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Fakti

Teritorija: 1683.3 km² 

Iedzīvotāji: 22 006 (2020)

Lokācija:

120 km Rīga

108 km Ventspils

100 km Liepāja

50 km Kuldīga

35 km līdz Lietuvas robežai



pilsēta – administratīvais centrs

Iedzīvotāji: 10 810

Teritorija: 10.1 km2



15 pagasti un Saldus pilsēta

• Vadakste 57 km
• Nīgrande 54 km

• Šķēde 25 km



Izglītība

7

pirmsskolas

9 

pamatskolas

1

Speciālā 
pamatskola

3

vidusskolas

1

Profesionālā 
vidusskola

3

Profesionālās 
ievirzes

1

Interešu 
izglītības 
iestāde

Izglītība



Prioritāte
Ekonomisko izaugsmi veicinošas 

aktivitātes



Projekts: iPlace



LEADER (SRAB dati)

• Kopš 2016.gada iesniegti 128 projektu pieteikumi, no 
tiem 51 kā fiziska persona

• Apstiprināti:
• 13 fizisko personu pieteikumi (6 pārtraukuši saistības)
• 34 juridisko personu pieteikumi (9 pārtraukuši saistības)











Uzņēmējdarbības vide

• Saldus novadā darbojas virs 2000 uzņēmumu dažādās nozarēs.

• 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim novada teritorijā
inkubatoru atbalstāmajās nozarēs reģistrēti 349 jauni uzņēmumi.

• 38 reģistrēto uzņēmumu darbību apturējuši vai uzsākuši likvidācijas
procesu 3 gadu laikā kopš reģistrācijas brīža (11 % no kopējā reģistrēto
uzņēmumu skaita)

No šiem skaitļiem izriet prognožu varbūtība, ka uzlabojot
uzņēmējdarbības ekosistēmu novadā, dažādas iesaistītās institūcijas ar
savu atbalstošu darbību var sekmēt šo uzņēmumu dzīvotspēju.



Remigrācija

• Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības

• 1 uzņēmums (BER FOOD) saņēmis uzņēmējdarbības atbalsta grantu

• Vairāki (3) remigrantu pieteikumi LEADER programmai



Biznesa inkubatori

• Liepāja 

LIAA Liepājas biznesa inkubatora pirminkubācijas un inkubācijas
periodu noslēdzis un turpina veiksmīgi darboties uzņēmums SIA “Bee
Bite”, 2019. gadā uzvarot “EUregistry Web Awards” kategorijā
“Uzlecošās zvaigznes”.

• Kuldīga

Pirmsinkubācijā – fiziska persona Vilnis Vecmanis (Brocēnu novads), 
taču interesi izrādījušas vēl 2 fiziskas personas.

• Inkubācijā 2 uzņēmumi – SIA “Joyful Couple” un SIA “PataTaTa”, kā arī 
inkubācijā netika uzņemts 1 uzņēmums.



Piemēri potenciāliem biznesa 
inkubatora dalībniekiem Saldū

• Andris Nesterovs – SIA “Welding Capital”, kas uzsāka startu Liepājas Biznesa Inkubatorā, 
tomēr atzina, ka ceļā pavadītais laiks (3-4 h/dienā) būtiski ierobežo un neattaisno 
inkubatorā sniegtos ieguvumus kā rezultātā izstājies un labprāt gūtu šīs priekšrocības 
novada teritorijā.

• Fiziska persona Ina Medne – šokolādes ražotne. Atzīst, ka trūkst mentora atbalsts, kas 
pagaidām atturējis uzsākt šokolādes ražošanu. Nepieciešams pirmsinkubācijas posms. 

• Jānis Kreišmanis un Artūrs Koškins – kokapstrāde un dizaina priekšmetu radīšana. 
Interese par pirmsinkubācijas posmu.

• Raitis Rumbenieks – uztura bagātinātāju ražošana no sulu atlikumiem – mizām, sēklām, 
serdēm. Saņemts atbalsts Leader 6. kārtā, vēlme gūt zināšanas par mārketingu, dizainu, 
un reklāmu. 

• Wood Story from Latvia – dizaina mēbeļu zīmols ar eksporta potenciālu. Darbojas zem 
esoša uzņēmuma, pievienojot jaunu darbības nozari. Nepieciešams inkubācijas posms.



BI Saldū mērķi

• Pirmajā darbības gadā varam paredzēt vismaz:

7 dalībniekus pirmsinkubācijā, 

7 dalībniekus inkubācijā ar rādītāju – 7 jaunas darba 
vietas. 



Paldies!


