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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

ALTUM  
 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" 

BDR Biedrība  
 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 
 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  
 

ES Eiropas Savienība  
 

EPS 
 

Elektroniskā pieteikšanās sistēma 

LAP 2014-2020 Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam  
 

LEADER Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības 
veicināšanai  

LLF Latvijas lauku forums 
 

MK  
 

Ministru kabinets 

NVO  
 

Nevalstiskās organizācijas 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 

PPP Privātā un publiskā partnerība 
 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
 

SVVA Sabiedrības virzīta vietējā attīstība  
 

SVVAS Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija  
 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
 

VRG  
 

Vietējā rīcības grupa 

ZS Zemnieku saimniecība 
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PĒTĪJUMA MĒRĶIS UN METODOLOĢIJA 
 
Pētījums tiek īstenots ar mērķi veikt Saldus rajona attīstības biedrības (turpmāk – SRAB) sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam (turpmāk – SVVA Stratēģija) īstenošanas izvērtējumu, lai 
noskaidrotu SVVA Stratēģijas ietvaros paveikto Saldus un Brocēnu novados, veiktu īstenoto rīcību analīzi, apzinātu 
iespējamo potenciālu un formulētu ieteikumus tālākai efektīvai vietējās rīcības grupas (VRG) un sadarbības partneru 
darbībai jaunizveidotajā Saldus novada teritorijā. Pētījums tika īstenots laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 
17.septembrim. 

Lai analizētu vispārējo jaunizveidotā Saldus novada sociālekonomisko situāciju un raksturotu teritoriju, tika 
izmantotas publiski pieejamās datu bāzes: Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Pilsonības un migrācijas pārvaldes 
(PMLP), Lursoft un Kurzemes NVO centra datu bāze. Savukārt, SRAB SVVA Stratēģijas mērķu un rīcību 
sasniegšanas analīzei izmantoti SRAB sagatavotie dati no LAD EPS par projektu pieteikumiem. Pētījumā analīzē ir 
iekļauti gan apstiprinātie un uzraudzībā esošie projekti, gan arī pārtrauktie  projekti, kā arī visi plānošanas perioda 7 
kārtās iesniegtie projektu pieteikumi (t.sk. noraidītie un atsauktie) to statusā laika posmā no 2016. gada līdz 2021. 
gada jūlijam. 

SRAB SVVA Stratēģijas īstenošanas izvērtējumam tika izmantotas vairākas kvalitatīvās un kvantitatīvas datu 
iegūšanas un analīzes metodes: 

Aptaujas – izvērtējuma ietvaros tika veiktas 2 aptaujas. Ar tiešsaistes anketēšanas metodi tika apzināti 
(1)Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju viedokļi par īstenotājiem projektiem teritorijā, to informētību par LEADER 
atbalstu, kā arī risināmajām vajadzībām- Saldus novada teritorijā (skat. aptaujas anketu un rezultātus 1.pielikumā), 
kā arī (2) SRAB Stratēģijas mērķgrupu - projektu iesniedzējus un īstenotājus, to pieredzi projektu pieteikumu izstrādē 
un projektu īstenošanā (skat. aptaujas anketu un rezultātus 2.pielikumā). Aptaujas tika veiktas laika posmā no 
2021.gada 3.- 13.augustam. Iedzīvotāju anketu aizpildīja 117 respondenti, savukārt, mērķgrupas anketu - 17 
respondenti. 

Fokusgrupas – pētījuma ietvaros notika 5 fokusgrupas - Saldū, Brocēnos, Ezerē, Jaunlutriņos un Nīgrandē, 
kurās tika uzklausīti projektu pieteicēju un īstenotāju, pašvaldību, biedrību, kā arī vietējo iedzīvotāju viedokļi par 
LEADER īstenotā atbalsta kvalitāti SRAB teritorijā; projektu iesniedzēju pieredzi pieteikumu sagatavošanā un 
īstenošanā. Tāpat fokusgrupās tika izzinātas, kādas vēl vajadzības ir aktuālas un risināmas fokusgrupu dalībnieku 
pārstāvētajos pagastos vai darbības jomās. Kopskaitā visās fokusgrupās piedalījās 20 dalībnieki, pārstāvot dažādus 
SRAB teritorijas pagastus un sabiedrības grupas. 

Dokumentu analīze – pētījuma ietvaros veikta projektu dokumentācijas, vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa 
plānošanas dokumentu, saistošo normatīvo aktu un citu ar pētījuma tematiku saistīto avotu izpēte un analīze. 
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Kartogrāfiskā analīze tika izmantota, lai analizētu SRAB teritorijas pagastos un pilsētās īstenotos projektus un  
piesaistīto vai rezervēto ELFLA finansējumu. 

Daļēji strukturētās un neformālās intervijas - kopskaitā 18 intervijās, tika intervēti mērķgrupu pārstāvji, VRG 
pārstāvji un SRAB Padomes locekļi, iegūstot padziļinātu informāciju par SVVA Stratēģijas plānošanas un ieviešanas 
procesu. Savukārt, neformālās intervijas tika veiktas tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem projektu īstenošanas vietās, 
lai skaidrotu viņu viedokli par LEADER atbalsta ietvaros īstenoto projektu lietderību. 

Gadījumu izpēte – pētījumā tika veikta padziļināta izpēte trim projektiem (2 projekti 1. rīcībā un 1 projekts 
2.rīcībā), tiekoties ar projektu īstenotājiem to darbības - projekta īstenošanas vietā, izzinot projekta pieteikuma 
izstrādes un vēlāk arī  projekta īstenošanas pieredzi. 

Pētījuma rezultāti, kā arī ieteikumi SRAB turpmākajai darbībai un SVVA Stratēģijas īstenošanai ir apkopoti 
šajā ziņojumā.  

Pētījumu īsteno SIA LLF Sadarbnīca. Pētījuma autori: MSc. Kristīne Rolle, Dr.oec. Ināra Stalidzāne un MSc. 
Anita Selicka. 
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KOPSAVILKUMS 
 
 

Saldus rajona attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam ar  SRAB Padomes 
lēmumu apstiprināta 2015. gada 30. novembrī. Biedrības „Saldus rajona attīstības biedrības” darbības teritorija ir 
nemainīga kopš tās izveides. Tā aptver Saldus novadu. 

Izvērtējumā analizēta stratēģijas intervences loģika, administrēšanas un projektu īstenošanas process, mērķa 
grupas un projektu atbilstība identificētajām vajadzībām, īstenoto projektu teritoriālais pārklājums.  

SVVA Stratēģija ir veidota atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku 
attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un 
izmantojot pieejamo ELFLA finansējumu tās sagatavošanai un īstenošanai. Plānošanas periodā 2014.-2020. īstenotie 
projekti ir aptvēruši 67% no SVVA Stratēģijā identificētajām vajadzībām. SRAB Stratēģijas īstenošanā ir ievēroti visi 
LEADER pieejas principi, turklāt sadarbības un tīklošanās principu ievērošana īstenojusies arī piecos starpvalstu un 
starpteritoriālos projektos, tādējādi pilnveidojot un attīstot VRG kapacitāti un sadarbības tīklu reģionāli, nacionāli un 
starptautiski.  

Atbalsts, kas sniegts izmantojot LEADER pieeju sekmē novada un kopienu attīstību un vairums no 
plānotajiem SVVA Stratēģijas īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem jau ir sasniegti. Projektu iesniedzēju interese par 
LEADER atbalstu pēc pieprasītā finansējuma apjoma bija trīs reizes lielāka par pieejamo finansējumu. 
Uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektu apstiprinātā atbalsta teritoriālais pārklājums nav vienmērīgs. 
Novadā ir vairāki pagasti, kuros nav īstenots neviens projekts ar LEADER atbalstu. Tie galvenokārt ir pagasti ar lielāko 
iedzīvotāju skaita samazinājumu. 

Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā atspoguļo kopējo tendenci valstī. Iedzīvotāju aizplūšana no novada 
izgaismo divas, it kā pretrunīgas, vajadzības - pirmkārt, darba vietu trūkums, otrkārt - uzņēmēji ar grūtībām atrod 
nepieciešamos darbiniekus. Uzņēmēji ir izrādījuši lielu interesi par ELFLA fonda atbalstu Stratēģijas ietvaros, tomēr 
atbalstīt bija iespējams tikai mazliet vairāk par ceturto daļu no iesniegtajiem projektiem, galvenokārt, ELFLA ierobežotā 
finansējuma dēļ. Visvairāk uzņēmējdarbības atbalsta projekti ir īstenoti Saldus un Brocēnu pilsētās un teritorijās ap 
tām. Uzņēmējdarbības projektos visvairāk ir atbalstīta iekārtu un aprīkojuma modernizācija, kā arī radīti jauni produkti 
un pakalpojumi, kas atraduši savu nišu Latvijas tirgū un ir potenciāls iziet plašākā citu valstu tirgū. Paši uzņēmēji 
norāda, ka nepieciešama uzņēmēju sadarbības un savstarpējā dialoga veicināšana. 
         Nozīmīgu pozitīvu ietekmi LEADER projekti sniedz daudzveidīgu vietējās sabiedrības grupu interešu un 
vajadzību risināšanā sporta jomā, bērnu un jauniešu izglītības (t.sk. interešu izglītības), aktīvās atpūtas iespēju 
nodrošināšanā, kā arī kultūrvēsturisko un dabas objektu labiekārtošanā. Saldus un Brocēnu novada pašvaldības 
iesniedza un īstenoja vislielāko projektu skaitu no visiem pretendentiem. ELFLA atbalstu savu ieceru īstenošanai ir 
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saņēmušas gandrīz puse no sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniedza projekta pieteikumus, vienlaikus kopumā 
tikai 50 no visām Saldus novadā reģistrētajam organizācijām pretendēja uz LEADER atbalstu. Sabiedriskās 
organizācijas norāda uz nepieciešamību stiprināt to kapacitāti. 

Projektu pieteicēji un īstenotāji augsti novērtēja un aktīvi izmantoja SRAB organizētos informatīvos seminārus 
un individuālās konsultācijas, tas, visticamāk, lielā mērā izskaidro arī salīdzinoši labo projektu pieteikumu kvalitāti. 
Vienlaikus ir vērtēšanas kritēriji, kas projektu pieteicējiem un īstenotājiem grūtāk izprotami un īstenojami. Tie ir saistīti 
ar inovācijām, kopprojektu īstenošanu, sadarbības ar zinātni un pētniecību nodrošinājumu, kā arī sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju un jauniešu iesaisti. 

SRAB SVVA Stratēģijas īstenošanā ir sekmīgi uzsākta “Viedo ciemu” koncepta īstenošana, kura labo pieredzi 
jāaicina pārņemt arī citiem novada ciemiem, piedāvājot aktivizēšanas pasākumus un jaunas līdzdalības formas to 
iesaistei viedo ciemu kustībā. Tāpat vairākos projektos ir sekmētas arī tādas iniciatīvās kā zaļais kurss, digitalizācijas 
iespēju iedzīvināšana un aprites ekonomikas principu ieviešana ražošanas procesos. Turpmākajā darbībā ieteicams 
aktivizēt arī pasākumus saistībā ar īsajām pārtikas ķēdēm, lai sekmētu vietējo ražotāju un patērētāju sadarbību, t.sk. 
vietējo ražotāju iesaisti pārtikas zaļajos publiskajos iepirkumos. 

Pētījuma secinājumi un ieteikumi sniegti katrā nodaļā un vispārināti apkopoti noslēgumā. 
  
Pētījuma autori izsaka pateicību Saldus rajona attīstības biedrībai par atbalstu pētījuma izstrādē. 
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1. STRATĒĢIJAS DARBĪBAS TERITORIJA UN MĒRĶA GRUPAS 
 
Biedrības „Saldus rajona attīstības biedrības” (turpmāk SRAB) darbības teritorija ir Saldus novads, kas ietver 

līdz 2021. gada 30. jūnijam esošos Saldus un Brocēnu novadus, - iepriekš esošo Saldus rajonu. SRAB darbības 
teritorija ir nemainīga kopš izveides, tā robežojas ar Dienvidkurzemes, Dobeles, Kuldīgas un Tukuma novadiem, kā 
arī Lietuvas Republiku. 

Saldus novadā ietilpstošie pagasti un divas pilsētas ir atšķirīgas gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, un 
ekonomiskās attīstības ziņā, tomēr, kā vienas vietējās rīcības grupas teritorija, tie spēj viens otru papildināt, tādējādi 
nodrošinot pilnvērtīgāku visas teritorijas attīstību kopumā.  

1.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ IZMAIŅAS  

Iedzīvotāju skaits SRAB darbības teritorijā pēc CSP datiem 2014. gadā bija 30322 iedzīvotāji. 2020. gadā tas 
ir samazinājies līdz 27220 iedzīvotājiem jeb par 3102 iedzīvotājiem, t.i., 10,2%. Iedzīvotāju skaits, sastāvs un tā 
izmaiņas ir būtisks teritorijas attīstības rādītājs, kas jāņem vērā attīstības plānošanas procesā. 

 

1.1. Iedzīvotāju proporcionālais izvietojums SRAB teritorijā, 2021.gada janvāris. Avots: PMLP 
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Saldus novadā vislielākais iedzīvotāju skaits ir Saldus un Brocēnu pilsētās, lielākais pagasts pēc iedzīvotāju 
skaita ir Novadnieku pagasts, kurā dzīvo 6% novada iedzīvotāju (skat. Attēlu 1.1.). Savukārt, vismazāk iedzīvotāju 
dzīvo Jaunauces, Vadakstes un Zvārdes pagastos (atbilstoši - 300, 363 un 368 iedzīvotāji).  

Lai arī SVVA Stratēģijas sasniedzamajos rādītājos tika iekļautas negatīvās migrācijas tendences - iedzīvotāju 
skaita samazinājums, tomēr vairākās teritoriālajās vienībās tas ir bijis būtiski straujāks par prognozēto – piemēram, 
iepriekšējā Saldus novada teritorijā kopumā dzīvotāju skaits ir sarucis daudz straujāk kā ieplānots. Savukārt, Brocēnu 
novadā samazinājums ir mazāks par prognozēto (skat. Attēlu1.2.). 

 

1.2. Iedzīvotāju skaita samazinājums Saldus un Brocēnu novados laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Avots: CSB 

Bijušajā Saldus novadā iedzīvotāju skaits šajā laika posmā ir samazinājies par 11,9% (tika prognozēti 2%), 
bet Brocēnu novadā tikai par 3,3% (prognozēti 8,7%). Šī tendence atspoguļo Latvijas kopējo situāciju - laika posmā 
no 2014. līdz 2020. gadam iedzīvotāju skaits Latvijā turpinājis samazināties, sarūkot iedzīvotāju kopskaitam valstī.  
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1.3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos un pilsētās 2020. gadā % pret 2014.gadu. Avots: CSB 

Vislielākais iedzīvotāju procentuālais samazinājums (virs 20%) ir Vadakstes, Šķēdes un  Pampāļu pagastos 
(skat. Attēlu 1.3.). Savukārt, divos pagastos - Gaiķu un Zvārdes, ir 1% pieaugums.  
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1.4. Aizbraukušie iedzīvotāji attiecībā pret esošo iedzīvotāju skaitu pagastos un pilsētās laika posmā no 2000. līdz 2021. gadam.       
Avots: CSB eksperimentālie dati 

Arī skatoties ilgāka laika perioda dinamikā - laika posmā no 2000. līdz 2021. gadam -  vislielākais no pagasta 
aizbraukušo skaits pret pagastā esošajiem iedzīvotājiem ir Vadakstes pagastā -112%, bet 80 un vairāk procentu 
samazinājums ir arī Pampāļu, Nīgrandes, Jaunauces, Šķēdes un Rubas pagastos (skat. Attēlu 1.4.). Šajā periodā arī 
abās pilsētās ir līdzīgs stāvoklis, vienīgi Brocēnu pilsētā pēdējos gados samazinās iedzīvotāju aizplūšana. 
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Laika posmā no 2000. līdz 2021. gadam no SRAB teritorijas uz ārzemēm ir pārcēlušies 4586 iedzīvotāji (CSP 
eksperimentālie dati). 

 

1.5. Laika posmā no 2000. līdz 2021. gadam uz ārzemēm aizbraukušo iedzīvotāju attiecība pret esošo iedzīvotāju skaitu pagastos un 
pilsētās. Avots: CSB eksperimentālie dati 

Vismazākais procentuālais aizplūdums ir Novadnieku un Zirņu pagastos, Saldus pilsētā (skat. Attēlu 1.5.). 
Divdesmit un vairāk procentu iedzīvotāju ir pārcēlušies uz ārzemēm Pampāļu, Nīgrandes, Jaunauces, Šķēdes, Rubas 
un Lutriņu pagastos, bet visvairāk no Vadakstes pagasta (gandrīz 39%). 

Iedzīvotāju migrācija ir cieši saistīta ar sociālekonomisko aktivitāti teritorijā, salīdzinot iedzīvotāju emigrācijas 
tendences pagastos ar LEADER ietvaros īstenoto projektu teritoriālo pārklājumu jaunizveidotajā Saldus novadā, 
redzams, ka šajos pagastos plānošanas periodā netika piesaistīts ELFLA finansējums vai tas piesaistīts ļoti mazā 
apjomā, īpaši uzņēmējdarbības jomā. 
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Vienlaikus kopumā LEADER atbalsts ir sekmējis nelielas pozitīvas pārmaiņas teritorijā attiecībā uz imigrāciju. 
Vismaz divi no īstenotajiem uzņēmējdarbības projektiem ir veicinājuši cilvēku atgriešanos Saldus novadā - Saldus 
novada pašvaldības un uzņēmēja sadarbības rezultātā izveidotais zobārstniecības kabinets un zobārstniecības 
pakalpojuma atjaunošana Druvā ir sekmējusi pieredzējuša zobārsta ar ģimeni reemigrāciju no Somijas uz Latviju. 
Līdzīgi LEADER atbalsts ir devis pamatu atgriezties un attīstīt savu uzņēmējdarbību profesionālam arboristam. 

Analizējot SRAB teritorijas iedzīvotāju datus pēc dzimuma un vecuma, redzams, ka, samazinoties kopējam 
iedzīvotāju skaitam Saldus un Brocēnu novados laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam, abos ir novados ir vērojams 
atšķirīgs samazinājuma īpatsvars dzimumu griezumā.  

Saldus novadā minētajā laika periodā vīriešu skaits pret sākotnējo 2014. gadā ir samazinājies par 7%, bet 
sieviešu par 5,5%. Savukārt, Brocēnu novadā - vīriešu skaits samazinājies tikai par 1,4% un sieviešu par 1,2%. (skat. 
Attēlu 1.6.). 

 

1.6. Sieviešu un vīriešu skaits novados 2014. un 2021. gada sākumā. Avots: CSB 

Analizējot pēc vecuma struktūras, redzams, ka bērnu skaits vecumā no 0-14 gadiem Saldus novadā ir 
samazinājies par 490 bērniem, bet īpatsvars ir palicis nemainīgs 15,8%. Savukārt Brocēnu novadā vērojama cita 
tendence - bērnu skaits ir pieaudzis par 57 un arī īpatsvarā ir tas pieaudzis no 15,4 uz 16,9%. 

Iedzīvotāji vecuma grupā 15-64 gadi, veido lielāko īpatsvaru no iedzīvotājiem kopskaitā Saldus novadā - 2021. 
gada sākumā 64% pret nepilniem 62% Brocēnu novadā (skat. Attēlus 1.7. un 1.8.).  

Vecuma grupā virs 65 gadiem Brocēnu un Saldus novados ir neliels iedzīvotāju skaita pieaugums (atbilstoši 
29 un 89 iedzīvotāji), bet īpatsvarā vērojums neliels pieaugums.  
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1.7. Iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām Brocēnu novadā 2014.  un 2021. gada sākumā. Avots: CSP 

 

1.8. Iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām Saldus novadā 2014.  un 2021. gada sākumā. Avots: CSP
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1.2. NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Vērtējot iedzīvotāju aizplūšanu no novada, jāņem vērā vairāki aspekti -  nodarbinātības - cilvēki aizbrauc, jo 
nav darba, īpaši jaunie cilvēki, kā arī uzņēmējdarbības aspekti – uzņēmēji ar grūtībām atrod nepieciešamos 
darbiniekus. Kopumā, laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam SRAB teritorijā nodarbināto skaits pēc faktiskās darba 
vietas ir samazinājies par 877, bet bijušajā Brocēnu novadā tas palielinājies par 12 nodarbinātajiem (skat. Attēlu 1.9.). 

 

1.9. Nodarbinātu skaits pēc faktiskās darba vietas. Avots: CSP 

Darbinieku, par kuriem nodokļus maksā darba devējs, un pašnodarbināto personu skaita proporcija šajā 
periodā nav būtiski mainījusies (skat. Attēlu 1.10.). 2014. gadā šī proporcija bija vienāda abos novados – atbilstoši 
91% un 9%. 2019. gadā Saldus novadā, samazinoties darbinieku skaitam, par kuriem nodokļus maksā darba devējs, 
par 1% pieaudzis pašnodarbināto personu skaits, kas pēc fakta palicis nemainīgs, bet Brocēnu novadā 
pašnodarbināto personu skaits palielinājies par 31 personu. 
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1.10. Nodarbinātu skaits pēc faktiskās darba vietas sadalījumā pēc nodarbinātības veida Saldus novadā. Avots: CSP 

SRAB teritorijā 2014. gadā bija reģistrētas 2740 ekonomiski aktīvas statistikas vienības, bet 2019. gadā bija 
2664 ekonomiski aktīvas statistikās vienības. SVVA Stratēģijā bija plānots to pieaugums, bet tas neapstiprinājās. 
Savukārt, plānotais tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem ir apstiprinājies. 
Tomēr tas ir apstiprinājies galvenokārt - iedzīvotāju skaita samazinājuma dēļ. Saldus novada teritorijā šis rādītājs ir 
palielinājies 2014.-2019. gados no 87 uz 93, bet Brocēnu novadā no 70 uz 77. 

Visvairāk SRAB teritorijā ir reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (1820 SIA, no kurām aktīvas ir 1184) 
un zemnieku saimniecības (1518, no kurām aktīvas ir1046). Laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam Saldus novada 
teritorijā no jauna reģistrētas 612 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 315 biedrības (skat. Tabula 1.1.). 

Tabula 1.1. Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika un sadalījuma pa tiesiskajām formām, LURSOFT 
SIA, 03.09.2021 

Nr.p
.k. Tiesiskā forma 2014.-2021. Kopā Aktīvi 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)* 612 1820 1184 
2. Biedrība (BDR)*** 315 549 529 
3. Individuālais komersants (IK)* 55 416 163 
4. Zemnieku saimniecība (ZEM)** 22 1518 1046 
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5. Nodibinājums (NOD)*** 5 8 6 
6. Pilnsabiedrība (PS)* 4 9 5 
7. Arodbiedrības patstāvīgā vienība (ARV)*** 2 2 2 
8. Draudze **** 2 23 23 
9. Ārvalsts komersanta filiāle (AKF)* 1 7 2 
10. Kooperatīvā sabiedrība (KB)** 1 64 12 
11. Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona (KAT)**** 1 8 8 
12. Akciju sabiedrība (AS)* 0 11 7 
13. Filiāle (FIL)* 0 13 2 
14. Komandītsabiedrība (KS)* 0 1 0 
15. Akciju sabiedrība (AS)** 0 2 0 
16. Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG)** 0 1 0 
17. Valsts uzņēmums (VU)** 0 7 0 
18. Individuālais uzņēmums (IND)** 0 397 142 
19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)** 0 296 1 
20. Filiāle (FIL)** 0 19 0 
* Komercreģistrs    
** Uzņēmumu reģistrs    
*** Biedrību un nodibinājumu reģistrs    
**** Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs    

 
Lauksaimniecība jau tradicionāli ir nozīmīga novada attīstības nozare (skat.Tabula 1.2.). Novadā ir aktīvi arī 

dažādu pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, 42 automobiļu apkopes un remonta uzņēmumi, 31 restorānu un mobilo 
vietu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, 27 taksometru pakalpojumu sniedzēji, 22 reklāmas aģentūras, u.c.  

Nākotnē nav paredzams zemnieku saimniecību skaita pieaugums, jaunas darba vietas novadā varētu veidot 
ražošanas uzņēmumi un dažādi pakalpojumu sniedzēji, t.sk. pašnodarbinātie. 

Tabula 1.2. Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem, LURSOFT SIA, 03.09.2021(darbības veidi ar lielāko uzņēmumu 
skaitu) 

NACE 
kods Darbības veids skaits 

01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 462 
46.21 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 122 
41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 60 
02.20 Mežizstrāde 56 
68.20 Sava un nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 52 
01.29 Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana 50 
47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 49 

69.20 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu 
jautājumos 43 

45.20 Automobiļu apkope un remonts 42 
56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 31 

47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, 
dzērienus vai tabaku 31 
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02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 29 
49.32 Taksometru pakalpojumi 27 
16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 26 
96.09 Citur nekvalificēti individuālie pakalpojumi 26 
47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos 25 
74.90 Citur nekvalificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 22 
73.11 Reklāmas aģentūru darbība 22 
01.41 Piena lopkopība 20 
02.40 Mežsaimniecības palīgsaimniecība 19 
43.94 Citur nekvalificēti specializētie būvdarbi 18 
47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 18 
96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 18 
01.62 Lopkopības papilddarbības 17 
01.49 Citu dzīvnieku audzēšana 16 
56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 16 
35.11 Elektroenerģijas ražošana 12 
47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 12 

Citi darbības veidi 
86.21 Vispārējā ārstu prakse 8 
86.23 Zobārstu prakse 7 
93.11 Sporta objektu darbība 6 
43.32 Galdnieku darbi 6 
75.00 Veterinārie pakalpojumi 5 
86.22 Specializēta ārstu prakse 4 
74.20 Foto pakalpojumi 2 
79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi 2 
93.13 Fitnesa centra darbība 1 
93.19 Citas sporta nodarbības 1 

 
Uzņēmējdarbību un tās attīstību ietekmē uzņēmumu teritoriālais izvietojums, nepieciešamo resursu 

(cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras, pārvaldes un finanšu resursu) pieejamība un kvalitāte. 
Uzņēmējdarbību visvairāk ietekmē valsts likumdošana. Pašvaldības rīcībā ir ierobežoti atbalsta instrumenti, ar kuru 
palīdzību iespējams nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, sekmēt uzņēmēju konkurētspēju. SVVAS ir 
nozīmīgs instruments mazās uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai. Detalizētāku izvērtējumu par ELFLA 
finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības veicināšanai skat. 5.1. Uzņēmējdarbības atbalsta izvērtējums.  
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1.3. SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

Saskaņā ar Kurzemes  NVO centra datu bāzi 2021. gada 20. jūlijā SRAB teritorijā bija reģistrētas 5141 
biedrības un nodibinājumi. Gandrīz 85%  jeb 446 no tām ir reģistrētas bijušajā Saldus novadā, savukārt 15% (68) - 
Brocēnu novadā.  2019.gadā Saldū bija vislielākais biedrību un nodibinājumu blīvums Latvijā - 19,3  sabiedriskās 
organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem (Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, finanses, 
2019, 4).  

Lielākā daļa no jaunizveidotajā Saldus novada teritorijā reģistrētajām organizācijām ir nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas un dzīvokļu īpašnieku biedrības - 44%, otra plašāk pārstāvētā NVO darbības joma ir sports un ar 
to saistītas aktivitātes (t.sk. auto un avio). Tāpat plaši ir pārstāvētas tās biedrības, kas īsteno vietējās sabiedrības 
iesaistes, līdzdalības, izglītošanas un citas ar pilsonisko sabiedrību saistītās darbības (skat. Attēlu 1.11.). 

 

 

1.11. Sabiedriskās organizācijas pēc to darbības jomas. Avots: Kurzemes NVO centrs 

Pēdējos gados Latvijā veiktie pētījumi par NVO sektoru liecina, ka kopumā apmēram 16 - 18% no 
reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām nav aktīvas, savukārt tikai nedaudz vairāk kā puse 50,4% ir finansiāli 
aktīvas (Latvijas pilsoniskā alianse 2020, Providus 2021). Balstoties uz kopējo tendenci Latvijā, var pieņemt, ka faktiski 
jaunizveidotajā Saldus novadā aktīvi darbojas nedaudz vairāk kā 400 sabiedriskās organizācijas. Analizējot datus 
griezumā - kādu sabiedrības grupu intereses ir visvairāk pārstāvētas, var secināt, ka visplašāk pārstāvētas ir dzīvokļu 

                                                
1 Pētījuma ietvaros tika apzināti vairāk reģistri un datu bāzes, kurās reģistrētas sabiedriskās organizācijas. Dati par to skaitu lai arī nebūtiski, 
tomēr atšķīrās. Šī pētījuma ietvaros analīzei tiek izmantoti Kurzemes NVO centra datu bāzes dati, ko izmanto arī SRAB SVVA Stratēģijas 
rādītāju izpildes novērtējumam. 
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īpašnieku2 un sporta jomas pārstāvju intereses. Būtiski mazāk ir to organizāciju, kas aizstāv sociāli mazāk aizsargātās 
vai sociālajam riskam pakļautās sabiedrības grupas – cilvēki ar ierobežotām iespējām, invaliditāti, seniori, mazturīgie 
iedzīvotāji u.c. Detalizētāku izvērtējumu par ELFLA finansējuma piesaisti sabiedriskā labuma iniciatīvām skat. 5.2. 

Vietas potenciāla attīstības (sabiedriskā labuma) atbalsta izvērtējums. 

1.4. SECINĀJUMI  

Kopumā apskatot SRAB teritoriju ir secināms, ka tajā ir līdzīgas attīstības tendences kā valstī kopumā. Kā 
būtiskākās problēmas, kas risināmas un priekšrocības, kas izmantojamas visai VRG teritorijai kopumā, ir: 

● Iedzīvotāju skaita samazināšanās, darbspējas vecuma iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm. To būtu 
iespējams mainīt, pirmkārt, turpinot attīstīt jaunas darba vietas un vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
Vienlaikus nepieciešams uzlabot dzīves vides apstākļus vietējiem iedzīvotājiem – kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamība, daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes, sakārtota apdzīvoto vietu infrastruktūra un dzīvojamā 
fonda pieejamība..  

● Lauksaimnieciskā ražošana arvien modernizējas, tādēļ tajā nav paredzams darba vietu skaita pieaugums. 
Modernu un jaudīgu iekārtu uzstādīšana ražotnēs ne vienmēr rada arī darba vietas, bet var sekmēt tieši 
pretējo – samazināt nepieciešamību pēc darbaspēka. Jaunas darba vietas var veidoties jaunajos mazajos un 
vidējos uzņēmumos, kuri atrod savu nišu ar kādu jaunu produktu vai pakalpojumu.  

● Objektu ar tūrisma un aktīvās atpūtas potenciālu attīstība un izmantošana. Šo jomu būtu iespējams attīstīt, 
veicinot dažādu aktīvās atpūtas un tūrisma objektu īpašnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju veiksmīgāku 
sadarbību un piedāvājumu kompleksu sniegšanu. 

● SRAB teritorijā ir liels sabiedrisko organizāciju skaits, kas nodrošina plašu un daudzveidīgu vietējās 
sabiedrības grupu interešu un vajadzību pārstāvniecību. Vienlaikus ļoti maz ir to organizāciju, kas strādā un 
pārstāv sabiedrības mazāk aizsargātās grupas (kā piemēram, cilvēkus ar ierobežotām iespējam, seniorus 
u.c.), būtu nepieciešams īstenot pasākumus šo organizāciju kapacitātes stiprināšanai, jo tās var būt ļoti 
nozīmīgs resurss sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanai teritorijās, kur pašvaldības kapacitāte šo funkciju 
nodrošināšanai ir ierobežota. 

                                                
2 Dzīvokļu biedrību intereses visbiežāk ir vērsta uz konkrētu īpašumu apsaimniekošanas, sakārtošanu un uzturēšanu, to dibināšanu nosaka 
normatīvais regulējums. Šī pētījuma ietvaros dzīvokļa biedrības netiek padziļināti vērtētas. 
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2. STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBA, SASKAŅOTĪBA UN LEADER PRINCIPI 
 

2.1. STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBA UN SASKAŅOTĪBA 

SRAB stratēģija nosaka, ka “izmantojot Saldus un Brocēnu novadu visu resursu stiprās puses, uzsvars tiks 
likts uz projektu savstarpējo papildinātību, gan vienam projektam no otra, gan savstarpēji veidojot sadarbības 
modeļus: uzņēmējs, pašvaldība, NVO. Teritorijā vēlamies radīt “ūdenī iemesta akmens“ rezonansi jeb multiplikatīvu 
efektu, kad viena uzņēmēja, personas, biedrības darbība, aktivitāte vai pakalpojums izsauc nākamās, tās savstarpēji 
papildina viena otru. Tas iespējams, izmantojot gan jau ieguldītos resursus teritorijas attīstībā, gan piesaistot jaunus 
finanšu līdzekļus, gan izmantojot iepriekšējo periodu iestrādes. Multiplikatīvais efekts ir viens no būtiskākajiem 
aspektiem vietējās attīstības stratēģijas veiksmīgas īstenošanas pamatā. Jāmeklē risinājumi, kas ļautu efektīvāk 
izmantot resursus, pārņemt pozitīvu praksi un pieredzi, palielināt privātā sektora un biedrību iesaisti sabiedrībai 
svarīgu pakalpojumu sniegšanā.” 

Ministru kabineta noteikumi Nr.5903  nosaka divus apakšpasākuma mērķus: 
● veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības 

vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī 
attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina 
konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību (2.1.)4; 

● veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras 
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju 
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, 
kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam (2.2). 
Apakšpasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalsts ir pieejams šādām darbībām: 

● aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas": 
o jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai (5.1.1.); 

                                                
3 Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 
un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 
4 Numerācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 590 
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o lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 
(5.1.2.); 

o vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu 
realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai (5.1.3.); 

o darbinieku produktivitātes kāpināšanai (5.1.4.). 

● aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas": 
o vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību (5.2.1.); 
o sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai (5.2.2.). 
SRAB stratēģijā noteikti divi mērķi un tiem atbilstošas četras rīcības un sešas prioritātes: 

 

 
 

 

 

  
 

Prioritātes: 
● Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu stiprināšanai 
● Atbalsts iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidei uzņēmējdarbībā 
● Atbalsts sadarbības sistēmas izveidei uzņēmējdarbībā 

● Atbalsts vietējo produktu 
ražošanai  

● Atbalsts sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstībai      

● Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
daudzveidībai un stiprināšanai 

2.1. Stratēģijas mērķi un to atbilstošās rīcības un prioritātes 

SRAB Stratēģijas mērķi un rīcības ir savstarpēji saskaņoti, tomēr mērķu formulējums nav veiksmīgs (skat. 
Attēlu 2.1.). Mērķis nav “atbalsts”, tam jābūt projicētam uz nākotnes situāciju, kuru tiecas sasniegt, īstenojot stratēģiju 
- piemēram, “Kopienas vajadzībām atbilstoša vietējā ekonomika“.  

 

 
Mērķis 2: 

 Atbalstīt kopienas vajadzībām 
pieprasītas vietas potenciāla 

attīstības  iniciatīvas 

 

2. Rīcība 
Atbalsts kopienas 

vajadzībām 
pieprasītām vietas 

potenciāla attīstības 
iniciatīvām 

 

3. Rīcība 
Stratēģiskais 
projekts “Ielu 
tirdzniecības 

laukuma un atpūtas 
vietas izveide Ezerē”  

 

4. Rīcība 
Stratēģiskais projekts 
“Cieceres ezera un 
Dūņupes teritorijas 
labiekārtošana un 

dabas taku izveide” 

 

 
Mērķis 1:  

Atbalstīt kopienas vajadzībām 
pieprasītas vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas. 

 

1.Rīcība:  
Atbalsts kopienas 

vajadzībām pieprasītām 
vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvām  
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Mērķu un rīcību identiskie formulējumi  padara dokumentu nepārskatāmu, un ir mulsinoši lietotājam. Rīcības 
ietver visas SVVAS MK noteikumos paredzētās aktivitāšu darbības, un tikai tās. SRAB stratēģijā netiek paredzēta 
finansējuma piesaiste rīcībām no citiem avotiem, lai gan formāli ir pieminēti citi finansējuma avoti un daži no tiem 
piesaistīti SRAB īstenotajos projektos (piemēram, ESF un pašvaldību finansējums). 

SRAB Stratēģijā nav atspoguļota prioritāšu noteikšana. Prioritāšu formulējums, lai gan saprotams, nav 
veiksmīgs. Ja prioritāte ir “Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu stiprināšanai”, tad iespēja vai vajadzība, 
piemēram, “Modernu iekārtu iegādei” rada iespaidu, ka iegādājoties modernu iekārtu mērķis ir sasniegts, jo atbalsts 
ir sniegts. Taču uzdevums ir veicināt uzņēmējdarbību, radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot 
vietējos resursus, attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
u.c. Atbalsts ir instruments attīstības sekmēšanai definētajās prioritārajās jomās. Līdz ar to, šīs prioritātes iespējamais 
formulējums būtu “Uzņēmējdarbības stiprināšana”. 

SRAB Stratēģijā prioritātes ir sasaistītas ar kopienas identificētām vajadzībām, kuras ir ļoti plašas, bet nav 
identificējamas svarīgākās vajadzības. Lai gan apzinātās vajadzības ir daudz plašākas par LEADER SVVAS ietvaru, 
pati SRAB stratēģija ir veidota tikai ELFLA finansējuma piesaistīšanai. 

 

2.2. Stratēģijā identificētās vajadzības 

Kopumā SRAB Stratēģijā ir identificētas 58 vajadzības, no kurām vienā vai vairākos projektos ietvertas 39 jeb 
67% (skat. Attēlu 2.2.). 

Stratēģijā norādīts, ka VRG teritorijā ir nepieciešami daudzpusīgi ieguldījumi uzņēmējdarbībā, tādēļ netiek 
definētas konkrētas atbalstāmās uzņēmējdarbības nozares, tomēr prioritāte ir ražošanas un pakalpojumu attīstība, 
kuros nepieciešama inovatīva, radoša pieeja, vienlaikus saglabājot tradīcijas un kultūras mantojumu. 
Uzņēmējdarbības attīstībai ir noteiktas  četras prioritātes ar 40 vajadzībām. 

Apstiprinātie un uzraudzībā esošie projekti prioritātes “Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
stiprināšanai” atbilst kopienas identificētajām vajadzībām un iekļaujas visās Stratēģijas rīcībās. Vides labiekārtošanas 

58
39
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Vajadzības

Vajadzības nav ietvertas projektos Vajadzīvas ietvertas vai daļēji ietvertas projektos Visas identificētās vajadzības
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(tūrisma pakalpojumu attīstībā), telpu un infrastruktūras sakārtošanā kā arī kultūrvēsturisku objektu renovācijā, 
restaurācijā, rekonstrukcijā iesaistās gan pašvaldība, gan sabiedriskās organizācijas. Trīs no identificētajām 
vajadzībām nav guvušas īstenojumu. (Skat. Attēlu 2.3. un Tabula 2.1.). 

 

2.3. Vajadzības, kuras ietvertas prioritātē “Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu stiprināšanai” 

Tabula 2.1. Prioritātes “Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu stiprināšanai” vajadzības un tām atbilstošo projektu skaits 

Prioritāte Iespējas/vajadzības Atbilstošie projekti 

Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
un pakalpojumu 
stiprināšanai 

Pievienotās vērtības radīšana 
 produktiem un pakalpojumiem 

11 projekti 1. rīcībā 
1 projekts 2. rīcībā 

Modernu iekārtu iegāde 16 projekti 1.rīcībā 

Telpu un infrastruktūras sakārtošana 4 projekti 1. rīcībā 
2 projekti 2. rīcībā 

Publiski pieejamo ūdenstilpņu sakārtošana un 
izmantošana pasākumiem 3 projekti 1. rīcībā 

Viesu namu, moteļu un tūrismu naktsmītņu 
izveide un attīstība kompleksā ar ēdināšanas 
iespējām 

1 projekts 1. rīcībā 
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SPA un pirts pakalpojumu izveide un attīstība 
u.c. Nav 

Vides labiekārtošanas objekti 4 projekti 2. rīcībā 
Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
nepieciešamais aprīkojums Nav 

Kempingu vietu izveide un attīstība Daļēji 
Infrastruktūras izveide autoceļa malā (Rīgas; 
Liepājas; Kuldīgas: Ezeres virzienā) 1 projekts 4. rīcībā 

Kultūrvēsturisku objektu renovācija, 
restaurācija, rekonstrukcija 3 projekti 2. rīcībā 

Svešvalodu prasmju attīstība Nav 
Tūrisma maršrutu un mārketinga materiālu 
izstrāde (t.sk. svešvalodās) 1 projekts 2. rīcībā 

Novadu vēsturisko liecību saglabāšana 5 projekti 2. rīcībā, no tiem 
3 atbilst arī citai vajadzībai 

 
Prioritātē “Atbalsts iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidei uzņēmējdarbībā” (jeb “Iedzīvotāju zināšanu un 

prasmju pilnveide uzņēmējdarbībā”) iekļaujas septiņi biedrību un pašvaldības īstenotie projekti, kuri sekmē telpu 
pieejamību, kā arī piedāvā izglītojošus pasākumus. (skat. Tabula 2.2.). Piecas vajadzības nav guvušas īstenojumu, 
turklāt trīs no tām ir ārpus ELFLA finansējuma nosacījumiem.  Vajadzība “Veselīga dzīvesveida atbalsta pasākumi” 
būtu vairāk piederīga prioritātei “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu daudzveidībai un stiprināšanai”, jo šajā prioritātē tie 
būtu pasākumi, kuros iedzīvotāji iegūtu zināšanas un prasmes, kā attīstīt uzņēmējdarbību veselīga dzīves veida 
sekmēšanai – tādu projekta pieteikumu nebija. 

Tabula 2.2. Prioritātes “Atbalsts iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidei uzņēmējdarbībā” vajadzības un tām atbilstošo projektu skaits 

Prioritāte Iespējas/vajadzības Atbilstošie projekti 

Atbalsts iedzīvotāju 
zināšanu un prasmju 
pilnveidei 
uzņēmējdarbībā 

Telpu pieejamība jaunas uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 2 projekti 2. rīcībā 

Mini kredīti, cita veida aizdevumi 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Nav 

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Nav  
Prakses vietu radīšana jauniešiem uzņēmumos 
un citās organizācijās Nav 

Veselīga dzīvesveida atbalsta pasākumi Nav 
Biznesa projektu un inovatīvu ideju konkursu 
(Start up) organizēšana un labāko projektu 
atbalstīšana pagastos un pilsētās 

Nav 

Izglītības un mūžizglītības pasākumi 5 projekti 2. rīcībā 

Pieredzes apmaiņas braucieni biznesa ideju 
ģenerēšanai un pieredzes gūšanai un vairošanai VRG sadarbības projekti 

Radošo nometņu organizēšana VRG sadarbības projekts 
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Sadarbības sistēma uzņēmējdarbībā novadā jau īstenojas Saldus uzņēmējdarbības biedrības aktivitātēs, un 

tā kā veiksmīga ir novērtēta arī veiktajā iedzīvotāju aptaujā. Biedrība ir dibināta 2019. gada oktobrī un vēl nav 
īstenojusi nevienu projektu SVVA Stratēģijas ietvaros. Projektus šajā prioritātē īstenoja pašvaldības, biedrības, 
uzņēmējs, zemnieku saimniecība un te iekļaujas arī SRAB sadarbības projekti (skat. Tabula 2.3.). Trīs no apzinātajām 
vajadzībām nav guvušas īstenojumu plānošanas periodā. 

Tabula 2.3. Prioritātes “Atbalsts sadarbības sistēmas izveidei  uzņēmējdarbībā” vajadzības un tām atbilstošo projektu skaits” 

Prioritāte Iespējas/vajadzības Atbilstošie projekti 

Atbalsts sadarbības 
sistēmas izveidei 
uzņēmējdarbībā 

 

Kopīgu tirdzniecības vietu ierīkošana pagastos 1 projekts 2 rīcībā un 1 
VRG sadarbības projekts 

Mājražotāju biedrību īstenoti pasākumi 
mājražotāju sadarbībai un kooperācijai 1 projekts 2. rīcībā 

Apmācības sociālo tīklu izmantošanai savu 
produktu un preču popularizācijai VRG Sadarbības projekti 

Dažādas izstādes, gadatirgi, degustācijas 
akcijas u.c. tamlīdzīgi pasākumi VRG Sadarbības projekti 

Vietējā zīmola attīstība VRG sadarbības projekts 
Kopkatalogu un citu kopīgu mārketinga 
materiālu izveide, vienota reklāma VRG sadarbības projekts 

Informatīvais atbalsts produkcijas 
popularizēšanā un izplatīšanā (TV kampaņas 
u.c.) 

1 projekts 2. rīcībā (atbilst 
arī citai vajadzībai) un 1 
VRG sadarbības projekts 

Kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, tādējādi 
apvienojot vairākus tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus viena ķēdē 

1 projekts 1. rīcībā (atbilst 
arī citai vajadzībai) 
1 projekts 2. rīcībā (atbilst 
arī citai vajadzībai) 

Uzņēmēju konsultatīvo padomju aktīva 
līdzdalība pašvaldībās lēmumu pieņemšanā par 
UDV pilnveidošanas jautājumiem 

Nav 

Jaunu biedrību un interešu klubu veidošanas un 
darbības atbalsts Nav 

Vienotu interneta platformu izveide, kopīgas 
mājaslapas Nav 

Pieredzes apmaiņas pasākumi VRG Sadarbības projekti 
Atbalsts patentu reģistrēšanai, PVD un CS 
atbilstības sertifikātu saņemšanai 

Nav (darbinieku 
konsultācijas) 

 
Prioritātes “Atbalsts vietējo produktu ražošanai” ietvaros pieci uzņēmēji ir attīstījuši vietējos produktus 

(inovatīvi koka galdi, vaska sveces, ogu-medus batoniņi un ogu-medus tējas stienīši, elektrosadales un komutācijas 
iekārtas), kā arī ieguldījumu ir sniedzis SRAB sadarbības projekts “Ražots Kurzemē”. Arī seno amatu apgūšanai tika 
apstiprināts projekts, bet īstenotājs to pārtrauca (skat. Attēlu 2.4.). 
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2.4. Vajadzības, kuras ietvertas prioritātē “Atbalsts vietējo produktu ražošanai” 

Prioritātes “Atbalsts sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai”  ietvaros ir īstenots viens projekts - Dienas centra 
izveide Ezerē, kurš aptver divas no identificētajām vajadzībām. Projekta īstenotājs ir Saldus novada pašvaldība (Skat. 
Tabulu 2.4.). Trīs no apzinātajām vajadzībām nav guvušas īstenojumu. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība ir 
turpmākajos gados risināms uzdevums, kā arī sociālās aprūpes joma būtu deleģējama arī biedrībām.  

Tabula 2.4. Prioritātes “Atbalsts sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai” vajadzības un tām atbilstošo projektu skaits 

Prioritāte Iespējas/vajadzības Atbilstošie projekti 

Atbalsts sociālās 
aprūpes pakalpojumu 
attīstībai 

Pansionātu /aprūpes centru /stacionāru/dzīvokļu 
u.c. izveide un to darbības atbalsts 1 projekts 2. rīcībā  

Sociālās infrastruktūras attīstība Nav 

Senioru apmācības (interneta, internetbankas, 
bankomātu u.c. lietošanai) Nav 

Speciālistu sagatavošana un tālākizglītība Nav 

Sociālās uzņēmējdarbības un sociālo 
pakalpojumu attīstības atbalsts Daļēji (tas pats projekts) 

 
Prioritātes “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu daudzveidībai un stiprināšanai” identificētās vajadzības ir ietvertas 

pašvaldību un sabiedrisko organizāciju projektos (skat. Attēlu 2.5. un Tabula 2.5.). Visvairāk projektu ir atsaukušies 
uz vajadzību “Infrastruktūra un aprīkojums dzīves vides uzlabošanai: nometnēm, sporta bāzēm (dušas, ģērbtuves), 
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estrādēm, cīņas sporta veidiem, airēšanai, velo, moto, auto sportam u.c., tenisam un futbolam ziemas mēnešos” - 
kopā 19 projekti. 

 

 

2.5. Vajadzības, kuras ietvertas prioritātē “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu daudzveidībai un stiprināšanai” 
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Tabula 2.5. Prioritātes “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu daudzveidībai un stiprināšanai” vajadzības un tām atbilstošo projektu skaits 

Prioritāte Iespējas/vajadzības Atbilstošie projekti 

Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu 
daudzveidībai un 
stiprināšanai 

Infrastruktūra un aprīkojums dzīves vides 
uzlabošanai: nometnēm, sporta bāzēm (dušas, 
ģērbtuves), estrādēm, cīņas sporta veidiem, 
airēšanai, velo, moto, auto sportam u.c., 
tenisam un futbolam ziemas mēnešos 

19 projekti 2. rīcībā 

Veloceliņu izveide, dabas taku izveide 1 projekts 2. rīcībā (atbilst arī citai 
vajadzībai) 

Aktivitātes, kas dotu pienesumu vietējai 
ekonomikai. Piedāvājums sporta pasākumu 
apmeklētājiem 

1 projekts 2. rīcībā (atbilst arī citai 
vajadzībai) 

Vispārējās fiziskā sagatavotības stiprināšana, 
veicinot sporta biedrību un organizāciju 
kooperāciju 

Nav 

Kopēji pasākumi, aktivitātes, kas apvienotu 
novadu aktīvās organizācijas un biedrības VRG projekts “Zelta lāpsta” 

Āra laukumi ar jauniem, mūsdienīgiem sporta 
inventāriem 

3 projekts 2. rīcībā (1 atbilst arī citai 
vajadzībai) 

Kultūrvēsturisku objektu renovācija, restaurācija, 
rekonstrukcija 

4 projekti 2. rīcībā (visi atbilst arī citai 
vajadzībai)  

Tūrisma maršrutu un mārketinga materiālu 
izstrāde (t.sk. svešvalodās) Nav 

Novadu vēsturisko liecību saglabāšana 
1 projekts 1. rīcībā (atbilst arī citai 
vajadzībai) 
4 projekti 2. rīcībā (3 atbilst arī citai 
vajadzībai) 

Amatiermākslas saglabāšana 3 projekti 2. rīcībā (atbilst arī citai 
vajadzībai) 

Izglītības un mūžizglītības pasākumi, t.sk. 
svešvalodas 3 projekts 2. rīcībā  

Sakrālā tūrisma attīstība Nav 
Pieredzes apmaiņas braucieni biznesa ideju 
ģenerēšanai un pieredzes gūšanai un 
vairošanai 

VRG Sadarbības projekti 

Radošo nometņu organizēšana 1 projekts 2. rīcībā (atbilst arī citai 
vajadzībai) 

 
Atšķirīgs ir īstenoto projektu skaits katrā no prioritātēm. Vienā no prioritātēm (Atbalsts sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstībai) ir īstenots tikai viens projekts, kuru ir īstenojusi pašvaldība. Atšķirīgs ir arī projektu skaits pie 
atbilstošām vajadzībām. Vislielākais apstiprināto projektu skaits ir trijām identificētajām vajadzībām: 

● Infrastruktūra un aprīkojums dzīves vides uzlabošanai: nometnēm, sporta bāzēm (dušas, ģērbtuves), 
estrādēm, cīņas sporta veidiem, airēšanai, velo, moto, auto sportam u.c., tenisam un futbolam ziemas 
mēnešos – 19 projekti. 

● Modernu iekārtu iegāde - 16 projekti. 
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● Pievienotās vērtības radīšana produktiem un pakalpojumiem – 11 projekti. 
SRAB šajā periodā kopā citām VRG ir īstenojusi piecus starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektus, 

kā arī  vairākus projektus ar ESF un pašvaldību finansējumu. 
Iedzīvotāju aptaujā tika noskaidrots, kādi jauni pakalpojumi vai vietējie produkti kļuvuši pieejami pēdējo 5 gadu 

laikā? (Skat. Tabula 2.6.) 

Tabula 2.6. Respondentu atbildes uz jautājumu “Kādi jauni pakalpojumi vai vietējie produkti kļuvuši pieejami pēdējo 5 gadu laikā?” 

Nr.p.k. Pakalpojumi vai produkti Respondentu 
atbilžu skaits 

1. Atpūtas vietas, t.sk. 33 
- Dabas takas (14) 

2. 

Tūrisma objekti, t.sk.  27 
      - Skatu tornis  (7) 
     - Jaunauces pils (6) 
    - Kuģītis ZEZER (5) 

3. Tirgus laukums Brocēnos un dažādi vietējie produkti 19 
4. Mājražotāji un amatnieki, t.sk. “Bodnīca” 12 
5. Sporta infrastruktūra 12 
6. Koncerti, muzikāli vakari 7 

7. Pakalpojumi, t.sk. zobārstniecība, ārstu prakse, auto remonts, suņu 
frizētava, ēdināšana 

7 

8. Izglītības infrastruktūras uzlabojumi 2 
 
Visvairāk respondentu novērtējuši jaunizveidotās atpūtas vietas, galvenokārt – dabas takas, kā arī dažādus 

tūrisma objektus, no tiem atpazīstot skatu torni, Jaunauces pili un kuģīti Cieceres ezerā. Ja izvērtē šo tūrisma objektu 
atpazīstamību iedzīvotāju vidū un tajos investēto finansējumu, tad pašvaldības īpašums - Jaunauces pils, kura 
izmaksas vairāk kā 3 reizes pārsniedz skatu torņa izbūves izmaksas, nav ieguvis izmaksām atbilstoši lielu 
atpazīstamību iedzīvotāju vidū, lai gan ir nozīmīgs tūrismam un nodrošina vēsturiskā mantojama – valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa saglabāšanu. Kā nozīmīgu objektu respondenti atzīst jauno tirgus laukumu Brocēnos ar 
mājražotāju un amatnieku ražojumu tirdzniecības vietu “Bodnīcu”.  

Arī turpmāk respondenti aicina īstenot projektus publiskās infrastruktūras attīstībai un vietējo teritoriju 
labiekārtošanai, tai skaitā - bērnu rotaļu laukumi un aktīvās atpūtas vietas jauniešiem (skat. Tabula 2.7.). Respondenti 
uzskata, ka ir vajadzība attīstīt tūrisma apskates objektus, nozīmīga ir jaunu darba vietu izveide, dažādu pakalpojumu 
attīstība. 
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Tabula 2.7. Respondentu atbildes uz jautājumu “Kādas vajadzības saskatāt teritorijā, kuras būtu jārisina ar LEADER projektu 

atbalstu?” 

Nr.p.k. Vajadzības Respondentu 
atbilžu skaits 

1. 

Publiskās infrastruktūras attīstība, t.sk  24 
              -  dabas takas un parki (8) 
             -  sporta infrastruktūra (6) 
              - veloceliņi (4) 

2. 
Labiekārtojums vietējās teritorijās, t.sk: 23 

- Bērnu rotaļu laukumi  (6) 
- Jauniešu aktīvās atpūtas vietas (5) 

3. Tūrisma apskates objektu attīstība , t.sk  12 
 - Jaunauces muižas attīstība (7) 

4. Darba vietas uz uzņēmējdarbības atbalsts 9 
5. Dabas vides sakopšana, t.sk dīķi u.c. 8 
6. Mājražotāju un amatniecības attīstība 5 
7. Pakalpojumu attīstība , t.sk. ēdināšanas un medicīnas pakalpojumi 5 

 
Sadarbības un savstarpējā dialoga sekmēšanu kā nozīmīgu soli novada attīstībai  akcentē gan uzņēmēji, gan 

iedzīvotāji. Arī multiplikatīvais efekts ir viens no būtiskākajiem aspektiem vietējās attīstības stratēģijas veiksmīgas 
īstenošanas pamatā, tādēļ jāmeklē risinājumi, kas ļautu efektīvāk izmantot resursus, pārņemt pozitīvu praksi un 
pieredzi, palielināt privātā sektora un biedrību iesaisti sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšanā. 

 

2.2. LEADER PRINCIPU IETVĒRUMS 

LEADER pieeja iekļauj 7 pamatprincipus, SRAB SVVA Stratēģijas izstrādē un ieviešanā ir nodrošināta visu 
principu ievērošana.  

Decentralizēta stratēģijas izstrāde un īstenošana no “apakšas uz augšu”. Šis princips ietver vietējo 
iedzīvotāju kā savu teritoriju pārzinošāko ekspertu līdzdalību stratēģijas plānošanā, lēmumu pieņemšanā un 
ieviešanā. Principa ievērošana visskaidrāk iezīmējas stratēģijas plānošanas posmā, kas tika īstenota organizējot 
tikšanās ar uzņēmējiem, NVO sektora pārstāvjiem un iedzīvotājiem katrā no abu novadu - Saldus un Brocēnu, 
pagastiem. 

Šāda pieeja nodrošināja iespēju izzināt katra pagasta iedzīvotāju un teritorijas specifiskās vajadzības, tā 
nodrošinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību teritorijas attīstības virzienu noteikšanā, kas arī atspoguļotas  SRAB SVVA 
Stratēģijā. Tā iezīmē ļoti plašu Saldus un Brocēnu novados risināmo jomu un vajadzību loku. Nākošā plānošanas 
perioda stratēģijas izstrādē noteikti ir jāpatur šī pieeja – tikšanās un katras teritorijas situācijas un vajadzību 
izzināšanu, vienlaikus stratēģijā ieteicams nodalīt tās vajadzības, kas tiešā veidā tiks risinātas ar ELFLA atbalstu un 
tās, kuru īstenošanai tiks piesaistīti citi resursi un atbalsta instrumenti. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka ELFLA atbalsts 
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fokusēti tiek virzīts uz konkrēto prioritāšu īstenošanu un ļaus izvairīties no atbalsta ieguldīšanas īslaicīgos, situatīvos 
risinājumos, bet nodrošinās sistemātisku un mērķtiecīgu teritorijas vajadzību risināšanu ilgtermiņā. Pozitīvi vērtējama 
arī SRAB pieeja veidot atgriezenisko saiti ar vietējiem iedzīvotājiem arī Stratēģijas izvērtējuma posmā, noskaidrojot 
to viedokli par stratēģijas atbilstību teritorijas vajadzībām un apzinot, kā situācija un vajadzības ir mainījušās 
konkrētajās vietējas teritorijās. 

Teritorijas vajadzībās balstīta pieeja – LEADER pieeja un metodika nosaka, ka stratēģija ir atvērta dažādām 
pieejām un risinājumiem, tomēr tā tiek īstenotā noteiktā teritorijā ar skaidri definētajām robežām, identificējot vietējās 
sabiedrības vajadzības un sekmējot to risināšanu, 
piesaistot dažādus atbalsta instrumentus. Stratēģijas 
plānošanas un izstrādes procesā šī kritērija izpilde ir 
pilnībā nodrošināta - tā ietver gan vietējās 
sabiedrības reālās vajadzības un rīcības to 
apmierināšanai Saldus novada un Brocēnu novados 
(pēc ATR – apvienotajā Saldus novadā), gan 
atbilstību ELFLA finansējuma piesaistīšanas 
kritērijiem.  

Attiecībā uz Stratēģijas īstenošanu, ir būtiski 
nodrošināt, ka tās ieviešana un LEADER atbalsts tiek īstenots visā teritorijā, mazinot sociālekonomisko un finansiālo 
nevienlīdzību starp teritorijas pagastiem. ELFLA finansiālajam atbalstam ilgstoši koncentrējoties uz noteiktām 
teritorijām un iztrūkstot citās, tas var padziļināt teritoriālo nevienlīdzību (piem., Šķēdē ar LEADER atbalstu nav īstenoti 
projekti kopš 2007. gada, t.i., nevienā no abiem plānošanas periodiem). Nākošās stratēģijas izstrādē un īstenošanā ir 
būtiski, lai LEADER atbalsts tiek mērķtiecīgi ievirzīts uz to, lai aktivizētu teritorijas ar zemāku sociālo, ekonomisko, 
finanšu, cilvēkresursu vai kādu citu resursu kapacitāti. Ieteicams nākošās stratēģijas izstrādes procesā veikt 
padziļinātu šo teritoriālo vienību izpēti, lai noskaidrotu to vajadzības un identificētu, kādi resursi un atbalsts ir 
nepieciešams, lai aktivizētu tās un stiprinātu to kapacitāti vietējās teritorijas dzīvotspējas un attīstības nodrošināšanai.  

Vietējās partnerības princips vistiešāk tiek īstenots ar partnerību, kas izveidota SRAB - biedrībā tiek 
nodrošināta publiskā, privātā un NVO sektora līdzsvarota pārstāvniecība, tādejādi nodrošinot dažādu iedzīvotāju 
grupu interešu pārstāvniecību un iesaisti vietējās stratēģijas plānošanā un īstenošanā. Biedrībā darbojas 8 juridiskās 
personas - 2 pašvaldības (pēc ATR Saldus novada pašvaldība), 3 uzņēmēji, 3 biedrības, kā arī 13 privātpersonas. 

 Biedrības lēmējinstitūcija ir padome, ko veido 7 padomes locekļi, kas nodrošina lauku sieviešu, pašvaldības, 
sporta, jauniešu interešu un uzņēmēju interešu pārstāvniecību. Padomes sastāvu veidojošie locekļu vidū ir ļoti zema 
mainība, kas ir pozitīvi, jo tiek nodrošināta un uzkrāta Stratēģijas īstenošanas pieredze un pēctecība, tomēr var 
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pastāvēt risks rutinētai pieejai, kas var ierobežot daudzveidīgāku dažādo grupu viedokļu un interešu pārstāvniecību. 
Tāpat būtu ieteicams jauniešu pārstāvniecību nodrošināt tiešā veidā bez pieaugušo starpniecības. 

Ļoti atzīstami ir tas, ka plānošanas periodā sāka veidoties vietējā partnerība arī konkrētu projektu īstenošanā, 
lai risinātu vietējo iedzīvotāju vajadzības. Kā pozitīvu piemēru var uzskatīt Saldus novada pašvaldības izveidoto 
partnerību ar uzņēmēju. Partnerības rezultātā Druvas pagastā neizmantotās administratīvās ēkas telpas tika 
sakārtotas, lai nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, kuriem jau vairākus 
gadus šādas iespējas teritorijā nebija. Būtiski norādīt, ka uzņēmējs, ar kuru tika izveidota sadarbība tika izvēlēts telpu 
nomas izsoles procedūrā, līdz ar to visiem uzņēmējiem bija vienlīdzīgas iespējas piedalīties ar savu piedāvājumu un 
nodrošināt zobārstniecības pakalpojumus. Attiecībā uz publisko un privāto partnerību (PPP), viens no biežākajiem 
iebildumiem tiek minēts konkurences kropļošanas aspekts, tamdēļ ir būtiski skaidrot sabiedrībai (t.sk. uzņēmējiem) 
šīs partnerības veidošanās nosacījumus, lai mazinātu uzņēmēju piesardzību iesaistīties PPP projektos. 

Integrēta un daudznozaru pieeja nosaka, ka SVVA Stratēģija ir jāīsteno, nodrošinot dažādu nozaru un 
sektoru mijiedarbību, tā iegūstot pilnvērtīgāku un lielāku pievienoto vērtību dodošu rezultātu. Līdz ar to vietējās 
attīstības stratēģijas rīcībām un projektiem jābūt savstarpēji atbilstošiem un integrēti koordinētiem. VRG nav 
jānodrošina visaptveroša visu vajadzību īstenošana, bet jākoncentrējas uz tām, kas rada lielāko pievienoto vērtību vai 
kurām ir vislielākais potenciāls radīt nepieciešamās pārmaiņas/ietekmi virzībā uz Stratēģijas abu mērķu sasniegšanu.  

Projektu atbilstība kādai no SVVA Stratēģijas rīcībām ir viens no pamatkritērijiem pieteikumu izvērtēšanā, 
tādejādi tiek nodrošināta tā izpilde. Vienlaikus ir aspekti, kas varētu būt pilnveidojami – piemēram, Stratēģijā precīzāk 
iezīmēt rīcību un vajadzību savstarpējo sasaiti un, paturot plašo vajadzību klāstu, tomēr prioritizēt to īstenošanu. Tas 
ļautu izvairīties no tā, ka noteiktu darbības jomu projektu iesniedzēji tiek atbalstīti tamdēļ, ka ir sagatavoti kvalitatīvi 
pieteikumi, tomēr nerisina primārās vajadzības teritorijā (piemēram, plānošanas periodā ir atbalstīti vairāki uzņēmumi, 
kas sniedz pakalpojumu saistītus ar auto apkopi). Ir būtiski atbalstīt vietējos uzņēmējdarbību, vienlaikus ir jāvērtē, vai 
viena joma nesaņem proporcionāli lielāku atbalstu kā citas uzņēmējdarbības jomas (ja vien tā nav izvirzīta kā teritorijas 
attīstības prioritāte vai specialiāzija), bet jo īpaši - kādu papildu pievienoto vērtību – tai skaitā multiplikatīvo efektu tas 
radīs teritorijas attīstībā. Pozitīvi, ka vairākiem īstenotajiem projektiem ir jau saskatāma multiplikatīvā ietekme uz VRG 
teritoriju un plašāk. Piemēram, Jauno programmētāju skolas izstrādātā pieeja un aktivitātes tiek pārņemtas un 
attīstītas arī citur Kurzemē. Savukārt, BDR “Pīlādžoga” izveidoto laboratoriju savā mācību procesā var izmantot visas 
pamatskolas.  

Sadarbības un tīklošanās principi ir vieni no būtiskākajiem LEADER principiem VRG zināšanu, informācijas, 
pieredzes apmaiņas un kapacitātes stiprināšanai un paplašināšanai. Kritērijs ietver dažādu līmeņu sadarbību ar 
partneriem ārpus konkrētās vietējās teritorijas – gan ar reģionālajiem, gan nacionālajiem, gan arī starptautiskajiem 
partneriem. Pārskata periodā VRG ir aktīvi īstenojusi kopīgas iniciatīvas ar citām VRG, citām nacionālajām 
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sabiedriskajām organizācijām - Latvijas Lauku forumu, uzņēmējiem un bijusi iesaistīta VARAM organizētajos 
pasākumos. Plānošanas periodā biedrība ir bijusi iesaistīta kā vadošais vai sadarbības partneris 5 Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoria ̄la ̄ un starpvalstu sadarbība” projektos. Kā 
vadošais partneris, SRAB ir īstenojusi projektu  projektu "4xmāksla"5  sadarbībā ar  4 VRG Latvijā; projektu “Ezis”6 
sadarbībā ar 4 Latvijas VRG un projektu „Bites-Medus-Cilvēki"7 sadarbībā ar partneriem Moldovā, vietējām rīcības 
grupām Lietuvā, kā arī trīs VRG partneriem Latvijā. SRAB ir pirmā no Latvijas VRG, kas īsteno sadarbību ārpus 
Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

Kā sadarbības partneris SRAB līdzdarbojas projektā “Savvaļas brīnumi” (sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas, 
Skotijas un Somijas VRG) un projektā “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” sadarbībā ar 
Latvijas, Gruzijas un Moldovas VRG. Starpvalstu projektos SRAB aktīvi iesaistīja arī Saldus novada uzņēmējus, lai 
pieredzes apmaiņas projektos tie iegūtu jaunas idejas savas uzņēmējdarbības attīstībai (piem., Gruzijas pieredzes 
braucienā piedalījās medicīnas centra vadītājs ar mērķi gūt idejas, kā esošos medicīnas pakalpojumu papildināt ar 
Gruzija labi attīstīto veselības un SPA tūrismu). Tāpat biedrība ir aktīvi iesaistījusies Saldus novada pašvaldības 
pasākumos, kas saistīti ar pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību, piemēram, 2021. gada martā tika organizēts Saldus 
/ Brocēnu hakatons, kura ietvaros 16 komandas ar dažādu jomu ekspertiem attīstīja jaunas iniciatīvas un idejas 
jaunizveidotā Saldus novada attīstībai, kas pakāpeniski tiek ieviesti (piem., “Inovācijas nedēļa”). Kopumā biedrība ir 
bijusi aktīvi iesaistīta un īstenojusi sadarbības pasākumus, uzturot esošās partnerības un izveidojot jaunas sadarbības 
Latvijā, Moldovā, Gruzijā, Somijā, Lietuvā un Lielbritānijā, kā arī iepazīstot un paplašinot sadarbību ar tām vietējām 
sabiedrības grupām (kā piem., skolotāji, bitenieki), kas nav bijuši SRAB tiešā mērķauditorija, tādejādi veiksmīgi 
īstenojot sadarbības un tīklošanas pieejas savā darbībā.    

Sadarbība ir saskatāma arī starp SVVA Stratēģijas ietvaros īstenotajiem projektiem - piemēram, sporta klubi 
izmanto projektu ietvaros iegūto inventāru un aprīkojumu kopīgu sporta pasākumu organizēšanā novada 
iedzīvotājiem, līdzīga sadarbība arī starp tautas deju kolektīviem.  

Centieni ievērot inovācijas principu ir saskatāmi visu rīcību ietvaros īstenotajos projektos, to lielā mērā 
sekmē tas, ka inovatīvais aspekts ir viena no pazīmēm, kas tiek vērtēta  un ir iekļauta vairākos vērtēšanas kritērijos8. 

                                                
5 Projekta pilnais nosaukums ”Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības 
partneru teritorijās”  
6 Projekta pilnais nosaukums “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”.  
7 Projekta pilnais nosaukums "Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopi ̄bas 
jomā”.   
8 1. rīcība: 6. kritērijs par produkta/ pakalpojuma oriģinalitāti/atšķirību/nepieciešamu VRG teritorijā; 9. kritērijs par jauna produkta/ pakalpojuma 
vai  tehnoloģijas (vēlāk precizēts - Inovatīva produkta), kas kāpina produktivitāti, ieviešana; 14.kritērijs par pakalpojuma vai preces novitāti, 
konkurētspēju, kvalitāti attiecībā pret konkurentu piedāvājumu. 
2. rīcībā: projektā attīstītās aktivitātes/pakalpojuma oriģinalitāte un atšķirīgums no esošajiem vai potenciāliem pakalpojumiem/aktivitātēm 
novada vai VRG līmenī (9.kritērijs). 
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SRAB Stratēģijas ietvaros par inovatīviem projektiem tiek uzskatīti projekti, “kas ir inovatīvi stratēģijas līmenī vietējās 
rīcības grupas teritorijā” - jauni produkti un pakalpojumi, kā arī uzlaboti procesi vai tehnoloģijas. Inovācijas iepriekš 
minētajos veidos ir izvirzīti kā sasniedzamie rādītāji Stratēģijā. Plānošanas periodā līdz 2021. gada jūlijam rādītāji 
attiecībā uz jaunu vai uzlabotu produktu un pakalpojumu attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai bija pilnībā sasniegti 
– 26 jauninājumi vai pilnveidojumi, savukārt jaunu vai uzlabotu pakalpojumu un objektu, kā arī jaunu sabiedrisko 
aktivitāšu rādītāju sasniegšana teritorijas vajadzību un potenciāla attīstībai (sabiedriskais labums) vēl ir procesā.  

Lai arī kopumā rādītāji, kas attiecas uz inovācijām tiek veiksmīgi sasniegti (skat. Tabula 2.8.), tomēr jāatzīmē, 
ka gan projektu īstenotāji - uzņēmēji, biedrības, gan SRAB Padomes locekļi norāda, ka šis ir viens no 
problemātiskākajiem principiem -  izpratne par to, kas ir inovācija vai jauninājums, nereti atšķiras. Stratēģijas ieviešanā 
ir būtiski nepazaudēt inovāciju nozīmi pēc to būtības – radīt vai ieviest jauninājumu VRG teritorijā. Šobrīd gandrīz 
ikviens projekta pieteicējs cenšas pieteikumā pamatot atbilstību šim kritērijam, pat ja projektā nav inovācijas elementa, 
un šis ir viens no aspektiem, par kuru visbiežāk rodas pretrunas starp projekta iesniedzēju un vērtētāju. Iespējams, ir 
vērts apsvērt inovāciju izmantot nevis kā kritēriju papildu punktu iegūšanai, bet kā iespēju iegūt palielinātu ELFLA 
līdzfinansējumu daļu, tādā veidā netiktu ierobežota iespēja pretendēt uz LEADER atbalstu arī tiem projektu 
pieteicējiem, kuriem tas būtu nozīmīgs resurss ieceru īstenošanai vai attīstībai, tomēr nav iespējas attīstīt inovāciju, 
vienlaikus pieteicēji tiktu motivēti meklēt inovatīvus risinājumus savā darbībā. 

Otrs aspekts, uz ko norāda uzņēmēji, ir prasība jeb kritērijs par inovāciju radīšanu lauku teritorijā. Inovācija ne 
vienmēr ir tas, kas tiešām teritorijā ir nepieciešams, atbalsts ir nepieciešams arī esošās darbības stabilizēšanai un 
noturēšanai. Īpaši tas ir aktualizējies Covid-19 pandēmijas rezultātā, kad būtiski ir novājināta uzņēmēju ekonomiskā 
un finansiālā dzīvotspēja. 

Lai stimulētu jaunas inovācijas teritorijā, VRG citās valstīs izmanto dažādus inovāciju aktivizēšanas 
pasākumus: 

● VRG iniciē un kā starpnieks veido sadarbību starp dažādu jomu uzņēmumiem, organizācijām, institūcijām un 
sektoriem, kuriem ikdienas darbība nav mijiedarbības, tādejādi sekmējot jaunu un netradicionālu ideju rašanos. 

● VRG organizē pasākumus 2 - 3 reizes gadā, kuros projektu iesniedzēji un īstenotāji tiekas, pārrunā savu 
projektu īstenošanu un rezultātus, dalās ar jaunajām iecerēm, kā arī iegūst informāciju no vietējā VRG par 
jaunumiem un aktualitātēm.  

● Veido inovāciju bankas - ideju apmaiņas platformas, kurās tiek uzkrātas gan vajadzības, gan risinājumi, kas ir 
jau īstenoti savā vai citu VRG teritorijās, kā arī labās prakses piemēri un pieredzes. 
 

                                                
1. un 2. rīcībā:  Īpašais vērtēšanas kritērijs (inovācijas kritērijs/ viedās pieejas kritērijs), kura ietvaros attiecībā uz novitāti tiek vērtēta projekta 
oriģinalitāte un attīstītās inovācijas sasaiste ar kultūrvēsturisko mantojumu.  
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Tabula 2.8. SVVA Stratēģijas ietvaros īstenotās inovācijas vai uzlabojumi 

Rīcība Projektos īstenotās inovācijas 
1. Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām 
vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvām 

Jaunizveidotie vai uzlabotie pakalpojumi VRG teritorijā : SUP dēļu un laivu nomas 
pakalpojums; autodiagnostikas pakalpojums; filmēšanas un producēšanas studijas 
izveide; multifunkcionālā centra izveide; kosmetologa pakalpojumi; mobilā skatuve; bišu 
maizes pārstrāde, tūrisma pakalpojums dravā, veterinārie pakalpojumi, bišu pastilu 
pakošana tehnoloģija, tūrisma pakalpojums – kuģītis Cieceres ezerā, kinematogrāfija, 
sublimētu apģērbu ražošana, individuālu dizainu apģērbu šūšana. Arborista pakalpojumi, 
celmu frēzēšanas un šķeldošanas pakalpojumi, mērniecības pakalpojumi, lauku tūrisma 
attīstība, Optometrijas pakalpojumi.  Izveidotas koprades telpas. 
Jauni vai uzlaboti  esošie produkti VRG teritorijā: ekskluzīvi galdi; vaska sveces, ogu-
medus batoniņi un ogu-medus tējas stienīši, elektrosadales un komutācijas iekārtas. 

2. Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām 
vietas potenciāla attīstības iniciatīvām 

Jaunizveidotie vai uzlabotie pakalpojumi: multimediju laboratorija; dabaszinību 
laboratorija, loku šaušana, digitālie rīki Jaunauces pilī. 
Jaunizveidotie vai  uzlaboti objekti: restaurētas telpas Jaunauces pilī; izveidots tirgus 
laukums Brocēnos; apkure kultūras centrā; SAC teritorijas labiekārtošana; izveidots 
skatu tornis Ciecerē; izveidots tūrisma objekts - mednieku māja; izveidotas koprades 
telpas; laivu mājas pārbūve; rotaļu laukums, mūzikas taka.  
Dažādotas sabiedriskās aktivitātes: izveidoti kāpšanas celiņi, rotaļu laukums, 
skeitparks, virvju trase, mūzikas taka; dienas centrs Ezerē; teniss aktivitātes un sporta 
trenažieri; tautastērpi; boksa rings; robotu ēra; estrāde Satiķos; saliekamā telts, 
orientēšanās un volejbola aktivitātes.  

3. Stratēģiskais projekts "Ielu tirdzniecības 
laukuma un atpūtas vietas izveide Ezerē" 

Uzlabotais pakalpojums: izveidots ielu tirdzniecības laukums un atpūtas vietas Ezerē.  

4. Stratēģiskais projekts "Cieceres ezera un 
Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas 
taku izveide" 

Uzlabotais pakalpojums: labiekārtota Cieceres ezera un Dūņupes teritorija, izveidota 
dabas taka.  

 

2.3. SECINĀJUMI  

● Stratēģijā ir analīzes daļa, ir apzinātas kopienas vajadzības, kuras pakārtotas 6 prioritātēm. Vajadzības ir ļoti 
plašas, bet nav identificējamas svarīgākās un to stratēģiskie risinājumi. Nav atspoguļota prioritāšu izvēle. 

● Stratēģijas mērķus un rīcības varētu uzskatīt par saskanīgiem, bet nozīmīgs Stratēģijas trūkums ir vienāds 
mērķu, rīcību un prioritāšu formulējums. Tas potenciāliem un esošiem projektu īstenotājiem ir mulsinoši un 
nevirza uz mērķu sasniegšanu. Turpmāk, izstrādājot SVVA Stratēģiju, ieteicams veikt tās sākotnējo 
novērtējumu, lai precizētu stratēģijas struktūru un formulējumus. 

● Stratēģijas rīcības plāns ir orientēts tikai uz ELFLA finansējumu, kurš nevar īstenot visas identificētās kopienu 
vajadzības. Lai aptvertu identificētās vajadzības, rīcības plānā būtu jāparedz finansējuma piesaiste arī no 
citiem avotiem. Formāli, atsevišķā sadaļā (3.2. Cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas 
novērtējums) ir uzskatīti citi iespējamie stratēģijas rīcību finansēšanas avoti. Šī sadaļa neparāda, kādi finanšu 
instrumenti tiks izmantoti identificēto vajadzību īstenošanai, nav minēts plānotā piesaistītā cita finansējuma 
apjoms un veids (piemēram, pašvaldības, valsts, privātais, ES) un tā sadalījums pa rīcībām. 
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● Apstiprinātie projekti ir saskaņoti ar SVVA Stratēģijā noteiktām vajadzībām. Daudzas vajadzības nav guvušas 
īstenojumu projektos, atsevišķas vajadzības ir īstenotas vairāk kā 10 projektos. Projektos ir ietverti 67% no 
Stratēģijā identificēto vajadzību kopskaita. 

● SRAB Stratēģijas īstenošanā ir ievēroti visi LEADER pieejas principi. Īpaši atzinīgi ir vērtējami sadarbības un 
tīklošanās principu ievērošana, VRG iesaistoties kā vadošajam vai sadarbības partnerim 5 starpvalstu un 
starpteritoriālu projektu īstenošanā, tādējādi pilnveidojot un attīstot VRG kapacitāti, sadarbības tīklu reģionāli, 
nacionāli un starptautiski. 

● Integrētas un daudznozarus pieejas nodrošināšanai Stratēģijas īstenošanā būtiski ir ievērot, lai teritorijas 
vajadzību risināšanā tiek iesaistīti dažādu jomu un sektorus pārstāvoši projektu īstenotāji, tādā veidā 
nodrošinot daudzveidīgāku risinājumu ieviešanu teritorijā. 

● Pozitīvi vērtējama vietējo iedzīvotāju iesaiste gan SVVA Stratēģijas izstrādes posmā, gan tās ieviešanas  
izvērtējumā. Nākošā plānošanas perioda stratēģijas izstrādē noteikti ir jāpatur šī pieeja – tas ļauj precīzāk 
izzināt katras teritorijas vajadzības, vienlaikus ieteicams SVVA Stratēģijā nodalīt tās vajadzības, kas tiešā 
veidā tiks risinātas ar LEADER atbalstu un tās, kuru īstenošanai tiks piesaistīti citi resursi un atbalsta 
instrumenti.  

● Inovācijas pieeja SVVA Stratēģijas ieviešanā pamatā tiek nodrošināta, izvirzot inovāciju kā vienu no 
vērtēšanas kritērijiem, tomēr būtiski ir nepazaudēt inovāciju nozīmi pēc to būtības - radīt vai ieviest 
jauninājumu VRG teritorijā.  
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3. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS 
 

Laika posmā no SVVA Stratēģijas apstiprināšanas līdz 2021.gada 21. jūlijam, tajā veikti grozījumi deviņas 
reizes (iepriekšējā plānošanas periodā - 2 reizes). Lielākā daļa grozījumu nav tieši saistīti ar Stratēģiju, bet gan tai 
piesaistīto rīcības plānu, kurā tika precizētas kārtas, attiecināmo finansējumu summu konkrētajā kārtā, kā arī izpildes 
rādītāji to sasniegšanas gadījumā. Pašā Stratēģijā grozījumi ir veikti 2 reizes. Pirmie grozījumi stratēģijā tika veikti 
2019.gadā, kad, pie sākotnēji piešķirtajā finansējuma 1 680 872,28 EUR, vietējām rīcības grupām, atbilstot noteiktām 
prasībām, bija iespēja pieteikties papildu finansējumam (SRAB tika piešķirti 880 044,48 EUR un papildus 107755,13 
EUR aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”). Stratēģijā tika iekļautas divas papildu rīcības - 
stratēģiskie projekti, kurus īstenoja Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības. Otri grozījumi tika veikti 2021. gadā, kad 
attīstības stratēģijas īstenošanai LAP pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” VRG tika piešķirts finansējums pārejas periodam, lai nodrošinātu nepārtrauktu LEADER programmas 
īstenošanu Latvijas teritorijā (SRAB tika piešķirts 555 138,02 EUR) un tika veikti precizējumi attiecībā uz vairākiem 
vērtēšanas kritērijiem. 

 

3.1. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN ELFLA FINANSĒJUMS 

Visu četru rīcību ietvaros tika izsludinātas 7 projektu pieteikumu kārtas par kopējo finansējumu 3 426 701,33 
EUR. Uzņēmējdarbības veicināšanas mērķa sasniegšanai (1. rīcība) līdz 2021. gada jūlijam tika izsludinātas 7 kārtas.  
Savukārt, 2.mērķa jeb vietas potenciāla attīstības mērķa sasniegšanai tiek īstenotas 3 rīcības:  2. rīcības īstenošanai 
tika izsludinātas 6 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, savukārt,  3. un 4. rīcību - 1 kārta 2019.gadā. 

Tabula 3.1. Izsludinātās atlases kārtas, pieejamais, pieprasītais un faktiski izlietotais finansējums  

Mērķis: Atbalstīt kopienas vajadzībām pieprasītas vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
1.Rīcība: Atbalsts uzņēmējdarbības un pakalpojumu stiprināšanai 

 
Sasniedzamie 
rezultāti: 

(1) Izstrādāti jauni vai uzlaboti esošie 33 produkti vai pakalpojumi 
(2) sakārtotas 6 pārstrādes vai realizācijas vietas 
(3) apmācīti 2 darbinieki 
(4) izveidotas 25 darba vietas 

Īstenotās 
projektu 
iesniegumu 
kārtas: 

Gads Kārtas 
nr. 

Projektu 
pieteikumu 

skaits 

Kārtas kopējais 
izsludinātais 

finansējums, EUR 

Kārtā iesniegto 
pieteikumu 

pieprasījums, 
EUR 

Faktiski 
izlietotais kārtas 
finansējums, EU 

2016 1. 31 384 000.00   955210.20 125 374.64   
2017 2. 17 400 000.00   731365.78 184 926.83   
2017 3. 21 260 000.00   607780.88 55 915.27   
2018 4. 9 199 515.57   135782.61 71 035.60   
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2019 5. 34 450 000.00   1201841.84 313 493.68   
2019 6. 19 412 632.42   609637.18 182 761.66   
2020 7. 17 122 524.46   245225.59 82 631.70   

Mērķis: Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām 
 

2.Rīcība: “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām” 
Sasniedzamie 
rezultāti: 

(1) Attīstīt jauni vai uzlaboti esošie 16 pakalpojumi 
(2) Izveidoti jauni vai uzlaboti esošie 20 objekti 
(3) Dažādotas 25 sabiedriskās aktivitātes 

Īstenotās 
projektu kārtas 

Gads Kārta nr. 
Projektu 

pieteikumu 
skaits 

Kārtas kopējais 
izsludinātais 

finansējums, EUR 

Kārtā iesniegto 
pieteikumu 

pieprasījums, 
EUR 

Faktiski 
izlietotais 

kārtas 
finansējums, 

EU 
2016 1. 27 256 000.00   526205.20 235 464.06   
2017 2. 32 250 000.00   665937.83 239 861.53   
2017 3. 20 70 000.00   425327.03 69 359.46   
2018 5. 13 360 000.00   351177.73 302 057.03   
2019 6. 14 151 207.33   204457.11 140 960.99   
2019 7. 8 10 821.55   30040.98 10 438.98   

3.Rīcība: “Stratēģiskais projekts “Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas vietas izveide Ezerē”” 
Sasniedzamie 
rezultāti: 

Uzlabots 1 pakalpojums 

Īstenotās projektu 
kārtas Gads Kārtas nr. Kārtas kopējais 

finansējums Pieteikumu skaits 

2019 5. kārta 50 000 44 865 
4.Rīcība “Stratēģiskais projekts “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas” 
Sasniedzamie 
rezultāti: 

Uzlabots 1 pakalpojums 

Īstenotās projektu 
kārtas 

Gads Kārtas nr. Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits 
2019 5. kārta 50 000 45 000 

 
Salīdzinājumā ar 2007.-2013. gada plānošanas perioda SRAB Stratēģiju, redzams, ka laika posmā 2014.- 

2020.gadam teritorijā joprojām būtiskas  vajadzības ir pakalpojumu pieejamība, daudzveidība un kvalitāte, darbvietu 
trūkums, bet vienlaicīgi arī kvalificēta darbaspēka trūkums, saturīga atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas 
iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, infrastruktūras kvalitāte, kā arī mazo ražotāju, mājražotāju 
kapacitāte un konkurētspēja, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Savukārt, kā jaunas vajadzības šajā 
plānošanas periodā izvirzās – uzņēmumu koncentrēšanās ap centru, inovācijas ražošanas attīstībā, sadarbības 
stiprināšana starp dažādiem sektoriem u.c. 

Pieejamais ELFLA finansējums 2014.-2020. gada plānošanas periodā (līdz 2021. gada 21. jūlijam - Stratēģijas 
grozījumi, neietverot pārejas perioda (2021-2022) finansējumu)  1. un 2. rīcībā ir 2 284 534,38 EUR. Būtiski lielāks 
pieprasītais finansējums ir uzņēmējdarbības veicināšanas rīcībā (1. rīcība), kur atbalsta intensitāte ir līdz 70%, 
kopprojektu gadījumā - līdz 80 %. Tas ir skaidrojams ar to, ka atbalsta pretendentiem  ir pieejams viens no procentuāli 
lielākajiem atbalstiem ES projektu attiecināmajām izmaksām uzņēmējdarbības attīstībai. Pieprasījumu pēc 
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finansējuma 1. rīcībā ietekmē arī atbalsta pretendentam noteiktie ierobežojumi – apgrozījums ne vairāk kā 70000 
EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Apgrozījuma ierobežojuma sliekšņa palielinājums virs 70 000 EUR 
attiecīgi vēl vairāk palielinātu pieprasījumu pēc finansējuma 1. rīcībā, kas ļautu potenciāli piesaistīt spēcīgākus 
uzņēmējus ar drosmīgākām idejām. Turklāt šajā rīcībā atbalsta pretendentam nav pieejams priekšfinansējums 
projekta īstenošanai. Atbalsta pretendents projekta īstenošanas vajadzībām iegulda savus līdzekļus 100% apmērā 
un pēc projekta īstenošanas atgūst tos 70% apmērā. 

Savukārt sabiedriskā labuma projektiem (2.rīcība) atbalsta intensitāte ir līdz 90%, nav noteikti apgrozījuma 
ierobežojumi, atbalsta pretendentiem ir pieejams priekšfinansējums projekta īstenošanai, vienlaikus maksimālais 
ELFLA finansējums viena projekta īstenošanai ir zemāks nekā 1.rīcībā. 

Analizējot iepriekš minēto, var secināt, ka tas ir ļāvis skaita ziņā vairāk projektus īstenot sabiedriskā labuma 
rīcības ietvaros  (48 projekti+2 stratēģiskie projekti) nekā uzņēmējdarbības atbalsta rīcības ietvaros (39 projekti). 

 

 

3.2. Pieprasītais un rezervētais publiskais finansējums 

 
Savukārt, analizējot projektu iesniedzēju interesi par LEADER atbalstu pēc pieprasītā finansējuma, redzams, 

ka kopskaitā pieprasītais LEADER finansējums visās kārtās ir ap 6.6mlj. EUR, kas ir trīs reizes vairāk nekā pieejamais 
finansējums (skat. Attēlu 3.2.). Tas, ka tikai nepilni 34% no visiem iesniegtajiem pieteikumiem tiek īstenoti ar LEADER 
finansiālu atbalstu nozīmē lielu konkurenci starp pretendentiem, tādejādi nodrošinot, ka īstenoti tiek viskvalitatīvāk 
sagatavotie projektu pieteikumi. Tomēr vienlaikus tas arī nozīmē, ka ļoti būtiska nozīme ir izvirzītajiem kritērijiem 
projektu pieteikuma atlasē, lai ar teritorijai pieejamajiem ELFLA finanšu resursiem nodrošinātu pēc iespējas 
pilnvērtīgāku un teritoriju visaptverošāku vajadzību īstenošanu. 
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3.2. STRATĒĢIJAS MĒRĶAUDITORIJA 

Vērtējot SVVA Stratēģijas mērķauditoriju - projektu pieteicējus un projektu īstenotājus, redzams, ka vislielākā 
interese projektu īstenošanā ir bijusi fiziskām personām (t.sk., pašnodarbinātajām personām) - 34% no visiem 
iesniedzējiem), nedaudz mazāk kā trešdaļa - biedrības (32%) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 27% (skat. Attēlu 
3.1.) 

 

3.1. Apkopojums par projektu iesniedzējiem. Avots: LLF sadarbnīca, sagatavots pēc SRAB datiem 

Vērtējot, cik lielā apmērā ELFLA atbalsts tika piesaistīts pa projektu iesniedzēju grupām, ir redzams, ka 
neskatoties uz to, ka fiziskās personas (t.sk. pašnodarbinātās personas) skaita ziņā bija visplašāk pārstāvētas starp 
visiem projektu iesniedzējiem, tomēr to piesaistītais finansējums veido vien 16% no visa ELFLA finansējuma, savukārt 
abu pašvaldību - Saldus un Brocēnu novadu īstenotie projekti ir piesaistījuši gandrīz ceturto daļu jeb 24% no visa 
rezervētā ELFLA finansējuma (skat. Tabula 3.2 ).  

Tabula 3.2. Projektu īstenotāji un piesaistītais finansējums pa projektu iesniedzēju grupām 

Pretendenti Pretendentu 
skaits 

Īstenotāju 
skaits 

Piesaistītais 
finansējums 

% no kopējā 
finansējuma 

Vidējais piesaistītais 
finansējums uz 1 
iesniedzēju, EUR 

Fiziskās personas 
(t.sk. 
pašnodarbinātās)  

54 18 331095,49 16 6131,40 

SIA 43 19 603945,49 29 14045,24 
Pašvaldības 2 2 494850,33 23 247425,17 
IK 1 0 0 0 0 
ZS 6 1 1229,53 <0,06 204,92 
BDR 51 35 673156,71 32 13199,15 
KS 1 0 0 0 0 

 
Analizējot Stratēģijas ietvaros ELFLA piesaistītā finansējuma teritoriālu pārklājumu pret reģistrēto iedzīvotāju 

skaitu katrā SRAB teritoriālajā vienībā, ir vērojamas salīdzinoši lielas atšķirības – 4 pagastos Stratēģijas ietvaros nav 
īstenots ELFLA atbalsts, vienlaikus divos pagastos - Zvārdē un Jaunaucē, piesaistītais finansējums 5 - 7 reizes 
pārsniedz vidējo piesaistītā finansējuma apjomu uz vienu iedzīvotāju SRAB teritorijā (skat. Attēlu 3.3.).  
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3.3. Rezervētais finansējums apstiprinātajiem un uzraudzībā esošajiem projektiem pagastu un pilsētu griezumā. Avots: SRAB un PLMP 

Padziļināta projektu saturiskā analīze liecina, ka piesaistītā finansējuma apjoms ne vienmēr atspoguļo tā 
pārklājumu attiecībā uz Stratēģijā identificēto vajadzību risinājumu konkrētajā teritorijā un dažādu iedzīvotāju grupu 
sasniedzamību. Piemēram, Ezeres pagastā uz vienu iedzīvotāju piesaistītais finansējums veido 125,56 EUR, ir 
īstenoti 5 sabiedriskā labuma (t.sk., stratēģiskais projekts) un 1 uzņēmējdarbības projekts, kas risina dažādus novadā 
aktuālus sociālos, uzņēmējdarbības, interešu izglītības nodrošinājuma, sabiedrisko ēku un publisko teritoriju 
sakārtošanas jautājumus. Tādejādi tiek radīts ieguvums plašai un dažādu vecumu un grupu iedzīvotāju interešu un 
vajadzību apmierināšanai – īstenotie projekti paredz baznīcas un Lielezeres parka atjaunošanu, atbalstu bērnu un 
jauniešu amatniecības prasmju apguvē, jauna produkta izstrādi u.c.. Savukārt, Jaunauces pagastā ir visaugstākais 
uz vienu iedzīvotāju piesaistītais ELFLA finansējums (510,7 EUR) Saldus novadā, bet tas koncentrējas viena objekta 
– Jaunauces pils restaurācijai, tās teritorijas labiekārtošanai un citu ar to saistīto aktivitāšu īstenošanai. 
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3.3. SECINĀJUMI  

● SVVA Stratēģijā būtiski grozījumi ir veikti 2 reizes (2019. un 2021.gadā), abos gadījumos tie ir saistīti ar 
papildu finansējuma saņemšanu Stratēģijas īstenošanai. Tas ir ļāvis arī iekļaut 2 papildu rīcības – stratēģiskos 
projektus Saldus un Brocēnu novados (2019.gadā).   

● 1. un. 2. rīcību ietvaros iesludinātajās kārtās pieprasījumus pēc ELFLA finansējuma bija trīs reizes lielāks par 
pieejamo, tas liecina, ka Stratēģijā izvirzītās rīcības kopumā atbilst SRAB teritorijas un iedzīvotāju vajadzībām 
un LEADER tiek saskatīts, kā nozīmīgs atbalsta resurss šo vajadzību risināšanai. 

● Vissekmīgākās (t.i., proporcionāli lielākais atbalstīto projektu skaits un piesaistītais finansējums) ELFLA 
finansējuma piesaistē ir bijušas pašvaldības, savukārt fiziskām personām, neskatoties uz to, ka 
uzņēmējdarbības veicināšanas rīcībā tās pieteicās visaktīvāk atbalstam, tomēr vidējais piesaistītais 
finansējums uz vienu atbalstīto iesniedzēju ir viszemākais. Pašvaldību rīcībā esošie cilvēku un finanšu resursi 
projektu pieteikumu izstrādei un īstenošanai ir būtiski lielāki, tādēļ ir jāveido ilgtermiņa atbalsta sistēma, kas 
ļauj stiprināt projektu sagatavošanas un īstenošanas kapacitāti arī pārējiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgu 
konkurenci uz ELFLA finansējumu (piemēram, organizējot regulāras apmācības saistībā ar projektu izstrādi, 
īstenošanu, normatīvajiem aktiem, risku novērtēšanu;  kā arī organizējot tīklošanās pasākumus projektu 
iesniedzējiem un īstenotājiem; izveidojot mentoringa programmu, kurā pieredzējušie projektu īstenotāji palīdz 
mazāk pieredzējušajiem, to var īstenot starpteritoriāli sadarbībā ar citām VRG, lai nebūtu savstarpējā 
konkurence, kas traucē šo sadarbību). 

● Fizisko personu atbalstīšana ir būtiska tādēļ, ka, kā liecina līdzšinējo projektu pieredze, atbalstot 
uzņēmējdarbības iniciatīvas, tās attīstās par pašnodarbinātajām personām vai izveido SIA. Tām ir viens no 
lielākajiem potenciāliem attīstīt jaunas darba vietas teritorijā. 

● Piesaistītais vidējais ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju katrā pagastā uzrāda būtiskas teritoriālās 
atšķirības - 2 pagasti ir piesaistījuši vairākkārt lielāku finansējumu nekā vidēji pagasti SRAB teritorijā. Savukārt 
4 pagastos vispār nav piesaistīts ELFLA finansējums. VRG tālākajā darbībā ir mērķtiecīgi jāstrādā pie tā, lai 
LEADER atbalsts nekoncentrējas atsevišķos pagastos. Ja vietējā pagasta iedzīvotājiem pašiem nav 
kapacitātes piesaistīt finansējumu, tad iespējams jāveido partnerības, iniciējot citiem iesniedzējiem (piem., 
NVO, pašvaldībai) uzņemties iesniegt projektu pieteikumus, īstenojot tos kopā (t.i. iesaistot īstenošanas 
procesā), kas var aktivizēt iedzīvotājus vai ļauj konkrēto pagastu iedzīvotājiem, t.sk. mazākaizsargātajiem, 
saņemt līdzīgus pakalpojumu vai infrastruktūras labiekārtojumus kā citur novadā. 
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4. PROJEKTU ADMINISTRĒŠANAS PROCESA IZVĒRTĒJUMS 
 

Līdz 2021. gada jūlijam visās 4 rīcībās izsludinātajās kārtās tika iesniegti 265 projekta pieteikumi - 148 projektu 
pieteikumi 1. rīcībā (uzņēmējdarbības veicināšana), 115 pieteikumi 2.rīcībā (sabiedriskā labumu un kopienas 
iniciatīvas) un pa vienam projektam 3. un 4.rīcībā (stratēģiskie projekti).  

 

4.1. PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA, KONSULTĒŠANA  

Analizējot projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātus, redzams, ka no visiem iesniegtajiem projektu 
pieteikumiem, vairāk kā 70% ir sasnieguši vismaz minimālo punktu skaitu, tādējādi apliecinot, ka projektu iesniedzēju 
kapacitāte sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus ir laba. Kā jau iepriekš norādīts, konkurence starp projektiem ir 
salīdzinoši liela – vidēji katrs trešais no iesniegtajiem projektiem tiek apstiprināts un īstenots, savukārt apmēram 40% 
izpilda nepieciešamās prasības un sasniedz vismaz minimālo nepieciešamo punktu skaitu, tomēr netiek apstiprināti 
finansējuma trūkuma dēļ (skat. Attēlu 4.1.). No visiem projektiem tikai 13 projektu pieteikumu kvalitāte nebija 
pietiekoša, lai tie tiktu virzīti uz nākošo vērtēšanas kārtu LAD. Savukārt,15 projektu iesniegumi tika atsaukti, tam par 
pamatu bija projekta iesniedzēja lēmums mainīt projekta pieteikumu, lai to pilnveidotu un iesniegtu atkārtoti, iegūstot 
lielāku punktu skaitu un iespēju gūt atbalstu.  

 

4.1. Apkopojums par projektu iesniegumiem. Avots: SRAB 

Intervijās, fokusgrupās un arī aptaujās projektu iesniedzēji pauda viedokli, ka pieteikuma sagatavošana prasa 
padziļinātu izpratni un zināšanas projektu pieteikumu izstādē, tāpat arī zināšanas tirgus izpētē, datu analīzē, risku 
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novērtēšanā, kā arī projekta budžeta plānošanā. Tāpat kā būtisku problēmu projektu sagatavošanā (un vēlāk – 
īstenošanā) projektu sagatavotāji norādīja spēju orientēties normatīvajos dokumentos, kas ir saistoši projektu 
iesniegumu sagatavošanā, minot, ka informācijas apjoms, kas ir jāpārzina un jāspēj identificēt, ir ļoti liels.  

Kā problemātiskākos pieteikuma sagatavošanas jautājumus iesniedzēji un īstenotāji norāda projekta finanšu 
daļas sagatavošanu, projekta risku identificēšanu, kā arī ne vienmēr ir skaidrs, cik izvērstu aprakstu nepieciešams 
sagatavot, lai projektu vērtētāji spētu pilnībā izprast projekta ieceri. Vairāki projektu sagatavotāji norādīja, ka projektu 
pieteikuma sagatavošanu uztic profesionāliem projektu rakstītājiem, vienlaikus gan pašu pieteicēju, gan VRG pieredze 
liecina, ka tas ne vienmēr nozīmē kvalitatīvu projekta pieteikuma sagatavošanu.  

Augstākminēto jautājumu risināšanai VRG organizē informatīvos seminārus potenciālajiem projektu 
pieteicējiem katras izsludinātās kārtas ietvaros, kā arī nodrošina individuālās konsultācijas. VRG sniegto konsultāciju 
pieejamība un kvalitāte tiek aktīvi izmantota un augstu novērtēta no projektu iesniedzēju puses, tas visticamāk lielā 
mērā izskaidro arī salīdzinoši labos projektu pieteikumu rezultātus. Papildu atbalsta līdzeklis projektu iesniedzējiem ir 
projektu iesniedzēju pašvērtējuma anketa (kopš 5. kārtas), ar kuras palīdzību var pārbaudīt, vai visa nepieciešamā 
informācija un pielikuma dokumenti ir pie vienoti. Ir nepieciešamība pēc jauniem, detalizētiem metodiskajiem 
noteikumiem pieteikuma veidlapai9.  

Bez iepriekšminētajiem semināriem un konsultācijām, SRAB mērķgrupu un citu interesentu informēšanai un 
komunikācijai tiek izmantoti arī citi komunikācijas kanāli: 

• SRAB mājas lapa http://srab.lv. Tajā var atrast informāciju par īstenotajiem LEADER projektiem, 
SRAB stratēģiju, kontaktinformāciju u.c. Pētījuma veikšanas laikā notika mājaslapas izstrāde, tādēļ informācija par 
LEADER programmu un biedrības darbību bija pieejama daļēji. Ieteicams būtu mājaslapā informāciju veidot no tās 
lietotāju skatupunkta - piemēram, atsevišķi nodalīt informāciju, kas aktuāla projektu iesniedzējiem, projektu 
īstenotājiem un citiem interesentiem. Iespēju robežās pirmajās divās sadaļās iekļaut visu informāciju, kas praktiski 
nepieciešama šajos projekta posmos. Ja iespējams, abās sadaļās arī iekļaut - 'Biežāk uzdotie jautājumi”, kuros 
apkopotas atbildes aktuālākajiem un regulārāk uzdotajiem jautājumiem. Tāpat, ieteicams būtu iekļaut video materiālus 
- piem., semināru ierakstus, izveidot video materiālus par veidlapas aizpildīšanu, u.c. Tas nodrošinātu, ka informācija 
ir nepārtraukti pieejama un atvieglotu arī konsultēšanas procesu. Ieteicams mājas lapā novērst informācijas 
dublēšanos (piemēram, jaunumi ir divās sadaļās). Sadaļā “Biedrība” būtu nepieciešams vairāk atspoguļot tieši 
biedrības darbu - aktuālos/ aktīvos biedrus, Padomes sastāvu (t.sk., kādas sabiedrības grupas katrs pārstāv un 
kontaktinformāciju, kā konkrētās grupas var sazināties ar attiecīgo pārstāvi), biedrības darbību regulējošos normatīvos 
aktus u.c. Veiksmīgi ir atrisināts ir īstenoto projektu atspoguļojums (iespējams, var apsvērt iekļaut arī iepriekšējā 

                                                
9 Pētījuma izstrādes procesā tika saņemta informācija, ka LAD notiek jaunas veidlapas un metodisko noteikumu izstrāde. 



45 
 

periodā īstenotos projektus). Tūrisma veicināšanas nolūkos, iespējams, tiem projektiem, kuri ir publiski pieejami, 
pievienot atrašanās vietas koordinātes.  

• SRAB Facebook konts; 
• vietējie plašsaziņas līdzekļi – laikraksts “Saldus  Zeme”, pašvaldības radio “Saldus Radio”10, 

pašvaldības informatīvie izdevumi un mājaslapa; 
Iepriekšminētie komunikācijas kanāli tiek regulāri izmantoti katras izsludinātās projektu kārtas ietvaros. 

Aptaujā 88% no projektu īstenotājiem apliecināja, ka informācija par LEADER programmu un atbalsta nosacījumiem, 
kā arī konsultācijas ir viegli pieejamas un saprotamas un tiek aktīvi izmantotas projekta pieteikumu sagatavošanā un 
īstenošanā. 

Uzņēmēji norāda, ka konsultāciju un informēšanas procesā būtu nepieciešams potenciālajiem projektu 
īstenotājiem sniegt vairāk informācijas par nepieciešamajiem dokumentiem projekta īstenošanai, galvenokārt tas 
attiecas uz būvniecības projektiem, kā arī atļauju, licenču un citu dokumentu saskaņošanu ar atbilstošām iestādēm. 
Atsevišķi uzņēmēji uzskata, ka pieteikuma forma ir novecojusi un neatbilst mūsdienu situācijai, pēc tās nevar kvalitatīvi 
novērtēt projekta ideju. 

Aptaujā vairākkārt tika atzinīgi novērtēts VRG pārstāvju  darbs - atsaucība un kvalitatīvas konsultācijas. Lai 
pilnveidotu sadarbību ar mērķauditoriju ieteikums veidot jaunus atbalsta veidus, piemēram, tīklošanās pasākumus 
starp projektu īstenotājiem – pieredzes apmaiņa, sadarbība, kopprojekti; regulāra sazināšanās vai vizītes projektu 
īstenošanas vietā. Pozitīvi vērtējama SRAB organizētā mērķgrupu aptaujas, lai noskaidrotu to pieredzi LEADER 
atbalsta gūšanā. 

 

4.2. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PROCESS, KRITĒRIJI 

Projektu pieteikumu vērtēšana notiek divos posmos - pirmais izvērtējums tiek veikts VRG līmenī. Savukārt,  
LAD vērtē tos pieteikumus, kas ir ieguvuši visaugstāko novērtējumu un, cik pietiek publiskais finansējums izsludinātās 
kārtas ietvaros, pārējie pieteikumi tiek noraidīti ar pamatojumu – finansējuma trūkums. Šī pētījuma ietvaros 
padziļinātāk tika vērtēts projektu vērtēšanas process VRG līmenī. 
 
Projektu pieteikumu vērtēšanas process 

Pirmajā izvērtējuma posmā katru projekta pieteikuma vērtēšanu nodrošina 3 vērtētāji. Vērtētāju komandu 
veido vairāki SRAB Padomes locekļi, atsevišķos gadījumos tiek piesaistīti arī ārējie eksperti, katrs apliecina interešu 
konfliktu neesamību un konfidencialitātes noteikumu ievērošanu. Izveidotā prakse - kā projektu vērtētājus piesaistīt 

                                                
10 Saldus Radio tika izmantots līdz tā pastāvēšanas brīdim (2019.gadam). 
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SRAB Padomes locekļus ir saprotama (vietējās situācijas pārzināšana, kvalitatīvu projektu pieteikumu vērtētāju 
pieejamība u.c.), tomēr tā rada vairākus riskus attiecībā uz labu projektu pieteikumu administrēšanu un pārvaldību. 
SRAB Padomes locekļiem ir lēmējtiesības attiecībā uz Stratēģiju, tās grozījumiem (t.sk., kritērijiem, finansēšanas 
nosacījumiem u.c.), vienlaikus tie arī piedalās projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā – pieņemot lēmumus attiecībā 
uz projektu pieteikumiem, turklāt vairāki Padomes locekļi arī paši sagatavo projektu pieteikumus. Šāda prakse būtu 
maināma, jo lēmējinstitūcijas pārstāvim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijas darbā11. Turklāt 
gadījumos, kad Padomes loceklis vienlaikus ir arī projekta pieteicējs (vai darbojas institūcijā, kas pretendē uz ELFLA 
atbalstu), arī situācijās, kad tas spēj apliecināt, ka nepastāv interešu konflikts, tomēr attiecībā pret citiem projektu 
pieteicējam, tas ir labvēlīgākā situācijā (piem., tam ir laicīgāk pieejama informācija par projektu kārtām un 
nosacījumiem, informācija par citās kārtās pieteiktajiem projektu pieteikumiem, lēmumtiesības uz saistītajiem 
procesiem u.c.). 

Vispārpieņemtā labā prakse projektu administrēšanā un pārvaldībā ir tāda, ka pārstāvji, kas pieņem lēmumus 
attiecībā uz projektiem vai jebkādā veidā ir iesaistīti konkrētā finanšu instrumenta pārvaldībā, nav nekādā veidā 
iesaistīti konkrētā atbalsta instrumenta projektu pieteikumu konsultēšanā, sagatavošanā vai īstenošanā. To būtu 
nepieciešams ievērot arī SRAB darbībā. Tas mazinātu risku, ka pārējie projektu iesniedzēji ir mazāk labvēlīgā pozīcijā 
attiecībā uz atbalsta saņemšanu un mazinātu projektu iesniedzēju šaubas par pieņemto vērtējumu objektivitāti un 
interešu konflikta neesamības patiesumu, kā tas izskan mērķgrupu intervijās un aptaujās. Tie Padomes locekļi, kas 
sniedz nozīmīgu ieguldījumu Stratēģijas īstenošanā un biedrības darbībā, bet vienlaikus vēlas būt projektu īstenotāji, 
varētu kļūt par aktīviem biedriem rūpējoties par savā kompetencē esošajām jomām, piemēram, aktivizēšanu, 
uzņēmēju sadarbību utt. 

 
Vērtēšanas kritēriji 

Katras rīcības ietvaros ir noteikti projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji, lai nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku un Stratēģijas vajadzībām atbilstošāku projektu īstenošanu VRG teritorijā. Vērtēšanas kritēriji 
plānošanas periodā ir vairākkārt pārskatīti un precizēti - VRG operatīvi cenšas risināt un novērst vispārīgus vai projektu 
iesniedzējiem grūti izprotamus vērtēšanas kritērijus (piem., kritēriji saistībā ir inovācijām), kā arī kritērijus, kas 
nenodrošina projekta kvalitatīvu izvērtējumu pēc būtības, bet rada papildu administratīvo slogu (piem., kritērijs par 
publicitāti/projekta atpazīstamību tika izņemts, jo tā ir obligāta prasība, kas jāievēro ikvienam īstenotājam, tādēļ nav 
lietderīgi to vērtēt kā atsevišķu kritēriju).   

                                                
11 Saskaņā ar LAD sniegto skaidrojumu par interešu konfliktu saskaņā ar likumu “Par Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 4.pantu. 
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Apzinot projektu iesniedzēju un īstenotāju viedokli par kritēriju saprotamību, nozīmīgumu, izpildāmību, 
redzams, ka visproblemātiskākie kritēriji abās rīcībās ir saistīti ar sociāli mazaizsargāto grupu vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanu un iesaisti projektos, kā arī kritērijiem, kas saistīti ar novitātes aspektiem projektu īstenošanā (skat. 
Tabula 4.1.). 

Tabula 4.1.  Vērtēšanas kritēriju saprotamība un izpildāmība 1. un 2. rīcībā projektu iesniedzēju vērtējumā 

Rīc.nr Saprotami un izpildāmi kritēriji Grūtāk izpildāmi vai saprotami kritēriji 

1. 

- Projekta ilgtspēja 
- Projekta saturiskā saistība ar iepriekš 
apstiprinātajiem projektiem vai savu 
līdzšinējo pieredzi 
- Ir pamatota produkta/ pakalpojuma 
nepieciešamība VRG teritorijā 
- Prece/pakalpojums un tās ražošanas 
process/pakalpojuma sniegšanas norise 

- Jauna produkta/ pakalpojuma vai tehnoloģijas, kas kāpina 
produktivitāti, ieviešana 
-  Kopprojekts  
-  Atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem 
- Pakalpojumu/aktivitāšu/ražojumu sasaiste ar zinātni un pētniecību 
- Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt jauniešus 
projekta īstenošanā 

2. 

- Ir pamatota aktivitātes/ pakalpojuma 
nepieciešamība VRG teritorijā 
- Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības 
plānā iekļautajai 2.rīcībai 
- Projekta saturiskā saistība ar iepriekš 
apstiprinātajiem projektiem vai savu 
līdzšinējo pieredzi 

- Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt jauniešus 
projekta īstenošanā 
- Oriģinalitāte 
- Multiplikatīva pieeja 
- Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām 
- Pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību 

 
Projektu pieteikumu savstarpējā sīvā konkurence veido situāciju, ka projektu iesniedzēji cenšas iegūt pēc 

iespējas lielāku punktu skaitu arī tajās pozīcijās, kuras pēc būtības projekts tieši neskar – piemēram, norāda, ka 
projektā attīstītos pakalpojumus varēs izmantot arī sociāli mazāk aizsargātās sabiedrības grupas bez maksas, tomēr 
pakalpojums pēc būtības nav vērsts uz šo grupu vajadzību risinājumu. Līdzīgi arī inovācijas kritērijā – ir centieni 
projektiem piedēvēt novitāti, lai iegūtu papildu punktus, kad pēc būtības novitāte netiek attīstīta, drīzāk veikts kāds 
uzlabojums. Šādas situācijas visbiežāk arī ir par pamatu tam, ka projektu iesniedzēji un vērtētāji atšķirīgi traktē 
kritērijus un iemesls tam, ka ir regulāri jāpārskata kritēriji vai jāmaina/ jāpielāgo kritēriji VRG reālajai situācijai, bet 
tādējādi, iespējams, kādos aspektos attālinoties no LEADER pieejas īstenošanas pēc būtības. Iespējams, risinājums 
varētu būt pārskatīt esošos vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas pieeju – piemēram, nosakot bāzēs kritērijus, kas 
ir jāizpilda visiem projektu iesniedzējiem un papildu kritērijus. Pirmo kritēriju kvalitatīvā izpilde tiktu apkopota punktu 
sistēmā un būtu par pamatu projektu konkurencei, savukārt otro izpilde ļautu projektu iesniedzējiem pretendēt uz 
lielāku ELFLA finansējuma atbalstu.  
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4.3. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒJUMU LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS 

Plānošanas periodā 5 projektu iesniedzēji ir pārsūdzējuši vērtēšanas projektu rezultātus - četri par 
uzņēmējdarbības veicināšanas rīcības ietvaros iesniegto projektu pieteikumu vērtējumu un viens par sabiedriskā 
labuma rīcības ietvaros iesniegtā projekta vērtējumu. Vienā gadījumā projekta pieteikums nebija sasniedzis minimālo 
vajadzīgo punktu slieksni, savukārt, pārējos gadījumos – projekti tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. Tas nozīmē, 
ka projekti kopumā ir bijuši kvalitatīvi sagatavoti un ir sasnieguši vismaz minimālo punktu skaitu, tomēr guvuši mazāku 
punktu skaitu, kas nav ļāvis kvalificēties atbalsta saņemšanai. Tā kā punktu atšķirība starp projektu vērtējumiem ir 
neliela, tad pat 0,5-1 punkts var būt par iemeslu atbalsta nesaņemšanai ierobežotā ELFLA finansējuma dēļ.  

Pārsūdzību pamatojums visos gadījumos bija saistīts ar noteiktos kritērijos piešķirto punktu skaitu – visi 
pārsūdzību iesniedzēji lūdza pārskatīt vērtējumu lēmumu, sniedzot savu skaidrojumu - kuriem kritērijiem vērtētāji, 
viņuprāt, ir snieguši nepamatoti zemu vērtējumi. Nevienā gadījumā pārsūdzība netika uzskatīta par pamatotu un 
sākotnējais lēmums netika mainīts. 

Kritēriji, par kuriem visbiežāk atšķīrās projektu iesniedzēju un vērtētāju viedokļi, ir Īpašais vērtēšanas kritērijs, 
1. rīcības 5. kritērijs un 15. kritērijs. Īpašais vērtēšanas kritērijs iekļauj vairāku elementu izvērtējumu – projekta 
oriģinalitāti, multiplikatīvo pieeju, kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiti ar inovācijām un tā sasaisti ar zinātni. Savukārt, 
15. kritērijs – par projekta kapacitāti nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli mazaizsargātām grupām. Analizējot abu 
pušu pamatojumus, visos pārsūdzību gadījumos, skaidri izkristalizējās problemātika, ka visi šie kritēriji pakļaujas 
plašai interpretācijai un projekta pieteicēju izpratne par tiem atšķīras no projektu pieteikumu vērtētāju. Būtu 
nepieciešams kritērijiem definēt precīzākus raksturlielumus vai parametrus, kas ar tiem tiek saprasti SRAB stratēģijas 
kontekstā, sniedzot tiem padziļinātu skaidrojumu un piemērus. 

4.4. PROJEKTU ĪSTENOŠANAS PĀRTRAUKŠANA 

Neskatoties uz sīvo konkurenci LEADER atbalsta saņemšanai, vienlaikus  salīdzinoši liels ir arī to projektu 
pieteikumu skaits (vidēji katrs piektais projekts), kas tiek pārtraukti projektu īstenošanas laikā. Analizējot iemeslus 
projektu pārtraukšanai, skaidri izkritalizējas tendence, ka visbiežāk tiek pārtraukti projekti, kuros ir paredzētas ar 
būvniecību saistītās aktivitātes. Projektu īstenotājiem ir izaicinājums 6 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas sagatavot 
ar būvniecību saistītos dokumentus. Tam par iemeslu ir  grūtības piesaistīt nepieciešamos būvniecības speciālistus 
(arhitektu, būvuzraugu u.c.) dēļ to augstā pieprasījuma tirgū, kā arī būvvaldes kapacitātes izskatīt un saskaņot 
dokumentus. Viens no VRG rastajiem risinājumiem šai problēmai tālākajā SVVA Stratēģijas ieviešanā ir prasība 
projektu iesniedzējam iesniegt ar būvniecību saistīto dokumentus jau projekta iesnieguma fāzē, šāds risinājums ir 
kopumā atbalstāms, tomēr pastāv risks, ka VRG noteiktais kārtas izsludināšanas laika grafiks nesakritīs ar potenciālā 
projekta īstenotāja būvniecības grafiku, īpaši 1. rīcības ietvaros. Iespējams, ir vērts apsvērt atvērtās kārtas 
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organizēšanu, lai projektu īstenotāji varētu pieteikties LEADER atbalstam atbilstoši savas uzņēmējdarbības attīstības 
ciklam un vajadzībām,  kā arī kopējai situācijai tirgū. 

Pārējie iemesli projektu pārtraukšanai ir saistīti ar projektu izmaksu (materiālu, aprīkojuma, pakalpojumu) 
sadārdzinājumu laika posmā no projekta pieteikuma gatavošanas līdz īstenošanas uzsākšanai, smagnējā sadarbība 
ar LAD, t.sk. precīzas informācijas trūkums par to, kādi noteikumi un prasības jāievēro projektu īstenošanā, liels 
birokrātiskais slogs īpaši attiecībā uz iepirkuma procedūrām un citas dokumentācijas sagatavošanu. Tāpat 1. rīcības 
ietvaros nereti iemesls projekta neīstenošanai ir grūtības piesaistīt finansējumu, īpaši, ja finanšu institūcijas ir 
atteikušas kredītu izsniegšanu. Pēdējā gada laikā projektu īstenošanu ir ietekmējušas arī Covid-19 pandēmijas radītās 
sekas, piem., notikusi noteiktu produktu vai preču grupas pieprasījuma strauja samazināšanās, kas ražotājam - 
projekta īstenotājam, lika pārskatīt savu ieceri par darbības paplašināšanu vai ražošanas jaudas palielināšanu.  

4.5. PROJEKTU IESNIEDZĒJU UN ĪSTENOTĀJU PRIEKŠLIKUMI  

Projektu iesniedzēji un īstenotāji norāda vairākus risinājumus saistībā ar kārtu organizēšanu, pieteikumu 
vērtēšanu un projektu īstenošanu, kas varētu procesu padarīt ātrāku un ērtāku: 

Projekta pieteikuma sagatavošanas un vērtēšanas procesos: 
- Organizēt projektu pieteikumu atlasi divās kārtās – pirmajā kārtā ļaut projektu iesniedzējiem iesniegt 

tikai ideju. Tie pretendenti, kuru ideja tiek atbalstīta, piedalās tālāk 2. kārtā ar pilnībā izstrādātu projekta 
pieteikumu. Šādā veidā tiktu novērsts tas, ka tiek iesniegti pieteikumi, kas neatbilst Stratēģijai, kā arī 
mazinātu resursus projektu pieteikumu sagatavošanai tiem projektiem, kuriem iespēju gūt finansiālu 
atbalstu ir maza. 

- Ļaut projektu iesniedzējam piedalīties kārtā ar vairākiem projektu pieteikumiem. 
- Vienkāršot prasības projekta pieteikuma sagatavošanai. 
- Piemērot kritērijus, kuru izvērtējumam ir pēc iespējas minimalizēta projekta vērtētāja subjektīvā 

viedokļa ietekme, kā arī interpretācijas iespējas. 
- Samazināt laika periodu no projektu pieteikuma iesniegšanas līdz uzsākšanas brīdim, tā samazinātu 

risku, ka situācija tirgū attiecībā uz cenu, pakalpojumu pieejamību ir būtiski mainījusies un neļauj 
projektu īstenot.   

 
Projektu īstenošanas procesā: 

- Nodrošināt priekšfinansējumu arī projektiem, kas tiek īstenoti uzņēmējdarbības veicināšanas rīcībā. 
- Salāgot prasības atbilstoši projekta apjomam – nelieliem, vienkāršiem projektiem piemērot 

vienkāršākas īstenošanas un atskaites prasības (ieteikums attiecināts LAD). 
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- Palielināt LEADER finansējuma apjomu, jo tas ir gandrīz vienīgais ES atbalsta instruments, kas 
nodrošina iespēju īstenot projektus laukos, un kuru rezultātus izmanto visi vai liela daļa vietējo 
iedzīvotāju.  

4.6. SECINĀJUMI  

● Projektu pieteikumu vērtēšanas rezultāti liecina, ka kopumā projektu iesniedzēju kapacitāte 
pieteikumu sagatavošanā ir laba, tomēr grūtības sagatavot projektu pieteikumu, joprojām ir ļoti aktuāla 
problēma projektu iesniedzējiem. Projektu pieteikumu sagatavošanā lielākās grūtības sagādā – 
budžeta un finanšu plūsmas sagatavošana, risku novērtējums, kā arī neskaidra izpratne par projekta 
apraksta detalizācijas pakāpi. Ieteikums nodrošināt papildu atbalsts instrumentus  - piemēram, 
detalizētus metodiskos norādījumus pieteikuma veidlapas aizpildīšanai un  paraugus - piemērus 
aizpildītai veidlapai. 

● VRG īstenotais informēšanas un konsultēšanas process tiek novērtēts kā kvalitatīvs un pieejams no 
projektu iesniedzēju un īstenotāju puses. Lai pilnveidotu VRG sadarbību ar mērķauditoriju, ieteicams 
veidot jaunus atbalsta veidus, piemēram, tīklošanās pasākumus starp projektu īstenotājiem – 
pieredzes apmaiņa, sadarbība, kopprojekti; regulāra sazināšanās vai vizītes projektu īstenošanas 
vietās.  

● SRAB Padomes darbībā nav skaidri nodalītas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, kas attiecas uz 
Stratēģijas apstiprināšanu un projektu pieteikumu vērtēšanu/rezultātu apstiprināšanu.  

● Projektu pieteicējiem un īstenotājiem grūtāk izprotamie un īstenojamie vērtēšanas kritēriji ir tie, kas 
saistīti ar inovācijām (jaunu produkta/ pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešana, aktivitāšu oriģinalitāte, 
multiplikatīvā ietekme); kopprojektu īstenošanu; projekta oriģinalitāti, atšķirību no konkurentiem; 
sadarbības ar zinātni un pētniecību nodrošinājumu, kā arī sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju un 
jauniešu iesaisti. 

● Plānošanas periodā 5 projektu iesniedzēji ir pārsūdzējuši vērtēšanas projektu rezultātus. Pārsūdzību 
pamatojums visos gadījumos bija saistīts ar noteiktos kritērijos piešķirto punktu skaitu. Nevienā 
gadījumā pārsūdzība netika uzskatīta par pamatotu. Visbiežāk projektu iesniedzēju un vērtētāju 
viedokļi atšķīrās par tiem pašiem kritērijiem, kuri aptaujā tika norādīti kā grūtāk īstenojamie un 
saprotamie - kritēriji saistībā ar inovācijām, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu sociāli 
mazaizsargātajām grupām. Šiem kritērijiem ir plašas interpretācijas iespējas, tamdēļ ir nepieciešams 
definēt tiem precīzākus raksturlielumus vai parametrus, kā tie tiek saprasti SRAB SVVA Stratēģijas 
kontekstā, sniedzot atbilstošus piemērus. 
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● Finansējums ir viens no aktuālākajiem jautājumiem projektu īstenotājiem, īpaši uzņēmējdarbības 
veicināšanas rīcībā. Priekšfinansējums īpaši nozīmīgs ir mazajiem uzņēmējiem un ražotājiem, kuru 
rīcībā nav brīvie līdzekļi, lai veiktu apjomīgas investīcijas un arī iespējas piesaistīt citu ārējo 
finansējumu ir ļoti ierobežotas.  

● Vidēji katrs piektais apstiprinātais projekts tiek pārtraukts projektu īstenošanas laikā, tam visbiežāk 
par pamatu ir projektā paredzētās būvniecības aktivitātes un ar to saistītās dokumentācijas 
sagatavošana un iesniegšana noteiktajā termiņā, projekta izmaksu sadārdzinājums, grūtības 
piesaistīt finansējumu projekta īstenošanai, Covid-19 pandēmijas ietekme uz tirgu u.c. 

Priekšlikumi: 
● Turpmāk organizēt vērtētāju atlasi, apsverot iespēju piesaistīt vērtēšanas ekspertus arī ārpus VRG 

teritorijas; organizēt to apmācības (īpaši, lai veicinātu vienādu vērtēšanas kritēriju izpratni), tāpat 
ieteicams periodiski veikt vērtētāju darba kvalitātes izvērtējumu. 

● Izvērtēt iespēju organizēt nepārtraukto kārtu uzņēmējdarbības veicināšanas rīcības ietvaros -  tādā 
veidā atrisinot to, ka projektu iesniedzējs ar savu darbību nav atkarīgs no kārtu izsludināšanas 
termiņiem, bet var sagatavot un iesniegt projektu atbilstoši uzņēmēja darbības cikla un attīstības 
vajadzībām, kā arī reālajai situācijai tirgū. Īpaši aktuāli tas varētu būt projektiem, kas paredz ražošanas 
aktivitātes, kā arī projektiem, kas nākošajās kārtās paredzēs ar būvniecību saistītās aktivitātes - ja 
projekta iesniedzējam būs nepieciešams pievienot visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju, tas var 
nepaspēt iekļauties kārtas termiņā no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ.  

● Nodalīt Padomes pienākumus attiecībā uz SVVA Stratēģijas īstenošanas uzraudzību no projektu 
pieteikumu atlases un vērtēšanas procesa.   

● Noteikt termiņu Padomes locekļu pārstāvju darbībai Padomē, tā nodrošinot iespēju ienāk jaunām 
idejām un nodrošinot daudzveidīgāku vietējās grupas viedokļu paudēju pārstāvniecību. Piemēram, 
noteikt konkrētu termiņu Padomes locekļa darbībai Padomē. Vienlaikus, lai nodrošinātu Padomes 
darbības zināšanu un pieredzes pēctecību, noteikt, ka Padomes pārvēlēšanas laikā var mainīties ne 
vairāk kā 4 no Padomes locekļiem.  
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5. TEMATISKAIS IZVĒRTĒJUMS 
 

5.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA IZVĒRTĒJUMS 

SRAB Stratēģijas 1. mērķa “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītas vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas” sasniegšana tiek īstenota LAP apakšpasākuma 19.2. “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros. 
Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas 
vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī 
attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina 
konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Uzņēmējdarbības atbalstam 1.rīcībā laika posmā no 2016. līdz 2021. gadam septiņās kārtās saņemti 148 
projektu iesniegumi, no kuriem tiek īstenoti vai jau ir īstenoti 39 projekti ar kopējo rezervēto finansējumu 1016270,5 
EUR, kurš piesaistīts abās pilsētās un teritorijās ap tām, kā arī divos pagastos, kas robežojas ar Lietuvu. (skat. Attēlu 
5.1. Digitālo karti var atvērt ar kursoru uzspiežot uz kartes).  

 

5.1. Piesaistītais LEADER finansējums uzņēmējdarbības veicināšanai (1. rīcība) Avots: SRAB 

Visvairāk, 63 projektu iesniegumi ir saņemti no Saldus uzņēmējiem, bet finansējuma trūkuma dēļ atteikts 22 
no tiem. Saldus pilsētā ir arī vislielākais īstenoto projektu skaits (8 projekti) ar kopējo rezervēto finansējumu 296491,05 
EUR. Līderi uzņēmējdarbības atbalsta projektu īstenošanā ir arī Remtes, Saldus un Zvārdes pagasti, kuros katrā ir 
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īstenoti projekti ar kopējo finansējumu virs 100 tūkst. EUR. Savukārt, deviņos pagastos nav īstenots neviens 
uzņēmējdarbības atbalsta projekts. 

 Iedzīvotāju skaits teritorijā samazinās, iedzīvotāji ir devušies uz ārzemēm. Iemesls ir labi apmaksātu darba 
vietu trūkums novadā. Pagasti ar lielāko aizbraukušo iedzīvotāju īpatsvaru ir starp tiem, kuros nav īstenots neviens 
uzņēmējdarbības atbalsta projekts. 

 
Novadā īstenotie uzņēmējdarbības projekti pārstāv dažādas jomas: 

● Atpūtas, sporta, tūrisma pakalpojumi - 6 projekti; 
● Galdniecība, kokapstrāde - 5 projekti; 
● Ārstniecība, skaistumkopšana, optometrija - 4 projekti; 
● Pievienotā vērtība lauksaimniecības produktiem- 4 projekti; 
● Auto servisi, mazgātuves - 3 projekti; 
● Kokkopība - 2 projekti; 
● Mērniecība - 2 projekti; 
● Tekstilizstrādājumi, to apdruka – 3 projekti;  
● Citi -10 projekti. 

Īstenotie projekti ir saskanīgi ar iedzīvotāju aptaujā identificētajām vajadzībām – atpūtas, ārstniecības, u.c. 
pakalpojumu nepieciešamību. Pieci ražošanas uzņēmumi ir atraduši nišu jaunam produktam. 

Tabula 5.1. Kāds atbalsts nepieciešams uzņēmējiem Saldus novadā? 

N.p.k. Nepieciešamais atbalsts Respondentu 
skaits 

1. Interešu pārstāvniecībai (uzņēmēju biedrībai), dialogam un sadarbībai 7 
2. Finansiāls 7 
3. Publicitāte, t.sk digitāls katalogs 6 
4. Nodokļu atlaides 5 
5. Pašvaldības iestāžu atbalsts (birokrātijas mazināšana) 5 
6. Konsultācijas (grāmatvedība, juristu, projektu pieteikumu sagatavošana) 4 
7. Infrastruktūras attīstība, t.sk. ceļi 3 
8. Telpas 2 
9. Iekārtu iegāde 2 

10. Izglītība un prakses atbalsts (santehniķi, skursteņslauķi, mūrnieki, u.c.) 1 
 

Uzņēmēji kā vienu no nozīmīgākajām vajadzībām norāda sadarbību un savstarpējā dialoga sekmēšanu un 
interešu pārstāvniecību (skat. Tabula 5.1.) Saldus uzņēmēju biedrības darbs aptaujās ir pozitīvi novērtēts. Turpmāk ir 
jāveicina šīs biedrības dalība arī uzņēmējdarbības atbalsta projektu īstenošanā Stratēģijas ietvaros, lai veicinātu 
sadarbību un dialoga veidošanu gan uzņēmēju starpā, gan sadarbībā ar pašvaldības un valsts iestādēm. 
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Vairāki esošie un potenciālie uzņēmēji akcentēja, ka kavēklis projektu īstenošanā ir priekšfinansējuma 
neesamība. Īpaši mazam un jaunam uzņēmumam ir ļoti problemātiski atrast priekšfinansējumu projekta īstenošanai, 
jo bankas nedod kredītu. Attīstības finanšu institūcijas “Altum" finansējums ne visiem uzņēmumiem ir pieejams dažādu 
iemeslu dēļ. 

Nozīmīga problēma ir ilgais laika intervāls no projekta pieteikuma iesniegšanas brīža līdz uzsākšanai. Tas 
rezultējas ar projekta pieteikumā iesniegto cenu aptauju neatbilstību faktiskajai cenai, kura ir pieaugusi pusgada laikā, 
īpaši, ja tiek pirkta elektronika, datortehnika un tamlīdzīgi pamatlīdzekļi, jo piegādātājs nevar tik ilgi noturēt piedāvāto 
cenu. 

Prioritārā vajadzība novadā, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu, ir jaunu darba vietu izveide. Modernizācija – 
modernu iekārtu iegāde, ne vienmēr rada jaunas darba vietas, rezultāts var būt arī pretējs - uzņēmumā var 
samazināties nepieciešamība pēc kādiem darbiniekiem noteiktu darbu veikšanai.  

Mazie, t.sk. ģimenes uzņēmumi un pašnodarbinātie, kuri atraduši nišu savam jaunajam produktam vai 
pakalpojumam ir potenciālie darba vietu veidotāji. Liela nozīme ir sadarbībai un dialogam uzņēmēju starpā, kā arī 
starp uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm.  

 

5.2.  VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS (SABIEDRISKĀ LABUMA) ATBALSTA IZVĒRTĒJUMS  

SRAB Stratēģijas 2. mērķa “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītas vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
sasniegšana tiek īstenota LAP apakšpasākuma 19.2. “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla 
stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku 
iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu 
tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 

Vietas potenciāla attīstības jeb sabiedriskā labuma projekti tiek īstenoti 2., 3. un 4. rīcības ietvaros. Kopienas 
un vietas vajadzību un attīstības projektus plānošanas periodā īsteno SRAB teritorijā reģistrētās sabiedriskās 
organizācijas (t.sk. reliģiskās organizācijas), kā arī Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības. Laika periodā līdz 2021. 
gada jūlijam kopskaitā dažādās ieviešanās fāzēs tika īstenoti 50 projekti. Biedrības kopskaitā īstenoja 35 no visiem 
projektiem, savukārt pašvaldības – 15 projektus, kopējais rezervētais finansējums visiem atstiprinātajiem vai 
uzraudzībā esošajiem projektiem ir 1 088 007,05 EUR. 

Apkopojot īstenotos projektus pēc teritoriālā pārklājuma un piesaistītā ELFLA finansējuma, redzams, ka ir 
salīdzinoši atšķirīga situācija dažādos pagastos (skat. Attēlu 5.2. Digitālo karti var atvērt ar kursoru uzspiežot uz 
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kartes). Visvairāk sabiedriskā labuma projekti tika īstenoti Saldus pilsētā, risinot vajadzības sporta, kultūra, pilsētvides 
labiekārtošanas, koprades un izglītības infrastruktūras nodrošinājuma jomā (kopskaitā 8). Vienāds projektu skaits (5) 
tika īstenoti Blīdenes pagastā (sports, vides objekta un atpūtas vietu izveide pagasta iedzīvotājiem), Saldus pagastā 
(sports, izglītība, informatīvi izglītojošā publiskās infrastruktūra) un Jaunauces pagastā (Jaunauces pils restaurācijas, 
tās teritorijas labiekārtošana, digitalizācijas iniciatīvas). Piecos pagastos ar ELFLA atbalstu netika īstenots neviens 
projekts – Šķēdes, Lutriņu, Pampāļu, Kursīšu un Rubes pagastā. Divas biedrības no Kursīšu pagasta pretendēja uz 
ELFLA atbalstu, tomēr nesekmīgi – nedz estrādes teritorijas pilnveide kultūras un sporta aktivitāšu dažādošanai  un 
nedz mednieku mājas pārbūves ieceres netika atbalstītas finansējuma trūkuma dēļ. Savukārt, vislielāku finansējumu 
piesaistīja Brocēni un Jaunauces pagasts. kā jau iepriekš minēts, Jaunaucē finansējums pamatā koncentrējas uz 
kultūrvēsturisko objektu, savukārt, Brocēnos īstenotie projekti deva ieguldījumu dažādu vecumu, sabiedrības grupu 
vajadzību risināšanā (dabas taku, sporta infrastruktūras, tirgus laukuma izveide u.c.) 

 

 

5.2. Piesaistītais LEADER finansējums sabiedriskā labuma veicināšanai (2., 3., 4. rīcības). Avots: SRAB  

 
Analizējot projektus pēc to saturiskās jeb darbības jomas, secināms, ka vislielākais LEADER atbalsts ir bijis 

sporta jomā - kopskaitā īstenoti 16 projekti (kopējais rezervētais finansējums 243 290,68 EUR), vienlaikus tomēr 
jānorāda, ka liela daļa projektu ir vērsti uz noteiktiem sporta veidiem vai to infrastruktūras sakārtošanu, kas pamatā 
tiek izmantoti konkrēto sporta klubu biedru vidū.  

9 no visiem teritorijā īstenotajiem projektiem ir saistīti ar bērniem un jauniešiem, to interešu izglītību vai attiecīgi 
šai vecuma grupai nepieciešamās infrastruktūras izveidi vai sakārtošanu (165707,64 EUR). Salīdzinoši mazs 
LEADER atbalsts šajā plānošanas periodā ir bijis sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājuma jomā (skat. 
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Attēlu 5.3.). Ņemot vērā, ka sociālie pakalpojumi ir viena no 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātēm SVVAS, 
tad šī ir joma, kurā turpmākajā periodā būtu pastiprināti jāvērš uzmanība. Sociālo palīdzības un pakalpojumu 
vajadzība ir ļoti aktuāla lauku reģionos jau šobrīd, īpaši pārstrukturizējoties medicīnas pakalpojumu pieejamībai līdz 
ar iedzīvotāju skaita samazinājumu. Laukos to pieejamību īpaši aktualizē tas, ka lauku iedzīvotāju mobilitāte, īpaši 
sociāli mazāk aizsargātajām grupām, ir ļoti ierobežota. Kā pozitīvs aspekts LEADER atbalsta kontekstā ir jāmin tas, 
ka šajā periodā kaut arī mazākā apjomā, tomēr tiek turpināts iepriekšējā periodā uzsāktais - dienas centru izveide 
pagastu centros. 
 

 

5.3. . 2., 3. un 4. rīcību ietvaros īstenotie projekti pēc tēmam. Avots: SRAB 

Vērtējot projektus pēc to atvērtības un pieejamības vietējiem iedzīvotājiem ikdienā, var secināt, ka veiksmīgi 
šādus projektus ir izdevies īstenot Blīdenes novadā, kur 4 no kopskaitā 5 īstenotiem projektiem tika īstenota publisko 
sporta un atpūtas vietu sakārtošana, kas atvērtas un pieejamas jebkuram pagasta iedzīvotājam. Līdzīgi arī Brocēnos 
(5 projekti) un Gaiķu pagastā (1) īstenotie projekti ļauj ikvienam pagasta iedzīvotājam un citiem izmantot projekta 
rezultātus. 

 
Sabiedriskās organizācijas  
Analizējot, kāda ir bijusi vietējās stratēģijas īstenošanas ietekme uz nevalstisko sektoru un nevalstisko 

organizāciju aktivitāte LEADER programmas ietvaros, redzams, ka savu ieceru īstenošanai uz ELFLA finansējumu 
pretendēja 5012 no visām teritorijā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām. Savukārt, ELFLA atbalstu saņēmušas 

                                                
12 2 biedrības pieteica projektu uzņēmējdarbības veicināšanas jeb 1. rīcību  (neviena neguva atbalstu), 47  - tikai uz sabiedriskā labuma 
projektu īstenošanu (2.rīcība), 1 biedrība pieteicās uz abām rīcībām. 
 

Bērnu un jauniešu izglītības un 
interešu izglītības 

nodrošinājums
15%

Dabas takas, parku un vides 
objektu izveide, tūrisms

32%

Sports
22% Kultūra, kultūrvēsturiskai 

mantojums
16%

Kultūras ēku intrastruktūras 
labiekārtošana un vides objekti

7%

Koprades telpas
4%

Viedi ciemi
1%

Sociālās palīdzības un 
pakalpojumu nodrošinājums

3%



57 
 

(t.i., projekts ir apstiprināts vai uzraudzībā) gandrīz puse no tām - 24 biedrības (t.sk. 1 reliģiskā organizācija). Savukārt, 
no 24 organizācijām, kas pretendēja, bet pieteikumi netika apstiprināti, 21 organizācijas projektu pieteikumi tika 
noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, kas nozīmē, ka to pieteikumi kopumā atbilda Stratēģijai un vismaz minimālais 
punktu skaits tika sasniegts. Deviņas no tām atkārtoti vairs nepieteicās, savukārt, 8 pieteicās atkārtoti, tomēr joprojām 
tika noraidītas finansējuma trūkuma dēļ.  

Atšķirībā no pašvaldībām vai uzņēmējiem, sabiedrisko organizāciju darbība lielā mērā balstās uz aktīvu vietējo 
cilvēku iniciatīvu un brīvprātīgo darbu, tādēļ būtu svarīgi stiprināt šīs iniciatīvas un atbalstīt un stiprināt šo vietējo 
cilvēku un kopienu iniciatīvas un kapacitāti. VRG būtu ieteicams turpināt darboties ar šīm organizācijām, piemēram, 
organizējot tīklošanās, tematiskos pasākumus (kā piemēram, organizēt mentoringa aktivitātes, iesaistot biedrības, 
kuras sevi jau ilgstoši pierāda kā spēcīgas ELFLA finansējuma saņēmējas) vai tās mērķtiecīgi iesaistīt kādos citos 
VRG organizētos vai līdzdalības projektos, tādā veidā nepazaudējot sasaiti un turpinot stiprināt un iedrošināt šīs 
organizācijas pieteikt savas ieceres LEADER atbalstam.  

No tām organizācijām, kuru pieteikumi tika apstiprināti, sešām organizācijām tika apstiprināti 2 vai vairāk 
projekti: BDR “Mēs - Jaunaucei”, BDR “Laikavots”, BDR “Saldus boksa klubs”, BDR “Pīladžoga”, BDR “VK Saldus” un 
BDR “CSK Kurzemnieks”. Īstenoto projektu un piesaistītā finansējuma ziņā absolūtas līderes ir BDR “Mēs - Jaunaucei” 
- atbalstīti visi, kopskaitā 5, iesniegtie projektu pieteikumi, piesaistot 153 204,18 EUR, kas veido vairāk kā 15% no 
kopējā 2. rīcībā rezervētā ELFLA finansējuma, kā arī BDR “Laikavots” - apstiprināti visi 4 iesniegtie projekti (57 756,46 
EUR). 

Vairākkārtēja vienu un to pašu organizāciju atbalstīšana, var radīt noteiktus riskus - tiek stiprinātas noteiktas 
organizācijas, ierobežojot iespēju attīstīties un īstenot ieceres citām (var attīstīties situācija, kad projektus saņem 
labākie projektu rakstītāji, ierobežojot iespējas ne tikai risināt dažādas VRG teritorijā identificētās vajadzības, bet arī 
rādītāja – sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izpildi), kā arī finansējuma koncentrēšanos uz noteiktu teritoriju vai jomu. 
Tamdēļ ir būtiski vērtēšanas procesā izvērtēt ieguldītā finansējuma lietderību un pienesumu vietējai sabiedrībai 
(piemēram, projekta iesniedzējiem, kas jau ir īstenojuši projektus iepriekšējā kārtā, lūgt papildus iesniegt īstenoto 
projektu sociālo un ekonomisko novērtējumu, tajā iekļaujot arī vietējās teritorijas iedzīvotāju viedokli par projekta 
lietderību un nozīmīgumu). 

Vēl viens aspekts, kam jāpievērš uzmanība projektu pieteikumu vērtēšanā - cik lielā mērā projekts tiešām ir 
vērsts uz noteiktu sabiedrības vajadzību risināšanu un vai nepastāv risks, ka finansējums tiek novirzīts 
uzņēmējdarbības attīstībai, bet izmantojot daudz labvēlīgākus nosacījumos nekā pretendējot uz to 1. rīcības kārtas 
ietvaros.  

Pētījuma ietvaros veiktajās aptaujās projektu iesniedzēji un novada iedzīvotāji norādīja nepieciešamo atbalstu 
sabiedriskajām organizācijām Saldus novadā: 
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● Lielāks pašvaldības atbalsts, t.sk. līdzfinansējums un pārstāvniecība pašvaldībā; 
● Finansējums to darbībai; 
● Kapacitātes celšana, izglītojoši pasākumi, konsultācijas, t.sk. grāmatvedība, projektu pieteikumu 

sagatavošana; 
● Palīdzēt biedrībām apvienot resursus, veidot privāto un publisko partnerību un radīt kopēju telpu - platformu 

sadarbībai, diskusijām un kopprojektu attīstībai.  
 
Pašvaldības 
Saldus un Brocēnu novada pašvaldības iesniedza un realizēja vislielāko projektu skaitu no visiem 

pretendentiem. Brocēnu pašvaldība pieteica 17 pieteikumus, apstiprināti tika 8, četri no tiem tiek īstenoti Brocēnos, 
pārējie - Remtē, Ciecerē un Gaiķos. Kopējais pašvaldības piesaistītais ELFLA finansējums 242 758,79 EUR. 

Saldus pašvaldība pieteica 13 projektus, īstenoja 7 projektus (172 091,58 EUR), kas tika īstenoti Ezeres, 
Zvārdes, Vadakstes un Saldus pagastos. Tā pašvaldība izlīdzsvaroja ELFLA atbalsta nevienmērīgo pārklājumu un ar 
saviem resursiem atbalstīja to pagastu iespējas saņemt atbalstu, kuri kādu iemelsu dēļ – cilvēkresursu, finanšu vai 
kādu citu trūkuma dēļ, neiesniedza projektu pieteikumus. Riski, kuriem vajadzētu vērst uzmanību turpmāk -  cik 
iekļaujoši ir pašvaldību īstenotie projekti – vai to rezultāti ir vērsti un pieejami dažādām iedzīvotāju grupām un 
vajadzībām. Tāpat uzmanība ir jāpievērš tam, lai finansējums netiek ieguldīts pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai 
vai to funkciju veikšanai, kas dublē vai ir noteiktas pašvaldības pamatfunkcijās.  

 

5.3. JAUNIE KONCEPTI KOPIENU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI 

2014.-2020. gada plānošanas periodā SRAB teritorijā tika aktivizētas vairākas jaunas iniciatīvas kopienu un 
teritorijas attīstībai. 

Viedo ciemu13 iniciatīva.  Saldus novadā 2019.gada nogalē aktīvistu grupa Jaunlutriņu pagastā (10 
Jaunlutriņu skolas absolventi ar pieredzi katrs savā jomā) izstrādāja Viedā ciema darbības programmu 2020.gadam 
un piedalījās SCHWENK projektu konkursā, kur saņēma atbalstu vairākām aktivitātēm. Stratēģijas ietvaros īstenots 
projekts, lai papildinātu materiāli tehnisko bāzi (digitālās klavieres, IT komplekts, multifunkcionāla trenažieru sistēma 
u.c.)  izstrādātajai Viedā ciema programmai un rūpētos par tās ilgtspēju. Viedā ciema idejas stiprināšanai projekta 
laikā īstenotas 5 programmas – Mūžizglītības programma ar digitālo kompetenču kursiem; Veselīga dzīvesveida 
programma ar sportiskām aktivitātēm; Kultūras programma; Sakoptas vides programma un Tūrisma programma.  

                                                
13 Viedie ciemi ir ciemi, kur vietējie iedzīvotāji var uzņemties atbildību par dažādiem izaicinājumiem un kopīgiem spēkiem uzlabot teritorijas 
dzīvotspēju. 
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2021. gadā projekta „Smart Villages LEADER Network” ietvaros tika organizēta kampaņa/konkurss “Mans 
ciems ir “Viedais Ciems””, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās. Konkursā tika iesniegti 38 
pieteikumi, no kuriem 12 kopienām žūrija lēma piešķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi, tai skaitā  Jaunmuižas 
viedajam ciemam. 
  Lai arī Saldus novadā tikai Jaunmuižas ciemam ir piešķirta viedā ciema atpazīstamības zīme, arī citi ciemi ir 
ceļā uz viedumu. Piemēram, Blīdenes pagasta iedzīvotāju biedrība “Laikavots” SVVA Stratēģijas ietvaros ir īstenojusi 
četrus projektus, attīstot rotaļu un sporta laukumus un pagasta vizuālo tēlu. Novadnieku pagastā vairākas biedrības ir 
attīstījušas tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumus.  

Novadā ir labi piemēri, no kuriem mācīties, lai pārējie ciemi pārņemtu viedo ciemu veidošanu, kur pamats ir 
iedzīvotāju vienošanās darboties kopīgam labumam, un pašiem uzņemties atbildību par ciema ilgtspējīgu attīstību, 
nevis lielāku projektu skaitu ES finansējuma apgūšanai, nevērtējot to labumu teritorijai un cilvēkiem kopumā. Jo īpaši 
svarīgi ir rīkoties, lai darbspējīgi ļaudis nepamestu vietējās teritorijas, pārceļoties uz pilsētām vai dodoties prom no 
Latvijas. 

Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, lai radītu taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, 
resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzes (SEG) neto emisijas 2050. gadā 
samazinātos līdz nullei. Š.g. 28. janvārī MK tika pieņemta Stratēģija Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 
2050.gadam, kurā ir izvirzīti stratēģiski virzieni ilgtspējīgas enerģētikas, visaptverošas energoefektivitātes, oglekļa 
dioksīda piesaistes palielināšanas, nodokļu zaļināšanas, resursefektīva un videi draudzīga transporta u.c. jomās. 
ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030.gadam iekļautas rīcības, lai risinātu bioloģiskās daudzveidības krīzi, 
aizsargājot un atjaunojot dabas vērtības. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija pievēršas pieciem galvenajiem 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas iemesliem (zemes un ūdeņu izmantošanas izmaiņas, resursu pārmērīga 
izmantošana, klimata pārmaiņas, piesārņojums un invazīvās sugas) un iezīmē pastiprinātu pārvaldības ietvaru, 
nodrošinot pilnīgu ES normatīvo aktu ieviešanu. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija un citas Zaļā kursa iniciatīvas 
būs ietvars ES zaļajai ekonomikas pārveidei, tostarp industriālai, enerģijas, aprites ekonomikai un pārejai uz ilgtspējīgu 
pārtiku. 

Jauno aprites ekonomikas14 rīcības plānu “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”, kas iezīmē iniciatīvas, 
kuras skars visus produktu aprites cikla posmus un dažādas materiālu grupas, panākot, ka saražotie produkti ir 
ilgtspējīgi un ilglietojami, un sabiedrība var pilnvērtīgi iesaistīties aprites ekonomikā un izmantot pozitīvo pārmaiņu 
sniegtās priekšrocības. Aprites ekonomikas rīcības plāns ir nozīmīgs instruments ES zaļās ekonomikas jeb zaļās 

                                                
14 Aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas ietver resursu ieguvi un sadali, atkārtotu izmantošanu, iekārtu remontu, 
atjaunošanu un pārstrādi, lai izmantotie resursi tiktu lietoti maksimāli ilgi, pirms tie kļūst par neizmantojamiem atkritumiem. Tādā veidā tiek 
pagarināts materiālu dzīves cikls, ļaujot samazināt dabas resursu ieguvi. Turklāt radīto atkritumu apjoms tiek samazināts līdz minimumam, 
tajā skaitā arī emisiju apjoms gaisā un ūdenī. 
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izaugsmes attīstībai, veidojot savstarpēji saistītu politiku sistēmai, kur lielāka loma ir pievērsta oglekļa mazietilpīgai 
un ilgtspējīgai attīstībai, saskaņotai ķīmisko vielu, produktu un atkritumu pārvaldības politikai. 

Zaļās transformācijas, aprites ekonomikas iniciatīvas ir īstenotas vairākos projektos. Piemēram, SIA “BLK 
SERVISS” iegādājas šķeldotāju koku kopšanas pakalpojuma uzlabošanai. Koku kopšanas pakalpojuma rezultātā 
rodas atlikums – koku zari, kuri tagad tiks šķeldoti, savukārt šķelda tālāk ir izmantojam dažādos nolūkos, kā piemēram,  
mulčēšanai augu dobēm un meža pastaigu takām kā pamatnei.  

Bioekonomikas pazīmes ir saskatāmas SIA “Ķērkliņi” projektā, kurā tika uzbūvēta griķu pārstrādes rūpnīca. 
Tai izejas produkciju piegādā Saldus un Brocēnu novadu trīs griķu audzētāji un vēl piecas bioloģiski sertificētās 
graudkopības saimniecības. Uzņēmumā tika ieviests jauns tehnoloģiskais process un tiek ražoti jauni produkcijas 
veidi (zaļie griķi, putraimi, manna, sēnalas). Jauninājumi ieviešana palīdz gan uzņēmumam, gan pārējiem bioloģisko 
griķu audzētājiem saglabāt un nostiprināt savu vietu tirgū, palielināt apgrozījumu un gūt peļņu. 
Augsti pievienotās vērtības produkti un pakalpojumi ietverti piecos uzņēmējdarbības atbalsta projektos: 
● SIA “Kurzemes dabas fondi” ražo dizaina masīvkoka mēbeles.. Visi galdi tiek izgatavoti no bojātas, dabā mirušas 

koksnes. Jauninājums ir īpaša apstrāde - "mirušās koksnes" savienošana ar epoksīda sveķiem, radot unikālus un 
oriģinālus produktus. 

● SIA “SPL Print” uzsākusi sublimētu sporta apģērbu ražošanu. Apdruka ir nodilumizturīga un to nevar ne izmazgāt, 
ne nolietot. Šī tehnoloģija ir viens no jaunākajiem zinātnes sasniegumiem apģērba apdrukas procesā. VRG 
teritorijā nav uzņēmumu, kas nodarbotos ar apģērbu sublimāciju.  

● SIA “VALVIN MEDIA” - projektā ir iegādāts kinematogrāfiskais (cinema) filmēšanas ekipējums, lai iepriekšējā 
LEADER projektā izveidotā filmēšanas un producēšanas studija varētu piedāvāt 3 jaunus pakalpojumus - 
dokumentālo filmu, kinofilmu, TV raidījumu filmēšana un 1 jaunu produktu - high-end reklāmas klipi. 

● SIA “Bee Bite” - projekta ietvaros iegādāta pakošanas iekārta kura aizstāja roku darbu. Uzņēmums ir vienīgie bišu 
maizes pastilu ražotāji Saldus novadā kā arī visā Latvijā.  

● SIA “Meduspils” inovatīvais produkts - medus ar ogām ir jau "iekarojis" patērētāju sirdis. Projekta ietvaros radīti 
divi jauni produktu iepakojumi - ogu-medus batoniņi ar vairākiem veidiem un ogu-medus tējas stienīši. 

Stratēģijas ietvaros īstenoti vairāki digitalizācijas projekti. Piemēram, pilnveidoti Matīsa Gidrēviča mērniecības 
pakalpojumi - projekta ietvaros iegādāts bezpilota lidaparāts (drons), lai ar attālinātās izpētes tehnoloģiju iegūtu ne 
tikai aeroattēlus, bet arī veiktu dažādus uzmērījumus 2D un 3D modeļu iegūšanai plānošanas un projektēšanas 
vajadzībām. 

Vietējo ražotāju sadarbība vērojama, piemēram, SIA “Veco dēļu dekors” uzņēmuma produktu ražošanai. 
Uzņēmums ražo interjera lietas, izmantojot arī demontētos kokmateriālus no būvniecības uzņēmumiem. 
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Stratēģijā ir īstenoti piemēri Zaļā kursa ekonomikai, lai VRG varētu novērtēt uzņēmēju interesi īstenot projektus 
atbilstoši jaunajiem konceptiem un varētu atbilstoši plānot jaunas rīcības turpmākajā SVVAS. 

Plānošanas periodā īstenotajos projektos ir ieviesti jaunie attīstības koncepti - digitālās un zaļās transformācijas, 
augsti pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu, bioekonomikas un aprites ekonomikas. Turpmāko SVVAS rīcību 
ietvaros ir jāturpina stiprināt šo jauno prakšu un principu pārņemšana un ieviešana, kā arī papildus jāiekļauj atbalsts 
tādām iniciatīvām kā īso pārtikas ķēžu attīstība un vietējo ražotāju un patērētāju sadarbība, t.sk. atbalsts vietējiem 
ražotājiem, lai stiprinātu to kapacitāti iekļauties zaļajos publiskajos iepirkumos. 
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6. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
 

6.1. SECINĀJUMI 

● Iedzīvotāju skaita samazinājums novadā atspoguļo kopējo tendenci Latvijā. Jaunas darba vietas un dzīves 
kvalitātes (tai skaitā, dzīvokļu/mājokļu nepieciešamība) pieaugums ir galvenie faktori, kas nepieciešami, lai 
iedzīvotāji neaizbrauku, bet gan atgrieztos novadā. 

● SRAB SVVA Stratēģija ir veidota atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku 
attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 
pieejamam ELFLA finansējumam un atbilst LAP 2014.-2020. mērķiem un rādītājiem, tomēr vienādie 
Stratēģijas mērķu, rīcību un prioritāšu formulējumi apgrūtina vērtēšanu. 

● Stratēģijas īstenošanā ir ievēroti visi LEADER pieejas principi. Īpaši atzinīgi ir vērtējami sadarbības un 
tīklošanās principu ievērošana, VRG iesaistoties kā vadošajam vai sadarbības partnerim 5 starpvalstu un 
starpteritoriālu projektu īstenošanā, tā pilnveidojot un attīstot VRG kapacitāti, sadarbības tīklu reģionāli, 
nacionāli un starptautiski. 

● Kopienu vajadzības identificētas daudzskaitlīgas, bet nav skaidrs, kuras ir svarīgākās. Projektu risinājumos 
ietverti 67% no vajadzībām. Integrētas un daudznozaru pieejas nodrošināšanai Stratēģijas īstenošanā būtiski 
iesaistīt dažādu jomu un sektorus pārstāvošus projektu īstenotājus, tādā veidā nodrošinot daudzveidīgāku 
risinājumu ieviešanu teritorijā. 

● Īstenoto un īstenošanā esošo projektu teritoriālais pārklājums nav vienmērīgs. Novadā ir vairāki neaktīvi 
pagasti, kuros nav īstenots neviens projekts ar LEADER atbalstu. Tie galvenokārt ir pagasti ar lielāko 
iedzīvotāju skaita samazinājumu. Visvairāk projektu īstenoti novada centrā - pilsētās un pagastos ap tām. 

● Ražošanas un pakalpojumu modernizācija ir instruments pievienotās vērtības radīšanai novada ekonomikā, 
bet tas ne vienmēr rada jaunas darba vietas.  

● Nozīmīgs kavēklis uzņēmējdarbības projektu īstenošanā ir priekšfinansējuma neesamība. Īpaši problēmatiski 
atrast priekšfinansējumu savu projektu īstenošanai ir mazajiem un jauniem uzņēmumiem, kā arī fiziskajām 
personām, kurām ir jāizvēlas, kāda no uzņēmējdarbības formām savai tālākai darbībai. 

● Nozīmīga problēma apstiprināto projektu īstenošanā ir ilgais laika intervāls no projekta pieteikuma 
iesniegšanas brīža līdz uzsākšanai, kas rezultējas plānoto iepirkumu cenu pieaugumā. 

● Gandrīz 20% no apstiprinātajiem projektiem to īstenošanas gaitā tie pārtraukti. Tam par iemeslu ir grūtības 
sagatavot būvniecības dokumentāciju noteiktajos termiņos, projektu izmaksu sadārdzinājums, grūtības 
piesaistīt finansējumu projekta īstenošanai, pēdējos gados arī Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme. 
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● SRAB teritorijā ir liels reģistrēto sabiedrisko organizāciju skaits,  kas nodrošina plašu un daudzveidīgu vietējās 
sabiedrības grupu interešu un vajadzību pārstāvniecību. Vislielākais ELFLA ieguldījums ir bijis sporta jomā, 
tāpat nozīmīgs atbalsts bijis bērnu un jauniešu izglītības (t.sk. interešu izglītības) un aktīvās atpūtas iespēju 
nodrošināšanā, kā arī kultūrvēsturisko un dabas objektu labiekārtošanā. Maz pieprasīts bija ELFLA atbalsts 
sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājuma jomā, neskatoties uz to, ka  viena no Stratēģijas 
prioritātēm nosaka  atbalstu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai.   

● Ir  sarežģīti identificēt sabiedriskā labuma projektus, kurus īsteno biedrības vai nodibinājumi un kuru mērķis 
(tiešā vai netiešā veidā) ir izmantojot projekta rezultātus, attīstīt savu saimniecisko darbību. Sporta, aktīvās 
atpūtas un tūrisma jomās aprīkojumu aktivitātēm projektos iegādājas gan biedrības, gan uzņēmēji. Projekta 
finansēšanas nosacījumi sabiedriskā labuma projektos ir labāki nekā uzņēmējdarbības veicināšanas rīcībā, 
jo ir pieejams priekšfinansējums.  

● No visām SRAB teritorijā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām, uz ELFLA finansējumu pretendēja 50 
NVO. Atbalstu savu ieceru īstenošanai LEADER programmas ietvaros saņēma mazāk kā puse no 
pretendentiem - 24 biedrības. Gandrīz tikpat liels ir to organizāciju skaits, kuru pieteikumi tika noraidīti 
finansējuma trūkuma dēļ. 

● Stratēģijas īstenošanā vērojams, ka vairākas organizācijas saņem atbalstu vairākkārt, bet liela daļa – 
nesaņem vispār, neskatoties uz to, ka to ieceres atbilst Stratēģijai. Tādējādi finansējums koncentrējas uz 
ierobežotu vajadzību apmierināšanu un noteiktām teritorijām, tas būtiski ierobežo sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanu un arī kopumā vienlīdzīgu sabiedriskā labuma atbalstu visā SRAB teritorijā. 

● Pašvaldības ir aktīvas sabiedriskā labuma projektu īstenotājas, to projekti izlīdzsvaro ELFLA atbalsta 
nevienmērīgo pārklājumu pagastos. Neviennozīmīgi vērtējama ir  ELFLA finansējuma  ieguldīšana 
pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā vai pamatfunkciju nodrošināšanai. 

● Projektu iesniedzēju kapacitāte pieteikumu sagatavošanā ir laba. Grūtības joprojām sagādā projekta budžeta 
un finanšu plūsmas sagatavošana, risku novērtējums, kā arī izpratne par projekta apraksta detalizācijas 
pakāpi.  

● VRG īstenotais informēšanas un konsultēšanas process tiek novērtēts kā kvalitatīvs un pieejams no projektu 
iesniedzēju un īstenotāju puses, vienlaikus būtu ieteicams daudz vairāk izmantot SRAB mājas lapu, kā 
resursu, kur var iegūt informāciju gan par projektu sagatavošanu, gan aktuāliem jautājumiem projekta 
īstenošanas gaitā. 

● Projektu īstenotājiem grūtāk izprotamie un īstenojamie vērtēšanas kritēriji ir tie, kas saistīti ar inovācijām 
(jaunu produkta/ pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešana, aktivitāšu oriģinalitāte, multiplikatīvā ietekme); 
kopprojektu īstenošanu; projekta oriģinalitāti, atšķirību no konkurentiem; sadarbības ar zinātni un pētniecību 
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nodrošinājumu, kā arī sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju un jauniešu iesaisti. Šie kritēriji ir plaši interpretējami, 
kas arī visbiežāk izraisa viedokļu atšķirību starp projektu iesniedzējiem un vērtētājiem un tie ir pamats 
pārsūdzībām.  

● Neviennozīmīgi ir vērtējama prakse, ka SRAB Padomes locekļi, kuriem ir pilnvaras apstiprināt SVVA 
Stratēģiju un arī pieņemt lēmumus par projektu apstiprināšanu, vienlaikus ir arī projektu pieteikumu vērtētāji 
un vairākos gadījumos arī paši pretendē uz ELFLA finansējumu. Tas apšauba interešu konflikta neesamības 
patiesumu un var būt iemesls SRAB darbības un lēmumu apšaubīšanai. 

● Novadā, SVVAS īstenošanā ir veiksmīga “Viedā ciema” koncepta attīstības pieredze kopienās un piemēri 
Zaļā kursa ekonomikai. VRG, balstoties uz šo pieredzi, varētu novērtēt uzņēmēju un biedrību interesi īstenot 
projektus atbilstoši jaunajiem konceptiem un plānot jaunas rīcības turpmākajā SVVAS atbilstoši 
identificētajām vajadzībām. 
 

6.2. PRIEKŠLIKUMI 

● Izstrādājot SVVAS, veikt tās sākotnējo novērtējumu, lai saskaņotu stratēģijas struktūru un formulējumus. 
Iekļaut stratēģijā arī rīcības ārpus ELFLA fonda finansējuma. Stratēģijā nepieciešams vajadzības sasaistīt ar 
rīcībām, kurām noteikti skaidri stratēģiskie risinājumi. Identificēt prioritārās vajadzības, kurām vērtēšanā tiek 
piešķirti papildu punkti. 

● Nodalīt SVVA Stratēģijas īstenošanas uzraudzību (Padomes  pienākumus) no projektu pieteikumu atlases.  
Organizēt vērtētāju atlasi, apsverot iespēju piesaistīt vērtēšanas ekspertus ārpus VRG teritorijas. Ieteicams 
veikt vērtētāju apmācības (īpaši, lai nodrošinātu vērtēšanas kritēriju vienlīdzīgu izpratni), kā arī periodiski veikt 
vērtētāja darba kvalitātes izvērtējumu. 

● Izvērtēt iespēju biedrības nosaukumu - Saldus rajona attīstības biedrība, precizēt atbilstoši teritorijas 
aktuālajam nosaukumam. 

● Noteikt termiņu Padomes locekļu pārstāvju darbībai Padomē, tā nodrošinot iespēju ienāk jaunām idejām un 
nodrošinot daudzveidīgāku vietējās grupas viedokļu paudēju pārstāvniecību.  

● Precizēt raksturlielumus un parametrus tiem kritērijiem, kas šajā periodā tika vispretrunīgāk vērtēti - īpašais 
vērtēšanas kritērijs, vienlīdzīgu iespēju nodrošinājums mazaizsargātajām grupām u.c. 

● Izvērtēt iespēju organizēt nepārtraukto kārtu uzņēmējdarbības veicināšanas rīcības ietvaros, lai projektu 
iesniedzējs ar savu darbību nav atkarīgs no kārtu izsludināšanas termiņiem un var sagatavot un iesniegt 
projekta pieteikumi atbilstoši tā darbības cikla un attīstības vajadzībām, kā arī reālajai situācijai tirgū. 
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● Sadarbības un savstarpējā dialoga sekmēšana un interešu pārstāvniecība uzņēmējdarbībā. Saldus uzņēmēju 
biedrības kapacitātes stiprināšana. Veicināt dažādu pakalpojumu sniedzēju un ražotāju sadarbību un to 
kopīgu, jaunu un kompleksu pakalpojumu sniegšanu. 

● Paredzēt rīcību sabiedriskā labuma projektiem ciemu aktivizēšanai, viedā ciema konceptam un pieredzes 
pārņemšanai. 

● Nepieciešams īstenot atbalsta un kapacitātes stiprināšanas pasākumus tām sabiedriskajām organizācijām, 
kas pārstāv un strādā ar mazaizsargātajām sabiedrības grupām, jo tās var būt ļoti nozīmīgs resurss sociālās 
palīdzības un atbalsta sniegšanai teritorijās, kur pašvaldības kapacitāte šo funkciju nodrošināšanai ir 
ierobežota.  

● VRG sadarbībai ar mērķauditoriju, ieteicami tīklošanās pasākumi starp projektu īstenotājiem - pieredzes 
apmaiņa, vizītes projektu īstenošanas vietās, kopprojektu iniciēšana, SRAB mērķgrupu aptaujas, lai 
noskaidrotu to pieredzi ELFLA atbalstīto projektu īstenošanā. 

● Organizēt tīklošanās un apmācības pasākumus sabiedriskajām organizācijām, kā arī tās mērķtiecīgi iesaistīt 
kādos citos VRG organizētos vai līdzdalības projektos ar tām NVO, kas ir izrādījušas interesi īstenot projektus 
LEADER ietvaros, tomēr nav spējušas piesaistīt ELFLA finansējumu, iedrošinātu un stiprinātu to kapacitāti. 
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7. PIELIKUMI  
 

1. Pielikums 
 

Anketa Saldus novada iedzīvotājiem  
par īstenotajiem projektiem ar LEADER programmas atbalstu 

 
Laika posmā no 2014.-2021. gadam Saldus un Brocēnu novados tika īstenoti vairāk kā 80 dažādi projekti 

uzņēmējdarbības attīstībai, apkārtējās vides uzlabošanai un sakārtošanai, kā arī sabiedrisko aktivitāšu (sporta, 
kultūras u.c.) attīstībai un norisei ar LEADER programmas atbalstu.  

Aicinām Jūs sniegt savu novērtējumu šo projektu nozīmīgumam un lietderībai. Jūsu atbildes būs anonīmas 
un tiks izmantotas, lai izvērtētu Saldus rajona attīstības biedrības sabiedrības virzītas vietēja ̄s attīstības strate ̄g ̧ijas 
2014.-2020.gadam īstenošanu.  

Aptauju veic SIA "LLF sadarbnīca" sadarbībā ar Saldus rajona attīstības biedrību. Papildu informāciju var 
iegūt rakstot uz info@laukuforums.lv. 
 

1. Jūsu vecums (lūdzu, atzīmējiet Jūsu atbildi ar X) 
 

 Līdz 25 gadiem 

 26 - 40 

 41 - 62 

 Virs 63 gadiem 

 
2. Jūsu dzimums 

 

 Sieviete 

 Vīrietis  

 
3. Jūsu dzīvesvieta 

 

 Brocēnu pilsēta  Nīgrandes pagasts  
 Saldus pilsēta  Novadnieku pagasts  
 Blīdenes pagasts  Pampāļu pagasts  
 Cieceres pagasts  Rubas pagasts  
 Ezeres pagasts  Saldus pagasts  
 Gaiķu pagasts  Šķēdes pagasts  
 Jaunauces pagasts  Vadakstes pagasts  
 Jaunlutriņu pagasts  Zaņas pagasts  
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 Kursīšu pagasts  Zirņu pagasts  
 Lutriņu pagasts  Zvārdes pagasts  
 Jaunauces pagasts  Cits (lūgums norādīt)  ___________________ 

 
 
 
 

4. Lūdzu, novērtējiet vairāku Saldus un Brocēnu novados īstenoto projektu lietderību: 
 Zinu 

projektu,  
vērtīgs 

un 
vajadzīg

s 

Zinu 
projektu, 
bet nav 

pārliecības, 
ka 

vajadzīgs 

Zinu 
projektu, 

neatbalstu 
to 

Nezinu 
šādu 

projektu 

Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas vietas izveide 
Ezerē (īstenoja Saldus novada pašvaldība) 
 

    

Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas 
labiekārtošana un dabas taku izveide (īstenoja 
Brocēnu novada pašvaldība) 
 

    

Tūrisma pakalpojuma pilnveidošana Novadnieku 
pagastā, izveidojot tūristiem pieejamu mednieku 
māju (biedrība Mednieku klubs "Sātiņi")  
 

    

Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā 
(Saldus novada pašvaldība) 
 

    

Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai Jaunauces pilī (biedrība "Mēs-
Jaunaucei") 
 

    

Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos (Brocēnu 
novada pašvaldība) 
 

    

Skatu torņa izbūve un atpūtas vietas ierīkošana 
Cieceres ezera krastā (Brocēnu novada pašvaldība) 
 

    

Orientēšanās sporta un treniņu un sacensību 
pilnveide (biedrība "Orientēšanās klubs Saldus") 
 

    

Funkcionālās telpas izveide BDR “Saldus Boksa 
klubs” rīkoto aktivitāšu kvalitātes celšanai (biedrība 
“Saldus Boksa klubs”) 
 

    

Koprades telpas Saldus pilsētā (biedrība Latvijas 
Sarkanais Krusts) 
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Multifunkcionālas zirgu manēžas būvniecība 
Brocēnu novadā (biedrība "Brocēnu un Saldus 
Jātnieku Klubs") 
 

    

Mūzikas un spēļu laukuma ierīkošana Blīdenē 
(biedrība "Laikavots") 
 

    

Sporta laukuma "Spēka stadions Emburgā" 
būvniecība (biedrība "CSK Kurzemnieks") 
 
 

    

Saldus pilsētas tautas tērpa rekonstrukcija un 
iegāde deju kolektīvam "Kursa" (biedrība "DK 
Kursa") 
 

    

Vieglo automašīnu servisa modernizācija (SIA M & 
R SERVISS) 
 

    

Zobārstniecības izveide Druvā (Saldus novada 
pašvaldība) 
 

    

Elektrosadales un komutācijas iekārtu sadaļņu 
ražotnes izveide Lielsatiķos (SIA Lielsatiķis) 
 

    

 
5. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu šādiem apgalvojumiem: 

 Piekrītu Daļēji 
piekrītu 

Ne-
piekrītu 

Nav 
viedokļa 

Pēdējos 5 gados apkārtējā vide Saldus un Brocēnu 
novados ir tikusi būtiski sakārtota 
 

    

Pēdējos 5 gados tūristu un viesu skaits Saldus un 
Brocēnu novados ir palielinājies 
 

    

Ir radītas jaunas darbavietas un sekmēta 
pašnodarbinātība Saldus un Brocēnu novados 
 

    

Ir atbalstīti mazie un vide ̄jie uzn ̧ēme ̄ji, t. sk., ma ̄jraz ̌otāji, 
amatnieki, pakalpojumu sniedzēji lauku tu ̄rismā 
 

    

Pēdējos 5 gados ir uzlabojušies priekšnotei-kumi 
uzņe ̄me ̄jdarbības uzsākšanai un attīstībai 
 

    

Ir mazinājusies cilvēku aizplūšana no Saldus un 
Brocēnu novadiem 
 

    

Atbalsts sociāla ̄s aprūpes pakalpojumu attīstībai ir bijis 
pietiekošs un ir redzami panākumi 
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Socia ̄li mazaizsargāto personu iespējas atrast darbu, 
saņemt pakalpojumus, iesaistīties aktivitātēs ir būtiski 
uzlabojušās pēdējos 5 gados 
 

    

Pēdējos 5 gados pakalpojumu klāsts, kas 
nepieciešams viete ̄jiem iedzīvotājiem, ir palielinājies/ 
kļuvis pieejamāks. 
 

    

 
6. Vai un kādi jauni pakalpojumi vai vietējie produkti Jums ir kļuvuši pieejami Saldus un Brocēnu 

novados pēdējo 5 gadu laikā?  
________________________________________________________________ 

7. Kādas vajadzības saskatāt Jūsu teritorijā, kas būtu jārisina ar LEADER projektu atbalstu? 
________________________________________________________________ 

8. Kāds atbalsts nepieciešams sabiedriskajām organizācijām un biedrībām?  
________________________________________________________________ 

9. Kāds atbalsts nepieciešams uzņēmējiem? 
________________________________________________________________ 

10. Vai plānojat sagatavot un iesniegt savu projekta pieteikumu kādu ieceru  
īstenošanai ar LEADER atbalstu? 

 
 Jā  Nē  Apsveru  iespējas 

 
11. Citi Jūsu komentāri vai papildinājumi par LEADER projektu ieviešanu Saldus un Brocēnu novados. 

_______________________________________________________________ 
 
Paldies par Jūsu atbildēm! 
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Saldus novada iedzīvotājiem aptaujas par īstenotajiem projektiem ar LEADER programmas atbalstu 
aptaujas rezultātu apkopojums 

117 atbildes  
1. Jūsu vecums 

 
2. Jūsu dzimums 

 
3. Jūsu dzīvesvieta 
  
Brocēnu pilsēta 23 
Saldus pilsēta 35 
Blīdenes pagasts 3 
Cieceres pagasts 5 
Ezeres pagasts 2 
Gaiķu pagasts 2 
Jaunauces pagasts 6 
Jaunlutriņu pagasts 2 
Kursīšu pagasts 5 
Lutriņu pagasts 0 
Nīgrandes pagasts 4 
Novadnieku pagasts 1 
Pampāļu pagasts 2 
Remtes pagasts 2 
Rubas pagasts 0 
Saldus pagasts 5 
Šķēdes pagasts 2 
Vadakstes pagasts 1 
Zaņas pagasts 2 
Zirņu pagasts 4 
Zvārdes pagasts 1 
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4. Lūdzu, novērtējiet vairāku Saldus un Brocēnu novados īstenoto projektu lietderību: 
 

 
Zinu projektu, 

vērtīgs un 
nepieciešams 

Zinu projektu, 
bet nav 

pārliecības, ka 
vajadzīgs 

Zinu projektu, 
neatbalstu to 

Nezinu 
šādu 

projektu 

Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas 
vietas izveide Ezerē (īstenoja Saldus 
novada pašvaldība) 

41 16 4 46 

Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas 
labiekārtošana un dabas taku izveide 
(īstenoja Brocēnu novada pašvaldība) 

84 4 0 19 

Tūrisma pakalpojuma pilnveidošana 
Novadnieku pagastā, izveidojot tūristiem 
pieejamu mednieku māju (biedrība 
Mednieku klubs "Sātiņi") 

27 17 7 56 

Multimediju laboratorijas izveide Druvas 
vidusskolā (Saldus novada pašvaldība) 63 15 2 27 

Restaurācijas darbi pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 
(biedrība "Mēs-Jaunaucei") 

73 8 1 25 

Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos 
(Brocēnu novada pašvaldība) 85 11 2 9 

Skatu torņa izbūve un atpūtas vietas 
ierīkošana Cieceres ezera krastā 
(Brocēnu novada pašvaldība) 

95 6 1 5 

Orientēšanās sporta un treniņu un 
sacensību pilnveide (biedrība 
"Orientēšanās klubs Saldus") 

60 12 2 33 

Funkcionālās telpas izveide BDR “Saldus 
Boksa klubs” rīkoto aktivitāšu kvalitātes 
celšanai (biedrība “Saldus Boksa klubs”) 

54 12 1 40 

Koprades telpas Saldus pilsētā (biedrība 
Latvijas Sarkanais Krusts) 39 19 4 45 

Multifunkcionālas zirgu manēžas 
būvniecība Brocēnu novadā (biedrība 
"Brocēnu un Saldus Jātnieku Klubs") 

55 13 1 38 

Mūzikas un spēļu laukuma ierīkošana 
Blīdenē (biedrība "Laikavots") 58 12 3 34 

Sporta laukuma "Spēka stadions 
Emburgā" būvniecība (biedrība "CSK 
Kurzemnieks") 

64 10 3 30 

Saldus pilsētas tautas tērpa 
rekonstrukcija un iegāde deju kolektīvam 
"Kursa" (biedrība "DK Kursa") 

55 17 2 33 

Vieglo automašīnu servisa modernizācija 
(SIA M & R SERVISS) 29 16 4 58 
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Zobārstniecības izveide Druvā (Saldus 
novada pašvaldība) 72 12 3 20 

Elektrosadales un komutācijas iekārtu 
sadaļņu ražotnes izveide Lielsatiķos (SIA 
Lielsatiķis) 

31 11 5 60 

Komentāri, ja vēlaties paskaidrot kādu no atbildēm 
- Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas vietas izveide Ezerē (īstenoja Saldus novada pašvaldība) - neesmu 

projektu redzējusi, nevaru objektīvi novērtēt Elektrosadales un komutācijas iekārtu sadaļņu ražotnes izveide 
Lielsatiķos (SIA Lielsatiķis) - nav dzirdēts/reklamēts šāds projekts - nevaru objektīvi novērtēt 

- Man personīgi lielākā daļa projektu nav vajadzīgi, bet kopumā atbalstu visus projektus , kas LEADER 
ietvaros ir īstenoti 

- Prasās plašāku informāciju par realizētiem projektiem un to iespēju izmantot. Jo gadījumā, ja tie ir 
sabiedriskā labuma projekti, tad tie ir plaši jāpiedāvā, lai sabiedrība var izmantot. Nevis realizē un šaurs 
interešu loks izmanto. Piem. sporta laukums Emburgā - kur reklāma vismaz ciemata centrā par pieejamību? 

- Ir vairāki projekti, kuri, manuprāt, izveidoti savtīgos nolūkos, piem, lai izremontētu sev piederošas telpas. 
- Paldies! 
- Ļoti grūti nošķirt, kur beidzas biedrība un sākas uzņēmējdarbība. Ļoti labi, ka tiek aprīkotas dažādas 

aktivitāšu vietas - tās vajadzīgas un cilvēki izmanto. Tomēr nav noslēpums, ka tajā pat laikā 
biedrība/konkrēti cilvēki ar jaunizveidoto pakalpojumu pelna naudu. Nosacījumi projekta finansējuma 
iegūšanai vieglāki kā uzņēmējam, bet doma viena. 

- Paldies par Jūsu īstenotajiem projektiem, bez Jums šo pakalpojumu visdrīzāk nebūtu 
- Tautas tērpi ir nepieciešami kolektīviem ļoti, bet kolektīvs ir pašvaldības un pareizi būtu, ka pašvaldība 

nodrošina tēpu iegādi, nevis kolektīvs radoši risina problēmu. 
- Zinu citus projektus 
- Vairāk uzņēmējiem vajag dot 
- Restaurācijas darbi Jaunauces pilī ir uzlabojuši pakalpojumu kvalitāti, iespēju izmantot telpas klasiskās 

mūzikas koncertiem, sabiedriskiem un privātiem pasākumiem. Atjaunotajās telpās ir notikuši profesionāli 
semināri, kāzas, mākslinieku un literātu nometnes, uzņemta kinofilma "Kur vedīs ceļš". 

5. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu šādiem apgalvojumiem: 
 

 Piekrītu Daļēji 
piekrītu Nepiekrītu Nav 

viedokļa 
Pēdējo 5 gados apkārtējā vide Saldus un Brocēnu novados 
ir tikusi būtiski sakārtota. 79 26 1 1 

Pēdējos 5 gados tūristu un viesu skaits Saldus un Brocēnu 
novados ir palielinājies. 51 37 6 13 

Ir radītas jaunas darbavietas un sekmēta pašnodarbinātība 
Saldus un Brocēnu novados. 31 53 12 11 

Ir atbalstīti mazie un vide ̄jie uzn ̧ēme ̄ji, t. sk., ma ̄jraz ̌otāji, 
amatnieki, pakalpojumu sniedzēji lauku tu ̄rismā. 50 38 11 8 

Pēdējos 5 gados ir uzlabojušies priekšnoteikumi 
uzņe ̄me ̄jdarbības uzsākšanai un attīstībai. 28 49 15 15 



73 
 

Ir mazinājusies cilvēku aizplūšana no Saldus un Brocēnu 
novadiem. 18 47 25 17 

Atbalsts sociāla ̄s aprūpes pakalpojumu attīstībai ir bijis 
pietiekošs un ir redzami panākumi. 23 44 20 20 

Socia ̄li mazaizsargāto personu iespējas atrast darbu, 
saņemt pakalpojumus, iesaistīties aktivitātēs ir būtiski 
uzlabojušās pēdējos 5 gados. 

14 46 26 21 

Pēdējos 5 gados pakalpojumu klāsts, kas nepieciešams 
viete ̄jiem iedzīvota ̄jiem, ir palielinājies/ kļuvis pieejamāks. 45 47 9 6 

Komentāri, ja vēlaties paskaidrot kādu no savām atbildēm 
- Īsti nezinu par sociālo jomu, šādus pakalpojumus izmantoju maz 
- Nav piedāvājuma bērniem un cilvēkiem ar attīstības traucējumiem vai invaliditāti - fizisko aktivitāšu, sporta, 

radošās nodarbības, nometnes. Ja meklē informāciju internetā par šo tēmu, tad par Saldus, Brocēnu 
novadu nekādu informāciju nepiedāvā - ne pašvaldības mājas lapa, ne sporta centri, neviens. Ikdienā 
nedzīvoju novadā, bet, ja bērnam būtu šādu nodarbību piedāvājums, tas būtu reāls vilinājums pārcelties. Un 
cilvēkiem tas ir nepieciešams, lai viņi uzlabotu savu veselības stāvokli. 

- Laukos daudz kas ir iznīcināts un pakalpojumu klāsts pat samazinājies, informācija par pasākumiem 
novados ir ļoti maz laukos. 

- Prieks par to ka notiek lietas mùsu pilsētà. 
- Nav 
- Pampāļos uzlabojumus neredzu 
- Neredzu izmaiņas, drizak tās ir ar minus zīmi 
- Jaunauces pilī un parkā radīta iespēja kvalitatīvi uzņemt radus, draugus, jo nesakārtotā vidē tas nebija 

pieņemami. 

6. Vai un kādi jauni pakalpojumi vai vietējie produkti Jums ir kļuvuši pieejami Saldus un Brocēnu novados pēdējo 5 
gadu laikā? 

- Nezinu 
- Iespēja sportot kļuvusi pieejamāka 
- Nav 
- Labiekārtotas Atpūtas vietas Brocēnos 
- Tūrisms Saldū 
- Sup dēłu noma. 
- Sporta attistiba 
- sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai - sports, atpūta ģimenēm un bērniem, tūrisms, izglītojošā joma, 

uzņēmumu pakalpojumi, piem. amatniecībā, servisa pakalpojumi 
- Tūrisma vietas. Priecē Brocēnos tirgus laukums, dabas takas un kuģītis ZEZER, Blīdenē lieliskas atpūtas 

vietas 
- Tūrisma pakalpojumi, vietējie produkti 
- Tūrisma objekti: Brocēnu Gaisa takas, Cieceres skatu tornis, pastaigu taka Brocēnos, Brocēnu tirgus un 

"Bodnīca" u.c. 
- Kopumā vide sakārtojas, grūti nosaukt ko konkrēti 
- vairāk tūrsima iespēju, ir ko apskatīt, apmeklēt. 
- Produkti Brocēnu bodnīcā 
- Brocēnu gaisa taka, Cieceres es. skatu tornis. 
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- Saldus Komunālserviss piedāvājis jaunus pakalpojumus, sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

- Nē 
- Zobārstniecība Druvā 
- Atpūtas iespējas, dabas takas, prieks par sakoptu vidi 
- Mājražotāju produkcija 
- Brocēnos notiek koncerti vasaras vakaros 
- Edināšanas pakalpojumi, sporta infrastruktūra. Taču gribētos vēl vairāk dažādības. 
- Tūrisma objekti - takā Brocenos, skatu tornis 
- Grūti pateikt, kas ir tas, kas pirms tam nav bijis un tagad ir. 
- Brūzilu liellopa gaļas veikals, Brocēnu tirgus, Bodnīca 
- Kuģīša satiksme, dabas taku pieejamība, pludmaļu sakārtošana 
- Saldus ezera pludmale, muzikālie vakari, skolu infrastruktūras uzlabojumi 
- Saistībā ar Brocēnu bodnīcu, ka vienā vietā var iegādāties dažādus produktus 
- Labiekārtota apkārtējā vide, aktīvās atpūtas iespējas. 
- Sporta pieejamība 
- Pastaigu taka. Tirgus vieta. Brocènos 
- Skatu tornis un uzlabotas peldvietas 
- Tūrismā - dabas takas, kuģitis, skatu tornis. Produkti - medus batonini no Meduspils 
- Liellops no Brūzilu saimniecības - Mini ZOO Silavas - Distanču slēpošanas trase Līkajā mežā  
- Valsts Vienotā klientu- centra pakalpojumi ( VID, VSAA u.c.) 
- Atpūtas vietas, Tirgus laukums Brocēnos ir ideāls gan kā mājražotāju veikals, gan kā tūrisma informācijas 

centrs 
- jā, ir. 
- Sakoptāka publikā ārtelpa, Gaisa takas Brocēnos, skeitparks Brocēnos, SAC Atpūtas Remtē teritorijas 

labiekārtošana, Brocēnu tirgus. 
- zobārsts Druvā 
- Skatu tornis pie Cieceres ezera 
- suņu frizētava 
- Grūti pateikt, domāju ka tuvākā apkārtnē nekas nav mainījies. 
- palielinājušas iespējas brīvā laika pavadīšanai 
- produktus var iegādāties Brocēnu tirgus laukumā un Bodnīcā 
- nezinu 
- Mājražotāju tirdziņš Bodnīca 
- Mākražotāju produkcija Brocēnos. 
- Nav nekā jauna. 
- Atpūtas pakalpojumu pieejamība 
- Brocēnu promenade 
- Ārstu pakalpojumi, dažādas pasākumu vietas. 
- Nevaru atbildēt 
- Atpūtu iespejas 
- Saldus novada pašvaldìbas projekti. 
- Atpūtas un tūrisma vietas, objekti jauni 
- Brocēni un novads būtski sakārtots un patīkami rādīt ciemiņiem. 
- Dabas takas 
- Jā 
- Siers, sulas, gaļas zavejumi 
- Mājražotāju labumi. 
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- Sakopta pilsētas vide un jaunas atpūtas iespējas 
- Kuģītis Zezer Cieceres ezerā 
- Bija arī pirms tam 
- Plašākas sporta un atpūtas (pludmales) iespējas. 
- Vietējie lauksaimniecības produkti. 
- Brocēnu tirgus 
- Aktība brīvā laika pavadīšana Brocēnos - mērķtiecīgi, plānveidīgi radīts komplekss piedāvājums. Tas pats 

attiecināms uz Jaunauces pili. 
- Tūrisma apskates objekti, sakoptas vairākas atpūtas vietas. 
- Jaunu, veselīgu produktu pieejamība Brocēnu novadā. Paaugstinājusies kultūrvēstures objektu piedāvājuma 

kvalitāte. 
- Atputai 
- Tirgus un tūrisma galamērķi 
- Atpūtas vietas 
- Nezinu  
- Vietējie ražojumiiķ 
- Zobārstniecība, auto remonts 
- Papildus tūrisma objekti, uzlaboti sporta iespēju pakalpojumi 
- Tūrisma iespējas, jauna un dažāda produkcija Brocēnos bodnīcā. 
- Kuģītis Cieceres ezerā, skatu tornis, 
- Zobārstniecības!!! 
- Pastaigu takas un atpūtas laukumi bērniem 
- Dažādi mājražotāju produkti ir kļuvuši pieejamāki 
- Labiekārtotas pastaigu un atpūtas vietas. 
- Kultūras pakalpojumi (t.sk. klasiskās mūzikas koncerti), ģimenes viesību rīkošanas vietas, mājražošanas 

produkcijas tirgošanas vietas. 
- Paplašinājušās brīvā laika pavadīšanas iespējas 
- Jaunauces pils telpu restaurācija veicina apmeklētāju interesi par šo vietu, arvien biežāk iegriežas bijušie 

jaunaucnieki, netrūkst apmeklētāju pasākumos, ko organizē biedrība "Mēs Jaunaucei". Varu klausīties 
klasiskās mūzikas koncertus, iepazīt mākslas darbu izstādes, ' "pavērt" VĀRTUS uz baronu Ropu pirms 200 
gadiem bijušu mākslas darbu kolekciju . Jāatzīst, ka esmu daudz pakalpojumus izmantojusi, nezinot par 
LEADER nopelniem to veicināšanā. 

- Jaunauces pagastā ir izrakts dīķis, kurā ir iespēja peldēt, braukt ar laivu, plostu, makšķerēt. Tā krastos 
iespējams spēlēt pludmales volejbolu, basketbolu, rīkot svētkus, sacensības bērniem, jauniešiem utt. 

- Jaunauces pilī mūsdienīgas izstādes, piedāvājums, pastaigas sakoptā parkā, klasiskās mūzikas koncerti, 
labiekārtota Jaunauces dīķa vide. 

- Veselības veicināšanas pasākumi, jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
- Mājražotāju produkcija, sporta treniņu iespējas, izglītojoši pasākumi 
- Kultūras un izklaides programma, sportiskie veselības pasākumi 
- Klasiskās mūzikas koncerti, izstādes Jaunauces pilī. Peldvieta! Dejotājiem ir jauni tērpi! 
- Jaunauces pilī pēdējos gados notiek dažādi klasiskās mūzikas koncerti un izstādes, kurus ir iespējams 

baudīt. Kā arī var baudīt atpūtu sakoptajā pils parkā. Bērniem ir sakopta un droša peldvieta, kur varam 
pavadīt vasaras. 

7. Kādas vajadzības saskatāt Jūsu teritorijā, kas būtu jārisina ar LEADER projektu atbalstu? 
- Nezinu 
- Jāturpina pilnveidot sporta infrastruktūra. 
- Sporta infrastruktūras uzlabošana Brocēnos 
- Veloceliņš posmā Nīgrande-Kalni 
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- Jāuzlabo tirgus laukuma infrastruktūra, jāatjauno koka taka gar circeres upi 
- Viss apmierina 
- zaļā domāšana (virzība uz videi draudzīgu saimniekošanu) digitalizācija, lielāka sadarbība (vietējo 

iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu starpā ar domu, lai viens otru papildina, atbalsta, iedvesmo uz jaunām 
lietām, projektiem), bioekonomika un aprite 

- Brocēnos trūkst nojumes, kur laukā var sapulcēties. Zaļās klases. Nav Brocēnos bibliotekāriem kur 
nodarboties ar bērniem un pieaugušajiem laukā. Latvijā mēdz smidzināt pēkšņi lietus un pasākumu nevar 
novadīt. Arī koris Brocēnos tādā vietā varētu vadīt nodarbību vai folkloras kopa, jaunieši lasīt dzeju vai 
spēles spēlēt, tikties ar kādu vai ģitāru spēlēt. Tam piemērota vieta ir aiz kc, pie rampas. Tur arī no skolas 
varētu nodarbību novadīt. Lai gan pie Brocēnu vsk arī varētu būt zaļā klasē... pandēmijas laikā noderētu 
vairākas Brocēnos 

- Bibliotēkas izveide Lielcieceres ielā 6A (Pasta māja) 
- Jaunu tūrisma objektu un pakalpojumu izveide / pilnveidošana, brīvpieejas objekti un pakalpojumi, ko varētu 

izmantot maksimāli plašs iedzīvotāju loks (kā piemēru var minēt Cieceres - Dūņupes pastaigu taku vai 
Cieceres ezera skatu torni), īpaši produkti vai pakalpojumi sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām vai 
sociālā riska grupām. 

- Lielāks atbalsts pagastiem. Pašlaik ieguvēji ir tikai Saldus pilsēta un Brocēni 
- Jauni uzņēmumi, darba vietas, noturēt un piesaistīt iedzīvotājus 
- Bērnu rotaļu laukumi iekšpagalmos, 
- Tūrisma apskates objekta paplašināšana 
- Krīzes centra izveide, maznodrošinātajiem vai grūtībās nonākušajiem. 
- Sporta laukums Ošeniekos 
- Nav komentāru 
- Pierobežas pagastu attīstība 
- Lifts uz bibliotēkas otro stāvu senioriem un jaunajām māmiņām ar ratiņiem 
- Varbūt vajadzētu vēl kādu rotaļlaukumu kādās sētās, kaut vai nelielu, īpaši mazākiem bērniem 
- Brocēnos nojumi -lai varētu satikties bibliotēkas draugi varētu notikt vingrošana, ja līst. 
- Saldus ezera tīrīšana un aizaugšanas novēršana, caurteces veicināšana. Ezera platība gadu no gada 

strauji samazinās, bet līdz ar to nekādas aktivitātes ezera tuvumā, izņemot pilsētas peldētavu nenotiek. 
- Nezinu, vai LEADER to var atrisināt, bet AKŪTI ir nepieciešama ietve Ziemeļu ielā - iela tik šaura, auto, 

gājēju un riteņbraucēju pilna 
- Vairāk sekot līdzi naudas izlietošanai un arī tam cik patiesībā projekts ir noderīgs un vajadzīgs 
- Jauniešu laukuma izveide 
- Āra aktivitāšu iespējas - āra trenežieri, dabas takas ar dažādību un ilgtspējīgām iespējām. 
- Turpināt veloceļu izbūvi. SGK ēku izveidot kā alternatīvās mākslas centru, ja vispār iespējams. Turpināt 

attīstīt un "apdzīvot" Kalnsētas parka teritoriju...(trošu ceļš pāri Ciecerītei?) 
- Dīķa atjaunošana Kursīšu pagastā 
- Kursīšu pagasta dīķa labiekārtošana, tīrīšana, atjaunošana 
- Turpināt restaurēt Jaunauces pili 
- Garāka meža parka takas. 
- Kvalitatīvas ēdināšanas iestādes, gājēju celiņš starp Saldu un Brocēniem 
- Vairāk Tūrismu attīstīt, iesējams, iet tieši uz aktīvo tūrismu. 
- Publiskā pirts. Savām vajadzībām nē, taču ieklausoties vecāka gada gājuma ļaudīs, izklausās, ka publiskā 

pirts būtu lietderīga. 
- Telpu un vietu sagatavošana, lai tā pieejama kādam jaunam, potenciālam uzņēmējam. Vides labiekārtošana 

- pludmales pilnveidošana, droši velo un pastaigu ceļi starp pilsētām un pagastiem 
- Jaunu mājražotāju ražošanas telpu atbalsts 
- Cieceres ezera pludmales labiekārtošana. 
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- Brocēnu vecās estrādes teritorijas sakārtošana. Cieceres ostas attīstība Brocēnos pie Mežaparka. 
- Jāsakārto dzīvojamo māju pagalmi, jāsakārto vecie krievu laiku rotaļu laukumi starp dzīvojamām mājām. 
- Mājražotāju kooperācija 
- Jebkura jaunā uzņēmēja starta kapitāls 
- Vajadzības jau būtu ,tikai vajag uzņēmīgus cilvēkus, kas to var paveikt. 
- Dažādu pakalpojumu pilnveidošana - brīvā laika pavadīšana jauniešiem, tūrisma pakalpojumu attīstība. 
- Nojumi,kur varētu satikties,piemēram lietus gadījumā , atjaunot veco estrādi 
- darba vietu radišana 
- Kursīšu pagasta dīķa rekonstrukcija un pielāgošana tūrisma pakalpojumu sniegšanai un brīvā laika 

pavadīšanai Sporta un atpūtas laukuma ierīkošana bērniem un jauniešiem (āra trenažieri, rotaļu iekārtas) 
Ielu apgaismojuma ierīkošana un sakārtošana Kursīšu estrādes teritorijas pakalpojumu pilnveide, vides 
uzlabošana (brīva laika pavadīšanai, sportiskas aktivitātes) Kursīšu vecā kluba ēkas revitalizācija 
(rekonstrukcija un pielietojuma atrāšana - biedrību nams, koprades telpa, jauniešu cents, tūrisma mītne, u.c. 
) 

- Jāiekārto Pastaigu taka. 
- Dažadību sporta veidiem ārpus pilsetas centra. 
- Infrastruktūras uzlabosana 
- Vietējo, mazo-vidējo uzņēmēju produkcijas popularizēšana ne tikai LV, bet arī ārvalstīs. 
- Jauns kulturasnams 
- Neēsmu piedalìjies. 
- Mazo uzņēmēju atbalsts. 
- Stimulēt amatniecību. 
- Papildis mazo/mājražotāju biznesa ideju realizācija. 
- Jaunas darbavietas 
- Iekārtoto jauniešiem atpūtas vietu. Sakārtot un paplašināt jauniešu spēļu istabu. 
- Turpinājums velo celiņam Saldus- Brocēni 
- Salabot ielu, drošība uz ielām, īpaši mazdārziņos 
- Brocēnu Mežaparka infrastruktūras attīstība. Pa# 
- Nevaru pateikt. 
- Darba vietas vietējiem iedzīvotājiem 
- Mazo zemnieku atbalsts 
- Uzliet asfaltu no Striķu skolas krustojuma līdz Zvārdes šautuvei, kura, starp citu, ir vienīgā Saldus novadā 

un pat dienvidkurzemē! 
- Ielu un ietvju seguma atjaunošana un kopšana 
- Tūsima objektu izveide. 
- Atbalstīt projektus, kas jebkādā veidā paaugstina izglītības līmeņa kvalitāti un izglītojamo prasmes. 
- Bērnu laukums 
- Jāturpina atbalsta programmas vietējiem uzņēmējiem 
- Jaunas darba vietas 
- Dakteru konsultācijas 
- Neformālā izglītība 
- Kopienas stiprināšana, sabiedrības līdzdalība 
- Ražošanas, lauksaimniecības atbalsts, jaunu darba vietu radīšanai 
- Vides labiekārtošana, tai skaitā ezera teritorijas sakārtošana. 
- Lauksaimniecības uzņēmuma atbalstīšana, kas nodarbojas ar pārstrādi 
- Tās, kuras nav pašvaldības f-ja 
- Mazā biznesa atbalsts 
- Satiķu dzirnavdīķu slūžu labiekārtošana 
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- Iespēja daudzdzīvokļu māju biedrībām laukos veikt energoefektivitātes pasākumus to ēkām, iespējams, 
viedo ciemu atbalsta ietvaros. 

- Medicīnas pakalpojumi 
- Jāturpina Jaunauces pils restaurācijas darbi un aprīkošana atbilstoši kultūras pasākumu ; koncertu, izstāžu, 

mūziķu, mākslinieku, literātu nometņu organizēšanai. 
- Vajag mob transportu, lai nokļūtu Saldū 
- Uzņēmējiem atbalstu lielāku 
- Kopienas veicināšanas pasākumi 
- Turpināt atbalstīt Jaunauces pils restaurācijas plānus!!! 
- Jaunauces pagastā nepieciešams turpināt pils telpu un fasāžu restaurāciju. 
- Jāturpina attīstīt un sakārtot vide pagastā, lai iedzīvotājiem uzlabotu dzīves kvalitāti. Vēlams atjaunot 

Jaunaues muižas ēkas, lai veicinātu tūrismu un radītu sakoptu vidi. 
- Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana, sabiedrisko ēku fasāžu un vēsturisko daļu sakārtošana 
- Sociālās jomas darbi, "zaļā domāšana" 
- Māju iekšpagalmu sakopšanas probl, ceļi. 
- Attīstīt pili ar parku kā koncertu un nometņu vietu!!! 
- Jaunauces pils attīstības turpināšana kā koncertu un nometņu vieta. Jāattīsta naktsmītņu iespējas 

Jaunauces pilī vai tās apkārtnē. Kā arī - labus ceļus! Lai tūristiem un citiem ciemiņiem, kā arī vietējiem 
iedzīvotājiem būtu viegli nokļūt līdz Jaunaucei. 

8. Kāds atbalsts nepieciešams sabiedriskajām organizācijām un biedrībām Saldus novadā? 
- Nezinu 
- Projektu grāmatveži, ko var viegli noslgot tikai uz projektu vai projektu atbalsta personāls, kas gan iedrošina 

gan palīdz likumiskās formalitātes sakārtot 
- Finansiāls 
- Nav viedokļa 
- finansiāls, iespējams izglītojošs kādās tēmās 
- Sarunas ar iedzīvotājiem, dialogs ar vadību. Šis virziens. Tagad ar reģionālo reformu jau parādās sliktās 

tendences, kad kopē Pūces darba metodes. 
- Man šķiet, ka Saldus novada biedrības saņem plašu atbalstu gan no novada, gan Saldus rajona attīstības 

biedrības. Lai tik visi būtu pietiekami aktīvi šo atbalstu izmantot. 
- Būtu labi, ja pašvaldība veidotu publisko privāto partnerību ar tām biedrībām, kas būtu gatavas darīt kaut ko 

vairāk, kā tikai īstenot pašvaldības fonda atbalstītos projektus. Jānosaka, ka biedrībām, kas darbojas pie 
skolām, nav jāmaksā par telpu nomu skolā pasākumu īstenošanai. 

- Savas darbības nodrošināšanai 
- Zinu, ka nevalstiskajām organizācijām kā piem., diakonija un sv. Greg. izglītības centrs, kuros pārsvarā ar 

brīvprātīgo darbu palīdz gan jauniešiem attīstīties, gan maznodrošinātajiem, noderētu atbalsts kaut 
komunālo maksājumu līdzfinansēšanā, tādējādi visefektīvāk novirzot līdzekļus sabiedrības labā kopumā. 

- Pašvaldību un sabiedrības 
- Nav komentāru 
- Noteikti finansiāls 
- Jānorāda uz sabiedrībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, kopīgi jātiekas un atbilstoši viņu vajadzībām 

jāatbalsta. 
- No pašvaldības puses palīdzēt iesaistīties projektos ar līdzfinansējumu, kurš parasti tike prasīts, bet kura 

NVO nav 
- Iespēja izmantot koprases telpas 
- Lielāk finansējums pie cenu kāpumiem. 
- Visticamāk gan fiansiāls, gan konsultatīvs 
- lai viņi varētu pagastā rīkot pasākumus, sakārtot teritorijas 
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- Projektu pieteikuma rakstīšanas konsultanti- mentori 
- Sabiedrības iesaistes aktivitātēm, kvalitatīviem pasākumiem, pop up aktivitātēm, jo tās ir pateicīgs ideju 

testēšanas rīks. 
- NVO forums ir lielisks pasākums kurā dalīties pieredzē un gūt iedvesmu jaunām idejām. Pašvaldības 

līdzfinansējums LEADER projektu īstenošanai, ja atbilst plānošanas dokumentiem, tas veicinās vēl ciešāku 
sadarbību starp NVO un pašvaldību. 

- izpratne un reāla palīdzība no pašvaldības darbinikeu puses ikdienā, nevis tikai projektu fonda atbalsts 
- Reizēm paskatoties atbalstītos projektus rodas jautājums - vai cilvēki un biedrības ir tikai konkrētos 

pagastos un pilsētā.  
- saldū ir vajadzīgs Kultūras nams 
- Profesionāla grāmatveža piesaiste un atbalsts 
- Atbalstu no Saldus pašvaldìbas fonda un no Leader projektiem. 
- Popularizēt biedrības un atbalstīt nepieciešamību 
- Pašvaldības finansiālais atbalsts. 
- Biedrībām būtu jāmēģina apvienot savi resursi - gan materiāli, gan informācijas 
- Materiāls atbalsts 
- Nav viedokļa 
- Kopā nākšana, spriešana, domāšana, vienkārši parunāšana. Kāds, kas parūpējas par novada biedrību 

pārstāvniecību pašvaldībā. 
- Finansējums projektiem 
- Ja partijas tiek finansētas, šāds finansējums pienāktos arī labi funkcionējošām biedrībām(bez projektu 

rakstīšanas un aizstāvēšanas)  
- Palīgs projektu rakstīšanā 
- Nauda 
- Izglītības projekti 
- Pašvaldības un ES atbalsts, kopienas un patriotisma stiprināšanai 
- Domāju, ka atbalsts tiek nodrošināts, palīdzība vienmēr tiek sniegta. Paldies! 
- Finansējums 
- Vairāk informācijas par būvniecības prasībām un pieejamāks atbalsts finanšu plūsmas nodrošināšanai 

projektu īstenošanas laikā. 
- Svarīgi ir atkārtot jau īstenotus projektus, kuru uzraudzība ir beigusies un rezultāti "izbeigušies", bet tie bijuši 

ļoti labi, piemēram peldvietas labiekārtošana Jaunauces pagastā - ģerbtuves, sporta laukumi. Jaunauces 
parkā nepieciešams vēl viens liels LEADER, lai parks būtu pilnībā atbilstošs savam statusam - valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis, ko apmeklē gan vietējie, gan tūristi. 

- Nezinu sab org pie mums 
- Nevajag biedrībām darīt to, kas ir pašvald funkcijas 
- Aprīkojumu iegāde 
- Droši vien - finansiāls atbalsts. 
- Jaunaucē nepieciešams atjaunot arī citas muižas kompleksa ēkas. 
- Celt pašu organizāciju kapacitāti, spēju darboties ilgtermiņā 
- Konsultācijas 
- Pietiekams projektu līdzfinansējums un iespēja BEZ MAKSAS izmantot pašvaldības telpas! 
- Pieejamas telpas un nepieciešamais inventārs bez maksas. Pietiekošs atbalsts projektiem. 

9. Kāds atbalsts nepieciešams uzņēmējiem Saldus novadā? 
- Tiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību,nepieciešamas zināšanas dažādās jomās plus finansiāls atbalsts. Esošie 

uzņēmējiem - iespējams izglītojoša kursi un finansējuma pieejamība kādās jomās - digitalizācija, zaļā 
transformācija, inovāciju ieviešana 

- Dialogs 
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- Ļoti pozitīvi vērtēju Saldus novada uzņēmēju biedrības izveidi. Domāju, ka sadarbībā ar šo biedrību 
uzņēmēji no pašvaldības un tās sadarbības partneriem var saņemt atbalstu daudzās un dažādās jomās. 

- Vairāk publicitāšu iespēju, lai par viņiem uzzin vairāk iedzīvotāju. 
- Attīstības 
- Grāmatvežu un juristu 
- nav komentāru 
- Sadarbība, finanses 
- Telpas. 2.Individuāls atbalsts (par saprātīgu maksu) projektu rakstīšanā. 
- Vairak uzņēmējiem iesaistīties jaunizveidotajā Saldus uzņēmēju biedrībā caur kuru var labi paust savas 

intereses 
- Regulāra infrastruktūras uzlabošana 
- Nodokļu atlaides uzsākot ko jaunu 
- savas darbības paplašināšanai 
- Reklāma ārpus novada 
- Manuprāt atbilstošas telpas būtu ļoti nepieciešamas uzņēmējdarbībai 
- Novada veidots, aktuāls, datu un kjontaktu katalogs 
- Paši saka, ka tikai infrastruktūrai un pretim nākošai būvvaldei jābūt. 
- sadarbības veicināšana 
- Novada lauciņš - izglītība un kultūra. Lauku uzņēmēji ir mazi un melni. 20.gadu laikā kopš darbojamies 

Saldus novadā , atbalstu no pašvaldības neesam saņēmuši, kā arī interesi par pagasta uzņēmumiem kaut 
kā neesamām manījuši. 

- Jāieklausās,jācenšas palīdzēt 
- Informācijas aprites nodrošināšana uzņēmēju starpā. 
- Leader projektiem. 
- Digitāls uzņēmēju katalogs 
- Nodokļu atvieglojumi 
- Nodokļu atvieglojumi 
- Mazāk birokrātijas 
- Tas jājautā viņiem, neesmu uzņēmēja. 
- Ražojošiem uzņēmējiem nepieciešams atbalsts jaunu, inovatīvu iekārtu iegādē. 
- Sarunas 
- Stimulēšanas prēmijas par sasniegumiem 
- Nauda 
- Komunikācija 
- Reto profesiju atbalsts un izglītība, prakse (piem. mūrnieki, skursteņslauķi, santehniķi, .utml)) 
- Ja sāk darbību, tad noteikti konsultācija, telpas vai vieta, kur projektu reslizēt. 
- Pēdējie Leader noteikumi bija ļoti draudzīgi uzņēmējiem 
- Reklāma 
- Samazināt nodokļu slogu 
- Tas pats, kas biedrībām. 
- Nauda vajadzīga 
- Finansējums idejām 
- Finansējums idejām bez birokrātijas 
- Jaunu iekārtu iegāde 
- Uzsākt uzņēmējdarbību 
- Nodokļu politika 
- Labi ceļi!!!! 
- Asfaltēti ceļi. 
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10. Vai plānojat sagatavot un iesniegt savu projekta pieteikumu kādu ieceru īstenošanai ar LEADER atbalstu? 
  

 
 

 

11. Citi Jūsu komentāri vai papildinājumi par LEADER projektu ieviešanu Saldus un Brocēnu novados 
- Lai izdodās! 
- Vajadzētu vairāk reklamēt šos projektus, lai iedzīvotāju spētu novērtēt Leader finansējuma ieguldījuma 

apjomu (gan finansiālo, gan reālo objektu skaitu) novadā (Saldus, Brocēni) 
- Apsveicama lieta, cilvēki novērtē un slavē realizētājus 
- Paldies par atsaucību un pretimnākšanu, organizējot informatīvos seminārus un sniedzot konsultācijas! 
- Malači, tā tik turpināt, aicinu iedrošināt vairāk biedrību dalībai LEADER programmā. 
- Izvērtēt vai projekts būs ilgspējīgs 
- Ieviešot projektu tiks īstenotas pilsētas un pašvaldību iedzīvotāju vajadzības. 
- Ļoti labs atbalsta piemērs, turpināt noturēt latiņu un palīdzēt ikvienam īstenot savus sapņus 
- Būtu labi atbalstīt būvniecības darbus, īpaši vēsturisko ēku saglabāšanai, uzturēšanai, atjaunošanai, lai 

Saldus novads nepazaudē vēsturiskās vērtības. 
- Izvērtēšanā iesaistīt arī sabiedrību. 
- apstiprināt tādus projektus, kuriem ir ekonomiskā dzīvotspēja, ieguldītā Eiropas nauda, lai tiktu atpelnīta. 
- Man vienmēr ir licies, ka būtu jauki, ja kāds variants, pašvaldības rakstītu projektu (piem. gaisa trases, skatu 

tornis), paredzētu nodod trešajai personai, lai tajā vietā attīstītu uzņēmējdarbību, jo tādējādi par objektu 
kāds turētu rūpi un būtu ieinteresēts vides un vietas attīstīšanā. 

- Lieliska programma. Tikai turpināt! 
- Vajadzētu noņemt naudu Pierīgai un izdalīt uz īstiem laukiem Latvijā 
- Lai rodas jaunas idejas un darbība turpinās 
- Visi darbi,kas ir padarīti,ir ļoti labi 
- Idejas izvērtēšana pirms projekta rakstīšanas kopīgā sapulcē/darba grupā. 
- Īstenotie projekti ir noderīgi un rada Saldus un Brocēnu novadu pievilcīgāku potenciālajiem iedzīvotājiem no 

citiem reģioniem! 
- Vēlos papildinàt Saldus kino muzeja izaugsmi. 
- Vērtīgākai un nozīmīgākais finansējums labklājības celšanai. 
- ESmu apsvērusi gan biedrības, gan uzņēmdarbības projekta ideju. Atmetu domu, jo nepieņemami, ka 

jāiegulda sava nauda. Ja jau ir brīvi līdzekļi, tad nav nepieicešams tērēt laiku projekta rakstīšanai. Ir bijusi 
darīšana ar bankām, zinu cik "vienkārši" un " lēti" tikt pie aizņēmuma. 

- Paldies LEADER komandai par līdz šim paveikto! Atbalstītie projekti bijuši vērtīgi. 
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- Lielāka sabiedrības iesaiste un prasības pret izpildvaru palīdzētu izvairīties no projektu rakstīšanas,bet labi, 
ka vismaz šādā veidā varam uzlabot dzīves kvalitāti. 

- Lai tikai būtu uespējas! 
- Malači 
- Paldies! :) 
- Paldies par atbalstu un palīdzību ar padomiem, idejām! Jūs vienmēr esat atvērti jaunām idejām, uzklausot, 

palīdzot un iedrošinot!!! 
- Milzīgs paldies Sandrai un komandai. Vienmēr pretimnākošas. Ja nav atbilde, meklēs un to sniegs vēlāk. 

Paldies! 
- Vajag lielāku finansējumu no novada pagastam 
- Nezinaju, ko zināju, ka tie ir Leader projrlkti. Vairāk tādus 
- Labs 
- No sirds pateicos par atbalstu Jaunaucei! 
- Paldies par atbalstu! 
- Brīnišķīgs piemērs - Jaunauces pils. 
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2. Pielikums 
 

Elektroniskā anketa LEADER projekta pieteikumu iesniedzējiem Saldus novadā 
 
Laika posmā no 2014.-2021. gadam Saldus un Brocēnu novados tika īstenoti vairāk kā 80 dažādi projekti 
uzņēmējdarbības attīstībai, apkārtējās vides uzlabošanai un sakārtošanai, kā arī sabiedrisko aktivitāšu (sporta, 
kultūras u.c.) attīstībai un norisei ar LEADER programmas atbalstu. Aicinām Jūs kā projektu iesniedzēju un/ vai 
īstenotājus, balstoties uz savu pieredzi, sniegt savu novērtējumu par projektu pieteikumu izstrādes, konsultāciju un 
projektu īstenošanas pieredzi.  
Jūsu atbildes tiks izmantotas, lai izvērtētu Saldus rajona attīstības biedrības sabiedrības virzītas vietēja ̄s attīstības 
strate ̄ģijas 2014.-2020.gadam īstenošanu.  
Aptauju veic SIA "LLF sadarbnīca" sadarbība ar Saldus rajona attīstības biedrību. Papildu informāciju var iegūt rakstot 
uz info@laukuforums.lv 
 
1. Jūsu statuss 
Nevalstiskā organizācija (biedrība, fonds u.c.) 
Uzņēmējs 
Pašnodarbināta persona 
Privātpersona 
Pašvaldība 
Cits (lūgums precizēt) 
 
2. Lūdzu, norādiet, cik projekta pieteikumus laika posmā no 2014. – 2021.gadam esat iesniedzis(-gusi) 
LEADER atbalsta saņemšanai (ieskaitot atkārtoti iesniegtos): 
 

1 Projekta pieteikumu 
2 Projektu pieteikumus  
3– 4 projektu pieteikumus 

     5 vai vairāk projektu pieteikumus 
 
3. Jūsu iesniegtā projekta pieteikuma statuss (lūdzu, atzīmējiet visas pazīmes, kas raksturo Jūsu projekta/u 
pieteikuma/u statusu)______________________ 
 
Projekta pieteikums(-i) tika apstiprināts 
Projekta pieteikums(-i) tika noraidīts 
Projekta pieteikums(-i) tika atsaukts 
Projekts(-i) tika pārtraukts 
Projekts(-i) ir uzraudzībā 
 
4. Lūdzu, sniedziet novērtējumu šādiem apgalvojumiem: 
Atbilžu varianti: piekrītu/ daļēji piekrītu/ nepiekrītu/ nav viedokļa 
 

Informācija par LEADER atbalstu, atbalsta nosacījumiem ir viegli pieejama un saprotama 
Projekta pieteikuma veidlapa ir saprotama un aizpildāma arī cilvēkiem bez projektu pieteikumu gatavošanas 
pieredzes 
Konsultācijas par LEADER projektu pieteikumu sagatavošanu un ieviešanu ir ērti pieejamas un kvalitatīvas 
Aktīvi izmantoju konsultācijas LEADER projekta pieteikuma sagatavošanā vai ieviešanas procesā 
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Projektu pieteikumu vērtēšana VRG ir saprotama, savlaicīga un objektīva  
Projektu pieteikumu vērtēšana LAD ir saprotama, savlaicīga un objektīva  
LEADER projektu īstenošanas nosacījumi un prasības ir saprotamas un īstenojamas 
LEADER finansēšanas nosacījumi ir saprotami un atbilstoši 

 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot savas atbildes_________________   
 
5.1  Projektu pieteikumu vērtēšana notiek pēc vairākiem kritērijiem, balstoties uz savu pieredzi, lūdzu, 
novērtējat, kritēriju saprotamību un nozīmīgumu (lūgums aizpildīt TIKAI uzņēmējiem vai projektu 
iesniedzējiem, kas sagatavoja projektus par uzņēmējdarbības aktivitātēm). 
Atbilžu varianti: kritērijs ir saprotams un nozīmīgs/ kritērijs ir saprotams, bet grūti izpildāms/ kritērijs nav saprotams/ 
kritērijs nav izpildāms/ nav viedokļa 
 

Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 1. rīcībai 
Projekta ietvaros paredzētās investīcijas vērstas uz produktu ražošanu 
Kopprojekts – plānoto investīciju izmanto kopīgi  
Projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi  
Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā 
Preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte, saņēmēju loks, noieta tirgus palielināšanās 
Projektā norādīti riski un risku novēršanas paņēmieni  
Jauna produkta/ pakalpojuma vai tehnoloģijas, kas kāpina produktivitāti, ieviešana  
Aprakstītas nepieciešamās atļaujas, licences  
Projekta ilgtspēja 
Prece/pakalpojums un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise 
Atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem 
Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt 
jauniešus projekta īstenošanā 
Oriģinalitāte 
Multiplikatīva pieeja  
Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām 
Pakalpojumu/aktivitāšu/ražojumu sasaiste ar zinātni un pētniecību 

 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot savas atbildes _____________________ 
 
5.2 Projektu pieteikumu vērtēšana notiek pēc vairākiem kritērijiem, balstoties uz savu pieredzi, lūdzu, 
novērtējat, kritēriju saprotamību un nozīmīgumu (lūgums aizpildīt TIKAI NVO vai projektu iesniedzējiem, kas 
sagatavoja projektus par sabiedriskā labuma aktivitātēm). 
Atbilžu varianti: kritērijs ir saprotams un nozīmīgs/ kritērijs ir saprotams, bet grūti izpildāms/ kritērijs nav saprotams/ 
kritērijs nav izpildāms/ nav viedokļa 
 

Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 2.rīcībai 
Projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi 
Ir pamatota aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā  
Projekta aktivitāte/pakalpojums skaidri definēts, norādīti riski un risku novēršanas paņēmieni 
Projekta ilgtspēja 
Aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise 
Potenciālais aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks 
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Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt 
jauniešus projekta īstenošanā 
Oriģinalitāte  
Multiplikatīva pieeja  
Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām  
Pakalpojumu/aktivitāšu/ražojumu sasaiste ar zinātni un pētniecību 

  
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot savas atbildes ______________  

 
6.  Kādas bija lielākās grūtības, ar ko saskārāties pieteikuma sagatavošanā vai projekta īstenošanā? (vairāku 
atbilžu izvēle) 

 
Projekta apraksta sagatavošana 
Projekta risku noteikšana  
Projekta budžeta sadaļas izstrāde 
Noteiktu kritēriju izpilde 
Grūtības noorientēties dokumentos un normatīvajos aktos, kas jāievēro sagatavojot vai īstenojot projektu 
Projekta īstenošana atbilstoši plānotajam grafikam 
Atļauju, licenžu u.c. dokumentācijas saskaņošana ar citām iestādēm  
Līdzfinansējuma nodrošinājums 
Projekta izmaksu sadārdzinājums 
Iesaistīto iedzīvotāju vai partneru neieinteresētība projekta īstenošanā 
Cits______________ 

7. Kā vērtējat LEADER nosacījumus attiecībā uz finansējuma pieejamību un nodrošinājumu projekta 
aktivitātēm? (vairāku atbilžu izvēle) 
 

Pieejamais finansējums ir par mazu 
Pieejamais finansējums ir pietiekošs 
Pieejamais finansējums ir par lielu 
Projekta īstenotāja līdzfinansējuma apjomam jābūt mazākam  
Projekta īstenotāja līdzfinansējuma apjoms ir pietiekošs 
Projekta īstenotāja līdzfinansējuma apjomam jābūt lielākam 

 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot savas atbildes  ______________ 
 
8. Kādi pilnveidojumi būtu nepieciešami LEADER ieviešanā, lai projektu īstenošana būtu ērtāka un 
kvalitatīvāka? 
 
 
9. Kādi pakalpojumi trūkst vai nepieciešami teritorijā un būtu ieviešami ar LEADER programmas atbalstu? 

________________________________ 

10. Kādas vajadzības saskatāt Jūsu teritorijā, kas būtu jārisina ar LEADER projektu atbalstu? 
____________________________ 

11. Kāds atbalsts nepieciešams sabiedriskajām organizācijām un biedrībām?  
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 __________________________________ 
 

12. Kāds atbalsts nepieciešams uzņēmējiem? 
__________________________________  

 

Citi Jūsu komentāri vai papildinājumi par LEADER projektu ieviešanu Saldus un Brocēnu novados. 
___________________________________ 

 
 
Paldies par Jūsu atbildēm! 

 
 

 

 
  

 



87 
 

Saldus un Brocēnu novadu LEADER projektu pieteikumu iesniedzēju  
aptaujas rezultātu apkopojums 

 
 
1. Jūsu statuss 

 
 2. Lūdzu, norādiet, cik projekta pieteikumus laika posmā no 2014. – 2021.gadam esat iesniedzis(-gusi) 
LEADER atbalsta saņemšanai (ieskaitot atkārtoti iesniegtos) 
 

 
 
3. Jūsu iesniegtā projekta pieteikuma statuss (lūdzu, atzīmējiet visas pazīmes, kas raksturo Jūsu 
projekta/u pieteikuma/u statusu) 
 

 
 
4.Lūdzu, sniedziet novērtējumu šādiem apgalvojumiem: 
 

1 
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 Piekrītu Daļēji piekrītu Nepiekrītu Nav 
viedokļa 

Informācija par LEADER programmu un atbalsta 
nosacījumiem ir viegli pieejama un saprotama 11 5 0 0 

Projekta pieteikuma veidlapa ir saprotama un 
aizpildāma arī bez priekšzināšanām projektu 
pieteikumu gatavošanā 

5 8 2 1 

Konsultācijas par LEADER projektu pieteikumu 
sagatavošanu un ieviešanu ir ērti pieejamas un 
kvalitatīvas 

12 4 0 0 

Aktīvi izmantoju konsultācijas LEADER projekta 
pieteikuma sagatavošanā vai ieviešanas procesā 11 4 1 0 

Projektu pieteikumu vērtēšana VRG ir saprotama, 
savlaicīga un objektīva 9 5 1 1 

Projektu pieteikumu vērtēšana LAD ir saprotama, 
savlaicīga un objektīva 8 5 2 1 

LEADER projektu īstenošanas nosacījumi un 
prasības ir saprotamas un īstenojamas 6 8 2 0 

LEADER finansēšanas nosacījumi ir saprotami un 
atbilstoši 10 5 1 0 

 
 
 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot kādu no savām iepriekš norādītajām atbildēm 
 

- Vērtēšana ir subjektīva un nekompetenta. Starp vērtētājiem nav neviena uzņēmēja, kurš būtu kaut ko pats 
sasniedzis, izcīnījies ar birokrātiju un izprastu uzņēmējus. Vērtētāju redzējums nesniedzas tālāk par dārza 
traktoriem, bitēm un rotaļu laukumiem. 

- VRG vērtēšanas kritēriji ir skaidri un saprotami, bet iepazīstoties ar vērtētāju vērtējumu, vērtētāji kritēriju nav 
ņēmuši vērā, bet pieņēmuši kā būtu ja būtu, neņemot vērā iesniedzēja tirgus analīzi. LAD nav nekādu 
vērtēšanas kritēriju, nekad nav zināms, kas var būt tas, ko LAD lūgs precizēt. 

- Izskatās, ka projekta pieteikuma veidlapas tika sastādītas ļoti sen un ar domu, ka primāri pieteiksies 
lauksaimnieki vai būvniecības projekti ar ļoti elementārām vajadzībām (nopirkt traktotu vai uzbūvēt ēku utt.) 
nevis moderni un uz tehnoloģijām balstīti biznesi, kuru vajadzības šādos projektos ir pavisam savādākas. 
Tās noteikti ir jāpārveido, lai atbilst modernam laikmetam un biznesa paveidiem. 

 
5.1. Projektu pieteikumu vērtēšana notiek pēc vairākiem kritērijiem. Balstoties uz savu pieredzi, lūdzu, 
novērtējiet kritēriju saprotamību un nozīmīgumu (lūgums aizpildīt TIKAI uzņēmējiem vai projektu iesniedzējiem, 
kas sagatavoja pieteikumus par UZŅĒMĒJDARBĪBAS aktivitātēm). 
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Kritērijs ir 
saprotams 

un nozīmīgs 

Kritērijs ir 
saprotams, 

bet grūti 
izpildāms 

Kritērijs ir 
saprotams, 

bet nebūtisks 
Kritērijs nav 
saprotams 

Kritērijs 
nav 

izpildāms 
Nav 

viedokļa 

Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības 
plānā iekļautajai 1. rīcībai 7 3 0 0 0 0 

Projekta ietvaros paredzētās investīcijas 
vērstas uz produktu ražošanu 7 2 0 0 0 0 

Kopprojekts – plānoto investīciju izmanto 
kopīgi 4 2 0 2 0 2 

Projekta saturiskā saistība ar iepriekš 
apstiprinātajiem projektiem vai savu 
līdzšinējo pieredzi 

7 1 1 0 0 0 

Ir pamatota produkta/ pakalpojuma 
nepieciešamība VRG teritorijā 7 1 0 1 0 0 

Preces/pakalpojuma pārdošanas 
stratēģija, tirgus izpēte, saņēmēju loks, 
noieta tirgus palielināšanās 

7 2 0 0 0 0 

Projektā norādīti riski un risku 
novēršanas paņēmieni 6 2 1 0 0 0 

Jauna produkta/ pakalpojuma vai 
tehnoloģijas, kas kāpina produktivitāti, 
ieviešana 

3 3 3 0 0 0 

Aprakstītas nepieciešamās atļaujas, 
licences 7 1 0 1 0 0 

Projekta ilgtspēja 8 1 0 0 0 1 
Prece/pakalpojums un tās ražošanas 
process/pakalpojuma sniegšanas norise 7 1 1 0 0 0 

Atšķirība no esošajiem vai potenciāliem 
konkurentiem 4 3 1 0 0 1 

Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas sociāli mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt 
jauniešus projekta īstenošanā 

3 3 3 0 0 0 

Oriģinalitāte 6 0 3 0 0 1 
Multiplikatīva pieeja 5 1 3 0 0 0 
Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar 
inovācijām 5 2 2 0 0 1 

Pakalpojumu/aktivitāšu/ražojumu 
sasaiste ar zinātni un pētniecību 4 3 2 0 0 1 

 
5.2. Projektu pieteikumu vērtēšana notiek pēc vairākiem kritērijiem, balstoties uz savu pieredzi, lūdzu, 
novērtējat, kritēriju saprotamību un nozīmīgumu (lūgums aizpildīt TIKAI NVO pārstāvjiem vai projektu 
iesniedzējiem, kas sagatavoja projektus par SABIEDRISKĀ LABUMA aktivitātēm). 
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Kritērijs ir 
saprotams 

un nozīmīgs 

Kritērijs ir 
saprotams, 

bet grūti 
izpildāms 

Kritērijs ir 
saprotams, 

bet nebūtisks 
Kritērijs nav 
saprotams 

Kritērijs 
nav 

izpildāms 
Nav 

viedokļa 

Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības 
plānā iekļautajai 2.rīcībai 8 1 0 0 0 0 

Projekta saturiskā saistība ar iepriekš 
apstiprinātajiem projektiem vai savu 
līdzšinējo pieredzi 

8 1 0 0 0 0 

Ir pamatota aktivitātes/ pakalpojuma 
nepieciešamība VRG teritorijā 9 0 0 0 0 0 

Projekta aktivitāte/pakalpojums skaidri 
definēts, norādīti riski un risku novēršanas 
paņēmieni 

7 2 0 0 0 0 

Projekta ilgtspēja 8 1 0 0 0 0 
Aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas 
norise 7 1 1 0 0 0 

Potenciālais 
aktivitātes/pakalpojuma/investīciju 
saņēmēju loks 

4 4 0 1 0 0 

Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas sociāli mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām, kā arī iesaistīt 
jauniešus projekta īstenošanā 

5 1 0 3 0 0 

Oriģinalitāte 4 4 0 1 0 0 
Multiplikatīva pieeja 4 2 0 2 0 0 
Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar 
inovācijām 5 2 0 2 0 0 

Pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni 
un pētniecību 2 4 0 3 0 0 

 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot kādu no savām iepriekš norādītajām atbildēm 
 

- Vērtētājiem ir pārāk maza izpratne par inovācijām un projekts nav mācību līdzeklis, vērtētāju skološanai. It 
kā atbalstst ražošanu, bet naudu notriecat pakalpjumu sniegšanai. It kā esat par vienlīdzīgām iespējām 
dažādiem cilvēkiem, bet atbalstat vienīģi tos, kas jums dos naudas balvu konkursos, kuros biedrība piedalā 
un nav svarīgi vai reģions attīstās, svarīgi lai biedrība var dabūt kapeiku. 

- Pēdējie ir būtiski punktu gūšanai iesniedzējam, bet projekts no tā nekļūst ne labāks, ne sliktāks. Ir projekti, 
kur sociāli mazaizsargātās grupas un jaunieši ir aiz matiem pievilkti un ir projekti, kur tos nevar pievilkt, bet 
tāpēc projekts nav mazsvarīgāks, bet punktu iegūt nevar! 

6. Kādas bija lielākās grūtības, ar ko saskārāties pieteikuma sagatavošanā vai projekta īstenošanā? 



91 
 

 
7. Kā vērtējat LEADER nosacījumus attiecībā uz finansējuma pieejamību un nodrošinājumu projekta 
aktivitātēm? 
 

 
 
Komentāri, ja vēlaties paskaidrot kādu no savām iepriekš norādītajām atbildēm 
 

- Vienmēr var gribēt mazāku projekta īstenotāja līdzfinansējumu. Bet šoreiz bija OK. Īpaši draudzīgi bija 
uzņēmējiem. Projekta pieteicējam noteikti ir jābūt kādai daļai līdzfinansējuma, lai būtu atbildība par to ko un 
kāpēc iesniedz un varētu nest atbildību pēc īstenošanas. 

- Projektu maksimālais finansējums tika samazināts un tagad tas ir tik mazs, ka man personīgi nav vairs 
nozīmes pieteikties. Arī 50 000 EUR uz pamatlīdzekļiem bija pārāk māz. Vajadzētu būt 100 000 EUR, lai var 
īstenot nopietna līmeņa projektus. 

8. Kādi pilnveidojumi būtu nepieciešami LEADER ieviešanā, lai projektu īstenošana būtu ērtāka un 
kvalitatīvāka? 
 
- Korektāka izskaidrošana nepieciešamo dokumentu iesniegšanai no LAD piesaistīto darbinieku puses 
- Mazināt LAD birokrātismu 
- dot iespējas vairākos projektos piedalīties. 
- Labāka komunikācija ar LAD - pārāl lielas birokrātiskas prasības vienkāršiem projektiem 
- Grūti pateikt 
- Jāizstrādā vērtēšanas kritēriji, lai par vienu un to pašu teikumu trīs dažādi vērtētāji nevar būt ielikt 1 un 2 un 

0. Šobrīt ir 100% subjektīvi vērtējumi. Tiek interpretēts projekt kā pagadās. 
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- priekšfinansējums 
- Viss ir pietiekoši 
- Censties samazināt kopējo laika intervālu no projekta izsludināšanas brīža līdz uzsākšanai. Tā nav liela 

problēma, ja iegādājās traktoru vai ražošanas iekārtas, jo piegādātāji / ražotāji cenu var noturēt uz vairākiem 
mēnešiem (konkrētam piedāvājumam), bet ja tiek pirkta elektronika, datortehnika un tamlīdzīgi 
pamatlīdzekļi, tad neviens piegādātājs nevar noturēt piedāvāto cenu ilgāk par nedēļu vai divām. Kad pēc 6+ 
mēnešiem sāk realizēt projektu, tad cenas var burtiski būs pat 100% augstākas, kā projekta iesniegšanas 
brīdī. 

- Nevaru uzreiz atbildēt 
- Nekādi 
- Man šķiet, ka šobrīd Saldus novadā ir ļoti labi - atsaucīgi VRG un LAD. Iespējams uzkrāta pieredze, bet ir 

labi! 
- Jāpalielina finansējums projektiem, jo ši ir gandrīz vienīgā iespēja kā īstenot projetus par ES naudu laukos, 

un kuru rezultātus izmanto visi vai liela daļa pagasta iedzīvotāji. (Zemnieku saimniecībās ražošanai tiek 
atvēlēti milzīgi līdzekļi, bet labumu iegūst tikai dažas ģimenes - ZS īpašnieki.) 

- Projekta pieteikumam 2 kārtas (lai mazāk tērētu potenciālo projekta īstenotāju laiku). Pirmajā - tikai ideja, 
pilno projekta pieteikumua izpilda tikai tā daļa, kuru idejas virza tālāk. 

- Vienkāršāka projekta sagatavošana 

9. Kādi pakalpojumi trūkst vai nepieciešami teritorijā un būtu ieviešami ar LEADER programmas 
atbalstu? 
- Mobilo pakalpojumu sniegšana (frizieris, dakteris, bibliotēka, u.c. uz riteņiem) autobuss 
- Neizsakāmi daudz 
- nezinu 
- Nezinu 
- Īsti nav skaidrs jautājums. 
- Nevaru uzreiz atbilēt 
- Grūti pateikt 
- Nav komentāru, nepieciešams pētījums. 
- Atpūtas iespējas ''gimenēm ar bērniem Jaunauces parkā un pilī - spēlēs, šūpoles, kas iederas 19, gs. parkā. 

Rotaļu istaba pilī (19. gs. rotaļietu kopijas). Turpināt pinveidot Jaubauces parku_ celiņu seguma 
uzlabošana, rotondas atjaunošana kā koncertu norises vieta. Jāpaplašina profesionālās mākslas pieejamība 
laukos - koncerti, izrādes. Nepieciešams atbilstošs aprīkojums, piemēram klavieres, apgaismošanas, skaņu 
tehnika u.c. 

- Veco ļaužu aprūpes uzlabošana (dažādos aspektos, visā novadā, ne tikai pilsētās) 
- Nav atbildes 

10. Kādas vajadzības saskatāt Jūsu teritorijā, kas būtu jārisina ar LEADER projektu atbalstu? 

- Iedzīvotāju un īpaši jauniešu saturīga un izglītojoša brīvā laika pavadīšana 
- Vides objektu sakārtošana (dīķi, dabas takas) un pielāgošana tūristu vajadzībām, kultūras un sporta 

infrastruktūras sakārtošana un pieejamība, uzņēmējdarbības veicināšana un mājražotāju atbalsts. 
- Pamatlīdzekļu un būvniecības izmaksas 
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- ražošana jāattīsta 
- Nemāku teikt 
- Piešķirt lielāku finansējumu IT nozares biznesiem, inovatīvu un modernu tehnoloģiju uzņēmumiem utt., un 

samazināt finansējumu lauksaimniecības un būvniecības nozarēm. Labums, no 50 000 EUR traktora 
iegādes, nav praktiski nekāds un nevienam... izņemot tam vienam lauksaimniekam. 

- Tūrisms, infrastruktūra, sakari 
- Dabas takas izveide 
- Vajadzības, kuras nav pašvaldības funkcijas. 
- Jāturpina attīstīt viss Jaunauces muižas komplekss, prioritāte Jaunauces pils un parks kā vietu, kur notiek 

daudzveidīgi izglītojoši kultūras un tūrisma pasākumi. Sakārtort naktmītņu iespējas mākslas plenēru 
dalībnieku nakšņošanai. 

- Stiprināt NVO sektora kapacitāti, spēju pašiem ar ieguldīto pēc tam turpināt darboties un iegūt savai 
darbībai līdzekļus. 

- Uzņēmējdarbības atbalsts nodarbināto piesaistes jautājumos 

11. Kāds atbalsts nepieciešams sabiedriskajām organizācijām un biedrībām? 

- Pašvaldība varētu finansēt visu līdzfinansējuma summu (10 %). Ir jāmeklē papildus finanšu līdzekļi projekta 
uzturēšanai, būtu vēlams izdalīt procentuāli šīm vajadzībām no LEADER, jo darbs jau ir brīvprātīgais. 

- Konsultācijas un padoms projektu rakstīšanā, līdzfinansējuma atrašanā 
- Pamatlīdzekļu izmaksas 
- Finansials 
- Nemācēšu teikt. 
- sabiedriskajām organizācijām un biedrībām nepieciešama pašiem komanda nevis 1 cilvēka darbība, bet tas 

ir jārisina pašiem, tur neviens cits nepalīdzēs. Jāmācās sadarboties un uzticēties. 
- Konsultācijas juridiskajos jautājumos, operatīva informācija par izmaiņām nodokļu sistēmā. Sadrabības 

iespējas ar ārvalstu VRG 
- Finanses 

12. Kāds atbalsts nepieciešams uzņēmējiem? 

- Pamatlīdzekļu un būvniecības izmaksas 
- Finansi;als 
- 1. Nosacījums, ka projekta iesniedzējam ir par saviem līdzekļiem jāfinansē viss projekts un tad jāgaida 2-3 

mēneši, lai saņemtu atpakaļ valsts līdzfinansējumu ir lielākais šķērslis un tas būtu jālikvidē! Saprotams, ka 
pirms 10-15 gadiem daudzi uzņēmumi šmaucās un izmantoja tos apstākļus, kad valsts uzreiz deva 
līdzfinansējumu, bet dažu dēl tika sodīti pilnīgi visi un tas nav godīgi! Ļoti daudziem nav iespējams piesaistīt 
visu finansējumu, tāpēc daudzi projekti atkrīt vai pat netiek pieteikti. 2. Mehānismi līdzfinansējuma 
piesaistīšanai. Bieži vien Altums nav risinājums un bankas nevienam nulles uzņēmumam neko nedos. 

- Trūkst sadarbība starp finansētājiem, pašvaldību un uzņēmējiem... 
- Starta atspēriens. Šis Leader, manuprāt, bija lielisks atspērienam. 
- Darbinieku piesaiste, noieta veicināšanas atbalsts 
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13. Citi Jūsu komentāri vai papildinājumi par LEADER projektu ieviešanu Saldus un Brocēnu novados. 

- Skatieties plašāk un paaugstiniet savu izpratnes līmeni. Jūs neesat kompetenti nolemt, ka bizness būs 
neveiksmīgs. Jūsu atmestie caurkritēji dzīvē pierāda lielas lietas un reģionam pienesums ir būtiskāks nekā 
lielai daļai atbalstīto projektu. Vien puse no projektiem dzīvo un ražo un sniedz pakalpojumus. 

- Piedalīties 
- SRAB dara ļoti labu darbu! 
- Paldies Sandrai un komandai par atbalstu, pretimnākšanu, atbildēm, ieinteresētību. Ir pieredze ar kaimiņu 

VRG, un tā ir tāda, ka tik pretimnākošus, zinošus un ieinteresētus darbiniekus nesatiku. 
- Atdalīt pieejamo finansējumu, ko var saņemt NVO sektors un pašvaldības, jo NVO visbiežāk projektus 

izstrādā daži cilvēki paralēli citiem darbiem, pašvaldībās tam ir vairāki tikai tam algoti speciālisti - nav 
vienādi izejas apstākļi. 
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3. Pielikums 
 

Jautājumu vadlīnijas fokusgrupām un intervijām 
 
Jautājumi tiek pielāgoti atbilstoši fokusgrupas dalībnieku zināšanai un pieredzei attiecībā uz LEADER projektiem 
(piem., dalībniekiem, kas nav pieteikuši vai īstenojuši projektus netiek uzdoti attiecīgie jautājumi, bet tiek jautāts par 
LEADER radīto vērtību 
 
Pieteikumu gatavošana 

● Projektu sagatavošanas pieredze - kā uzzin par kārtām un iegūst informāciju par LEADER atbalstu? Kā tiek 
sagatavots pieteikums  - saviem spēkiem vai piesaistīts cilvēks (kā tiek atrasts šāds cilvēks)? 

● Vai izmantoja konsultācijas un par kuriem jautājumiem konsultācijas bija visaktuālākās? 
● Ko konsultēšanas procesā var uzlabot? 
● Kā nosaka, kādas idejas īstenos ar LEADER atbalstu? (vai iepazinās ar stratēģiju/ novada attīstības plānu, 

cik tā atbilst teritorijas (uzņēmēju, nvo, iedzīvotāju) vajadzībām vai bija iesaistīti tās tapšanā? 
Vērtēšana  

● Kuri ir sarežģītākie/grūtāk izpildāmie kritēriji? (varbūt jālūdz VRG sagatavot kritēriju lapas) 
● Izvērtēšana LAD& VRG -  vai saprotama atšķirība un vajadzība pēc divkāršā vērtējuma? 
● Tiem, kuriem ir noraidīšanas pieredze – kādēļ tika noraidīts? Vai  izprot vērtējumu /piekrīt vērtējumam?  

Īstenošana 
● Vai un kādi vietējie resursi tiek iesaistīti projektu īstenošanā? 
● Kāds atbalsts vajadzīgs projektu sagatavošanā un īstenošanā? 
● Ja ir bijusi projekta pārtraukšanas pieredze – kāpēc? 
● Līdzfinansējuma iegūšana – kā to nodrošina? 
● Multiplikatīvais efekts – vai un kā saredz, ka LEADER projekti tieši vai netieši ietekmē vēl citus procesus 

teritorijā? 
LEADER radītā vērtība 

● Kā vērtē, ka pašvaldība piesaka un īsteno LEADER projektus? 
● Vairākos pagastos nav iesniegts neviens projekts, kāds varētu būt iemesls? Kā varētu situāciju mainīt – 

motivēt pieteikties?  
● Domājot par LEADER izlietojumu turpmāk – pēc kādiem principiem būtu jāvadās – konkurence – stiprākie 

vai lielākie īsteno projektus / proporcionāli iedzīvotāju skaitam teritorijā vai vēl kāds cits? 
● Kuri ir bijuši nozīmīgākie/ pamanāmākie LEADER īstenotie projekti novadā? 
● Kā vērtē ieviesto stratēģisko projektu ietekmi uz teritorijas vajadzību risināšanu? 
● Kādas vajadzības būtu jārisina LEADER projektiem novadā? 

 


