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Ievads
Saldus rajona attīstības biedrības (turpmāk – SRAB, partnerība vai VRG)vietējās
attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam ietvaros īstenoto LEADER pieejas projektu
sociālekonomiskās ietekmes izvērtējums Saldus un Brocēnu novada teritorijā ir veikts
laika posmā no 2014.gada 1.augusta līdz 15.decembrim, un to īsteno biedrība
„Latvijas Lauku forums”. Izpētē ir izmantoti dati un iegūtā informācija par laika
periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 21.augustam.
Pētījuma mērķis – ar pētījuma metodes palīdzību noskaidrot 2007.-2013. gada
plānošanas periodā īstenoto projektu sociālekonomisko ietekmi konkurētspējas,
nodarbinātības veicināšanas, pakalpojumu sniegšanas, sociālo aktivitāšu
pilnveidošanas, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pirmapstrādes,
pārstrādes, mājražošanas aspektā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā,
formulēt priekšnoteikumus tālākai efektīvai VRG un potenciālo projekta iesniedzēju
darbībai Saldus un Brocēnu novada teritorijā.
Pētījumā uzmanība tika pievērsta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ietekmei
uz Brocēnu un Saldus novadu attīstību un veicinātajām pārmaiņām minētajā
teritorijā.
Pētījuma noslēgumā tiek izvirzīti secinājumi un rekomendācijas, kas ir saistītas ar:
•
•
•

2007.-2013.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu;
Saldus rajona attīstības biedrības darbu;
2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādi.

Pētījuma autori:
Āris Ādlers,pētījuma projekta vadītājs un eksperts;
Valdis Kudiņš,pētījuma vadošais eksperts;
Anita Seļicka, datu iegūšanas un apstrādes speciāliste.
Pētījumu līdzfinansēEiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass pasākuma „Vietējo attīstības
stratēģijas” ietvaros.
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2007.-2013.gadam

Saldus rajona attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģija izstrādāta 2008. gadā
un ar biedru sapulces lēmumu apstiprināta 2008. gada 24. novembrī. Laika periodā
no apstiprināšanas līdz 2014. gada 15. decembrim, grozīta divas reizes- 2012. gada
3.februārī un 2013. gada 16. janvārī.
Biedrība savai darbībai izvirzījusi sekojošus mērķus: (1) Izstrādāt un realizēt stratēģiju
ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, (2)Veicināt
un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu
dzīves kvalitāti laukus, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus, (3) sadarboties
ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām
institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu teritorijas attīstību, (4) veicināt
iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu, (5)
Veicināt kopienu sadarbību, (6) Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt
finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
Balstoties un situācijas aprakstu kā arī SVID analīzi, stratēģijā kā būtiskākās
problēmas definētas: (1) ierobežotas nodarbinātības iespējas piedāvājumu
daudzveidības un kvalitātes ziņā, (2) nepietiekama pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un pieejamība, (3)zema infrastruktūras kvalitāte, kas negatīvi ietekmē
dzīves vidi un kvalitāti (4) dažādu iemeslu dēļ nepietiekamas iespējas savu potenciālu
realizēt jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (5)
nepietiekama lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde (6)
nepietiekama lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas
apstākļos. Tā rezultātā izvirzītas četras prioritātes stratēģijas īstenošanai:
1)
2)
3)
4)

sniegt atbalstu lauku ekonomikas dažādošanai;
sniegt atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem;
sniegt atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei;
sniegt atbalstu lauksaimniecības produktu pirmapstrādei un pārstādei mājas
apstākļos.

Sagaidāmie kvantitatīvie un kvalitatīvie uzlabojumi teritorijā:
1) atbalsts lauku ekonomikas attīstībai;
2) izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie sociālie, komunālie, mūžizglītības, radošo
nozaru, veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumi;
3) saglabātas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, labiekārtota publiski pieejama
apkārtējā vide;
4) radīts infrastruktūras un aprīkojuma nodrošinājums daudzveidīgām
sabiedriskām aktivitātēm;
5) radīta vide un aprīkojums aktivitātēm jauniešiem, bērniem ar ģimenēm,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
6) radīti apstākļi lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un
pārstrādei.
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Balstoties uz iepriekš aprakstīto, izstrādāts sekojošs rīcības plāns:
Prioritāte
1.
Sniegt
atbalstu
ekonomikas dažādošanai

Rīcība
lauku Rīcība 1
Lauku ekonomikas dažādošana.
Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana.

Pamatojums:
Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz ierobežotu vietējās ekonomikas un citu nozaru
nodarbinātības iespēju piedāvājumu pakalpojumu jomā daudzveidības un kvalitātes ziņā, kā
arī pakalpojumu nevienmērīgu izvietojumu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.
Mērķis:
Risinājumi:
Veicināt saimnieciskās darbības Attīstot vietējos pakalpojumus un to pieejamību, tiks
attīstību VRG teritorijā, uzlabot attīstīti vietējo ekonomikas nozaru pakalpojumi, sociālie,
vietējās rīcības grupas darbības komunālie, mūžizglītības, radošo nozaru, veselības
teritorijas
iedzīvotāju veicināšanas, ārstniecības pakalpojumi. Īstenojot šo
nodrošinājumu
ar rīcību, paredzēts sniegt atbalstu pakalpojumu sniedzēju
pakalpojumiem.
infrastruktūras sakārtošanai, fiziskas pieejamības
nodrošināšanai,
apkārtējās
vides
sakārtošanai,
pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādei, IT nodrošinājuma
izveidei sniegtā pakalpojuma attīstībai vietējo
iedzīvotāju interesēs.
Prioritāte
Rīcība
2.
Sniegt
atbalstu
dzīves Rīcība 2
kvalitātes veicināšanai vietējiem Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.
iedzīvotājiem
Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu
attīstīšana.
Pamatojums:
Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz zemo infrastruktūras un aprīkojuma kvalitāti,
atsevišķos gadījumos infrastruktūras un aprīkojuma neesamību apkārtējās vides
sakārtošanai;
nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz nepietiekamajām iespējām vietējiem
iedzīvotājiem realizēt savu potenciālu izglītojošos, kulturālos un veselīgos brīvā laika
pavadīšanas veidos;
nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz šo sociālo grupu ierobežotām iespējām realizēt
savu intelektuālo un/ vai fizisko potenciālu, emocionālas un sociālas saskarsmes
nepieciešamību.
Mērķis:
Risinājumi:
Pakāpeniski veidot ilgtspējīgu, Nodrošinot apkārtējās vides sakārtošanu un sabiedrisko
audzinošu un estētiski pievilcīgu aktivitātes, tiks saglabātas un popularizētas dabas un
apkārtējo vidi, kvalitatīvi saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības, labiekārtota apkārtējā vide;
un
nodrošināt
pieejamību veicinātas mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga
vietējām
kultūrvēsturiskām dzīvesveida aktivitātes; uzlabota dzīves kvalitāte
vērtībām;
radīt
kvalitatīvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm
infrastruktūras un aprīkojuma ar bērniem.
nodrošinājumu
personību Īstenojot šo rīcību, paredzēts sniegt atbalstu vietējo
pilnveidojošai
brīvā
laika vērtību
saglabāšanai,
vides
sakārtošanai
un
pavadīšanai; radīt kvalitatīvu un labiekārtošanai,
infrastruktūras,
aprīkojuma,
IT
īpaši
katrai
mērķauditorijai nodrošinājuma izveidei atbilstoši vietējo mērķgrupu
piemērotu
nodrošinājumu vajadzībām.
personību pilnveidojošām brīvā
laika pavadīšanas iespējām.
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Prioritāte
Rīcība
3. Sniegt atbalstu konkurētspējas Rīcība 3
veicināšanai lauksaimniecības
Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde
produktu ražošanai un
un pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
pirmapstrādei un pārstrādei
mājas apstākļos
Pamatojums:
Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz ierobežotu vietējās ekonomikas nozaru iespēju
paplašināt saimniecisko darbību un veicināt konkurētspēju lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pirmapstrādes jomā.
Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz mazattīstītu iespēju paplašināt saimniecisko
darbību un veicināt konkurētspēju lauksaimniecības produkcijas pārstrādei un pirmapstrādei
mājas apstākļos.
Mērķis:
Risinājumi:
Veicināt
konkurētspējīgas Īstenojot šo rīcību, paredzēts sniegt atbalstu iekārtu,
saimnieciskās
darbības
un tehnikas aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
daudzveidīgas
un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai,
konkurētspējīgas
infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās
mājražošanas attīstību vietējās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
attīstības stratēģijas īstenošanas kultūraugu ( izņemot zemenes ) stādu iegādei, stādījumu
teritorijā.
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai
un stādījumu ierīkošanai, kā arī pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai.

Baltoties uz izstrādāto rīcības plānu, stratēģijas īstenošanas rezultātā jābūt
sasniegtiem sekojošiem kvantitatīviem un rezultatīviem rādītājiem:
Prioritāte
1. Sniegt atbalstu lauku
ekonomikas dažādošanai
Kvantitatīvie rādītāji:
Izveidoti no jauna vai uzlaboti 11
vietējās ekonomikas nozaru
pakalpojumu sniegšanas objekti

Izveidoti no jauna vai uzlaboti 16
sociālo
un
komunālo
pakalpojumu sniegšanas objekti

Izveidoti no jauna vai uzlaboti 17
mūžizglītības, radošo nozaru,
veselības
veicināšanas
un
ārstniecības pakalpojumu objekti

Rīcība
Rīcība 1
Lauku ekonomikas dažādošana.
Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana.
Rezultatīvie rādītāji:
Vietējās ekonomikas nozaru sniegtie pakalpojumi kļuvuši
daudzveidīgāki un pieejamāki vietējiem iedzīvotājiem;
Esošie pakalpojumi ieguvuši infrastruktūras un
aprīkojuma nodrošinājumu kvalitātes uzlabošanai;
Saglabātas esošās vai radušās jaunas darba vietas;
Uzlabojies sociālo un komunālo pakalpojumu pārklājums
vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;
Pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki un pieejamāki
vietējiem iedzīvotājiem;
Esošie pakalpojumi ieguvuši atbalstu kvalitātes
uzlabošanai;
Saglabātas esošās vai radušās jaunas darba vietas.
Pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki un pieejamāki
vietējiem iedzīvotājiem;
Esošie pakalpojumi ieguvuši atbalstu kvalitātes
uzlabošanai;
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Prioritāte
2. Sniegt atbalstu dzīves
kvalitātes veicināšanai vietējiem
iedzīvotājiem
Kvantitatīvie rādītāji:
Izveidoti no jauna vai pilnveidoti
9 dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanas, apkārtējās
vides labiekārtošanas objekti

Izveidoti no jauna vai pilnveidoti
30 mūžizglītības, kultūras, sporta,
veselīga dzīvesveida aktivitāšu
veicināšanas objekti
Izveidoti no jauna vai pilnveidoti
14 objekti, kas kalpo dzīves
kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, jauniešiem
un ģimenēm ar bērniem

Prioritāte
3. Sniegt atbalstu konkurētspējas
veicināšanai lauksaimniecības
produktu ražošanai un
pirmapstrādei un pārstrādei
mājas apstākļos
Kvantitatīvie rādītāji:
*Uzlabojusies 3 saimniecību
tehnoloģiskā kapacitāte
*Izveidoti 3 jauni /modernizēti
esošie lauksaimniecības produktu
ražošanas un/vai pirmapstrādes
infrastruktūras objekti
**Izveidoti 3 jauni uzņēmumi vai
paplašināti esošie.
**Radīti 3 jauni produkti

8

Saglabātas esošās vai radušās jaunas darba vietas.
Rīcība
Rīcība 2
Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.
Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu
attīstīšana.
Rezultatīvie rādītāji:
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi vietējo
dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai;
Radīti priekšnoteikumi to ilgtspējīgai izmantošanai;
Pieaugušais labiekārtoto un publiski pieejamo
apkārtējās vides objektu skaits
pilnveido vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi
mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida
aktivitāšu veicināšanai;
Radīti priekšnoteikumi vietējās sabiedrības iespējām
realizēt un pilnveidot savu potenciālu
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi
izmantošanai sabiedriskām aktivitātēm cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem;
Palielinājušās iespējas šo sociālo grupu pārstāvjiem
iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs atbilstoši
daudzveidīgajām nepieciešamībām
Rīcība
Rīcība 3
Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde
un pārstrāde* un pirmapstrāde mājas apstākļos**.

Rezultatīvie rādītāji:
* Uzlabojusies saimniecību tehnoloģiskā kapacitāte.
Izveidoti jauni / modernizēti esošie lauksaimniecības
produktu
ražošanas
un/vai
pirmapstrādes
infrastruktūras objekti.Veiktās inovācijas nodrošina
kvalitatīvu produktu ražošanu. Palielinoties ienākumiem,
uzlabojusies izdzīvotāju dzīves kvalitāte
** Radītas jaunas darba vietas, radīti jauni, ar konkrēto
teritoriju saistīti produkti. Izveidoti jauni uzņēmumi vai
paplašināti esošie. Radīti jauni produkti. Palielinoties
ienākumiem, uzlabojusies izdzīvotāju dzīves kvalitāte
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2. Saldus rajona vietējās attīstības stratēģija 2007.2013.gadam un sasaiste ar Brocēnu un Saldus novadu
attīstības plānošanas dokumentiem
Izvērtējot Saldus rajona vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam SVID analīzi,
kā arī, veidojot to sasaisti ar stratēģijā definētajām būtiskākajām problēmām un
izvirzītajām prioritātēm, ir identificēti sekojošie izaicinājumi:
1) Teritorijas ģeogrāfiskās un demogrāfiskās specifikas izmantošana;
2) Teritorijas kā dzīves vides potenciāla izmantošana;
3) Teritorijas uzņēmējdarbības potenciāla izmantošana;
4) Lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla izmantošana;
5) Kultūrvēsturiskā, dabas un vides potenciāla izmantošana;
6) Attīstībai nepieciešamo resursu izmantošanas potenciāls;
7) Sadarbības un iniciatīvas potenciāla izmantošana.
Šie izaicinājumi tiek apskatīti stratēģijas ietvaros īstenoto projektu izlases kopā, un
veido pamatu LEADER pieejas projektu sociālekonomiskās ietekmes novērtējumam.
Teritorijas ģeogrāfiskās un demogrāfiskās specifikas izmantošana
Tabula 2.1. SVID ieraksti, kas attiecas uz teritorijas ģeogrāfisko un demogrāfisko
raksturojumu.
Raksturojums:
SVID:
Teritoriju, atbilstoši SVID analīzē ietvertajam, S1
Labs ģeogrāfiskais novietojums
raksturo labs ģeogrāfiskais novietojums attiecībā S11
Relatīvi neliels iedzīvotāju skaita
pret nozīmīgiem attīstību sekmējošiem resursiem
samazinājums
un
relatīvi
neliels
iedzīvotāju
skaita V4
Iedzīvotāju
nevienmērīgs
samazinājums. VRG darbības teritorijai ir
izvietojums
(apdzīvojuma
raksturīgs nevienmērīgs apdzīvojums (iedzīvotāju
blīvums) teritorijā
blīvums) un tās dienvidu daļas ģeogrāfiskā V5
Iedzīvotāju,
īpaši
jauniešu
izvietojuma specifika, kas ierobežo attīstības
aizplūšana uz ārzemēm, uz
potenciālu. Teritorijā ir būtiska iedzīvotāju, īpaši
pilsētām
jauniešu emigrācija uz ārzemēm un lielākām V18
VRG dienvidu daļas ģeogrāfiskais
pilsētām VRG darbības teritorijā un Latvijā. Līdz
izvietojums
ar to VRG darbības teritorijā veidojas nomales ar D5
Nomaļu rašanās bez attīstības
ierobežotām attīstības iespējām un cilvēkresursu
iespējām
novecošanu laukos paaudžu pēctecības trūkuma
D7
Paaudžu pēctecības trūkums
dēļ.
laukos

Izvērtējot stratēģijas īstenošanas procesu un tās ietvaros īstenoto projektu
rezultātus, var secināt, ka:
1) Salīdzinoši liels finansējums, kas ir 993 385,59 EUR (74% no visu projektu
finansējuma) ir ieguldīts projektos, kas īstenotitajā VRG darbības teritorijas
daļā, kas atrodas šosejas Rīga – Liepāja (Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres
pagasts, Gaiķu pagasts, Lutriņu pagasts, Novadnieku pagasts, Remtes pagasts,
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Saldus, Saldus pagasts, Zirņu pagasts) tuvumā, un tiek uzskatīta par teritoriju
ar salīdzinoši augstāku attīstības potenciālu. VRG ir pilnā mērā izmantojusi
iespēju tajā ieguldīt finanšu līdzekļus.
2) VRG nav mērķtiecīgi strādājusi pie nomaļu, īpaši VRG darbības teritorijas
dienvidu daļas problemātikas risināšanas. Izņēmums ir Jaunauces pagasts,
kurā ir ieguldīti būtiski finanšu līdzekļi, lai mazinātu stratēģijā minētās vājās
puses un draudus. Savukārt, piemēram, Vadakstes pagastā, kurā ir izteikta
teritorijas nomales problemātika, novērojams minimāls VRG ieguldījums
atbilstošu risinājumu meklēšanā. Atbalsts mazāk attīstītām teritorijām ir
stimulēts, piešķirot papildus punktuprojektu vērtēšanā, tomēr to īpatsvars
nav nozīmīgs, tāpēc neietekmē īpaši labvēlīgi VRG darbības teritorijas
dienvidu daļas problemātikas risināšanu.
3) Lai gan liela daļa projektu identificē kā mērķauditoriju jauniešus, tomēr
VRGdarbībā nav konstatētas mērķtiecīgas aktivitātes jauniešu motivēšanai
palikt laukos.
Teritorijas kā dzīves vides potenciāla izmantošana
Tabula 2.2. SVID ieraksti, kas attiecas teritorijas kā dzīves vides potenciālu.
Raksturojums:
SVID:
Visā VRG darbības teritorijā ir kultūras S12 Zems noziedzības līmenis
iestādes un aktīvas NVO kultūras un izglītības S5
Kultūras iestāžu izvietojums visā VRG
jomā,tomēr nepietiekams ir aktivitāšu un
teritorijā
pakalpojumu piedāvājums ģimenēm ar S14 Aktīvas sabiedriskās organizācijas
bērniem, jauniešiem un citām sociāli
kultūras, izglītības jomā
neaizsargātām
grupām.
Partnerība
ir V7 Nepietiekams
aktivitāšu
un
stratēģijā paredzējusi esošo sabiedrisko
pakalpojumu piedāvājums ģimenēm
organizāciju aktivizēšanu un kultūras dzīves
ar bērniem, jauniešiem, citām sociāli
dažādošanu.
neaizsargātām grupām
Ir vērojama atšķirība sociālo pakalpojumu V8 Teritoriālās
atšķirības
sociālo
pieejamībai dažādās vietās teritorijā, kā arī
pakalpojumu pieejamībai
laukos trūkst privātu pakalpojumu, piemēram, V12 Nolietojusies ceļu un komunālā
masieri, šuvēji, frizieri, IT speciālisti. Visā
(ūdensapgādes,
kanalizācijas,
darbības teritorijā trūkst arī aktīvās atpūtas un
siltumapgādes,
atkritumu
saturīga brīvā laika pavadīšanas vietu un kā
apsaimniekošanas) infrastruktūra
apdraudējums kvalitatīvai dzīves videi ir
V15 Privātu pakalpojumu trūkums laukos/
minēta sociāli maznodrošināto skaita
masieri, šuvēji, frizieri, IT speciālisti
palielināšanās. Tomēr teritoriju raksturo zems
V11 Nav nodrošināta vides pieejamība
noziedzības līmenis.
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Visā teritorijā ir nolietojusies ceļu un
V16
Nepietiekošs skaits aktīvās atpūtas un
komunālā
(ūdensapgādes,
kanalizācijas,
saturīga brīvā laika pavadīšanas vietu
siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas)
I2
Mājokļu būvniecības un tirgus
infrastruktūra kā arī irierobežota pieejamība
attīstība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdz ar to kā
I3
Pieaugušo apmācības piedāvāšana uz
iespējas teritorijas dzīves vides uzlabošanai
vietas katrā pagastā
minēts mājokļu būvniecība un tirgus attīstība,
cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai I13 Cilvēku ar īpašām vajadzībām, īpaša
riska grupu cilvēku integrēšana
sabiedrībā.
sabiedrībā
I14 Esošo sabiedrisko organizāciju darba
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aktivizēšana,
kultūras
dažādošana laukos
Sociāli maznodrošināto
skaita palielināšanās

11
dzīves
personu

Izvērtējot stratēģijas īstenošanas procesu un tās ietvaros īstenoto projektu
rezultātus, redzams, ka:
1) Partnerība stratēģijas ietvaros būtisku ieguldījumu veikusi aktīvu NVO
atbalstam kultūras un izglītības jomā, atbalstot vismaz 11 projektus. Būtisks
ieguldījums ir veikts lai risinātu aktivitāšu un pakalpojumu piedāvājuma
veidošanu un attīstīšanu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un citām sociāli
neaizsargātām grupām. Piemēram, izveidojot pakalpojumu centru Remtes
pagastā, var uzskatīt, ka partnerība ir devusi ieguldījumu arī sociālo
pakalpojumu pieejamības atšķirību mazināšanai teritorijā.
2) Nozīmīgs ieguldījums (vismaz 8 projekti) ir veikts,risinottādas identificētās
problēmas, kā nolietojusies ceļu un komunālā (ūdensapgādes, kanalizācijas,
siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas) infrastruktūra.
3) Salīdzinoši neliels (11 952,12 EUR) ir bijis ieguldījums pakalpojumu trūkuma
novēršanai laukos, piemēram, frizētavas telpu izveide. Pieci projekti ir
risinājuši vides pieejamības jautājumus novadu līmenī.
4) Salīdzinoši liels ieguldījums (18 projekti) ir veikts, lai risinātu jautājumus, kas
saistīti ar nepietiekamuaktīvās atpūtas un saturīga brīvā laika pavadīšana
vietu skaitu. Kopumā šī izaicinājuma risināšanai īstenoti projekti, kuru
kopīgais finansējuma apjoms ir 157 466.99 EUR.
5) Stratēģijā veiksmīgi īstenotas tādas iepriekš identificētās iespējas kā
pieaugušo apmācību piedāvājums pagastos (vismaz 8 projekti) kā arī NVO
aktivizēšana kultūras dzīves dažādošanai laukos. Jāpievērš uzmanība, ka liela
daļa investīciju ir novirzīta tērpu iegādei vietējiem pašdarbības kolektīviem.
6) Lai mazinātu sociāli maznodrošināto personu skaita palielināšanos kā arī
risinātu attiecīgos sociālos jautājumus, atbalstot organizācijas, kas nodrošina
atbalstu šai iedzīvotāju grupai, ir veiktas ievērojamas investīcijas (vismaz 10
projekti).
Teritorijas uzņēmējdarbības potenciāla izmantošana
Tabula 2.3. SVID ieraksti, kas attiecas teritorijas uzņēmējdarbības attīstīšanas potenciāla
izmantošanu.
Raksturojums:
SVID:
Ar teritorijas uzņēmējdarbības potenciālu šīs S2
Augsta iedzīvotāju ekonomiskā
analīzes kontekstā tiek uzskatīts situācijas
aktivitāte;
raksturojums
saistībā
ar
iedzīvotāju S9
Salīdzinoši augsta ekonomiskā
nodarbinātību un uzņēmējdarbību.
aktivitāte
lauksaimnieciskajā
Partnerības izstrādātajā SVID analīzē minēti
ražošanā;
pretrunīgi fakti. Kā teritorijas stiprā puse ir S7
Zems reģistrētā bezdarba līmenis;
iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, bet vājā puse - V6 Salīdzinoši liels sieviešu īpatsvars
iedzīvotāju ekonomiskā pasivitāte. Teritorijai
bezdarbnieku vidū;
raksturīga salīdzinoši augsta ekonomiskā V14 Liela iedzīvotāju ekonomiskā
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aktivitāte lauksaimniecībā un zems bezdarba
līmenis. Īpaši tiek izcelts salīdzinoši liels bezdarba
līmenis sieviešu vidū.
Domājot par nodarbinātības palielināšanu
jauniešu vidū, kā iespēja tiek minēta jauniešu
motivēšana mācīties un jaunu darba prakses
vietu radīšana. Tomēr saistītais drauds ir jauniešu
emigrācija un zema motivācija iegūt izglītību kā
arī pieaugoša atkarība no narkotikām un
alkohola.
Stratēģijā
nav
identificētas
specifiskas
uzņēmējdarbību veicinošas stiprās puses, tomēr
kā
negatīva
tendence
tiek
minēta
uzņēmējdarbības koncentrēšanāsap partnerības
teritorijā esošajiem centriem - pilsētām. Par
uzņēmējdarbību veicinošām iespējām tiek
uzskatītas alternatīvo saimnieciskās darbības
veidu attīstīšanas iezpējas, jauniešu iesaiste
jaunu produktu izstrādē, uzņēmēju sadarbības
iespēju izpēte.
Lai arī lauksaimniecība ir saistīta ar
uzņēmējdarbību,
tomēr
stratēģijā
lauku
ekonomikas kontekstā tā ir īpaši izcelta, tāpēc arī
lauksaimniecības potenciāls tiek skatīts atsevišķi.

12

pasivitāte;
V17 Uzņēmumu koncentrēšanās ap
centru;
I11 Jauniešu motivēšana izglītības
iegūšanai, darba prakses iespēju
radīšana;
I4
Potenciālo
jauno
uzņēmēju
apzināšana un apmācība;
I6
Alternatīvie
saimnieciskās
darbības veidi;
I12 Jauniešu
iesaistīšana
vietējo
projektu izstrādē;
I16 Uzņēmumu sadarbības iespēju
izpēte un dibināšana;
D1 Darbaspējīgo
iedzīvotāju, arī
jauniešu migrācija uz lielpilsētām
vai ārzemēm darba meklējumos;
D2 Bezdarba
līmeņa
celšanās,
pieaugoša atkarība no alkohola,
narkotikām;
D9 Motivācijas trūkums izglītības
iegūšanai;

Stratēģijas īstenošanas procesā un tās ietvaros īstenoto projektu rezultātu
izvērtējumā var konstatēt, ka:
1) Salīdzinoši vāji ir identificējamas VRG mērķtiecīgasdarbības uzņēmējdarbības
veicināšanā, kas saistāmas ar stratēģijā noteiktajāmstiprajām pusēm un
iespējām.
2) Nozīmīgs ieguldījums ir veikts projektos, kas saistīti ar cilvēkresursu
kapacitātes celšanu un draudu mazināšanu saistībā ar potenciālo darba tirgus
degradāciju.
Lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla izmantošana
Tabula 2.4. SVID ieraksti, kas attiecas uz lauksaimniecības potenciāla izmantošanu.
Raksturojums:
SVID:
Darbības teritorijai ir raksturīgstas, ka ir S16
Saglabāta produktu pārstrādes
saglabāta
lauksaimniecības
produktu
un pirmapstrādes nozare, notiek
pārstrādes un pirmapstrādes nozare, notiek
nozares attīstība
nozares attīstība, tomēr pastāv salīdzinoši zema V9
Zema
konkurētspēja
konkurētspēja sīksaimniecību un mājražotāju
sīksaimniecību un mājražotāju
izstrādājumiem. Vājas attīstības izredzes
izstrādājumiem
bioloģiskai lauksaimniecībai tiek konstatētas I18
Mājražotāju darbības veicināšana
Lietuvas pierobežā. Tomēr jomas attīstībai ir kā I19
Lauksaimniecības
produktu
iespējas tiek saskatītas mājražotāju darbības
ražošana,
pirmapstrāde
un
veicināšanā,
lauksaimniecības
produktu
pārstrāde
ražošanā, pirmapstrādā un pārstrādē, vietējo I20
Vietējo identitātes produktu
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produktu ražošanā un popularizēšanā.
I21
D3
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veidošana
Tradicionālo produktu ražošana,
popularizēšana
Maz
izredžu
bioloģiskajai
lauksaimniecībai
Lietuvas
pierobežā

Izvērtējot stratēģijas īstenošanas procesu un projektu rezultātus,konstatēts, ka:
1) Identificētais drauds lauksaimniecības attīstībai - maz izredžu bioloģiskajai
lauksaimniecībai Lietuvas pierobežā ir skaidrojams ar to, ka šajās teritorijās
saimnieko lieli zemnieki un tāpēc drauds netiek saskatīts bioloģiskās
lauksaimniecības ierobežotajā attīstības potenciālā, bet gan sīksaimniecību un
mājražotāju attīstībai.
2) Īstenojot stratēģiju, pilnībā ir izmantota identificētā stiprā puse - saglabāta
lauksaimniecības produktu pārstrādes un pirmapstrādes nozare. Esošajā
plānošanas periodā ir īstenoti vismaz 6 projekti un tie ir pozitīvi sekmējuši
vājās puses - zemā konkurētspēja, mazināšanos, jo projektuietvaros ir
iegādātas iekārtas.
3) Uzskatāms, ka lielā mērā,atbalstot projektus, ir izmantotas šādas iespējas:
mājražošanas darbības veicināšana, lauksaimniecības produktu ražošana,
pirmapstrāde, kā arī vietējā identitātes produkta veidošana.
Kultūrvēsturiskā, dabas un vides potenciāla izmantošana
Tabula 2.5. SVID ieraksti, kas attiecas uz kultūrvēsturiskā, dabas un vides potenciāla
izmantošanu.
Raksturojums:
SVID:
Partnerība kā vienu no prioritātes S3
Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums
mērķiem ir definējusi vispārēju labklājības S4
Interesanti, floras, faunas un dabas
celšanu un iespējami labāku ilgtspējīgu
apskates objekti
dabas vai kultūras resursu izmantošanu.
S15
Aktīva tūrisma informācijas centra
Darbības
teritorijā
ir
bagāts
darbība
kultūrvēsturiskais mantojums, interesanti V1
Kultūrvēsturiskie objekti avārijas
floras, faunas un dabas apskates objekti.
stāvoklī
Tomēr daudzi objekti ir avārijas stāvokli kā V2
Dabas objekti grūti pieejami, reklāmas
arī grūti pieejami, jo ir nepietiekama
un
informatīvo
ceļa
zīmju
informācija (Nav norāžu un reklāmas).
nepietiekamība
Tāpat, teritorijā trūkst zināšanu par to, kā V10
Zināšanu trūkums uzņēmējdarbībā,
attīstīt uzņēmējdarbību tūrisma jomā, kā
kultūrvēsturisko
objektu
uzturēt objektus un tos sakārtot. Tiek
apsaimniekošanā, tūrisma attīstīšanā
izteikta
nepieciešamība
organizēt
I1
Tūrisma uzņēmējdarbības tālāka
seminārus par kultūrvēsturisko un dabas
attīstīšana
objektu apsaimniekošanu.
I5
Semināru
organizēšana
Potenciālā iespēja situācijas veicināšanai ir
kultūrvēsturisko un dabas objektu
tūrisma attīstība novados kā tāda.
apsaimniekotājiem
Stratēģijā tiek izcelts fakts, ka ir aktīvs
D6
Kultūrvēsturisko pieminekļu bojāeja
tūrisma informācijas centrs.
ārējo faktoru ietekmē
Akūtākā problēma kultūrvēsturiskās,
D10
Apkārtējās vides piesārņošana
dabas un vides potenciāla izmantošanai
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teritorijas attīstībai ir objektu bojāeja un
vides piesārņošana.

Izvērtējot stratēģijas īstenošanas procesu un tās ietvaros īstenoto projektu
rezultātus, var konstatēt, ka:
1) Lai gan kultūrvēstures, gan dabas, gan vides objektu attīstība tiek saistīta ar
tūrisma potenciāla attīstības veidošanu, tomēr pētījuma laikā netika
identificētas VRGīstenotas aktivitātes, kas palīdzētu samazināt zināšanu
trūkumu par kultūrvēsturisko un dabas objektu apsaimniekošanu. Vāji
identificējamas arī aktivitātes, kas vērstas uz vides piesārņojuma mazināšanu.
2) Pietiekamā daudzumā (Vismaz 10 projekti) ir veiktas investīcijas projektos,
kas saistīti ar kultūrvēsturiskās un dabas mantojuma izmantošanas potenciāla
attīstīšanu. Saistībā ar informācijas pieejamību nav veikts daudz aktivitāšu,
kas sekmē informācijas pieejamību par objektiem, tomēr ir salīdzinoši daudz
projektu, kas nodrošina objektu fizisko pieejamību.
3) Partnerība ir risinājusi jautājumus par kultūrvēsturisko pieminekļu bojāejas
draudu mazināšanu ārējo faktoru ietekmē,piemēram, investīcijas Jaunauces
muižā, piedzīvojumu tūrisma projekts Jaunmuižā.
Attīstībai nepieciešamo resursu izmantošanas potenciāls
Tabula 2.6. SVID ieraksti, kas attiecas uz attīstībai nepieciešamo resursu izmantošanu.
Raksturojums:
SVID:
Teritorijā ir pārstāvēts gandrīz viss S6
Pārstāvēts gandrīz viss izglītības spektrs
izglītības spektrs un iedzīvotājiem ir
un iedzīvotājiem ir samērā plašas iespējas
samērā plašas iespējas apgūt dažādas
apgūt dažādas izglītības programmas;
izglītības programmas. Saldus un S10 Ir stipras pašvaldības, kas nodrošina
Brocēnu pašvaldības tiek uzskatītas par
veiksmīgāku VRG teritorijas attīstību
spēcīgām, kas nodrošina veiksmīgus
kopumā;
attīstības procesus kopumā. Augsti S13 Interneta pakalpojumu pieejamībaVRG
vērtējama ir arī interneta pakalpojumu
teritorijā;
pieejamība VRG teritorijā.
V3
Finanšu
trūkums
dažādu
jomu
Vājās puses ir finansējuma trūkums un
sakārtošanā;
cilvēku mazā kapacitāte projektu V13 Zema cilvēkresursu kapacitāte projektu
rakstīšanā, līdz ar to, kā iespējas tiek
sagatavošanā;
minēti semināri par projektu rakstīšanu I9
Cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana
kā arī informācijas centru radīšana. Kā
projektu sagatavošanā;
draudi attīstībai tiek minēts finansējuma
I10 Informācijas
aprites
nodrošināšana
trūkums:
pašvaldības
budžeta
teritorijā – informācijas centru izveide;
ierobežotās
iespējas,
ekonomiskā
D4 Pašvaldību budžeta nespēja nodrošināt
situācija un līdzfinansējuma pieejamība.
attīstību;
D11 Ekonomiskā situācija, kas rada draudus
finansējuma nodrošināšanai pašvaldību,
uzņēmēju, NVO projektu īstenošanai;
D12 Potenciāls
projektu
līdzfinansējuma
trūkums.
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Izvērtējot stratēģijas īstenošanas procesu un tās ietvaros īstenoto projektu
rezultātus, redzams, ka:
1) Partnerība ir veiksmīgi izmantojusi stratēģijā identificēto stipro pusiinterneta pieejamību. Ir īstenoti vairāki projekti, kas saistīti ar IT tehnoloģiju
izmantošanu kā arī šīs jomas attīstību, piemēram Druvas pagastā.
2) Darbības teritorijā būtiski jūtams kapacitātes trūkums cilvēkresursu
kapacitātes paaugstināšanai teritorijā. Tas atklājas gan projektu iesniedzēju
raksturojumā, gan iedzīvotāju intervijās. Lai arī juridiski projektu iesniedzēji ir
dažādi, tomēr tie ir saistīti ar jomām, kur projektu izstrāde neradagrūtības.
Partnerībā valda skepse par to vai „parasts” cilvēks var izstrādāt projektu.
3) Partnerība ir piesaistījusi līdzekļus mērķu sasniegšanai ne tikai no ELFLA. Grūti
identificēt jaunu informācijas centru izveides projektus. Informācijas
pieejamības problēma ir jūtama visā partnerības darbības teritorijā.
Sadarbības un iniciatīvas potenciāla izmantošana
Tabula 2.7. SVID ieraksti, kas attiecas uz sadarbības un iniciatīvas potenciāla izmantošanai.
Raksturojums:
SVID:
Partnerības stratēģija ir saistīta ar Saldus S8 Veidojas
kopdarbības
sistēma
rajona attīstības biedrības izvirzīto mērķi .
iestādes- pašvaldības – NVO,
Stratēģijā tiek uzsvērts, ka teritorijā veidojas
uzņēmēji;
kopdarbības sistēmas iestādes: NVO – I8
Sadarbības
starp
uzņēmējiem,
pašvaldības- uzņēmēji. Draudi sadarbībai
pašvaldībām,
sabiedriskajām
stratēģijā nav minēti, tomēr kā iespējas tiek
organizācijām, skolām un jauniešu
minēta sadarbības lielāka veicināšana,
organizācijām veicināšana;
iesaistot plašāku sadarbības partneru loku. I7
Pieredzes apmaiņu organizēšana
Partnerība plānošanas dokumentā ir fiksējusi
Latvijā
un
ārzemēs,
jaunu
nepieciešamību
pieredzes
apmaiņas
profesionālu sasniegumu ieviešana;
organizācijai un iniciatīvas atbalsta grupu I15 Iniciatīvas un atbalsta grupu
veidošanai.
veidošana;

Lai arī sadarbības un iniciatīvas veidošana nav minēta kā stratēģijas prioritāte, tomēr
atbilstošās stiprās puses ir veiksmīgi izmantotas īstenojot stratēģiju. Arī definētās
iespējas tiek veiksmīgi izmantotas citu ar stratēģijas īstenošanu saistītu izaicinājumu
risināšanai.
Sasaistot Saldus rajona vietējās attīstības stratēģiju 2007.-2013.gadam ar Brocēnu un
Saldus novadu attīstības plānošanas dokumentiem var konstatēt, ka:
Vietējās attīstības stratēģija atbilst Saldus novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem
līdz 2015. gadam: (1) Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana, (2) Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas
uzņēmējdarbības vides attīstība un dažādotas ekonomikas veicināšana, (3)
Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas
veidošana un attīstība.
Stratēģija atbilst arī Brocēnu attīstības programmas no 2014. gada līdz 2020. gadam
projekta ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem: (1) Izglītota, veselīga, aktīva un
________________________________________________________________________

Pētījums „2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu
sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā„

16

patriotiska sabiedrība, (2) Pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide, (3) Uz vietējo resursu
izmantošanu balstīta ekonomika.
Saldus rajona vietējās attīstības stratēģija 2007. – 2013. gadam ir papildinoša gan
Saldus, gan Brocēnu novadu attīstības plānošanas dokumentiem. Tas pats attiecas arī
uz rīcību ietvaros īstenoto projektu rezultātiem - tie ir veiksmīgi saistāmi ar attīstības
plānošanas dokumentos plānotajām aktivitātēm.
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3. Iesniegto un apstiprināto projektu skaits, tematika un
raksturojums
Saldus rajona attīstības biedrības stratēģijas īstenošanā no 2009.-2014.gadam
projektu īstenošanai ir piešķirts finansējums 1 340 372,21 EUR apjomā (dati uz 2014.
gada 21. augustu) trīs rīcībās. Dzīves kvalitātes veicināšanai vietējiem iedzīvotājiem,
apkārtējās vides sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšanai ir izmantoti
657 436 EUR (2. rīcība), lauku ekonomikas dažādošanai un vietējo pakalpojumu un to
pieejamības attīstīšanai (1. rīcība) – 603 559 EUR, bet 79 377 EUR ir izmantoti
lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos.

Attēls 3.1. Izsludinātās projektu kārtas pēc projektu pieņemšanas laika grafika un katrā kārtā
pieejamais publiskais finansējums, EUR.

Biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība” kopš 2009. gada izsludinājusi deviņas
LEADER projektu kārtas(skat. attēlu 3.1.). Līdz 2012. gadam projekti tika izsludināti
tikai 1. un 2. rīcībā (skat. tabulu 3.1.). 3. rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana
un pirmapstrāde un pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos” izsludināta visās
kārtās kopš 2012. gada vidus. Tabulā norādītā 3. un 4. rīcība apvienota pēc
2013. gada 16. janvāra Biedrības „Saldus rajona attīstības biedrība” padomes sēdes
lēmuma, veicot izmaiņas Saldus rajona vietējās attīstības stratēģijā 2007-2013.
Tabula 3.1. Aktivitātes, kuras pieejamas katrā no izsludinātajām projektu kārtām.

Rīcība

Kārta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KOPĀ

1. rīcība „Lauku ekonomikas
dažādošana. Vietējo pakalpojumu X
un to pieejamības attīstīšana”
2.
rīcība
„Dzīves
kvalitātes
veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.
Apkārtējās vides sakārtošana un X
sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana”
3.
rīcība
„Lauksaimniecības
produktu
ražošana
un
pirmapstrāde”
4. (3.) rīcība
„Lauksaimniecības
produktu pārstrāde un pirmapstrāde
mājas apstākļos”

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 kārtās
5 kārtās

X
X

X

X

X

5 kārtās

X
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Tālākajā pētījumā netiek apskatīti dati par 9. kārtu, jo informācija par projektu
pieteikumiem uz pētījuma veikšanas brīdi vēl nebija pieejama (9. kārta tika
izsludināta 2014.gada jūnijā, projektu pieņemšana notika no 18. jūlija līdz
18. augustam).Lielākais finansējums piešķirts 6. kārtā (461 495,08 EUR), kas tika
izsludināta 2013. gada I pusgadā (skat. attēlu 3.2.), savukārt 5. kārtā finansējums
netika piešķirts, ko partnerības padome skaidro ar jaunas rīcības uzsākšanu (5. kārtā
tika uzsākta projektu pieņemšana 3. un 4. rīcībā), kad cilvēki vēl nav gatavi, un
nespēju motivēt, savukārt projektu īstenotāji norāda, ka ir nepieciešams liels
līdzfinansējums, kas mazajiem ražotājiem un lauksaimniekiem ir nozīmīgs
ierobežojums, savukārt lielajiem – kopējā pieejamā finansējuma summa ir neliela
salīdzinot ar no citiem finansējumiem pieejamajiem.
Projektu kārtu ietvaros pieprasītais un piešķirtais finansējums ir līdzīgs, lielākās
atšķirības redzamas 4. kārtā, kur pieprasītais finansējums vairāk kā 2 reizes pārsniedz
plānoto, un 5. kārtā, kur pieprasītais finansējums ir tikai 5,4 % no piešķiršanai
plānotā. SRAB padome norāda, ka abiem projektiem tika meklēta iespēja piešķirt
līdzekļus, savukārt lielākā daļa no finansējumu nesaņēmušiem projektiem ir zemas
kvalitātes – projektos nav atspoguļotas kopsakarības starp stratēģiju un projektā
plānoto.
Pieprasītā un piešķirtā finansējuma situācijas atspoguļojumam atbilst arī īstenoto un
iesniegto projektu skaits pa kārtām, kas aplūkojams pielikumā. Unikāla ir projektu
konkursu 2. kārta, kurā apstiprinājumu saņēma visi iesniegtie projekti, visvairāk
pieteiktu, bet neīstenotu projektu bija 4. kārtā, kad no 40 iesniegtajiem projektiem
tikai 15 īstenoja savas idejas ar šajā projektu konkursā piešķirto publisko
finansējumu.

Attēls 3.2. Piešķirtais, pieprasītais un plānotais (izsludinot kārtu norādīts kā pieejamais
publiskais) finansējums (EUR) izsludinātajās projektu kārtās.

Saldus rajona attīstības biedrībā astoņās kārtās tika iesniegti 170 projektu
pieteikumi no kuriem 127 ir apstiprināti (skat. attēlu 3.3.) (īstenoto projektu
saraksts pievienots pielikumā). Līgumi nav noslēgti par 42 iesniegto projektu
________________________________________________________________________

Pētījums „2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu
sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā„

19

īstenošanu (viens 8. kārtā iesniegts projekts uz pētījuma izstrādes brīdi ir izvērtēts,
bet nav notikušas tālākas darbības): 32 no projektu pieteikumiem tika noraidīti (69%
no tiem iesniegušas biedrības, 28% pašvaldības, 3% privātpersonas) – viens projekts
noraidīts 8. kārtā, divi - 1. un 6. kārtā, trīs - 3. kārtā, bet visvairāk - divdesmit četri
projekti noraidīti 4. kārtā.
Jāatzīmē, ka vairāki no projektu pieteikumiem, kas kādā no kārtām tika noraidīti, ir
apstiprināti kādā no nākamajām kārtām, piemēram, biedrības "Džudo klubs LIDO
SALDUS" iecere īstenot projektu par džudo paklāja-tatāmi iegādi tika noraidīta
4. kārtā, savukārt īstenota 6. kārtā, tāpat biedrības „Novadnieku attīstībai” projekts
par klinšu sienas izveidi tika noraidīts 4. kārtā, bet īstenots 6. kārtā. Daudzi projektu
pieteikumi, kas neguva atbalstu, atkārtoti nav iesniegti, savukārt, piemēram,
SIA Resas nams projekta pieteikums „Slimnīcas saimnieciskā korpusa - morga
rekonstrukcija” noraidīts divreiz - gan 3., gan 4. kārtā un līdz 2014. gadam ar ELFLA
līdzfinansējumu nav īstenots. Līdzīgi divās kārtās startējis arī K. Plociņš ar ķiršu dārza
izveidi Novadnieku pagastā, 5. kārtā laužot līgumu, bet 8. kārtā pieteikums tika
noraidīts. Minētais projekts ir viens no pieciem projektiem, kas lauzuši līgumu
(3 privātpersonu iesniegti projekti, 1 biedrība un 1 SIA), trīs no tiem iesniegti
3. rīcībā; tikpat – pieci projektu pieteikumi tikuši atsaukti (3 privātpersonu iesniegti
projekti, 1 zemnieku saimniecība, 1 – SIA), turklāt visi atsauktie projekti bija pieteikti
3. rīcībā.

Attēls 3.3. 2009.-2014.gadā iesniegto projektu statuss uz 21.08.2014.

Katrā no trim izsludinātajām rīcībām (tabulā 3.1.) var izdalīt vairākas tēmas, kas
atbilst Stratēģijā noteiktajiem risinājumiem (skatīt tabulu 3.2.). Nevienā no
administratīvajām teritorijām nav īstenoti projekti visās tēmās. Blīdenes, Rubas
Saldus un Zirņu pagastos ir īstenoti projekti visās rīcībās. Ārpus pilsētām lielākā
daudzveidība ir Zirņu pagastā (skatīt attālu 3.4.), kur īstenoti ne tikai dažādu rīcību,
bet arī tematiski dažādi projekti: 3 zemnieku saimniecību projekti (arkla, sniega
lāpstas, bišu stropu un medus sviedes iegāde), Saldus novada pašvaldība projekta
ietvaros izveidojusi dienas centru, Mazpulki - biedrību atbalsta telpas, BMX sporta
klubs īstenojis 2 projektus, nodibinājums „Cemex” te izveidojis vienu no ģeogrāfijas
interešu klubiņiem.
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Tabula 3.2. Projektu rīcības un tēmas.
Rīcība
Tēma
(R11) Vietējo ekonomikas nozaru pakalpojumi (pieejamība,
kvalitāte un sasniedzamība)

1. rīcība „Lauku ekonomikas
dažādošana.
Vietējo
pakalpojumu
un
to
pieejamības attīstīšana”

(R12) Sociālie un komunālie pakalpojumi (pieejamība, kvalitāte un
sasniedzamība)

(R13) Mūžizglītības un radošo nozaru pakalpojumi (pieejamība,
kvalitāte un sasniedzamība)

(R14) Veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumi
(pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība)

2. rīcība „Dzīves kvalitātes
veicināšana
vietējiem
iedzīvotājiem.
Apkārtējās
vides
sakārtošana
un
sabiedrisko
aktivitāšu
attīstīšana”
3. rīcība „Lauksaimniecības
produktu
ražošana
un
pirmapstrāde, pārstrāde un
pirmapstrāde
mājas
apstākļos”

(R21) Saglabātas un popularizētas dabas un kultūrvēsturiskās

vērtības
(R22) Mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida
aktivitāšu veicinoši objekti
(R23) Dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem
(R31)
Saimniecību
tehnoloģiskās
kapacitātes
un
lauksaimniecības
produktu
ražošanas/pirmapstrādes
infrastruktūras objekti
(R32) Paplašināti vai izveidoti uzņēmumi, radīti jauni produkti

Attēls 3.4. Tēmu skaits, kurās administratīvajās teritorijās īstenoti projekti.

Lai arī mērķtiecīga rīcība attīstot specifiskās jomas katrā no pagastiem Stratēģijā nav
minēta, vairākās administratīvās teritorijās vērojama gan viena, gan vairāku
īstenotāju realizēta noteiktas jomas attīstības veicināšana teritorijā. SRAB padome,
kā arī fokusgrupu dalībnieki apliecina, ka šāda rīcība nav stratēģiski plānota un
mērķtiecīga, bet gan galvenokārt izveidojusies aktīvo iedzīvotāju/projektu īstenotāju
darbības rezultātā. Ezeres pagastā 4 no 6 projektiem ir jauniešu mērķauditorijai,
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tāpat arī Novadniekos – 4 no 6 ir sporta un jauniešu projekti. Zvārdes pagastā, kas ir
iedzīvotāju skaita ziņā mazākais pagasts, ir īstenoti 4 projekti (t.sk. „Cemex”
ģeogrāfijas klubiņa izveide) un 3 no tiem tematiski saistāmi ar auto, kravām un
tehniku. Rubas pagastā iesniedzēji tikai zemnieku saimniecības.
Lielākais ieguldītā finansējuma daudzums uz vienu iedzīvotāju gan pilsētās, gan
pagastos ir mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicinošu
objektu izveidē (R22) (skatīt attēlus 3.5.), šo, kā prioritāro tēmu, kam nepieciešams
finansējums, ar lielu pārsvaru norāda arī NVO un pašvaldību fokusgrupu dalībnieki
(uzņēmēji to ierindo kā otro prioritāti).
Viena no pēdējām prioritātēm, kam sniegt finansējumu fokusgrupu dalībnieku
redzējumā, ir saņēmusi vienu no lielākajiem finansējumiem Saldus pilsētā - veselības
un ārstniecības pakalpojumu attīstība (R14) (skatīt attēlu 3.6.), kas skaidrojams ar
veselības aprūpes sniedzēju centrēšanos pilsētā, kā arī Sarkanā Krusta aktīvas
projektu īstenošanas rezultātā. Vislielākais finansējums Saldū ir mūžizglītības un
radošo nozaru pakalpojumiem (R13), kur īstenoti 3 pašvaldības un 8 biedrību
projekti. Novadu pagastos lielāks finansējums uz iedzīvotāju kā pilsētās ir ne tikai ar
ražošanu un lauksaimniecību saistītajās tēmās, bet arī dabas un kultūrvēsturiskās
vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.

Attēls 3.5. Finansējums uz 1 iedzīvotāju (EUR) pa tēmām Saldus un Brocēnu novadu pilsētās
un pagastos.

Attēls 3.6. Finansējuma sadalījums pa tēmām Saldus rajona attīstības biedrības teritorijā.
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Lielākais projektu skaits, kā arī lielākais finansējums izlietots 2. rīcības projektiem,
savukārt 3. rīcībā, kur pieejams lielākais finansējums viena projekta īstenošanai –
vidējais īstenoto projektu finansējums ir aptuveni 5 reizes mazāks, turklāt arī katra
projekta finansējums šajā rīcībā ir daudz mazāks kā maksimāli pieejamais.Lielākais
rīcības finansējums piešķirts Z/S „Rubuļu” īstenotajam projektam „Desu, kūpinājumu
un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām”, kas tomēr ir uz pusi
mazāks kā maksimālais pieejamais. Esošo situāciju 3. rīcībā apliecina projektu
īstenotāji, kas norāda, ka lielajiem un vidējiem lauksaimniekiem ir pieejami citi
efektīvāki finansējumi (lielāks finansējums, izdevīgāks līdzfinansējums), savukārt
mazajiem lauksaimniekiem, kam šis ir piemērots, ir problēmas ar līdzfinansējumu, un
mājražotājiem, kā norāda partnerības pārstāvji, nav pietiekamas motivācijas un
ideju. Tas liek secināt, ka tiem, kas īsteno projektus, šis finansējums ir būtisks, jo
kalpojis par unikālu, un nozīmīgu motivatoru tālākai rīcībai.

Visā Saldus rajona attīstības
biedrības teritorijā.
Attēls 3.7. Finansējuma (EUR) sadalījums pa tēmām un īstenoto projektu skaits Saldus un
Brocēnu novadu pilsētās un pagastos.
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Attēls 3.8. Projektu skaits, finansējums (EUR) un vidējais finansējums 1 projektam, kā arī
maksimālais pieejamais finansējums 1 projektam pa rīcībām.

Attēls 3.9. Lielā apļa diagramma – piešķirtā finansējuma (EUR) sadalījums pa tēmām
1. rīcībā; mazā diagramma centrā – plānotais finansējuma sadalījums. Karte - projektu skaits
šajā rīcībā pa administratīvajām teritorijām.

1. rīcībā „Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo pakalpojumu un to pieejamības
attīstīšana” īstenoti 49 projekti par 603 559,25 EUR (attēls 3.9.). Piesaistītā publiskā
finansējuma ziņā lielākie ir rekonstrukcijas un renovācijas projekti: biedrības „Latvijas
Sarkanais krusts” īstenotie projekti „Sarkanā Krusta ēkas jumta renovācija un
panduss invalīdu pieejamībai” (25 674,56 EUR) un „Latvijas Sarkanā Krusta Saldus
komitejas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” (25 332,66 EUR), kurus zina attiecīgi 33%
un 25 % no aptaujātajiem 102 iedzīvotājiem, kuri arī atzīst, ka šie projekti ir novadam
nozīmīgi. Augstu finansiālā ieguldījuma efektivitāti jumta un pandusa rekonstrukcijai
norāda 29%, bet ēkas rekonstrukcijas projektam – 16 %.
Piesaistītā publiskā finansējuma ziņā trešais šīs rīcības lielākais ir biedrības "Saldus
Dzīvnieku patversme" īstenotais projekts „Biedrības "Saldus "Dzīvnieku patversme"
konsultācijas telpu rekonstrukcija” (25 579,12 EUR), ko zina 31% no aptaujātiem
iedzīvotājiem, savukārt šī projekta nepieciešamību novada attīstībai norāda pat tie,
kas šo projektu nav zinājuši (37% no aptaujātajiem). 1. rīcībā ir arī iedzīvotāju vidū
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zināmākais projekts, ko zina 49 % aptaujāto, „Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un
mākslinieku muzeja ēkas (mākslas izstāžu zāles) renovācija”, ko īstenojusi Saldus
novada pašvaldība. Finansiāli mazākais projekts (1500 EUR) ir Hidrauliski grozāmas
sniega lāpstas iegāde, pārējiem šīs rīcības projektiem finansējums ir virs 5000 EUR.
2. rīcībā „Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Apkārtējās vides
sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana” īstenoti 64 projekti par kopējo
finansējumu 657 436,27 EUR . Finansiāli mazākie īstenotie projekti (līdz 4 000 EUR) ir
projekts „Portatīvo radiostaciju- rāciju iegāde biedrībai EVE autosports”
(2019,48 EUR), „Brocēnu novada sieviešu kora "Laiksne" vizuālā tēla veidošana”
(3165,79 EUR) un biedrības "Mēs-Jaunaucei" īstenotais „Mūžizglītības skola
Jaunauces pilī” (2794,92 EUR). Septiņi īstenotie projekti ir ar finansējumu 17 000-18
000 EUR - pieci dažādu biedrību projekti par sporta aktivitāšu dažādošanu un divi
projekti par Jaunauces parka labiekārtošanu.

Attēls 3.10. Lielā apļa diagramma – piešķirtā finansējuma (EUR) sadalījums pa tēmām
2. rīcībā; mazā diagramma centrā – plānotais finansējuma sadalījums. Karte - projektu skaits
šajā rīcībā pa administratīvajām teritorijām.

3. rīcībā „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde, pārstrāde un
pirmapstrāde mājas apstākļos” īstenoti 14 projekti par kopējo finansējumu 79
376,71 EUR. Četri no īstenotājiem projektiem ir ar mazāk kā 2000 EUR piesaistīto
publisko finansējumu, SIA Meduspils projekts „Medus fasētāja iegāde "Kārēs"
Blīdenes pagastā” ar finansējumu 693,80 EUR. Trīs projektu finansējums ir lielāks kā
10 000 EUR, kas ir piesaistītā publiskā finansējuma ziņā lielākie: z/s "Kupenas" un z/s
„Daži” iegādātie miglāji (katram 11 383,97 EUR) un z/s „Rubuļi” īstenotais projekts
„Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām”
(14228,71 EUR).
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Attēls 3.11. Lielā apļa diagramma – piešķirtā finansējuma (EUR) sadalījums pa tēmām
3. rīcībā; mazā diagramma centrā – plānotais finansējuma sadalījums. Karte - projektu skaits
šajā rīcībā pa administratīvajām teritorijām.

Attēls 3.12. Īstenoto projektu nosaukumos biežāk izmantotie vārdi (lielāks ir biežāk
izmantots).

Daudzi Saldus un Brocēnu novadā īstenotie LEADER pieejas projektu nosaukumi
sasaucas ar tēmu nosaukumiem rīcībās, kurā tie tika iesniegti – attēlā 3.12. redzami
projekta nosaukumos biežāk lietotie vārdi (izņemot vietvārdus un saikļus).
Nosaukumi daudzkārt atspoguļo rīcību mērķus, nevis tieši konkrētajā projektā
plānotās unikālās aktivitātes. SRAB mājaslapā ir pieejama lielākā daļa šajā periodā
īstenoto projektu aprakstu (projekta iesniedzējs un nosaukums, īstenošanas
vieta/adrese, finansējums, rezultāts un kontaktinformācija).Tomēr tā kā projektu
identifikācija minētajā mājaslapā pirmkārt ir pēc sarakstā pieejamā nosaukuma,
turklāt šī ir vienīgā digitāli pieejamā informācija par daudziem projektiem, tad
sabiedrība ne vienmēr tiek informēta par iespējām izmantot projektu rezultātus.
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Līdzīgi arī ar teritorijas noklājumu – daudzu projektu nosaukumos un mērķī, kā arī
projektu īstenotāji intervijās kā rezultātu mērķagrupu ir norādījuši abu novadu
iedzīvotājus, tomēr praksē projektu rezultātu ģeogrāfiskā un informatīvā pieejamība
dažādām teritorijām ir ļoti atšķirīga.

Attēls 3.13. Īstenoto projektu skaits un finansējums (EUR) uz 1 iedzīvotāju Saldus un Brocēnu
novadu pilsētās un pagastos.

Projektu īstenošanas vieta noteikta pēc norādītās īstenošanas vietas, bet projekti,
kuros objekti īstenoti vairākās teritorijās (piemēram, nodibinājuma „Cemex”
izveidotie ģeogrāfijas interešu klubiņi 7 dažādās novadu vietās) atzīmēti visās
teritorijās (finansējumu sadalot katrā no tām). Visam novadam domāti pakalpojumi
(piemēram, novada Brocēnu novada sociālā dienesta fasādes rekonstrukcija) netiek
attiecināti uz visu novadu, bet gan uz tā īstenošanas vietu, lai arī servisu var izmantot
visi novada iedzīvotāji.
Īstenoto projektu teritoriālajam izvietojumam ir vērojama cieša sasaiste ar rīcībām,
kurās tie īstenoti. 7. un 8. kārtā, kad tika izsludināta 3. rīcība, projekti īstenoti
attiecīgi četrās un piecās administratīvajās teritorijās. Projekti īstenoti visā SRAB
darbības teritorijā 2. un 4. kārtā, kad tika izsludināta 1. un 2. rīcība. Pašreizējo
projektu teritoriālo izvietojumu NVO pārstāvji un SRAB padome skaidro kā aktīvo
cilvēku darbības rezultātu noteiktās teritorijās, nevis stratēģiski pieņemtu lēmumu
parnepieciešamo atbalsta apjomu katrā no teritorijām.
Vidēji Saldus un Brocēnu novadā uz 1 iedzīvotāju ir investēti 39,3 EUR, Saldū 47,1 EUR/iedz., Brocēnos - 29,1 EUR iedz., bet pagastos - 36,1 EUR/iedz. (attēls
3.13.). Lielākais finansējums uz vienu iedzīvotāju ir Jaunauces pagastā
(192 EUR/iedz.), kas lielā mērā ir pateicoties biedrības „Mēs – Jaunaucei” 5
īstenotajiem projektiem (3 no tiem parka labiekārtošana ar finansējumu virs
16 000 EUR). Lai arī salīdzinoši mazāks, tomēr viens no lielākajiem Saldus rajona
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attīstības biedrības teritorijā, ir arī finansējums Zvārdes (80 EUR/iedz.) un Remtes (78
EUR/iedz.) pagastos.
Mazākais finansējums uz vienu iedzīvotāju ir Šķēdes pagastā, kurā ir citu teritoriju
projektu radītie rezultāti, Lutriņu pagastā – 9 EUR/iedz., savukārt pārējās teritorijās
finansējums ir virs 15 EUR uz iedzīvotāju.

Attēls 3.14. Pieteikto (reģistrēto) un īstenoto projektu skaits Saldus un Brocēnu novadu
teritorijās – skaits, cik administratīvajās teritorijās ir īstenoti un pieteikti (reģistrēti) projekti
katrā projektu konkursu kārtā.
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4. Projektu iesniedzēju raksturojums
Saldus rajona attīstības biedrībā kopš 2009. gada 170 projektu pieteikumus
iesnieguši 95 iesniedzēji, no tiem 75 īsteno projektus (skat. tabulu 4.1.). Lielākā daļa
projektu iesniedzēju ir biedrības (68%) (skat. attēlu 4.1.), kas kopā īsteno 61 % no
visu projektu kopskaita, apgūstot arī lielāko finansējuma daļu.

Attēls 4.1. Iesniegto un īstenoto projektu un projektu īstenotāju skaits pēc projektu īstenotāju
juridiskā statusa.

Divi iesniedzēji - Saldus un Brocēnu novada pašvaldības, ir projektu īstenotāji, kas
īsteno lielāko projektu skaitu - 17 % no kopējā projektu skaita, savukārt vismazākais
projektu skaits uz vienu īstenotāju ir zemnieku saimniecībām (vidēji 1,1 projekts uz
vienu Z/S).
Tabula 4.1. Projektu iesniedzēju un īstenotāju skaits pa administratīvajām teritorijām.
Teritorija
Iesniedzēju skaits
Īstenotāju skaits
Blīdenes pagasts
3
2
Brocēni
7
6
Brocēnu novads
1
1
Cieceres pagasts
1
0
Ezeres pagasts
4
4
Gaiķu pagasts
0
0
Jaunauces pagasts
1
1
Jaunlutriņu pagasts
3
2
Kursīšu pagasts
2
2
Lutriņu pagasts
1
1
Nīgrandes pagasts
1
1
Novadnieku pagasts
4
3
Remtes pagasts
1
1
Rubas pagasts
3
3
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Saldus
Saldus pagasts
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zvārdes pagasts
Zirņu pagasts
Ārpus SRAB teritorijas
Privātpersonas
KOPĀ

38
5
0
1
3
2
2
4
8
95

29

30
5
0
1
2
2
2
3
3
75

4.2. tabulā un 4.3. attēlā atspoguļots piešķirtā publiskā finansējuma sadalījums pēc
īstenotāju juridiskā statusa. Zemnieku saimniecībām un SIA ir gandrīz uz pusi mazāks
vidējais projekta finansējums kā nevalstiskajām organizācijām, kas skaidrojams ar
līdzfinansējuma apjomu, ko projektu īstenotāji norādījuši kā sarežģījumu plašākai un
regulārākai iesaistei LEADER pieejas īstenošanā.
Tabula 4.2. Piešķirtā finansējuma un vidējā viena projekta finansējuma sadarījums pēc
projektu īstenotāju juridiskā statusa.
Finansējums, Vidēji viena projekta
Statuss
EUR
finansējums, EUR
Biedrība
860 668
11 178
Nodibinājums
55 105
13 776
Pašvaldība
253 093
12 052
Zemnieku saimniecība 103 120
7 366
SIA
61 813
7 727
Privātpersona
6 574
2 191

Attēls 4.3. Projektu īstenošanai kopējā piešķirtā finansējuma sadalījums pēc projektu
īstenotāju juridiskā statusa.

Tabulā 4.3. var aplūkot pirmos desmit pēc finansējuma apjoma lielākos projektu
īstenotājus, kas piesaistījuši 46,4 % (622 361 EUR) no kopējā piešķirtā finansējuma,
īstenojot 46 projektus.
Lielākais projektu īstenotājs - Saldus novada pašvaldība par saņemto naudu veikusi
ielu apgaismojuma rekonstrukciju divviet Saldū un Kareļu ciemā; ūdensvada un
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kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Jaunauces pilī, pieejamības uzlabošanu sociālā
dienesta ēkai; Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslinieku muzeja ēkas
renovāciju; dienas centra izveidi Nīgrandes un Zirņu pagastos; atpūtas vietu
labiekārtošana Pampāļu parkā un pie Novadnieku karjera; informācijas tehnoloģijas
kultūras pakalpojumu un interešu izglītības attīstību bērniem un jauniešiem.
Otrais lielākais īstenotājs Brocēnu novada pašvaldība projektu ietvaros veikusi 5
rekonstrukcijas (pakalpojumu centra izveide Remtē; jauniešu centram; Gaiķu skolas
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm; Sociālais dienestam; bērnu un jaunatnes sporta
skolas hokejistu ģērbtuvēs) un aprīkojuma un pakalpojumu pilnveidi Brocēnu,
Blīdenes un Remtes kultūras namos.
Latvijas Sarkanais Krusts veicis Saldus komitejas ēkas, šķūņa un jumta renovāciju,
uzstādījis pandusu invalīdu pieejamībai, iegādāts telpu aprīkojums, uzlabota
infrastruktūra.
Biedrība „Mēs Jaunaucei” veikusi parka labiekārtošanu trīs projektu ietvaros,
iegādājusies ekipējumu hokejam un tērpus dejām, iekārtota virtuve pilī (mūžizglītības
aktivitātēm).
Nodibinājums „Cemex” izveidojis jauno programmētāju skolu un 20 ģeogrāfijas
interešu klubiņus novadu pagastos, kas pēc veiktajām
aptaujām arī iedzīvotāju
vidū ir atpazīstamākais projekts.
Tabula 4.3. Desmit lielākie projektu īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma saņēmēji.
Piešķirtais
Daļa no kopējā
Nr.
Projektu
Nosaukums
apjoms,
finansējuma
p.k.
skaits
EUR
apjoma
1
PSV Saldus novada pašvaldība
143680,65 10,72%
13
2
PSV BROCĒNU NOVADA DOME
109411,89 8,16%
8
3
BDR Latvijas Sarkanais Krusts
79974,57
5,97%
4
4
BDR "Mēs-Jaunaucei"
64096,61
4,78%
5
5
NOD "CEMEX Iespēju fonds"
55105,46
4,11%
4
BDR
Biedrība
"Saldus
Dzīvnieku
6
patversme"
42933,6
3,20%
2
BDR Drošas dzīves vides attīstības
7
biedrība "Oāze"
42029,1
3,14%
3
8
BDR Latvijas Motokrosa Akadēmija
30571,39
2,28%
3
9
BDR "NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI"
28028,68
2,09%
2
10 BDR "Orientēšanās klubs Saldus"
26528,98
1,98%
2

Lielākā daļa visu projektu īstenotāju, kas realizē vairākus projektus, strādā vienā
jomā vai tematiskajā ietvarā, tādējādi Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības kā
projektu īstenotāji citu vidū izceļas ne tikai ar lielo projektu skaitu, bet arī
daudzfunkcionalitāti. Lielākā daļa abu pašvaldību īstenotie projekti ir saistīti ar
infrastruktūras uzlabošanu (apgaismojums, ūdensvadu un kanalizāciju sistēmas),
objektu rekonstrukciju, ēku renovāciju (sociālā dienesta, dienas un jauniešu centru,
izstāžu zāles, hokeja ģērbtuvju u.c.) un pieejamības uzlabošanu sociālajiem
dienestiem. Saldus novada pašvaldība ar projektu finansējuma atbalstu izveidojusi
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divus dienas centrus Zirņu un Nīgrandes pagastos, kā arī atpūtas vietas Pampāļu un
Novadnieku pagastos. Divi Saldus novada pašvaldības īstenoti projekti par
informāciju tehnoloģijas attīstību, iegādājoties tehniku kultūras, interešu izglītības un
jaunatnes speciālistiem novadu teritorijās, kas arī ir divi no tikai dažiem projektiem,
kas tieši ietekmē plašāku (vairāku administratīvo) teritoriju Saldus rajona attīstības
biedrības darbības telpā ar viena projekta palīdzību.
Zemnieku saimniecības iesniegušas projektus par lauksaimniecības produktu
ražošanu un pirmapstrādi, pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos (3. rīcība), kā
arī vietējās ekonomikas veicināšanai (1. rīcība). Projektu īstenošanas rezultātā
pilnveidota ražošana un/vai apstrāde, kas lielākoties (vismaz 10 no 14 projektos)
veikta iegādājoties tehniku (miglotājus, arklus, pļaujmašīnas, sniega lāpstu,
sējmašīnas, sulas gatavošanas iekārtas, sviedi, augļu mazgāšanas un griešanas
iekārtas u.c.).
SIA īstenojuši tikai 6 iesniedzēji (8 projektus) lielākā daļa saistīta ar pieejamības
uzlabošanu (komunālo pakalpojumu piebrauktuves izveide, medicīnas pakalpojumu
un izglītības pieejamības uzlabošana – uzstādīts pacēlājs un rekonstruēti
stāvlaukumi), tomēr pārstāvētas arī citas jomas: biškopība, frizētava, iegādāta
tehnika teritorijas uzkopšanai.
Projektus īstenojušas divas privātpersonas – viena iegādājusies piekabi pļaujmašīnu,
bet otrs divos projektos veicinājis biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšanu
un modernizāciju.
Biedrības ir īstenojušas ļoti dažādu jomu projektus 1. un 2. rīcībā. Biedrību ieviestās
aktivitātes ir gan noteiktas vietas/ciema iedzīvotājiem, gan pagasta un arī abu
novadu iedzīvotājiem, kā ļoti šaurām un specifiskām, tā arī plašām interešu grupām,
kas liecina, ka biedrības ne tikai realizē savas un savu biedru intereses, bet arī rūpējas
par plašāku teritorijas attīstību un iedzīvotāju iesaisti.
Tabulā 4.4. redzams sadalījums pēc biedrību darbības nozarēm, kas lielā mērā atbilst
arī katras biedrības īstenoto projektu tematikai vai mērķagrupai, piemēram, sporta
biedrība "BMX sporta klubs "Ozolēni"" īstenojis divus projektus attīstot BMX trases
iespējas, dzīvnieku aizsardzības biedrība "Saldus Dzīvnieku patversme"izveidojusi
konsultāciju telpu un pastaigu laukumu suņu patversmē. Savukārt attīstības
biedrības apguvušas dažādas jomas un mērķgrupas, piemēram, „Jaunlutriņu
attīstības biedrība” īstenojusi projektu bērniem un kultūras dzīves attīstīšanai, "MēsJaunaucei" – labiekārtojusi parku, attīstījusi mūžizglītības attīstība, iekārtojot virtuvi,
kā arī hokeja un deju iespēju uzlabošana bērniem un jauniešiem. Minētajā biedrību
un projektu tematiku sasaistē vērojami arī atsevišķi daļēji neatbilstīgi gadījumi,
piemēram, „Novadnieku attīstībai” ir attīstības biedrība, kas īstenojusi divus tikai
aktīvā dzīvesveida projektus (klinšu kāpšanas sienas un BMX trases izveide).
Pielikumā aplūkojums biedrību sadalījums pēc to teritoriālā sadalījuma.
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Tabula 4.4. Biedrību, kas iesniegušas un īstenojušas projektus, sadalījums pēc darbības nozarēm.
Nozare
Apbedīšanas, mirušo piemiņas biedrības
Attīstības biedrība
Auto, moto, avio biedrības
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
Ģimeņu un vecāku biedrības
Jaunatnes organizācijas
Kultūra/Tradīcijas/Mūzika
Mednieku, makšķernieku biedrības
Profesionālās biedrības
Reliģiskās biedrības
Sociālās jomas, fiziskās un garīgās
veselības veicināšanas biedrības
Sporta biedrības

Īstenotāju skaits
0
10
3
1
0
4
3
11
0
1
2

Iesniedzēju skaits
1
12
3
1
2
6
4
11
1
1
2

4

4

12

15
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5. Vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam un esošās
situācijas atbilstības analīze
Izvērtējot vietējās attīstības stratēģiju 2007.-2013.gadam un esošās situācijas
atbilstību, būtiski ir redzēt iedzīvotāju informētību par vietējās attīstības stratēģiju,
tās ietvaros īstenotajiem projektiem, to rezultātiem, kā arī par stratēģijas īstenošanas
organizatoriem, LEADER pieeju un saistītām lietām. Šim nolūkam tika veikta
iedzīvotāju aptauja (gan elektroniski, gan klātienē pasākumos, gan izmantojot
starpniekus – pašvaldības, skolas u.tml.) un ir saņemtas 102 anketas. Objektīvu
iemeslu dēļ (izvēlētie informācijas izplatīšanas un ieguves kanāli) iegūtie dati sniedz
daudz pozitīvākus rezultātus, jo pieļaujams ka respondentiem ir diezgan cieša saikne
ar projektu īstenošanu un tā ir sabiedrības aktīvākā daļa, jo, kā apliecina anketēšanas
dati, tad 72% aptaujāto ir iesaistīti kādas NVO darbībā. To parāda arī respondentu
informētība par ES fondiem, kas parādīta 5.1.attēlā.

A

B

C

D

Attēls 5.1. Iedzīvotāju informētība par Eiropas Savienības fondiem. A - Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, B - Eiropas Zivsaimniecības fonds, C - Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, D - Eiropas Sociālais fonds.

Daudz plašāku atpazīstamību iedzīvotāju vidū ir ieguvusi arī LEADER pieeja. 86%
aptaujāto (skat. attēlu 5.2.) ir dzirdējuši par tādu. Un būtiski ir pieaugusi sabiedrības
informētība par biedrību “Saldus rajona attīstības biedrība”. 76% respondentu (skat.
attēlu 5.2.) ir norādījuši, ka ir informēti par šādu biedrību. Rezultāti ir krietni labāki
par 2008.gadā bakalaura darba nolūkiem veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem,
kur 86% iedzīvotāju nebija informēti par Saldus rajona attīstības biedrību. Lai gan
biedrības atpazīstamība ir kļuvusi lielāka, tomēr tā varētu būt arī virspusēja, jo
respondentu informētība par LEADER pieejai specifisku terminoloģiju, parāda, ka
tikai 47% aptaujāto ir dzirdējuši par “vietējo rīcības grupu” un 51% ir dzirdējuši par
“partnerību”, kas ir nozīmīgs LEADER pieejas princips un atspoguļo to, ka vietējās
attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā nozīmīgu lomu spēlē partnerība starp
NVO, pašvaldībām un uzņēmējiem.
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Attēls 5.2. Iedzīvotāju informētība par Saldus rajona attīstības biedrību un biežāk izmantotie
atslēgas vārdi no viedokļiem par tās darbību.

A

B

C

Attēls 5.3. Iedzīvotāju informētība par terminiem, kas saistīti ar teritoriju attīstību. A LEADER, B – Vietējā rīcības grupa, C – partnerība.

Aicinot respondentus raksturot, ar ko nodarbojas Saldus rajona attīstības biedrība,
5.2.attēlā redzams ka biežāk izmantotais atslēgas vārds ir projekti, jo respondenti
biedrību redz kā atbalstu projektu īstenošanai, projektu vērtētāju, iespēju piedalīties
projektos, informētāju par projektiem, projektu administrētāju u.tml. (ar visiem
sniegtajiem viedokļi var iepazīties 3.pielikumā) Mazāk tiek pieminēta stratēģija,
vietas attīstība, lauku attīstība, pakalpojumu pieejamība, sabiedriskās aktivitātes,
dzīves kvalitāte u.tml., kas dziļāk varētu atklāt Saldus rajona attīstības biedrības kā
vietējās attīstības stratēģijas īstenotājas būtību. Līdz ar to var secināt, ka Saldus
rajona attīstības biedrībai būtu jāpievērš uzmanība kādu publisko tēlu tā vēlas veidot
un kādu ziņu dot iedzīvotājiem: projektu administrētājs vai stratēģijas īstenotājs.
Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas trim prioritātēm attiecīgi tika paredzēti
45% finansējuma pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības dažādošanai, 49%
apkārtējās vides sakārtošanas un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai/attīstīšanai un
6% lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai. 5.4.attēlā redzams, kā
iedzīvotāji novērtē investīciju prioritātes. Redzams, ka pakalpojumu pieejamības un
uzņēmējdarbības dažādošanai tiek piešķirta augstākā prioritāte, tomēr no tās daudz
neatpaliek
apkārtējās
vides
sakārtošanas
un
sabiedrisko
aktivitāšu
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veicināšanas/attīstīšanas prioritāte. Līdz ar to var secināt, ka VRG sadalījums un
lēmums par investīcijām ir pēc būtības atbilstošs iedzīvotāju redzējumam.

Attēls 5.4. Iedzīvotāju viedoklis par finansējuma piešķiršanu noteikto jomu attīstībai pēc
prioritātēm.

Vietējās attīstības stratēģijā ir identificējamas deviņas atbalsta tēmas, kurām attiecīgi
ir bijis pieejams finansējums, un tām piešķirtais apjoms ir redzams 5.5.attēlā. Tas
zināmā mērā veido VRG atbalstāmo tematisko prioritāšu sarakstu:
1) Mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicinoši
objekti
2) Sociālie un komunālie pakalpojumi
3) Saglabātas un popularizētas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības
4) Dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar
bērniem
5) Vietējo ekonomikas nozaru pakalpojumi
6) Mūžizglītības un radošo nozaru pakalpojumi
7) Saimniecību tehnoloģiskās kapacitātes un lauksaimniecības produktu
ražošanas/pirmapstrādes infrastruktūras objekti
8) Veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumi
9) Paplašināti vai izveidoti uzņēmumi, radīti jauni produkti.

Attēls 5.5. Finansējuma sadalījums pa vietējā attīstības stratēģijā identificētajām tēmām.
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Fokusa grupās tika noskaidrots uzņēmēju, NVO un pašvaldību redzējumu par to, kādā
prioritārā secībā būtu jāpiešķir finansējums deviņām tēmām, apkopojums apskatāms
5.1.tabulā. Redzams, ka augstākā prioritārā tēma sakrīt NVO, pašvaldību pārstāvjiem
ar VRG redzējumu, kā arī apkopojot visu trīs fokusgrupu tēmu prioritāro sadalījumu
un tas ir atbalsts mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitāšu
veicinošu objektu attīstībai. Uzņēmēju pārstāvji ir vēlējušies vairāk pievērst
uzmanību un attiecīgi arī finansēt saimniecību tehnoloģiskās kapacitātes un
lauksaimniecības infrastruktūras objektu attīstību, kas VRG sadalījumā ir kā septītās
prioritātes tēma. Redzams, ka lielu nozīmīgumu gan NVO, gan uzņēmēji ir vēlējušies
piešķirt jaunu uzņēmumu un produktu veidošanai. Savukārt NVO un pašvaldības ir
līdzīgās domās par atbalsta svarīgumu dzīves kvalitātes cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem uzlabošanai.
Tabula 5.1. Uzņēmēju, NVO, pašvaldību piedāvājums finansējuma sadalījumam pa tēmām
prioritārā secībā (1-ausgtākā prioritāte).
VRG prioritārā atbalstīto tēmu secība
Uzņēmēji
NVO Pašvaldības Kopā
1. Mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga 2
1
1
1
dzīvesveida aktivitāšu veicinoši objekti
2. Sociālie un komunālie pakalpojumi
8
8
5
7
3. Saglabātas un popularizētas dabas un 4
6
4
5
kultūrvēsturiskās vērtības
4. Dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām 7
3
2
6
vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar
bērniem
5. Vietējo ekonomikas nozaru pakalpojumi
5
4
3
4
6. Mūžizglītības
un radošo nozaru 9
5
6
9
pakalpojumi
7. Saimniecību tehnoloģiskās kapacitātes un 1
9
8
2
lauksaimniecības
produktu
ražošanas/pirmapstrādes
infrastruktūras
objekti
8. Veselības veicināšanas un ārstniecības 6
7
9
8
pakalpojumi
9. Paplašināti vai izveidoti uzņēmumi, radīti 3
2
7
3
jauni produkti.

Tiekoties un fokusa grupā runājot ar uzņēmējiem, ir iegūta informācija, kas
apstiprina, ka vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam īstenošanas process ir
bijis adekvāts esošajai situācijai un, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem, ir
devis pozitīvu rezultātu. Uzņēmēji redz, ka stratēģijas īstenošanu veicinošais aspekts
ir aktīvi iniciatīvas bagāti iedzīvotāji – vietējie līderi. Tika izteikta vēlme pamudināt
pašvaldības vairāk strādāt ar iedzīvotāju aktivizēšanu teritorijās, kur ir maz īstenotu
projektu. Uzņēmēji, arī no savas pieredzes, atzīst,ka projektu izstrādes un
īstenošanas veiksmes faktoru palielina sadarbība ar speciālistiem, kas prot rakstīt
projektus. Par finansējuma saņēmējiem, uzņēmēju pārstāvji, kas piedalījās fokusa
grupā, vairāk vēlētos redzēt NVO kā pašvaldības, jo, iespējams, pašvaldībām ir arī citi
finanšu avoti, ko varētu izmantot pašvaldību projektiem. Tāpat būtu vēlme iegūt
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lielāku atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, tomēr esošā situācija ar atbalsta
intensitāti, atbalsta apjomu un nepieciešamību priekšfinansēt projektu, ir bijusi
diezgan ierobežota un tāpēc arī bijusi zema interese par projektu konkursiem.
Domājot par plašākiem sociālekonomiskiem procesiem, kas ir aprakstīti SVID analīzē,
un to risinājumiem projektu līmenī, uzņēmēju fokusa grupas pārstāvji redz, ka
3.rīcības projekti maz ir ietekmējuši darbspējīgo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, migrāciju
uz centriem, jo investīciju apjoms un projektu aktivitāte nav bijusi tik liela un
nozīmīga. Tajā pašā laikā VRG tiek aicināta nākotnē strādāt ar aktivitātēm, kas var
veicināt motivāciju jauniešiem uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Domājot
par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, piemēram, jaunu produktu radīšanā,
saimniecību attīstībā, fokusa grupas pārstāvji redz, ka tur vairāk dominē ģimeniskās
saites un nepieciešamība pārmantot vecāku aizsāktās iniciatīvas. Mazāk figurē
jauniešu ienākšana ar jaunām uzņēmējdarbības iniciatīvām lauku teritorijās.
Tiekoties un fokusa grupā runājot ar NVO, ir iegūta informācija, kas rada pozitīvu
atbalstu vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam īstenošanas procesam un
sasniegtajiem rezultātiem. Arī NVO pārstāvji redz, ka stratēģijas īstenošana ir bijusi
atkarīgā no iedzīvotāju iniciatīvas tieši NVO sektorā, un dažkārt ir bijusi nedrošība par
iesaistīšanos, jo NVO uzskata, ka projektu izstrāde bijusi sarežģīta un
neprofesionāliem projektu rakstītājiem bijis nepieciešams konsultatīvais atbalsts.
NVO pārstāvji augstu novērtēja Saldus rajona attīstības biedrības un, īpaši,
administratīvās vadītājas Sandras Fridrihsones aktivitāti informējošajā un
skaidrojošajā darbā. NVO pārstāvji izteica neapmierinātību par to, ka projektu
īstenošanā ir bijis nepieciešams ieguldīt daudz brīvprātīgā darba, kas netiek
novērtēts, un tas mazina motivāciju aktīvi iesaistīties projektu īstenošanā.
NVO pārstāvji redz, ka ar projektu palīdzību NVO diezgan daudz ir pildījušas
pašvaldību funkcijas, ko tradicionāli vajadzētu segt no pašvaldības budžeta. Tajā pašā
laikā biedrības redz, ka nebūtu saprātīgi šo funkciju pildīšanu nodot atpakaļ
pašvaldībām, jo bieži vien, īpaši nomaļās vietās, biedrības to var paveikt efektīvāk un
aktīvāk iesaistot pašus iedzīvotājus, tā arī veicinot iedzīvotāju atbildības uzņemšanos
par savu dzīves kvalitāti. NVO būtu apmierinātākas, ja pašvaldības vairāk novērtētu
šo biedrību darbu un skatītu iespējas vairāk līdzfinansēt.
Skatoties uz turpmākām aktivitātēm, kas būtu iekļaujamas vietējās attīstības
stratēģijā, fokusa grupas NVO dalībnieki ierosina pievērst lielāku uzmanību
pakalpojumu pieejamībai Saldū un Brocēnos, tomēr domājot par pakalpojumu
mobilitāti un ārpus Saldus un Brocēniem daudzfunkcionālu pakalpojumu centru
veidošanos uz esošo sabiedrisko centru, dienas centru vai aktīvo NVO radītās bāzes.
Taču tajā pašā laikā NVO pārstāvji uzskata, ka mūžizglītības un kultūras
pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem maksimāli tuvu iedzīvotājam visā VRG darbības
teritorijā.
Tiekoties un fokusa grupā runājot ar pašvaldību pārstāvjiem, ir iegūta informācija,
kas dod pozitīvuvērtējumu vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam
īstenošanai un sasniegtajiem rezultātiem. Pašvaldībās neiebilst, ka liela daļa
finansējuma ir piešķirts NVO, jo tās redz arī šādu nepieciešamību – stiprināt NVO
kapacitāti, ar to arī veicinot iedzīvotāju aktivitāti. Tomēr pašvaldības pārstāvji ir
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gribējuši redzēt vēl lielāku NVO aktivitāti, īpaši Brocēnu novadā. Fokusa grupas
dalībnieki pozitīvi novērtē faktu, ka stratēģijas īstenošanā ir pastāvējis tematiskais
fokuss, tādā veidā sniedzot periodisku atbalstu biedrību darbībai noteiktās jomās,
piemēram, Jaunauces parka un pils labiekārtošana vai Sarkanā Krusta sniegto
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana u.tml.
Lai apzinātu iedzīvotāju informētību par vietējās attīstības stratēģijas 2007.2013.gadam īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem, iedzīvotāju aptaujā tika jautāts
par to vai viņi zina kādu LEADER pieejas projektu, kas tiek īstenots viņu novadā.
5.6.attēlā redzams, ka lielākā daļa (56%) ir informēti par notikušiem projektiem, un
daļa tos var arī identificēt (skat. pielikumu nr.3).

Attēls 5.6. Iedzīvotāju informētība (zina vai nezina) par savā novadā realizētiem LEADER
projektiem, kuri īstenoti Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros.

Pētījuma nolūkos tika izvēlēti 25 finansiāli lielākie realizētie projekti un
respondentiem tika lūgts sniegt informāciju par to, vai šie projekti ir zināmi, kā arī
sniegt subjektīvu vērtējumu par šo projektu nepieciešamību novadu attīstībai un
finansējuma efektivitāti, redzot, cik liels finansējums ir bijis paredzēts konkrētā
projekta īstenošanai.Vislielāko atpazīstamību (51%) ir ieguvis projekts “Cemex
iespēju fonda izveidotā jaunā programmētāju skola”, kuram respondentu prāt ir arī
visaugstākā nozīmība un finansējuma efektivitāte. Tam seko (49%) projekts “Jāņa
Rozentāla Saldus vēstures un mākslinieku muzeja ēkas (mākslas izstāžu zāles)
renovācija”, kurš arī nepieciešamības un finansējuma efektivitātes ziņā ierindojas
otrajā vietā. Ar 10 procentpunktu atšķirību (39%) šim projektam seko trīs vienādi
zināmi projekti – “Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sacensību
organizēšanā Saldū”; “Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilnveide Saldus un
Brocēnu novadu iedzīvotājiem (Saldū – iegādāta mājiņa - koordinācijas centrs,
inventāra noliktava, lapene un soli.)”; “Saldus novada Sociālā dienesta ēkas
pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem”, no kuriem augstāko
nepieciešamību un finansējuma efektivitāti iedzīvotāji ir piešķīruši Sociālā dienesta
ēkas pieejamības projektam.
Zemāko atpazīstamības novērtējumu – attiecīgi 18%, 22% un 25% - ir ieguvuši
sekojošie projekti: “Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem”;
“Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas šķūņa rekonstrukcija”; “Latvijas Sarkanā
Krusta Saldus komitejas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, 1.kārta”. Zemāko
nepieciešamības novērtējumu – attiecīgi 14%, 14% un 10% ir ieguvuši sekojošie
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projekti: “Sakoptu vidi sportiskiem jauniešiem! Novadnieku pagastā izveidota BMX
nodarbībām piemērota trase.”; “Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilnveide
Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem (Saldū – iegādāta mājiņa - koordinācijas
centrs, inventāra noliktava, lapene un soli.)”; “Skaņu ierakstu studijas izveide Saldus
un Brocēnu novadiem”.Zemāko finansējuma efektivitātes novērtējumu – attiecīgi
20%, 12%, 12% un 12% ir ieguvuši sekojošie projekti: “Remtes kultūras nama
pakalpojumu kvalitātes attīstība”; “Pakalpojumu centra izveide Remtes pagasta
kantora ēkā”; “Sporta aktivitāšu dažādošana Remtē”; “Sakoptu vidi sportiskiem
jauniešiem! Novadnieku pagastā izveidota BMX nodarbībām piemērota trase.”Ar
pilnu projektu atpazīstamības rezultātu atspoguļojumu var iepazīties pētījuma
3.pielikumā.
Iegūtie atpazīstamības, nepieciešamības un finansējuma efektivitātes rezultāti nav
izmantojami, lai vērtētu šo projektu patieso ieguldījumu stratēģijas mērķu
sasniegšanā un teritorijas attīstībā. Tas drīzāk parāda projektu publicitātes
nepieciešamību, kā arī informatīvi skaidrojošo darbu par projektu īstenošanas
nolūkiem un rezultātu izmantošanas iespējām.
Lai izvērtētu esošās situācijas atbilstību Saldus rajona attīstības biedrības vietējās
attīstības stratēģijai 2007.-2013.gadam no projektu īstenotāju skatu punkta, tika
izveidota 89projektu izlases kopa, kas sastāda 70% no stratēģijas ietvaros
īstenotajiem projektiem. Veidojot projektu izlases kopu, tika ņemts vērā gan to
īpatsvars pa rīcībām (39 projekti – 1.rīcība, 43 projekti - 2.rīcība, 7 projekti – 3.rīcība),
gan izvietojums teritorijā, tematiskais pārklājums. Lai izvērtētu projektu rezultātus un
to sociālekonomisko ietekmi Saldus un Brocēnu novada teritorijā, tika veiktas
intervijas ar projektu izlases kopas īstenotājiem.
Pārskatot īstenoto projektu rezultātā sasniegtos kvantitatīvos rādītājus (skat. tabulu
5.2.) redzams, ka pat izlases kopa, kas ir 70% no kopējā īstenoto projektu skaita ir
būtiski pārsniegusi plānotos kvantitatīvos rādītājus. Iegūtā informācija liek secināt, ka
plānoto rezultātu prognoze ir bijusi ļoti piezemēt. Salīdzinot iegūtos rezultātus
attiecībā pret to, vai projektos vairāk ir veidoti jauni pakalpojumi vai arī uzlaboti
esošie, redzams, ka 2.rīcībā pamatā VRG darbības teritorijā ir radīti jauni
pakalpojumi, savukārt 1.rīcības ietvaros lielāka koncentrēšanās ir bijusi uz esošo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Izteikti daudz rezultātu ir iegūts attīstot
pakalpojumus, kas ir saistīti ar mūžizglītību.Interesanti, ka 2.rīcības ietvaros lielākā
daļa rezultātu kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai jauniešiem (57 objekti), tam seko
cilvēki ar īpašām vajadzībām (35 objekti). 3.rīcībā īstenotie projektu rezultāti vēl nav
sasniegti atbilstoši plānotajam, taču jāņem vērā faktors, ka projektu konkursi šajā
rīcībā tika izsludināti salīdzinoši vēlāk, tāpat tās ir VRG jaunas iniciatīvas, kas ir
prasījušas papildus skaidrojošo un motivējošo darbu, un daļa projektu joprojām ir
īstenošanas stadijā. Līdz ar to varētu prognozēt, ka arī 3.rīcībā plānotie rezultāti
(kvantitatīvie rādītāji) tiks sasniegti.
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Tabula 5.2. Plānoti un sasniegtie kvantitatīvie rādītāji.
Kvantitatīvie rādītāji
Plāns Intervijās konstatētais
Kopā
Rīcība 1: Lauku ekonomikas dažādošana.
39 projekti
Vietējo pakalpojumu un to pieejamības
attīstīšana.
Izveidoti no jauna vai uzlaboti vietējās 11
14
ekonomikas nozaru pakalpojumu
sniegšanas objekti
Izveidoti no jauna vai uzlaboti sociālo 16
20
un komunālo pakalpojumu sniegšanas
t.sk. sociālie 14
objekti
t.sk. komunālie6
Izveidoti no jauna vai uzlaboti 17
40
mūžizglītības,
radošo
nozaru,
t.sk. mūžizglītība15
veselības veicināšanas un ārstniecības
t.sk. radošās nozares
pakalpojumu objekti
12
t.sk.
veselības
veicināšanas11
t.sk. ārstniecība2
Rīcība 2: Dzīves kvalitātes veicināšana 43 projekti
vietējiem iedzīvotājiem.
Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko
aktivitāšu attīstīšana.
Izveidoti no jauna vai pilnveidoti 9
32
dabas un kultūrvēsturisko vērtību
t.sk. dabas vērtība12
saglabāšanas,
apkārtējās
vides
t.sk. kultūrvēsturiskā
labiekārtošanas objekti
vērtību 8
t.sk. apkārtējā vide
12
Izveidoti no jauna vai pilnveidoti 30
75
mūžizglītības,
kultūras,
sporta,
t.sk. mūžizglītība31
veselīga
dzīvesveida
aktivitāšu
t.sk. kultūra 12
veicināšanas objekti
t.sk. sports11
t.sk.
veselīgs
dzīvesveids21
Izveidoti no jauna vai pilnveidoti 14
112
objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes
t.sk. cilvēkiem ar
uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām
īpašām vajadzībām
vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm
35
ar bērniem
t.sk. jauniešiem57
t.sk. ģimenēm ar
bērniem20
Rīcība 3: Lauksaimniecības produktu 7 projekti
ražošana un pirmapstrāde un pārstrāde* un
pirmapstrāde mājas apstākļos**.
*Uzlabojusies
saimniecību 3
4
tehnoloģiskā kapacitāte
*Izveidoti jauni /modernizēti esošie 3
1
lauksaimniecības produktu ražošanas
t.sk. ražošanas0
un/vai pirmapstrādes infrastruktūras
t.sk. pirmapstrādes1

40

Izveidoti

Uzlaboti

8

6

9
6
3
9
4

11
8
3
31
11

3

8

2
0

9
2

18
6

14
6

3

5

9
43
27
3
5

3
32
4
9
6

8
72

13
40

29
35

6
22

8

12

n/a

4

0
0
0

1
0
1
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objekti
**Izveidoti jauni uzņēmumi
paplašināti esošie.
**Radīti jauni produkti

41

vai 3

2

0

2

3

1

1

0

VRG darbības teritorijā 1.rīcības ietvaros ir īstenoti arī projekti, kas ir ārpus iepriekš
identificēto pakalpojumu loka. Tie ir saistāmi ar tūrisma un sporta pakalpojumu
attīstību. Savukārt 2.rīcības ietvaros kā papildinājums dzīves kvalitātes veicināšanas
pakalpojumu klāstam nāk pakalpojumi, kas ir saistīti ar interešu izglītības un saturīga
brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanu.
Pārskats par sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem (skat. tabulu 5.3.) sniedz
priekšstatu par projektu ietekmi uz esošo sociālekonomisko situāciju un
sagaidāmajām pārmaiņām, kas tiek konstatētas vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas rezultātā. Projektu īstenotāju intervijas parāda, ka vietējās ekonomikas
nozaru sniegtie pakalpojumi ir kļuvuši gan daudzveidīgāki, gan arī pieejamāki
iedzīvotājiem, tiesa pakalpojumu pārklājumu visā VRG darbības teritorijā tas nav
paplašinājis, jo pakalpojumiem lielākoties ir lokāls raksturs un pieejamība. Apskatot
pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, var pamanīt, ka projektu īstenotāji lielāku
uzmanību pievērsuši radošo nozaru attīstībai, mūžizglītībai un veselības veicināšanai.
Savukārt ārstniecība kā pakalpojums projektu īstenošanas rezultātā nav dažādojies.
Kā jauni pakalpojumi, kas ir devuši pozitīvu ietekmi projektu īstenotājprāt ir aktīvais
brīvais laiks un interešu izglītība.
2.rīcības ietvaros radītie rezultatīvie rādītāji liecina, ka nozīmīgākie ieguldījumi ir
bijuši infrastruktūrā, kas palīdz saglabāt dabas vērtības, savukārt, domājot par
priekšnoteikumu radīšanu vērtību ilgtspējīgai izmantošanai, lielāks akcents tiek likts
uz kultūrvēsturisko vērtību attīstību.
Aptaujātie projektu īstenotāji uzskata, ka visvairāk ir veikti uzlabojumi infrastruktūrā,
kas palīdz veicināt veselīgu dzīvesveidu, kam seko mūžizglītība un sports. Savukārt
domājot par priekšnoteikumu radīšanu iedzīvotājiem pilnveidot savu potenciālu,
neviens no attīstītajiem vai uzlabotajiem pakalpojumiem (jomām) neizvirzās līderos.
Līdz ar to var teikt, ka šo pakalpojumu piedāvājums ir līdzsvarots.
Lielākais efekts, ko snieguši 3.rīcības ietvaros īstenotie projekti, ir ienākumu
palielināšanās, kas savukārt uzlabo dzīves kvalitāti (5 projekti). Tomēr te ir jāuzsver,
ka labuma guvējs šajā gadījumā nav sabiedrība kopā, bet projekta īstenotājs –
zemnieku saimniecība, SIA u.tml. Pozitīvi vērtējams, ka lielākā daļa projektu
īstenotāju (4 no 7 projektiem) norāda, ka, pateicoties projektam ir uzlabojusies
tehnoloģiskā kapacitāte. Lai gan 3.rīcības projekti vistiešākajā veidā ir vērsti uz
ekonomiskās aktivitātes palielināšanu VRG darbības teritorijā, tomēr neviens no
īstenotajiem projektiem nav radījis jaunas darba vietas, lai gan ir radīts jauns
produkts (SIA Meduspils īstenoto projektu rezultātā).
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Tabula 5.3. Plānoti un sasniegtie rezultatīvie rādītāji.
Rezultatīvie rādītāji:

Rīcība 1: Lauku ekonomikas dažādošana.
Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana.
Vietējās ekonomikas nozaru sniegtie
pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki un
pieejamāki vietējiem iedzīvotājiem;
Esošie
pakalpojumi
ieguvuši
infrastruktūras
un
aprīkojuma
nodrošinājumu kvalitātes uzlabošanai;
Uzlabojies
sociālo
un
komunālo
pakalpojumu pārklājums vietējās rīcības
grupas darbības teritorijā;
Pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki un
pieejamāki vietējiem iedzīvotājiem;

Daudzveidīgāki: 11

Pieejamāki: 12

7

Sociālie: 2

Daudzveidīgāki
Sociālie6
Komunālie1
Esošie pakalpojumi ieguvuši atbalstu Sociālie: 6
kvalitātes uzlabošanai;
Pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki un Daudzveidīgāki
pieejamāki vietējiem iedzīvotājiem;
t.sk. mūžizglītība5
t.sk. radošās nozares7
t.sk.
veselības
veicināšanas5
t.sk. ārstniecība0
t.sk. citi1
Esošie pakalpojumi ieguvuši atbalstu t.sk. mūžizglītība:
kvalitātes uzlabošanai;
t.sk. radošās nozares:
t.sk. veselības veicināšanas
t.sk. ārstniecība
1
t.sk. citi
2
Saglabātas esošās vai radušās jaunas Saglabātas: 41
darba vietas.

Komunālie: 1

Pieejamāki
7
5
Komunālie: 5
Pieejamāki
5
8
8
2
2
4
5
5

Radītas: 19

Rīcība 2: Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.
Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana.
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabojumi
vietējo
dabas
un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai;
Radīti priekšnoteikumi to ilgtspējīgai
izmantošanai

t.sk. dabas vērtība
5
t.sk. kultūrvēsturiskā vērtība 1
t.sk. citi
7
t.sk. dabas vērtība
5
t.sk. kultūrvēsturiskā vērtība 11
t.sk. citi
6
Pieaugušais labiekārtoto un publiski t.sk. dabas vērtība
6
pieejamo apkārtējās vides objektu skaits t.sk. kultūrvēsturiskā vērtība 4
pilnveido vietējo iedzīvotāju dzīves t.sk. citi
2
kvalitāti
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma t.sk. mūžizglītība
11
uzlabojumi
mūžizglītības,
kultūras, t.sk. kultūra
6
sporta, veselīga dzīvesveida aktivitāšu t.sk. sports
10
veicināšanai
t.sk. veselīgs dzīvesveids
13
Radīti
priekšnoteikumi
vietējās t.sk. mūžizglītība
14
sabiedrības iespējām realizēt un t.sk. kultūra
14
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pilnveidot savu potenciālu

t.sk. sports
12
t.sk. veselīgs dzīvesveids 15
Veikti infrastruktūras un aprīkojuma t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 5
uzlabojumi izmantošanai sabiedriskām t.sk. jauniešiem
21
aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām t.sk. ģimenēm ar bērniem17
vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar
bērniem
Palielinājušās iespējas šo sociālo grupu t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 10
pārstāvjiem
iesaistīties
dažādās t.sk. jauniešiem
27
sabiedriskās
aktivitātēs
atbilstoši t.sk. ģimenēm ar bērniem
20
daudzveidīgajām nepieciešamībām

Rīcība 3: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un pārstrāde* un
pirmapstrāde mājas apstākļos**.
* Uzlabojusies saimniecību tehnoloģiskā
kapacitāte.
Izveidoti jauni / modernizēti esošie
lauksaimniecības produktu ražošanas
un/vai pirmapstrādes infrastruktūras
objekti.
Veiktās inovācijas nodrošina kvalitatīvu
produktu ražošanu.
Palielinoties ienākumiem, uzlabojusies
izdzīvotāju dzīves kvalitāte
** Radītas jaunas darba vietas, radīti
jauni, ar konkrēto teritoriju saistīti
produkti. Izveidoti jauni uzņēmumi vai
paplašināti esošie. Radīti jauni produkti.
Palielinoties ienākumiem, uzlabojusies
izdzīvotāju dzīves kvalitāte

4
2

3
5
1 (jauns produkts)

Kā pozitīvas ietekmes faktors ir 1.rīcības projektu īstenotāju sniegtā informācija par
projektu rezultātā radītām (19) un saglabātām (41) darba vietām. Lai gan nav
iespējams precīzi pārbaudīt šos rādītājus, tomēr tendence, īpaši attiecībā uz jaunu
darba vietu radīšanu, ir vērā ņemama.
Saldus rajona attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijā 2007.-2013.gadam
netika izdalītas īpaši atbalstāmas iedzīvotāju grupas, tomēr pētījumā apzināto
projektu līmenī ir iespējams identificēt projektu mērķauditorijas (skat. attēlu 5.7.).
Lielākoties projekti orientējas uz visiem iedzīvotājiem (29 projekti), neatkarīgi no to
mītnes vietas un 2 projekti norāda, ka rezultāti ir pieejami arī viesiem. Zīmīgi, ka 17
no 79 projektiem kā savu mērķa grupu identificēja jauniešus. Bērni un vecāki ar
bērniem kā mērķa grupa tika identificēta 4 projektos. 13 projektiem ir vietējs
(pagasta mēroga) raksturs saistībā ar mērķauditoriju. Vērā ņemama projektu mērķa
grupa ir arī VRG darbības teritorijas pašdarbnieki (6 projekti). 13 projektiem tiek
izdalītas specifiskas iedzīvotāju grupas – projektu īstenotāju klienti, noteiktas
profesionālās piederības grupas, piemēram, kultūras darbinieki u.tml. un tikai viens
projekts kā savu mērķa grupu izdalīja sociāli neaizsargātos iedzīvotājus. 4 no 7
projektu īstenotājiem, kas darbojās 3.rīcības ietvaros, kā projekta mērķa grupu
identificēja sevi, t.i., savu saimniecību, savu ģimeni.
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Attēls 5.7. Projektu mērķa grupas.

Kā pozitīvs faktors, kas parāda LEADER pieejas būtību, ir iedzīvotāju iesaiste
stratēģijas plānošanā un īstenošanā. Savu mērķa grupu iesaisti praktizē arī projektu
īstenotāji. Tā 58% no apzinātajiem projektu īstenotājiem mērķa grupas tika iesaistītas
projekta idejas plānošanā (skat. attēlu 5.8.). Te, kā iesaistes piemērs varētu būt tērpu
iegādes projekta vadītājas citāts “dalībnieki kopīgi meklēja tērpus, apzināja savas
izcelsmes saknes un attiecīgi tur arī meklēja tērpiem prototipus”. 29% gadījumu
projektu īstenotāji norādīja, ka neiesaistīja mērķa grupu projekta plānošanā kā
iemeslu minot to, ka projekta īstenotājam ir pieredze attiecīgajā sfērā un jau
vēsturiski ir zināmas mērķa grupas vajadzības.

Attēls 5.8. Projektu mērķa grupu iesaiste projekta plānošanā.

Vērā ņemama ir arī jauniešu iesaiste projektu aktivitāšu īstenošanā. 53% aptaujātie
projektu īstenotāji norāda, ka jaunieši ir bijuši arī projektu īstenotāji (skat. att. 5.9.).

Attēls 5.9. Jauniešu iesaiste projekta īstenošanā.
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Saistībā ar projektu dzīvotspējas uzturēšanu tabula 5.4. parāda, ka 83% gadījumu
projekta rezultātus ir apņēmušies uzturēt paši projektu īstenotāji un 10 gadījumos,
kas pamatā ir biedrību īstenoti projekti, rezultātu uzturēšana tiek nodrošināta
sadarbībā ar pašvaldību (6 projekti), piemēram ..uzkopjot labiekārtotās
teritorijas....Savukārt 4 projektu īstenotāji ir norādījuši, ka projektu rezultātu
uzturēšana tiek nodota pašvaldībai, bet biedrība pati, piemēram ... turpina attīstīt
projektu rezultātus ... .
Tabula 5.4. Projekta rezultātu tālāka dzīvotspēja.
Uztur paši – 74 projekti
Uztur citi – 10 projekti
32 projekti – biedrība pati uztur
6 projekti - biedrība sadarbībā ar pašvaldību
20 projekti – pašvaldība pati uztur
4 projekti – pašvaldība uztur biedrības
9 projekti – uztur projekta dalībnieki
projektu
7 projekti – uztur pati SIA
6 projekti – uztur pati ZS

Domājot par projektu rezultātu uzturēšanu, vienmēr ir aktuāls jautājums, īpaši NVO
īstenotajiem sabiedriskā labuma projektiem, kas ir tie resursi, kas tiek izmantoti.
Redzams, ka lielu daļu rezultātu plānots uzturēt izmantojot biedru naudas,
ziedojumus, kā arī biedrībai piesaistīto cilvēku personiskos līdzekļus. Tas liek secināt,
ka projektu īstenotājiem ir samērā augsta motivācija rūpēties par rezultātu ilgstošu
uzturēšanu. Protams, to pastiprina arī uzņemtās saistības attiecībā pret finansētāju.
Ir arī atsevišķas biedrības, kas paralēli pamatdarbībai veic saimniecisko darbību, un
tad ieņēmumi var tikt novirzīti projektu rezultātu uzturēšanai.
Kopā ar projektu rezultātu fizisku uzturēšanu, projektu īstenotāji norāda arī uz
rezultātu sociālekonomisko ietekmi. Tā nav vispārināma.Tāpēc, veidojot saikni ar
projektu sociālekonomisko ietekmi, kā piemēri tiek piedāvāti citāti no projektu
īstenotāju sniegtās informācijas:
... projekts pierādījis savu pastāvēšanas iespēju pēc projektu realizācijas, projekta
ietvaros izveidoti ģeogrāfijas interešu klubiņi, kuros darbojās jaunieši, kuriem ir
interese par ģeogrāfiju un vides zinātnēm. Īpašs uzsvars uz jauniešiem ar īpašām
vajadzībām. Pēc projekta īstenošanas klubiņi turpina savu darbību, izmantojot
projektā iegādātos tehniskos un informatīvos līdzekļus. Klubiņa darbību vada un
koordinē skolu pasniedzēji, papildus tiek piesaistīti pasniedzēji un studenti no vides
un ģeogrāfijas jomas, kas padziļināti apmāca bērnus par noteiktu jomu ...
... Cenšamies papildināt tautastērpu kolekciju, izmantojot biedrības finansējumu un
darba ieguldījumu. Esam rīkojuši izglītojošas nodarbības par latviešu tautas tērpu
darināšanu, kombinēšanu un nēsāšanu. Popularizējam pareizu tērpu nēsāšanu. Esam
rādījuši latviešu tautas tērpu dažādību Latvijā un ārpus tās robežām...
Domājot par aktivitāšu organizēšanu un stratēģijas īstenošanu 2014.-2020.gadā, 14
projektu īstenotājiem nav ieteikumu uzlabojumiem, pilnveidojumiem. Pieci projektu
īstenotāji neredz nepieciešamību kaut ko darīt citādāk, jo esošā stratēģija ir
pietiekami precīzi nodefinēta un tikai jāturpina iesāktais.
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Attiecībā uz projektu īstenošanu būtu jāpievērš uzmanība sekojošām līdz šim
identificētām grūtībām:
1) Iepirkumu procedūras – cenu salīdzināšana (vāja izpratne par procesiem, kā
arī atbilstošas iepirkumu dokumentācijas izstrāde);
2) Darbs ar kontu Valsts Kasē (tehniskas grūtības piekļuvei, nav zināšanu par
niansēm strādājot ar kontu internetā);
3) Neieinteresētība no Saldus būvvalde puses lai dotu būvatļauju;
4) Līdzfinansējuma neesamība ierobežo;
5) Nepieciešams atalgojums projektu vadībai un iesaistītajām personām;
6) Papildus prasības, piemēram, PVD, sadārdzina projektus;
7) Ieviest atvieglotus nosacījumus, lai piemēram, projektu var realizēt
pašvaldība (vai pašvaldības uzņēmums) kopā ar uzņēmējiem. Vairāk piedomāt
pie jebkurām sadarbības iespējām.
Saistībā ar projektu izstrādi ir nepieciešams pilnveidot projektu rakstīšanas
prasmesprojektu īstenotājiem (...Pirmo reizi rakstījām projektu paši - izšvilpa ārā.
Tāpēc nākamos projektus devām profesionāliem projektu rakstītājiem...).Savukārt
projektu vērtēšanā projektu īstenotāji iesaka vērtēt projektus pēc būtības, nevis pēc
skaistiem
vārdiem(...Šobrīd
tā
ir
sacensība
starp
projektu
rakstītājiem......Jāpārliecinās par projektu nepieciešamību dotajā teritorijā...), vērtēt
tiem, kas paši projektus neraksta (nojaušams netiešs interešu konflikts)un jāpievērš
uzmanība kritērijiem, piemēram par projektu rezultātu izmantošanu.
Projektu īstenotāji uzskata, ka vietējā attīstības stratēģijā ir jāidentificē atbalstāmās
jomas un nav jādublē ar pašvaldību funkcijām/aktivitātēm, piemēram, dienas centri.
Lai gan detalizētākas idejas par turpmāk atbalstāmām darbībām tiks apskatītas
zemāk, tomēr, arī intervijās daži projektu īstenotāji piedāvā jaunu rīcību- Skolu kā
multifunkcionālu mūžizglītības centru attīstība - un dažas projektu idejas:
1) Ražotājiematbalstsmārketinga un pircēju piesaistes aktivitātēm – bukleti,
etiķetes, banneri, dizains etiķešu un stendu noformējumam, dalība
izstādēs,publikācijas, mājas lapas, sociālie portāli u.tml.;
2) Paplašināt pakalpojumu klāstu attīstot rehabilitāciju;
3) Infrastruktūra - sakārtot jumtu, ēku fasādes, teritoriju apgaismošana,
aprīkojums mūžizglītības pakalpojumu nodrošināšanai, stelles, turpināt
infrastruktūras izkopšanu un pilnveidošanu tēlotājas mākslas tehnoloģiju
prasību apmierināšanai;
4) Tērpi pašdarbības kolektīviem;
5) Joprojām ir svarīgi izveidoto jaunas darba vietas laukos.
Attiecībā uz finansējuma sadalījumu, projektu īstenotāju intervijās ir izskanējis
redzējums, par nepieciešamību veidot divas finansējuma kategorijas:
1) specializēts atbalsts teritorijām, piemēram, Novadnieki veido aktīvā sporta
centru,Jaunauce– kultūrvēsturiskā specializācija, jo tajās vietās ir motivēti un
zinoši cilvēki;
2) atbalsts jaunām iniciatīvām, jaunām biedrībām (mazākas summas), ar kurām
var sevi pierādīt.
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Tāpat, domājot par finansējumu, projektu īstenotāji ierosina lielāku atbalstu piešķirs
projektiem, kas īstenoti ārpus novadu centriem; lielāku atbalstu(apjoms, atbalsta
likme)dot lauksaimniecības uzņēmumiem, īpaši mājražotājiem, kuri uzsāk produktu
pārstrādi; pacelt līdzfinansējumu pamatojoties uz ar projekta saistīto
sadārdzinājumu; palielināt finansējuma apjomu un līdzfinansējumu.
Apkopojot datus par projektu īstenotāju un iedzīvotāju viedokļiem, saistībā ar to, kuri
ir svarīgākie novadā turpmāk veicamie darbi/projekti trīs prioritārajās jomās: (1)
Pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības dažādošana; (2) Apkārtējās vides
sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana/attīstīšana; (3) Lauksaimniecības
produktu ražošanas veicināšana – ir iegūts sekojošais priekšlikumu pārskats (skat.
5.5.tabulu).
Tabula 5.5. Svarīgākie turpmāk veicamie darbi/projekti trīs prioritārajās jomas (projektu
īstenotāju un iedzīvotāju viedokļi).
Projektu īstenotāji
Iedzīvotāji
Pakalpojumu pieejamības un uzņēmējdarbības dažādošana
Infrastruktūras uzlabojumi:
Infrastruktūras uzlabojumi:
o zemes ceļu stāvokļa uzlabošana
o Ceļu sakārtošana, seguma atjaunošana
o daudzdzīvokļu māju teritoriju sakārtošana
o Ūdensaimniecības sakārtošana
PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBA:
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA:
Pilna servisa (multifunkcionālu) pakalpojumu
Pakalpojumu centru izveide, attīstība:
centru izveide un attīstība lauku teritorijās:
o Multifunkcionālu pakalpojumu centru
o viena vieta, kur var dabūt visus
(iespējams amatniecības) izveide.
nepieciešamos pakalpojumus vai pieejamo
o Sociālie pakalpojumi pagastu
pakalpojumu koordinācija;
mūžizglītības centros
o dienas centri – kā bāze pakalpojumu
dažādošanai, uzlabojot to darbību;
Lauku teritorijās esošo resursu mobilizēšana,
koncentrēšana (... jāstrādā kopā, jāskatās kādu
pienesumu katrs var dot: kultūras nams - telpas,
skola - pedagogus, jauniešiem prasmju
uzlabošanai. Sadarbība varētu būt starp
vairākiem pagastiem...)
Lauku skolu saglabāšana
Bibliotēku un kultūras iestāžu attīstība
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
objektu attīstīšana, multifunkcionāla
izmantošana
Sadarbības turpināšana un attīstība ar novada
Tūrisma informācijas centru
Veselības uzlabošanas klāsta dažādošana
senioriem
Mehāniķu pieejamības sekmēšana
Iespēja nokārtot šofera tiesības uz vietas
Mācības pakalpojumu sniedzējiem par
iespējām, marketings
Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
invalīdiem
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
DAŽĀDOŠANA:
UZŅĒMĒJDARBĪBAS DAŽĀDOŠANA:
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Atbalsts sīkražotājiem
Atbalsts jaunu ražotņu ienākšanai

pastiprināts pašvaldības atbalsts
uzņēmējdarbības veicināšanai, piemēram mikro
uzņēmumu atbalsta centru izveide
atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai, darba vietu izveidei jauniešiem (pašu
jauniešu iniciatīvas, piemēram, IT tehnoloģijas,
telekomercija, attālinātais darbs)
atbalsts jaunu ideju radīšanai, motivācijas
Atbalsts jaunām un radošām idejām
programmas:
o ... cilvēki daudz domā, bet trūkst drosmes
celties un strādāt..
o ... mācīt dažādas prasmes, kas var palīdzēt
uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību,
ģimenēm...
uzņēmējdarbības dažādošana, jo kvalitāti var
pilnveidot ar konkurenci
atbalsts mājražošanai un mājamatniecībai:
Atbalsts mājražošanai un mājamatniecībai
o maizes cepšana, kvalitatīva konditoreja –
mājražotāju aktivitāte
o amatniecību specifiskās nišās (... Saldus
nav tā vieta, kur vēl vajag audējus, pinējus,
medus darītājus ...)
tūrisma pakalpojumu attīstība - saldumu tūre,
Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras
militārais tūrisms u.tml.
attīstība:
o Kempingi, kemperu vietas
... vajadzīgs lēts pakalpojums - fasādes stiklu
mazgāšana ... lētāks kā Rīgā ...
Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
Izbraukuma semināri, pieredzes braucieni,
labie piemēri
Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana/attīstīšana
APKĀRTĒJĀS VIDES SAKĀRTOŠANA
APKĀRTĒJĀS VIDES SAKĀRTOŠANA
Tūrisma infrastruktūras izveide - izstrādāt
novadā vienotu objektu apzīmēšanas
sistēmu, apzināt visus novadā pieejamos
Tūrisma maršrutu un tūrisma objektu,
resursus (apskates objektus, dažādu veidu
infrastruktūras izveide (...TIC varētu koordinēt...): privātkolekcijas, aktīvās atpūtas objektus),
dabas tūrisms, aktīvais tūrisms, velotūrisms,
izveidot to kartes, izveidot to apskates
putnu vērošana, ūdenstūrisms, vēsturisko
maršrutus, norādes uz tiem, kartes utt.
objektu apskate u.tml.
Tūrisma pakalpojumu dažādošana
Sadarbības projekti NVO un tūrisma
aktivitātes
Iesaistīt vides sakārtošanā pēc iespējas vairāk
dzīvotāju, dažādas iedzīvotāju grupas, izglītot par
vidi, vides saglabāšanu
Infrastruktūra:
Infrastruktūra:
o rotaļu laukumi ciemos,
o apgaismojums
o āra trenažieri
o kultūras un mūžizglītības pieejamība
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apgaismojums, piemēram Rīga-Liepāja ceļa
gājēju pāreju Brocēnos,
kapsētu labiekārtošana
brīvdabas estrādes
peldvietu labiekārtošana
baznīca Brocēnos
vizuālo vides objektu sagatavošana un
izveide

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA /
ATTĪSTĪŠANA
Sporta aktivitātes
o atbalstāmi, ja visu paši uztur, jo ierobežota
maksātspēja
o trūkst laba fitness kluba ar mūsdienīgu
interjeru
o aprīkojums: skrienošie celiņi, pulsa
kontroles ierīces
Aktivitātes senioru saliedēšanai
Aktivitātes un atbalsts jauniešiem, jaunām
ģimenēm un pagaidām nestrādājošajiem, īpaši
aktivitātes, kas uzlabo ģimeņu materiālo
labklājību
Aktivitātes maznodrošinātajiem dzīves
pamatprasmju apguvei - tīrīt, vārīt, mazgāt u.tml.
Atbalsts biedrībām, kuru mērķgrupas ir ģimenes
ar bērniem, cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori
un personas ar augstu sociālās atstumtības risku
Atbalsts kvalitatīviem pasākumiem mazajos
kultūras namos (t.sk. infrastruktūra un
finansējums pedagogiem)
Atalgojums lektoriem, speciālistiem u.tml.
Vieta korporatīviem pasākumiem – zāle

ATBALSTS MĀJRAŽOTĀJIEM, SĪKRAŽOTĀJIEM:
... Saldus pilsētā alus niša ir atrasta ... ar to
realizāciju ir tā kā ir ... nomalēm arī Saldus
50 km ir tālu ...
Ražotāju sadarbība (kooperācija)
o daudznozaru kooperācija
o transports, loģistika
o kopīga produkcijas realizācija
o pārstrādes centrs mājražotājiem
Atbalsts EKO lauksaimniecībai, ekoloģiskajai
produkcijai

o
o
o
o
o
o
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atpūtas laukumi bērniem
atpūtas zonas, vietas ģimenēm
pludmaļu sakārtošana
Kalnsētas sakārtošana
pastaigas vietas
parki, dabas takas un skvēri

Pieeja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA /
ATTĪSTĪŠANA
Sporta aktivitātes
o boulinga zāles būvniecība
o nūjotāju taku izveide mežā
o sporta skolas attīstība
o sporta aktivitāšu pieejamība

Atbalsts kultūrai

Ciema svētku rīkošana
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Lauksaimniecības produktu ražošanas
veicināšana
ATBALSTS MĀJRAŽOTĀJIEM,
SĪKRAŽOTĀJIEM:
... vairāk mājražotāju ...
Izveidot kooperācijas sistēmu, kas palīdz
atrast pircējus saražotajai produkcijai

Atbalsts ekoloģiski tīru produktu ražošanai
Dārzeņu audzēšana, pieejamība, zaļais
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produktu ražošana
INFRASTRUKTŪRA:
o tirdzniecības vietu izveide, attīstība
o virtuve - sabiedriskā centrā, kur var nākt
un apstrādāt produkciju
o ābolu sulas spiedes

ATBALSTA SISTĒMAS:
o prasmju attīstība ...iepazīstināšana ar
jaunākajām lauksaimniecības produktu
pārstrādes un saglabāšanas iespējām un
tehnoloģijām mazajām un piemājas
saimniecībām...
o produktu virzīšana tirgū ... atbalstot
reklāmas,
t.sk.,
iesaiņojumu
sagatavošanas pakalpojumus ...
o atbalsts tiešajai tirdzniecībai, t.sk.,
sabiedriskajos pasākumos ... atvieglotas
iespējas mājražotājam, lai cilvēks bez
bailēm var atbraukt uz svētku tirdziņu ar
savu ābolu ķoci...
o bērnudārziem un skolām ir iespēja saņemt
vietējos produktus
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produkts
Maizes ražošana
Netradicionālās lauksaimniecības atbalsts
INFRASTRUKTŪRA:
o ražošanas iekārtu iegāde
o lauksaimniecības tehnikas iegāde
o ... izveidot PVD un vides prasībām
atbilstošas l/s produktu pārstrādes
telpas, kurās mājražotāji varētu veikt
savas saražotās produkcijas pārstrādi
...
ATBALSTA SISTĒMAS:
o semināri realizēšanai
o atbalsts tiešajai pārdošanai
o kopēja zīmola izveide
o lauksaimniecības
tehnikas
pakalpojumu centra, kurš varētu sniegt
pakalpojumus zemes apstrādes darbos
"mazajiem" lauksaimniekiem, izveide

Piedāvājot projektu īstenotājiem (intervijās, aptaujās) un iedzīvotājiem nosaukt
piecas svarīgākās prioritātes, kas būtu jāatbalsta 2014.-2020.gadā, ir iegūts pārskats,
kurā iezīmējas sekojošie 12 tematiskie bloki, kas nav sakārtoti prioritārā secībā:
1) Uzņēmējdarbība, nodarbinātība;
2) Tūrisms;
3) Pakalpojumu pieejamība;
4) Veselības veicināšana un rehabilitācija;
5) Tautas sports kā aktīvs dzīvesveids;
6) Sociālās aprūpes attīstība;
7) Mūžizglītības un izglītības pakalpojumu pieejamība lauku teritorijās;
8) Kultūra, mākslinieciskā pašdarbība;
9) Vides sakārtošana, labiekārtošana;
10) Jauniešu piesaiste teritorijai;
11) Atbalsts īpašām grupām;
12) Sadarbība.
Detalizētāks priekšlikumu apskats ir apskatāms 5.6.tabulā.
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Tabula 5.6. Prioritātes, kas turpmāk būtu jāatbalsta (projektu īstenotāju un iedzīvotāju
viedokļi).

Projektu īstenotāji
A B
C
D E

Iedzīvotāji
A B C

Uzņēmējdarbība, nodarbinātība:
• atbalstīt
mazajiem
uzņēmējiem,
sīkražotājiem,
lauku
saimniecībām
samazinot projekta līdzfinansējumu
• atbalsts mājražošanai un amatniecībai
• atbalsts ražošanai
• atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
• jaunu darba vietu radīšana
• individuālā darba veikšanas veicināšana
• attālinātais darbs
• kooperēšanās, sadarbība
• starpniecības pakalpojumu mazināšana
(īsākas piegādes ķēdes)
• lauksaimniecības produktu ražošanas
veicināšana
• kokapstrādes attīstība, galdniecība
• netradicionālā lauksaimniecība
• sociālās uzņēmējdarbības veicināšana
• uzņēmējdarbības dažādošana
• atbalsts tiem, kas ražo Saldus un Brocēnu
novados
• atbalsts visiem, kas rada pievienoto
vērtību
• mazo kautuvju būvniecība
• atbalsts pirmapstrādei
• atbalsts
alternatīvai
"zaļai"
uzņēmējdarbībai
• vairāk informācijas par ražotājiem
• atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
• tirgus telpas
Tūrisms:
o Infrastruktūra: ceļš, ceļveži, norādes,
tūrisma maršruti sadarbībā ar vietējiem
uzņēmumiem
o Objektu vēsturiskā izpēte un renovācija
o Velotūrisms: veicināt tūrisma attīstību
Saldus novadā un Nīgrandes pagastā
o Ūdenstūrisms: sadarbībā ar Lietuvu
Ventas baseina apgūšana, ierīkojot pie
Ventas ūdenstūristiem atpūtas vietas
Pakalpojumu pieejamība:
o Saglabāt pastu
o Labi ja pakalpojumi izkliedēti teritorijā,
________________________________________________________________________
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bet vai pietiek speciālistu, kas sniedz
šos pakalpojumus
o Sabiedriskā transporta pakalpojumi
o Pakalpojumu pieejamība attāliem
pagastiem
Veselības veicināšana un rehabilitācija:
o paplašināt Saldus medicīnas centra
medicīniskos pakalpojumus
o veselības izglītošana
o rehabilitācijas inventārs – bumbas,
gumijas, zviedru siena, spoguļi u.tml.
o ergoterapija aprīkojums, ko paši
nenopirks (cilvēkiem pēc insultiem),
krūzītes, karotes
Tautas sports kā aktīvs dzīvesveids:
o Atbalsts veicināšanas pasākumiem
o Aprīkojums: velosipēdi, slēpes u.tml.
o Atbalsts regulārām sporta aktivitātēm
pieaugušajiem
Sociālās aprūpes attīstība:
o Nepieciešamība izveidot otru veco
ļaužu pansionātu Saldus novadā
o Brocēnu sociālā dienesta dienas centra
pilnveidošana
Mūžizglītības un izglītības pakalpojumu
pieejamība lauku teritorijās:
o saglabāt esošās skolas, bērnudārzus
o mūžizglītība
o interešu izglītība
Kultūra, mākslinieciskā pašdarbība:
o infrastruktūras sakārtošana
o atbalsta radošo kolektīvu biedrību
aktivitātēm
o atbalsts koru pasniedzējiem (algas visu
gadu)
o kultūrvēsturiskā materiāla/mantojuma
saglabāšana
o kultūras namu renovācija
Vides sakārtošana, labiekārtošana:
o Novada telpisko un citu objektu
nodrošināšana ar efektīvām lietus
ūdeņu (sniega) savākšanas, novadīšanas
un attīstīšanas sistēmām
o Vietējās nozīmes ceļu sakārtošana
o Sabiedriskās aktivitātes – pasākumi, ko
var realizēt sakārtotajā vidē
o Dzīvojamās telpas uzlabošana (t.sk. ēku
rekonstrukcija)
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o
o
o
o
o
o

Gājēju celiņi, veloceliņi
Ūdensvada izbūve, remontdarbi
Ielu sakārtošana
Labiekārtošana
Rekreācijas zonas un to pieejamība
Brocēnu pilsētā bērnu laukuma
rekonstrukcija un pilnveide
Jauniešu piesaiste teritorijai:
o jauniešu darbs vasarā,
o jauniešu iesaistīšana vietējā sabiedrībā:
izglītībā, sportā, kultūrā
o jauniešu, bērnu atpūtas iespējas vasarā
o jauniešu nodarbinātība ( darba
pieredze, darba vietas)
o bērnu un jauniešu aktivitātes laukos

o jauniešu centru attīstība
Atbalsts īpašām grupām:
o ģimenes ar bērniem
o jaunieši
o personas ar augstu atstumtības risku
(piemēram, iespēju segt uzturēšanās
izdevumus)
o atbalsts senioriem (piem., pensionāres
grib dejot, ir zāle, bet nav finansējums
atalgojumam)
o ģimenes saimniecības
o sistemātiski pilnveidot informācijas
tehnoloģiju apguves iespējas senioriem
o bērni
o invalīdiem
Sadarbība:
o vietējā mērogā un novada ietvaros
o pārnovadu ietvaros
o vairākas organizācijas (piem., biedrība,
uzņēmējs, pašvaldība)
Atbalsts projektu īstenošanai:
o alga projekta vadībai un aktivitāšu
īstenošanai
Svarīgi aizsargāt mūsu tirgu
Novada attīstību veicinoši projekti
Vietējo ekonomikas nozaru attīstība

Iedzīvotāju anketās, nosaucot turpmāk atbalstāmās prioritātes, visvairāk tiek minēts
atslēgas vārds “uzņēmējdarbība”. Citi respondentu izmantotie atslēgas vārdi ir
redzami 5.10.attēlā.
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Attēls 5.10. Populārākie atslēgas vārdi no iedzīvotāju viedokļa par prioritātēm, kas turpmāk
būtu atbalstāmas novados.
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6. Vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam
īstenošanas organizatoru (VRG) apmierinātības analīze
Lai izvērtētu vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam īstenošanas
organizatoru (VRG) apmierinātību ar stratēģijas īstenošanu, 27.11.2014. tika rīkota
fokusa grupa, kurā piedalījās seši no septiņiem Saldus rajona attīstības biedrības
padomes locekļiem, kas ir atbildīgi par stratēģijas īstenošanu. Fokusa grupas
dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma starprezultātiem, par kuriem tika iegūts
padomes viedoklis.
Kopumā stratēģijas īstenošanas organizatori pauž apmierinātību ar iegūtajiem
rezultātiem un saskata virkni pozitīvu aspektu, kas apstiprina apmierinātību:
1) piesaistīts nozīmīgs finansējuma apjoms dzīves kvalitātes uzlabošanai un
iedzīvotāju iniciatīvām laukos, kas pēc būtības ir veicinājis arī konkrētus
dzīves kvalitātes uzlabojumus, piemēram, jauniešiem;
2) piesaistītais finansējums ir sekmīgi un savlaicīgi apgūts, kas pierāda VRG spēju
ne tikai izstrādāt kvalitatīvu vietējās attīstības stratēģiju, bet arī prasmīgi to
ieviest (papildus pozitīvais aspekts – VRG apstiprināti projekti lielākoties ir
saņēmuši atbalstu arī Lauku atbalsta dienestā);
3) projektu līmenī – apgūtas projektu rakstīšanas prasmes, rezultātā – daudz
projektu, iesaistīts daudz interesentu, projekti snieguši konkrētus
uzlabojumus;
4) stratēģija ir palīdzējusi apmierināt daudzu un samērā dažādu iedzīvotāju
grupu vajadzības. Tas paaugstinājis arī iedzīvotāju motivāciju un vēlēšanos
pašiem iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā;
5) paveikts daudz, lai sakārtotu dažādas vietas VRG darbības teritorijā,
izremontētu pulcēšanās un pakalpojumu sniegšanas vietas iedzīvotājiem un
viesiem;
6) ir īstenotas arī teritorijā jaunas idejas tādā veidā sekmējot inovāciju
veidošanos;
7) paveikts nozīmīgs darbs stratēģijas publicitātes veidošanā.
“Esam kļuvuši atbildīgāki par vidi, kurā dzīvojam” kopsavelkot saka viena no VRG
padomes loceklēm.
Stratēģijas īstenošanas organizatori norāda arī uz izaicinājumiem, ar kuriem ir
sastapušies stratēģijas īstenošanas laikā un kuriem būtu jāpievērš uzmanība,
pilnveidojot VRG darbu un stratēģiju nākotnē. Padome, kā būtiskus izaicinājumus
saskata pieejamo resursu un pieprasījuma līdzsvarošanā un efektīvā prognozēšanā
domājot par finansējuma pieejamību rīcībās pa kārtām un projektu iesniegumu
esamību.
Lai gan ir bijušas mācības potenciālajiem projektu īstenotājiem, gan arī individuālais
atbalsts, skaidrojot projektu iesniegumu formas, tomēr pastāv uzskats, ka
vienkāršiem lauku cilvēkiem šīs formas ir sarežģīti uztveramas.
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Saistībā ar projektu atbilstības stratēģijai vērtēšanu, padome saskata nepieciešamību
pievērst lielāku uzmanību projektu vērtēšanas kritērijiem – saprotamākam
formulējumam, piešķiramo punktu īpatsvara noteikšanai u.tml.
Attiecībā uz projektu īstenošanu padomeslocekļi redz, ka iedzīvotāji ir ieguldījuši
nozīmīgu brīvprātīgā laika apjomu, kas pēc būtības netiek novērtēts, piemēram,
pielīdzinot finansiālajiem ieguldījumiem un tādā veidā nodrošinot projektu
līdzfinansējuma daļu. Projektu īstenotāju darbs (īpaši NVO) netiek atalgots.
Nozīmīgs izaicinājums bija mājražotāju iesaiste stratēģijas īstenošanā, kur rezultātā ir
salīdzinoši maz projektu 3.rīcībā. Ir vēlme pievērst lielāku uzmanību skaidrojošajam
un izpratni veidojošajam darbam, tāpat arī paplašinot aktivitāti no mājražotāju
atbalsta līdz mazo ražotāju atbalstam.
Padome redz, ka varētu tikt veikts lielāks iedzīvotāju aktivizēšanas darbs, motivējot
viņus pašus iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Un šeit, kā būtisks
turpinājums ir aktualizēta un veicināta sadarbība gan starp iedzīvotājiem, starp NVO,
starp NVO un pašvaldībām, uzlabojot arī savstarpējo komunikāciju un informētību.
Saldus rajona attīstības biedrības padomes locekļi pauda viedokļus arī par
sekojošiem vietējās attīstības īstenošanas aspektiem:
Kopējo
investīciju
apjoms
atbalstamuzņēmējdarbībai:

dzīves

kvalitātes

veicināšanai

un

Padomes locekļi uzskata, ka tas ir likumsakarīgi, ka lielākā daļa investīciju ir veiktas
vispārējā dzīves kvalitātes uzlabošanā, kur nozīmīgi ir sociālie, brīvā laika pavadīšanas
aspekti, jo, strādājot pie stratēģijas, iedzīvotāju tam sākotnēji lika lielāku uzsvaru.
Šībrīža situācijā būtu labi, ja būtu vairāk iesniegtu un īstenotu arī uzņēmējdarbības
projektu, tomēr VRG pietrūkst ideju, kas vēl būtu darāms, lai motivētu šādu projektu
iesniegšanu. Te ir jāņem vērā arī vispārējie faktori:
1) LEADER pieeja tradicionāli tiek uzskatīta par sociālu pieeju, tāpēc uzņēmēji
nepievērš uzmanību tam, ka ir atbalstāmi arī uzņēmējdarbības projekti;
2) Atbalsta apjomi projektiem ir mazi, tāpēc lielākām saimniecībām nav
intereses par tiem, savukārt mazajām saimniecībām un cilvēkiem ar
uzņēmējdarbības idejām nepietiek savu resursu, kas ir jāinvestē pirms tiek
saņemts finansiāls atbalsts no ELFLA.
Ir nopietni jāapsver, kā VRG sevi un LEADER pieeju var pozicionēt sabiedrībā kā
“starta iespējas aktivitāšu un uzņēmējdarbības attīstībai laukos”, attiecīgi arī sniedzot
skaidrojošo informāciju. Šeit arī ir veicams būtisks darbs iedzīvotāju domāšanas
maiņā, motivācijas radīšanā un ir skaidrs, ka pirms tiek sniegts apjomīgs finansiāls
atbalsts, VRG resursi ir jāiegulda skaidrojošajā darbā, pozitīvās pieredzes iegūšanā,
vides veidošanā.
Izveidoto un saglabāto darba vietu uzskaite:
Pētījumā iegūtā informācija par saglabātajām un radītajām darbavietām parāda ka
nav konsekvences un kopējas izpratnes par to, kas ir uzskatāms par radītu
darbavietu, saglabātu darbavietu, un kāda ir to uzskaites metodika. Padome redz, ka
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šis jautājums ir jārisina gatavojoties nākamajam plānošanas periodam vietējā līmenī
vai arī jāaktualizē nacionālā mērogā, lai iegūstamie dati ir arī savstarpēji salīdzināmi
starp VRG.
Projektu rakstīšana, kvalitāte un vērtēšana:
Lai gan laika gaitā ir izveidojusies apmēram 40 cilvēku liela profesionāla projektu
rakstītāju grupa, kas paši raksta vai palīdz potenciālajiem projektu iesniedzējiem
rakstīt projektus, un ir bijuši arī vairāki semināri projektu izstrādē un īstenošanā,
joprojām ir virkne projektu, kas nav atbilstošā kvalitātē. Padome redz, ka tas nav
pamats kvalitātes standartu (kritēriju) samazināšanā, bet ir jāturpina darbs ar
iedzīvotāju projektu rakstīšanas prasmju attīstīšanu īpaši tiem potenciālajiem
projektu iesniedzējiem, kas ir saņēmuši noraidījumus par nekvalitatīviem projektiem
un ir neapmierināti ar to.
Kā būtiskākos trūkumus nekvalitatīvi uzrakstītajos projektos VRG padome redz vājo
kopsakarību starp stratēģijā izvirzītajiem mērķiem un projektu mērķiem jeb
patiesajām vajadzībām un projektu īstenotāju nolūkiem. Bieži vien projekta
īstenotāja vajadzība, kas tiešā veidā neatspoguļojas stratēģijā, tiek vispārināta un
mākslīgi “pievilkta” stratēģijas mērķiem. Arī problēmas tiek nepietiekami pamatotas,
tāpēc tiek saņemti noraidījumi.
Lai gan projektu vērtēšanas procesos tiek ievērotas procedūras, kas mazina interešu
konflikta iespējamību, tomēr projektu īstenotāji (īpaši tie, kas saņem noraidījumu)
pauž neapmierinātību un skaidro to ar aizdomām, ka tiek atbalstīti “savējie” projekti.
Tāpēc VRG būtu jāpievērš lielāka uzmanība projektu vērtēšanas procesu
skaidrojošajam darbam, procedūru un rezultātu caurskatāmībai, publicitātei,
piemēram, atspoguļojot atbilstošo informāciju VRG mājas lapā.
Tāpat arī padome redz, ka būtu jāveic plašāks stratēģijas būtības skaidrojošais darbs
vienkāršā valodā, tādā veidā parādot, ko VRG vēlas ar stratēģiju sasniegt, kas ir
sagaidāmās pārmaiņas un kāda veida projekti šīs pārmaiņas var veicināt.
Aktivitāte VRG darbības teritorijā:
Fokusa grupā īpaši tika pievērsta uzmanība vājajai aktivitātei Saldus novada Šķēdes
pagastā un Lietuvas pierobežas teritorijās. Jautājums par aktivitātes paaugstināšanu
netika atbildēts ar konkrētu nepieciešamo rīcību, bet kontekstā ar Šķēdi tika apsvērta
VRG nepieciešamība skatīties uz teritoriju pagastu griezumā (t.i. administratīvo
robežu ietvaros) vai aktivitātes centru identificēšanas griezumā (t.i. kurās teritorijās
koncentrējas aktivitāte un cik tālu tā ir pieejama), īpaši tāpēc, ka projekti lielākoties
īstenojas vietās, kur ir aktīvi ar iniciatīvu apveltīti cilvēki. Iespējams, pašvaldības
uzdevums ir skatīties administratīvi, bet VRG tematiski? Šim ir jābūt stratēģiskam
VRG lēmumam.Protams, VRG ir jādomā par to, kā aktivizēt darbības teritorijas
neaktīvās iedzīvotāju grupas, bet vai tam ir jākļūst par augstāko prioritāti, ja,
piemēram, teritorijā ir sasniegta kritiskā aktivitātes masa un iezīmējas attīstības
centri arī ārpus Saldus un Brocēnu pilsētām.
Padome norāda, ka pašvaldībām jāveido ciešāka sadarbība ar NVO, izkristalizējot
aktuālās vajadzības un vienojoties par kopējām rīcībām un atbildībām vajadzību
apmierināšanā.
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Pašvaldību funkciju/izdevumu īstenošana:
Saldus rajona attīstības biedrība ir atbalstījusi virkni projektu, kas tiešā vai
pastarpinātā veidā ir palīdzējis īstenot Saldus un Brocēnu novadu pašvaldību
funkcijas. Padome redz, ka arī turpmāk ir jāiekļauj atbalsts pašvaldību funkciju
īstenošanai, jo gala rezultātā iedzīvotājs tāpat griežas pašvaldībā pēc tam
nepieciešamā pakalpojuma vai arī ar prasībām veidot iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošu vidi. Piemēram, kultūra, izglītība (t.sk., mūžizglītība, interešu izglītība),
sports (t.sk. tautas sports), veselība ir jomas, ko pašvaldība var veiksmīgi īstenot ar
projektu starpniecību pati vai sadarbībā ar NVO. Padome redz, ka turpmāk būtu
stratēģiski jāpaskatās arī uz to kā pašvaldības funkcija uzņēmējdarbībai labvēlīgas
vides veidošanā varētu sasaistīties ar VRG izstrādāto vietējās attīstības stratēģiju,
piemēram, iesaistot plašāk pašvaldības resursus un kompetenci iedzīvotāju
uzņēmējdarbības motivācijas pasākumu īstenošanā, kuru rezultātā rodas projektu
idejas, kas savukārt tiek atbalstītas VRG.
Kvantitatīvie un rezultatīvie stratēģijas rādītāji:
Ziņu par to, ka plānotie kvantitatīvie rādītāji ir krietni zemāki par reāli sasniegtajiem,
partnerības padome skaidro ar milzīgu piesardzību plānošanas procesā kā arī
ierobežoto informāciju par finansējuma apjoma pieejamību, uzsākot stratēģijas
īstenošanu. Lai gan projektu īstenotāju sniegtā informācija par sasniegtajiem
rādītājiem var būt arī subjektīva un ne vienmēr atspoguļos reālo situāciju, tomēr
priecē fakts, ka cilvēki (projektu īstenotāji) var sekmīgi identificēt savu projektu
rezultātus ar stratēģijā izvirzītajiem rādītājiem.
Padome apstiprina, ka identificētie stratēģijas rādītāji ir grūti saprotami un ne
vienmēr ir objektīvi izmērāmi, īpaši, rezultatīvie radītāji, bez papildus informācijas
ievākšanas, kā arī bāzes rādītāju noteikšanas. Tāpēc, domājot par nākamo stratēģiju,
uzmanība jāpievērš mazākam skaitam, vienkāršāk saprotamu un izmērāmu rādītāju
noteikšanai.
Mērķa grupas:
Lai gan 2007.-2013.gada plānošanas periodā netika identificētas noteiktas
atbalstāmās mērķa grupas, tomēr Partnerības padome redz, ka šāda veida
informācija var būt nozīmīga un palīdzētu stratēģiskāk paskatīties uz nepieciešamību
atbalstīt noteiktus projektus. Tāpēc fokusa grupas dalībnieki ierosina projektu
iesniegumos norādīt uz kurām mērķa grupām tiek orientēti konkrētā projekta
rezultāti.
2014.-2020.gada plānošanas periodā:
Fokusa grupas dalībnieki redz, ka nākamajā plānošanas periodā daļa finansējuma
varētu būt investēta dažādu VRG darbības teritorijā esošu vai veidojošos attīstības
centru atbalstam, kur pamatā būtu nepieciešama to tematiskā specializācija
balstoties uz vietējo iedzīvotāju, kopienu līderu iniciatīvu.
Iespējams, būtu nepieciešams mērķtiecīgs atbalsts pakalpojumu koncentrēšanai
esošajos sabiedriskajos/vietējos attīstības centros dažādojot pakalpojumuklāstu, jo
no atsevišķām VRG darbības teritorijas vietām līdz esošajiem novadu centriem
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attālums var būt pat lielāks par 30 km un sabiedriskā transporta nodrošinājums ir
nepietiekams.
Lai gan fokusētam atbalstam varētu tikt paredzēta nozīmīga daļa finansējuma, tomēr
ir jāparedz atbalsts arī jaunu, līdz šim nepamanītu, iniciatīvu attīstībai, kas var radīt
jaunas iespējas un piesaistīt jaunus resursus vietās, kur tie ir nepietiekami.
Domājot par situācijas apzināšanu jaunāsstratēģijas izstrādei, partnerības padome
redz, ka ir jābalstās uz esošo sasniegto rezultātu tālāku attīstību, un kā
pamatinformācijas ieguvei ir jābūt ciešai VRG sadarbībai ar Saldus un Brocēnu
novadu pašvaldībām, kam šobrīd ir operatīva informācija par situāciju VRG darbības
teritorijā. Iegūtie dati ir jāpapildina ar iedzīvotāju vajadzībām, kas ir iegūstamas tiešo
tikšanos veidā.
Kā nozīmīgs priekšnosacījums vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām ir
uzņēmēju un īpaši sīkražotāju/mājražotāju atbalsta sistēmas izveidei – iespējams tā ir
mājražotāju atbalsta biedrība, kooperatīvs vai kāda cita darbības forma. Varbūt šajā
kontekstā ir jāstimulē uzņēmēju konsultatīvo padomju aktīvāka darbība pašvaldībās.
Domājot par nākamā perioda stratēģiju, jāpaskatās arī uz VRG darbības teritorijas
saiknēm ar kaimiņu teritorijām gan Latvijā, gan arī Lietuvas pierobežā.
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7. Kopienu vērtību sistēma un atbalstāmie darbības virzieni
Saldus rajona attīstības biedrība ir dibināta 2006.gadā un kā savu darbības teritoriju
noteica Saldus rajonu. Taču 2009.gadā Saldus rajona attīstības biedrības darbības
teritorijā administratīvi teritoriālas reformas rezultātā tika izveidoti divi novadi –
Saldus novads ar administratīvo centru – Saldus un 15 pagastiem, un Brocēnu novads
ar administratīvo centru – Brocēniem un trim pagastiem. Izvērtējot 2007.-2013.gada
plānošanas periodā īstenoto vietējās attīstības stratēģiju, būtiski novērtēt vai
teritorija ir spējusi saglabāt savu koherenci, kas ir viena no LEADER pieejas pazīmēm.
Tāpat jāpievērš uzmanība, kādā veidā attīstās vai saglabājas VRG darbības teritorijas
iedzīvotāju teritoriālā identitāte, vai veidojas saites starp Brocēnu un Saldus
novadiem, un vai, līdz ar to, ir iespējams identificēt VRG darbības teritorijā esošo
kopienu vienotu vērtību sistēmu un vai tai ir sasaiste ar Saldus rajona attīstības
biedrības darbību.
Kopienu vērtību sistēmas un atbalstāmo darbības virzienu identificēšanai tika
izmantotas fokusa grupu metode (3 sektorālās fokusa grupas – NVO, uzņēmēji,
pašvaldība), ekspertu novērojums un iepriekš veikto pētījumu analīze.
Iegūtās informācijas rezultātā var secināt, ka sadaloties Saldus rajonam divās
administratīvajās teritorijās – novados, ir iestājusies zināma teritoriālās identitātes
krīze, ko atsevišķi fokusa grupas dalībnieki nosauc par « salauzto identitāti ». Un
šobrīd pašvaldības, īpaši Brocēnu novads, strādā uz iedzīvotāju piederības sajūtas
stiprināšanu un kopīgo teritoriālās identitātes apzināšanu, kur mazinās Brocēnu kā
pilsētas faktors un tiek sekmēta apkārtējo pagastu emocionālā saplūšana Brocēnu
novadā. Savukārt Saldus novadā ir vērojama diezgan liela teritoriālās sasaistes
neviendabība pateicoties plašajai novada teritorijai. Īpaši novada dienvidu daļa jūt
pietiekamu attālinātību no Saldus pilsētas kā novada centra un dažkārt veido savas
sociālās, kultūras, pakalpojumu un ekonomiskās saites ar citiem attīstības centriem.
Redzams, ka pašvaldība cenšas saturēt Saldus novadu kā viengabalainu teritoriju,
pievēršoties pašvaldības efektīvai darbībai ārpus Saldus pilsētas, kas tajā pašā laikā
Saldus pilsētas iedzīvotājuprāt ir mazinājis pašvaldības saikni ar saldeniekiem (daļēji
strukturētās iedzīvotāju intervijas 2014.gadā). Šajā situācijā, vērojot arī fokusa grupu
dalībnieku reakcijas attiecībā uz teritoriālo piederību, nepieciešamība aktualizēt
iedzīvotāju piederības jautājumu Saldus rajona attīstības biedrības darbības
teritorijai, var rast nevajadzīgas emocijas un nenovest pie konstruktīviem jauniem
risinājumiem. Fokusa grupu dalībnieki pieļauj, kā iespējamu biedrības nosaukuma
maiņu, kurā Saldus rajons tiek aizstāts ar Brocēnu un Saldus novadu attīstības
biedrība.
Zīmīgi, ka starp Saldus un Brocēnu novadu funkcionālā ziņā pastāv ciešas saiknes, kas
izpaužas gan iedzīvotāju ikdienas migrācijā starp novadiem, gan pasākumu
apmeklējumā. Tāpat arī pašvaldības savstarpēji sadarbojoties, piemēram rīko kopīgu
ikgadējo NVO forumu : vienā gadā Saldus novadā, otrā – Brocēnu novadā.
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Fokusa grupu dalībnieki spēja identificēt abiem novadiem daudzas kopīgas lietas,
piemēram, Cieceres ezers, pilskalns u.tml., tomēr tas viss vairāk skar tieši Brocēnu un
Saldus pilsētu teritorijas un mazāk no pilsētām attālinātās teritorijas.
Gan fokusa grupās, gan arī novērojumos tika konstatēts, ka Saldus rajona attīstības
biedrības darbības teritorijas iedzīvotājiem ciešākā teritoriālā piesaiste ir savam
pagastam, savai pilsētai, nevis novadam vai teritorijas ziņā plašākai vienībai. Tas liek
secināt, ka, lai veidotu kopīgu identitāti, lielāka uzmanība ir jāpievērš tematiskajam
faktoram un mobilitātei. Ir jāapsver nepieciešamība pastiprināt sadarbības saites ne
tikai starp NVO un pašvaldību (kā tas daudzviet tiek norādīts), bet arī sadarbības
saites starp abu novadu NVO un pašvaldībām. Nākotnē tas vari izpausties
kopprojektu vai pieredžu apmaiņu projektu formās, kur saturs ilgtermiņā var aizvest
līdz kopīgai identitātei.
Lai gan šobrīd nav identificēta kopienām vienota vērtību sistēma, var runāt par
nepieciešamību atbalstīt darbības, kas šo sistēmu var veidot. Tāpēc par
atbalstāmajiem darbības virzieniem var uzskatīt:
- aktīvu dzīvesveidu popularizējošas darbības, kas ietver mobilitāti VRG darbības
teritorijā (piemēram, sporta spēles, tematiskie tūrisma pārgājieni ar novadu
iepazīšanas elementiem u.tml.);
- saišu veidošanu ar cilvēkiem, kas šobrīd atrodas ārpus VRG darbības teritorijas
(skolu absolventi, Rīgā un citās lielās pilsētās strādājošie, ārpus Latvijas strādājošie
u.tml.) un to atgriešanās sekmēšana;
- starppaaudžu un ģimenisko saikņu stiprināšana (piemēram, brīvā laika un kultūras
pasākumu norišu organizēšanā un plānošanā);
- zinot, cik lielu vērtību darbības teritorijas, īpaši pilsētu, iedzīvotāji piešķir dabas
videi, tad vides sakopšanas aktivitātes arī varētu kalpot par vienojošo elementu ;
- milzīgs izaicinājums, bet ar lielu atdevi ilgtermiņā, ir darbības, kas saistāmas ar
viedu (viedās tehnoloģijās balstītu) darba vietu izveidi, kas veicina inovāciju
veidošanos Saldus un Brocēnu novados.
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8. Mazās lauku uzņēmējdarbības iespējas
Lai apzinātu mazās lauku uzņēmējdarbības iespējas (amatnieki, mājražotāji;
saimnieciskās darbības veicēji, patentu uzņēmumi) kā potenciālu ekonomikas
veicināšanai uz vietējiem resursiem balstītai attīstībai VRG darbības teritorijā, tika
īstenotas trīs fokusa grupu diskusijas, kuru rezultātā tika iegūta sekojoša rakstura
informācija, kas ir papildināta ar projektu īstenotāju intervijās un novērojumos
gūtajām atziņām:
1) Šobrīd ir svarīgi apzināt un kartēt situāciju par to, kāda veida uzņēmējdarbība
ir attīstīta VRG darbības teritorijā, cik daudz ir iesaistīto, iespējams arī, cik
liela apjoma produkcija tiek ražota, un kas ir noieta tirgi. Tāpat arī jāizvērtē
vai VRG darbības teritorijā ir apzināti visi mājražotāji un vai ir arī potenciālie
mājražotāji, kas atbalsta saņemšanas gadījumā būtu gatavi legalizēt savu
nodarbi.
2) Ja tiek domāts par jauno uzņēmēju atbalstu, tad vienlaicīgi ir jāizvērtē
iespējas nodrošināt priekšfinansējumu vai kādus citus atbalsta mehānismus,
kas dod iespēju jaunajam uzņēmējam fiziski piekļūt ELFLA atbalstam.
3) LEADER pieejai būtu vairāk jākoncentrējas uz atbalstu tādām iniciatīvām, ko
var īstenot sīksaimniecībās, piemēram, līdz 10ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes platībā. Atbalsts tradicionālajai lauksaimniecībai ir
svarīgs, bet tas ir pieejams lauku attīstības programmas pārējo pasākumu
ietvaros.
4) Būtu nepieciešams atbalstīt amatniecības attīstību, piemēram vairākkārt tiek
minēta nepieciešamība attīstīt uzņēmējdarbību, kurā tiek izmantotas
galdniecības prasmes.
5) Redzams, ka visi svarīgākie pakalpojumi, arī uzņēmējdarbība, koncentrējas
Saldū. Līdz ar to fokusa grupas dalībnieki redz, ka lielākā daļa vajadzību tiek
nosegtas. Cita situācija ir lauku teritorijās. Tomēr, pirms atbalstīt
pakalpojumu attīstību lauku teritorijās, nepieciešams apzināt, kurām VRG
darbības teritorijām ir ierobežota piekļuve pakalpojumiem, attāluma vai citu
apstākļu dēļ. Te būtu lietderīgi papētīt, piemēram, komunālo pakalpojumu
attīstības potenciālu.Tāpat arī pakalpojumu attīstība ārpus Saldus un
Brocēniem būtu vērtējama kontekstā ar iespējamām daudzfunkcionālām
pakalpojumu sniegšanas vietām, kas varētu būt attīstītas uz sabiedrisko
centru bāzes un veidoties kā daudzfunkcionāli sadzīves pakalpojumu centri
vai pakalpojumu sniedzēju/pieprasījuma informācijas punkti.
6) Ja VRG darbības teritorija fokusējas uz pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitāti,
tad kā potenciālā uzņēmējdarbības niša varētu būt iedzīvotāju pārvadāšanas
pakalpojumi, kas būtu attīstāmi izmantojot transportu ar mazu pasažieru
skaitu 4-7 un balstītu uz operatīvu pasūtījumu sistēmu – ciema taksometrs.
7) Iedzīvotājiem ir interese par ekoloģiskas pārtikas patēriņu, kas būtu pieejams
tiešās pirkšanas vai īso piegādes ķēžu ietvaros. Zināms, kā šobrīd ir gan
ražotāji, gan pircēji, bet nepieciešams šo sistēmu attīstīt legālā veidā. Tas
būtu saistāms arī ar vietējo tirdziņu attīstību, iespējams arī ārpus Saldus un
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Brocēniem. Bet ir nepieciešams papildus izvērtēt vai šādu tirgu izveide
attaisnos pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvaru, kas dod arī peļņas iespējas.
8) Joprojām aktuāls šķērslis uzņēmējdarbības sekmīgai attīstīšanai ir ražotāju,
t.sk. mājražotāju, sadarbības trūkums, kas iespējams ir tāpēc, ka nav
iniciatīvas un resursu veidot efektīvu loģistikas un atbalsta sistēmu, t.sk.,
paredzot arī produkcijas mārketingu un vietējā zīmola attīstību (ja
nepieciešams).
9) Aktuāla ir arī vietējā produkta atpazīstamība tirgū, kā arī tā popularizēšana
un vietējā patēriņa kā vērtības vietējai ekonomikai popularizēšana. Šajā
kontekstā arī jāmudina vietējos ražotājus ražot un realizēt produkciju vietējā
tirgū, un tad, ja tādā veidā pierāda sevi, tad kopīgiem spēkiem meklēt noietu
jaunos tirgos ar vienotu zīmolu.
10) Jāizsver iespējas attīsit arī tādas mūsdienīgas darba formas kā attālinātais
darbs laukos. Tomēr te ir nepieciešams būtisks procesu veicināšanas darbs,
kas ietver attālinātā darba centru izveidi, vietējo prasmju apzināšanu un to
pārdošanu uzņēmumiem un indivīdiem, kas gatavi pirkt attālinātos
pakalpojumus. Tā kā tā ir salīdzinoši jauna iniciatīva, tad nepieciešams veidot
un popularizēt šādas vietējās prakses, lai iedzīvotājiem rastos izpratne, un
pavērtos jaunas uzņēmējdarbības iespējas.
11) Jāizvērtē sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas VRG darbības teritorijā,
jo īpaši tāpēc, ka ir noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras nespēj piemēroties
mūsdienu darba tirgus prasībām, jo, piemēram, nav strādājuši daudzus gadus.
Šo cilvēku integrēšana darba tirgū un elementāro prasmju attīstība
izmantojot sociālo uzņēmējdarbību var radīt papildus vērtību VRG darbības
teritorijai un vienlaikus mazinās sociālo slodzi.
12) Lai sekmētu mazās lauku uzņēmējdarbības attīstību, uzmanība jāpievērš tai
labvēlīgas vides veidošanā, kas ietver arī izglītojošas un motivējošas
aktivitātes, sadarbību ar skolām. Iespējams, jauniešu centros nepieciešami
pasākumi, kas var palīdzēt jauniešiem ģenerēt dažādas idejas, apgūt prasmes
elementārā uzņēmējdarbībā. Tāpat ir nepieciešami uzņēmējdarbības mentori
un vieglāka piekļuve finansējumam lai īstenotu biznesa plānus.
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Secinājumi un ieteikumi turpmākai darbībai
Apkopojot Saldus rajona attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijas 2007.2013.gadam izvērtējuma pētījumā – aptaujās (anketēšanā), intervijās un fokusgrupu
diskusijās iegūtos datus, dokumentu, SVID datu salīdzinošajā analīzē iegūtos datus, ir
izveidoti sekojoši secinājumi un rekomendācijas, kas strukturēti trīs tematiskajos
blokos:
1) Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanu;
2) Par Saldus rajona attīstības biedrības darbu;
3) Par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas
izstrādi.

Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu
1) Stratēģija ir izstrādāta labā kvalitātē, ir skaidri nojaušama iekšējā loģika, kā ar
rīcībām tiek reaģēts uz identificētajām vajadzībām. Mērķu formulējumi, lai
gan salīdzinoši plaši, tomēr ir jēgpilni. Rādītāji, kas ir izmērāmi, pilnā mērā ir
sasniegti un vairākās rīcībās pat vairākkārt pārsniedzot plānoto.
2) Ir piesaistīts nozīmīgs finansējuma apjoms dzīves kvalitātes uzlabošanai un
iedzīvotāju iniciatīvām laukos, kas pēc būtības ir veicinājis arī konkrētus
dzīves kvalitātes uzlabojumus.
3) Balstoties uz fokusa grupu rezultātiem secināms, ka uzņēmēji, NVO un
pašvaldības vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam īstenošanas
procesu pozitīvi vērtēkā adekvātu esošajai situācijai un uzskata, ka
neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem, tā ir devusi pozitīvu rezultātu VRG
darbības teritorijai.
4) Vietējās attīstības īstenošanas procesā lielākā daļa projektu iesniedzēju bija
biedrības (68%), kas kopā īstenoja 61 % no visu projektu kopskaita, apgūstot
arī lielāko finansējuma daļu. Pašvaldības neiebilst, ka liela daļa finansējuma ir
piešķirts NVO, jo tās redz arī šādu nepieciešamību – stiprināt NVO kapacitāti,
ar to arī veicinot iedzīvotāju aktivitāti. Pašvaldības pārstāvji gribēja redzēt
lielāku NVO aktivitāti, īpaši Brocēnu novadā. Uzņēmēji vairāk redzētu
finansējuma izlietojuma nepieciešamību pēc būtības nevis formas un ar
ilgtspējīgu rezultātu.
Stratēģiskais redzējums
5) Lai gan VRG lēmums par investīcijusadalījumu pēc būtības ir atbilstošs
iedzīvotāju redzējumam, tomēr var novērot ka stratēģijas īstenošanas
procesā dažkārt VRG ir pietrūcis mērķtiecīgs stratēģisks redzējums un
stratēģiska investīciju virzība uz stratēģijas mērķi un identificēto problēmu
mērķtiecīgu risināšanu. Atbalsts ne tik daudz tiek piešķirts balstoties uz
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proaktīvu rīcību, veidojot ciešu saikni ar identificētām un izanalizētām
vajadzībām un ieguvumiem ilgtermiņā, bet uz iniciatīvu pieprasījumu un
operatīvu ideju īstenošanu. Šajāsakarā būtu rekomendējams plašāks
stratēģijas būtību skaidrojošais darbs vienkāršā valodā, tā parādot, ko VRG
vēlas ar stratēģiju sasniegt, kas ir sagaidāmās pārmaiņas un kāda veida
projekti šīs pārmaiņas var veicināt.
Piedāvājumaun pieprasījuma samērojamība
6) Stratēģijas īstenošanas procesā ir izdevies samērot sabiedrības pieprasījumu
pēc finansiāla atbalsta ar pieejamo finansiālo piedāvājumu. Lai gan nav tiešu
indikāciju, kā tika regulēts līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu.
Projektu kvalitāte, vērtēšana un uzraudzība
7) Īstenotie projekti ir augstā kvalitātē un VRG rūpīgi seko to izpildei. Redzama
saimnieciska rīcība un atbildība par rezultātu izpildi no VRG puses, tomēr nav
pārliecība vai iegūtie rezultāti kopumā veido nepieciešamo sinerģiju un
sekmē kompleksu uz izvirzīto mērķi vērstu attīstību.
8) Saistībā ar projektu atbilstības stratēģijai vērtēšanu, ir saskatāma
nepieciešamība pievērst lielāku uzmanību projektu vērtēšanas kritērijiem –
saprotamākam formulējumam, piešķiramo punktu īpatsvara noteikšanai
u.tml., kas var veicināt projektu vērtēšanu pēc būtības, nevis pēc veiksmīgiem
formulējumiem.
9) Lai gan projektu vērtēšanas procesos tiek ievērotas procedūras, kas mazina
interešu konflikta iespējamību, tomēr projektu īstenotāji (īpaši tie, kas saņem
noraidījumu) pauž neapmierinātību un skaidro to ar aizdomām, ka tiek
atbalstīti “savējie” projekti. Tāpēc VRG būtu jāpievērš lielāka uzmanība
projektu vērtēšanas procesu skaidrojošajam darbam, procedūru un rezultātu
caurskatāmībai, publicitātei, piemēram, atspoguļojot atbilstošo informāciju
VRG mājas lapā.
Iniciatīvas bagātie cilvēki un vīzija
10) Lai arī mērķtiecīga rīcība attīstot konkrētas un specifiskas jomas katrā no
pagastiem vietējās attīstības stratēģijā nav minēta, vairākās administratīvās
teritorijās vērojama gan viena, gan vairāku īstenotāju realizēta noteiktas
jomas attīstība teritorijā. Šo un citu projektu īstenošana balstās uz iniciatīvas
bagātiem cilvēkiem, kam ir skaidrs redzējums par savas vietas attīstību, tomēr
nav skaidrs vai tas ir cieši sasaistāms ar kopējo VRG darbības teritorijas vīziju.
11) Iedzīvotāji ir ieguldījuši nozīmīgu brīvprātīgā laika apjomu, kas pēc būtības
netiek novērtēts, piemēram, pielīdzinot finansiālajiem ieguldījumiem un tādā
veidā nodrošinot projektu līdzfinansējuma daļu. Projektu īstenotāju darbs
(īpaši NVO) netiek atalgots.
Profesionālie projektu rakstītāji un īstenotāji
12) Lai gan stratēģijas īstenošanā iesaistīts salīdzinoši plašs personu loks, tomēr ir
novērojama šo personu koncentrācija ap aktīvu un vietas attīstībā
ieinteresētu personu/līderu/speciālistu grupu, kas atbalsta ar idejām,
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konsultē, palīdz rakstīt vai raksta projektus vai arī paši realizē šos projektus ar
dažādu juridisko personu starpniecību. Daļa sabiedrības uz to reaģē negatīvi
un saskata iespējamus interešu konfliktus. Lai novērstu nepamatotas
aizdomas, VRG lielāka uzmanība jāpievērš lēmumu pieņemšanas procesu
caurspīdīguma nodrošināšanai un skaidrošanai sabiedrībai, piemēram,
produktīvāk izmantojot VRG mājas lapu.
13) Lai gan ir bijušas mācības potenciālajiem projektu īstenotājiem, gan arī
individuālais atbalsts, skaidrojot projektu iesniegumu formas, tomēr pastāv
uzskats, ka vienkāršiem lauku cilvēkiem projektu izstrāde ir samērā sarežģīta,
tāpēc tā bieži tiek nodota speciālistu rokās.Saistībā ar projektu izstrādi ir
nepieciešams pilnveidot projektu rakstīšanas prasmes projektu īstenotājiem.
Jauninājumi un izplatība
14) Konstatēts, ka nav liels projektu īpatsvars, kas piedāvātu jaunus, inovatīvus
risinājumus VRG darbības teritorijā. Lielākoties projekti orientējas uz esošo
darbību uzlabošanu, esošajām funkcijām kaut ko pieliekot klāt. Lai gan tieši
jaunizveidotas lietas iedzīvotāji pamana vairāk, atzīst un augstāk novērtē.
15) Īstenotie projekti savā būtībā ir vairāk orientēti uz noteiktu procesu
īstenošanas uzsākšanu, pilnveidi, attīstību un to rezultāti ir identificējami kā
robežzīmes ceļā uz nākotnē sasniedzamo ilgtermiņa mērķi. Tāpat daudziem
projektiem ir ambīcijas balstīties uz to rezultātu pieejamību visā VRG darbības
teritorijā, tomēr praksē un pēc būtības tas var tikt apšaubīts.
Multiplikatīvais efekts
16) Daudzām labām (multiplicējamām) iniciatīvām pietrūkst finansējuma lai tās
teritoriālā paplašinātu vai multiplicētu citās VRG darbības teritorijas vietās,
piemēram, Jaunauces pils iniciatīvas, Druvas sabiedriskā centra aktivitātes.
Rezultātu pieejamība un publicitāte
17) Lai gan VRG mājas lapā izveidotā projektu datu bāze sniedz informāciju par
projekta rezultātiem, kā arī nodrošina ar nepieciešamo kontaktinformāciju,
tomēr, nav zināms vai visi sabiedriskā labuma projektu rezultāti ir viegli
pieejami sabiedrībai. Tāpat arī šobrīd vēl nav veikta iegūto projektu rezultātu
kopīga publicitāte, kas sabiedrībai parādītu stratēģijas rezultātus visā
kopumā. Tāpat arī iedzīvotāju aptaujā iegūtie projektu atpazīstamības
rezultāti liecina par projektu publicitātes nepieciešamību, kā arī informatīvi
skaidrojošo darbu par projektu īstenošanas nolūkiem un rezultātu
izmantošanas iespējām.
Informācijas tehnoloģijas
18) Partnerība veiksmīgi ir izmantojusi stratēģijā identificēto stipro pusi interneta pieejamību. Ir īstenoti vairāki projekti, kas saistīti ar IT tehnoloģiju
izmantošanu kā arī šīs jomas attīstību, piemēram Druvas pagastā.
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Būtiskākās stratēģijā definētās problēmas un sagaidāmie kvantitatīvie un
kvalitatīvie uzlabojumi teritorijā:
Problēma: ierobežotas nodarbinātības iespējas piedāvājumu daudzveidības un
kvalitātes ziņā.
Uzlabojums: atbalsts lauku ekonomikas attīstībai.
Secinājumi:
19) Uzņēmējdarbības veicināšanā ir ieguldīts daudz pūļu,bet ir salīdzinoši maza
atdeve. Investīcijas uzņēmējdarbībā nav ar būtisku ietekmi uz ekonomiskās
situācijas uzlabošanu un nav orientētas uz kompleksiem risinājumiem.Nav
skaidrs vai stratēģijā noteiktās stiprās puses ir pietiekami izmantotas.

Problēma: nepietiekama pakalpojumu daudzveidība, kvalitāte un pieejamība.
Uzlabojums: izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie sociālie, komunālie, mūžizglītības,
radošo nozaru, veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumi.
Secinājumi:
20) Lielākais ieguldītā finansējuma daudzums uz vienu iedzīvotāju gan pilsētās,
gan pagastos ir mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitāšu
veicinošu objektu izveidē un šo, kā prioritāro tēmu, kam nepieciešams
finansējums, ar lielu pārsvaru norādīja gan NVO, gan pašvaldību fokusgrupu
dalībnieki (uzņēmēji to ierindo kā otro prioritāti).
21) Nozīmīgs ieguldījums (vismaz 8 projekti) ir veikts, risinot tādas identificētās
problēmas, kā nolietojusies ceļu un komunālā (ūdensapgādes, kanalizācijas,
siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas) infrastruktūra.Salīdzinoši neliels
ieguldījums (11 952,12 EUR) ir bijis pakalpojumu trūkuma novēršanai laukos.
Pieci projekti ir risinājuši vides pieejamības jautājumus novadu līmenī.
Partnerība ir devusi ieguldījumu arī sociālo pakalpojumu pieejamības
atšķirību mazināšanai teritorijā. Līdz ar to ir sniegts būtisks ieguldījums
pakalpojumu pieejamības veicināšanā un ir jāizvērtē tālākā pakalpojumu
attīstība. Iespējams, jāturpina pakalpojumu dažādošanas attīstības ceļš
(multifinkcionalitāte).

Problēma: zema infrastruktūras kvalitāte, kas negatīvi ietekmē dzīves vidi un
kvalitāti.
Uzlabojums: saglabātas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, labiekārtota publiski
pieejama apkārtējā vide.
Secinājumi:
22) Pietiekamā daudzumā (vismaz 10 projekti) ir veiktas investīcijas projektos, kas
saistīti ar kultūrvēsturiskās un dabas mantojuma izmantošanas potenciāla
attīstīšanu. Ir salīdzinoši daudz projektu, kas nodrošina objektu fizisko
pieejamību.Partnerība ir risinājusi jautājumus par kultūrvēsturisko pieminekļu
________________________________________________________________________

Pētījums „2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu
sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā„

68

bojāejas draudu mazināšanu ārējo faktoru ietekmē, piemēram, investīcijas
Jaunauces muižā, piedzīvojumu tūrisma projekts Jaunmuižā.
23) Lai gan kultūrvēstures, gan dabas, gan vides objektu attīstība stratēģijā tiek
saistīta ar tūrisma potenciāla attīstības veidošanu, tomēr pētījuma laikā
netika identificētas īpaši īstenotas aktivitātes, kas palīdzētu samazināt
zināšanu trūkumu par kultūrvēsturisko un dabas objektu apsaimniekošanu.
Vāji identificējamas arī aktivitātes, kas vērstas uz vides piesārņojuma
mazināšanu.
Uzlabojums: radīts infrastruktūras un aprīkojuma nodrošinājums daudzveidīgām
sabiedriskām aktivitātēm.
Secinājumi:
24) Salīdzinoši liels ieguldījums (157 466.99 EUR / 18 projekti) ir veikts, lai risinātu
jautājumus, kas saistīti ar nepietiekamu aktīvās atpūtas un saturīga brīvā laika
pavadīšana vietu skaitu.
25) Stratēģijā veiksmīgi īstenotas tādas iepriekš identificētās iespējas kā
pieaugušo apmācību piedāvājums pagastos (vismaz 8 projekti) kā arī NVO
aktivizēšana kultūras dzīves dažādošanai laukos. Jāpievērš uzmanība, ka liela
daļa investīciju ir novirzīta tērpu iegādei vietējiem pašdarbības kolektīviem.

Problēma: dažādu iemeslu dēļ nepietiekamas iespējas savu potenciālu realizēt
jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Uzlabojums: radīta vide un aprīkojums aktivitātēm jauniešiem, bērniem ar ģimenēm,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Secinājumi:
26) Stratēģija ir palīdzējusi apmierināt daudzu un samērā dažādu iedzīvotāju
grupu vajadzības. Tas ir paaugstinājis arī iedzīvotāju motivāciju un vēlēšanos
pašiem iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
27) Iespējams, lielākie ieguvēji ir jaunieši, tomēr VRG darbībā nav konstatētas
specifiskas aktivitātes jauniešu motivēšanai palikt laukos.
28) Būtisks ieguldījums ir veikts aktivitāšu un pakalpojumu piedāvājuma
veidošanā un attīstīšanā ģimenēm ar bērniem un citām sociāli neaizsargātām
grupām. Lai mazinātu sociāli maznodrošināto personu skaita palielināšanos
kā arī risinātu attiecīgos sociālos jautājumus, atbalstot organizācijas, kas
nodrošina atbalstu šai iedzīvotāju grupai, ir veiktas ievērojamas investīcijas
(vismaz 10 projekti).

Problēma: nepietiekama lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Problēma: nepietiekama lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde
mājas apstākļos.
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Uzlabojums: radīti apstākļi lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un
pārstrādei.
Secinājumi:
29) Īstenojot stratēģiju, pilnībā ir izmantota identificētā stiprā puse - saglabāta
lauksaimniecības produktu pārstrādes un pirmapstrādes nozare. Ir īstenoti
vismaz 6 projekti un tie ir pozitīvi sekmējuši vājās puses - zemā
konkurētspēja, mazināšanos, jo projektu ietvaros ir iegādātas iekārtas.
30) Atbalstot projektus, lielā mērā ir izmantotas šādas stratēģijā identificētās
iespējas: mājražošanas darbības veicināšana, lauksaimniecības produktu
ražošana, pirmapstrāde, kā arī vietējā identitātes produkta veidošana.
31) Uzlabojumi ir veikti 3.rīcības ietvarosun to veiksmīgu īstenošanu ir
apgrūtinājusi līdzfinansējuma likme un ierobežots priekšfinansējums.
Projektu īstenotāji norāda, ka lielajiem un vidējiem lauksaimniekiem ir
pieejami citi efektīvāki finansējumi, savukārt mazajiem lauksaimniekiem, kam
šis ir piemērots, ir problēmas ar līdzfinansējumu, un mājražotājiem, kā
norāda partnerības pārstāvji, nav pietiekamas motivācijas un ideju. Tas liek
secināt, ka tiem, kas īsteno projektus, šis finansējums ir būtisks, jo kalpojis par
unikālu, un nozīmīgu motivatoru tālākai rīcībai.
Teritorijas ģeogrāfiskās un demogrāfiskās specifikas izmantošana
32) Salīdzinoši liels finansējums, kas ir 993 385,59 EUR (74% no visu projektu
finansējuma) ir koncentrējies tajā VRG darbības teritorijas daļā, kas atrodas
šosejas Rīga – Liepāja (Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres pagasts, Gaiķu
pagasts, Lutriņu pagasts, Novadnieku pagasts, Remtes pagasts, Saldus, Saldus
pagasts, Zirņu pagasts) tuvumā, un tiek uzskatīta par teritoriju ar salīdzinoši
augstāku attīstības potenciālu.
33) Lai arī projektu vērtēšanā tiek pielietoti kritēriji, kas sekmē lielāku atbalstu
aktivitātēm ārpus Saldus un Brocēniem, tomēr nav bijis pietiekams darbs ar
atbalsta veicināšanu attālinātajām teritorijām.
34) VRG ir plaša darbības teritorija, tāpēc jādomā par attīstības centru atbalstu
ārpus Brocēniem un Saldus.
35) Domājot par plašākiem sociālekonomiskiem procesiem, kas ir aprakstīti SVID
analīzē, un to risinājumiem projektu līmenī, redzams, ka 3.rīcības projekti maz
ir ietekmējuši darbspējīgo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, migrāciju uz centriem, jo
investīciju apjoms un projektu aktivitāte nav bijusi tik liela un nozīmīga.
Kvantitatīvie rādītāji
36) Pārskatot īstenoto projektu rezultātā sasniegtos kvantitatīvos rādītājus
redzams, ka pat izlases kopa, kas ir 70% no kopējā īstenoto projektu skaita ir
būtiski pārsniegusi plānotos kvantitatīvos rādītājus. Iegūtā informācija liek
secināt, ka plānoto rezultātu prognoze ir bijusi ļoti piezemēt.
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Rezultatīvie rādītāji
37) Pārskats par sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem sniedz pozitīvu
priekšstatu par projektu ietekmi uz esošo sociālekonomisko situāciju un
sagaidāmajām pārmaiņām, kas tiek konstatētas vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas rezultātā. Vietējās ekonomikas nozaru sniegtie pakalpojumi ir
kļuvuši gan daudzveidīgāki, gan arī pieejamāki iedzīvotājiem, tiesa
pakalpojumu pārklājumu visā VRG darbības teritorijā tas nav paplašinājis, jo
pakalpojumiem lielākoties ir lokāls raksturs un pieejamība.
38) Identificētie stratēģijas rezultatīvie rādītāji ir grūti saprotami un ne vienmēr ir
objektīvi izmērāmi, bez papildus informācijas ievākšanas, kā arī bāzes rādītāju
noteikšanas. Tāpēc būtu ieteicams izvēlēties mazāku skaitu, vienkāršāk
saprotamu un izmērāmu rādītāju.
Izveidoto un saglabāto darba vietu uzskaite:
39) Pētījumā iegūtā informācija par saglabātajām un radītajām darbavietām
parāda ka nav konsekvences un kopējas izpratnes par to, kas ir uzskatāms par
radītu darbavietu, saglabātu darbavietu, un kāda ir to uzskaites metodika.
Jautājums ir jārisina gatavojoties nākamajam plānošanas periodam vietējā
līmenī vai arī jāaktualizē nacionālā mērogā, lai iegūstamie dati ir arī
savstarpēji salīdzināmi starp VRG.
Projektu dzīvotspēja
40) 83% gadījumu projekta rezultātus ir apņēmušies uzturēt paši projektu
īstenotāji un 10 gadījumos, kas pamatā ir biedrību īstenoti projekti, rezultātu
uzturēšana tiek nodrošināta sadarbībā ar pašvaldību. Tas liecina par
ieinteresētību projektu ilgtspējas sekmēšanā.

Par Saldus rajona attīstības biedrības darbu
Secinājumi:
1) Būtiski pieaugusi sabiedrības informētība par biedrību “Saldus rajona
attīstības biedrība”, tomēr tā varētu būt virspusēja, jo ir dažādas iedzīvotāju
izpratnes, ar ko Saldus rajona attīstības biedrība nodarbojas un kas ir tās
būtība. Skatoties uz biedrības mērķiem ir redzams samērā plašs darbības
lauks, tāpat arī pieņēmums, ka SRAB ir jāīsteno vietējās attīstības stratēģija
jeb jārisina konkrēti uzlabojumi Saldus un Brocēnu novados, kas ir iekļauti
stratēģijas prioritātēs. Tāpat arī VRG ir jāstimulē partnerības veidošanās starp
pašvaldību, uzņēmējiem un NVO tās darbības teritorijā. Tomēr iedzīvotāju
vidū “Saldus rajona attīstības biedrība” tiek ieraudzīta kā atbalsts projektu
īstenošanā, projektu vērtētāja, iespēja piedalīties projektos, informētāja par
projektiem, projektu administrētāju u.tml.Līdz ar to var secināt, ka Saldus
rajona attīstības biedrībai būtu jāpievērš uzmanība tam, kādu publisko tēlu tā
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vēlas veidot un kādu ziņu dot iedzīvotājiem: projektu administrētājs vai
vietējās attīstības stratēģijas īstenotājs un partnerības attīstītājs.
VRG darbojas kā profesionāla konsultantu organizācija, kas gudri investē
pieejamos līdzekļus teritorijas attīstībā. Par to arī liecina fakts, ka piesaistītais
finansējums ir sekmīgi un savlaicīgi apgūts.Tas parāda VRG spēju ne tikai
izstrādāt kvalitatīvu vietējās attīstības stratēģiju, bet arī prasmīgi to ieviest
(papildus pozitīvais aspekts – VRG apstiprinātie projekti lielākoties ir
saņēmuši atbalstu arī Lauku atbalsta dienestā).
NVO pārstāvji augstu novērtēja Saldus rajona attīstības biedrības un, īpaši,
administratīvās vadītājas Sandras Fridrihsones aktivitāti informējošajā un
skaidrojošajā darbā. Tomēr varētu tikt veikts lielāks iedzīvotāju aktivizēšanas
darbs, motivējot viņus pašus iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Un šeit, kā būtisks turpinājums ir aktualizēta un veicināta sadarbība gan starp
iedzīvotājiem, starp NVO, starp NVO un pašvaldībām, uzlabojot arī
savstarpējo komunikāciju un informētību.
VRG ir laba un jauna mājas lapa, kur ir pieejama lielākā daļa šajā periodā
īstenoto projektu aprakstu (projekta iesniedzējs un nosaukums, īstenošanas
vieta/adrese, finansējums, rezultāts un kontaktinformācija).Tomēr, tā kā
projektu identifikācija minētajā mājaslapā pirmkārt ir pēc sarakstā pieejamā
nosaukuma, turklāt šī ir vienīgā digitāli pieejamā informācija par daudziem
projektiem, tad sabiedrība ne vienmēr tiek informēta par iespējām izmantot
projektu rezultātus. Tāpat arī mājas lapā pietrūkst aktuālo ziņu, diezgan liela
informācijas sadrumstalotība. Mājas lapā nav informācijas par biedrības
pārvaldi - padomi, kas pieņem lēmumus. Šī informācija nodrošinātu lielāku
caurspīdīgumu procesos, kas ir labi, bet sabiedrībai nav iespēju par tiem
pārliecināties.
Vērojot fokusa grupu dalībnieku reakcijas attiecībā uz teritoriālo piederību,
nepieciešamība aktualizēt iedzīvotāju piederības jautājumu Saldus rajona
attīstības biedrības darbības teritorijai, var rast nevajadzīgas emocijas un
nenovest pie konstruktīviem jauniem risinājumiem. Fokusa grupu dalībnieki
pieļauj iespēju biedrībai mainīt nosaukumu, kurā Saldus rajons tiek aizstāts ar
Brocēnu un Saldus novadiem.
Ņemot vērā faktu, ka Saldus rajona attīstības biedrības darbības mērķi ir plaši
un vietējās attīstības stratēģijas īstenošana ir tikai viens no uzdevumiem,
biedrībai būtu nepieciešama tās attīstības stratēģija, kas atbild uz
konceptuāliem biedrības virzības jautājumiem.

Ieteikumi:
1) Turpinot attīstīt biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” darbu
nepieciešams pārskatīt organizācijas statūtos noteiktos mērķus un identificēt
svarīgākos nākotnē veicamos uzdevumus, kas ir saistāmi ar sociāli
ekonomiskajiem procesiem un attīstības tendencēm Brocēnu un Saldus
novados. Tā, piemēram, teritorijā ir aktuāls kopienu koordinēšanas un
sadarbības sekmēšanas jautājums. Saldus rajona attīstības biedrībai būtu
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vēlams izvērtēt, vai pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta un koordinācijas
funkcija būtu ņemama biedrības pārziņā.
Jaunas vietējās attīstības stratēģijas izstrāde var rast nepieciešamību
identificēt un uzrunāt jaunas mērķa grupas Brocēnu un Saldus novados,
piemēram, uzņēmēji. Šajā brīdī SRAB būtu jāspēj sevi nopozicionēt atbilstoši
vēlamajam, piemēram, kompetents konsultants uzņēmējdarbības projektu
izstrādē vai uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas veidotājs, kas iekļautu
sadarbības stiprināšanu arī starp uzņēmējiem u.tml.
Atkarībā no SRAB pozicionēšanās sabiedrībā, piemēram, aģentūra, kas
administrē ELFLA vai pārmaiņu aģents – sadarbības tīkls, kas virza sabiedrības
pārmaiņu procesus, u.tml., nepieciešams turpināt diskusijas par biedrības
nosaukuma maiņu, kas sevī arī ietvers organizācijas būtību.
Tāpat arī ir nopietni jāapsver, kā VRG sevi un LEADER pieeju var pozicionēt
sabiedrībā kā “starta iespējas aktivitāšu un uzņēmējdarbības attīstībai
laukos”, attiecīgi arī sniedzot skaidrojošo informāciju. Šeit ir veicams nopietns
darbs iedzīvotāju domāšanas maiņā, motivācijas radīšanā un saprotams, ka
pirms tiek sniegts apjomīgs finansiāls atbalsts vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanai, VRG ir jāiegulda dažādi resursi skaidrojošajā darbā, pozitīvās
pieredzes iegūšanā, vides veidošanā.
Atbilstoši uzsvaru maiņai un biedrības pozicionēšanai sabiedrībā, būs
nepieciešams pārskatīt arī SRAB padomes sastāvu un tās locekļu saistību ar
identificētajām darbības jomām un mērķa grupām.
Organizācijas publicitāte, tāpat arī LEADER pieejas metodisko pamatu
skaidrošanai ir jāpaliek kā nozīmīgai aktivitātei arī turpmāk, un jāpievērš
lielāka uzmanība iespējai izmantot vieglu, iedzīvotājiem vienkārši saprotamu
valodu un veidus.
Konstatējot, ka Saldus rajona attīstības biedrības darbības teritorijas
iedzīvotājiem ciešākā teritoriālā piesaiste ir savam pagastam, savai pilsētai,
nevis novadam vai teritorijas ziņā plašākai vienībai, lai veidotu kopīgu
identitāti, lielāka uzmanība ir jāpievērš tematiskajam faktoram un mobilitātei.
Iespējams, to var īstenot veidojot aktīvu kopienu koordinatoru vai neformālo
līderu tīklu, kas darbojas visā biedrības darbības teritorijā un pilda iedzīvotāju
aktivizēšanas funkciju.
Ir jāapsver nepieciešamība pastiprināt sadarbības saites ne tikai starp NVO un
pašvaldību (kā tas daudzviet tiek norādīts), bet arī sadarbības saites starp abu
novadu NVO un pašvaldībām. Nākotnē tas vari izpausties kopprojektu vai
pieredžu apmaiņu projektu formās, kur saturs ilgtermiņā var aizvest līdz
kopīgai identitātei.
Visa iepriekš minētā īstenošanai nepieciešams apsvērt ideju par stratēģiskās
plānošanas pasākumu biedrības biedriem, padomei, kurā iegūt atbildes par
to, kas ir biedrības jaunie mērķi līdz 2020.gadam un ar kādiem uzdevumiem
stratēģiski virzīties līdz šo mērķu sasniegšanai.
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Par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādi
Lai sagatavotos 2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas
izstrādei, būtu nepieciešams izvērtēt sekojošos jautājumus un priekšlikumus:
1) Atbalsts attīstības centriem ārpus Saldus un Brocēniem un pakalpojumu
pieejamības analīze:
Pētījumā tika konstatēts, ka visi nozīmīgākie pakalpojumi, t.sk., uzņēmējdarbība,
koncentrējas Saldus pilsētā un Brocēnos. Un arī pakalpojumu klāsts apmierina
pamatvajadzības, tomēr lauku teritorijās situācija ir citāda. Tas var radīt
nepieciešamību veicināt pakalpojumu izplatīšanos un dažādošanu laukos, sekmējot
iedzīvotāju pieejamību tiem. Tomēr, pirms atbalstīt pakalpojumu attīstību lauku
teritorijās, nepieciešams apzināt, kurām VRG darbības teritorijām ir ierobežota
piekļuve pakalpojumiem, attāluma vai citu apstākļu dēļ. Te būtu lietderīgi izpētīt,
piemēram, komunālo, sociālo, kultūras u.c. pakalpojumu attīstības potenciālu. Tāpat
arī pakalpojumu attīstība ārpus Saldus un Brocēniem būtu vērtējama kontekstā ar
iespējamām daudzfunkcionālām pakalpojumu sniegšanas vietām, kas varētu būt
attīstītas uz sabiedrisko centru bāzes un veidoties kā daudzfunkcionāli sadzīves
pakalpojumu centri vai pakalpojumu sniedzēju/pieprasījuma informācijas punkti. Šim
nolūkam būtu noderīga pakalpojumu kartēšana, kas palīdzētu identificēt potenciālos
attīstības centrus ārpus Saldus un Brocēniem un to ietekmes areālus. Tai pašā laikā
pakalpojumu kartēšana varētu sniegt informāciju par iedzīvotāju mobilitātes
iespējām vietās, kur ir zema iniciatīva un maz iedzīvotāju, lai sniegtie pakalpojumi
būtu pašpietiekami.
2) Teritoriju specializācija un vietējo iniciatīvu potenciāla analīze:
Pētījumā konstatēts, ka liela daļa veiksmīgu projektu tiek īstenots pateicoties
iedzīvotāju iniciatīvai un motivācijai attīstīt teritoriju/tematiku atbilstoši savam
redzējumam par vietas attīstību (potenciāli – ciema attīstības plāns). Lai turpinātu
atbalstīt šādas iniciatīvas, jāizvērtē iespējamā specializācija dažādos centros, lai
vietējā attīstības stratēģijā varētu identificēt atbalstu, konkretizējot jomas un
atbalstāmās vietas. Informācijas iegūšanas un situācijas apzināšanas nolūkos
ieteicams apskatīt dažādu pagastu iedzīvotāju potenciālu kontekstā ar to, ko viņi var
darīt un attīstīt, īpaši teritorijās, kas ir attālinātas no Saldus, Brocēniem un šosejas
Rīga – Liepāja.
3) VRG loma novadu un reģiona attīstības kontekstā:
Zināms, ka Saldus un Brocēnu novadiem ir izstrādāts savs attīstības profils un tas
iekļaujas arī Kurzemes plānošanas reģiona stratēģijā. Ir jāapzina VRG loma minētajā
kontekstā un jāapzina vai VRG identificētās iniciatīvas veido papildinātību ar
pašvaldību redzējumu par vietas attīstību. Tāpat jāidentificē tajā visā pakalpojumu,
uzņēmējdarbības (t.sk. lauksaimniecības, mājražošanas u.tml.) vieta un stratēģiskā
specializācija.
Iegūto informāciju ir būtiski nokomunicēt līdz iedzīvotājiem, kas atrodas ārpus
Brocēniem un Saldus, īpaši attālinātajās teritorijās, lai varētu konstatēt, cik lielā mērā
viņi ierauga sevi iezīmētajā sociālekonomiskajā specializācijā.
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4) Vietas ekonomiskā potenciāla izmantošanas studijas:
Ņemot vērā faktu, ka 2014.-2020.gadā lielāks uzsvars tiks vērsts uz vietējās
ekonomikas attīstību, un to lielākoties atbalsta arī pētījumā iesaistītās personas –
respondenti, projektu īstenotāji, tad ir nepieciešams izpētīt VRG darbības teritorijā
esošo resursu, piemēram, dabas resursu (ezers) un ekonomiskās aktivitātes
attīstīšanas potenciālu, piemēram, tūrisms. Bet svarīgi šo potenciālu ir vērtēt kopā ar
cilvēkainiciatīvas esamību.
5) Uzņēmējdarbības attīstības potenciāls:
Šobrīd ir svarīgi apzināt un kartēt situāciju par to, kāda veida uzņēmējdarbība ir
attīstīta VRG darbības teritorijā, cik daudz ir iesaistīto, iespējams arī, cik liela apjoma
produkcija tiek ražota, un kas ir noieta tirgi. Tāpat arī jāizvērtē vai VRG darbības
teritorijā ir apzināti visi mājražotāji un vai ir arī potenciālie mājražotāji, kas atbalsta
saņemšanas gadījumā būtu gatavi legalizēt savu nodarbi.
LEADER pieejai būtu vairāk jākoncentrējas uz atbalstu tādām iniciatīvām, ko var
īstenot sīksaimniecībās, piemēram, līdz 10ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes
platībā. Atbalsts tradicionālajai lauksaimniecībai ir svarīgs, bet tas ir pieejams lauku
attīstības programmas pārējo pasākumu ietvaros.
Analizējot uzņēmējdarbības attīstības potenciālu, ir vērts identificēt arī uzņēmēja
saikni ar vietējiem iedzīvotājiem, vietējo tirgu un to cik lielā mērā uzņēmējs ir tendēts
uz vietējo iedzīvotāju vai arī uzņēmējs/uzņēmums ir unikāls produkts, kas piesaista
interesi (ražošanā, tūrismā u.t.t.), tādā veidā paaugstinot vietas potenciālu un radot
ārpus teritorijas esošu iedzīvotāju interesi apmeklēt teritoriju, investēt tajā.
6) Atbalsts jaunām iniciatīvām lauku attīstībā:
Jāizvērtē vai stratēģijā ir jāiekļauj atbalsts mūsdienīgu lauku iniciatīvu attīstībai,
piemēram, attālinātais darbs, īsās piegādes ķēdes, zīmoli, sociālā uzņēmējdarbība,
kopienu enerģētika un jāizvērtē to potenciāls. Tāpat arī jāpaskatās jauno ģimeņu
ienākšanas, cilvēku atgriešanās potenciāls laukos, imigrācijas jautājumi.
7) Finansējuma sadale:
Kad stratēģijā ir iezīmēti stratēģiskie risinājumi, irjāierosina diskusiju par finansējuma
iezīmēšanu jomām, nevis elastīgi reaģēt uz pieprasījuma apmierināšanu.
Varētu būt nepieciešamība veidot divas finansējuma kategorijas:
• specializēts atbalsts teritorijām, piemēram, Novadnieki veido aktīvā sporta
centru, Jaunauce – kultūrvēsturiskā specializācija, jo tajās vietās ir motivēti un
zinoši cilvēki;
• atbalsts jaunām iniciatīvām, jaunām biedrībām (mazākas summas), ar kurām
var sevi pierādīt.
Lai gan atbalsts ir jāveido mērķtiecīgu konkrētu lietu attīstībai, tomēr stratēģijā ir
jāparedz daļa atbalsta brīvai attīstības rīcībai, nenogriežot iespējas iniciatīvai, kas
varētu rasties stratēģijas īstenošanas laikā un rast nepieciešamību atbalstam.
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Tāpat, domājot par finansējumu, projektu īstenotāji ierosina lielāku atbalstu piešķirt
projektiem, kas īstenoti ārpus novadu centriem; lielāku atbalstu (apjoms, atbalsta
likme) dot lauksaimniecības uzņēmumiem, īpaši mājražotājiem, kuri uzsāk produktu
pārstrādi; pacelt līdzfinansējumu pamatojoties uz ar projekta saistīto
sadārdzinājumu; palielināt finansējuma apjomu un līdzfinansējumu.
Visi šie priekšlikumi, t.sk. arī pētījumā identificētie iedzīvotāju un projektu īstenotāju
priekļsikumi ir jāvērtē kontekstā ar iezīmētajiem stratēģiskajiem risinājumiem.
8) Informēšanas un sadarbības nodrošināšanas plāns:
Lai varētu efektīvi organizēt vietējās attīstības stratēģijas izstrādes un arī ieviešanas
procesus, savlaicīgi nepieciešams izstrādāt VRG informācijas tīkla izveides un
sadarbības attīstības plānu.
Sadarbības plāna izstrādes gaitā nepieciešams konkretizēt esošo sadarbības situāciju
starp iesaistītajām pusēm, apzināt jaunus spēlētājus teritorijā, to mijiedarbību un
noteikt sadarbības tendences gan tematiski, gan ģeogrāfiski. Iespējams, tādā veidā
varētu tikt radīti sadarbības klasteri, kas varētu risināt līdzšinējās pētījumā
identificētās sadarbības problēmas.
Sadarbības plāns var paredzēt arī atbilstošo iedzīvotāju informēšanas, iesaistes un
konsultēšanās metožu izvēli stratēģijas izstrādes un īstenošanas laikā, kā arī iezīmēt
resursus un darbības, kas ir nepieciešamas efektīvai teritorijas aktivizēšanai.
9) Datu ieguve:
Domājot par situācijas apzināšanu jaunās stratēģijas izstrādei, ieteicams balstīties uz
esošo sasniegto rezultātu tālāku attīstību, un kā pamatinformācijas ieguvei ir jābūt
ciešai VRG sadarbībai ar Saldus un Brocēnu novadu pašvaldībām, kam šobrīd ir
operatīva informācija par situāciju VRG darbības teritorijā. Iegūtie dati ir jāpapildina
ar iedzīvotāju vajadzībām, kas ir iegūstamas tiešo tikšanos veidā, piemēram
iedzīvotāju forumos vai apkaimju darbnīcās pagastu centros vai citos potenciālos
attīstības centros.
10) Sadarbība, atbalsta sistēmas:
Joprojām aktuāls šķērslis uzņēmējdarbības sekmīgai attīstīšanai ir ražotāju, t.sk.
mājražotāju, sadarbības trūkums, kas iespējams ir tāpēc, ka nav iniciatīvas un
resursu veidot efektīvu loģistikas un atbalsta sistēmu, t.sk., paredzot arī produkcijas
mārketingu un vietējā zīmola attīstību (ja nepieciešams).
Kā nozīmīgs priekšnosacījums vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām ir
uzņēmēju un īpaši sīkražotāju/mājražotāju atbalsta sistēmas izveidei – iespējams tā ir
mājražotāju atbalsta biedrība, kooperatīvs vai kāda cita darbības forma. Varbūt šajā
kontekstā ir jāstimulē uzņēmēju konsultatīvo padomju aktīvāka darbība pašvaldībās.
Domājot par nākamā perioda stratēģiju, jāpaskatās arī uz VRG darbības teritorijas
saiknēm ar kaimiņu teritorijām gan Latvijā, gan arī Lietuvas pierobežā.
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1. pielikums. Grafiskā informācija

Attēls P.1.1. Iesniegto un īstenoto projektu skaits.

Attēls P.1.2. Īstenoto projektu finansējums (EUR) uz 1 iedzīvotāju, kopējais finansējums
(EUR), iedzīvotāju skaits un īstenoto projektu skaits Saldū, Brocēnos un pagastu teritorijās.

Tabula P.1.1. Biedrības un nodibinājumi, kas iesnieguši un īstenojuši projektus, pēc
reģistrētās adreses pa administratīvajām teritorijām.
Iesniedzēju Īstenotāju
Biedrības un nodibinājumi
skaits
skaits
Ārpus Saldus un Brocēnu novadu teritorijām
3
2
Blīdenes pagasts
1
1
Brocēni
5
4
Brocēnu novads
1
1
Cieceres pagasts
1
0
Ezeres pagasts
4
4
Jaunauces pagasts
1
1
Jaunlutriņu pagasts
2
1
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Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Remtes pagasts
Saldus
Saldus pagasts
Zaņas pagasts
Zvārdes pagasts
KOPĀ

1
1
1
3
1
32
4
2
1
63

78

1
1
1
2
1
26
4
1
1
51

Attēls P.1.3. Īstenoto projektu finansējuma un iedzīvotāju skaita sasaiste administratīvajās
teritorijās (bez Saldus pilsētas).
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2. pielikums. Projektu īstenotāju anketu apkopojums
39 projekti – 1.rīcība
43 projekti - 2.rīcība
7 projekti – 3.rīcība
Kopā: 89 projekti no 127 projektiem (70%)
Kvantitatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 1.rīcībā
Kvantitatīvie rezultāti

No 39projektiem

2.1. No jauna izveidoti vietējās ekonomikas nozaru pakalpojumu

8

sniegšanas objekti
2.2. Uzlaboti esošie vietējās ekonomikas nozaru pakalpojumu

6

sniegšanas objekti
2.3. No jauna izveidoti sociālo pakalpojumu sniegšanas objekti

6

2.4. Uzlaboti esošie sociālo pakalpojumu sniegšanas objekti

8

2.5. No jauna izveidoti komunālo pakalpojumu sniegšanas objekti

3

2.6. Uzlaboti esošie komunālo pakalpojumu sniegšanas objekti

3

2.7. No jauna izveidoti mūžizglītības pakalpojumu objekti

4

2.8. Uzlaboti esošie mūžizglītības pakalpojumu objekti

11

2.9. No jauna izveidoti radošo nozaru pakalpojumu objekti

3

2.10. Uzlaboti esošie radošo nozaru pakalpojumu objekti

8

2.11. No jauna izveidoti veselības veicināšanas pakalpojumu objekti

2

2.12. Uzlaboti esošie veselības veicināšanas pakalpojumu objekti

9

2.13. No jauna izveidoti ārstniecības pakalpojumu objekti

0

2.14. Uzlaboti esošie ārstniecības pakalpojumu objekti

2

2.15. Citi (norādiet kādi):

Tūrisma objekts
Sporta pakalpojums
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Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā, 1.rīcībā

5

0

1

12

7

5

5

8

8

2

2

7

N/A N/A 4

5

5

2

1

N/A

6

5

3

5

5

1

2

N/A

2

1

N/A N/A N/A

N/A

0

Citi pakalpojumi (Kādi?):

7

ārstniecības pakalpojumu

5

veselības veicināšanas pakalpojumu

1

radošo nozaru pakalpojumu

6

mūžizglītības pakalpojumu

11

komunālie pakalpojumi

vietējās ekonomikas nozaru
pakalpojumi

3.1. Vai projektā sniegtie (izveidotie)
pakalpojumi kļuvuši daudzveidīgāki
vietējiem iedzīvotājiem?
3.2. Vai projektā sniegtie (izveidotie)
pakalpojumi kļuvuši pieejamāki
vietējiem iedzīvotājiem?
3.3. Vai jau esošie pakalpojumi
ieguvuši infrastruktūras un
aprīkojuma nodrošinājumu kvalitātes
uzlabošanai?
3.4. Vai esošie pakalpojumi ieguvuši
atbalstu kvalitātes uzlabošanai?
3.5. Vai ir uzlabojies pakalpojumu
pārklājums VRG darbības teritorijā?

sociālie pakalpojumi

Rezultatīvie rādītāji

Ar nodarbinātību saistītie rezultatīvie rādītāj,kasir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā
Rezultatīvais rādītājs

Skaits

Vai projekta rezultātā ir saglabātas esošās darba vietas?

41

Vai projekta rezultātā ir radušās jaunas darba vietas?

19

Kvantitatīvie rādītāj ,kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 2.rīcībā
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Kvantitatīvie rezultāti

43 projekti

2.1. Izveidoti no jauna dabas vērtību saglabāšanas objekti

6

2.2. Pilnveidoti dabas vērtību saglabāšanas objekti

6

2.3. Izveidoti no jauna kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas objekti

3

2.4. Pilnveidoti kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas objekti

5

2.5. Izveidoti no jauna apkārtējās vides labiekārtošanas objekti

9

2.6. Pilnveidoti apkārtējās vides labiekārtošanas objekti

3

2.7. Izveidoti no jauna mūžizglītības objekti

27

2.8. Pilnveidoti mūžizglītības objekti

4

2.9. Izveidoti no jauna kultūras objekti

3

2.10. Pilnveidoti kultūras objekti

9

2.11. Izveidoti no jauna sporta objekti

5

2.12. Pilnveidoti sporta objekti

6

2.13. Izveidoti no jauna veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanas objekti

8

2.14. Pilnveidoti veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanas objekti

13

2.15. Izveidoti no jauna objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai 29
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
2.16. Pilnveidoti objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar 6
īpašām vajadzībām
2.17. Izveidoti no jauna objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai 35
jauniešiem
2.18. Pilnveidoti objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai jauniešiem

22

2.19. Izveidoti no jauna objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai 8
ģimenēm ar bērniem
2.20. Pilnveidoti objekti, kas kalpo dzīves kvalitātes uzlabošanai ģimenēm ar 12
bērniem
2.21. Citi (norādiet kādi):

104

jauni objekti interešu izglītības nodrošināšanai jauniešiem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām;
pilnveidoti objekti, kas kalpo saturīgai brīvā laika pavadīšanai
izgatavoti jauni kora tērpi
sniegti koncerti, piedalīšanās konkursos
jauna cīņas paklāja iegāde

Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 2.rīcībā
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Rezultatīvie rādītāji

dabas
vērtības

Vai ir veikti infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 5
vērtību saglabāšanai?
Vai ir radīti priekšnoteikumi vērtību ilgtspējīgai 5
izmantošanai?
Vai pieaugušais labiekārtoto un publiski pieejamo 6
apkārtējās vides objektu skaits pilnveido vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti?

82

kultūrvēstu
riskās
vērtības
1

Citi
pakalpojumi
(Kādi?):
7

11

6

4

2

Aktīvs brīvais
laiks
Interešu
izglītība
Invalīdu
sports
Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 2.rīcībā
Rezultatīvie rādītāji

mūžizglītība kultūra sports veselīga
Citi
dzīvesveida pakalpojumi
aktivitātes (Kādi?):

Vai ir veikti infrastruktūras un 11
aprīkojuma
uzlabojumi
veicināšanai?
Vai ir radīti priekšnoteikumi 14
vietējās sabiedrības iespējām
realizēt un pilnveidot savu
potenciālu?

6

10

13

0

14

12

15

0

Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 2.rīcībā
Rezultatīvie rādītāji

cilvēkiem
jauniešiem
ar īpašām
vajadzībām
un aprīkojuma 5
21
sabiedriskām

Vai ir veikti infrastruktūras
uzlabojumi
izmantošanai
aktivitātēm?
Vai ir palielinājušās iespējas šo sociālo grupu 10
pārstāvjiem iesaistīties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs
atbilstoši
daudzveidīgajām
nepieciešamībām?

27

ģimenēm
ar
bērniem
17

Citi
(Kas?):
seniori
1

20

1

Projekti,kas ir saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un/vai pirmapstrādi!
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Kvantitatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 3.rīcībā
Kvantitatīvie rezultāti

7 projekti

Saimniecību skaits, kurās uzlabota tehnoloģiskā kapacitāte

4

Izveidots jauns lauksaimniecības produktu ražošanas infrastruktūras
objekts

0

Izveidots jauns lauksaimniecības produktu pirmapstrādes
infrastruktūras objekts

1

Modernizēts esošs lauksaimniecības produktu ražošanas
infrastruktūras objekts

0

Modernizēts esošs lauksaimniecības produktu pirmapstrādes
infrastruktūras objekts

1

Citi (norādiet kādi):

nopirkts jauns
aprīkojums;
iegādāts jauns
lauksaimniecības
agregāts

Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 3.rīcībā
Rezultatīvie rādītāji
Vai ir uzlabojusies saimniecību tehnoloģiskā kapacitāte?
4
Vai veiktās inovācijas nodrošina kvalitatīvu produktu ražošanu?
3
Vai, palielinoties ienākumiem, uzlabojusies iedzīvotāju dzīves 5
kvalitāte?
Projekti, kas ir saistīti ar pārstrādi un/vai pirmapstrādi MĀJAS APSTĀKĻOS!
Kvantitatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 3.rīcībā
Kvantitatīvie rezultāti

7 projekti

Izveidoti jauni uzņēmumi

0

Paplašināti esošie uzņēmumi

2

Izveidots jauns lauksaimniecības produktu pirmapstrādes infrastruktūras
objekts

0

Radīti jauni produkti

1

Radītas jaunas darba vietas

0

Citi (norādiet kādi):
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Rezultatīvie rādītāj, kas ir sasniegti projektu īstenošanas rezultātā 3.rīcībā
Rezultatīvie rādītāji
Vai ir radīti jauni, ar konkrēto teritoriju saistīti produkti? (Kādi?)

1

Vai, palielinoties ienākumiem, uzlabojusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte?

3
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3. pielikums. Iedzīvotāju anketu apkopojums

Attēls P.3.1. Iedzīvotāju informētība par Saldus rajona attīstības biedrību un biežāk
izmantotie atslēgas vārdi no viedokļiem par tās darbību.
Tabula P.3.1. Iedzīvotāju viedoklis par Saldus rajona attīstības biedrības darbību.
Ar iespēju iesniegt projektus. Veicina novadu attīstību.
Koordinē VRG un LEADER projektu konkursus. Īsteno dažādus projektus gan SIF, gan Vides
fonda. Sadarbojas ar citām NVO projektu īstenošanās
Attīstības stratēģijas izstrāde. LEADER projektu konkursu nolikumu izstrāde. Pasākumu
organizēšana
Attīstības stratēģijas izstrādāšana. Saldus un Brocēnu novados . LEADER projektu
administrēšana, citu novadiem vajadzīgu projektu izstrāde un realizācija
Veido Saldus un Brocēnu novada attīstības stratēģiju, pieņem konsultē, vērtē ELFLA projektus
Nojaušu
Darbojas padomē tāpēc zina visu
Līdz šim aktīvi saņem informāciju par iespējām piedalīties dažādos projektos
Finansiāls atbalsts projektu realizēšanai
Koordinators starp Eiropas projektu realizētajiem un izsludinātajiem izstrādā vadlīnijas
LEADER projektu administrators starp LAD un projektu autoru
Plāno vajadzības un organizē un vērtē projektus
Izstrādā stratēģiju un piešķir finansējumu projektiem
Projektu līdzekļu piesaiste, novada attīstības uzlabošana, projektu konkursu realizēšana
Saldus raj. attīstības biedrības pateicoties esam varējuši realizēt biedrības
Tikai dzirdēts
Darbojas ar Saldus un Brocēnu novadu attīstību. VRG kādēļ LEADER finansējums vispār
pieejams Saldus un Brocēnos
Eiropas fondu līdzekļu sadale Saldus un Brocēnu novadā
Dažādu projektu īstenošanu, piesaisti, informēšanu utt.
LEADER projekti
Projektu īstenošana, Atbalsts biedrībām
Projektu koordinēšana
LEADER projektu koordinēšana Brocēnos, Saldus novadiem
Leader projektu administrēšana, sadarbība ar teritorijas iedzīvotājiem, pašvaldībām, NVO,
uzņēmējiem, papildus finansējuma piesaiste teritorijai
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Izmantojot vietējās kopienas līdzdarbošanās principus, izstrādā Vietējās rīcības plānu.
Pamatojoties uz izstrādāto plānu, veic biedrību, uzņēmēju un pašvaldību sagatavoto projektu
administrēšanu, sadarbojas ar LAD. Organizācija sagatavo un īsteno Stratēģijai atbilstošus
vietējos un starptautiskos projektus. Sadarbojas ar citām VRG.
Strādā ar LEADER.

Attēls P.3.2. Iedzīvotāju informētība (zina vai nezina) par savā novadā realizētiem LEADER
projektiem, kuri īstenoti Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros.
38% no tiem, kas atbildēja, ka zina projektus, ir norādījuši tikai 1 projektu, savukārt 12% no
šiem nav norādījuši nevienu projektu.
Tabula P.3.2. Projekti, kurus iedzīvotāji norādījuši, kā tos, ko zina no sava novada.
Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilnveide Saldus un Brocēnu novadu
iedzīvotājiem
Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām.
Augļu sukādes ražošana
Biedrībai "Cilvēkiem un dabai” ir vairāki Remtē
Blīdene skatuves gaismas
BMX trase novadniekos
BMX trases pilnveidošana
Brocēnos NVO Laiksne tautas tērpi
Brocēnu sociālā dienesta pieejamība
Brocēnu pašvaldības sporta skolas hokejistu ģērbtuves remonts
Burbuļu laivas iegāde
Džudo klubs. Tatami iegāde
Ezeres pagastā realizēti vairāki projekti
Ezeres pagasts tautastērpu korim
Ezeres sieviešu kora "Kaprīze"tērpu komplekts
Gaiķu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija
Gaļas pārstrādes uzņēmums
Grieķu romiešu cīņas
Ģeogrāfijas interešu klubiņa izveide
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Ģeogrāfu interešu klubi.
Jaunannas pils skolas sakārtošana
Jaunauces pils ūdensvadu
Jauno programmētāju skola
Jauno programmētāju skola
Kapellera nama rekonstrukcija
Kora Saldava projekti
Līkā meža slēpošanas trase
Mobilā datorklase
Moderno tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sportā
Muzejs Saldū
Muzicēšana
nojumes b/d teritorijā, kultūras centra aprīkojums, traktortehnikas aprīkojuma
iegāde
Novada skolu ģeogrāfijas kabinetu izveidošana
Novadnieku ūdenskrātuves labiekārtošana
Pampāļu estrādes teritorijas iekārtošana, parks
Pieejamības nodrošināšana soc. Dienestam
Pirmā klinšu kāpšanas siena Saldus un Brocēnu novados - izaicinājums Tev
Remte skatuves gaismas
Remtes sporta laukums
Retro auto Zvārdē
Rotaļlietu bibliotēka
Sakoptu vidi sportiskiem jauniešiem! - BMX trases izveide;
Saldus Augļkopji mācās
Saldū apgaismojums
Skaņu aprīkojuma iegāde Brocēnu novada KIC
Sociālo pakalpojumu pilnveidošana Saldus novada pensionāriem
Sporta laukums Remtē
Sulu spiede
Tautas tērpu iegāde
Trenažieru zāle
Trenažieru zāle celtnieku ielā
Trenažieru zāles Saldū un Brocēnos
Ūdenstūrisma attīstība Saldus un Brocēnu novados;
Zaļas pagastā kaut kas
Ziedputekšņu šķirošana pēc krāsām
Zirņu dienas centra remonts
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Tabula P.3.3. Divdesmit piecu finansiāli lielāko realizēto projektu lietderība un
nepieciešamība no iedzīvotāju personīgā skatu punkta (tabulā norādīta daļa (%) no
iedzīvotājiem, kas izvēlējusies minētās atbildes; aprēķinos ir iekļautas, bet tabulā nav
norādīts neaizpildīto jautājumu skaits).
Projekta nosaukums

Jāņa Rozentāla Saldus
vēstures un mākslinieku
muzeja ēkas (mākslas izstāžu
zāles) renovācija
Skaņu ierakstu studijas
izveide Saldus un Brocēnu
novadiem
Infrastruktūras pilnveide
mūžizglītības pakalpojumu
pieejamībai visiem
iedzīvotājiem Saldū
(īstenotājs - Biedrības
Novadu Zinību centrs Saldus
nodaļa)
Cemex iespēju fonda
izveidotā jaunā
programmētāju skola
Jauno informācijas
tehnoloģiju ieviešana
orientēšanās sacensību
organizēšanā Saldū
Aktīvās atpūtas un āra
sporta laukuma pilnveide
Saldus un Brocēnu novadu
iedzīvotājiem (Saldū –
iegādāta mājiņa koordinācijas centrs,
inventāra noliktava, lapene
un soli.)
Aktīvās atpūtas un aktivitāšu
kvalitātes paaugstināšana un
diferencēšana Saldus rajonā
(Sporta klubs Saldus ierīkojis
trenažieru zāli)
Džudo tatami-paklāja iegāde

Zin Nezin
Nepieciešamība
pro- pronovada attīstībai (%)
jektu jektu
1
2
3
(%)
(%) (zema) (vidēja) (augsta)

Finansējuma
efektivitāte (%)
1
(zema)

2
(vidēja)

3
(augsta)

49

8

2

14

53

0

10

31

35

4

10

18

20

8

12

10

35

2

6

10

33

8

4

20

51

8

2

12

53

0

10

35

39

4

6

14

33

4

12

18

33

4

14

12

25

8

10

14

39
29

2
2

8
4

18
14

27
24

4
10

14
8

14
18
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Saldū
Sarkanā Krusta ēkas jumta
renovācija un panduss
invalīdu pieejamībai
Latvijas Sarkanā Krusta
Saldus komitejas ēkas
vienkāršotā rekonstrukcija,
1. kārta
Latvijas Sarkanā Krusta
Saldus komitejas šķūņa
rekonstrukcija
Saldus novada Sociālā
dienesta ēkas pieejamības
uzlabošana cilvēkiem ar
kustību traucējumiem
Sociālo pakalpojumu
pilnveide Saldus novada
pensionāriem
Biedrības "Saldus Dzīvnieku
patversme" konsultācijas
telpu rekonstrukcija
Suņu pastaigu un treniņu
laukuma izveide Saldū
Jaunauces parka
labiekārtošana 1., 2., 3.
kārta
Sakoptu vidi sportiskiem
jauniešiem! Novadnieku
pagastā izveidota BMX
nodarbībām piemērota
trase.
Sports un atpūta veselīgā
vidē Novadnieku pagastā
Sporta aktivitāšu
dažādošana Remtē
Pakalpojumu centra izveide
Remtes pagasta kantora ēkā
Remtes kultūras nama
pakalpojumu kvalitātes
attīstība
Blīdenes kultūras nama
skatuves aprīkojuma un
apgaismojuma sistēmas
iegāde un uzstādīšana
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Gaiķu skolas notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija
Pampāļu pagasta parka
labiekārtošana
Desu, kūpinājumu un
konservu ražošana no
saimniecībā izaudzētām
cūkām Zaņas pagastā,
izveidota darba vieta,
iegādāts maļamais, griezējs,
saldētava u.c.
tehnika/aprīkojums.
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4. pielikums. Īstenoto projektu saraksts

2009.-2014. g. īstenotie LEADER projekti Saldus rajona attīstības biedrības teritorijā
(situācija uz 21.08.2014.)
Publiskais

Klienta nosaukums

Projekta nosaukums

Kārta finansējums,

PSV Saldus novada pašvaldība

Saldus novada Sociālā dienesta ēkas pieejamības
uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Gaiķu skolas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija
Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada
pensionāriem.
Informācijas tehnoloģijas - kultūras pakalpojumu
pilnveidei Saldus novadā
Jaunauces parka labiekārtošana.
Piedzīvojumu tūrisms Jaunmuižā
Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas
iegāde - atbalsts sabiedrības muzikālajai
pašizpausmei
Aktīvās
atpūtas
un
aktivitāšu
kvalitātes
paaugstināšana un diferencēšana Saldus rajonā.
Sports un atpūta veselīgā vidē
Sakoptu vidi sportiskiem jauniešiem!
Jaunas iespējas!
Infrastruktūras sakārtošana SIA Saldus siltums
pakalpojumu
pieejamībai
Saldus
pilsētas
iedzīvotājiem
un
pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšanai
Papildaprīkojuma iegāde Brocēnu pilsētas un
Cieceres pagasta labiekārtošanai.
Pakalpojumu centra izveide Remtes pagasta
kantora
ēkā.(Kantora
ēkas
vienkāršota
rekonstrukcija un fasādes vienkāršota renovācija)
Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Striķu ielā
(posmā no Viesnīcas ielas līdz Ganību ielai), Saldū 2 kārta, Striķu iela posmā no Viesnīcas līdz Rīgas
ielai 170m.
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas ēkas
vienkāršotā rekonstrukcija, 1. kārta.
Skaņu ierakstu studija Saldsu un Brocēnu novadiem
Mobilā datorklase visu paaudžu izglītībai

1

EUR
13666,57

1

14688,47

1

14842,16

1

10642,2

1
1
1

17928,18
6488,57
7068,27

1

17921,07

1
1
1
2

17320,45
17923,04
14567,09
9960,1

2

6913,51

2

16074,4

2

8508,43

2

25332,66

2
2

17928,18
11499,64

Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības
attīstīšaan un esošo pilnveidošana Saldus un
Brocēnu novadu iedzīvotājiem.
Infrastruktūras
pilnveide
mūžizglītības
pakalpojumu pieejamībai visiem iedzīvotājiem.
Informācijas tehnoloģijas- interešu izglītības
attīstībai bērniem un jauniešiem
Jaunauces parka labiekārtošana 2. kārta

2

9047,14

2

14901,62

2

11791,82

2

17912,83

PSV Brocēnu novada dome
BDR
Saldus
pilsētas
pensionāru biedrība
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Mēs-Jaunaucei"
BDR "Latvijas Mazpulki"
BDR Kurzemes reģionālais
veselību
veicinošo
skolu
centrs "Kamols"
BDR SPORTA KLUBS SALDUS
BDR "Foreļu parks"
BDR "Novadnieku attīstībai"
NOD "CEMEX Iespēju fonds"
SIA Saldus siltums

SIA Brocēnu ceļš
PSV Brocēnu novada dome

PSV Saldus novada pašvaldība

BDR Latvijas Sarkanais Krusts
BDR Biedrība "Mana vide”
BDR Drošas dzīves vides
attīstības biedrība "Oāze"
BDR Latvijas Sarkanais Krusts

BDR Novadu Zinību centrs
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Mēs-Jaunaucei"
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BDR "Koris "Varavīksne""
PSV Brocēnu novada dome
BDR Biedrība "Cilvēkiem un
dabai "
BDR Biedrība "Burbuļi"

BDR "Brocēnu vidusskolas
skolēnu parlaments"
BDR "Orientēšanās klubs
Saldus"
BDR "Pirmā stīga"
NOD "CEMEX Iespēju fonds"
BDR Drošas dzīves vides
attīstības biedrība "Oāze"
BDR Jaunlutriņu attīstības
biedrība
BDR Vecāku klubiņš "Kodols"
BDR Bībeles draugu līga
ZS Saldus rajona Jaunlutriņu
pagasta zemnieku saimniecība
"MUCENIEKI"
SIA Salons M.K.
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR
Saldus
pilsētas
pensionāru biedrība
BDR
Biedrība
"Saldus
Dzīvnieku patversme"
BDR Latvijas Sarkanais Krusts
BDR "Latvijas Mazpulki"
BDR Drošas dzīves vides
attīstības biedrība "Oāze"
BDR Jaņa Rozentāla Saldus
mākslinieku grupa
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Kursas vārti"
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Mēs-Jaunaucei"
BDR Laiksne
BDR Kurzemes reģionālais
veselību
veicinošo
skolu
centrs "Kamols"
BDR
Latvijas
Motokrosa
Akadēmija
BDR "Kora "Saldava" biedrība"

92

Koncertu tērpu iegāde biedrībai "Koris"Varavīksne"
Brocēnu novada kultūras un izglītības centra skaņu
aprīkojuma iegāde
Sporta aktivitāšu dažādošana Remtē

2
2

5929,92
7431,43

2

17893,61

Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes
paaugstināšana un diferencēšana Saldus, Brocēnu
novados, nodrošināt mobilu, plašai sabiedrībai
pieejamu brīvā laika pavadīšanas veidu
Sporta aktivitāšu centra izveide vietējās
sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai Brocēnu
novadā.
Jauno
informācijas
tehnoloģiju
ieviešana
orientēšanās sacensību organizēšanā.
Jauniešu dienas centra izveidei Ezerē
Jaunas iespējas 2. kārta
Uzspēlējam

2

7728,57

2

9190,73

2

17910,26

2
2
2

11434,74
13148,08
13592,13

Aktīvās atpūtas laukums bērniem Jaunlutriņos

2

8503,08

Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma
Saldus novada iedzīvotājiem
Jaunas iespējas un pakalpojumi nometnē"Imanta"
Mobilās augļu sulas sagatavošanas iekārtas iegāde

3

8091,91

3
3

5686,29
9997,46

Māras Kronbergas frizētavas telpu vienkāršotā
rekonstrukcija
Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Jelgavas ielā
posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldū.
Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada
pensionāriem.
Biedrības
"Saldus
"Dzīvnieku
patversme"
konsultācijas telpu rekonstrukcija
Sarkanā Krusta ēkas jumta renovācija un panduss
invalīdu pieejamībai.
Biedrību atbalsta telpas iekārtošana Druvā.
Mūžizglītības, radošo pakalpojumu kvalitātes
celšana
Vienkāršotā
renovācija
J.Rozentāla
Saldus
mākslinieku grupas telpās
Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslinieku
muzeja ēkas (mākslas izstāžu zāles) renovācija
saldus novada kultūras mantojums- pagastu
tautastērpi mūsdienu kultūrtelpā.
Pampāļu pagasta parka labiekārtošana
Jaunauces parka labiekārtošanas 3. kārta
Brocēnu novada sieviešu kora "Laiksne" vizuālā tēla
veidošana
Tehniskā
aprīkojuma
pilnveude
biedrības
brīvprātīgā darba aktivizēšanai Brocēnu novadā.

3

11952,12

3

11232,51

3

4658,08

3

25579,12

3

25674,56

3
3

9835,96
16937,33

3

11073,39

3

14940,14

3

9745,39

3
3
3

14657,25
16519,53
3165,79

3

4496,06

Brocēnu novada mototrases "Bērzi" atjaunošana
un uzlabošana.
Saldus novada jauktā kora "Saldava" vizuālā tērpa

3

8827,07

3

4581,68
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BDR Biedrība "Burbuļi"
BDR "Saldene"
BDR "Mēs-Jaunaucei"
BDR "Orientēšanās klubs
Saldus"
BDR "Pirmā stīga"
NOD "CEMEX Iespēju fonds"
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR Biedrība "Ritma efekts"

SIA HARDS

BDR "Retro vāģi"
BDR "Durvis uz radīšanu"
BDR Mākslu attīstības biedrība
"Ilizanna"
SIA Saldus medicīnas centrs

PSV Saldus novada pašvaldība
BDR Biedrība Sante
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "CSK Kurzemnieks"

BDR "Deju kopa Bandava"

BDR
Latvijas
Motokrosa
Akadēmija
BDR Jaunlutriņu attīstības
biedrība
BDR "Mēs-Jaunaucei"
BDR "BMX sporta klubs
"Ozolēni""
BDR Sporta centrs Druva
SIA Meduspils
ZS
Vadakstes
pagasta
"DZINTARI"
BDR Latvijas Sarkanais Krusts
BDR "Saldus pakavs"

uzlabošana
Biedrības "Burbuļi" kapacitātes palielināšana,
izveidojot inventāra bāzes vietu Saldus pilsētā
Minigolfa laukuma izveidošana Saldus un Brocēnu
novada iedzīvotājiem
Hokejs un dejas Jaunauces pagastā
Distanču slēpošanas trase Līkajā mežā

93
3

8913,4

3

8964,09

3
3

8941,15
8618,72

Jauniešu Dienas centra pilnveidošana Ezerē.
Jaunas iespējas 3.kārta!
Nīgrandes pagasta Dienas centra izveide
Kvalitatīvas mūzikas aparatūras iegāde Saldus
novada jauniešiem, lai pilnveidotu un izkoptu
dīdžeja talantu.
SIA Hards esošā pakalpojuma pilnveidošana un
jauna pakalpojuma izveidošana Saldus un Brocēnu
novados.
Retro tehnikas ekspozīcijas izveide Zvārdes pagasts
"Pieguļās", uzbūvējot angāru- tehnikas nojumi.
Tērpu un apavu nomas pakalpojums Saldus un
Brocēnu novadu iedzīvotājiem.
Mākslu attīstības biedrības "Ilizanna" ēkas apkures
sistēmas rekonstrukcija 1.kārta.
Sasniedzamības un vienlīdzīgas medicīnisko
pakalpojumu
pieejamības
attīstība
Saldus
medicīnas centrā, uzstādot pacientu pacēlāju.
Autonomo apgaismojuma laternu uzstādīšana
Zaņas pagasta Kareļu ciemā.
Veselības uzlabošanas studijas izveide Saldus un
Brocēnu novada iedzīvotājiem.
Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku
pagasta karjeru ūdenskrātuves
Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes "Grieķuromiešu cīņas"attīstībai, popularizēšanai un
kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldus un
Brocēnu novados.
Saldus novada kultūras mantojums- skolotājas
Veltas Lodiņas deju horeogrāfijas mūsdienu
kultūrtelpā
Motokrosa laika mērīšanas iekārtu iegāde un
uzstādīšana Brocēnu novada mototrasē "Bērzi".
Kultūras aktivitāšu dažādošana Saldus novadā

3
3
3
3

5962,4
7470,08
7470,08
8117,71

4

8537,22

4

12759,39

4

12647,48

4

12805,85

4

6665,87

4

10670,77

4

12536,43

4

7470,08

4

8901,26

4

7317,39

4

8964,09

4

6292,34

Mūžizglītības skola Jaunauces pilī.
BMX starta barjeras mehānisma iegāde un
uzstādīšana.
Trenažieru zāles iekārtošana Druvā
Medus un ziedputekšņu ražošana "Kārēs"Blīdenes
pagastā
Zemnieku saimniecības "Dzintari"tehniskā parka
modernizācija
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas šķūņa
rekonstrukcija
Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde sporta iespēju
pilnveidošanai.

4
4

2794,92
8723,07

4
6

9252,37
5138,19

6

7516,53

6

19920,21

6

8996,19
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ZS Saldus rajona Jaunlutriņu
pagasta zemnieku saimniecība
"MUCENIEKI"
BDR
Latvijas
Motokrosa
Akadēmija
BDR LAIKSNE

BDR Ģimeņu biedrība "Ligzda"
BDR Pī eM Kei
PSV Brocēnu novada dome
BDR Koris "KAPRĪZE"
BDR Jauniešu futbola klubs
Saldus
BDR EVE autosports
BDR Biedrība "Rožupe"
BDR Biedrība "Cilvēkiem un
dabai"
BDR Biedrība "Burbuļi"
BDR "Saldene"
BDR "SaPa 1904"

BDR "Novadnieku attīstībai"
BDR "Mūsu ligzda"
BDR
"Griezes
Pastorāts.Garīgais un kultūras
centrs"
BDR "BMX sporta klubs
"Ozolēni""
ZS Saldus rajona Rubas
pagasta zemnieku saimniecība
"KUPENAS"
ZS Saldus rajona Rubas
pagasta zemnieku saimniecība
"TARZĀNI"
ZS Zirņu pagasta zemnieku
saimniecība "Muižzemnieki"
PSV Saldus novada pašvaldība
ZS Saldus rajona Rubas
pagasta zemnieku saimniecība
"STRĒLNIEKI"
ZS Saldus rajona Zvārdes
pagasta zemnieku saimniecība
"KRAUJAS"
SIA Saldus medicīnas centrs

Augļu mazgāšanas
platformas iegāde

iekārtas

paceļamās

6

10378,64

Motoparka kompleksa izveidošana Brocēnu
novada "Bērzu" mototrasē.
Jauni
tautas
tērpi
Brocēnu
pašdarbības
kolektīviem- pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvam un sieviešu korim "Laiksne".
Nojumju rekonstrukcija āra nodarbību un
sabiedrisko aktivitāšu daudzveidīgai norisei.
Jauniešu centra"Pī eM Kei"telpas aprīkošana
Lutriņu pagasta Namiķu ciematā
Brocēnu jauniešu centra "Kopā" vienkāršota
renovācija
Lielezeres tautas tērpu iegāde korim "Kaprīze".
Bērnu un jauniešu futbola attīstība Saldus un
Brocēnu novados.
Portatīvo radiostaciju- rāciju iegāde biedrībai EVE
autosports.
"Kalnu dabas takas" izveidošana upes Losis krastos
Aktīvās atpūtas centra "Veselā miesā vesels gars"
izveide Remtē.
Ūdenstūrisma attīstība Saldus un Brocēnu novados
Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilnveide
Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem.
Saldus
pamatskolas
vecāku
biedrība"SaPa
1904"PAR vecāku, skolēnu un skolotāju
sadraudzību kvalitatīvos kultūras, izglītojošos un
veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumos!
Pirmā klinšu kāpšanas siena Saldus un Brocēnu
novados, izaicinājums Tev!
Ezeres muiža parka kopšanas un rekonstrukcijas
1.kārta.
Griezes brīva laika pavadīšanas centra izveide.

6

12780,23

6

11236,97

6

12709,89

6

8095,63

6

12511,84

6
6

7565,8
12237,88

6

2019,48

6
6

12687,75
8044,84

6
6

5226,19
14223,89

6

12366,91

6

10105,64

6

8153,61

6

11750,24

Bezvadu laika noteikšanas sistēmas iegāde.

6

8820

Miglotāja iegāde
nozares attīstībai

6

11382,97

Arkla un sējmašīnas iegāde ZS "Tarzāni"

6

9478,67

Bišu stropu un medus sviedes iegāde ZS
"Muižzemnieki"
Zirņu pagasta dienas centra izveide
Birstošo kravu iekraušanas un transportēšanas
pakalpojumi Saldus novadā.

6

1119,97

6
6

7019,1
8813,82

Kravu pārvadājumu pakalpojumu uzsākšana un
attīstība

6

5357,11

SIA "Saldus
pieejamības

6

11952,13

z/s

un

94

"Kupenas"graudkopības

medicīnas centrs" pakalpojumu
uzlabošana,
rekonstruējot
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BDR "Virāža-Z"
BDR "Retro vāģi"
BDR
Biedrība
"Saldus
Dzīvnieku patversme"
ZS Zirņu pagasta zemnieku
saimniecība "SAULSTARI"
PSV Brocēnu novada dome
PSV Brocēnu novada dome

PSV Brocēnu novada dome

PSV Brocēnu novada dome

NOD "CEMEX Iespēju fonds"
BDR Kursīšu attīstības biedrība
"KABata"
BDR Lakrosa klubs "Druvas
dynamite"
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Džudo klubs LIDO
SALDUS"
PSV Saldus novada pašvaldība
BDR "Laikavots"
SIA Meduspils
ZS Zaņas pagasta zemnieku
saimniecība "RUBUĻI"
Krists Ēberliņš
ZS
Novadnieku
pagasta
zemnieku
saimniecība
"DADZI"
Krists Ēberliņš

ZS Saldus rajona Saldus
pagasta zemnieku saimniecība
"DZĒRVENĪTE A"
Daina Jankeviča
ZS Saldus rajona Zirņu pagasta
zemnieku
saimniecība
"GRĀVEĻI"
ZS Saldus rajona Kursīšu
pagasta zemnieku saimniecība
"AUSMAS"

stāvlaukumu
Auto remonta darbnīcas izveidošana.
Seno spēkratu restaurācijas darbnīcas izveidošana
Saldus novada Zvārdes pagasta "Kastaņi"-1
Suņu pastaigu un treniņu laukuma izveide

95
6
6

5480,57
9980,67

6

17354,48

Hidrauliski grozāmas sniega lāpstas iegāde z/s
"Saulstari"
Remtes kultūras nama pakalpojumu kvalitātes
attīstība.
Brocēnu novada pašvaldības iestādes "Sociālais
dienests" ēkas ieejas fasādes rekonstrukcija un
vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolas
hokejistu ģērbtuvju - žāvētavu vienkāršota
rekonstrukcija.
Blīdenes kultūras nama skatuves aprīkojuma un
skatuves apgaismojuma sistēmas iegāde un
uzstādīšana.
Jauno programmētāju skola
Estrādes teritorijas labiekārtošana.

6

1601,59

6

15244,3

6

11989,7

6

13543,56

6

17928,19

6
6

19920,21
12402,4

Inventāra iegāde lakrosa klubam "DRUVA
DYNAMITE"
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Jaunauces pils ēkai.
Džudo tatami-paklāja iegāde!

6

6160,49

6

12805,85

6

13861,05

P/a Sociālais dienests ģimenes atbalsta dienas
centra ēkas pieejamības uzlabošana.
Brocēnu novada Blīdenes pagasta jauniešu istabas
izveide
Medus fasētāja iegāde "Kārēs" Blīdenes pagastā.
Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no
saimniecībā izaudzētām cūkām.
Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana
un modernizācija konkurētspējas veicināšanai.
Miglotāja iegāde graudkopības attīstībai z/s Dadzi.

6

12805,85

6

12805,85

7
7

693,8
14228,71

7

2100,6

7

11382,98

Biškopības
produktu
aprites
uzņēmuma
tehnoloģiskā cikla automatizēšana konkurētspējas
veicināšanai.
Cidoniju griešanas iekārtas, sulu spiedes un
aukstuma kameras iegāde.

8

1555,78

8

5082,39

Piekabes - pļaujmašīnas iegāde
Jauna maiņvērsēja arkla iegāde
saimniecībā "Grāveļi"

8
8

2917,28
5040

8

1738,84

zemnieku

Disku pļaujmašīnas iegāde zemnieku saimniecībā
"Ausmas"
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