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ATZINĪBAS UN PATEICĪBAS 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts un projekta izstrādes 

grupa pauž lielu atzinību Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektorei 

Sandrai Fridrihsonei par sniegto informatīvo un organizatorisko atbalstu 

pētījuma tapšanā, par izcilu fokusa drupu diskusiju organizāciju, kā arī par 

vērtīgiem norādījumiem, kuri tika izmantoti pētījuma izstrādes gaitā.  

Pateicamies visiem par tikšanos ar iedzīvotājiem organizēšanu: Saldus 

rajona attīstības biedrības padomes loceklei I. Kļavai par tikšanos ar 

iedzīvotājiem organizēšanu Saldus pilsētā un Saldus pagastā, biedrības “Pirmā 

Stīga” vadītājai A. Kontenei –  Ezeros, Kalnu Kultūras nama vadītājai L. Ķienei – 

Nīgrandē, pārvaldes vadītājai L. Bergai – Blīdenē, biedrības “Kurzemes VVSC 

“Kamols”” vadītājai I. Valterei – Brocēnos, kultūras nama vadītājai I. Konstantei 

– Gaiķos, pārvaldes vadītājam K. Valteram –  Remtē, Kursīšu bibliotēkas 

vadītājam M. Lazdonam – Kursīšos, pārvaldes vadītājai K. Grosmanei – Zaņas 

pagastā, pārvaldes vadītājam G. Homanim –  Pampāļos, pārvaldes vadītājai 

I. Ezermalei – Lutriņos, pārvaldes vadītājam V. Gūtmanim – Jaunlutriņos un 

Šķēdē, pārvaldes vadītājam E. Mačukānam –  Zirņos, biedrības “Novadnieku 

attīstībai” vadītājai M. Šulcei – Novadniekos, pārvaldes vadītājam I. Džulim – 

Zvārdē, biedrības “Mēs Jaunaucei” vadītājai I. Balcerei – Jaunaucē, pārvaldes 

vadītājai E.Rozīte-Ņikitinai – Vadakstē, pārvaldes vadītājai G. Kalniņai – Rubā.  

Pateicamies arī 135 Saldus un Brocēnu novadu un pilsētu iedzīvotājiem, 

kuri iesaistījās fokusa grupās un dalījās savos redzējumos par pilsētu un novadu 

attīstību, un 35 uzņēmumiem, kas piedalījās uzņēmēju aptaujās. 

 Liels paldies Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centram par 

paustiem viedokļiem par tūrisma attīstības iespējām Saldus un Brocēnu 

novados, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta darbiniecēm 

Dr. oec. E. Tiltai, A. Rizojevai un J.Valterei par palīdzību pētījuma datu iegūšanā 

un informācijas apstrādē, kā arī Dr. oec. V. Zaļūksnei par līdzdarbību 

fokusgrupu diskusijās un palīdzību pētījuma aptaujas anketas izstrādē. 

Kopējiem spēkiem mums ir izdevies identificēt stiprākās un vājākās vietas 

Saldus un Brocēnu novadu uzņēmējdarbības vidē un izstrādāt priekšlikumus, 

kuru īstenošana var sekmēt novadu uzņēmējdarbības vides stabilitātes 

palielināšanos un konkurētspējas pieaugumu saistībā ar ekonomisko resursu un 

investīciju piesaisti tālākai novadu sociāli ekonomiskai izaugsmei. 
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IEVADS 

Uzņēmējdarbības vides kā sociāli ekonomiskā kompleksa sastāvdaļas 

attīstība Saldus un Brocēnu novados ir noritējusi vēsturiski un tradicionāli 

dažādu apstākļu ietekmē, kuriem ir bijusi gan īslaicīga, gan ilglaicīga ietekme 

abu novadu teritoriālajā izaugsmē. Tagadējā Saldus un Brocēnu novada 

teritorija jau kopš Kurzemes hercogistes laikiem ir veidojusies kā telpa ar 

rūpnieciski orientētu ražošanu un nozīmīga pasta ceļu krustošanās 

vieta. Kurzemi 17.gadsimtā šķērsojošie pasta ceļi Rīga – Mēmele un Skrunda – 

Kuldīga – Ventspils labvēlīgi ietekmēja pirmā ceļu tīkla izveidi un apdzīvojuma 

struktūru, kas, neskatoties uz kara darbības postījumiem, ir lielākoties 

saglabājusies un kalpo abu novadu attīstībai.  

Pētījuma aktualitāti nosaka Saldus un Brocēnu novadu (turpmāk – 

Novadu) uzņēmējdarbības vides attīstības nepieciešamība; tās konkurētspēju 

šobrīd apdraud reģiona lielās pilsētas un novadi ar labākām konkurētspējas 

priekšrocībām. Neskatoties ar globāla, reģionāla un valstiska līmeņa 

izaicinājumiem,  Saldus un Brocēnu novadus pazīst kā Novadus, kuru 

uzņēmējdarbības videi raksturīga intensīva un tehnoloģiski moderna 

lauksaimniecība, attīstīta iegūstošās rūpniecības nozare, veiksmīgi 

stradājoši kravu pārvadājumu uzņēmumi un  būvmateriālu ražotāji. Jau 

vairākus gadus Novadu teritorijā sekmīgi darbojas sadarbībā ar Skandināvijas 

valstīm veidoti ražošanas uzņēmumi, laba pieredze tehniskas ievirzes 

kadru sagatavošanā. Šie un daudzi citi veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstības 

piemēri skaidri liecina par Saldus un Brocēnu novadu vadītāju, speciālistu, 

politiķu un citu ieinteresēto pušu sekmīgu sadarbību uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējas paaugstināšanā, kas rezultējas nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšanā un mājsaimniecību rīcībā esošā ienākuma palielināšanos.  

  Līdzās attīstītai modernai ražošanai un lauksaimniecībai Novadu 

uzņēmējdarbības vides sistēmā cieņā un godā tiek glabātas senču saimnieciskās 

darbības tradīcijas - novados saglabājas un nostiprinās  unikālas vietējās 

mājražošanas zināšanas un prasmes. Tā rezultātā vairāki desmiti no 

pagasta ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir iesaistījušies mājas 

tekstilizstrādājumu un  vietējo gardumu ražošanā, izstrādā dažādus rokdarbus, 

nodarbojas ar koka amatniecību, keramikas izstrādājumu ražošanu un iesaistās 

citos amatniecības veidos.  

Neskatoties uz 2008.-2010.gadu ekonomisko krīzi, no kuras smagi cieta 

Novadā strādājošie lauksaimniecības, mežsaimniecības un apstrādes rūpniecības 
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uzņēmumi, saimnieciskā darbība Saldus un Brocēnu novadu uzņēmējdarbības 

vidē ir turpinājusi attīstīties samērā veiksmīgi. Par ko liecina komersantu skaita 

palielināšanās un uzņēmējdarbības izaugsme abos Novados gan absolūtā, gan 

salīdzinošā nozīmē. Pēdējos gados vērojama uzņēmējdarbības diversifikācija 

lauku un pilsētu uzņēmējdarbības vidē, kas sekmē Novadu konkurētspējas 

paaugstināšanos strauji mainīgas ārējās vides apstākļos. Šajā ziņā Saldus un 

Brocēnu novadu uzņēmējdarbības vides funkcionālie rādītāji  uz 1000 

iedzīvotājiem, uzņēmumu dažādība un citi rādītāji ir labāki nekā dažos kaimiņu 

novados un citviet Kurzemes reģionā un Latvijā vispār.  

Esošo situāciju uzņēmējdarbības vidē lielā mērā raksturo ne tikai iegūtie 

statistikas dati, bet arī tās sabiedrības ieinteresēto pušu viedoklis, kas tajā 

dzīvo, strādā un pastāvīgi piedalās tās konkurētspējas veidošanā. Pētījuma 

mērķa sasniegšanai nozīmīgs ir viņu viedoklis par to, kādus uzlabojumus 

uzņēmējdarbības vides sistēmā nepieciešams veikt, lai sekmīgāk varētu īstenot 

izvirzītos mērķus, plānojot ilgtermiņa attīstību kopēja labuma radīšanā kā 

vietējā, tā arī valsts līmenī.  

 

Ņemot verā augstāk izklāstītos argumentus par tēmas aktualitāti, 

pētījumam tiek noteikts šāds mērķis: 

daudzpusīgi izanalizēt un analītiski izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Saldus un 

Brocēnu novados,  izstrādāt grafiskos modeļus (kartes) uzņēmējdarbības vides 

sasniegtā līmeņa un attīstības potenciāla apzināšanai, kā arī izstrādāt 

priekšlikumus turpmākai uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstībai.  

 

Pētījums ir vērsts uz analītiska pamatojuma izstrādi un praktisku 

rekomendāciju izstrādi uzņēmējdarbības vides attīstībai, tās konkurētspējas 

paaugstināšanai, konkretizējot jomas un prioritātes, kurā būtu jāpievērš  īpaša 

uzmanība līdzsvarotai un ilgtspējīgai Novadu teritorijas attīstībai.  

Mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi nozīmīgākie pētījuma uzdevumi: 

1. analītiski izvērtēt esošo situāciju uzņēmējdarbības vides attīstības jomā 

Saldus un Brocēnu novados; 

2. izstrādāt nozīmīgākos uzņēmējdarbības vides un tās konkurētspējas 

paaugstināšanas teorētiskos aspektus, kas būtu izmantojami Novadu 

vadītāju, speciālistu, politiķu un citu ieinteresētu pušu kompetences 

paaugstināšanai, kā arī sekmētu vadības lēmumu sociāli ekonomiskā 
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pamatojuma izstrādi un atvieglotu vadības lēmumu pieņemšanu 

uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos; 

3. analītiski izvērtēt Saldus un Brocēnu novadu uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējas izmaiņas nozīmīgākos aspektus pēdējos 8-10 gados, 

atklājot būtiskākos draudus un iespējas Novadu konkurētspējas 

paaugstināšanai;  

4. izstrādāt grafiskos modeļus karšu formā par uzņēmējdarbības vides 

aktuālakajiem jautājumiem saistībā ar preču ražošanas un pakalpojumu 

sniegšanu Saldus un Brocēnu novadā, kā arī pilsētu un pagastu 

griezumā, kas palīdzētu identificēt potenciālos attīstības centrus ārpus 

Saldus un Brocēniem, kā arī to ietekmes areālus. Izstrādātās kartes 

varētu sekmēt efektīvāku vadības lēmumu sociāli ekonomiskā un 

ekoloģiskā pamatojuma izstrādi un palīdzētu pieņemt optimālākos 

lēmumus Novados par uzņēmējdarbības vides konkurētspējas 

paaugstināšanu; 

5. apzināt atbalsta nepieciešamību un analizēt pakalpojumu pieejamību 

attīstības centriem ārpus Saldus un Brocēniem; 

6. analizēt teritoriju specializāciju un vietējo iniciatīvu potenciālu Saldus un 

Brocēnu novados; 

7. izpētīt dabas un darbaspēka resursus, kas var veidot pamatu  

turpmākam uzņēmējdarbības vides sociāli ekonomiskā potenciāla 

palielināšanai saistībā ar darba vietu skaita palielināšanu Novadu 

teritorijās un pievienotās vērtības palielināšanu, izmantojot vietējos un 

ievestos dabas resursus; 

8. izvērtēt esošos resursus uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstībai 

lauku teritorijās un noteikt atbalsta nepieciešamību uzņēmējdarbības 

tālākai diversifikācijai  un attīstībai laukos;  

9. izanalizēt  un izvērtēt uzņēmēju un citu uzņēmējdarbības vides dalībnieku 

sadarbības un atbalsta sistēmas izveides nepieciešamību. 

Mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei pētījumā ir identificētas un 

klasificētas uzņēmējdarbības attīstības prioritātes, noskaidroti veicinošie un 

kavējošie faktori šo prioritāšu īstenošanā,  ņemot vērā apdzīvoto vietu un 

pagastu teritoriju attīstības specifiku. Tas balstās ne tikai uz statistisku datu un 

pieejamās informācijas analīzi, bet arī uz vietējo zemnieku saimniecību, 

mājražotāju, mājsaimniecību, jauniešu, uzņēmēju, sabiedrisko  organizāciju un 

pašvaldību pārstāvju u.c. vietējo iedzīvotāju grupu viedokļu un noskaidrošanu.  

Pētījuma metodika. Pētījuma metodiku veido savstarpēji saderīgu un 

papildinošu metožu kopa, kura sastādīta atbilstoši pētījuma tēmai un mērķim, 

tā vērsta uz pētījuma uzdevumu izpildi. Pētījuma mērķa un uzdevumu 
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sasniegšanai tika izmantotas šādas nozīmīgākās zinātniski pētnieciskās 

metodes:   

1. statistikas datu un publisko pārskatu apkopošanas un analīzes metodes;  

2. normatīvo aktu un saistīto teritorijas iepriekš izstrādāto attīstības 

stratēģiju, plānošanas dokumentu un veikto pētījumu analīzes metodes;  

3. fokusa grupu metode;  

4. uzņēmēju aptauja, aptaujas rezultātu apkopošana un analīze, kā arī  

citas kvalitatīvās metodes;  

5. kartogrāfiskā materiāla izveides  un analīzes metodes;  

6. sintēzes metode – secinājumu un priekšlikumu izstrādei par Novadu 

uzņēmējdarbības vides atīstības jautājumiem; 

7. indukcijas un dedukcijas metodes – neaizvietojams līdzeklis 

uzņēmējdarbības vidi un tās konkurētspēju veidojošo elementu 

identifikacijā, priekšrocību un trūkumu noteikšanā, kā arī 

uzņēmējdarbības vidē valdošo procesu un to radīto efektu cēloņsakarību 

noteikšanā; 

8. salīdzināšanas metode - nozīmīgākā metode pārmaiņu identifikācijai 

Novadu uzņēmējdarbības vides apakšistēmās un konkurētspējā; 

9. vēsturiskās pieejas metode, tā tiek plaši izmantota dinamisko rindu 

sastādīšanā un to analītiskā izvērtēšanā; 

10. ekspertu metode, kas ir neaizvietojams paņēmiens dinamiskās rindās 

iekļauto rādītāju, kā arī iegūto aprēķinu rezultātu interpretācijai un 

ekstrapolācijai. Šī metode tiek piemērota arī dažādu priekšlikumu 

izstrādē par veicamajiem pasākumiem Novados uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējas paaugstināšanai. 

Pētījumā izmantoto datu un nozīmīgākās informācijas avoti. Pētījumā 

tiek plaši izmantoti SIA „Lursoft” (turpmāk – Lursoft) pieejamie dati par 

uzņēmējdarbību novadu, pagastu un pilsētu griezumā, kā arī sadalījumā pa 

tautsaimniecības nozarēm. Plaši tiek izmantoti dati no uzņēmumu gada 

pārskatiem, kas satur nozīmīgu informāciju par uzņēmumu juridiskajām 

pazīmēm, uzņēmējdarbības formu, darbinieku skaitu un gada neto apgrozījumu, 

uzņēmuma ienākuma nodokli un peļņu. Turklāt pētījumā tiek izmantoti dati par 

Novados reģistrētajiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, kā arī dati par 

uzņēmumu attīstības dinamiku periodā no 2009. līdz 2014. gadam. Pieejamie 

uzņēmējdarbības dati par 2013. gadu šobrīd ir vispilnīgākie, jo tie balstās uz 

uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem.   
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Lursoft statistikas dati tiek izmantoti arī informācijas apkopošanai par 

Saldus un Brocēnu novadu sabiedriskām organizācijām. Tie satur informāciju 

par organizāciju juridiskām pazīmēm, to darbības virzienu, dalībnieku un 

nodarbināto skaitu.   

Iespēju robežās un vietās, kur tas bija nepieciešams, Pētījumā tiek 

izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) piedāvātie un publiski 

pieejamie par Novadu uzņēmējdarbības vides funkcionēšanas dažādiem 

aspektiem.  

       Nozīmīga informācija par Novadu uzņēmējdarbības vidi un tās 

konkurētspējas izmaiņām tiek iegūta, veicot uzņēmējdarbības vides dalībnieku 

aptaujas, un organizējot fokusgrupas par jautājumiem, kas saistīti ar Pētījuma 

tēmu, mērķi un uzdevumiem.  

 

1. Uzņēmējdarbības vides nozīmīgākie teorētiskie aspekti 

Uzņēmējdarbības vide ir tirgus ekonomikas neatņemama sastāvdaļa. 

Pēdējos gados uzņēmējdabības videi tiek veltīta pastiprināta uzmanība un 

uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumu aktualitāte palielinās gan Eiropas 

Savienības un valsts līmenī, gan pilsētu un novadu līmenī. Kāds tam ir iemesls? 

Atbilde uz šo jautājumu var būt visai vienkārša un akadēmiski sarežģīta. 

Uzņēmējdarbības vides aktualitāte cieši saistīta ar dažādu tautsaimniecības 

dalībnieku atrašanās konkrētā uzņēmējdarbības vidē, kurā notiek preču un 

pakalpojumu ražošanas un maiņas procesi. Tēlaini izsakoties, uzņēmējdarbības 

vidi var pielīdzināt ūdenim, kurā dzīvo, vairojas un pastāvīgi cīnās par dzīves 

telpas paplašināšanu un izdzīvošanu dažādas augu un dzīvnieku sugas. Ja zivis 

un citas ūdenī sastopamās dzīvās būtnes nevar pastāvēt ārpus ūdens, tad preču 

un pakalpojumu ražošana, kā arī iztikas līdzekļu nopelnīšana un nodokļu bāzes 

veidošanās nav iedomājama ārpus uzņēmējdarbības vides.   

Primitīvi skatoties uz uzņēmējdarbības vidi varētu likties, ka tas ir 

jautājums, kas interesē tikai preču un/vai pakalpojumu ražotājus jeb 

komersantus – viņi ir tie, kas veido uzņēmējdarbības vidi un viņi ir tie, kas no 

tās gūst  lielāku vai mazāku labumu. Pilnīgi iespējams, ka šādam viedoklim 

pekrīt lielākā daļa novadu un pilsētu iedzīvotāju. Pret to nevienam nevajadzētu 

būt nekādu iebildumu – mēs dzīvojam brīvā, demokrātiskā valstī, kurā katram 

sabiedrības indivīdam var būt savs viedoklis par lietām un parādībām, kas 

nonāk attiecīgā subjekta uzmanības lokā. Bet valsts un pašvaldību darbiniekiem, 

kā arī politiķiem ir nepieciešams plašāks un precīzāks skats uz uzņēmējdarbības 

vidi. Kāpēc plašāks un precīzāks? Tāpēc, ka mēs dzīvojam un strādājam 
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regulētā tirgus ekonomikas sistēmā, kuru lielā mērā ietekmē dažādi vietējās, 

reģionālās, valsts un globālās nozīmes sociāli ekonomiskie, kā arī tehniskie un 

ekoloģiskie procesi.  

Regulētā tirgus ekonomikā preču un pakalpojumu cenas nenosaka tikai 

pieprasījums un piedāvājums, bet daudzi citi faktori, kas ietekmē pircējus un 

pārdevējus, citus tirgus dalībniekus un viņu uzvedību tirgū. Starp šiem 

faktoriem ir t.s. politisko faktoru grupa, kurā iekļaujas arī vietējās pašvaldības – 

novadu un pilsētu politiķi, kā arī pašvaldību darbinieki. Citiem vārdiem sakot, arī 

pašvaldības var ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, var ietekmēt novada un/vai 

pilsētas teritorijā ienākošo un izejošo investīciju plūsmu,  pārdoto preču un/vai 

pakalpojumu cenas, to atbilstību pircēju prasībām. Protams, šī ietekme ir 

ievērojami mazāka salīdzinājumā ar valsts institūciju un parlamenta deputātu 

iespējām, bet tas nenozīmē, ka šīs ietekmes nav un to iespējams ignorēt.  

Apsveicama ir Saldus un Brocēnu novadu vadītāju un politiķu nostāja 

saistībā ar uzņēmējdarbības vides izpētes nepieciešamību, lai kopā ar 

ieinteresētām pusēm īstenotu konkrētus pasākumus uzņēmējdarbības vides 

pilnveidošanai, kas nesaraujami saistīta ar Saldus un Brocēnu novadu 

konkurētspēju gan ekonomisko resursu piesaistē, gan ienākošās investīciju 

plūsmas palielināšanā.  

Pašvaldības teritorijas konkurētspēja lielā mērā ietekmē nodarbinātības 

līmeni un darba samaksu, nosaka novadā saražoto preču un/vai pakalpojumu 

fizisko apjomu un kopējo vērtību, kā arī iekasētos nodokļus valsts un 

pašvaldības kasē.  Tāpēc novadu vadītājiem, darbiniekiem un politiķiem svarīgi 

pastāvīgi palielināt savas zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības vides 

pilnveidošanas un konkurētspējas paaugstināšanas jautājumiem, kas cieši 

saistīti ar vietējās pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ievēlēto 

priekšstāvju izredzēm uz atkārtotu ievēlēšanu vietējā “parlamentā”.  Tas ir 

viens no svarīgākajiem argumentiem, kāpēc šajā pētījumā par uzņēmējdarbības 

vidi Brocēnu un Saldus novados uzmanība tiek veltīta nozīmigākajiem 

teorētiskjiem aspektiem, kas izmantojami ieinteresēto pušu zināšanu un 

izpratnes paplašināšanai par jautājumiem, kuri jārisina, ņemot vērā 

uzņēmējdarbības vidi veidojošo dalībnieku kopējās un arī atšķirīgās intereses. 

 

Šajā pētījumā ar uzņēmējdarbības vidi saprot: 

uzņēmējdarbības vide – sociāli ekonomiska un tehniski ekoloģiska 

sistēma, kura reglamentē komercdarbību, kā arī ietekmē uzņēmumu darbības 

rezultātus un citu tautsaimniecības dalībnieku uzvedību.  

mailto:ei@lza.lv


Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā” 

 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālr.: +371 2020 7092; E-pasts: ei@lza.lv 

 

11 

Nozīmīgākais aspekts piedāvātajā definīcijā tiek saistīts ar sistēmisku 

pieeju, kas ir izšķirošais faktors konkurētspējīgas uzņēmēdarbības vides 

viedošanā valstī, reģionā un/vai pašvaldībā. Tas nozīmē, ka uzņēmējdarbības 

vide un tās sniegums tiek uztverts  kā tajā ietilpstošo elementu mijiedarbības 

rezultāts – pozitīvais un arī negatīvais rezultāts ar visiem blakusefektiem.   

 

1.1. Uzņēmējdarbības vides īpatnības un struktūras elementi 

Piedāvātā uzņēmējdarbības vides definīcija ir cieši saistīta ar vairākām, 

nozīmīgām īpatnībām, kuras vajadzētu ņemt vērā ikvienam, kas nav 

apmierināts ar esošo uzņēmējdarbības vidi un vēlas tajā izdarīt tādas izmaiņas, 

kas lielākā mērā atbilstu ieinteresēto pušu interesēm.  Uzņēmējdarbības 

veidošanās un attīstības procesu nozīmīgākās īpatnības  ir šādas:  

a) uzņēmējdarbības vides veidošanā nepiedalās tikai un vienīgi valsts un/vai  

pašvaldības institūcijas un politiķi, bet visas ieinteresētās puses – 

mājsaimniecības, uzņēmēji jeb komersanti, valsts un pašvaldības 

iestādes, sabiedriskās organizācijas un vietējie iedzīvotāji; 

b) svarīgi apzināties, ka uzņēmējdarbības vide ir sociāli ekonomiska 

sistēma, kura  sastāv no šādiem elementiem jeb apakšsistēmām: 

- pārvaldības apakšistēma; 

- ekonomiskā apakšistēma; 

- sociālā apakšistēma; 

- tehniskā un zinātnes apakšistēma; 

- ekoloģiskā apakšistēma. 

c) vienas valsts,  reģiona un pašvaldības ietvaros uzņēmējdarbības vide nav 

viendabīgs veidojums, tajā var būt atšķirības, kuras veidojas, ņemot vērā 

ieinteresēto pušu viedokli, konkrētas vietas ģeogrāfiski dabiskos 

apstākļus, kā arī citu faktoru ietekmē; 

d) katra novada uzņēmējdarbības iekļaujas reģiona uzņēmējdarbības vidē, 

bet reģionu uzņēmējdarbības vide veido valsts uzņēmējdarbības vidi, 

tāpēc valsts, reģionu un novadu pārvaldes institūcijām ir savs 

kompetences līmenis un savas iespējas ietekmēt uzņēmējdarbības vidi; 

e) katras valsts,  reģiona un pašvaldības uzņēmējdarbības videi ir savs 

attīstības mērķis, bet novada uzņēmējdarbības vides attĪstības mērķis 

nevar būt pretrunā ar reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības mērķi, un 

reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības mērķim jābūt harmonijā ar 

valsts uzņēmējdarbības vides attīstības mērķi. 

 Augstāk tiek uzskaitītas tikai nozīmigākās uzņēmējdarbības vides 

īpatnības, ar kurām jārēķinās uzņēmējdarbības vides veidotājiem Saldus un 

Brocēnu novados, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām.  
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1.2. Ārējā un iekšējā uzņēmējdarbības vide 

Sabiedrībā visai plaši ir izplatīts viedoklis par uzņēmējdarbības vidi, kurā 

komersantram tiek piedāvāta tautsaimniecības infrastruktūra, ir pieejams 

ekonomisko resursu tirgus un gatavo produktu tirgus, un kurā katram 

uzņēmumam jārēķinās ar noteiktu nodokļu un valsts birokrātijas nastu. Katrs 

indivīds, kurš nodarbojas ar uznēmējdarbību ir pārliecinājies, ka šāds viedoklis 

par uzņēmējdarbības vidi ir visai nepilnīgs un nav piemērojams novados vadības 

lēmumu pieņemšanai.  

Uzņēmējdabības praksē un akadēmiskajā vidē valda viedoklis, ka 

uzņēmējdarbības vidi veido divas daļas: 

- ārējā uzņēmējdarbības vide, kas ir salīdzinoši konservatīva, izmaiņas 

notiek lēni un tās ir salīdzinoši grūti prognozēt; 

- iekšējā uzņēmējdarbības vide, kuru veido uzņēmuma īpašnieki un 

vadītāji, tā ir salīdzinoši dinamiska – mainās strauji, reaģējot uz iekšējā 

un ārējā vidē dominējošajiem draudiem un/vai iespējām. 

Uzņēmējdarbības vide – gan iekšējā, gan ārējā – nepastāv bez valsts un 

pašvaldības institūciju, kā arī citu uzņēmējdarbības vides dalībnieku ietekmes. 

Katrai dalibnieku grupai ir atšķirīga ietekmes intensitāte un efektivitāte. Ja 

valsts un pašvaldības ietekme ir lielākā, tad mājsaimniecības un sabiedriskās 

organizācijas mazākā mērā piedalās uzņēmējdabības vides veidošanā. 

Ārējās un iekšējās uzņēmējdarbības vides grafiskais modelis iekļauts 

1.1.attēlā.  

VALSTS, REĢIONA UN NOVADU ĪSTENOTĀ  POLITIKA

NOVADA, REĢIONA, VALSTS UN GLOBĀLIE DRAUDI UN IESPĒJAS

IEKŠĒJĀ UDV

Pārvaldības APS

Ekonomiskā APS

Sociālā APS

AS

AS

Tehn-kā un zinātnes APS

Ekoloģiskā APS

VIENPERSONISKA 

PĀRVALDĪBA

ĀRĒJĀ UDV

Pārvaldības APS

Ekonomiskā APS

Sociālā APS

Tehn-kā un zinātnes APS

Ekoloģiskā APS

DEMOKRĀTISKA 

PĀRVALDĪBA

AS

 

1.1.attēls. Ārējās un iekšējās uzņēmējdarbības vides grafiskais modelis 

Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums:                                                                             

APS – apakšistēma; AS – Atgriezeniskā saite; UDV – uzņēmējdarbības vide 
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Iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības vides sistēmisks modelis 

Iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības vides modelis izstrādāts, saglabājot 

sistēmiskas pieejas metodi. Attēlā redzams, ka uzņēmējdarbības vidi kā vienotu 

sistēmu veido divas apakšistēmas: 

a) iekšējā uzņēmējdabības vide - tās struktūru un elastību nosaka 

uzņēmuma īpašnieki un/vai uzņēmuma vadītāji; 

b) ārējā uzņēmējdarbības vide - tās struktūru un elastību nosaka valsts un 

pašvaldības institūcijas. 

Attēlā parādīts, ka iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības vides struktūras ir 

līdzīgas, tās sastāv no šādiem PESTE elementiem jeb apakšistēmām: 

a) pārvaldības apakšistēma. Iekšējā uzņēmējdarbības vidē pārvaldības 

apakšistēmā darbojas uzņēmuma īpašnieki un tā vadītāji. Pārvaldības 

apakšistēmu šajā gadījumā veido paši komersanti. Ārējās 

uzņēmējdarbības vides kontekstā pārvaldības apakšistēma nereti tiek 

dēvēta par politisko apakšistēmu. Tam varētu būt šāds izskaidrojums: 

- ārējās uzņēmējdabības vidē piedalās politiķi un tās kvantitatīvie un 

kvalitatīvie aspekti lielā mērā ir atkarīgi no politiķu zināšanām, izpratnes, 

interesēm un attieksmes pret uzņēmējdarbības vidi, tās spēju reaģēt uz 

dominējošajiem draudiem un iespējām; 

- komersantu un citu ārējai videi piederīgu subjektu uzvedību nosaka 

normatīvie akti, kuru sagatavošanā un izdošanā piedalās politiķi un valsts 

politiskās institūcijas; 

- atsevišķos gadījumos parādās komersanti, kuri cenšas individuālā kārtā 

pārvarēt kādu ārējā uzņēmējdarbības vidē esošu “barjeru”, vienojoties ar 

politiķiem par savstarpēji pieņemamu risinājumu konkrētas “barjeras” 

pārvarēšanai jeb tās “novākšanai no ceļa”; 

- politiskā apakšistēma ir ļoti cieši saistīta ar korupciju, lai atsevišķiem 

komersantiem radītu “izņēmuma stāvokli” kāda noteikta uzņēmējdarbības 

pasākuma īstenošanai; 

- daudzās attīstītās valstīs legāli darbojas lobiji – uzņēmumu interešu 

parstāvji, kuri risina konkrētus jautājumus par labāku  komercdarbības 

apstākļu radīšanu uzņēmējdarbības vidē. Kā liecina prakse, lobisms ir 

labvēlīga augsne korupcijas attīstībai.  

b) ekonomiskā apakšistēma. Iekšējā uzņēmējdarbības vidē šajā 

apakšistēmā tiek iekļauti komersanta rīcībā esošie resursi un saražotie, 

bet nepārdotie produkti. Ārējās uzņēmējdarbības vides ekonomiskā 

apakšistēma ir daudz sarežģītāka, bet nozīmīgākie elementi ir 

ekonomisko resursu tirgus un gatavu produktu tirgus, kā arī kreditēšanās 

un apdrošināšanas kompānijas; 

c) sociālā apakšistēma. Iekšējā uzņēmējdarbības vidē sociālā 

apakšistēmā iekļaujas konkrētā uzņēmējsabiedrībā nodarbinātie, to 
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kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs, kā arī uzņēmuma īpašnieki un viņu 

savstarpējās attiecības. Savukārt ārējā uzņēmējdarbības vidē sociālo 

apakšistēmu pārstāv konkrēti indivīdi ar savām vajadzībām un interesēm, 

morāles vērtībām un kultūras tradīcijām no visām uzņēmējdarbības vides 

dalībnieku grupām; 

d) tehniskā un zinātnes  apakšistēma.  Katra uzņēmuma rīcībā ir 

savstarpēji saderīgi tehniskie līdzekļi – kapitāls jeb pamatlīdzekļi, kuri 

veido vienotu tehnoloģisku sistēmu, kura tiek izmantota uzņēmuma 

mērķa sasniegšanai atbilstoša produkta ražošanai. Parasti lielie un 

atsevišķi vidējie uzņēmumi nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, kas 

vērsti uz iekšējās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un ražotā 

produkta attīstību, kā arī jaunu produktu izstrādi. Ārējā uzņēmējdarbības 

vidē šajā apakšistēmā iekļaujas tautsaimniecības infrastruktūra, visas 

augstskolas un zinātniskās iestādes; 

e) ekoloģiskā apakšistēma. Mūsdienās ekoloģiskās apakšistēmas nozīme 

uzņēmējdarbības vidē konsekventi palielinās, it īpaši ārējā vidē. 

Nozīmīgākais ekoloģiskās apakšistēmas aspekts ir atkritumi – gažveida, 

šķidrie un cietie atkritumi kā uzņēmējdarbības vides negatīvais efekts. Ja 

liela daļa atkritumu tiek radīti iekšējā uzņēmējdarbības vidē, tad to 

savākšanai, utilizācijai un glabāšanai tiek izmantotas ārējā vidē esošās 

iespējas.  

        Vadības lēmumu pieņemšanā saistība ar uzņēmējdarbības vides 

pilnveidošanas jautājumiem svarīgi apzināties, ka iekšējā un ārējā 

uzņēmējdarbības vide atrodas savstarpējā mijiedarbībā. Uzņēmējdarbības 

teorijā pastāv pieņēmums, ka komersantiem nav pa spēkam ietekmēt ārējo 

uzņēmējdabības vidi. Bet šis pieņēmums praksē nedarbojas. Komersanti 

pastāvīgi cenšas īstenot mērķtiecīgus pasākumus, lai ietekmētu ārējo vidi, lai tā 

veidotos atbilstoši viņu komercdarbības mērķiem. Šie pasākumi nereti ir cieši 

saistīti ar korupciju, kas neatrodas ekonomikas pētījumu lokā.  

        Iekšējā un ārējā uzņēmējdarbības vide veidojas pastāvīgā mijiedarbībā ar 

attiecīgajā novadā, reģionā un valstī dominējošajiem draudiem, kuriem nereti 

pievienojas arī globāla rakstura draudi. Komersantiem un citiem 

uzņēmējdarbības vides dalībniekiem nav pa spēkam pārvarēt šos draudus, 

tāpēc valsts un pašvaldību institūciju “svēts” pienākums ir pastāvīgi sekot 

izmaiņām ārējā vidē, lai savlaicīgi veiktu preventīvos un/vai korektīvos 

pasākumus draudu mazināšanai, kā arī to radīto seku mazināšanai draudu 

iestāšanās gadījumā.  

 Pētījuma rezultātu turpmākā izklāstā galvenā uzmanība tiek veltīta ārējai 

uzņēmējdarbības videi. Visos gadījumos, kad apzīmējumi “iekšējā” vai “ārējā” 

tiek noklusēti, būtu jāsaprot, ka runa ir par ārējo uzņēmējdarbības vidi. Bet tas 

mailto:ei@lza.lv


Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā” 

 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālr.: +371 2020 7092; E-pasts: ei@lza.lv 

 

15 

nenozīmē, ka novadu vadītājiem un valsts institūcijām būtu vienaldzīgi jāizturas 

pret nepilnībām uzņēmējdarbības iekšējā vidē.  

 

1.3. Uzņēmējdarbības vides funkcionālais modelis 

Pilnīgākai un detalizētākai uzņēmējdarbības vides satura atklāsmei un 

iespēju apzināšanai ietekmēt šo vidi ar mērķi palielināt tās pievilcību 

tautsaimniecības dalībnieku acīs un darīt to konkurētspējīgāku, tiek piedāvāts 

interesentiem iepazīties ar uzņēmējdarbības vides funkcionālo modeli. Modeļa 

veidošanā tiek saglabāts sistēmiskās pieejas princips, atklājot šajā sistēmā 

iekļautos elementus un to savstarpējo mijiedarbību.  

Uzņēmējdarbības vides sistēmiskais modelis iekļauts 1.2.attēlā.  

NOVADA KONKURĒTSPĒJAS PRIEKŠROCĪBAS,  

IESPĒJAS UN DRAUDI

VALSTS 

UN

 PAŠVALDĪBU 

PĀRVALDES 

APAKŠSISTĒMA

EKONOMISKĀ 

APAKŠSISTĒMA

TEHNISKĀ

APAKŠSISTĒMA

ZINĀTNES 

APAKŠSISTĒMA 
SOCIĀLĀ 

APAKŠSISTĒMA

IEINTERESĒTĀS 

PUSES

 EKOLOĢISKĀ 

APAKŠSISTĒMA

EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA  UN

 DZĪVES KVALITĀTES  PAAUGSTINĀŠANĀS NOVADĀ

AS AS

AS
AS

ELASTĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

UN TĀS KONKURĒTSPĒJA 

AS AS

 
1.2.attēls. Uzņēmējdarbības vides sistēmiskais modelis 

 

Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums: AS – Atgriezeniskā saite. 

Uzņēmējdarbības vides funkcionālais modelis 

Saldus un Brocēnu novadu dabiskās un iegūtās konkurētspējas 

priekšrocības veido uzņēmējdarbības vides “mugurkaulu”, kurš tiek veidots 

tādējādi, lai tas spētu iespējami efektīvāk pretoties iekšējiem un ārējiem 

draudiem un radušās iespējas izmantotu ar maksimālu efektivitāti. Modelī 

redzams, ka uzņēmējdarbības vide veidojas kā sistēma, kuras mērķis tiek cieši 

saistīts ar novada ekonomisko attīstību un dzīves kvalitātes paaugstināšanu 
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novada iedzīvotājiem gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā aspektā. Sistēmas 

struktūru veido zināmās PESTE apakšistēmas – pārvaldības, ekonomiskā, 

sociālā, tehniskā un ekoloģiskā. Ieinteresētās puses pēc būtības ir pārvaldības, 

ekonomiskās un sociālās apakšistēmas veidojums. Ieinteresētām pusēm ir liela 

nozīme uzņēmējdarbības vides veidošanā jebkurā novadā, reģionā un valstī. 

Ieinteresētās puses ir dažādu interešu saskaņojošais un koordinējošais 

elements, tāpēc tas tiek iekļauts uzņēmējdarbības vides sistēmā kā atsevišķs 

elements.   

No ilgtspējīgas attīstības viedokļa uzņēmējdarbības vides nozīmīgākie 

elementi ir sociālais un ekoloģiskais elements, taču to nozīmīgums lielā mērā ir 

atkarīgs no pārvaldības elementa – valsts un pašvaldību, kā arī politiķu 

mērķtiecīgas darbības rezultāta uzņēmējdarbības vides attīstībā un 

konkurētspējas palielināšanā. Ņemot vērā pastāvīgi mainīgos draudus un 

iespējas, viens no nozīmīgākajiem konkurētspēju veidojošajiem elementiem ir   

uzņēmējdarbības vides elastība – spēja savlaicīgi un pietiekoši efektīvi reaģēt uz 

dominējošajiem draudiem un radušās iespējām.    

 Kā redzams 1.2.attēlā uzņēmējdarbības vidi veidojošie elementi ir 

savstarpēji saistīti, tas nozīmē, ka tie ietekmē viens otru un visas sistēmas 

darbības efektus – pozitīvos un negatīvos, kā arī blakusefektus. Savukārt 

atgriezeniskā saite starp elementiem sekmē uzņēmējdarbības vides elastības 

saglabāšanos un tās paaugstināšanos. Valsts un pašvaldības institūciju 

vadītājiem svarīgi apzināties, ka atgriezeniskās saites elastība un tās 

funkcionālā efektivitāte atrodas viņu rokās. Šajā gadījumā atgriezeniskā saite 

dod iespēju savlaicīgi identificēt ārējā vidē dominējošos draudus un iespējas, lai 

savlaicīgi uz tiem reaģētu ar minimāliem zaudējumiem un maksimāli lielu 

ieguvumu saviem iedzīvotājiem pārējām ieinteresētām pusēm. 

Pētījuma ietvaros uzņēmējdarbības vides konkurētspēja tiek skaidrota 

šādi: 

uzņēmējdabības vides konkurētspēja – konkrētā teritorijā strādājošo 

uzņēmumu spēja saglabāt vai paplašināt savu darbību, ražojot tirgū pieprasītus 

produktus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbojoties ar citiem 

uzņēmējdarbības vides dalībniekiem.    

 

1.3.1. Uzņēmējdarbības vides konkurētspejas modelis 

Zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbības vides konkurētspēju un 

saskaņā ar pētījuma mērķi un uzdevumiem tiek izstrādāts uzņēmējdarbības 

vides konkurētspējas modelis. Tas lielā mērā var palīdzēt saprast kā veidojas 

uzņēmējdarbības vides konkurētspēja, kādi sociāli ekonomiskie, politiskie un 
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ekoloģiskie elementi piedalās konkurētspējas veidošanā. Novadu vadītājiem, 

speciālistiem un deputātiem modelis var palīdzēt atrast “savu vietu un lomu” 

uzņēmējdarbības vides konkurētspējas palielināšanai konkrētā pašvaldības 

teritorijā.  

Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas modelis tiek iekļauts 1.3.attēlā.  

NOVADA

UDV

KONKURĒT-

SPĒJA

VALSTS, REĢIONA UN NOVADU ĪSTENOTĀ  POLITIKA

NOVADA, REĢIONA, VALSTS UN GLOBĀLIE DRAUDI UN IESPĒJAS

ER TIRGUS

PR un PK 

TIRGUS

VALSTS UN PV

NA

VALSTS UN PV

UZRAUDZĪBA

UDV DALĪBNIEKI

MĀJSAIMNIECĪBAS

KOMERSANTI

VALSTS UN PV

SAB-AS ORG-JAS

AS

AS

AS

1.3.attēls. Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas modelis 
 

 

Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums:  

AS – Atgriezeniskā saite; ER – ekonomiskie resursi; NA – normatīvie akti; PR – 

prece;          PK – pakalpojums; PV – pašvaldība;  UDV-uzņēmējdarbības vide 
Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas sistēmisks modelis 

Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas modeļa  izstrādē tiek piemērota 

sistēmiskās pieejas metode. Šāda pieeja atbilst uzņēmējdarbības vides būtībai 

un arhitektūrai – tā ir sistēma, kuru veido piecas PESTE pamatdimensijas – 

pārvaldība, ekonomika; sociālā dimensija; tehniskā un zinātniskā, kā arī 

ekoloģiskā dimensija. Šo dimensiju mijiedarbības rezultātā veidojas augstāka 

vai zemāka uzņēmējdarbības vides konkurētspēja konkrētas valsts, reģiona 

vai/un novada teritorijā vai tās daļā.   

Modelī tiek parādīts, ka uzņēmējdarbības vides konkurētspējas vertikālā 

dimensija veidojas un pastāvīgi atrodas divu pretspēku ietekmē – no vienas 

puses tā ir valsts, reģiona un novada politika, kā arī iedzīvotāju un citu 

uzņēmējdarbības vides dalībnieku intereses, bet no otras puses tie ir novada, 
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reģiona, valsts un globālie izaicinājumi jeb iespējas un draudi, kas atrodas 

pastāvīgā mainībā un ir uzņēmējdarbības vides konkurētspējas neatņemama 

sastāvdaļa. Novados, reģionos un valstī īstenotajai politikai nevajadzētu 

veidoties kā deklaratīvu paziņojumu vai tukšu solījumu savirknējumam. Šajā 

gadījumā politikas saturam jāveidojas uz valsts un pašvaldības institūcijās 

izstrādāto un īstenoto konkrētu pasākumu pamata, kas būtu vērsti uz ārējā vidē 

identificēto draudu mazināšanu un iespēju izmantošanas palielināšanu.  No tā 

seko kāds nozīmīgs secinājums – mūsdienās uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējas paaugstināšanā pakāpeniski samazinās dabisko konkurētspējas 

priekšrocību efekts un palielinās iegūto konkurētspēju efekts. Novadu 

vadītājiem svarīgi apzināties, ka iegūto konkurētspēju veidošanā nozīmīgākie ir 

šādi aspekti: 

- spējas un prasmes savlaicīgi identificēt ārējā vidē dominējošos draudus 

un iespējas; 

- izstrādāt pasākumus draudu iestāšanās varbūtības mazināšanai un 

iespēju izmantošanas palielināšanai – preventīvās darbības; 

- nepieciešamības gadījumā vienoties ar ieinteresētajām pusēm  par 

īstenojamajiem pasākumiem un vienoties par veicamajām  darbībām 

noteiktā laikā un vietā, ar nepieciešamo resursu apjomu, kas atbilst 

draudiem un iespējām, kā arī sagaidāmajam efektam. 

Attēlā redzams, ka uzņēmējdarbības vides konkurētspējas horizontālā 

dimensija veidojas, mijiedarbojoties aktīvākajiem uzņēmējdarbības vides 

dalībniekiem ar pasīvajiem. Aktīvajos dalībniekos šajā gadījumā tiek iekļauti 

valsts un pašvaldību normatīvie akti, tirgus un ražošanas procesus uzraugošās 

valsts un parvaldību institūcijas, kā arī resursu tirgus un gatavo produktu tirgus. 

Uzņēmējdarbības vides nosacīti pasīvo dalībnieku kopu veido – 

mājsaimniecības, komersanti un sabiedriskās organizācijas.  Valsts un 

pašvaldību institūcijas regulētā tirgus ekonomikā tiek uzskatītas par vadošo 

elementu uzņēmējdarbības vides konkurētspējas veidošanā – pasliktinoties 

konkurētspējai, var samazināties algas, peļņa un darba vietas, tam seko 

nodokļu ieņēmumu samazinājums un palielināta slodze uz sociālo budžetu, kas 

var izraisīt lielāku vai mazāku iedzīvotāju neapmierinātību. Un tad viņiem paliek 

divas iespējas – mainīt novada politisko pārstāvniecību – labākajā gadījumā, jeb 

pašiem doties prom no mājām labākas dzīves meklējumos – sliktākā gadījumā.  

 

1.3.2. Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas izmaiņu rādītāji 

Uzņēmējdarbības vides “regulētājiem” svarīgi pastāvīgi “uzraudzīt” šīs 

sistēmas uzvedību un pārliecināties par izmaiņu atbilstību dominējošo draudu un 

iespēju izmaiņām. Vadības lēmumu pieņemšanai par jaunu regulēšanas 
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instrumentu piemērošanu nepieciešami argumenti par atbilstošākā  instrumenta 

izvēli un tā iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbības vides dalībniekiem. Novadu 

un valsts institūciju vadītājiem svarīgi apzināties, ka uzņēmējdarbības vide ir 

visai sarežģīta sistēma, kuras uzvedību grūti, atsevišķos gadījumos par 

neiespējami prognozēt. Tāpēc vēlamās izmaiņas uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējā cieši saistītas ar šādiem nozīmīgākajiem aspektiem: 

a) vispirms, tas ir novadu vadītāju un valsts institūciju vadītāju 

kompetences līmenis uzņēmējdarbības vides “regulēšanas” jautājumos, 

kas nesaraujami saistīts ar politiķu interesēm, morāles un kultūras 

vērtībām; 

b) otrkārt, uzņēmējdarbības vides uzraudzības nepieciešamība  sadalījumā 

par PESTE apakšsistēmām. Uzņēmējdarbības vidē pamanāmie pozitīvie 

un negatīvie efekti nav jāuzskata kā vienas apakšsistēmas funkcionālais 

efekts, tas ir visu PESTE apakšistēmu mijiedarbības efekts – izdarot 

izmaiņas vienā elementā, izmainīsies visas sistēmas uzvedība un 

funkcionālie efekti; 

c) treškārt, vēlamās pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē ir cieši saistītas ar 

“regulētāju” rīcībā esošajiem rādītājiem un prasmē tajos saskatīt ne tikai 

draudu izraisītos efektus, to kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, bet 

arī tos izmantot vadības lēmumu izstrādei un konkrēta lēmuma 

pamatošanai. 

Pētījumā galvenā uzmanība tiek veltīta trešajam uzņēmējdarbības vides 

konkurētspējas izmaiņu aspektam – nozīmīgākajiem rādītājiem, kuri dod iespēju 

spriest par notikušo izmaiņu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem aspektiem. 

Saglabājot sistēmiskas pieejas metodi, uzņēmējdarbības vides izmaiņu 

uzraudzībā izmantojamie rādītāji tiek sadalīti šādās grupās atbilstoši šajā 

sistēmā ietilpstošām apakšsistēmām:  

a) pārvaldības jeb politiskie rādītāji; 

b) ekonomiskie rādītāji;  

c) sociālie rādītāji; 

d) tehniskie un znātnes rādītāji; 

e) ekoloģiskie rādītāji. 

 Turpmākajā pētījuma rezultātu izklāstā tiek uzskaitīti nozīmīgākie rādītāji 

un atklāts to saturs saistībā ar uzņēmējdarbības vides konkurētspējas 

izmaiņām. Šie rādītāji izstrādāti, balstoties uz šādu atvērtas sistēmas  

pārvaldības konkurētspējas aksiomu: 

 jebkura atvērta sistēma ātrāk vai lēnāk zaudē savu konkurētspēju, ja tajā 

netiek izdarītas tādas kvantitatīvas un/vai kvalitatīvas izmaiņas, kas atbilst 
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pētāmās sistēmas ietekmējošo sistēmu izmaiņu kvantitatīvajiem un 

kvalitatīvajiem aspektiem.    

 

2. Normatīvo aktu un attīstības stratēģiju izpēte, aptaujas, 
fokusgrupas un grafisko modeļu izstrāde 

  

2.1. Normatīvo aktu un saistīto teritorijas iepriekš izstrādāto 

attīstības stratēģiju, plānošanas dokumentu un veikto pētījumu 

analīze 

Ar mērķi saskaņot uz iepriekš veiktajiem pētījumiem balstītus viedokļus un 

redzējumus par Novadu attīstību tika analizēta un savstarpēji salīdzināta virkne 

plānošanas dokumentu par Saldus un Brocēnu novadiem. Brocēnu un Saldus 

novadu teritorijas izpēte un teritorijas attīstības plānošana, kas iepriekšējos 

gados ir veikta plašā apjomā, kā arī virkne izstrādāto plānošanas dokumentu, 

kas satur nozīmīgu informāciju par novados esošajiem attīstības resursiem un 

nozaru attīstības tendencēm, pavēra iespēju izveidot pārskatu par esošajiem 

plānošanas dokumentiem Saldus un Brocēnu novadā, lai iegūtu stratēģisku 

redzējumu par uzņēmējdarbības vidi pētāmajos novados.  

Atbilstoši pētījuma mērķim un uzdevumiem, analizēti un izvērtēti šādi 

Saldus novada aktuālie plānošanas dokumenti:   

- Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam;   

- Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, kā arī teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un to grafiskā daļa;  

- detālplānojumi un lokālplānojums (izstrādes stadijā), atsevišķu, pilsētas 

un pagastu objektu griezumā;  

- Saldus novada attīstības un vides pārskats 2013.-2020.gadam;  

- Saldus novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.-2020.gadam; 

- u.c.   

Tika analizēti šādi Brocēnu novada aktuālie plānošanas dokumenti:  

- Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam;  

- Brocēnu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam;  

- detālplānojumi atsevišķu, pilsētas objektu griezumā;  

- Brocēnu novada pašreizējās situācijas raksturojums uz 2014.gadu.      
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Pētījums tika veikts, pamatojoties arī uz normatīvajiem aktiem, kādi bija 

spēkā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā attiecībā uz LEADER finansējuma 

apgūšanu, pētījuma “2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto LEADER 

pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā” 

ieteikumiem1, kā arī šādu pētījumu rezultātiem: 

 "Publisko individuālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze 

atbilstoši apdzīvojumam" (pētījumu veica SIA „Grupa93” un SIA „Karšu 

izdevniecība Jāņa seta” pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pasūtījuma, 2015); 

 Lursoft pētījums: Mikro un mazie uzņēmumi Latvijas ekonomikā ieņem 

aizvien nozīmīgāku lomu. 2013, Pieejams: 

http://blog.lursoft.lv/2013/05/30/lursoft-petijums-mikro-un-mazie-

uznemumi-latvijas-ekonomika-ienem-aizvien-nozimigaku-lomu/. Skatīts 

10.04.15. 

 u.c. 

Pētījuma rezultāti tiek iekļauti pētījuma rezultātu pilnajā izklāstā.  

 

2.2. Fokusa grupu metodes piemērošana Novadu uzņēmējdarbības 

vides attīstībai un tās konkurētspējas paaugstināšanai, dominējošo  

iespēju un draudu apzināšanai 

Pagasta iedzīvotāju fokusa grupu diskusijas laikā ar vietējiem zemniekiem, 

mājražotājiem, jauniešiem un uzņēmējiem (lauksaimniecības un pakalpojumu 

jomas) tika noskaidroti viņu viedokļi par šādiem nozīmīgākajiem Novadu 

uzņēmējdarbības vides attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas 

jautājumiem: 

1. lauku ekonomikas attīstības veicināšanas un dažādošanas iespējām un 

pasākumiem; 

2. novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas virzieniem un 

potenciālām iespējām; 

3. iedzīvotājiem un uzņēmējiem papildu īstenojamiem pakalpojumiem un 

sabiedriskām aktivitātēm; 

4. novada attīstības stratēģiskiem virzieniem.  

                                                 
1 Pētījums “2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā 
ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā”, 2014, LLF Kompetenču centrs 
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Pētījuma ietvaros kopā tika organizētas un īstenotas 21 fokusa grupas 

diskusijas (katra pagastā), kurās piedalījās 135 darbaspējīgo iedzīvotāju un 

pensionāru, kā arī iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.  

 

2.3. Uzņēmēju aptaujas organizēšana, aptaujas rezultātu                  

apkopošana un analīze 

Lai sasniegtu Pētījuma mērķi, esošās situācijas izzināšanai tika veikta 

lielāko uzņēmumu vadītāju aptauja, kuri savu saimniecisko darbību veic Saldus 

un Brocēnu novada ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos. Pētījuma pamatā 

kā galvenā datu savākšanas metode tika izmantota socioloģiskā aptauja, 

piedāvājot aptaujas dalībniekiem iespēju internetā aizpildīt šim nolūkam 

izveidotu anketu tiešsaistē www.visidati.lv (anketas formu skatīt 1. pielikumā).  

Aptaujā izmantotā anketa sastāv no 29 jautājumiem. Anketas tika izsūtītas 

uz uzņēmumu uzrādītājiem e-pastiem, pirms tam sazinoties ar katru uzņēmumu 

telefoniski. Aptaujai tika atlasīti 35 uzņēmumi, aizpildīti atbilžu varianti tika 

iegūti no 35 uzņēmējiem. Aptauja tika veikta no 2015.gada marta līdz maijam. 

Anketas struktūru veidoja slēgtie un atvērtie jautājumi.  

Novada uzņēmēju aptaujas gaitā tika pētīta lielāko uzņēmumu 

uzņēmējdarbības vide: noskaidrota uzņēmuma darbības joma, apgrozījums, 

ražotās produkcijas un pakalpojuma veids, galvenie noieta tirgi, uzņēmēju 

nākotnes plāni par sava uzņēmuma attīstību, nepieciešamiem atbalsta 

pasākumiem un ārpakalpojumiem, gatavību uzņēmējiem arī turpmāk sniegt 

savu ieguldījumu novada attīstībā.  

Anketas un fokusa grupām paredzēto jautājumu izstrādē tika ņemti vērā 

iepriekšējā periodā aktuālākie normatīvie akti par programmas ietvaros 

atbalstāmajiem pasākumiem, jo šī pētījuma izstrādes laikā jaunie noteikumi vēl 

ir tapšanas stadijā. 

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.132.  Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 

pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)." 

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.754. Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 

pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana.” 

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.755. Kārtība, kādā piešķir valsts un 
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Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana 

un atjaunošana.” 

4. Ministru kabineta noteikumi Nr.525. Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 

pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem.” 

5. Ministru kabineta noteikumi Nr.729. Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 

pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija." 

 

2.4. Uzņēmēju intervēšana un interviju rezultāti 

Pētījuma gaitā tika veikta uzņēmēju intervēšana par viņu personisko 

pieredzi, veiksmēm un problēmām uzņēmējdarbības īstenošanā savā nozarē, 

darbības ilgumu, un nepieciešamiem priekšnosacījumiem nozares attīstībai. 

Uzņēmēju intervēšana notika gan viesojoties uzņēmumos (SIA “Norplast” 

u.c.), gan papildinot fokusa grupu tikšanās formātu, gan telefoniski. Tajā 

piedalījās un izteicās lauksaimniecības nozares uzņēmēji un pakalpojumu 

sniedzēji. Intervēšana notika brīvā formā, ļaujot uzņēmējiem izstāstīt par 

uzņēmuma darbību savā nozarē, tās ilgumu, pieredzi darbā, veiksmēm un 

problēmām un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības vidē 

nozares attīstībai. Tādā veidā tika gūts pilnīgāks priekšstats par lielākām un 

mazākām problēmām, kam nepieciešams komplekss risinājums 

uzņēmējdarbības vides attīstības un tās konkurētspējas paaugstināšanas 

kontekstā.  

Uzņēmēju intervēšanā pa tālruni tika noskaidrota uzņēmumu darbības 

esamība (jo pastāv reģistrēti uzņēmumi, kuri patiesībā neveic aktīvu 

uzņēmējdarbību) un to darbības vieta (jo vairāki uzņēmumi ir reģistrēti Saldus 

vai Brocēnu novados, taču reālu darbību veic citā teritorijā, vai arī otrādi).  

 

2.5. Kartogrāfiskā materiāla izveide un analīze 

Kartogrāfiskais materiāls šajā pētījumā tiek izstrādāts ar mērķi sekmēt 

vadības lēmumu sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jautājumos, kas 

saistīti ar Novadu uzņēmējdarbības vides attīstību un tās konkurētspējas 

paaugstināšanos, kā arī vadības lēmumu pieņemšanu attiecīgajās pašvaldībās, 
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sadarbojoties ar ieinteresētām pusēm šajos jautājumos. Pētījuma gaitā 

izstrādātās kartes tika izmantotas pētījuma mērķu sasniegšanai - pirmkārt, tās 

tika izmantotas  pētījumā iegūto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu vizualizāciju, 

iegūstot šiem datiem ģeogrāfisku piesaisti; otrkārt, kartes tika izmantotas 

uzņēmējdarbības vides  telpiskai analīzei kā pētniecības instruments, lai 

noteiktu sociālās infrastruktūras objektu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem.  

Sociālās infrastruktūras objektu pieejamības novērtēšanai tika identificēti 

un pagastu  attīstības centri - lielākie ciemi un citi, mazāki pagasta ciemati un 

miesti, kas veido tuvāko apdzīvoto vietu grupas jeb t.s. „buferzonas” 3, 6 un 9 

km rādiusā. Identificējot ciemus vai ciemu kopas „buferzonas” ietvaros, kurā 

iedzīvotājiem pieejams konkrēts infrastruktūras objekts, tika noteikts 

iedzīvotāju skaits visā buferzonā pret iedzīvotāju skaitu konkrētā apdzīvotā 

vietā, kurā sociālās infrastruktūras objekts ir pieejams. Tādā veidā tika iegūts 

sociālās infrastruktūras objektu pārklājuma rādītājs, kas izmantojams vadības 

lēmumu pieņemšanai par uzņēmējdarbības vides sociālās apakšistēmas 

attīstību.   

 

2.6. Mājražotāju biedrības veiktās aptaujas datu analīze 

Pētījumā par Saldus un Brocēnu novadiem tika analizēti arī Saldus un 

Brocēnu novadā Saldus novada mājražotāju biedrības veiktās aptaujas dati: tika 

noskaidroti galvenie mājražošanas veidi (pārtikas mājražošana, galdniecība, 

rotu izgatavošana u.c.), saražotās produkcijas apjoms, galvenās iespējas un 

šķēršļi mājražošanas attīstībai novadā. 

 

2.7. Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs -  aptaujas 

rezultāti par tūrisma attīstības iespējām 

Pētījumā tika ņemti vērā TIKS veiktajās aptaujās paustie viedokļi par 

tūrisma attīstības iespējām Saldus un Brocēnu novados. Tas sniedza papildu 

iespējas konkretizēt neizmantoto tūrisma attīstības potenciālu katrā pagastā, 

identificēt novadiem un konkrētiem pagastiem atbilstošus tūrisma veidus,  

tādus kā dabas tūrisms, ūdens tūrisms, kultūrvēsturiskais tūrisms, amatniecības 

tūrisms, mājražošanas tūrims, vietējo gardumu tūrisms u.c., kā arī novērtēt 

tūrisma attīstības iespējas ar pieejamajiem resursiem Novadu uzņēmējdarbības 

vidē.  
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2.8. Attīstības tendenču izvērtējums 

Ar mērķi analītiski izvērtēt Saldus un Brocēnu novadu sociālekonomiskās 

attīstības tendences pēdējo 7 – 10 gadu periodā pētījumā ir veikts Saldus un 

Brocēnu novadu attīstības tendenču izvērtējums, aprēķinot indeksus un veicot 

grafisko analīzi attīstības līmeņa-tempa matricā, izmantojot vietējā līmeņa 

statistikas rādītājus – iedzīvotāju ienākumus, bezdarba līmeni un iedzīvotāju 

blīvumu. Attīstības tendenču novērtējuma rezultātā ir identificēti «daudzsološie 

pagasti», «līderi», «atpaliekošie pagasti», «pagasti, kuri atkāpjas».  

 

Minēto zinātniski pētniecisko metožu izmantošana palīdzēja aptvert plašu 

problēmu loku un rast risinājumus, ņemot vērā gan iedzīvotāju priekšlikumus 

par dzīves kvalitātes uzlabošanu no specifikas, resursu, vajadzību, vēlmju, 

problēmu un to risinājumu skatījuma, gan novadu mazāko un lielāko uzņēmumu 

redzējumu par turpmākām izaugsmes iespējām Saldus un Brocēnu novados. 

 

Pētījums ir veikts no 2015. gada marta līdz 2015. gada jūnijām. Fokusa 

grupu diskusijas un uzņēmēju intervēšana notika 2015.gada aprīlī un maijā.   

        Pētījuma rezultāti izmantojami Novadu attīstības stratēģijas izstrādei 

2014. - 2020. gada plānošanas periodam, projektu izstrādei, kā arī valsts un ES 

fondu atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei, kā 

arī citiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides attīstībai un tās konkurētspējas 

paaugstināšanai Saldus un Brocēnu novados vidējā un ilgākā laika periodā.  

 

3. SALDUS UN BROCĒNU NOVADA UZŅĒMĒJU APTAUJA                                  

UN TĀS  REZULTĀTI 

 

3.1. Uzņēmumu skaits, to izvietojums un darbības jomas novados un 

pilsētās 

Saldus un Brocēnu novados 2013. gadā bija reģistrēti 913 ekonomiski 

aktīvi uzņēmumi, no kuriem 450 uzņēmumu bija reģistrēti pagastos. Saldus 

pilsētā darbojas 392 uzņēmumi, bet Brocēnu pilsētā attiecīgi 71 uzņēmums. 

Pagastu teritoriju grupā minimālais uzņēmumu skaits ir 6 uzņēmumi, kas ir 

reģistrēti Pampāļu pagastā, bet maksimālais uzņēmumu skaits ir 83, kas ir 

reģistrēti Saldus pagastā. Vidēji katrā pagastā ir 24 uzņēmumi, tomēr 

uzņēmumu skaita izkliede ap vidējo vērtību ir ļoti nozīmīga (81%), kas liecina 

mailto:ei@lza.lv


Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā” 

 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālr.: +371 2020 7092; E-pasts: ei@lza.lv 

 

26 

par ļoti atšķirīgo situāciju dažādos pagastos. Liels uzņēmumu skaits vēl 

neliecina par augstu nodarbinātību un augstiem uzņēmumu apgrozījuma 

rādītājiem.  

Lursoft datu masīvā kā aktīvi uzņēmumi tiek atzīmēti arī tādi, kuros gada 

neto apgrozījums ir 0 vai, kuros darbinieku skaits ir 0, kas būtiski apgrūtina 

reāla uzņēmumu skaita noteikšanu. Šī pētījuma ietvaros tiek dota prioritāte 

uzņēmumiem, kuros ir nodarbināts vismaz viens darbinieks, pat ja gada neto 

apgrozījums ir 0. Tomēr uzņēmumi, kuros nav ne darbinieku, ne apgrozījuma 

turpmākā analīzē netiek iekļauti.  

 

3.1. attēlā ir dots Saldus un Brocēnu novada, kā arī to pilsētu uzņēmumu 

skaits sadalījumā pa darbības jomām.  

 

3.1. attēls. Uzņēmumu skaits, to izvietojums un darbības jomas (Lursoft dati) 

Saldus pilsēta ir novada pakalpojumu un ikdienas patēriņa preču iegādes 

centrs visu pagastu iedzīvotājiem. Viņi izmanto arī pilsētas sociālo 

infrastruktūru. Proti, dažādu valsts dienestu pakalpojumus (piem., 

Lauksaimniecības konsultāciju centrs, Uzņēmumu reģistrs, Pārtikas un 

veterinārais dienests u.c.); veselības aprūpes pakalpojumus (piem., Saldus 

Veselības centrs); izglītības un mūžizglītības pakalpojumus (piem., autoskola); 

kultūras jomas pakalpojumus u.c. Tas daļēji izskaidro to, ka Saldus pilsētas 

ekonomiku galvenokārt veido tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas nozaru 

uzņēmumi. Tie ir: mazumtirdzniecības veikali, automobiļu un motociklu 

tirdzniecība un remonts, sauszemes transports, vairumtirdzniecības bāzes, 

juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi u.c. Saldus pilsētas uzņēmumu 

kopskaitā lielāko īpatsvaru veido  pakalpojumi – 56%, vairumtirdzniecības vai 
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mazumtirdzniecības uzņēmumi veido 19%, bet ražošanas un komunālie dienesti 

veido tikai 25% no pilsētas uzņēmumu kopskaita.  

 

Gluži cita aina ir Saldus novada pagastu (izņemot pilsētu) uzņēmumu 

struktūrā. Novada ekonomiku pārsvarā veido ražošanas uzņēmumi, galvenokārt 

tā ir lauksaimnieciskā ražošana – augkopība un lopkopība, kā arī 

mežsaimniecība un transporta pārvadājumi. Uzņēmumu kopskaitā tie veido 

56%. Tālāk seko pakalpojumi – 29%  un tirdzniecība – 15% pagastu uzņēmumu 

kopskaitā. 

Brocēnu pilsētas un Brocēnu novada pagastu uzņēmumu struktūra ir 

līdzīga kā Saldus pilsētā un novadā. Pilsētas uzņēmumu kopskaitā tās 

ekonomiku veido galvenokārt pakalpojumi (49%), ražošanas (galvenokārt 

specializētie būvdarbi un lauksaimniecība) un komunālie dienesti veido 37%, 

bet tirdzniecība (14%) no pilsētas uzņēmumu kopskaita. Toties novada 

uzņēmumu kopskaitā 55% veido ražošanas uzņēmumi, galvenokārt tā ir 

lauksaimnieciskā ražošana – augkopība un lopkopība, kā arī mežsaimniecība, 

32% ir pakalpojumi, bet 13% tirdzniecība.  

Jānorāda, ka pagastos darbojas mazumtirdzniecības uzņēmumi, bet tikai 

daži no tiem ir reģistrēti pagastos, jo daudzi tirdzniecības uzņēmumi ir reģistrēti 

Saldus vai Brocēnu pilsētā vai arī citos novados, taču darbojas noteiktā pagasta 

teritorijā. Tas ierobežo noteikt teritorijas faktisko uzņēmumu skaitu.  

 

Secinājumi 

 Saldus un Brocēnu pilsētas ekonomiku pārsvarā veido tirdzniecības un 

pakalpojumu sektora uzņēmumi (attiecīgi Saldū 75%; Brocēnos 63%), 

kas apkalpo tur dzīvojošos iedzīvotājus un tūristus. Galvenie 

uzņēmējdarbības veidi saistīti ar tradicionālo pilsētai raksturīgo 

pakalpojumu sniegšanu un pārtikas produktu ražošanu.  

 Saldus novada ekonomiku pārsvarā veido ražošanas uzņēmumi, 

galvenokārt tā ir lauksaimnieciskā ražošana – augkopība un lopkopība, kā 

arī mežsaimniecība un transporta pārvadājumi. Uzņēmumu kopskaitā tie 

veido 56%. Tālāk seko pakalpojumi – 29%  un tirdzniecība – 15% 

pagastu uzņēmumu kopskaitā. Brocēnu novada pagastu uzņēmumu 

struktūra ir līdzīga kā Saldus novadā. Tur ražošanas uzņēmumi veido 

55% no kopskaita. 
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3.2. Aptaujāto uzņēmumu skaits, to atrašanās vieta, saimnieciskās 

darbības jomas un gada neto apgrozījums jeb ieņēmumi  

3.2.1. Aptaujāto uzņēmumu skaita un to izvietojuma analīze 

Pavisam tika aptaujāti 35 (n=35) lielākie Saldus un Brocēnu novada 

uzņēmumi. Gandrīz puse jeb 48,6% no aptaujātajiem uzņēmumiem ir izvietoti 

divās pilsētās: Saldū 12 jeb 34,3% no aptaujāto kopskaita un Brocēnu pilsētā 5 

uzņēmumi jeb 14,3% no aptaujāto kopskaita. Vēl ir aptaujāti uzņēmumi 13 

pagastos. No tiem Cieceres pagastā 3 jeb 8,6%; Ezeres, Rubes un Zvārdes 

pagastā aptaujāti katrā pa 2 uzņēmumi jeb katrs pa 5,7% no kopskaita. Pārējos 

9 pagastos ir aptaujāti pa vienam uzņēmumam jeb katrs 2,9% no kopskaita. 

(Sk. 3.2. attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. attēls. Aptaujāto uzņēmumu skaits un atrašanās vieta 

 (Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

 

Secinājums. Gandrīz puse jeb 48,6% no aptaujātajiem uzņēmumiem ir 

izvietoti divās pilsētās: Saldū 12 jeb 34,3% un Brocēnu pilsētā 5 uzņēmumi jeb 

14,3% no aptaujāto kopskaita. Vēl ir aptaujāti uzņēmumi 13 pagastos. 

 

3.2.2. Saimnieciskās darbības jomas 

Tautsaimniecības nozaru skatījumā ir aptaujāti apmēram puse jeb 45,7% 

ražošanas uzņēmumi un mazliet vairāk nekā puse ir aptaujāti pakalpojumu 

sniegšanas uzņēmumi – 54,3% no kopskaita (n=35). (Sk. 3.3. attēlu) 

mailto:ei@lza.lv


Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā” 

 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālr.: +371 2020 7092; E-pasts: ei@lza.lv 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. attēls Aptaujāto uzņēmumu pamatdarbības nozare 

(Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

Aptaujā (n=16) pārstāvēto darbojošos ražošanas uzņēmumu sadalījums 

pa darbības jomām ir šāds: saskaņā ar klasifikatoru vairākums jeb 37,5% 

aptaujātie uzņēmumi darbojas augkopībā, lopkopībā, medniecībā un saistītās 

palīgdarbībās, 12,5% uzņēmumu darbība ir saistīta ar mežsaimniecību un 

mežizstrādi, vēl četru uzņēmumu darbība jeb katrs pa 6,3% saistīta ar pārtikas 

produktu ražošanu; koksnes, koka izstrādājumu ražošanu; elektroenerģija, 

gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu un inženierbūvniecību.  

(Sk. 3.1. tabulu) 

3.1. tabula 

Aptaujāto ražošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības joma 

Saimnieciskās darbības joma 
Uzņēmumu 

skaits 

Īpatsvars 

(%) 

Augkopība un lopkopība, medniecība un 

saistītas palīgdarbības  
6 37. 

Mežsaimniecība un mežizstrāde  2 12. 

Pārtikas produktu ražošana  1 6.3 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto 

izstrādājumu ražošana  

1 6.3 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde 

un gaisa kondicionēšana  
1 6.3 

Inženierbūvniecība  1 6.3 
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Cita nozare 4 25 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

 

Pie citām darbības jomām uzņēmēji minēja apbedīšana pakalpojumus un 

zārku ražošanu, gaļas pārstrādi mājas apstākļos, žogu ražošanas un 

uzstādīšanas pakalpojumus, agrobiznesu. 

Pakalpojumu nozarē ir aptaujāti 19 uzņēmumi. No tiem: veic 

izmitināšanas un arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus – katrs veido 

10,5% no aptaujāto uzņēmumu kopskaita. Visvairāk uzņēmumu aptaujāts ir 

pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanas jomā (26,3%), kā arī „Citi 

profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi” – 15,8%. (Sk. 3.2. tabulu) 

 

3.2. tabula  

Aptaujāto pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu saimnieciskās darbības 

joma 

Saimnieciskās darbības joma 

Uzņēmu- 

mu 

skaits 

Īpatsvars  

Izmitināšana  2 10.5% 

Ēdināšanas pakalpojumi  1 5.3% 

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; 

tehniskā pārbaude un analīze  
2 10.5% 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi  
3 15.8% 

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi 

rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas 

darbības 

1 5.3% 

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana  1 5.3% 

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 

apdrošināšana  
1 5.3% 

Veselības aizsardzība  1 5.3% 

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana  5 26.3% 

Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un 

tīrīšana  
1 5.3% 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā 

darbā nodarbinātām personām  
1 5.3% 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 
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No veiktās analīzes var secināt, ka puse jeb 50% aptaujāto ražošanas 

uzņēmumu galvenokārt darbojas augkopībā, lopkopībā, medniecībā un saistītās 

palīgdarbībās, kā arī mežsaimniecībā un mežizstrādē. Savukārt pakalpojumu 

jomā aptaujāto uzņēmumu skaitā nav izteikta pārsvara kādai no jomām, 

izņemot cita veida pakalpojumus.  

 

3.2.3. Ražotās produkcijas veids 

Ražotās produkcijas veida analīze liecina, ka aptaujātajos uzņēmumos tās 

struktūra tikai nedaudz  atšķiras no darbības veida. Kā redzams 3.4. attēlā, ka 

vairāk nekā puse jeb 56,3% aptaujāto uzņēmumu ir saistīti ar  lauksaimnieciska 

un mežizstrādes rakstura produkcijas ražošanu, pārējie galvenokārt ražo 

pārtikas produktus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. attēls. Aptaujāto uzņēmumu ražotās produkcijas veids 

 (Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

 

Sniegto pakalpojumu veids tikai ar ļoti nelielu atšķirību, līdzinās to 

darbības struktūrai. Tāpat vairākums aptaujāto veic izmitināšanas un 

arhitektūras un inženiertehniskos (tehniskā pārbaude un analīze) pakalpojumu – 

katrs veido 15,8% no aptaujāto uzņēmumu kopskaita. Visvairāk aptaujāts ir 

uzņēmumu, kuri sniedz  pārējos individuālos pakalpojumus. (Sk. 3.3. tabulu) 
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3.3. tabula  

Aptaujāto uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas veids 

Pakalpojumu sniegšanas veids 
Uzņēmum

u skaits 

Īpatsvars 

(%) 

Izmitināšanas pakalpojumi  3 15.8% 

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehnisko 

pārbaužu un analīžu pakalpojumi  
2 10.5% 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi  3 15.8% 

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas 

pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi  
1 5.3% 

Apsardzes un izmeklēšanas pakalpojumi  1 5.3% 

Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi; obligātās 

sociālās apdrošināšanas pakalpojumi  
1 5.3% 

Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi  1 5.3% 

Citi individuālie pakalpojumi  5 26.3% 

Tekstilizstrādājumu un kažokādas izstrādājumu 

mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana  
1 5.3% 

Dažādas privātu mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas 

preces un pakalpojumi  
1 5.3% 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

 

No veiktās analīzes var secināt, ka visu aptaujāto uzņēmumu ražotās 

produkcijas un sniegto pakalpojumu veida struktūra ir gandrīz vienāda ar to 

darbības veida struktūru. Tāpat mazliet vairāk nekā puse no ražošanas 

uzņēmumiem jeb 56,3% galvenokārt ražo augkopības, lopkopības un  

mežizstrādes produkciju. Pakalpojumu jomas aptaujātie uzņēmumi pārsvarā 

sniedz dažāda veida pakalpojumus.  

 

3.2.4. Uzņēmēju nākotnes nodomi 

Atbildot uz jautājumu par nākotnes nodomiem, preču ražošanas uzņēmēji 

bija optimistiski. Daudz no viņiem uzskata, ka varēs paplašināt savas 

produkcijas ražošanu. Pozitīvas atbildes tika saņemtas no 68,8% uzņēmēju. 

(Sk. 3.5. attēlu). Tā ir laba tendence, kas liecina, ka turpmākajos gados varētu 

cerēt uz ekonomikas izaugsmes iespējām novadā un valstī kopumā.  

Pakalpojumu jomas aptaujāto uzņēmēju nākotnes nodomi ir mazāk 

optimistiski nekā ražotājiem. Paplašināt savu pakalpojumu sniegšanu plāno tikai 
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57,9% no aptaujāto kopskaita. (Sk. 3.5. attēlu). Tomēr salīdzinot preču 

ražotāju un pakalpojumu sniedzēju atbildes, redzams, ka pakalpojumu klāstu 

paplašināt jau ir ieplānojuši 52,6% respondenti, toties ražotāji tikai 25%. Tas 

nozīmē, ka turpmākajos gados var cerēt, ka notikts pakalpojumu klāsta 

paplašināšana, kas sekmēs novadu ekonomikas attīstību.  

 

  

3.5. attēls. Aptaujāto uzņēmēju nākotnes nodomi par produkta 

(preces/pakalpojuma) klāsta paplašināšanu 

 (Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

 

Aptaujas gaitā, lai noskaidrotu respondentu redzējumu par 

uzņēmējdarbības attīstības virzieniem tika lūgts atbildēt uz atvērtajiem 

jautājumiem. Ražošanas uzņēmumu respondentiem tika jautāts atbildēt uz 

atvērto jautājumu: „Kādu ražošanas virzienu Jūs attīstītu savā novadā, ja Jums 

būtu neierobežoti laika, cilvēku un finanšu resursi?” (Nozare var būt nesaistīta 

ar Jūsu tagadējo darbību.) Uzņēmēju atbilžu analīze liecina, ka viņi labprāt 

darbotos dažādās nozarēs: galvenokārt viņi nodarbotos ar augkopības produktu 

pārstrādi un pārtikas ražošanu; ekoloģisku lauksaimniecības produktu ražošanu 

un pārstrādi; botāniskā dārza vai zoodārza ierīkošanu; kokapstrādi, ražojot 

produkciju ar lielāku pievienoto vērtību; izgatavotu ne tikai žogus, bet arī bruģi, 

pakāpienus un balustrādes (kas pamazām jau tiek darīts), puķu podus, soliņus 

un visu pārējo ko var izgatavot no betona ar koka un metāla apvienojumu; 

mēbeļu ražošanu; tūrismu; IT tehnoloģijām; elektroenerģijas un siltumenerģijas 

ražošanu koģenerācijas procesā. Daži raksta, ka labprāt turpinātu esošo 

uzņēmējdarbību, veiktu ieguldījumus tās tālākai attīstībai. 
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Pakalpojumu jomas aptaujāto uzņēmēju atvērtā jautājuma: „Kāda veida 

pakalpojumu sniegšanu Jūs attīstītu savā novadā, ja Jums būtu neierobežoti 

laika, cilvēku un finanšu resursi?” (Nozare var būt nesaistīta ar Jūsu tagadējo 

darbību, var būt arī ražošanas nozare) atbilžu analīze liecina: 

 pirmkārt, daudzi vēlas attīstīt savā novadā dažāda veida produkcijas 

ražošanu, proti: meža izstrādi, mēslošanas līdzekļu ražošanu; 

metālapstrādi, atkritumu apsaimniekošanu, mežkopību, dārza mēbeļu 

ražošanu, piesaistītu visus pieejamos inženierus un būvētu mūžīgo 

dzinēju; 

 otrkārt, attīstītu tūrisma pakalpojumus: paplašinātu tūrisma un atpūtas 

objektu daudzumu, viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumus; veiktu 

rehabilitācijas pakalpojumus, īstenotu ģimeņu, senioru u.c. aktīvu atpūtu 

un izklaidi laukos; izveidotu dažādu interešu kopu pasākumu 

organizēšanas vietas, utt., saistot ar Zvārdes pagasta un bijušās 

Veczvārdes muižas vēsturi; nodarbotos ar starptautisku svinību un 

konferenču organizēšanu; piedāvātu iesaistīties publiskajās un privātajās 

ūdenstilpnēs makšķerēšanu un vēžošanu; 

 treškārt, ja būtu pietiekoši minēto resursu uzņēmums ieguldītu un 

paplašinātu apsardzes pakalpojuma sniegšanā, nodrošinot gan fizisko, 

gan tehnisko apsardzi, pielietojot jaunākas tehnoloģijas; īstenotu 

projektēšanas pakalpojumus;  

 ceturtkārt, veiktu  teritorijas attīstīšanas plāna izstrādi un īstenotu tā 

realizāciju, lai cilvēki varētu dzīvot jaunos ciematos. 

 

No dotās analīzes jāsecina, pirmkārt, uzņēmējiem ir redzējums, kādas 

ražotnes varētu/vajadzētu attīstīt savā novadā. Otrkārt, tā kā no aptaujas 

datiem nav iespējams noteikt aptaujāto uzņēmēju pašreizējās darbības 

atbilstību viņu atbildēm, tad varam tikai pieņemt, ka anketā norādītais 

ražošanas virziens vai nu atbilst uzņēmēju pašreizējā darbībai, vai arī tā 

neatbilst aptaujas anketā norādītajam ražošanas virzienam, kuru viņi labprāt 

attīstītu savā novadā.  
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3.2.5. Gada neto apgrozījums jeb ieņēmumi no saimnieciskās 

darbības 

Uzņēmēju dotās atbildes par 2014. gada neto apgrozījumu no viņu 

saimnieciskās darbības parāda, ka trešdaļa jeb 34,3% uzņēmumu ieņēmumi 

gadā veido sākot no 150 tūkstošiem eiro un vairāk. (Sk. 3.4. tabulu). 

 

3.4. tabula 

Aptaujāto uzņēmumu grupējums pēc gada neto apgrozījuma 2014. gadā 

Neto 

apgrozījums 

(EUR) 

Uzņēmumu 

skaits 
Īpatsvars (%) 

līdz 1000 3 8.6% 

1001 – 2000 2 5.7% 

2001 – 4000 3 8.6% 

4001 - 10 000 2 5.7% 

10 001 - 15 000 3 8.6% 

15 001 - 20 000 2 5.7% 

20 001 - 30 000 0 0% 

30 001 - 50 000 3 8.6% 

50 001 - 90 000 4 11.4% 

90 001 - 150 000 1 2.9% 

150 001 - 200 000 2 5.7% 

200 001 - 300 000 2 5.7% 

300 001 - 900 000 1 2.9% 

900 001 un vairāk 7 20% 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

 

Izvērtējot aptaujas datus par uzņēmumiem, kuri veido vislielāko kopējo 

apgrozījumu 2014. gadā, var secināt, ka  

 aptaujā ir piedalījušies lielāko uzņēmumu vadītāji. Salīdzinot šīs aptaujas 

rezultātus ar citu informācijas avotu datiem un tos interpretējot, jāņem 

vērā fakts, ka atbildes uz jautājumiem snieguši dažādas nozares 

pārstāvošie uzņēmēji un kuru pārstāvētie uzņēmumi atšķiras pēc lieluma 
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gan darbinieku, gan apgrozījuma ziņā.  

 Turklāt, darbojoties dažādās jomās, uzņēmēji var saskarties ar dažāda 

veida šķēršļiem; dažāda lieluma uzņēmumiem ir raksturīgas dažāda 

veida uzņēmējdarbības problēmas – lielākiem uzņēmumiem ir iespējams 

ieguldīt lielākus resursus šķēršļu pārvarēšanai, bet mazākiem 

uzņēmumiem šajā ziņā labs atbalsts var būt tieši pašvaldības sniegtā 

palīdzība un konsultācijas. 

 

3.3.  UZŅĒMUMA PRODUKTA (PRECES/PAKALPOJUMA) NOIETA TIRGI 

Saldus un Brocēnu novada aptaujātie uzņēmēji saražoto produkciju 

galvenokārt realizē Latvijā (40%) un savā novadā (28%) (Sk.3.6. att.) Sava 

pagasta un Kurzemes reģiona ietvaros viņi realizē tikai 12% no saražotās 

produkcijas kopapjoma. Tas daļēji būtu skaidrojams ar to, ka Saldus un Brocēnu 

novadā, līdzīgi kā visā Latvijā, ekonomikas pamatu veido mazie un vidējie 

uzņēmumi. Aptaujātie uzņēmēji diezgan aktīvi apgūst tirgu Baltijas valstīs (tur 

realizē 12%) un ES valstīs (tur realizē 8%). Tādējādi, kompensējot salīdzinoši 

nelielā Latvijas tirgus ierobežotās iespējas.  

  

3.6. attēls. Aptaujāto uzņēmumu produkta (preces/pakalpojuma) noieta tirgi 

(Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

No 3.6. attēla secināms, ka uzņēmēji veiktos pakalpojumus galvenokārt 

realizē (līdzīgi kā preču ražotāji) Latvijā (36%) un savā novadā (24%). Tikai 

mazliet vairāk tie tiek sniegti pagasta un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem – 

attiecīgi 8% un 12% no kopapjoma. Salīdzinoši mazāk viņi sniedz pakalpojumus 

citās Baltijas valstīs (4%), bet ES valstīs (līdzīgi kā ražotāji) viņi sniedz 
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pakalpojumus 8% apmērā. Starptautiskā sadarbība stimulē uzņēmējus 

paplašināt pakalpojumu klāstu un sekmēt novada izaugsmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. attēls. Pakalpojumu noieta tirgu paplašināšanas ierobežojošie faktori 

( Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

Pakalpojumu sniegšanas paplašināšanu uz tālākiem novadiem traucē 

vairāki ierobežojošie faktori (Sk. 3.7. attēlu). Kā būtiskāko 26,9% 

respondenti uzskata, ka ir slikta ceļu kvalitāte, kas apgrūtina nokļūšanu līdz 

patērētājiem; turpat katram piektajam (19,2%) transporta izmaksas ir pārāk 

lielas, nav iespējams gūt peļņu; nepietiek strādājošo, ir mazs pieprasījums. 

Respondenti (23,1%) uzrāda arī citus ietekmējošos faktorus, kuri traucē 

paplašināt pakalpojumu klāstu. Tie ir: pakalpojuma kvalitāte, pārāk augstie 

nodokļi, nav izveidota atbilstoša mūsdienu prasībām materiālā bāze, nav 

pieejami ES fondu līdzekļi, nav pareiza pilsētas plānošana.  

 

3.4.CENTRĀLĀS VALDĪBAS UN VIETĒJĀS (PAŠVALDĪBAS) ATBALSTS 

UZŅĒMĒJIEM 

Uzņēmējiem ļoti būtisks ir valsts/pašvaldības, kā arī citu institūciju dažāda 

veida atbalsts, īpaši tas skar uzņēmējdarbības uzsākšanu. Aptauja liecina, ka 

vairākums no aptaujātiem uzņēmēji ir devuši negatīvas atbildes (85,7%). 

Atbalstu ir saņēmuši tikai 11,4%.  (Sk. 3.8. attēlu)   
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3.8. attēls. Aptaujāto uzņēmēju vērtējums par valsts/pašvaldību sniegto 

atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai 

 (Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

Iepriekš tika noskaidrots (sk. 3.5. attēlu), ka ražošanas uzņēmumi plāno 

paplašināt savas produkcijas ražošanas klāstu 68,8%. Lai sniegtu priekšstatu 

par nepieciešamo atbalstu, uzņēmēji atbildēja uz atvērto jautājumu „Kādi 

atbalsta pasākumi nepieciešami, lai paplašinātu Jūsu uzņēmuma ražotās 

produkcijas klāstu?” Uzņēmēji savos komentāros ir norādījuši, ka  

 valdībai vajadzētu vairāk rūpēties par lauksaimniecības produkcijas 

iepirkuma cenu kāpināšanu valsts un ES mērogā, arī par finansiālu 

palīdzību uzņēmējiem, lai mīkstinātu ieviesto sankciju sekas, kā arī sniegt 

atbalstu/ līdzfinansējumu modernu iekārtu iegādei specifisku produktu 

ražošanai.  

 Uzņēmējiem rūp arī jauniešu gatavība, uzņēmība uzsākt savu 

uzņēmējdarbību, viņu iesaistīšanās darbā esošajos uzņēmumos, īpaši to, 

kuri ir ieguvuši labu profesionālo izglītību. Uzņēmēji raksta, ka šobrīd 

jauniešiem šādas izglītības trūkst, tāpēc iesaka, lai valstiskā līmenī 

domātu par profesionālās izglītības kvalitāti; īpaši pēc vidusskolas 

absolvēšanas jauniešiem nav nekādu profesionālo prasmju un iemaņu.  

 Uzņēmēji iesaka samazināt nodokļu slogu, lai izskaustu ēnu ekonomiku 

valstī. Īstenot nodokļu atlaides uzņēmējiem un darbiniekiem, rūpēties par 

iedzīvotāju pirktspējas un iedzīvotāju skaita palielināšanu.  

 Valstī un novadā orientēt patērētājus vairāk lietot pārtikā kvalitatīvākus 

un bioloģiskus produktus; sakārtot infrastruktūru.  

 Norāda, ka šobrīd svarīgākais ir birokrātijas mazināšana, iesaka, lai 

„pašvaldība netraucē strādāt, retāk veikt pārbaudes.” 
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Pakalpojumu jomas aptaujātiem uzņēmējiem tika lūgts atbildēt uz 

jautājumu par viņu plāniem sava pakalpojuma sniegšanas teritorijas 

paplašināšanu, ja būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, un  kāda veida 

atbalsts būtu nepieciešams. Respondenti savos komentāros ir norādījuši, ka 

36,8% jau ir ieplānojuši paplašināt savu pakalpojuma sniegšanas teritorijas, vēl 

tikpat, ja tiktu uzlabota klientu sasniedzamība. Tas nozīmē, ka atbalsts viņiem ir 

būtisks.  

Visvairāk viņi vēlētos, lai tiktu nodrošināta dažāda veida informācijas 

pieejamība (43,4%), sakārtoti ceļi, uzlabota to seguma kvalitāte (26,1%),  kā 

arī mobilitātes iespējas (13%), īpaši tas skar sabiedrisko transportu, kurš 

attālākās vietās ir grūti pieejams. (Sk. 3.9. att.)  

 

 

 
 

3.9. attēls. Aptaujāto uzņēmēju vērtējums atbalstu par pakalpojuma sniegšanas 

teritorijas paplašināšanu 

(Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

 

Respondenti norāda, ka, ja būtu nepieciešamais atbalsts viņi savus 

pakalpojumus vispirms sniegtu ne tikai Saldus un Brocēnu novadā, bet arī 

citviet Latvijā – Rīgā un citos Latvijas novados. Apgūtu arī ES valstu tirgu: 

Igaunijā (Jodkrantē un Silamē), Norvēģijā un Zviedrijā. Tomēr vairākums, ja 

saņemtu nepieciešamo atbalstu, paplašinātu savu darbību tepat Latvijas 

teritorijā. Kādus atbalsta pasākumus vēlētos saņemt uzņēmēji, viņi dod atbildi 

citā atvērtajā jautājumā. 

Pakalpojumu jomas aptaujātiem uzņēmējiem tika lūgts atbildēt uz 

atvērto jautājumu: „Kādi atbalsta pasākumi nepieciešami, lai paplašinātu Jūsu 
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uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu?” Atbilžu analīzes rezultātus var 

sagrupēt šādi:  

 vairākums, apmēram 40% atbilžu skar finanšu resursu pieejamības 

nepieciešamību.  Respondenti uzskata, ka lai paplašinātu sniegto 

pakalpojumu klāstu svarīgi saņemt  finansiālo atbalstu no ES fondiem un 

citiem līdzekļiem  uzņēmējdarbības attīstībai ne tikai  vietējā, bet arī 

Rīgas rajona teritorijā, jaunu produktu izstrādei, mūsdienīgu 

pamatlīdzekļu iegādei, video monitoringa nodrošināšanai, mazlietotu 

darbgaldu iegādei amatniekiem (varētu būt arī mācekļi pēc arodskolas, 

kaut kas līdzīgs subsidētajai pirmajai darba vietai). 

 Vairākas atbildes skar tūrisma, viesmīlības un reklāmas pakalpojumu 

attīstības nepieciešamību. Lai to veicinātu iesaka uzlabot ekonomisko 

situāciju valstī, tad cilvēki varētu vairāk izmantot atpūtas iespējām viesu 

namus, paplašinātos to materiāli tehniskā bāze un  reklāma.  

 Ir atbildes, kas skar ražošanu. Piemēram, daži respondenti uzskata, ka 

vajadzētu „palielināt kažokzvēru ādu izstrādājumu realizācijas apjomus; 

atbalstīt būvniecības attīstību un labiekārtošanas darbus; samazināt 

nodokļu slogu; motivēt mazkvalificētu darbaspēku iesaistīties darba 

attiecībās, nevis nodrošināt viņus ar dažādiem sociālajiem pabalstiem.”  

 Citi raksta, ka nekas nav vajadzīgs, tikai pašu personīgā degsme. Vai arī 

uzskata, ka „tāpat jau zināms, ka palīdzību nekad nesaņemšu, jo neesmu 

no "savējo" loka.” 

 

Secinājumi 

 Analīze liecina par pozitīvu tendenci produkcijas ražošanas un 

pakalpojumu sniegšanas jomā turpmākajos gados, ja tiktu saņemts 

atbalsts. Iepriekš tika noskaidrots (sk. 3.5. attēlu), ka 

o ražošanas uzņēmumi plāno paplašināt savas produkcijas ražošanas 

klāstu 68,8%. 

o Savukārt pakalpojumu jomas aptaujātie uzņēmēji paplašināt savu 

pakalpojumu sniegšanu plāno 57,9% no aptaujāto kopskaita. To jau 

ir ieplānojuši 52,6% respondentu.  

o Tas liecina, ka turpmākajos gados varētu cerēt uz ekonomikas 

izaugsmes iespējam novadā un valstī kopumā.  

 Ražošanas uzņēmēji savos komentāros norādījuši, ka, lai paplašinātu 
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ražotās produkcijas klāstu valdība vajadzētu vairāk rūpēties par 

lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenu kāpināšanu; par finansiālo 

atbalstu/ līdzfinansējumu ieviesto sankciju seku likvidēšanai, modernas 

iekārtas iegādei; jauniešu profesionālās sagatavotības līmeni, viņu 

prasmēm un attieksmi; nodokļu slogu samazināšanu; bioloģisku 

produktu lietošanu pārtikā; infrastruktūras sakārtošanu un birokrātijas 

mazināšanu. 

 Pakalpojumu jomas aptaujātie uzņēmēji savos komentāros norādījuši, 

ka varētu paplašināt pakalpojumu klāstu, ja tiktu nodrošināta dažāda 

veida informācijas pieejamība (43,4%); sakārtoti ceļi, uzlabota to 

seguma kvalitāte (26,1%); mobilitātes iespējas (13%), īpaši tas skar 

sabiedrisko transportu, kurš attālākās vietās ir grūti pieejams. Ja būtu 

nepieciešamais atbalsts viņi savu pakalpojumu paplašināšanu īstenotu 

vispirms Saldus un Brocēnu novadā, arī citviet Latvijā – Rīgā un citos 

Latvijas novados. Apgūtu arī ES valstu tirgu. Turpat 40% aptaujāto 

uzskata, ka jānodrošina finanšu resursu pieejamība; tūrisma, viesmīlības 

un reklāmas pakalpojumu, kā arī dažāda veida produkcijas  ražošanas 

attīstība.  

 

3.5. ĀRPAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS ANALĪZE 

Informācijas tehnoloģiju straujā attīstība rada būtiskas pārmaiņas 

sabiedrības dzīvē un darba tirgū. Veidojas jauna sabiedrības struktūra, mainās 

vērtības, situācija darba tirgū. Mainās arī uzņēmēja loma un funkcijas. Turklāt 

informācijas tehnoloģiju attīstības apstākļos arvien vairāk parādās tādi darba 

veidi, kas neprasa pastāvīgu atrašanos uzņēmumā, tie ir attālināti no tiešā 

ražošanas procesa un tos var veikt pat mājas apstākļos. Tas nozīmē, ka arvien 

pieaug attālinātā darba (ārpakalpojumu) nozīme ekonomikas izaugsmē un 

iedzīvotāju nodarbinātībā. Veiktā pētījuma analīze to apstiprina. No 3.10. attēla 

redzams, ka ir apmierināti ar ārpakalpojumiem vairāk nekā puse jeb 51,4% 

respondentu. Tomēr 34,3% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka ārpakalpojumu 

klāsts ir nepietiekams, lai sekmīgi attīstītu uzņēmējdarbību.  
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3.10.attēls. Aptaujāto uzņēmēju vērtējums par ārpakalpojumu pietiekamību 

(Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

Uz jautājumu: „Kāda veida ārpakalpojumi ļautu efektīvi attīstīties Jūsu 

biznesam?”  respondenti deva pozitīvas atbildes, ka ir nepieciešami visa veida 

ārpakalpojumi, izņemot noliktavu un biodrošības (kritušo dzīvnieku savākšanas) 

pakalpojumi. Tomēr vairāk vēlētos saņemt mārketinga un tirgus analīzes 

pakalpojumus (18,4%) un juridisko konsultāciju (12,9%), īpaši par 

jautājumiem, kas skar nodokļu maksājumus. (Sk. 3.11. attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. attēls. Aptaujāto uzņēmēju vērtējums par nepieciešamo ārpakalpojumu 

veidu (Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 
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Uzņēmēji vēlētos saņemt arī citus ārpakalpojumu veidus (9,7%), kuri nav 

iekļauti aptaujas anketā. Tie ir: uzņēmuma autoparka tehnisko apkopju un 

remontu nodrošināšana; profesionāla personāla piesaiste un atlase; 

energoapgādes speciālistu pakalpojumi.    

Galvenās grūtības saņemt ārpakalpojumus respondenti redz šādas: sliktā 

ceļu kvalitāte (29,4%); ārpakalpojumu sniedzēju lielais attālums (29,4%); 

dažus uzņēmējus neapmierina arī ārpakalpojumu kvalitāte (23,5%); interneta 

nodrošinājums (11,8%) un atbilstošu speciālistu  trūkums lauku pagastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. attēls. Grūtības ārpakalpojumu pieejamībā 

(Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015) 

Respondentiem bija dota iespēja novērtēt visdažādāko veidu 

ārpakalpojumu nodrošinājumu un to pieejas nepieciešamību teritorijā, kurā 

darbojas viņu uzņēmums. 3.5. tabulā ir apkopotas tikai tās atbildes, kurās 

norādīta uzskaitīto ārpakalpojumu nepieciešamība dotajā teritorijā. (Atbilžu 

pilnīgu analīzi sk. pielikumā).  

 

3.5. tabula  

Nepieciešamība nodrošināt ar ārpakalpojumiem teritorijā, kurā 

darbojas respondentu uzņēmums 

Ārpakalpojuma veids 

Ir daļēji 

nodrošināts 

(%) 

Nepieciešams 

nodrošināt 

(%) 

Nav 

nepieciešams 

nodrošināt 

(%) 

Ūdens ieguve, attīrīšana un 31.4 5.7 11,5 
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apgāde 

Notekūdeņu savākšana un 

attīrīšana 
31.4 8.6 14,3 

Ēku būvniecība, 

inženierbūvniecība, 

specializētie būvdarbi, 

būvniecības un ainavu 

arhitektu pakalpojumi 

25.7 11.4 31,4 

Automobiļu apkope un 

remonts 
40,0 5.7 14,3 

Motociklu, to detaļu un 

piederumu pārdošana, apkope 

un remonts, (izņemot jebkura 

veida vairumtirdzniecību un 

mazumtirdzniecību) 

11.4 0,0 78,0 

Restorānu un mobilo 

ēdināšanas vietu pakalpojumi, 

izņemot tūrisma mītnēs, vai 

izbraukuma ēdināšana pēc 

pasūtījuma un citu ēdināšanas 

pakalpojumu darbības 

31.4 8.6 40,0 

Suvenīru un amatnieku 

izstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

Izdevējdarbība, izņemot ar to 

saistīto datubāzu un tīmekļa 

vietņu uzturēšana 

20,0 14.3 51,5 

Skaņu ierakstu producēšana, 

izņemot ar to saistīto datubāzu 

un tīmekļa vietņu uzturēšana 

8.6 8.6 78,0 

Arhitektūras un 

inženiertehniskie pakalpojumi, 

kā arī tehniskā pārbaude un 

analīze 

34,3 8.6 40,0 

Pētījumi un eksperimentālās 14,3 14,3 62,8 
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izstrādes dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs 

Audumu, apģērbu, apavu, 

rotaslietu, mēbeļu, citu 

interjera priekšmetu un citu 

modes preču, kā arī personīgo 

un saimniecības preču 

modelēšana un rūpnieciskais 

dizains, t.sk. grafisko 

dizaineru pakalpojumi vai 

iekštelpu dekoratoru darbība 

28,6 11,4 54,3 

Veterinārie pakalpojumi 25,7 0,0 45,7 

Apsardzes un drošības sistēmu 

pakalpojumi 
31,4 2,9 28,6 

Zobārstu prakse 25,7 14,3 34,3 

Ārstu prakse 37,1 8,6 25,7 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

 

No tabulas redzams, ka ļoti daudzi respondenti neizjūt nepieciešamību pēc 

ārpakalpojumiem. Tomēr vairākumam ir nepieciešams nodrošināt gandrīz visa 

vaida ārpakalpojumus. Īpaši būvniecības, medicīnas pakalpojumus un 

individuālo (apģērbu, apavu, rotaslietu, mēbeļu, un citu) izstrādājumu 

pasūtījumus.  

 

Secinājumi 

Iepriekš veiktā analīze par Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju nodrošinājumu 

ar ārpakalpojumiem liecina,  

 pirmkārt, ka apmierināti ar ārpakalpojumiem vairāk nekā puse jeb 51,4% 

respondentu. Tomēr 34,3% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka 

ārpakalpojumu klāsts ir nepietiekams, lai sekmīgi attīstītu 

uzņēmējdarbību;  

 otrkārt, ka viņiem ir nepieciešami dažāda veida ārpakalpojumi, īpaši 

vēlētos saņemt mārketinga un tirgus analīzes pakalpojumus (18,4%) un 

juridisko konsultāciju (12,9%), īpaši jautājumus, kas skar nodokļu 

maksājumus, arī citus: piemēram, uzņēmuma autoparka tehnisko 
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apkopju un remontu nodrošināšanas; profesionāla personāla piesaistes 

un atlases; energoapgādes speciālistu pakalpojumus (9,7%); 

 treškārt, ka sliktā ceļu kvalitāte (29,4%); ārpakalpojumu sniedzēju lielais 

attālums (29,4%); ārpakalpojumu nepietiekamā kvalitāte (23,5%); slikts 

interneta nodrošinājums (11,8%) un atbilstošu speciālistu  trūkums lauku 

pagastos apgrūtina ārpakalpojumu pieejamību; 

 ceturtkārt, nepieciešamība pēc ārpakalpojumiem un nepietiekamais 

nodrošinājums ar tiem  aktualizē jaunu skatījumu uz attālināta darba 

veicināšanu, jauniešu sagatavošanu un iedrošināšanu viņus veidot savu 

uzņēmumu, kļūstot par pašnodarbinātu personu. Tomēr, kā liecina 

aptauja, uzņēmējdarbības uzsākšanai valsts/pašvaldības, kā arī citu 

institūciju atbalstu ir saņēmuši tikai 11,4%. (Sk. 3.8. attēlu) 

 

3.6. RESPONDENTU VIEDOKĻI PAR SAVA UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBU UN 

VIŅU GATAVĪBU ATBALSTĪT NOVADA SOCIĀLI NOZĪMĪGUS PROJEKTUS  

Aptaujas gaitā tika dota iespēja respondentiem atbildēt uz vairākiem 

apgalvojumiem par uzņēmuma attīstību ietekmējošiem faktoriem un viņu pašu 

attieksmi. Tika doti četri atbildes varianti: jā; daļēji piekrītu; drīzāk nepiekrītu 

un pilnībā nepiekrītu. Respondentu vērtējums ir dots 3.6.tabulā.    

No tabulas datiem var secināt, ka,  

 pirmkārt, aptaujātajos uzņēmumos divas trešdaļas jeb (71,4%) 

nodarbināti galvenokārt ir pagasta vai tuvāko pagastu iedzīvotāji. Tas 

nozīmē, ka svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību, lai radītu jaunas darba vietas, 

tādējādi nodrošinātu pagasta iedzīvotājus (īpaši jauno paaudzi) ar darbu. 

 Otrkārt, respondenti kā otro nozīmīgāko faktoru uzņēmuma attīstības 

veicināšanai un mērķfinansējuma piesaistei uzrāda atbalsta 

nepieciešamību praktisku projektu izstrādē – pilnībā piekrīt šim 

apgalvojuma 40,0%, bet daļēji 42,9% aptaujāto. Protams, lai uzņēmumi 

varētu attīstīties ir svarīgi sniegt atbalstu īpaši ES fondu finansējuma 

piesaistei, kā arī informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana (pilnībā 

piekrīt šim apgalvojuma 28,6%, bet daļēji 54,3% aptaujāto). 

 Treškārt, respondentu vērtējums par to vai uzņēmumā ražotās precēs un 

sniegtie pakalpojumi ir unikāli, kuriem nav analoga Latvijā, vairākums 

jeb 85,7% šo apgalvojumu noraida. Tas liecina, ka galvenokārt 

patērētājiem tiek piedāvāti tradicionālie izstrādājumi.  
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3.6.tabula  

Respondentu atbildes uz jautājumu „Kuriem no minētajiem 

apgalvojumiem Jūs piekrītat?” 

 

Varianti Jā (%) 

Daļēji 

piekrītu 

(%) 

Drīzāk/pilnībā 

nepiekrītu 

(%) 

Mana uzņēmuma attīstībai būtu 

nepieciešami informatīvi un izglītojoši 

pasākumi par manu darbības nozari 

28,6 54,3 17,1 

Mana uzņēmuma attīstībai un 

mērķfinansējuma piesaistei būtu 

nepieciešams praktisks atbalsts projektu 

izstrādē 

40,0 42,9 17,1 

Mana uzņēmuma darbinieki ir pagasta vai 

tuvāko pagastu iedzīvotāji 
71,4 17,1 11,4 

Mana uzņēmuma darbība ir cieši saistīta 

ar vietējiem iedzīvotājiem, jo viņi ir mana 

uzņēmuma produkcijas/pakalpojumu 

patērētāji 

28,6 37,1 34,1 

Mana uzņēmuma ražotie produkti/sniegtie 

pakalpojumi ir unikāli un tiem nav 

analogu Latvijā 

8,6 5,7 85,7 

Manā uzņēmumā ir iespēja strādāt 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
17,1 28,6 54,3 

Lielāko daļu sava darba varu veikt 

attālināti, bez tiešās saskares ar klientu 
20,0 34,3 45,7 

Es spēju uzņemties atbildību un iniciatīvu 

par attīstības pasākumiem savā novadā 
45,7 37,1 17,2 

Es pārzinu savus konkurentus 28,6 57,1 14,3 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

 

 Ceturtkārt, svarīgi lielāku vērību veltīt  inovatīvas  ražošanas attīstībai. 

Šim nolūkam varētu sniegt lielāku atbalstu uzņēmējiem ES fondu līdzekļu 

piesaistei, lai veicinātu dažāda veida uzņēmējdarbības (pašnodarbinātības 

un attālinātā darba) attīstību, arī sociālo uzņēmumu veidošanu un sociālo 

uzņēmēju izglītošanu. 
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Aptaujāto uzņēmēju vērtējums par to vai viņa uzņēmums ir devis kādu 

ieguldījumu sava novada attīstībā  un viņu gatavību atbalstīt sociāli 

nozīmīgus projektus novadā dots 3.7. tabulā. 

No tabulas redzams, ka uzņēmēji rūpējas par jauniešu bez pieredzes 

pieņemšanu darbā. Jā atbildēja 22,9%, bet, 14,3% uzņēmēju jau veic šādu 

atbalstu. Tomēr, ja būtu arī citu institūciju atbalsts viņi labprāt pieņemtu darbā 

vēl – 31,4% aptaujāto uzņēmēju.  

Tas liecina, ka būtu svarīgs atbalsts, sadarbība ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru, piemēram, varētu piedāvāt subsidētās darba vietas un īstenot citus 

pasākumus saistībā ar jauniešu nodarbinātību.  

Pozitīvi jāvērtē tas, ka daudzi respondenti uzskata par svarīgu pienākumu 

rūpēties un sniegt atbalstu darbinieku studijām un apmācībām. Jā atbildēja 

22,9%, jau sniedz šādu atbalstu 8,6% uzņēmēju, bet, ja būtu arī citu institūciju 

atbalsts vēl to darītu 20% aptaujāto uzņēmēju. Tas pats sakāms arī par 

gatavību atbalstīt apkārtējās vides saglabāšanas un uzlabošanas, piesārņojuma 

mazināšanas un publiski pieejamo objektu (krastmalu, ainavu u.tml.) 

labiekārtošanas un uzturēšanas problēmu risināšanu novadā. 

 

  3.7. tabula  

Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai Jūsu uzņēmums būtu gatavs 

atbalstīt novada attīstībai sociāli nozīmīgus projektus šādās jomās?” 

 

Sociāli nozīmīgi projekti 

Jā/ jau 

veicu 

šādu 

atbalstu 

(%) 

Jā, ja 

būtu citu 

institūcij

u 

atbalsts 

(%) 

Nē 

(%) 

Nē, tam 

nav 

laika un 

finanšu 

resursu 

(%) 

Nē, tas 

nav 

manas 

darbības 

mērķis 

(%) 

Jauniešu bez pieredzes 

pieņemšana darbā 
37,2 31,4 14,3 8,6 8,6 

Darbinieku studiju un apmācību 

atbalsts 
38,5 20,0 22,9 17,1 8,6 

Jaunu ģimeņu atbalsts pirmā 

mājokļa iegādei 
11,4 5,7 34,3 11,4 37,1 

Privātā publiskā partnerība 

veselības aprūpes iestādes 
8,6 2,9 40,0 8,6 40,0 
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uzturēšanā 

Privātā publiskā partnerība 

pagasta, pilsētas infrastruktūras 

objektu renovācijā vai izbūvē 

11,4 25,7 22,9 8,6 31,4 

Privātā publiskā partnerība 

izglītības (arī pirmskolas) 

iestādes uzturēšanā 

8,6 17,1 28,6 5,7 40,0 

Atkritumu šķirošana 34,3 20,0 17,1 2,9 25,7 

Apkārtējās vides saglabāšana un 

uzlabošana, piesārņojuma 

mazināšana 

51,5 25,7 8,6 5,7 8,6 

Publiski pieejamo objektu 

(krastmalu, ainavu u.tml.) 

labiekārtošana un uzturēšana 

34,3 34,3 14,3 8,6 8,6 

Avots: Saldus un Brocēnu novada uzņēmēju aptauja, 2015 

  

Tomēr daudzus sociāli nozīmīgus pasākumus uzņēmēji nav gatavi atbalstīt, jo 

uzskata, ka „tas nav manas darbības mērķis” vai arī „tam nav laika un finanšu 

resursu” (sk. 3.7. tab.). Īpaši privātās publiskās partnerības nodrošināšanā 

veselības aprūpes un izglītības iestāžu uzturēšanā un atbalsta sniegšanā jaunām 

ģimenēm pirmā mājokļa iegādei. Uzņēmēji varētu lielāku atbalstu sniegt un paši 

līdzdarboties tik nozīmīga jautājuma risināšanā kā atkritumu šķirošana. 

 

Secinājumi 

 Vairākums respondentu pozitīvi vērtē sava atbalsta sniegšanu jauniešu 

bez pieredzes pieņemšanai darbā; darbinieku studijām un apmācībām; 

apkārtējās vides saglabāšanas; piesārņojuma mazināšanas un publiski 

pieejamo objektu labiekārtošanas un uzturēšanas problēmu risināšanai 

novadā. 

 Tomēr vajadzētu uzņēmējiem pašiem līdzdarboties un sniegt lielāku 

atbalstu atkritumu šķirošana problēmu risināšanā. 

 

3.7. FOKUSA GRUPU INTERVIJU UN APTAUJAS REZULTĀTU 

SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE 

Pētījuma gaitā tika veikta arī pagasta iedzīvotāju – vietējo zemnieku, 

mājražotāju, jauniešu un uzņēmēju (lauksaimniecības un pakalpojumu jomas) 

fokusa grupu intervija, lai noskaidrotu viņu viedokļus. Izvērsts viedokļu 

mailto:ei@lza.lv


Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā” 

 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālr.: +371 2020 7092; E-pasts: ei@lza.lv 

 

50 

apkopojums ir 2. pielikumā. Šajā nodaļā tiks veikta fokusa grupu interviju un 

aptaujas rezultātu salīdzinošā analīze. 3.8. tabulā ir atspoguļots viedokļu 

apkopojums. Tas ir sagrupēts četros blokos. Katrā no tiem tiek sagrupēti fokusa 

grupu interviju un respondentu (preču ražotāju un pakalpojumu sniedzēju) 

viedokļi: 

1. par to, kādi ir uzņēmējdarbības attīstības šķēršļi, 

2. kādas ir uzņēmējdarbības attīstības iespējas,  

3. problēmas jauniešu sagatavošanā uzņēmējdarbībai, 

4. valsts/pašvaldību atbalsta nepieciešamība. 

 

3.8. tabula 

Fokusa grupu interviju un aptaujas rezultātu salīdzinošā analīze 

Fokusa grupu interviju rezultāti Aptaujāto uzņēmēju viedokļi 

1. Šķēršļi uzņēmējdarbības 

attīstībai 

Ražotāju viedokļi: 

 ceļu seguma kvalitāte 

(Nīgrandes pag. Kalni, 

Jaunauce, Gaiķi, Zvārdes 

pagasta Stiķi); 

 trūkst elektrolīnijas un interneta 

pieslēguma (Zvādes pagasta 

Stiķi); 

 nav nodrošināts sabiedriskais 

transports starp Nīgrandi un 

Kalniem, svarīgi uzlabot 

sabiedriskā transporta kustības 

grafiku (Kursīši, Jaunlutriņi); 

 vajadzētu iekārtot vietu 

tirdziņam pie šosejas, virzienā 

no Rīgas uz Liepāju, (Blīdene). 

Pakalpojumu sniedzēju viedokļi: 

 nepietiekama veselības aprūpes 

un masāžas pakalpojumu 

1. Šķēršļi uzņēmējdarbības 

attīstībai 

Ražotāju viedokļi: 

 slikta ceļu kvalitāte, kas 

apgrūtina nokļūšanu līdz 

patērētājiem; 

 transporta izmaksas ir pārāk 

lielas, nav iespējams gūt peļņu; 

 nepietiek strādājošo, zems 

jauniešu profesionālās 

sagatavotības līmenis;  

 mazs pieprasījums;  

 traucē paplašināt pakalpojumu 

klāstu slikta pakalpojumu 

kvalitāte;  

 pārāk augstie nodokļi; 

 nav izveidota mūsdienu 

prasībām atbilstoša materiālā 

bāze; 

 nav pieejami ES fondu līdzekļi; 

 nav pareiza pilsētas plānošana.  
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pieejamība (Jaunlutriņi); 

 nepietiekama dalība lielos 

starptautiskos sevis 

reklamēšanas pasākumos, 

piem., mājražotāju dalība Riga 

Food; (Saldus pilsēta). 

 

 

Pakalpojumu sniedzēju viedokļi: 

 novada reklāmas materiālos ir 

nepietiekama informācija, kas 

iekļaujama bukletos, interneta 

mājas lapā, medijos u.c. par 

vietējiem ražojumiem, 

pakalpojumiem, tūrisma 

iespējām u.c. 

 

2. Iespējas uzņēmējdarbības 

attīstībai – pašnodarbinātibai, 

attālinātam darbam u.c.   

Ražotāju viedokļi :  

 vajadzīgi vīna, tējas, sukādes, 

medus un citu «nišas» 

mājražotāju produkcijas 

piegādātāji (Jaunauce); 

 organizēt mācības par 

mājražošanas produkcijas 

pārdošanas iespējām, aušanā 

(Jaunauce); 

 organizēt vietējās autoskolas 

atvēršanu (Ezere); 

 izveidot piestātni tālbraucējiem 

vai kempingu (Ezere); 

 izveidot tirdzniecības vietu 

mājražotāju izstrādājumu 

pārdošanai (Ezere); 

 nodrošināt informāciju par 

mājražotāju izstrādājumiem 

(Ezere); 

 vajadzīga palīdzība 

dokumentācijas sakārtošanai, 

oficiālas uzņēmējdarbības 

reģistrācijai (Gaiķi); 

2. Iespējas uzņēmējdarbības 

attīstībai – pašnodarbinātibai, 

attālinātam darbam u.c.   

Ražotāju viedokļi  par to kādi 

uzņēmējdarbības virzieni, kas būtu 

attīstāmi novadā: 

 augkopības produktu pārstrāde 

un pārtikas ražošana; 

 ekoloģisku lauksaimniecības 

produktu ražošana un 

pārstrāde; 

 botāniskā dārza vai zoodārza 

ierīkošana;  

 bruģa ražošana – pakāpienu un 

balustrādes (kas pamazām jau 

tiek darīts), puķu podus, soliņus 

un visu pārējo, ko var izgatavot 

no betona ar koka un metāla 

apvienojumu; 

 mēbeļu ražošana un 

kokapstrāde, ražot produkciju 

ar lielāku pievienoto vērtību, 

 tūrisma attīstība; 

 IT tehnoloģijas, 

 elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošana 
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 vajadzīgs ainavu arhitekts 

(Lutriņi);  

 vajadzīgs informatīvais 

nodrošinājums kā reģistrēt 

mājražošanu (Remte); 

 viesu nama un ēdināšanas 

iespēju attīstīšana uz vietas 

(Remte); 

 piesaistīt cilvēkresursus, kas 

vēlētos attīstīt uz vietas 

kafejnīcu, iekārtot kempinga 

vietu (Blīdene). 

Pakalpojumu sniedzēju viedokļi: 

 tūrisma attīstībai nepieciešama 

piesaiste citiem novada 

maršrutiem (Ezere); 

  informatīvais atbalsts kā 

reģistrēties. (Ezere); 

 nepieciešami apbedīšanas un 

kapu kopšanas pakalpojumi 

(Lutriņi); 

 mājražotāju izstrādājumu 

kataloga izveide (Jaunlutriņi); 

 sakārtot iekšpagalmus, iesaistot 

radošās industrijas to 

atdzīvināšanā (Saldus pilsēta); 

 mobilo un sadzīves 

pakalpojumu (friziera, šuvēja, 

kurpnieka u.c.), tirgus vietas 

attīstība (Rubas tirgus 

piektdienā), sākt darbus Rubas 

muižas skolas pārveidošanai 

par pansionātu (Ruba); 

 sociālās aprūpes nozares 

attīstība, lai sniegtu 

koģenerācijas procesā. 

Pakalpojumu sniedzēju viedokļi: 

 attīstītu dažāda veida 

produkcijas ražošanu: meža 

izstrādi, mēslošanas līdzekļu 

ražošanu; metālapstrādi, 

atkritumu apsaimniekošanu, 

mežkopību, dārza mēbeļu 

ražošanu, piesaistītu visus 

pieejamos inženierus un būvētu 

mūžīgo dzinēju; 

 tūrisma pakalpojumus: 

paplašinātu atpūtas objektu 

daudzumu, viesmīlības un 

ēdināšanas pakalpojumus; 

  veiktu rehabilitācijas 

pakalpojumus, organizētu 

ģimeņu, senioru u.c. aktīvu 

atpūtu un izklaidi laukos; 

  izveidotu dažādu interešu kopu 

pasākumu organizēšanas 

vietas, utt., saistot ar Zvārdes 

pagasta un bijušās Veczvārdes 

muižas vēsturi; 

 nodarbotos ar starptautisku 

svinību un konferenču 

organizēšanu; 

 piedāvātu iesaistīties 

publiskajās un privātajās 

ūdenstilpnēs makšķerēšanu un 

vēžošanu; 

 paplašinātu apsardzes 

pakalpojuma sniegšanu, 

pielietojot jaunākas 

tehnoloģijas;  
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pakalpojumiņus neārstējami 

slimiem un gulošiem cilvēkiem, 

kā mobilais pakalpojums arī 

visā novadā (Saldus pagasts); 

 lauku spa kompleksa ar sāls 

istabu, pirti un masāžas telpas 

iekārtošana (Vadakste). 

 

 īstenotu projektēšanas 

pakalpojumus; 

 veiktu teritorijas attīstības plāna 

izstrādi un īstenotu tā 

realizāciju, lai cilvēki varētu 

dzīvot jaunos ciematos. 

 

3. Jauniešu sagatavošana 

uzņēmējdarbībai 

 nepieciešama lielāka jauniešu 

informēšana par 

uzņēmējdarbības iespējām 

laukos (Kursīši); 

 tehniskas ievirzes nodarbību 

organizēšana jauniešiem (Zirņu 

pagasts); 

 organizēt Jauniešu centrā 

tehniskas ievirzes nodarbības, 

mācības mazā biznesa 

reģistrēšanā un produkta 

izstrādē (Šķēde); 

 jauniešu un vidusskolas vecuma 

bērnu iesaiste tehniska rakstura 

nodarbībās jau sākot ar 

vidusskolu, tehniskas ievirzes 

pulciņi, apmācība darbā ar 

AutoCad un citām tehniskās 

ievirzes programmām, 

nodrošināt tehniskās centra 

mācības un prakses vietas 

vienuviet (Saldus pagasts); 

 organizēt mācības 

uzņēmējdarbības uzsākšanā 

(Novadnieku pagasts); 

3. Jauniešu sagatavošana 

uzņēmējdarbībai 

 jaunu darbinieku – profesionāļu 

iesaiste ar augsta līmeņa 

profesionālām prasmēm; 

 nepieciešami risinājumi tieši 

profesionālās izglītības, it 

sevišķi tehniskās ievirzes 

profesionāļu sagatavošanā;  

 jauniešu profesionālās 

sagatavotības līmeni, viņu 

prasmēm un attieksmi. 
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 nodibināt jauniešu NVO, būtu 

nepieciešams atbalsts telpu 

iekārtošanai pasākumiem un 

aktivitātēm (Vadakste). 

 

4. Valsts/pašvaldību atbalsta 

nepieciešamība 

galvenokārt skar iekārtu u.c. 

iegādei:  

1. vīna ražošanas aprīkojuma 

iegādei (Jaunauce); 

2. mobilā mājražotāju produkcijas 

letes iegādei (Nīgrandes pag. 

Kalni); 

3. ražošanai piemērotu telpu, 

lopkautuves izbūvei (Kursīši); 

4. mājražotāju produkcijas 

degustācijas zāles ierīkošanai ar 

stāvlaukumu (Lutriņi); 

5. mājražotāju virtuves, viesnīcas 

vai moteļa, aptiekas, veikala 

telpu iegādei (Lutriņi); 

6. daudzfunkcionālas telpas 

izveidei, lai sniegtu sadzīves 

pakalpojumus (šuvēja, 

kurpnieka, masiera u.tml.) 

(Jaunlutriņi); 

7.  kultūras nama skatuves 

remonta veikšanai (Jaunlutriņi); 

8. mikroautobusa iegādei pagasta 

iedzīvotāju pasažieru 

pārvadājumiem (Jaunlutriņi);  

9. amatnieku centra, kur apvienot 

mājražotājus izveidei 

(Jaunlutriņi); 

4. Valsts/pašvaldību atbalsta 

nepieciešamība 

Ražotāju viedokļi par to kādi 

atbalsta pasākumi sekmētu 

uzņēmuma ražotās produkcijas klāsta 

paplašināšanu: 

valdībai vajadzētu vairāk rūpēties par  

1. lauksaimniecības produkcijas 

iepirkuma cenu kāpināšanu; 

2. par finansiālo atbalstu/ 

līdzfinansējumu ieviesto 

sankciju seku likvidēšanai, 

modernas iekārtas iegādei 

specifisku produktu ražošanai; 

3. jauniešu profesionālās 

sagatavotības līmeni, viņu 

prasmēm un attieksmi; 

4. nodokļu slogu samazināšanu, lai 

izskaustu ēnu ekonomiku 

valstī. Īstenot nodokļu atlaides 

uzņēmējiem un darbiniekiem; 

5. rūpēties par iedzīvotāju 

pirktspējas un iedzīvotāju 

skaita palielināšanu; 

6. zemnieku saimniecībās retāk 

veikt  pārbaudes un mazināt 

birokrātisko slogu, pašvaldību 

uzliktos ierobežojumus 

(neprecizējot kādus tieši); 

7. patērētāju ieradumu maiņu par 
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10. griķu pārstrādes iekārtas 

iegādei (Zirņu pagasts); 

11. lopkautuves uzbūvei Zirņos vai 

tuvumā lopkautuves uzbūvei, kā 

arī lopkautuves uzbūvei 

mājražotāju oficiālās gaļas 

produktu ražošanai (Gaiķi); 

12. aprīkojuma  iegāde  mobilo 

pakalpojumu attīstīšanai (Zirņu 

pagasts); 

13. radošās darbnīcas senajiem 

amatiem ierīkošanai (Zirņu 

pagasts); 

14. aprīkojuma un telpa iegādei 

masāžas pakalpojumiem 

(Gaiķi); 

15. muižas apbūves atjaunošanai 

tehniskā projekta izstrādei  

(Zvādes pagasta Stiķi); 

16. nepieciešami ieguldījumi 

pagasta teritorijas 

labiekārtošanai, Zaņas upes 

dabas takas atjaunošanai, 

komunālās saimniecības 

sakārtošanai un 

apgaismojumam (Zaņa); 

17. ēku un ražošanas platību 

inženiertehniskā stāvokļa 

uzlabošanai (ūdens un 

elektrības apgāde) (Saldus 

pagasts); 

18. parka un estrādes 

labiekārtošanai, atpūtas vietu 

platību pie ūdeņiem 

paplašināšanai (Novadnieku 

labu vietējo, kvalitatīvo un 

bioloģisku produktu lietošanu 

pārtikā; 

8. infrastruktūras sakārtošanu 

(ceļi, elektroapgāde, ūdens 

piegādes komunikācijas). 

 

Pakalpojumu sniedzēju viedokļi: 

 nodrošināt dažāda veida 

informācijas pieejamība; 

 ceļu sakārtošanu, uzlabot to 

seguma kvalitāti;  

 mobilitātes iespējas ar 

sabiedrisko transportu, tas 

attālākās vietās ir grūti 

pieejams; 

 nepieciešams atbalsts 

pakalpojumu paplašināšanas 

īstenošanai uz attālākiem – 

Rīgā, tās tuvumā un citiem 

Latvijas novadiem, \kā arī  ES 

valstu tirgiem; 

 jānodrošina finanšu resursu 

pieejamība; tūrisma, 

viesmīlības un reklāmas 

pakalpojumu, kā arī dažāda 

veida produkcijas  ražošanas 

attīstībai.  
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pagasts); 

19. ūdens saimniecības 

sakārtošanai, atdzelžošanai 

(Vadakste); 

20. virtuves iegādei kulinārijas 

nodarbībām (Šķēde). 

Cits nepieciešamais atbalsts: 

21. nodrošināt interneta pieslēgumu 

(Jaunauce); 

22. nodrošināt interneta pieejamību 

(Zvādes pagasta Stiķi); 

23. vietējiem iedzīvotājiem 

nodrošināt sporta zāli (Zvādes 

pagasta Stiķi); 

24. izveidot kemperu stāvlaukumu; 

takas nūjošanai, velo 

izbraucieniem, pieturas vietas 

pārgājieniem (Zvārdes pagasta 

Stiķi); 

25. Šķēdē trūkst ģimenes ārsta 

pakalpojumu;  

26. nepieciešams finansējums 

uzņēmuma darbības uzsākšanas 

posmā (Šķēde); 

27. ceļu seguma sakārtošana, 

pieeja sociālai infrastruktūrai 

(Pampāļi); 

28. uzlabot sabiedriskā transporta 

kursēšanu (sevišķi uz Ēvaržiem) 

(Novadnieku pagasts); 

29. nepieciešamas dzīvojamās 

platības viesstrādniekiem 

(Pampāļi). 
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 No veiktas fokusa grupu interviju un aptaujas rezultātu salīdzinošās 

analīzes var izdarīt šādus secinājumus: 

 pirmkārt, salīdzinot fokusa grupu interviju un respondentu viedokļus par 

uzņēmējdarbības attīstību ierobežojošiem šķēršļiem, redzam, ka abām 

grupām daudzi no tiem ir līdzīgi, piemēram, sliktie ceļi, sabiedriskā 

transporta un interneta pieejamība attālākos novados, nepietiekama 

informācija u.c. Tomēr respondentu komentāri ir plašāki. Viņi raksta, ka 

uzņēmuma attīstību traucē arī darbaspēka trūkums un kvalitāte, pārāk 

augtie nodokļi, materiāli tehniskās bāzes neatbilstība mūsdienu prasībām 

un ES fonda līdzekļu pieejamība. 

 Otrkārt, salīdzinošā analīze parāda, ka Saldus un Brocēnu novados ir liels 

potenciāls tālākai uzņēmējdarbības attīstībai: jaunu uzņēmumu 

veidošanai, pašnodarbinātības veicināšanai un attālināta darba 

nodrošināšanai. 

 Treškārt, būtiska problēma ir jaunās paaudzes izglītošana, viņu 

profesionālā sagatavotība. Mūsdienās svarīgs jautājums ir 

pamatkompetenču, tai skaitā, uzņēmējkompetences attīstība mūža 

garumā, sākot jau no mazotnes. Tas nozīmē, ka izglītības sistēmā ir 

jādod iespēja, lai jaunais cilvēks varētu attīstīt personisko dotumu, 

īpašību un spēju kopumu: uzņēmīgumu, radošumu, spējas saskatīt 

jaunas, inovatīvas iespējas, tās realizēt, iegūt specifiskās biznesa 

prasmes un zināšanas, lai būtu gatavs veidot savu uzņēmumu, kļūt par 

pašnodarbinātu personu vai darboties attālināti.   

 Ceturtkārt, komentāri par nepieciešamo atbalstu uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanas pasākumiem liecina, lielākā daļa tā gulstas uz vietējās 

pašvaldības pleciem. Finansiālais atbalsts nepieciešams ražošanas 

iekārtu iegādes un kvalitatīvas infrastruktūras sakārtošanai. Pašvaldības 

rīcībā ir uzņēmējdarbības veicināšanas instrumenti, kurus iespējams 

sniegt uzņēmējiem. Tomēr šim nolūkam vajadzētu aktīvāk piesaistīt un 

izmantot ESF un citus ārvalstu finanšu līdzekļus.  

 

4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBAS UN TĀS KONKURĒTSPĒJAS 

PALIELINĀŠANAS PRIORITĀTES SALDUS UN BROCĒNU NOVADOS  

 
Ņemot vērā Saldus un Brocēnu novadu lielo attīstības potenciālu, kā arī 

ierobežotas finansiālā atbalsta iespējas visu novadu vajadzību apmierināšanai ir 
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nepieciešams izvirzīt uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātes tuvākiem 5 

gadiem.  

Saskaņā ar pēdējo pētījumu datiem reģionu ekonomikas attīstības 

tendence ir acīmredzama: Latvijas reģionos nākotne pieder maziem 

uzņēmumiem, nevis lieliem. Mikro un mazie uzņēmumi Latvijas ekonomikā 

(īpaši reģionu ekonomikā) ieņem aizvien nozīmīgāku lomu2. Saskaņā ar Lursoft 

pētījumu, Latvijas reģionos mikro un mazo uzņēmuma loma pieaug katru gadu 

un tie kļūst par “nozīmīgu spēlētāju” reģionu uzņēmējdarbībā, “jo ļauj 

iedzīvotājiem attīstīt izvēlēto saimnieciskās darbības veidu, nodrošinot ar 

ienākumiem ne tikai savu ģimeni, bet radot arī jaunas darba vietas, kas ārpus 

Rīgas ir jo īpaši nozīmīgs faktors” 3. Lursoft apkopotie dati rāda, ka otrs (aiz 

galvaspilsētas Rīgas) lielākais mazo un mikro uzņēmumu skaits reģistrēts tieši 

Kurzēmē4.  

Ja šobrīd Saldus un Brocēnu novadu attīstītākas tautsaimniecības nozares, 

tādas kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, tirdzniecība un  apstrādes rūpniecība 

jau ir pieradījušas savu dzīvotspēju, tad turpmāku atbalstu (īpaši atbalsta 

finanšu instrumentu ierobežojuma apstākļos) pētījuma autori piedāvā 

koncentrēt šadu prioritāšu sarakstā, kas ir noteikts pētījumā gaitā un balstās uz 

vietējo iedzīvotāju vajadzību izpētes rezultātiem un  sociālekonomisko rādītāju 

analītiskā izvērtējuma rezultātiem, izvērtējot Novadu uzņēmējdarbības vides un 

tās konkurētspējas  attīstības tendences.  

 

Saldus un Brocēnu novadu uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātes: 

1) sekmēt novada vadītāju, speciālistu un politiķu, kā arī citu ieinteresēto 

pušu zināšanu un prasmju palielināšanos par novadu uzņēmējdarbības 

vides attīstības un tās konkurētspējas paaugstināšanas jautājumiem -  

nozīmīgākā prioritāte visos novados un valsts institūcijās. 

2) sekmēt  darbaspējīgo iedzīvotāju zināšanu un prasmju palielināšanos un 

kompetenču attīstību uzņēmējdarbībā, veicinot atbildības 

paaugstināšanos par saviem un padotībā esošo cilvēku pieņemtajiem 

lēmumiem un rīcību; 

                                                 
2 Lursoft pētījums: Mikro un mazie uzņēmumi Latvijas ekonomikā ieņem aizvien nozīmīgāku lomu. 2013, 
http://blog.lursoft.lv/2013/05/30/lursoft-petijums-mikro-un-mazie-uznemumi-latvijas-ekonomika-ienem-
aizvien-nozimigaku-lomu/ 
3 Tur pat  
4 Tur pat 
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3)  izveidot sadarbības, kooperācijas un ieinteresēto pušu darbības  

koordinācijas atbalsta sistēmu;  

4) sekmēt lauku tūrisma attīstību, lielāku uzmanību veltot tūrisma 

infrastruktūras attīstībai un tās modernizācijai; 

5) sekmēt etnisku produktu ražošanas attīstību, it īpaši lauku teritorijās; 

sekmēt inovatīvu ideju attīstību un izplatību novadu uzņēmējdarbības 

vidē, veicināt labāko ideju iemiesošanos gatavos produktos un ražošanas 

uzsākšanu; 

6) sadarbojoties ar uzņēmējdarbības vides attīstībā ieinteresētām pusēm, 

sekmēt daudzfunkcionālo amatniecības un sadzīves pakalpojumu centru 

izveidi nākamo 2-3 gadu laikā;  

7) sekmēt mobilo pakalpojumu attīstību, galvenokārt lauku teritorijās; 

8) veicināt sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību uz komerciāliem 

pamatiem. 

 

 Nozīmīgāko uzņēmējdarbības vides attīstības virzienu un  prioritāšu 

noteikšanā tiek ņemti vērā šādi Novadu teritoriju attīstību veicinošie 

nozīmīgākie  aspekti: 

1. Novadu dabiskās un iegūtās uzņēmējdarbības vides konkurētspējas 

priekšrocības; 

2. Novadu teritorijā esošie dabas un cilvēku radītie resursi, to izmantošanas 

efektivitātes konksekventa paaugstināšanās, pievienotās vērtības 

pastāvīga palielināšana, pārstrādājot vietējos resursus gatavā produktā; 

3. konkurences veicināšana starp uzņēmējdarbības vides dalībniekiem, 

tādējādi, sekmējot uzņēmējdarbības vidē pieejamo vietējo resursu arvien 

efektīvāku izmantošanu;  

4. katra pagasta konkurētspējas priekšrocību stiprināšana, piedāvājot lauku 

iedzīvotājiem jaunas iespējas aktīvi iesaistīties  uzņēmējdarbības vidē un 

tās konkurētspējas veidošanā. Šim nolūkam lielāka uzmanība jāvelta 

pagastu un pilsētu atpazīstamības palielināšanai tūrisma nozares 

attīstības ietvaros, cenšoties sniegt pārliecinošu informāciju, ar ko 

pagasts un tā iedzīvotāji ir ievērojami un savdabīgi; 
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5. pagasta nākotnes vīzija vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju skatījumā “kādi 

gribam kļūt”. 
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4. tabula  

Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanas prioritāšu īstenošanas pasākumi  Saldus un Brocēnu novados 

Nr. 

p. 

k. 

Prioritāte Pamatojums 
Proritātei 

aktuālā teritorija 
Iespējamā atbalsta veidi 

Mērķa 

grupas 

1. 2.  3.  4.  5.  6. 

1. 

Sekmēt darbaspējīgo 

iedzīvotāju zināšanu 

un prasmju 

palielināšanos  un 

kompetenču 

attīstību 

uzņēmējdarbībā, 

veicinot atbildības 

paaugstināšanos par 

saviem un padotībā 

esošo cilvēku 

pieņemtajiem 

lēmumiem un rīcību 

Visos pagastos aktuāla ir 

bezdarba problēma, kā arī 

vajadzība pēc jaunām 

darbavietām. Fokus grupu 

diskusiju rezultāti liecina, ka 

pagastu iedzīvotāji ir zinoši, 

prasmīgi, ieinteresēti pagasta  

uzņēmējdarbības vides 

attīstībā, ir savas dzīvesvietas 

patrioti, taču sagaida, ka kāds 

no malas radīs viņa iztikai 

nepieciešamo darbavietu. 

Vietējiem iedzīvotājiem trūkst 

ieinteresētības un/vai 

zināšanas, kā uzsākt 

uzņēmējdarbību, jūtama 

nepārliecība par saviem 

spēkiem un bailes uzņemties 

atbildību par savu izaugsmi un 

Visi pagasti Saldus 

un Brocēnu novadā.  

Mazāk aktuāla – 

Saldus un Brocēnu 

pilsētās. 

    Izglītības un mūžizglītības 

pasākumi (kursi, semināri, 

diskusijas) 

uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinatības spēju un 

kompetenču attīstībai, 

sasniegumu motivācijas 

celšanai, uzņēmējdarbības 

organizācijai.   

   Mentoru un pieredzējušo 

ekspertu konsultācijas 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, 

grāmatvedības, juridiskos 

un uzņēmējdarbības 

organizācijas jautājumos, 

PVN reģistrācijā utml.  

jautājumos. 

   Telpu pieejamības atbalsts 

Pagastu 

iedzīvotāji 

darba spējas 

vecumā, īpaši 

jaunieši 
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topošo uzņēmumu. Tādējādi, ir 

svarīgi sekmēt  vietējo līderu  

un savas zemes saimnieku 

veidošanās procesus, lai 

darbaspējīgie  iedzīvotāji būtu 

spējīgi ne tikai  meklēt darbu 

ārzemēs, bet radīt darba vietas 

sev un citiem.  

Jaunu, vietējas izcelsmes 

uzņēmēju rašanās mazinās 

cilvēku (īpaši jauniešu) 

aizplūšanu uz lielpilsētām 

un/vai ārvalstīm, kā arī 

stiprinās piederības sajūtu un 

saikni ar savu novadu/ 

pagastu. 

Pagastu uzņēmējdarbības 

attīstība notiek,  pateicoties 

vietējo iedzīvotāju uzņēmībai 

un atbildības sajūtai par savu 

un savu novadnieku likteni. 

Piemēram,  Rubas pagastā – 

vietējais uzņēmējs uzsāka 

paipalu audzēšanu un veicināja 

citu uzņēmējdarbības veidu 

jaunā uzņēmuma darbības 

uzsākšanai 

   Pieredzes apmaiņas 

braucieni biznesa ideju 

ģenerēšanai un pieredzes 

gūšanai un vairošanai 

   Mini kredīti, cita veida  

aizdevumi 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. 

   Sociālās uzņēmējdarbības 

attīstības sekmēšana,  

iesaistot aktīvā 

uzņēmējdarbībā sociālajam 

riskam pakļautas grupas 

   Prakses vietu radīšana 

jauniešiem uzņēmumos un 

citās organizācijās 

   Veselīga dzīves veida 

atbalsta pasākumi 

   Biznesa projektu un 

inovatīvu ideju konkursu 

(Start up) organizēšana un 

labāko projektu 

atbalstīšana pagastos un 

pilsētās 
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5 Pētījums “2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā”, 2014, LLF Kompetenču 
centrs, 73. 

attīstību  - tādējādi, veidojas  

komerciālalais multiplikācijas 

efekts, jo “liela daļa veiksmīgu 

projektu tiek īstenots 

pateicoties iedzīvotāju 

iniciatīvai un motivācijai attīstīt 

teritoriju/tematiku atbilstoši 

savam redzējumam par vietas 

attīstību”5. 

 

   Radošo nometņu 

organizēšana 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izveidot Sadarbības, 

kooperācijas un 

ieinteresēto pušu 

darbības  

koordinācijas 

atbalsta sistēmu 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka 

nozīmīgākais  šķērslis vietējo 

uzņēmēju (īpaši mājražotāju) 

produkcijas realizācijai  un 

eksporta veicināšanai ir 

atbalsta sistēmas trūkums 

vietējas produkcijas 

popularizācijā un realizācijā. 

Dzīvojot blakus mājās cilvēki 

bieži vien nezina kādu 

produktu ražo kaimiņš. 

Neskatoties uz pozītivi 

vērtējamu faktu – Mājražotāju 

Saldus un Brocēnu 

novadi, ieskaitot 

Saldus un Brocēnu 

pilsētas 

   Kopīgu tirdzniecības vietu 

ierīkošana pagastos 

   Mājražotāju biedrību 

īstenoti pasākumi 

mājražotāju sadarbībai un 

kooperācijai 

    Apmācības sociālo tīklu 

izmantošanai savu 

produktu un preču 

popularizācijai 

    Dažādas izstādes, 

gadatirgi, degustācijas 

akcijas u.c. tamlīdzīgi 

    Novadu 

esošie 

uzņēmēji, 

t.sk. 

mājražotāji, 

pašnodarbinā

tie 

    Topošie 

uzņēmēji 

   Nevalstiskās 

organizācijas 

un iniciatīvu 

grupas 
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biedrības izveidi Saldu un 

Brocēnu novados – vietējiem 

uzņēmējiem trūkst loģistikas 

un atbalsta sistēmas. 

Pagastos, kur darbaspējīgie 

iedzīvotāji ir apvienojušies 

biedrībās, vērojams augstāks 

informētības un sadarbības 

līmenis. Piemēram, biedrība 

“Vienoti Zvārdei” veic nozīmīgu 

funkciju sadarbības veidošanā 

un komunikācijas attīstīšanai 

Zvārdē. 

pasākumi 

    Vietējā zīmola attīstība 

    Kopkatalogu un citu kopīgu 

mārketinga materiālu 

izveide, vienota reklāma 

    Informatīvais atbalsts 

produkcijas popularizēšanā 

un izplatīšanā (TV 

kampaņas u.c.) 

    Kopīgu tūrisma maršrutu 

izstrāde, tādējādi 

apvienojot vairāku tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju 

viena ķēdē 

    Uzņēmēju konsultatīvo 

padomju aktīva līdzdalība 

pašvaldībās lēmumu 

pieņemšanā  par UDV 

pilnvedošanas jautājumiem  

   Jaunu biedrību un interešu 

klubu veidošanas un 

darbības atbalsts 

    Vienotu internetplatformu 

izveide, kopīgas mājas 

lapas 

   Darbaspējīgie 

iedzīvotāji 
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    Pieredzes apmaiņas 

pasākumi 

    Atbalsts patentu 

reģistrēšanai, PVD un CS 

atbilstības sertifikātu 

saņemšanai 

3. 

Sekmēt Lauku 

tūrisma attīstību, 

lielāku uzmanību 

veltot tūrisma 

infrastruktūras 

attīstībai un tās 

modernizācijai 

Kaut gan Saldus un Brocēnu 

novadi asociējas vispirms ar 

rūpniecisku ražošanu un 

augstu lauksaimniecības 

potenciālu, pētījums parāda 

ļoti augstu, bet praktiski 

neizmantotu tūrisma 

potenciālu abos novados. 

Turpmākos gados būtu svarīgi 

sniegt atbalstu tūrisma 

industrijas attīstībai un 

pozicionēt novadus kā 

tūristiem pievilcīgu vidi. Tas 

sekmēs ne tikai vides 

sakārtošanu, jaunu darbavietu 

radīšanu, tūrisma 

uzņēmējdarbības attīstību, bet 

arī vietējo un ārvalstu tūristu 

ieplūšanu, vietējo produktu un 

Saldus un Brocēnu 

novadi, kā arī Saldus 

un Brocēnu pilsētas 

 

    Kultūrvēsturisku objektu 

renovācija, restaurācija 

    Publiski pieejamo 

ūdentilpņu sakārtošana un 

izmantošana pasākumiem 

    Norāžu un informācijas 

zīmju izveide, afišu stabu 

ievietošana (info t.sk. 

svešvalodās) 

    Veloceliņu izveide 

    Dabas taku izveide 

    Viesu namu, moteļu 

(caurbraucējiem) un 

tūrismu naktsmītņu izveide 

un attīstība kompleksā ar 

ēdināšanas iespējām 

    SPA un pirts centru izveide 

un attīstība 

    Svešvalodu prasmju 

    Kultūr– 

vēsturisko 

objektu 

īpašnieki 

    Pašvaldības 

    Uzņēmēji 

    Mājražotāji 

    Vietējie 

iedzīvotāji 

    Vietējie un 

ārvalstu 

tūristi 
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pakalpojumu eksportu. 

Sakārtotus tūrisma objektus 

un infrastruktūru ar vien vairāk 

izmanto korporatīvo 

pasākumu, kāzu svinēšanai 

u.c. 

Tādējādi, tūrisma nozares 

attīstība kalpo par integrējošo 

un starpdisciplināru nozari, 

sekmējot kultūrvēsturisko 

objektu, vides un dabas 

objektu, ēdināšanas nozares, 

izmitināšanas nozares, 

mājražošanas produktu, 

senlatviešu tradīciju un 

amatniecības attīstību. 

Tūrisma attīstībai Saldus un 

Brocēnu novados ir labvēlīgs 

arī novadu ģeogrāfiskais 

izvietojums,  kas atrodas ērta 

ceļotāju pieturvietā. 

Pētījuma ietvaros tika 

identificēti šādi šobrīd 

attīstības stadijā esošie un ļoti 

perspektīvi tūrisma veidi: 

attīstība 

    Tūrisma maršrutu un 

mārketinga materiālu 

izstrāde (t.sk. svešvalodās) 

    Novadu vēsturisko liecību 

un senlietu krātuves 

izveidošana 

    Tūrisma veicināšanas 

pasākumi (Muzeja nakts 

u.c.) 

    Vides labiekārtošanas 

objekti (gružu kastes, 

konteineri) 

    Kempingu vietu izveide un 

attīstība 

    Infrastruktūras izveides 

atbalsts pie braucāma ceļa 

(šosejas Rīga – Liepāja) 

(stāvvietas tālbraucējiem, 

kafejnīcas, tidzniecības 

vietas) 
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 SPA un senlatviešu pirts 

rituālu tūrisms 

(Novadnieku, Zirņu, 

Vadakstes u.c. 

pagastos, Brocēnu 

pilsētā); 

 kultūrvēsturiskais 

tūrisms (Rubas, Zirņu, 

Vadakstes, Lutriņu, 

Ezeres, Nīgrandes, 

Jaunauces, Šķēdes, 

Zvārdes, Remtes, 

Gaiķu, Saldus, Blīdenes, 

Remtes, Cieceres u.c. 

pagastos, kā arī Saldus 

pilsētā) 

 ūdenstūrisms, ieskaitot 

makšķerēšanu (Kursīšu, 

Vadakstes, Novadnieku, 

Nīgrandes, Zaņas, 

Zvārdes, Gaiķu, Remtes 

pagastos u.c.); 

 dabas tūrisms (piem., 

Jaunlutriņos ir lavandu 

audzēšanas apskates 
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saimniecība, Pampāļos – 

Pampāļu parks, 

Novadniekos – Foreļu 

parks, Lutriņos – trušu 

saimniecība, Nīgrandē – 

Kalnu dabas taka un 

lauku sēta “Ievas”, 

Zaņas pagastā – Zaņas 

dabas taka, Šķēdes 

pagastā – briežu dārzs, 

Zvārdes pagastā – 

vairāki dabas objekti, 

Remtē – Remtes parks, 

zirgu izjādes, Gaiķu 

pagastā – Imulas 

senleja ar Satiķu dabas 

taku, Liepu aleja, 

Blīdenē – mācītājmuižas 

parks, Cieceres pagastā 

– Cieceres pilskalns, 

Remtes pagastā – 

Remtes parks, Ezeros – 

dabas parks un citos 

pagastos, kā arī Saldus 

un Brocēnu pilsētās); 
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 velotūrisms (ir aktuāls 

un attīstams visos 

pagastos līdz ar dabas 

tūrisma attīstību); 

 seno amatu iepazīšanas 

tūrisms, kas tiek 

organizēts praktisko 

radošo darbnīcu veidā 

(ir aktuāls un potenciāli 

attīstams visos 

pagastos, piem., 

Pampāļu un Nīgrandes 

pagastos jau ir 

keramikas darbnīcas, 

Saldus novadā – 

tekstildarbnīca 

“Austrumi”, ir potenciāls 

attīstībai Zvārdes, Zirņu 

pagastā); 

 nacionālo ēdienu un 

vīnu baudīšanas tūrisms 

(Zirņu, Vadakstes, 

Gaiķu u.c. pagastos); 

 industriālais tūrisms 

(piem., Saldus pagastā 
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interesants apskates 

objekts ir saldējuma 

fabrika “Druva Food”); 

 medību tūrisms 

(Zvārdes pagastā u.c.) 

4. 

Sekmēt etnisku 

produktu ražošanas 

attīstību,  it īpaši 

lauku teritorijās, kā 

arī veicināt  

inovatīvu ideju 

attīstību un izplatību 

Novadu 

uzņēmējdarbības vidē,  

veicināt labāko ideju 

iemiesošanos gatavos 

produktos un  

ražošanas uzsākšanu 

 

Būtiski turpināt atbalstīt esošo 

mājražotāju darbībai, īpaši 

novadiem raksturīgu 

ekoloģisku produktu ražošanā: 

lauku gardumu ražošanā 

(vietējā vīna, siera, kaņepju 

sviesta, maizes, tēju, medus 

produktu, sukādu, sulu, kūku 

un sklandraušu izstrādi), kā arī 

rokdarbu, suvenīru, keramikas 

preču, etnografiskā tekstila 

aušanu, rotu, pinumu, pitu 

mēbēļu izgatavošanā, 

ekokosmētikas ražošanā u.c. 

Visos  Saldus un 

Brocēnu novadu 

pagastos 

 Atbalsts iekārtu un 

aprīkojumu iegādei 

etnisko un inovatīvu 

produktu ražošanai 

 Apmācības seno amatu 

apgūšanai 

 Apmācības pārdošanas 

mākslā 

 Mājražotāji 

 Esošie un 

topošie 

uzņēmēji 

 Vietējie 

iedzīvotāji 

 Tūristi 

 Produkcijas 

pircēji 

5. 

Sadarbojoties ar 

uzņēmējdarbības 

vides attīstībā  

ieinteresētām pusēm,  

daudzfunkcionālo 

Pētījums rāda, ka ierobežotu 

resursu dēļ, kā arī, lai 

veicinātu kooperāciju, 

perspektīvs attīstības virziens 

ir  daudzfunkcionālo 

amatniecības un sadzīves 

Zvārdes pagastā, 

Brocēnos, Jaunaucē, 

Gaiķos, Blīdenē, 

Kursīšos, 

Jaunlutriņos u.c. 

 Telpu pieejamības 

nodrošināšana 

daudzfunkcionālo centru 

izveidei 

 Atvieglojumi veco ēku  

renovācijai, sakārtošanai 

 

 Amatnieki 

 Jaunieši 

 Darba 

spējīgie  
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amatniecības un 

sadzīves 

pakalpojumu centru 

izveidē nākamo 2-3 

gadu laikā  

 

pakalpojumu centru izveide 

(pēc biznesa inkubatora 

modeļa), kas zem viena jumta 

apvienotu vairākus 

amatniekus, kā arī citu 

pakalpojumu sniedzējus. Šim 

nolūkam var kalpot 

iepriekšējos gados celtas,  

nepabeigtas un pamestas 

ēkas.  

Fokusa grupu interviju rezultāti 

liecina, ka atbalsts 

amatniecības u.c. 

uzņēmējdarbības attīstībai ne 

vienmēr ir vajadzīgs finansiālā 

formā, bet materiālā formā, 

piemēram telpas jauno 

uzņēmumu darbības 1. gadam 

(pēc biznesa inkubatoru 

principa), ar mērķi nodrošināt 

ražošanas un biroju 

instrastruktūru. 

Šādi amatniecības centri 

sekmētu senlatviešu amatu un 

tradīciju atdzimšanu un 

un apsaimniekošanai 

 Atbalsts amatniecības 

studiju / tehnisko pulciņu 

veidošanai 

iedzīvotāji 

 Uzņēmēji 

 Pašvaldības 
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saglabāšanu, kā arī seno 

amatu radošo darbnīcu 

attīstību (aušana, šūšana, 

tamborēšana, koka 

izstrādājumi, zīda 

apgleznošana u.c.). Tādējādi, 

daudzfunkcionālie centri 

vienlaikus kalpotu par 

tehniskās ievirzes studijām 

(pulciņiem) jauniešiem, pēc 

kuriem ir liels pieprasījums 

novados. 

6. 

Sekmēt mobilo 

pakalpojumu 

attīstību, galvenokārt 

lauku teritorijās 

 

Ņemot vērā nelielo iedzīvotāju 

skaitu pagastos, sabiedriskā 

transporta satiksmes 

pārvadājumi ir ļoti ierobežoti 

un nepietiekami, arī citi 

pakalpojumi (sadzīves, 

skaistumkopšanas u.c.) nav 

pieejami vairākos pagastos. 

Tamlīdzīgu pakalpojumu 

organizācija pagastos uz vietas 

sevi neattaisno zemās 

pirktspējas dēļ.  Tādējādi, 

mobilo pakalpojumu attīstībai 

Saldus un Brocēnu 

novados visos 

pagastos 

 Iekārtas un aprīkojums 

mobilo pakalpojumu 

nodrošināšanai 

 Pieredzes apmaiņas un 

apmācības mobilo 

pakalpojumu sniegšanas 

jomā 

 Autovadītāju apmācības 

kursi tiesību iegūšanai 

taksi un traktoru 

vadīšanai 

 Esošie un 

topošie 

uzņēmēji 

 Pakalpoju-

mu 

sniedzēji 

 Darba-

spējīgie 

iedzīvotāji 

 Pašvaldības 
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ir būtiska nozīme. Tas ļauj 

efektivizēt pakalpojumu 

sniegšanu un paaugstināt  to 

pieejamību attālinātos 

pagastos. 

Pētījuma ietvaros ir 

noskaidrota vajadzība pēc 

šādiem mobiliem 

pakalpojumiem: 

 mobilie pārvādājuma 

pakalpojumi (taksometru 

pakalpojumi iedzīvotāju 

pārvadāšanai – Ezeru, 

Nīgrandes, Gaiķu, Kursīšos, 

Novadniekos, Jaunauces, 

Jaunlutriņos pagastos, 

pierobežas pagastos u.c.) 

 mājokļu fonda 

apsaimniekošanas mobilie 

pakalpojumi (Ezeros u.c.) 

 mobilie veselības 

pakalpojumi (zobārsts, 

podologs, bērnu ārsts, 

ģimenes ārsts, 

fizioterapeuts, aptieka u.c.) 

 mobilie IT pakalpojumi 

(mobilā datorklase visu 
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paaudžu izglītībai un 

datortehnikas remonts) 

 mobilie sadzīves 

pakalpojumi (ķīmiskā 

tīrītava, kurpnieka un 

šūšanas pakalpojumi) 

 sociālās aprūpes mobilie 

pakalpojumi (poliatīvā 

palīdzība, veco cilvēku 

apkopšana u.c.), 

 brīvā laika pavadīšanas un 

kultūras pasākumu mobilie 

pakalpojumi (koncertu, 

zaļumbales, bērnu u.c. 

svētku organizācija) 

 mobila bibliotēka; 

 mobilas letes mājražotāju 

produkcijas pārvadāšanai 

(mobilais tirgus), 

 mobilie skaistumkopšanas 

pakalpojumi (masieris, 

frizieris u.c.) 

 mobilie kapu kopšanas 

pakalpojumi (Lutriņos u.c.) 

 mobilās kautuves 

pakalpojumi (Saldus 

pagastā, Zvārdes pagastā, 

Gaiķu,  Kursīšos, Zirņu 
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pagastā u.c.) 

 mobilie veterinārārstu 

pakalpojumi. 

7. 

Veicināt sociālās 

aprūpes 

pakalpojumu 

attīstību uz 

komerciāliem 

pamatiem 

 

Kaut gan Saldus un Brocēnu 

novados, kā arī pašās pilsētās 

ir pieejami sociālie 

pakalpojumi, ņemot vērā 

demogrāfiskās situācijas 

tendences (dzimstības 

samazināšanos un 

novecošanās palielināšanos), 

šobrīd un tuvākā nākotnē ir 

aktuāla sociālo pakalpojumu 

attīstība, t.sk. esošo 

pansionātu attīstība un jaunu 

pansionātu izveide, kā arī 

sociālo pakalpojumu attīstība. 

Pozitīvi vērtējama Saldus 

novada pašvaldības aģentūras 

“Sociālais dienests” darbība, kā 

arī izveidojušās sabiedriskās 

organizācijas (biedrība Māmiņu 

klubs “Pogas”, inovatīvu 

sociālo pakalpojumu 

īstenošāna, tādu kā “ģimenes 

Pansionātu attīstība 

ir nepieciešama 

Nīgrandes pagastā, 

diennakts stacionārs 

cilvēkiem ar 

garīgiem 

traucējumeim  – 

Saldus pagastā, u.c. 

 

 

 Pansionātu / aprūpes 

centru / stacionāru 

izveide un to darbības 

atbalsts 

 Sociālās infrastruktūras 

attīstība 

 Senioru apmācības 

(interneta, 

internetbankas, 

bankomātu u.c. 

lietošanai) 

 Speciālistu sagatavošana 

un tālākizglītība 

 Sociālās uzņēmējdarbības 

un sociālo pakalpojumu 

attīstības atbalsts 

 Vietējie 

seniori 

 Vietējie 

cilvēki no 

sociālam 

riskam 

pakļautām 

grupām  

 Pašvaldības 

 Sociālie 

uzņēmēji 

 Personas ar 

garīgiem 

un 

funkcionāli

em 

traucējumi

em 

 Sociālie 
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asistents”, kas sniedz atbalstu 

riska vai augsta riska ģimenēm 

sociālo prasmju uzlabošanai; 

atbalsta sniegšana personām 

ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, veicinot 

sociālos kontaktus mājās un 

ārpus mājas). 

Lai sociālo māju un sociālo 

pakalpojumu attīstība kļūtu par 

ieņēmumus nesošu nozari, 

būtiski attīstīt sociālo 

uzņēmējdarbību novados, 

tādējādi, sekmējot šis 

prioritātes īstenošanas 

funansiālu un institucionālu 

pastāvēšanu ilgākā laika 

periodā.  

darbinieki, 

pedagogi, 

specialisti 

 Nevalstiskā

s 

organizācij

as 

 Sociālie 

dienesti 
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Pētījuma autori iesaka identificētas prioritātes, kā arī katras teritorijas 

specifiku ņemt vērā pašvaldību un ES atbalsta plānošanā vidējā un ilgākā laika 

periodā.  

Vienlaikus ar augstāk minēto prioritāšu atbalsta nepieciešamību ir jāatzīmē 

šādu prioritāšu, ka ceļu infrastruktūras un to kvalitātes uzlabošanas un 

bankomātu trūkuma reģionos noveršanas atbalsta nepieciešamību, kas ir 

valsts/ pašvaldības un komercbanku kompetencē, bet nerisināšanas gadījumā 

kļūst par nopietnu šķēršļi uzņēmējdarbības vides attīstībai Saldus un Brocēnu 

novados. 
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SECINĀJUMI 

1) Saldus un Brocēnu novados 2013. gadā bija reģistrēti 913 ekonomiski aktīvi 

uzņēmumi, no kuriem Saldus pilsētā darbojas 392 uzņēmumi, bet Brocēnu 

pilsētā attiecīgi 71 uzņēmums jeb divās pilsētās reģistrēto uzņēmu skaits 

veido vairāk nekā pusi no kopskaita. 

2) Saldus un Brocēnu pilsētas ekonomiku galvenokārt veido tirdzniecības un 

pakalpojumu sektora uzņēmumi (attiecīgi Saldū 75%; Brocēnos 63%), kas 

apkalpo tur dzīvojošos iedzīvotājus un tūristus. Toties Saldus un Brocēnu 

novada (izņemot pilsētas) ekonomikas pamatu pārsvarā veido ražošanas 

uzņēmumi, galvenokārt tā ir lauksaimnieciskā ražošana – augkopība un 

lopkopība, kā arī mežsaimniecība un transporta pārvadājumi. Uzņēmumu 

kopskaitā tie veido Saldus novadā 56%, bet Brocēnu novadā 55%.  

3) Aptaujāto uzņēmumu kopskatu veido:  

a. izvietojums: gandrīz puse jeb 48,6% no aptaujātajiem uzņēmumiem ir 

izvietoti divās pilsētās: Saldū 34,3% un Brocēnu pilsētā 14,3%. Vēl ir 

aptaujāti uzņēmumi 13 pagastos;  

b. darbības veids: no aptaujātajiem ražošanas uzņēmumiem puse jeb 

50% galvenokārt darbojas augkopībā, lopkopībā, medniecībā un saistītās 

palīgdarbībās, kā arī mežsaimniecībā un mežizstrādē. Pakalpojumu sfērā 

aptaujāto uzņēmumu skaitā nav izteikta pārsvara kādai no jomām, 

izņemot cita veida pakalpojumus; 

c. ražotās preces un sniegtie pakalpojumi. Aptaujāto uzņēmumu 

produkcijas ražošanas struktūra ir gandrīz vienāda ar to darbības veida 

struktūru. Mazliet vairāk kā puse no ražošanas uzņēmumiem jeb 56,3% 

galvenokārt ražo augkopības, lopkopības un mežizstrādes produkciju. 

Pakalpojumu sfēras aptaujātie uzņēmumi pārsvarā sniedz dažāda veida 

pakalpojumus; 

d. neto apgrozījums. No aptaujāto uzņēmumu saimnieciskās darbības 

neto ieņēmumi 2014. gadā veidoja trešdaļu jeb 34,3% sākot no 150 

tūkstošiem eiro un vairāk. 

4) Uzņēmēju nākotnes nodomu analīze liecina, ka visiem aptaujātajiem 

uzņēmējiem ir skaidrs redzējums, kādas ražotnes varētu/vajadzētu attīstīt 

savā novadā. Jānorāda, ka aptaujas datiem nav iespējams salīdzināt vai 
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respondentu norādītais ražošanas virziens, kuru viņi labprāt attīstītu savā 

novadā atbilst pašreizējai viņu darbībai, vai arī vajadzētu attīstīt vēl citas 

ražotnes. 

5) Paplašināt savas produkcijas ražošanas klāstu ir iecerējuši 68,8% ražošanas 

uzņēmēji, jau to darīt ir ieplānojuši 25%. Savukārt pakalpojumu sniedzēji – 

57,9% plāno paplašināt pakalpojumu klāstu, to jau ir ieplānojuši 52,6% 

respondenti. Tā ir laba tendence, liecina, ka turpmākajos gados varētu cerēt 

uz ekonomikas izaugsmes iespējām novadā un valstī kopumā.  

6) Saldus un Brocēnu novadā ražoto produktu (preces un pakalpojumus) noieta 

tirgus analīze liecina, ka aptaujātie preču ražotāji savas preces galvenokārt 

realizē Latvijā (40%) un savā novadā (28%). Baltijas valstu tirgū realizē 12% 

un ES valstīs realizē 8%. Tādējādi daļēji kompensējot salīdzinoši nelielā 

Latvijas tirgus ierobežotās iespējas. Savukārt veiktos pakalpojumus (līdzīgi 

kā preču ražotāji) galvenokārt realizē arī Latvijā (36%) un savā novadā 

(24%). Salīdzinoši mazāk viņi sniedz pakalpojumus citās Baltijas valstīs 

(4%), bet ES valstīs (līdzīgi kā ražotāji) viņi sniedz pakalpojumus 8% 

apmērā. Starptautiskā sadarbība stimulē uzņēmējus paplašināt pakalpojumu 

klāstu un sekmēt novada izaugsmi.  

7) Saldus un Brocēnu novadā ražoto produktu noieta tirgus paplašināšanu uz 

attālākiem novadiem traucē vairāki ierobežojošie faktori. Kā būtiskāko 26,9% 

respondenti uzskata, ka ir slikta ceļu kvalitāte, kas apgrūtina nokļūšanu līdz 

patērētājiem; turpat katram piektajam (19,2%) transporta izmaksas ir pārāk 

lielas, nav iespējams gūt peļņu; nepietiek strādājošo, ir mazs pieprasījums. 

Respondenti (23,1%) uzrāda arī citus ietekmējošos faktorus, kas traucē 

paplašināt pakalpojumu klāstu. Tie ir: pakalpojuma kvalitāte, pārāk augstie 

nodokļi, nav izveidota atbilstoša mūsdienu prasībām materiālā bāze, nav 

pieejami ES fonda līdzekļi, nav pareiza pilsētas plānošana.  

8) Uzņēmējiem ļoti būtisks ir valsts/pašvaldības, kā arī citu institūciju dažāda 

veida atbalsts, īpaši tas skar uzņēmējdarbības uzsākšanu. Aptauja liecina, ka 

vairākums (85,7%) no aptaujātiem uzņēmējiem šādu atbalstu nav saņēmuši. 

Uzņēmēju sniegto komentāru analīze liecina, ka  

a. preču ražošanas uzņēmēji varētu paplašināt ražotās produkcijas klāstu, 

ja valdība vairāk rūpētos par lauksaimniecības produkcijas iepirkuma 

cenu kāpināšanu; par finansiālo atbalstu/ līdzfinansējumu ieviesto 

sankciju seku likvidēšanai, modernas iekārtas iegādei; jauniešu 

profesionālās sagatavotības līmeni, viņu prasmēm un attieksmi; nodokļu 
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slogu samazināšanu; bioloģisku produktu lietošanu pārtikā; 

infrastruktūras sakārtošanu un birokrātijas mazināšanu. 

b. Pakalpojumu sfēras aptaujātie uzņēmēji savos komentāros norādījuši, 

ka, varētu paplašināt pakalpojumu klāstu, ja tiktu nodrošināta dažāda 

veida informācijas pieejamība (43,4%); sakārtoti ceļi, uzlabota to 

seguma kvalitāte (26,1%); mobilitātes iespējas (13%), īpaši tas skar 

sabiedrisko transportu, kurš attālākās vietās ir grūti pieejams. Ja būtu 

nepieciešamais atbalsts, viņi savu pakalpojumu paplašināšanu īstenotu 

vispirms Saldus un Brocēnu novadā, arī citviet Latvijā – Rīgā un citos 

Latvijas novados. Apgūtu arī ES valstu tirgu. Turpat 40% aptaujāto 

uzskata, ka jānodrošina finanšu resursu pieejamība; tūrisma, viesmīlības 

un reklāmas pakalpojumu, kā arī dažāda veida produkcijas  ražošanas 

attīstība. 

9) Mūsdienās informācijas tehnoloģiju attīstības apstākļos arvien vairāk parādās 

tādi darba veidi, kas neprasa pastāvīgu atrašanos uzņēmumā, tie ir attālināti 

no tiešā ražošanas procesa, kurus var veikt pat mājas apstākļos. Tas nozīmē, 

ka arvien pieaug attālinātā darba (ārpakalpojumu) nozīme ekonomikas 

izaugsmē un iedzīvotāju nodarbinātībā. Veiktā pētījuma analīze to apstiprina. 

To liecina tas, ka respondenti 

a. vairāk nekā puse jeb 51,4% ir apmierināti ar ārpakalpojumu pieejamību. 

Tomēr 34,3% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka ārpakalpojumu klāsts ir 

nepietiekams, lai sekmīgi attīstītu uzņēmējdarbību;  

b. uzrāda, ka ir nepieciešams sniegt dažāda veida ārpakalpojumus, īpaši 

viņi vēlētos saņemt mārketinga un tirgus analīzes pakalpojumus 

(18,4%); juridisko konsultāciju (12,9%) un citus – autoparka tehnisko 

apkopju un remontu nodrošināšanas; profesionāla personāla piesaistes 

un atlases un energoapgādes speciālistu pakalpojumus (9,7%);  

c.  uzrāda, ka apgrūtina ārpakalpojumu pieejamību sliktā ceļu kvalitāte 

(29,4%); sniedzēju lielais attālums (29,4%); ārpakalpojumu 

nepietiekamā kvalitāte (23,5%); slikts interneta nodrošinājums (11,8%), 

kā arī atbilstošu speciālistu trūkums lauku pagastos. 

10) Respondentu atbildes uz vairākiem apgalvojumiem liecina, ka   

a. aptaujātajos uzņēmumos divas trešdaļas jeb (71,4%) nodarbinātie 

galvenokārt ir pagasta vai tuvāko pagastu iedzīvotāji. Tas liecina, ka 

uzņēmējdarbības attīstītībai ir darbaspēka rezerves. Tāpēc svarīgi radīt 

jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot pagasta iedzīvotājus (īpaši jauno 
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paaudzi) ar darbu.  

b. Respondenti kā otro nozīmīgāko faktoru uzņēmmējdarbības attīstības 

veicināšanai un mērķfinansējuma piesaistei, uzrāda atbalsta 

nepieciešamību praktisku projektu izstrādē – pilnībā piekrīt šim 

apgalvojuma 40,0%, bet daļēji 42,9% aptaujāto. Protams, lai uzņēmumi 

varētu attīstīties ir svarīgi sniegt atbalstu īpaši ES fondu finansējuma 

piesaistei, kā arī informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana (pilnībā 

piekrīt šim apgalvojuma 28,6%, bet daļēji 54,3% aptaujāto.) 

c. Respondentu vērtējums par to vai uzņēmumā ražotās precēs un sniegtie 

pakalpojumi ir unikāli, kuriem nav analoga Latvijā, vairākums jeb 85,7% 

šo apgalvojumu noraida. Tas liecina, ka galvenokārt patērētājiem tiek 

piedāvāti tradicionālie izstrādājumi. 

d. Vairākums respondenti sniedz atbalstu jauniešu bez pieredzes 

pieņemšanai darbā; darbinieku studijām un apmācībām; apkārtējās vides 

saglabāšanas; piesārņojuma mazināšanas un publiski pieejamo objektu 

labiekārtošanas un uzturēšanas problēmu risināšanai novadā. Tomēr 

vajadzētu uzņēmējiem pašiem līdzdarboties un sniegt lielāku atbalstu 

atkritumu šķirošana problēmu risināšanā. 

11)  Fokusa grupu interviju un aptaujas rezultātu veiktā salīdzinošā analīze 

parāda, ka: 

a. abām grupām viedokļi par uzņēmējdarbības attīstību ierobežojošiem 

šķēršļiem ir līdzīgi. Viņus neapmierina ceļu kvalitāte, sabiedriskā 

transporta un interneta pieejamība attālākos novados, informatīvais 

nodrošinājums u.c. Respondentu uzņēmumiem traucē attīstīties arī 

darbaspēka trūkums un kvalitāte, pārāk augstie nodokļi, materiāli 

tehniskās bāzes neatbilstība mūsdienu prasībām u.c. 

b. Saldus un Brocēnu novados ir liels potenciāls tālākai uzņēmējdarbības 

attīstībai: jaunu uzņēmumu veidošanai, pašnodarbinātības veicināšanai 

un attālināta darba nodrošināšanai. Būtiska problēma ir jaunās paaudzes 

izglītošana, viņu profesionālā sagatavotība.  

c. Saldus un Brocēnu novados uzņēmējdarbības vidi iespējams uzlabot ar 

valsts vai pašvaldības, kā arī citu institūciju sniegtu finansiālo atbalstu 

ražošanas iekārtu iegādei un kvalitatīvas infrastruktūras sakārtošanai. 

Pašvaldības rīcībā ir uzņēmējdarbības veicināšanas instrumenti, tomēr 

šim nolūkam vajadzētu aktīvāk piesaistīt un izmantot ESF un citus 

ārvalstu finanšu līdzekļus.  
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12) Pētījuma gaitā ir noteiktas šādas Saldus un Brocēnu novadu 

uzņēmējdarbības vides attīstības prioritātes, kas balstās vietējo 

iedzīvotāju vajadzību izpētē, sociālekonomisko rādītāju analīzē un attīstības 

tendenču novērtējumā: 

1. sekmēt novada vadītāju, speciālistu un politiķu, kā arī citu 

ieinteresēto pušu zināšanu un prasmju palielināšanos par novadu 

uzņēmējdarbības vides attīstības un tās konkurētspējas paaugstināšanas 

jautājumiem -  nozīmīgākā prioritāte visos novados un valsts institūcijās; 

2. sekmēt  darbaspējīgo iedzīvotāju zināšanu un prasmju 

palielināšanos un kompetenču attīstību uzņēmējdarbībā, veicinot 

atbildības paaugstināšanos par saviem un padotībā esošo cilvēku 

pieņemtajiem lēmumiem un rīcību; 

3. izveidot sadarbības, kooperācijas un ieinteresēto pušu darbības  

koordinācijas atbalsta sistēmu;  

4. sekmēt lauku tūrisma attīstību, lielāku uzmanību veltot tūrisma 

infrastruktūras attīstībai un tās modernizācijai; 

5. sekmēt etnisku produktu ražošanas attīstību, it īpaši lauku 

teritorijās; sekmēt inovatīvu ideju attīstību un izplatību novadu 

uzņēmējdarbības vidē, veicināt labāko ideju iemiesošanos gatavos 

produktos un ražošanas uzsākšanu; 

6. sadarbojoties ar uzņēmējdarbības vides attīstībā ieinteresētām pusēm, 

sekmēt daudzfunkcionālo amatniecības un sadzīves pakalpojumu 

centru izveidi nākamo 2-3 gadu laikā;  

7. sekmēt mobilo pakalpojumu attīstību, galvenokārt lauku teritorijās; 

8. veicināt sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību uz komerciāliem 

pamatiem. 

 

IETEIKUMI 

1) Pastāvīgu uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un vienmērīgas 

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu var sekmēt sistemātiska uzņēmēju 

viedokļu izzināšana un intervijas. Tāpēc ieteicams veikt līdzīga veida 

aptaujas arī turpmāk. Īpaši tas ir svarīgi, lai ņemtu vērā paustos viedokļus, 

izstrādājot pašvaldības attīstības/plānošanas dokumentus.  
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2) Lai sekmētu ražoto preču un sniegto pakalpojumu konkurētspēju un noieta 

tirgus paplašināšanu, svarīgi lielāku vērību veltīt inovatīvas ražošanas 

attīstībai, veicināt uzņēmēju interesi un iespējas ieguldīt resursus inovācijā.  

3) Lai veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību ar izaugsmes potenciālu, piemēram, 

informācijas un telekomunikācijas tehnoloģiju jomā u.c., ieteicams īstenot 

ciešāku pašvaldības sadarbību ar uzņēmējdarbības nozaru pārstāvjiem, 

organizējot mācības par inovāciju procesiem un izvērtēšanas metodēm. 

4) Ieteicams arī vairāk sadarboties ar tūrisma un atpūtas uzņēmumiem, lai 

izvērtējot iespējamo valsts atbalstu, sekmētu partnerības un citus 

specifiskos atbalsta pasākumus – vietējo ražotāju izstāžu un gadatirgu 

organizēšanu, uzņēmēju iesaistīšanu reģionālos un starptautiskos pieredzes 

apmaiņas pasākumos, izstādēs. 

5) Lai sekmīgāk varētu izmantot Saldus un Brocēnu novada uzņēmējdarbības 

attīstības potenciālu, veidotu jaunus uzņēmumus (arī sociālos uzņēmumus), 

veicinātu ārpakalpojumus (attālinātu darbu), pašnodarbinātību, pašvaldībām 

vajadzētu sniegt lielāku finansiālo atbalstu, koordinēti palīdzēt vietējiem 

uzņēmējiem ES fondu u.c. līdzekļu piesaisti, kā arī informatīvu, konsultējošu 

un izglītojošu pasākumu īstenošanu.  

6) Kultūrvēsturiskais mantojums, kultūras aktivitātes, dabas teritorijas un 

aktīvās atpūtas iespējas ir būtiskākie tūrisma resursi un labs potenciāls 

tūrisma attīstībai Saldus un Brocēnu novada vairākos pagastos un pilsētās. 

Lai nodrošinātu nozares tālāku attīstību ieteicams pašvaldībām sniegt lielāku 

finansiālo, informatīvo un cita veida atbalstu.  

7) Lai paaugstinātu jaunās paaudzes izglītības un profesionālās sagatavotības 

līmeni pašvaldībām sadarbībā ar uzņēmējiem vajadzētu sniegt lielāku 

atbalstu izglītības iestādēm, lai varētu dot iespēju jauniešiem attīstīt 

uzņēmējkompetenci, viņu personisko dotumu, īpašību un spēju kopumu: 

uzņēmīgumu, radošumu, spējas saskatīt jaunas, inovatīvas iespējas, tās 

realizēt, iegūt specifiskās biznesa prasmes un zināšanas, iedrošinātu viņus 

veidot savu uzņēmumu, kļūt par pašnodarbinātu personu vai darboties 

attālināti. Šajā sakarībā pašvaldībām vajadzētu veicināt izglītības iestāžu un 

vietējo uzņēmēju sadarbību uzņēmējdarbības izglītībā, atbalstīt jauniešu 

dalību ar uzņēmējdarbības izglītību saistītos pasākumos. Izvērtēt 

uzņēmējdarbības attīstībai piemērotākos virzienus un sadarbībā ar skolu 

īstenot skolēnu profesionālo interešu veidošanu atbilstoši pašvaldības vīzijai 

un mērķiem.  
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