikta LED stratēģiskās 
plānošanas beigu posmā. Novērtēšana var notikt ar intervāliem, taču tā var notikt ti-
kai tad, ja pieejama pietiekama uzraudzīšanas informācija. Novērtēšanai vajadzētu 
palīdzēt pārskatīt stratēģiju un tās projektus.

M&E 1. STADIJĀ: DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA

Pirmā stadija sniedz iespēju apspriest uzraudzīšanas un novērtēšanas ietvarus, kas 
tiks izmantoti visa projekta laikā. Tie ietver:
§ jautājumu par to, kādi ilgtermiņa institucionālie mehānismi ir nepieciešami, lai 

nodrošinātu stratēģijas M&E, proti, stratēģijas uzraudzīšanas komisiju;
§ uzraudzīšanas un novērtēšanas plāna izstrādāšanu, lai ziņotu par mehānismiem 

visas stratēģijas formulēšanas laikā. Tas var iekļaut gada, ceturkšņa progresa 
ziņojumus un gada sanāksmes, regulārus preses paziņojumus un sanāksmes ik 
pēc divām nedēļām.

Ieinteresēto pušu konsultācijas veido sadarbīgu M&E sistēmu. Tas nodrošina virkni 
ieguvumu, kas balstās uz tradicionālajiem M&E sistēmu ieguvumiem. Tie iekļauj:
§ uzlabotu attīstības un nabadzības apkarošanas izpildi;
§ palielinātu vietējā mēroga izglītošanos, vadības kapacitāti un iemaņas;
§ pastiprinātu sadarbību ar galvenajām ieinteresētajām pusēm;
§ lielāku atbildību par projektu;
§ ilgtspējīgākas M&E sistēmas, jo ir atbilstošākas vietējās sabiedrības spējām, 

prasmēm un resursiem;
§ paaugstinātu PME sistēmu rentabilitāti, jo tās izmanto lētas datu vākšanas un 

apkopošanas metodes.

Tradicionāla uzraudzīšana un novērtēšana ir virzīta uz metodēm un sistēmām, 
kuras nosaka ārējie eksperti. Sadarbīga uzraudzīšana un novērtēšana balstās uz 
novērtēšanas metožu un sistēmu apspriešanu, lai tās atbilstu vietējām vajadzībām 
un citiem M&E informācijas lietotājiem, piemēram, donoriem, pašvaldībām vai 
nacionālajām pārvaldes struktūrām.

Sadarbīgā uzraudzīšanas un novērtēšanas procesā novērtētājs ir vadītājs/treneris/
pavadonis, vadot grupas, lai panāktu konsensu par M&E jautājumiem un palielinātu 
to kapacitāti, lai, izmantojot objektīvus M&E, uzlabotu programmas darba izpildi. 
Tradicionāli atšķirība starp M&E un PME nebija tik liela. Tālāk tiek salīdzinātas 
abas pieejas.
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TRADICIONĀLA NOVĒRTĒŠANA SADARBĪGA NOVĒRTĒŠANA

Kādēļ

Pārskats. Parasti kopsavilkuma 
vērtējums par projektu, lai 
noteiktu, vai finansējums 
turpināsies.

Ļaut vietējiem iedzīvotājiem 
ierosināt, kontrolēt un ieviest 
korekcijas.

Kas Ārējie eksperti. Kopienas pārstāvji, projekta 
personāls, veicinātāji.

Ko

Iepriekšnoteikti panākumu 
indikatori.
Galvenās izmaksas un ražošanas 
rezultāti.

Cilvēki izvirza paši savus 
panākumu indikatorus.

Kā

Uzsvars uz zinātnisku 
objektivitāti. Novērtētāju 
distancēšanās no pārējām 
dalībpusēm; sarežģītas 
procedūras; aizkavēta, 
ierobežota pieeja rezultātiem.

Pašnovērtēšana, vienkāršas 
metodes, kas piemērotas vietējai 
kultūrai, atklāta tūlītēja rezultātu 
apmaiņa, pateicoties vietējai 
sadarbībai novērtēšanas procesā.

Kad

Starpposmos un beidzot 
projektu.

Jebkāds programmas 
uzlabošanas izvērtējums; 
uzraudzīšanas un novērtēšanas 
saplūšana, tādēļ bieži tiek veikti 
nelieli izvērtējumi.

5.5 tabula. Tradicionāls un sadarbīgs novērtējums.

M&E 2. STADIJĀ: VIETĒJĀS EKONOMIKAS IZVĒRTĒŠANA

Vietējās ekonomikas izvērtēšana jāuzskata par iespēju apkopot bāzes līmeņa datus 
par ekonomiku (ekonomikas apraksts pirms LED stratēģijas īstenošanas), lai LED 
stratēģiju rezultāti tiktu uzraudzīti stratēģijas īstenošanas laikā.

M&E 3. STADIJĀ: STRATĒĢIJAS FORMULĒŠANA

Stratēģijas formulēšanā jāiekļauj objektīvi darba izpildes indikatori, kurus ņems 
vērā, izvērtējot progresu attiecībā pret mērķiem. Datu vākšanas metodikā darba 
grupai jāformulē arī plāns , kas noteiktu progresu, balstoties un objektīviem izpil-
des indikatoriem. Stratēģijas formulēšanas etapu ir lietderīgi izmantot, lai noteiktu, 
kas ir atbildīgs par stratēģijas īstenošanas uzraudzīšanu. Stratēģijas īstenošanas 
etapā uzraudzīšanas un novērtēšanas darba grupai vajadzētu apspriest un izstrādāt 
uzraudzīšanas un novērtēšanas plānu, kas noteiktu:
§ kā tiks apkopoti dati galveno izpildes indikatoru uzraudzīšanai;
§ kā tiks apkopoti dati katra projekta progresa uzraudzīšanai; 
§ pasākumi un pārskata mehānismi, kas nodrošina nepārtrauktu pārskatāmību par 

progresu ieinteresētajām pusēm.

M&E 4. STADIJĀ: STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA

Šajā brīdī uzraudzīšanas institucionālajām struktūrām jau jābūt ieviestām.

M&E 5. STADIJĀ: STRATĒĢIJAS PĀRSKATS

Stratēģijas pārskats ir stratēģijas un tās īstenošanas atbilstības izvērtēšana.
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Saites ar ārējām organizācijām

Šajā sadaļā ir uzrādītas interneta saites ar asociācijām, valsts un nevalstiskām 
organizācijām, kas saistītas ar LED iniciatīvām un izpēti. Tas nav aptverošs ar 
vietējo ekonomisko attīstību saistītu institūciju saraksts. Aktīvas papildu saites 
līdzās tālāk minētajām ir pieejamas interneta lapā: http://www.worldbank.org/
urban/led/8_links.html

KAMBODŽAS VIETĒJĀS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 
http://gdrc.org/icm/country/acleda.html
Kambodžas vietējās ekonomiskās attīstības aģentūra (The Association of Cambo-
dian Local Economic Development Agencies) (ACLEDA) ir neatkarīga nevalstis-
ka Kambodžas organizācija, kas sekmē vairākas LED programmas un iniciatīvas 
ar provinču filiāļu un rajonu biroju palīdzību. ACLEDA atbalsta apmācību 
uzņēmējdarbības un mazu uzņēmumu vadīšanā, novadu un ciematu banku izveidi, 
tehniskas konsultācijas un kredītus vidējiem uzņēmumiem. 

BERTELSMANA FONDS

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
Bertelsmana fonds (Bertelsmann Foundation) ir politiski neatkarīgs fonds, kas 
balstās uz principu, ka privātā uzņēmējdarbība veicina humānākas un ilgtspējīgākas 
sabiedrības izveidi. Tas ievieš projektus dažādās nozarēs, piemēram, ekonomiskajās 
un sociālajās jomās, starptautiskajos sakaros, izglītībā, veselības aprūpē un kultūrā. 
No 1999. gada līdz 2004. gadam Bertelsmana fonds un Pasaules Banka kopīgi 
atbalstīja projektu ”Pārmaiņu pilsētas”, kas vietējām pašvaldībām Austrumeiropā 
deva iespēju izveidot jaunus vietējās pārvaldes konceptus. Pašvaldības, kas 
piedalījās projektā, izstrādāja stratēģijas vietējās ekonomiskās attīstības vai 
apkārtējās vides politikas un cieto atkritumu saimniecības jomā. 

VIETĒJO EKONOMISKO STRATĒĢIJU CENTRS

http://www.cles.org.uk/
Vietējo ekonomisko stratēģiju centrs (The Centre for Local Economic Strategies) 
(CLES) ir neatkarīgs domu apmaiņas centrs un organizāciju tīkls, kas saistīta ar 
vietējo ekonomisko attīstību, reģenerācijas pasākumiem un vietējās pārvaldes 
struktūrām. CLES apvieno LED politikas attīstību ar informācijas un konsultāciju 
pakalpojumiem. 

PILSĒTU ALIANSE

http://www.citiesalliance.org/
Pilsētu alianse (Cities Alliance) tika izveidota, lai veicinātu jaunus instrumentus, 
praktiskas metodes un zināšanu apmaiņu, lai sekmētu vietējo ekonomisko attīstību 
pilsētu nabadzības apkarošanā. Tās aktivitātes atbalsta projekta ”Cilvēku apmetņu 
darbakārtība” (Habitat Agenda) īstenošanu. Tā ir globāla pilsētu un attīstības 
partneru alianse, kuras centieni ir vērsti uz pilsētu nabadzīgo iedzīvotāju dzīves 
apstākļu uzlabošanu.   

Saites ar ārējām organizācijām 78



UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS KORPORĀCIJA

http://www.cfed.org/
Uzņēmējdarbības attīstības korporācija (The Corporation for Enterprise Deve-
lopment (CFED) atbalsta aktīvu veicināšanas un ekonomisko iespēju stratēģijas 
galvenokārt  maznodrošinātās un nabadzīgās kopienās un cenšas apvienot kopie-
nu praksi, valsts politiku un privātos tirgus jaunos veidos. CFED interneta lapā ir 
pieejama informācija par ekonomisko un kopienu attīstību, ieskaitot materiālus par 
uzņēmumu attīstību, individuālām vērtībām un ilgtspējīgām ekonomikām.

MĀJOKĻU UN PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

http://www.hud.gov/
ASV Mājokļu un pilsētvides attīstības departamenta (The U.S. Department of 
Housing and Urban Development - HUD) misija ir nodrošināt kopienas ar resur-
siem, kas nepieciešami, lai īstenotu ekonomiskās un kopienu attīstības iniciatīvas. 
HUD ekonomiskās attīstības birojs sadarbojas ar vietējām pašvaldībām, bezpeļņas 
organizācijām un privāto sektoru, lai panāktu sinerģiju. HUD interneta lapa sniedz 
informāciju par virkni programmu, ieskaitot ekspluatēto teritoriju ekonomiskās 
attīstības iniciatīvu un ekonomiskās attīstības publikācijas. 

DIENVIDĀFRIKAS VIETĒJO PAŠVALDĪBU DEPARTAMENTS

http://www.dplg.gov.za/
Dienvidāfrikas vietējo pašvaldību departaments (The South African department 
of Local Government) ir nacionālās valdības departaments, kas veicina ilgtspējīgu 
attīstību un atbalsta provinču un vietējās pārvaldes struktūras. DLG interneta lapa 
sniedz informāciju par virkni avotu, ieskaitot LED rokasgrāmatu un reģeneratīvo 
stratēģiju izvērtējumu.

STARPTAUTISKĀS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
http://www.dfid.gov.uk/
Starptautiskās attīstības departaments (The Department of International Deve-
lopment - DFID) ir Lielbritānijas valdības departaments, kas atbild par attīstības 
veicināšanu un nabadzības mazināšanu. DFID interneta lapā ir atrodama informācija 
par starptautiskās attīstības mērķiem un starptautiskās tirdzniecības jautājumiem, 
kā arī Lielbritānijas valdības otrā politiskā koncepcija par starptautisko attīstību 
“Pasaules nabadzības apkarošana: globalizācijas izmantošana nabadzīgo labā” (Eli-
minating World Poverty: Making Globalization Work for Poor)

EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS ADMINISTRĀCIJA

http://www.doc.gov/eda
Kā ASV federālās valdības departaments Ekonomiskās attīstības administrācija 
(The Economic Development Administration - EDA) piešķir grantus infrastruktūras 
attīstīšanai, vietējās kapacitātes palielināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai, lai 
palīdzētu nabadzīgām kopienām atvieglot apstākļus, kas saistīti ar plaša mēroga un 
ilglaicīgu bezdarbu un nepietiekamu nodarbinātību. EDA interneta lapā doti EDA 
izpētes ziņojumi par finansētiem ekonomiskās attīstības pētījumiem, informācija par 
ekonomiskās attīstības praksi, tirdzniecības instrumentiem, kā arī par ekonomiskās 
attīstības plānošanas būtību un plānošanas piemēri.
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KANĀDAS EKONOMISKO ATTĪSTĪTĀJU ASOCIĀCIJA

http://www.edac.ca/
Kanādas Ekonomisko attīstītāju asociācija (The Economic Developers Association 
of Canada - EDAC) ir nacionāla vietējās un provinču ekonomiskās attīstības darbi-
nieku profesionāla organizācija. EDAC piedāvā izglītojošus seminārus, nacionālus 
metožu tīklus, stratēģijas un situatīvus pētījumus un tīklu veidošanas iespējas 
valsts, provinču un starptautiskā mērogā. Interneta lapā ir pieejami avoti, ieskaitot 
LED ”Pieredzi”, ”Profesionālo attīstību” un ”Apkārtrakstu”.

VIDES AIZSARDZĪBAS AĢENTŪRA

http://www.epa.gov/
Vadot vides zinātnes, izpētes, izglītības un novērtēšanās pasākumus, ASV Vides 
aizsardzības aģentūra (The Environmental Protection Agency - EPA) izstrādā un 
ievieš noteikumus, kas īsteno vides aizsardzības likumus, ko apstiprina kongress. 
EPA atbild par izpēti un nacionālu standartu ieviešanu daudzās vides aizsardzības 
programmās, kā arī uzliek štatiem un ciltīm pienākumu izdot atļaujas un uzraudzīt 
un garantēt to ievērošanu. EPA interneta lapā atrodama ekonomisko jautājumu 
sadaļa ar informācijas saitēm par ekonomisko atjaunināšanu un ekspluatēto terito-
riju attīstīšanu. 

EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS IZPĒTES PADOME: PILSĒTU KONKURĒTSPĒJAS UN KOHĒZIJAS 
PROGRAMMA 
http://cwis.livjm.ac.uk/cities/
Lielbritānijas Ekonomiskās un sociālās izpētes padome ar Lielbritānijas Vi-
des aizsardzības departamenta un citu organizāciju atbalstu 1997. gadā aizsāka 
apjomīgu izpētes programmu par pilsētām. Programma ”Pilsētas: konkurētspēja un 
kohēzija” (CITIES: Competitions and Cohesion) sastāvēja no četriem integrētiem 
situatīviem pētījumiem par Londonu, Bristoli, Liverpūli un Mančestru, Glāzgovu 
un Edinburgu, kā arī vēl apmēram 20 citiem projektiem par galvenajiem pilsētvides 
izpētes jautājumiem. Programmu rezultāti ir pieejami interneta lapā.

EIROPAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU ASOCIĀCIJA

http://www.eurada.org/
Eiropas attīstības aģentūru asociācija (The European Association of Development 
Agencies - EURADA) ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt reģionālo 
ekonomisko attīstību, pateicoties dialogam ar Eiropas Savienību. Tā atbalsta pie-
redzes apmaiņu starp biedriem un transnacionālo kooperāciju starp reģionālajām 
attīstības aģentūrām. EURADA sastāvā ietilpst apmēram 150 attīstības aģentūras 
no 25 valstīm gan Eiropas Savienībā, gan Centrālajā un Austrumu Eiropā. Inter-
neta lapā sniegta informācija par sākotnējo izvērtēšanu un projektiem un vairāki 
ziņojumi. 
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EIROPAS SAVIENĪBA

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
Eiropas Savienības oficiālā interneta lapa sniedz plašu informāciju un vadlīnijas 
par ES politiku, kas attiecas uz vietējo un reģionālo ekonomisko attīstību un 
reģenerāciju. Lapā dotas oficiālas saites par reģionālo politiku, ieskaitot Interreg 
III, strukturālos fondus un strukturālo fondu reformu, noteikumiem, kas attiecas uz 
valsts atbalstiem, un ES darbu, veicinot reģionālo attīstību.

FORDA FONDS

http://www.fordfound.org/
Forda fonds (Ford Foundation) ir neatkarīga filantropiska organizācija, kuras 
mērķis ir nostiprināt demokrātiskās vērtības, samazināt nabadzību un netaisnību, 
veicināt starptautisku sadarbību un sasniegumus. Tas galvenokārt piešķir grantus 
vai aizdevumus zināšanu palielināšanai organizāciju un tīklu stiprināšanai. Fonda 
ekonomiskās attīstības nodaļa veicina ilgtspējīgus ekonomiskus neaizsargāto gru-
pu dzīves apstākļu uzlabojumus ar finanšu attīstības un ekonomiskās drošības un 
darbaspēka attīstības palīdzību. 

VĀCIJAS TEHNISKĀ KORPORĀCIJA

http://www.gtz.de/
Būdama starptautiska attīstības aģentūra, Vācijas Tehniskā korporācija (Deut-
sche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit - GTZ) ir viena  no pasau-
les lielākajiem pakalpojumu uzņēmumiem attīstības sadarbībā. GTZ atbalstītie 
attīstības projekti aptver plašu tematisko jomu un uzdevumu spektru. Šajā interneta 
lapā ir brīvi pieejams vietējās ekonomiskās attīstības instrumentu komplekts, kas 
sniedz pārskatu par LED situatīvajiem pētījumiem un teorētiskajām perspektīvām.  

EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS

http://www.ied.co.uk/
Ekonomiskās attīstības institūts (The Institute of Economic Development - IED) ir 
Lielbritānijas organizācija ekonomiskās attīstības praktiķiem. IED pēta vietējās un 
reģionālās attīstības jautājumus, popularizē labu pieredzi un organizē profesionālu 
ekonomiskās attīstības apmācību.

AMERIKAS ATTĪSTĪBAS BANKA 
http://www.iadb.org/
Amerikas attīstības banka (Inter-American Development Bank - IADB) tika 
nodibināta 1959. gadā, lai palīdzētu paātrināt ekonomisko attīstību Latīņamerikā 
un Karību jūras salās. Banka tika dibināta, balstoties uz Latīņamerikas val-
stu ilglaicīgu vēlmi nodibināt institūciju, kas palīdzētu risināt reģiona aktuālās 
problēmas. IADB ir ilgtspējīgas attīstības departaments, kas sniedz informāciju 
par tādām jomām kā valsts un pilsoniskā sabiedrība, infrastruktūra, finanšu tirgi un 
privātā uzņēmējdarbība. Lapā ir arī pieejama informācija par LED prezentācijām 
no vietējās ekonomiskās attīstības semināra, kas notika 2001. gadā, un situatīviem 
pētījumiem par vietējo ekonomisko attīstību Latīņamerikā mikro, mazu un vidēju 
uzņēmumu jomā. 
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VIETĒJĀS APKĀRTĒJĀS VIDES STARPTAUTISKĀ PADOME

http://www.iclei.org/
Vietējās apkārtējās vides starptautiskā padome (The International Council for 
Local Environmental Initiatives - ICLEI) ir vietējo pašvaldību starptautiskās 
vides aizsardzības aģentūra. ICLEI misija ir veicināt un veidot pasaules vietējo 
pašvaldību kustību, lai panāktu taustāmus uzlabojumu globālajā vides aizsardzībā 
un ilgtspējīgas attīstības apstākļus ar kumulatīvu pasākumu palīdzību.

STARPTAUTISKĀ PILSĒTU/LAUKU RAJONU PĀRVALDES SISTĒMA

http://www.icma.org/
Starptautiskā pilsētu/lauku rajonu pārvaldes sistēma (The International City/Country 
Management Association - ICMA) ir profesionāla un izglītības organizācija, kas 
pārstāv vēlētus vadītājus un administratorus vietējās pašvaldībās visā pasaulē. 
ICMA izpildes rādītāju centrs palīdz vietējām pašvaldībām izvērtēt, salīdzināt 
un uzlabot pakalpojumus. ICMA arī sniedz padziļinātu informāciju par vietējo 
pašvaldību pārvaldes aspektiem un kopienas ekonomisko attīstību. 

STARPTAUTISKĀ EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PADOME 
http://www.iedconline.org/
Starptautiskā ekonomiskās attīstības padome (The International Economic De-
velopment Council - IEDC) tika nodibināta 2001. gadā, apvienojoties Pilsētu 
ekonomiskās attīstības padomei un Amerikas ekonomiskās attīstības padomei. 
Kā asociācija, kas apvieno ekonomiskās attīstības praktiķus, IEDC sniedz saviem 
biedriem informāciju, kā veidot vietējo ekonomiku ar tādu instrumentu palīdzību, 
kas rada, piesaista un saglabā darbavietas.

STARPTAUTISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA 
http://www.ilo.org/
Starptautiskās darba organizācijas (International Labor Organization - ILO) mērķis 
ir veicināt un īstenot standartus, pamatprincipus un tiesības darbavietās. Lai to sas-
niegtu, ILO palīdz dalībvalstīm, kā arī darba devēju un darbinieku organizācijām 
apstiprināt ILO konvencijas un īstenot starptautiskus darba standartus. ILO 
aktīvi veicina vietējo ekonomisko attīstību visdažādākajā kapacitātē, un interne-
ta lapā ir apskatāma virkne avotu, ieskaitot IECD tehnisko korporāciju un LED 
publikācijas. 

STARPTAUTISKĀ VIETĒJO PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA; VIETĒJO PAŠVALDĪBU ASOCIĀCIJAS UN 
KAPACITĀTES PALIELINĀŠANAS ASOCIĀCIJA

http://www.iula-acb.org/
Starptautiskā vietējo pašvaldību savienība; vietējo pašvaldību asociācijas un 
kapacitātes palielināšanas asociācija (The International Union of Local Authorities 
and Association Capacity Building Program - IULA-ACB) eksistē nacionālā un 
starptautiskā mērogā kopš 20. gadsimta sākuma, dodot lielu ieguldījumu attīstībā, 
decentralizācijā un demokratizācijā. Tās galvenais uzdevums ir atbalstīt un 
stiprināt dalībvalstu vietējo pašvaldību kapacitāti, lai tās spētu risināt savu kopienu 
vajadzības un vēlmes.
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DIENVIDĀFRIKAS VIETĒJĀS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS DARTU BĀZE

http://www.iula-acb.org/
Interneta lapa, ko izveidojis Kati attīstības projekts Durnbanā, Rodas universitātē, 
Greijamstaunā, balstoties uz aizvien pieaugošu vietējā mēroga LED iniciatīvu 
nozīmi Dienvidāfrikas lielpilsētās, mazpilsētās un ciematos. Interneta lapa sniedz 
pieeju LED dokumentiem un vietējās attīstības un kopienas ekonomiskās attīstības 
praktiķu apkārtrakstam.

PILSĒTU NACIONĀLĀ LĪGA

http://www.nlc.org/
Pilsētu nacionālā līga (The National League of Cities - NLC) nodrošina virkni 
programmu un pakalpojumu, lai paaugstinātu pilsētu amatpersonu spēju kalpot 
vietējai sabiedrībai. Virkni NLC programmu atbalsta NLC biedru maksas, un tās ir 
pieejamas pilsētu amatpersonām par velti. Lapā ir atrodama informācija par NLC 
darbaspēka attīstības projektu nabadzības apkarošanai un galvenie NLC pilsētu 
nabadzības, ekonomiskās attīstības un pilsētu projektu rezultāti.

KOPIENU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS NACIONĀLAIS KONGRESS 
http://www.ncced.org/
Kopienu ekonomiskās attīstības nacionālais kongress (The National Congress 
for Community Economic Development - NCCED) ir tirdzniecības asociācija un 
veicina kopienas rūpniecības attīstību. NCCED pārstāv vairāk nekā 3600 kopienu 
attīstības korporācijas ASV (CDC). CDC cenšas nodrošināt mājokļus un radīt dar-
bavietas ar uzņēmējdarbības un komerciālas attīstības pasākumu palīdzību. NCCED 
piedalās kopienu attīstības industrijā ar valsts politikas izpēti un izglītības projek-
tiem, īpašiem projektiem, publikācijām, apmācību, konferencēm un specializētu 
tehnisko palīdzību.

SOROSA FONDA TĪKLA ATVĒRTĀS SABIEDRĪBAS INSTITŪTS

http://www.soros.org/
Atvērtās sabiedrības institūts (The Open Society Institute - OSI) veicina atvērtu 
sabiedrību veidošanos visā pasaulē, atbalstot virkni pasākumu, kas saistīti ar eko-
nomisko, izglītības, sociālo, juridisko un veselības reformu jautājumiem. OSI ir 
privāta organizācija, kas nodrošina grantus un administratīvu, finansiālu un tehnis-
ku palīdzību. Pasaules Bankas un Atvērtās sabiedrības institūta kopīga programma 
DELTA atbalsta pašvaldību Kosovā, lai izstrādātu un īstenotu vietējās attīstības 
stratēģijas, lai radītu veicinošu vidi maziem un vidējiem uzņēmumiem. OSI inter-
neta lapā ir pieejama informācija par OSI iniciatīvām ekonomiskajā attīstībā. 

EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA, VIETĒJĀS EKONOMISKĀS UN 
NODARBINĀTĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

http://www.oecd.org/department/
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, vietējās ekonomiskās un 
nodarbinātības attīstības programma (OECD The Local Economic and Employ-
ment Development - LEED) analizē darbavietu radīšanas dinamiku un ekonomiskās 
attīstības jautājumus ar vietējā mēroga aktivitāšu palīdzību. LEED veic izpēti un 
analizē teritoriālo ekonomiku, darba tirgu, uzņēmējdarbību un vietējo partnerību 
jautājumus. 
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EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA CLUB DU SAHEL

http://www.oecd.org/department/
Club du Sahel tika nodibināta 1976. gadā kā aktīvs Sahelas valstu forums, kas pie-
der Pastāvīgajai sausuma novēršanas starpvalstu komitejai. ECOLOC programma, 
Pašvaldību attīstības programmas un Club du Sahel kopīgā programama cenšas 
atjaunot Rietumāfrikas ekonomiku. ECOLOC rokasgrāmata sniedz informāciju par 
LED, kā arī situatīvus pētījumus. 

VIETĒJĀS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PARTNERĪBA 
http://www.parul-led.or.id/
Vietējās ekonomiskās attīstības partnerība (Partnership on Local Economic Deve-
lopment - PARUL) ir Indonēzijas valdības, UNDP un UNCHS kopīgs projekts. 
PARUL mērķis ir veicināt līdzsvarotāku pilsētvides un lauku attīstību; veicināt 
reģionu vietējo ekonomisko attīstību un palielināt ienākumus un veidot produktīvas 
nodarbinātības iespējas nabadzīgām ģimenēm mazāk attīstītos reģionos.

REGEN.NET

http://www.regen.net
Regen.net (The Department for Social Development in Northern Ireland and the 
Scottish Executive) piedāvā piekļuvi informācijas avotiem par reģenerāciju un 
pieredzes apmaiņu. Lapā arī dota informācija par pilsētu izaugsmes stratēģijām, 
sabiedrisku uzņēmējdarbību, vietējā apvidus reģenerāciju un darbu partnerībā. 

KONKURĒTSPĒJAS INSTITŪTS

http://www.competitiveness.org/
Konkurētspējas institūts (The Competitiveness Institute - TCI) ir bezpeļņas starptau-
tiska klasteru praktiķu alianse. TCI mērķis ir uzlabot dzīves standartus un vietējo 
reģionu konkurētspēju pasaulē, rosinot uz klasteriem balstītas attīstības iniciatīvas. 
Interneta lapa sniedz informāciju par sektoru klasteru iniciatīvām.

APVIENOTO NĀCIJU RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA

http://www.unido.org/
Tā kā Apvienoto Nāciju rūpniecības attīstības organizācija (UNIDO) atbild par 
rūpniecību visā pasaulē, tā veicina un izplata zināšanas par rūpniecības jautājumiem 
un nodrošina platformu dažādiem dalībniekiem valsts, privātā un pilsoniskās 
sabiedrības sektorā, lai sekmētu sadarbību. UNIDO izstrādā un īsteno program-
mas, kas atbalsta rūpniecības attīstību un piedāvā specializētu atbalsta programmu 
izstrādi. Interneta lapā dota informācija par UNIDO SME klasteru/tīklu attīstību un 
uzņēmumu partnerības programmu, kā arī par biznesa inkubatoriem.

ASV STARPTAUTISKĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA PILSĒTVIDES VEICINĀŠANAI

http://www.usaid.gov/
ASV Starptautiskās attīstības aģentūra pilsētvides veicināšanai (The United Sta-
tes Agency for International Development - USAID) ir plaša mēroga federālās 
valdības aģentūra, kas atbalsta ilglaicīgu, taisnīgu attīstību attīstības valstīs. 
USAID pilsētvides biroja programmu mērķis ir mazināt nabadzību, veicināt vietējo 
ekonomisko attīstību un pilsētu labklājību nabadzīgās valstīs, palīdzot pilsētām un 
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mazpilsētām. Programma sponsorē pilotpasākumus, lai sāktu ilgtspējīgu daudzsek-
toru, uz pilsētām vērstu darbu attīstības valstīs. Interneta lapā ir atrodams plašs datu 
klāsts par vietējāsun reģionālās ekonomiskās attīstības un pilsētvides nabadzības 
mazināšanas izpēti.

ASV MĒRU KONFERENCE

http://www.usmayors.org/
ASV Mēru konference (The United States Conference of Mayors - USCM) ir 
oficiāla organizācija, kas pārstāv 1183 pilsētas ar apmēram 30 000 un vairāk 
iedzīvotāju. Konferencē katru pilsētu pārstāv galvenā vēlētā amatpersona - mērs. 
USCM cenšas veicināt efektīvu nacionālo pilsētu/piepilsētu politiku, stiprināt 
federālo pilsētu attiecības, nodrošināt mērus ar līderības un pārvaldes instrumen-
tiem un veidot forumu, kurā mēri var piedalīties ar idejām un informāciju. Inter-
neta lapā ir atrodama USCM datu bāze, kas satur vietējās ekonomiskās attīstības 
instrumentu komplektu. Tajā arī atrodama informācija par iniciatīvu CitiesFirst®, 
nacionālu kopienu reģenerācijas partnerību.

SAITES AR PASAULES BANKAS INTERNETA LAPĀM

Lai gan Pasaules Bankas darba grupas aktivitātes ir piemērojamas arī nacionālā 
mērogā, tām ir īpaša nozīme vietējās sabiedrībās. Tālāk tiek uzskaitītas dažas 
noderīgas saites un īss to apraksts. Caur saiti www.worldbank.org/urban/led ir iespējams 
piekļūt interneta lapām, pēc tam uzklikšķiniet uz saitēm ar Pasaules Banku.

DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA

Pasaules Bankas sadarbības grupas interneta lapa satur informāciju par sadarbības 
metodēm, ieskaitot literatūru, instrumentus un resursus. Tajā ir sniegta arī informācija 
par sadarbības metožu uzraudzīšanas un novērtēšanas mehānismiem. Īpaši in-
teresanta ir sadaļa par labu praksi un iegūto pieredzi. Sadarbības rokasgrāmata, 
Nabadzības apkarošanas stratēģijas rokasgrāmata, it īpaši nodaļa par sadarbību, ir 
svarīgi Pasaules Bankas dokumenti, kas sniedz zināšanas par sadarbību. 

VIETĒJĀS EKONOMIKAS IZVĒRTĒJUMS

Pasaules Banka ir izstrādājusi vairākus instrumentus, ar kuru palīdzību iespējams 
noskaidrot valsts konkurētspēju. Lai gan vairums ir paredzēti nacionālā mēroga 
konkurētspējas noskaidrošanai, daudz metožu ir piemērojamas arī vietējā mēroga 
konkurētspējas izvērtēšanai. Pasaules Bankas uzņēmējdarbības vides interneta lapa 
piedāvā instrumentus uzņēmējdarbības izvērtēšanai vietējā mērogā. Tie ietver ap-
taujas, ieskaitot ekspertu un elites aptaujas, darba izpildes aptaujas un ierobežojumu 
aptaujas; nacionālā, reģionālā un vietējā mēroga konkurētspējas indikatorus, kā arī 
informāciju par darījumu izmaksām. Turklāt Pasaules Bankas konkurētspējas indi-
katoru datu bāze sastāv no 49 indikatoriem, ar kuriem iespējams ātri izvērtēt eko-
nomiskos rādītājus un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanas vidi daudzās 
valstīs. Īpaši interesanti ir infrastruktūras un investīciju klimata indikatori.

Stratēģijas izstrādāšana un programmu īstenošana: Pasaules Bankas inter-
neta lapas satur noderīgu informāciju par programmām, kas ir īstenojamas LED 
stratēģijā.
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Ārzemju un iekšējās investīcijas
§ Ārvalstu investīciju konsultatīvais dienests: http://www.fias.net/
§ Investīciju veicināšanas tīkls: http://www.ipanet.net/
§ Tiešās ārvalstu investīcijas. Noderīga informācija ir atrodama Ārvalstu 

investīciju konsultatīvā dienesta interneta lapā.
§ Daudzpusēju investīciju garantijas aģentūra: http://www.miga.org
§ Skat. arī MIGA investīciju veicināšanas instrumentu komplektu.

Mazu, vidēju un mikro uzņēmumu dibināšana. IFC SME departamenta inter-
neta lapa satur ļoti daudz informācijas, ieskaitot publikācijas un SME instrumentu 
komplektu. 

Pretkorupcija/caurskatāmība. Korupcija vai caurskatāmības trūkums vietējā 
pašvaldībā negatīvi ietekmē vietējo uzņēmējdarbības vidi. Pārvaldes un pretkorup-
cijas interneta lapa satur informāciju, instrumentus un situatīvus pētījumus par 
korupcijas ierobežošanu valsts pārvaldes struktūrās. http://www1.worldbank.org/
publicsector/anticorrupt/index.cfm
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Vietējās ekonomiskās attīstības projekta rīcības plāns

LED Projekts 1
Nodibināt apvienotās informācijas un 
konsultāciju centru uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, lai uzlabotu un sekmētu 
pašvaldības un uzņēmumu attiecības

Projekta tips
Vietējās uzņēmējdarbības izaugsmes 
rosināšana
Jaunu uzņēmumu dibināšanas rosināšana

Projekta apraksts:
Pieredzējuši LED vai uzņēmējdarbības attīstības speciālisti sekmēs apvienotās 
informācijas un konsultāciju centra izveidi, kas kalpos par galveno uzņēmumu un 
pašvaldības informācijas un sadarbības avotu. Vienotās informācijas un konsultāciju 
centrs palīdzēs uzņēmējiem iegūt informāciju, konsultācijas un ieteikumus 
par pašvaldības administratīvajām aktivitātēm un pakalpojumiem. Pašlaik nav 
koordinēšanas mehānisma, kas varētu sniegt šādu informāciju vietējiem uzņēmējiem 
par vietējās pašvaldības procesuālām, regulējošām un uzņēmējdarbības aktivitātēm. 
Starp uzņēmējiem un vietējo pašvaldību pastāv neuzticība, ko izraisa pašvaldības 
procedūru struktūru un īstenošanas nekonsekvence un pretrunas. 
Tiek paredzēts, ka vienotās informācijas un konsultāciju centrs sniegs atbilstošu 
un caurskatāmu informāciju par uzņēmumu reģistrēšanu, uzņēmējdarbības atļauju 
saņemšanu, pašvaldības procedūrām un prasībām un vispārējo uzņēmējdarbības 
attīstību. Vienotās informācijas un konsultāciju centrs būs starpnieks starp uzņēmējiem 
un pašvaldību reģistrēšanās un atļauju izsniegšanas procesa attīstīšanas un 
atjaunošanas laikā. Vienotās informācijas un konsultāciju centrs sniegs informāciju 
par izmaiņām likumdošanā un administratīvajās procedūrās, ieskaitot nodokļus un 
to iekasēšanu, darba atļaujas, finanšu atskaišu procedūras, sanitāriju un tehniskos 
apstākļus, ugunsdrošību un vides aizsardzību utt. Vienotās informācijas un konsultāciju 
centrs veicinās darba partnerības izveidošanos starp pašvaldības administrāciju un 
uzņēmējiem, nodrošinot uzņēmumus ar aktuālu informāciju par uzņēmējdarbību. Tādējādi 
tiks sekmēta informācijas apmaiņa un diskusijas starp uzņēmumiem, pašvaldībām un 
investoriem. Pirmā gada laikā vienotās informācijas un konsultāciju centrs piedāvās 
savus pakalpojumus par velti, bet nākošajā gadā tiks ieviesta iepazīšanās maksa.
Paredzamie rezultāti:
§   Rosināt lielāku vietējo uzņēmumu 

iesaisti LED procesos.
§   Sniegt atbalstu un konsultācijas 

investoriem, jauniem uzņēmumiem un 
uzņēmējiem.

§   Palielināt uzticības līmeni un sadarbību 
starp uzņēmumiem un pašvaldību.

§   Mazināt uzņēmumu bankrota līmeni.
§   Paaugstināt maksas ienākumu likmi, ja 

uzņēmumu izmantojums pieaug.
§   Uzlabot uzņēmumu investīciju klimatu 

un sekmēt veicinošu vidi iekšējām un 
ārējām investīcijām.

Mērķgrupas:
§   Uzņēmumi un uzņēmēji, kam 

nepieciešama informācija par 
kompānijas metodēm un procedūrām 
vai mainīta statusa reģistrēšanai.

§  Potenciāli uzņēmēji, kam nav zināšanu 
vai laika reģistrēties vai kam nav 
finansiālu līdzekļu, lai algotu juristu.

§ Ārēji uzņēmumi un investori, kam 
nepieciešama informācija par 
pašvaldību un vietējo ekonomiku.

§   Pašvaldība; apvienotās informācijas 
un konsultāciju centrs dos pašvaldības 
darbiniekiem iespēju strādāt ar vietējās 
kopienas uzskatiem.

Potenciālās ieinteresētās puses:
Uzņēmumu grupas, asociācijas un 
komercpalātas
Vietējā pašvaldība
Uzņēmumu reģistrēšanas pašvaldības 
birojs 
Donori, NVO un labdarības organizācijas

Potenciālie ieguldījumi projektā:
Tehniska palīdzība
Tieša vietējā mēroga palīdzība, politisks 
atbalsts, stabilas pašvaldības vides 
saglabāšana
Uzņēmumu nodrošināšana ar konkrētu 
informāciju 
Finansiāls atbalsts
Biroju telpu un aprīkojuma nodrošināšana
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Priekšnosacījumi:
§ Piemērots vadītājs ar atbilstošu pieredzi 

un zināšanām.
§ Vietējā pašvaldība, kas vēlas ieviest 

pārmaiņas darbā.
§   Piemērots biroja izvietojums.
§  To institūciju solījums, kas ir iesaistītas 

likumdošanas un administratīvajos 
uzņēmējdarbības aspektos.

Riska faktors:
§   Apvienotās informācijas un konsultāciju 

centrs tiek uzskatīts tikai par vēl vienu 
vietējās pašvaldības nodaļu.

§    Vietējā ekonomika nav uzņēmējdarbībai 
labvēlīga.

§   Uzņēmējdarbība nav vietējā stiprā 
puse.

§   Uzņēmēji neuzticas pašvaldības 
amatpersonām, jo nepastāv 
caurredzamība un godīgums.

§      Vietējā pašvaldība neizprot uzņēmējus.
Paredzamās izmaksas:
20 000 € projekta sākšanai pirmajā gadā un 10 000 € - otrajā un trešajā gadā.
Aprīkojums: 8000 €
Samaksa: 5560 € diviem darbiniekiem
Mainīgās izmaksas: 2100 €
Statuss: pašlaik tiek meklēts finansējumu. Gadījumā, ja netiks nodrošināts ārējs 
finansējums, tas tiks veidots no pašvaldības budžeta.
Īstenošanas periods:
Sakums: 2004. g. jūlijs
Beigas: 2005. g. februāris

Novērtējums:
Pārskats ik pēc sešiem darba mēnešiem. 
Rezultāti tiks izvērtēti katru gadu attiecībā 
pret sākotnējiem datiem par uzņēmumu 
skaitu, nodarbināto skaitu, uzņēmēju 
uzticību vietējai administrācijai.

Kontaktpersona:
Uzņēmējdarbības departamenta direktors
Tālr. 0 234 5678 (7892)
Rezultāti:
§ Eksporta palielināšanas pakalpojums pieejams 45 uzņēmumiem.
§ Uzņēmumu un pašvaldības sadarbības grupas izveidošana, kas notur sešas 

sanāksmes.
§ Konsultācijas un ieteikumi 100 uzņēmumiem.
§ Pašvaldības brošūru/bukletu drukāšana par pašvaldības uzņēmumu četriem vadības 

aspektiem.
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Aptauja par vietējo uzņēmējdarbību veicinošu vidi

Aptaujas nolūks ir izzināt jūsu viedokli par vietējiem apstākļiem un noteikumiem, kas 
ietekmē vietējo uzņēmējdarbību. Aptaujas mērķis ir identificēt rīcības un praksi, kas 
kavē uzņēmējdarbības attīstību, kā arī noskaidrot vietējo uzņēmēju pamatiespējas un 
aktuālos jautājumus. Atbildot, lūdzu, paudiet savu viedokli tikai par pilsētas/pašvaldības 
uzņēmējdarbības vidi. Iegūtā informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu, un jūsu vārds 
vai uzņēmuma nosaukums netiks izpausti. Anketas informāciju izmantos jūsu pilsētas/
pašvaldības vietējās ekonomiskās attīstības partnerība, lai izstrādātu stratēģiju vietējās 
ekonomikas uzlabošanai. Ja jūs piedalīties šīs stratēģijas izstrādē, lūdzu, sazinieties ar:
______________________________24

I. Informācija par jūsu uzņēmumu

1. Kāds ir jūsu ieņemamais amats/amata nosaukums šajā uzņēmumā?

Īpašnieks
Izpilddirektors
Vadītājs (finanšu, tirgvedības, personāla)

Cits (lūdzu, norādiet)
____________________________

2. Kāda ir pamatnozare, kurā darbojas jūsu uzņēmums?

Lauksaimniecības produkcijas ražošana
Rūpniecība
Mazumtirdzniecība
Pakalpojumu sektors
Celtniecība
Cits (lūdzu, norādiet)
____________________________

3. Kāds ir jūsu uzņēmuma juridiskais statuss? (lūdzu, izvēlieties vienu)

Kategorija Privātuzņēmums Valsts uzņēmums
a) Partnerība
b) Individuālais 

uzņēmums
c) Kooperatīvs
Cits_________________

24 Šo aptaujas instrumentu ir izstrādājusi konsultantu grupa Pasaules Bankas vecākās pilsētvides speciālistes 
Gvenas Svinbērnas vadībā. Grupas sastāvā bija konsultants Ferguss Mērfijs, Pasaules Banka, un Karmena 
Zarzu, Rumānija. Grupas darbā piedalījās arī Artans Roji no Vietējās autonomijas fonda Albānijā. Atbalstu 
šīs aptaujas izstrādāšanai un izmēģināšanai sniedza Vietējo pašvaldību institūts Budapeštā un Pasaules 
Banka. Aptauja ir ātrs un viegls instruments, ar kura palīdzību iespējams izzināt uzņēmēju un vietējo 
institūciju viedokļus par ieguldījumu vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiskās plānošanas procesā. Tā kā 
šis instruments tiek izmēģināts, Pasaules Banka lūdz nosūtīt ieteikumus un rezultātus aptaujas uzlabošanai 
Gvenai Svinbērnai: gswinburn@worldbank.org. LED praktiķi iesaka to saīsināt vai izmainīt, piemērojot 
savām vajadzībām, ar ierastajiem atsaucēm. Drīzumā tiks izdots buklets, kas veicinās aptaujas rezultātu 
analīzi. Sīkāka informācija par Pasaules Bankas vietējās ekonomiskās attīstības programmu ir atrodama 
www.worldbank.org./urban/led un www.deltakosova.org/
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4. Kādi ir jūsu uzņēmuma galvenie produkti/pakalpojumi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Cik ilgi darbojas jūsu uzņēmums (gadi/mēneši)? _____________________________

6. Lūdzu, norādiet procentuāli pārdoto produktu/pakalpojumu apjomu:

Jūsu pilsētā %
Reģionā %
Valstī %
Ārvalstīs %

7. Cik cilvēku pašreiz ir nodarbināti jūsu uzņēmumā (pilnas slodzes darbinieki)?

0 1-5 6-10 11-50 51-200 >201 N/a

II. Viedoklis par darba vidi

8. Vai jūs plānojat paplašināt savu uzņēmējdarbību?
 r Jā  r Tālāk atbildiet uz 8.1 jaut.
 r Nē  r Tālāk atbildiet uz 9. jaut.

8.1. Kur jūs plānojat paplašināt savu uzņēmējdarbību?

Pašvaldības teritorijā Ārpus pašvaldības Ārvalstīs

9. Vai jūs esat optimistiski vai pesimistiski noskaņots par sava uzņēmuma nākotni  
 pašvaldībā?

 r Optimistiski
 r Pesimistiski

10. Vai jums ir grūtības sameklēt uzņēmumam kvalificētus darbiniekus? r Jā
 r Nē

11. Kurās prasmju jomās jūsu darbiniekiem nepieciešama apmācība? Lūdzu, sa-
rindojiet prasmju jomas secībā no 1 līdz 9, sākot ar 1 kā vissvarīgāko līdz 9 kā 
visnesvarīgāko.

a.) Tehniskās prasmes
b.) Grāmatvedība
c.) Datorzinības
d.) Pārvalde
e.) Tirgvedība un tirdzniecība
f.) Finanses
g.) Kvalitātes pārbaude
h) Budžeta plānošana
Citi (lūdzu, norādiet)
____________________________
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12.  Kas ir jūsu produktu/pakalpojumu galvenais konkurences avots? Lūdzu, sarindojiet 
secībā pēc svarīguma, sākot ar 1 kā visspēcīgāko konkurenci līdz 3 kā visvājāko. 

a) Citi vietējie uzņēmumi
b) Nacionālā mēroga uzņēmumi
c) Ārvalstu produkti/piegādātāji

13. Vai uzņēmēju asociācija varētu jums palīdzēt attīstīt uzņēmumu? r Jā
 r Nē

14. Lūdzu, norādiet uzņēmēju asociācijas, kas darbojas jūsu kopienā?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15. Kādā uzņēmējdarbības formā jūs investētu, lai dibinātu jaunu uzņēmumu?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16. Lūdzu, norādiet secībā pēc svarīguma faktorus, kas neļauj jums paplašināt 
uzņēmējdarbību. (Pārdomājiet rūpīgi!)
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

III. Viedoklis par vietējo pašvaldību

17. Cik apmēram dienas gadā uzņēmuma īpašnieks/vadītājs pavada, tiekoties ar 
pašvaldības amatpersonām, ievērojot noteikumus? ________________ dienas

17.1 Vai tas ir:   r pārāk maz  r pietiekoši  r pārāk daudz

18. Cik apmēram laika gadā Jūs patērējat, lai nokārtotu un saņemtu visas nepieciešamās 
uzņēmējdarbības licences un atļaujas (ieskaitot arī zemi, celtniecību, notekūdeņus 
un citas atļaujas un sertifikātus) ________________ dienas.

18.1 Vai tas ir:   r pārāk maz  r pietiekoši  r pārāk daudz
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19.  Vadoties pēc pieredzes, kārtojot lietas vietējā pašvaldībā, lūdzu, novērtējiet šīs 
īpašības pēc to ietekmes uz jūsu uzņēmumu (Vērtējiet no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka 
ietekmes nav vispār, bet 5 - pati lielākā ietekme, apvelciet attiecīgo ciparu)

Bez 
ietekmes

Neliela 
ietekme

Vidēja 
ietekme

Liela 
ietekme

Ievērojama 
ietekme

Likumi un noteikumi 
mainās pārāk bieži,

1 2 3 4 5

Pārāk daudz laika tiek 
pavadīts pašvaldības 
iestādēs

1 2 3 4 5

Noteikumi pārklājas, 
dubultojas un nonāk 
pretrunā

1 2 3 4 5

Noteikumi ir pārāk 
sarežģīti, un tos nav 
iespējams ievērot

1 2 3 4 5

Prasības ir 
neprognozējamas un 
atkarīgas no ierēdņiem

1 2 3 4 5

Dažās jomās nav 
noteikumu

1 2 3 4 5

Izmaksas ir pārāk lielas 
un neprognozējamas

1 2 3 4 5

Pašvaldības vara tiek 
izmantota netaisnīgā 
konkurencē

1 2 3 4 5

Neregulēta neoficiālā 
sektora konkurence

1 2 3 4 5

Korupcija un neētiska 
rīcība

1 2 3 4 5

20. Lūdzu, norādiet secībā pēc svarīguma trīs pasākumus, ko vietējā pašvaldība varētu 
ieviest/īstenot, lai atvieglotu uzņēmējdarbības attīstību .

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

21. Lūdzu, sarindojiet secībā no 1 līdz 6, sākot ar 1 kā vissvarīgāko, pasākumus, ko 
jūs vēlētos, lai pašvaldība ievieš, jo tie veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un 
paplašināšanos.

Pašvaldības pasākumi Sarindotā secība (1-6)
Nodrošināt uzņēmējus ar apmācību un 
speciālistu zināšanām
Uzlabot ar uzņēmējdarbību saistītās 
procedūras
Sniegt informāciju par uzņēmējdarbības 
attīstību
Uzlabot uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūru
Reformēt vietējo nodokļu politiku
Citi (lūdzu, norādiet)
____________________________
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22. Vadoties pēc pieredzes ar faktoriem, kas ietekmē jūsu uzņēmuma izaugsmi un 
efektivitāti, lūdzu, novērtējiet šos faktorus pēc to ietekmes uz jūsu uzņēmumu. 
(Vērtējiet no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka ietekmes nav vispār, bet 5 - pati lielākā ietek-
me, apvelciet attiecīgo ciparu.)

INFRASTRUKTŪRA Bez 
ietekmes

Neliela 
ietekme

Vidēja 
ietekme

Liela 
ietekme

Ievērojama 
ietekme

Ceļi 1 2 3 4 5
Dzelzceļi 1 2 3 4 5
Lidostas 1 2 3 4 5
Ostu pieejamība/
pakalpojumi

1 2 3 4 5

Uzņēmuma telpas/zeme 1 2 3 4 5

PAKALPOJUMI Bez 
ietekmes

Neliela 
ietekme

Vidēja 
ietekme

Liela 
ietekme

Ievērojama 
ietekme

Nodokļu administrācija 1 2 3 4 5
Uzņēmumu licencēšana 
un atļaujas

1 2 3 4 5

Elektrības piegāde 1 2 3 4 5
Ūdens piegāde 1 2 3 4 5
Cieto atkritumu 
saimniecība

1 2 3 4 5

Telekomunikāciju 
pieejamība

1 2 3 4 5

Policijas aizsardzība 1 2 3 4 5
Ugunsdrošība 1 2 3 4 5
Plānošanas un 
zonēšanas noteikumi

1 2 3 4 5

DZĪVES KVALITĀTE Bez 
ietekmes

Neliela 
ietekme

Vidēja 
ietekme

Liela 
ietekme

Ievērojama 
ietekme

Nodokļu likmes 1 2 3 4 5
Medicīniskā aprūpe un 
slimnīcas

1 2 3 4 5

Izglītības sistēma 1 2 3 4 5
Viesnīcas 1 2 3 4 5
Konferenču telpas 1 2 3 4 5
Telekomunikāciju 
izmaksas

1 2 3 4 5

Noziedzība, zādzības un 
nekārtības

1 2 3 4 5

Mājokļu izmaksas un 
pieejamība

1 2 3 4 5

Atpūtas iespējas 1 2 3 4 5

Pielikums Dokumentu paraugi 97



CITI Bez 
ietekmes

Neliela 
ietekme

Vidēja 
ietekme

Liela 
ietekme

Ievērojama 
ietekme

Kvalificēta personāla 
trūkums

1 2 3 4 5

Muitas un tirgus noteikumi 1 2 3 4 5
Korupcija 1 2 3 4 5
Finansējuma pieejamība 
un izmaksas

1 2 3 4 5

Efektīvu uzņēmējdarbības 
atbalsta pakalpojumu 
nodrošinājums

1 2 3 4 5

23. Vadoties pēc pieredzes, cik apmierinošs jūsu pašvaldībā ir atbalsts maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (SME)? (Vērtējiet no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka ietekmes nav 
vispār, bet 5 - pati lielākā ietekme, apvelciet attiecīgo ciparu.)

ATBALSTS SME Vājš Ciešams Vidējs Labs Teicams
Uzņēmējdarbības 
asociācijas

1 2 3 4 5

Profesionālas asociācijas 1 2 3 4 5
Vietējā pašvaldība 1 2 3 4 5
Centrālā valdība 1 2 3 4 5
Profesionāli privātie 
pakalpojumi

1 2 3 4 5

Vietējās ekonomiskās 
attīstības birojs

1 2 3 4 5

Starptautiskas 
organizācijas

1 2 3 4 5

Nevalstiskās organizācijas 1 2 3 4 5

24. Kā jūs novērtētu savas attiecības ar šādām institūcijām/departamentiem? (Vērtējiet 
no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka ietekmes nav vispār, bet 5 - pati lielākā ietekme, apvel-
ciet attiecīgo ciparu.)

DARBA ATTIECĪBAS Vājš Ciešams Vidējs Labs Teicams
Mērs 1 2 3 4 5
Pilsētas dome 1 2 3 4 5
LED darba grupa pilsētas 
domē

1 2 3 4 5

Pašvaldības finanšu un 
nodokļu departaments

1 2 3 4 5

Reģionālās pārvaldes 
ekonomiskās attīstības 
birojs

1 2 3 4 5

Valsts nodokļu un 
ienākumu nodokļu 
direktorāts

1 2 3 4 5
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25. Kurš vietējās pašvaldības departaments vislabvēlīgāk ietekmē jūsu uzņēmuma 
attīstību un kādēļ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

26. Kurš vietējās pašvaldības departaments visnelabvēlīgāk ietekmē jūsu uzņēmuma 
attīstību un kādēļ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

27. Vai jūs varat nosaukt vienu vietējās pašvaldības departamentu, kas nodarbojas ar 
vietējo ekonomisko attīstību?

 r Jā  r Lūdzu, norādiet departamenta nosaukumu __________ 
 r Nē

28. Kura no šīm grupām visaktīvāk veicina vietējo ekonomisko attīstību jūsu kopienā 
(lūdzu, atzīmējiet ar ķeksīti/krustiņu tikai vienu)

Pašvaldība
Formāla inkorporēta valsts un privātā sektora partnerības 
organizācija
Privātā uzņēmējdarbība (Komercpalāta, Tirdzniecības valde)
Citi (lūdzu, norādiet)
____________________________

Nezinu

28.1 Vai vietējā pašvaldība piešķir LED finansējumu ārējām organizācijām? Ja piešķir, 
lūdzu, konkretizējiet, kurām organizācijām.

 r Jā  ____________________________________
 r Nē
 r Nezinu

29. Kurš no šiem aprakstiem vislabāk ilustrē situāciju vietējās ekonomiskās attīstības 
organizēšanā un īstenošanā jūsu pašvaldībā? (lūdzu, atzīmējiet ar ķeksīti/krustiņu 
tikai vienu)

Mēra/izpilddirektora birojs ir atbildīgs par vietējās ekonomiskās 
attīstības aktivitātēm
Vietējās ekonomiskās attīstības aktivitātes ir centralizētas 
atsevišķā departamentā/nodaļā
Vietējās ekonomiskās attīstības aktivitātes ir decentralizētas, 
un to funkcijas īsteno vairāki departamenti
Dažas vietējās ekonomiskās attīstības aktivitātes ir 
centralizētas, bet citas īstenotas dažādos departamentos
Vietējās ekonomiskās attīstības aktivitātes ir lielākas aģentūras 
uzraudzībā, piemēram, kopienas attīstības departaments, kas 
atbild par mājokļu nodrošināšanu, zonēšanu un inspekciju
Nezinu
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IV. Viedoklis par kopienas ekonomisko attīstību

30. Lūdzu, norādiet secībā pēc svarīguma trīs sektorus/industrijas jūsu kopienā, kam ir 
straujākā attīstība.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

31. Kuri, jūsuprāt, ir trīs sektori/rūpniecības nozares jūsu kopienā, kas piedzīvo vislielāko 
lejupslīdi?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

32. Kuras ir investoriem vispievilcīgākās uzņēmējdarbību veicinošas vides īpatnības 
jūsu kopienā (stiprās puses)?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

33. Lūdzu, norādiet secībā pēc svarīguma trīs visnepievilcīgākās uzņēmējdarbību 
veicinošas vides īpatnības jūsu kopienā (vājās puses)?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

34. Kā, jūsuprāt, pēdējo trīs gadu laikā ir mainījusies uzņēmējdarbību veicinošā vide? 
(Lūdzu, apvelciet attiecīgo ciparu)

Uzlabojusies Nav mainījusies Pasliktinājusies
1 2 3

35. Kādus trīs pasākumu jūs varētu veikt, lai veicinātu vietējās ekonomikas attīstību 
savā pilsētā?

1.____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

36. Kurš no šiem aprakstiem vislabāk ilustrē jūsu kopienas ekonomisko attīstību pēdējo 
piecu gadu laikā. (lūdzu, atzīmējiet ar ķeksīti/krustiņu tikai vienu)

Ātra izaugsme
Vidēja izaugsme
Lēna izaugsme
Ekonomiskā bāze ir stabila; nav nedz izaugsmes, nedz 
lejupslīdes
Vidēja lejupslīde
Ievērojama lejupslīde
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37. Vai jūsu pašvaldībai ir oficiāls ekonomiskās attīstības plāns?
 r Jā  r Tālāk atbildiet uz 37.1 jaut.
 r Nē  r Tālāk skat. beigas

37.1 Vai jūs vai kāds no jūsu paziņām, kas ir piedalījies ekonomiskās attīstības 
procesā, zināt, kuras no šīm metodēm tika izmantotas plāna izstrādē?

Aptauja par uzņēmējdarbības vajadzībām
Iedzīvotāju aptauja
Izveidotas konsultatīvās komitejas, kas pārstāv visu kopienu
Īpašu interešu konsultatīvās grupas (piem., pilsētas centra 
veikalu īpašnieki, lielrūpniecības pārstāvji)
Vēlētas apkaimes komitejas
Atklātas sanāksmes/publiskas apspriedes 
Konsultantu pētījumi (lūdzu, īsi aprakstiet tos)
Vietējo datu analīze par atļaujām, nodarbinātību utt.
Informācija no valsts aģentūrām, kas atbild par ekonomisko 
attīstību
Citi (lūdzu, norādiet) 
____________________________

Paldies
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