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IEVADS 
Pētījums aptver Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk – Partnerība) vietējās 

attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējumu un priekšlikumu izstrādi 

turpmākai darbībai. 

Pētījuma ietvaros: 

 Sagatavots Partnerības teritorijas sociāli ekonomiskais raksturojums ar novadu profiliem; 

 Veikts vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas novērtējums; 

 Noorganizētas 4 teritoriālas fokusa grupas un viena fokusa grupa stratēģijas īstenošanā 

iesaistītām pusēm; 

 Veikta mērķa grupu anketēšana, apkopotas 350 respondentu aizpildītas anketas; 

 Sagatavots kartogrāfiskais materiāls par īstenotajiem projektiem; 

 Sagatavoti priekšlikumi turpmākai darbībai. 

Pētnieki pateicas visiem Partnerības biedriem un projektu īstenotājiem, kas piedalījās pētījuma 

izstrādē un veltīja savu laiku darbam fokusa grupās, aptaujas anketu aizpildīšanā, savu priekšlikumu 

un ieteikumu iesniegšanā. 
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1 PARTNERĪBAS DARBĪBAS TERITORIJAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorija atrodas Latvijas dienviddaļā Zemgales 

līdzenumā. Tās kopējā platība ir 1882 km2. Līdz ar novadu reformas īstenošanu Latvijā 2009. gadā, 

Partnerības teritorijā iekļaujas četru pašvaldību – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu 

teritorijas. 

Partnerības darbības teritorija ir nemainīga kopš tās izveides. 

Partnerības teritorija robežojas ar Olaines, Baldones, Ķeguma, Jaunjelgavas, Neretas, Jelgavas un 

Ozolnieku novadiem, kā arī Lietuvas Republiku. 

 

Ilustrācija 1: Bauskas rajona lauku partnerība teritorija. 

Partnerībā ietilpstošie novadi ir atšķirīgi gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, un ekonomiskās 

attīstības ziņā, tādēļ pētījuma ietvaros tie tiks skatīti ne tikai vienoti kā vienas partnerības teritorija, 

bet arī aplūkoti atsevišķi, jo tie spēj viens otru papildināt, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku 

Partnerības teritorijas attīstību kopumā.  

Teritoriju šķērso valsts nozīmes transporta maģistrāles – autoceļi Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (VIA 

Baltica), Dobele-Bauska-Aizkraukle (Zemgales Josta), Ķekava-Skaistkalne, kā arī dzelzceļš Jelgava-

Krustpils. (Ilustrācija 2). 
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Ilustrācija 2: Patnerības teritorijas transporta koridori. 

Avots: SIA „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta””. 

Teritoriju šķērso maģistrālie naftas un gāzes vadi. Partnerības teritorijā atrodas divi robežkontroles 

punkti – Grenctālē un Skaistkalnē un divi robežpārejas punkti – Ādžūnos un Krievgaļos. 

Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorija iekļauta nacionālās nozīmes lauksaimniecības 

teritoriju sarakstā un atpazīstama ar vadošo lomu lauksaimniecības produkcijas ražošanā, ar 

auglīgajām augsnēm (zemes kvalitātes novērtējums virs 60 ballēm ir Viesturu, Svitenes, Rundāles, 

Mežotnes, Īslīces un Gailīšu pagastos; pārējos pagastos zemes kvalitātes novērtējums ir noteikts virs 

50 ballēm). Tāpat Partnerības teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu – Bauskas pils, 

Rundāles pils, Mežotnes pils, Kaucmindes muiža, Bornsmindes muiža, Svitenes muiža, katoļu un 

luterāņu baznīcas, utt. 

1.1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ IZMAIŅAS PARTNERĪBAS TERITORIJĀ 

Iedzīvotāju skaits Partnerības darbības teritorijā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 

datiem uz 2015. gadu ir 46777 iedzīvotāji. Kopš 2010. gada iedzīvotāju skaits samazinājies par 

gandrīz 4 tūkstošiem iedzīvotāju – 3400. Iedzīvotāju skaits samazinājies pakāpeniski, bez straujiem 

lēcieniem, un šī tendence skaidri atspoguļo Latvijas kopējo situāciju – laika posmā no 2009. līdz 2015. 

gadam iedzīvotāju skaits Latvijā turpinājis samazināties, sarūkot iedzīvotāju kopskaitam valstī.  

Iedzīvotāju skaits, sastāvs un tā izmaiņas ir būtisks tautas un teritorijas attīstības rādītājs, kas jāņem 

vērā arī attīstības plānošanas procesā.  
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Ilustrācija 3: Iedzīvotāju skaita izmaiņas Partnerības teritorijā. 

Avots: PMLP. 

Skatot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadu griezumā (Ilustrācija 4), Iecavas, Vecumnieku un Rundāles 

novados bijušas nelielas. Lielākas izmaiņas konstatējamas Bauskas novadā, kur iedzīvotāju skaits 

laika periodā no 2009. līdz 2015. gadam samazinājies par vairāk kā 2 tūkstošiem – 2278. Iecavas 

novadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 456 iedzīvotājiem, Rundāles novadā – par 362 

iedzīvotajiem, bet Vecumnieku novadā – par 510 iedzīvotājiem.  

 
Ilustrācija 4: Iedzīvotāju skaita dinamika Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā esošajos novados. 
(Vecumnieku nov. skatīts tikai Partnerības teritorijā). 

Avots: PMLP. 

Bauskas partnerības darbības teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas – Bauskas pilsēta, Iecava, 

Vecumnieki, Rītausmas Īslīces pagastā, Uzvaras centrs Gailīšu pagastā. Lielākais iedzīvotāju blīvums ir 

koncentrējies ap Bauskas pilsētu un Lietuvas pierobežu. 

Atbilstoši PMLP datiem, visvairāk iedzīvotāju Partnerības teritorijā dzīvo Bauskas novadā – 26016. 

Tas skaidrojams gan ar Bauskas novada teritorijas lielumu, gan ar to, ka Bauskas novada 

administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta ar plašu pakalpojumu klāstu, lielākām darba un atpūtas 

iespējām, labu reģiona centram atbilstošu infrastruktūras pieejamību. 
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Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) dati sniedz informāciju par situāciju novados, atsevišķi neizdalot 

pagastu teritorijas, tādēļ šajā gadījumā Vecumnieku novads skatīts kā vienota administratīvi 

teritoriāla vienība un nav iespējams atsevišķi atdalīt datus par Partnerības teritorijā neietilpstošajiem 

Valles un Kurmenes pagastiem. Tomēr dati iezīmē skaidras un ticamas kopējās situācijas tendences. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati savukārt ataino situāciju gan novadu, gan pagastu 

griezumā, sniedzot skaidru Partnerības situācijas raksturojumu. 

1.1.1  Iedzīvotāju blīvums  

Iedzīvotāju blīvums raksturo Partnerības apdzīvojumu un iedzīvotāju izvietojumu – izkliedi vai 

koncentrāciju, kas ir nozīmīgs faktors teritorijas turpmākās attīstības plānošanā.  

Ņemot vērā iedzīvotāju koncentrēšanos kādā no Partnerības novadiem, kā arī ņemot vērā 

apdzīvotākās vai gluži otrādi – mazāk apdzīvotās un attīstītākās vietas teritorijā, iespējams, precīzāk 

noteikt atbalsta vajadzības un modelēt attīstības iespējas.  

Partnerības teritorijā esošie novadi ir atšķirīgi ne tikai iedzīvotāju skaita, bet arī iedzīvotāju blīvuma 

ziņā.  

Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir Bauskas novadā – 31 cilvēks uz 1 km², ko ietekmē Bauskas pilsētas 

un tās aglomerācijas faktors, vismazākais – Vecumnieku novadā – 11 cilvēki uz 1 km². (Ilustrācija 5) 

 

Ilustrācija 5: Iedzīvotāju blīvuma izmaiņas Partnerības teritorijā 2010.-2014.gadā. 

Avots: CSP. 

Laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam iedzīvotāju blīvums Partnerības teritorijā ietilpstošajos 

novados samazinājies atbilstoši iedzīvotāju skaita samazinājumam. (Ilustrācija 6) 
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Ilustrācija 6: Iedzīvotāju blīvuma izmaiņas Partnerības teritorijā. 

Avots: CSP. 

Aplūkojot iedzīvotāju izvietojumu Partnerības darbības teritorijā, jāsecina, ka ar ievērojamu pārsvaru 

vienlīdz liels skaits iedzīvotāju – 20,17 % koncentrējas Bauskas pilsētā, apmēram tikpat – 20,11 % - 

Iecavas novadā – tuvu satiksmei, plašākam pakalpojumu klāstam, lielākām darba un atpūtas 

iespējām, attīstītāku infrastruktūru un satiksmi. Pagastu griezumā apdzīvotāki par pārējiem ir 

Vecumnieki un Stelpe, pārējie pagasti apdzīvojuma ziņā ir krietni mazāk apdzīvoti un salīdzinoši 

samērā līdzīgā situācijā. Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Dāviņu pagastā.  

 

Ilustrācija 7: Iedzīvotāju proporcionāls izvietojums Partnerības teritorijā pagastos. 2015.gada janvāris. 

Avots: PMLP. 

Novadu griezumā vismazāk iedzīvotāju pēc PMLP datiem – 3964 dzīvo Rundāles novadā, savukārt 

vislielākais iedzīvotāju skaits ir Bauskas pilsētā un novadā, kā arī Iecavas novadā.  
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Ilustrācija 8: Iedzīvotāju proporcionāls izvietojums Partnerības teritorijā novados.2015.gada janvāris. 

Avots: PMLP. 

Aplūkojot Partnerības teritorijas apdzīvojuma struktūru, jāsecina, tā galvenokārt koncentrējas ap 

Bauskas pilsētu, Iecavas ciemu un ap tiem esošajos pagastos. Attālākajos pagastos galvenokārt 

saglabājušās viensētas un nelieli apdzīvoti ciemi. Teritoriju raksturo iedzīvotāju blīvums, kas svārstās 

no 31 cilvēka uz 1km2 Bauskas novadā līdz 11 cilvēkiem uz 1km2 Vecumnieku novadā.  

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas uz 

citu pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vismaz uz vienu gadu. Savukārt migrācijas saldo ir starpība 

starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās uz citām pastāvīgās 

dzīvesvietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā.  

Partnerības teritorijā posmā no 2009. līdz 2015. gadam iedzīvotāju migrācijas saldo bijis negatīvs – 

teritoriju pametuši vairāk iedzīvotāji nekā uz pastāvīgu dzīvi ieradušies. Izteiktākā iedzīvotāju 

emigrācija fiksēta 2009. gadā (-1020 iedzīvotāji) un 2010. gadā (-1092 iedzīvotāji), pēc tam šis skaitlis 

samazinājies uz pusi, 2014. gadā sasniedzot - 408.  
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1.1.2 Dzimstība un mirstība 

 

 

Ilustrācija 9: Dzimstība. 

Avots: CSP. 

Kā liecina CSP dati, dzīvi dzimušo bērnu skaits Partnerības darbības teritorijā laika periodā no 2009. 

līdz 2015. gadam kopumā ir samazinājies pavisam nedaudz – 2009. gadā Partnerības teritorijā 

piedzimuši 505 bērni, 2014. gadā – 495. Izteiktāks dzimušo skaita kritums bijis no 2009. līdz 2010. 

gadam, taču, sākot ar 2012. gadu līdz 2015. gadam, dzimstība pakāpeniski palielinājusies, gandrīz 

sasniedzot 2009. gada dzimstības līmeni un saglabājot līdzvērtīgu dzimumsastāvu. Nedaudz citāda 

situācija bijusi Bauskas novadā, kur laika posmā no 2009. līdz 2010. gadam, kad citos Partnerības 

novados dzimstība kritusies, Bauskas novadā tā gluži pretēji – palielinājusies. Izteiktāks dzimstības 

kritums bijis no 2010. līdz 2011. gadam, savukārt sākot ar 2012. gadu pakāpeniski palielinās. Tas 

skaidrojams ar valstī kopumā raksturīgo iedzīvotāju migrāciju no mazāk apdzīvotiem lauku rajoniem 
uz pilsētām un piepilsētām. Vismazāk bērnu dzimuši Rundāles novadā, kur ir salīdzinoši mazākais 

iedzīvotāju skaits Partnerības teritorijā.  

Mirušo skaits Partnerības teritorijā laikā posmā no 2009. līdz 2014. gadam ir ar tendenci 

samazināties – mirušo skaits 2009. gadā bijis 704 iedzīvotāji, 2014. gadā – 644 iedzīvotāji.  

Iedzīvotāju dabiskā pieauguma (dzimušo skaits mīnus mirušo skaits) rādītāji Partnerības teritorijā, 

tāpat kā vairumā citu Latvijas reģionu, ir negatīvi - 2009. gadā - mīnus 199, bet 2014.gadā - mīnus 

149).  

Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju 

skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. Partnerības teritorijā dzimstības koeficients laika periodā 

no 2010. līdz 2014. gadam ir stabils – 2009. gadā – 10,425, 2014. gadā – 10,775. 
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Ilustrācija 10: Dzimstības koeficients. 

Avots: CSP. 

1.1.3 Dzimumsastāvs 

Līdzsvarotu teritorijas un sabiedrības attīstību nodrošina arī līdzsvarots dzimumsastāvs. Sieviešu un 

vīriešu īpatsvars Partnerības darbības teritorijā ir samērā līdzvērtīgs. Partnerības teritorijā sieviešu ir 

nedaudz vairāk nekā vīriešu, līdzīgi kā tas ir valstī kopumā. Atbilstoši CSP datiem 2015. gada sākumā 

Partnerības teritorijā reģistrētas 26120 sievietes un 23604 vīrieši. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, 

proporcionāli samazinās iedzīvotāju skaits abās dzimumu grupās. Izteikti strauji samazinājumi nav 

vērojami.  

 

Ilustrācija 11: Sieviešu/vīriešu dzimumsastāvs Partnerības teritorijā. 

Avots: CSP. 

1.1.4 Darbspēja 

Darbspējas rādītāji ir svarīgi, jo norāda uz darbaspēka attīstības iespējām Partnerības darbības 

teritorijā, kā arī liecina par teritorijas sociālekonomiskās attīstības potenciālu un iespējām. No 

reģionālās attīstības viedokļa īpaši svarīgi ir raksturot iedzīvotāju sadalījumu pēc darbspējas vecuma, 



12 |  
 

kas liecina par nodarbinātības attīstības perspektīvām. Savukārt proporcijas starp iedzīvotāju skaitu 

līdz darbspējas vecumam un pensijas vecuma cilvēku skaitu raksturo paaudžu nomaiņas tendences. 

Statistikā informācija par darbspēju tiek apkopota, sadalot iedzīvotājus vecuma grupās: iedzīvotāji 

līdz darbspējas vecumam: vecuma grupa līdz 14 gadiem, iedzīvotāji darbspējas vecumā: vecumā no 

15 līdz 62 gadiem, un darbspējas vecumu pārsniegušie iedzīvotāji: virs 62 gadiem. 

Vidējais darbspējas vecuma (no 15 līdz 62 gadiem) iedzīvotāju īpatsvars 2014. gada sākumā Latvijā 

bija nepilni 63%. Pēdējos trīs gados darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram bija tendence 

samazināties caurmērā par pus procentu gadā. Sagaidāms, ka šis process turpināsies, neraugoties uz 

pakāpenisku pensijas vecuma sliekšņa paaugstināšanu līdz 65 gadiem. 

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas – līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un virs 

darbspējas vecuma – tiek aprēķinātas atbilstoši attiecīgo gadu normatīvajos aktos noteiktajam 

darbspējas un pensijas vecumam.  

Darbspējas vecuma robežās tiek noteiktas, ņemot vērā cilvēka fizioloģiju, vēsturiskās tradīcijas un 

galvenokārt valsts ekonomiskos apstākļus un vajadzību pēc darbaspēka. 

Pēc CSP datiem, iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā ir samērīgi lielāks 

par iedzīvotāju skaitu virs darbspējas vecumā.  

 

Ilustrācija 12: Iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām. 

Avots: CSP. 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība 

pret personu skaitu darbspējas vecumā. Demogrāfiskās slodzes līmeni var izteikt procentos vai uz 

1000 iedzīvotājiem.  

Šis rādītājs tiek lietots analizējot proporcionālo sadalījumu starp tiem, kas ir darbspējas vecumā un ir 

vai var būt ekonomiski aktīvi un pārējo sabiedrības daļu (skolēniem un pensionāriem).  

2010. gada sākumā kopējais demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā bija 514 jeb uz 1 000 iedzīvotājiem 

darbspējas vecumā 210 vīrieši un 304 sievietes vecumā līdz 15 gadiem un virs 62 gadiem. 
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Ilustrācija 13: Demogrāfiskās slodzes līmenis. 

Avots: CSP. 

Atbilstoši CSP datiem Partnerības teritorijā 2011. gadā demogrāfiskā slodzes līmenis (Ilustrācija 13) 

bija 559 uz 1000 iedzīvotājiem (līdz darbspējas vecumam – 234,75, virs darbspējas vecuma – 324,25). 

2015. gadā demogrāfiskās slodzes līmenis ir 584,7 uz 1000 iedzīvotājiem (līdz darbspējas vecumam – 

243, virs darbspējas vecuma – 341,75). Dati liecina par to, ka palielinās līdz darbspējas vecumam 

esošo un virs darbspējas vecuma cilvēku skaits.  

1.1.5 Nacionālais sastāvs un piederība 

Partnerības darbības teritorijā ir stabils un dominējošs iedzīvotāju nacionālais sastāvs(Ilustrācija 14) – 

76, 80% iedzīvotāju ir latvieši. Vēl teritorijā dzīvo arī krievu tautības cilvēki (8,6%), lietuvieši (6,60%), 

baltkrievi (3,2 %), ukraiņi (2,20 %) un poļi (1,2 %). 
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Ilustrācija 14: Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un piederības. 

Avots: CSP. 

1.1.6 Bezdarbs 

Bezdarba rādītāja dati iegūti no Nodarbinātības valsts aģentūrā pieejamās informācijas. Informācija 

pieejama laika posmam 2011.-2014., kas skatīta pagastu un novadu griezumā, atspoguļoti arī 

jaunākie 2015. gada bezdarba un nodarbinātības rādītāji. 

Laika periodā no 2011. līdz 2014.g bezdarbnieku skaits Partnerības teritorijā samazinājies par vairāk 

kā 40 % no 4188 līdz 2252. 
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Ilustrācija 15: Bezdarbnieku skaits Partnerības teritorijā (ņemot vērā visu Vecumnieku novada teritoriju). 

Avots: NVA. 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem: no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita (86 246) Latvijā 

2015.gada janvāra beigās 53,9% (skaits – 46 515) bija sievietes un 46,1% (skaits – 39 731) vīrieši. Var 

novērot, ka vīriešu īpatsvars pieaug ziemas mēnešos, kas var tikt skaidrots ar viņu lielāku iesaisti 

sezonas darbu veikšanā. 

Partnerības teritorijā kopumā ir lielāka vīriešu bezdarbnieku skaita proporcija kā sieviešu. 

Partnerības darbības teritorijā ir 2252 bezdarbnieki, no kuriem 1271 ir vīrietis, bet 981 – sievietes. 

Sīkāka bezdarbnieku struktūra aplūkojama 16.ilustrācijā. 

Trīs iedzīvotāju kategorijas, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība teritorijas attīstības kontekstā – 

ilgstošie bezdarbnieki (569), jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (284) un iedzīvotāji pirmspensijas 

vecumā (145/146).  
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Ilustrācija 16: Bezdarbnieku struktūra Partnerības teritorijā 2014.gadā. 

 Avots: NVA. 

1.2 BIEDRĪBAS 

Teritorijā ir reģistrētas 247 biedrības un nodibinājumi. (Ilustrācija 17) To darbības jomas ir ļoti plaši 

pārstāvētas nozares, gan dažādu iedzīvotāju grupu interešu pārstāvniecība un aizstāvība, piemēram, 

senioru un pensionāru biedrības un apvienības, bērnu un jauniešu interešu pārstāvju – vecāku 

biedrības, tāpat dažādu sporta veidu un kultūra nozares biedrības. Ir arī apsaimniekotāju biedrības 

(dzīvokļu apsaimniekotāju), profesionālu nozaru pārstāvju biedrības, kā, piemēram – ugunsdzēsēju, 

tūrisma, dziednieku, mežu īpašnieku, u.c. Visvairāk biedrību reģistrēts Bauskā – 68 un Iecavā – 40.  
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Ilustrācija 17: Biedrību skaits Partnerības teritorijā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

1.3 UZŅĒMĒJDARBĪBA PARTNERĪBAS TERITORIJĀ 

Uzņēmējdarbību un tās attīstību ietekmē teritoriālais izvietojums, nepieciešamo resursu 

(cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras, pārvaldes un finanšu resursu) pieejamība 

un kvalitāte. Uzņēmējdarbību vislielākajā mērā ietekmē valsts likumdošana, kā arī pašvaldības rīcībā 

esošie atbalsta instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai 

labvēlīgu vidi un sekmēt uzņēmēju konkurētspēju un teritorijas izaugsmi kopumā. 

Visvairāk Partnerības teritorijā ir reģistrētas zemnieku saimniecības (1864) un sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību (1419 SIA).  

Aplūkojot zemnieku saimniecību izvietojumu Partnerības teritorijā (Ilustrācija 18), jāsecina, ka 

visintensīvāk zemnieku saimniecības koncentrējas Partnerības teritorijas centrālajā daļā – Codes 

pagastā, kur reģistrētas 411 zemnieku saimniecības, Iecavas pagastā – 223 zemnieku saimniecības, 

Vecsaules pagastā – 192 zemnieku saimniecības, Brunavas pagastā – 142 zemnieku saimniecības, 

Īslīces pagastā – 141 zemnieku saimniecība un Vecumnieku pagastā – 131 zemnieku saimniecība. 

Vismazāk zemnieku saimniecību reģistrēts Stelpes pagastā – 14 un Bauskas pilsētā – 19 zemnieku 

saimniecības.  
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Ilustrācija 18: Zemnieku saimniecību izvietojums Partnerības teritorijā. 

Avots: Firmas.lv. 

Visintensīvāk SIA reģistrētas Bauskas pilsētā – 383, Iecavas pagastā – 309 SIA, Īslīces pagastā – 168 

SIA un Vecumnieku pagastā – 124 SIA. Vismazākais skaits SIA reģistrēts Dāviņu pagastā – 10 SIA. 

(Ilustrācija 19)  
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Ilustrācija 19: SIA izvietojums Partnerības teritorijā. 

Avots: Firmas.lv. 

Lauksaimniecība jau tradicionāli ir vadošā un noteicošā reģiona attīstības nozare, taču nākotnē 

lielāka uzmanība būtu jāpievērš uzņēmējdarbības dažādošanai. Piemēram, iedzīvotāji norāda, ka 

viņiem trūkst iespēju uz vietas iegādāties vietējo, ekoloģisko pārtiku, kas varētu būt jauns 

uzņēmējdarbības veids. 
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Ilustrācija 20: Zemnieku saimniecību skaits Partnerības teritorijā pa pagastiem. 

Avots: Firmas.lv. 

Reģistrēto un aktīvi darbojošos SIA un zemnieku saimniecību izvietojuma intensitātes koeficients, kas 

aprēķināts ņemot vērā esošo vienību skaitu uz 100 iedzīvotājiem konkrētā teritoriālā vienībā, 

atspoguļo iedzīvotāju aktivitāti uzņēmējdarbības jomā. Jo lielāks ir koeficients, jo augstāka 

iedzīvotāju aktivitāte.  

 

Ilustrācija 21: Zemnieku saimniecību intensitāte, jeb z/s skaits uz 100 iedzīvotājiem Partnerības teritorijā. 

Avots: Firmas.lv. 



21 |  
 

 

Ilustrācija 22: SIA skaits Partnerības teritorijā pa pagastiem. 

Avots: Firmas.lv. 

Reģistrēto un aktīvi darbojošos SIA izvietojuma intensitātes koeficients, kas atspoguļo to skaitu uz 

100 iedzīvotājiem konkrētā teritoriālā vienībā, atspoguļo iedzīvotāju aktivitāti uzņēmējdarbības 

jomā. Jo lielāks ir koeficients, jo augstāka iedzīvotāju aktivitāte. (Ilustrācija 23) 

Partnerības teritorijā reģistrēto un aktīvi darbojošos SIA skaita attiecība pret iedzīvotājiem (z/s skaita 

attiecība pret 100 iedzīvotājiem) konkrētajās teritoriālajās vienībās liecina par to, ka 

uzņēmējdarbības intensitāte Partnerības teritorijā ir cieši saistīta ar galvenajiem transporta 

koridoriem, kas šķērso Partnerības teritoriju un koncentrējas ap to, proti – vairāk SIA reģistrētas tajās 

Partnerības teritorijas administratīvajās vienībās, kuras šķērso valsts galvenie un Eiropas reģionālās 

nozīmes autoceļi – tātad uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai ārkārtīgi svarīga ir vietējās 

infrastruktūras attīstība un pilnveidošana.  

Analizējot augsto uzņēmējdarbības intensitāti Īslīces un Codes pagastā, jāņem vērā Bauskas pilsētas 

ciešais tuvums un faktiskās apdzīvotības blīvums, kas juridiski atspoguļo darbības aktivitāti 

attiecīgajos pagastos, bet bieži tā uzskatāma par Bauskas aglomerāciju.  
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Ilustrācija 23: SIA intensitāte, jeb SIA skaits uz 100 iedzīvotājiem Partnerības teritorijā. 

Avots: Firmas.lv. 

Kopumā secināms, ka ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami augsta visā Partnerības teritorijā, jo 

lielākais skaits kapitālsabiedrību ir izvietojušās administratīvajās teritorijās ap būtiskākajiem 

autoceļiem, bet zemnieku saimniecības teritorijās, kurās raksturīga zemes izmantošana 

lauksaimnieciskajai darbībai. Būtiski ir tas, ka nevienā teritorijā (izņemot Bauskas pilsētu) 

kapitālsabiedrību un zemnieku saimniecību skaits nav mazāks kā 1 uz 100 iedzīvotājiem, kas liecina 

par Partnerības iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar saimniecisko darbību – vienlaikus kontekstā ar 

aptaujā uzrādīto iedzīvotāju vēlmi sākt savu uzņēmējdarbību, ir pamats turpmāk sniegt atbalstu gan 

esošās uzņēmējdarbības attīstībai, gan jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanai, lai saglabātu 

bezdarba rādītājus vismaz esošajā līmenī. 

1.4 TŪRISMA NOZARE PARTNERĪBAS TERITORIJĀ 

Bauskas rajona lauku partnerības teritorija ietver vēsturisko administratīvā rajona pēctecīgumu, 

tādējādi resursu piesaistē un attīstības plānošanā nefragmentē tūrisma pieprasījuma ziņā jau 

iepriekš atpazītu un populāru tūrisma galamērķi. No četru novadu vienotajā galamērķī 

ietilpstošajiem pagastiem neiekļaujas vienīgi Valles un Kurmenes pagasti. Nozīmīgākais tūristu 

magnēts Partnerības teritorijā ir Rundāles pils, kurā apmeklējumu skaits pēdējos gados ir stabils, 

pārsniedzot 200 tūkstošus. Ārvalstu tūristu piesaistes ziņā Rundāles pils ir starp vadošajiem tūrisma 

objektiem valstī. Lielākais nozīmīgais pakalpojumu centrs ir Bauskas pilsēta. Novadu D-Z virzienā 

šķērso Via Baltica (E67) (skat. Ilustrācija 2) - starptautiskas nozīmes tūrisma tranzīta koridors. 

Vienlaicīgi tas iekļaujas ārvalstu tūristiem Baltijā populārākajā trīs galvaspilsētas savienojošajā 
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tūrisma maršrutā. Ģeogrāfiskais novietojums, objektu pievilcība un līdzšinējā mērķtiecīgā nozares 

attīstība ļāvusi Bauskas rajona lauku partnerības teritorijai tūrisma jomā nostiprināties starp 

pieprasītākajiem galamērķiem Latvijā. 

Tūrisms uzsvērts kā viens no prioritārajiem sektoriem Bauskas novada, bijušā Bauskas rajona un 

Zemgales reģiona stratēģiskajos dokumentos. Jau 20.gs. 30.gadu tūrisma veicināšanas materiālos 

Rundāles pils tika dēvēta par Latvijas Versaļu. Bauskas rajons jau no tūrisma jomas attīstības 

pirmsākumiem pēc neatkarības atjaunošanas 20.gs. 90.gados bijis starp nozīmīgākajiem tūrisma 

galamērķiem valstī un arī starp svarīgākajiem eksporta vārtiem – ar lielu tūrisma nolūkos veiktu 

robežšķērsojumu īpatsvaru. Latvijas tūrisma attīstības koncepcijā tas nodēvēts par tūrisma resursu 

koncentrācijas zonu ar noteiktu potenciālu izaugsmei. Izaugsmes potenciāls arī izmantots, pamazām 

kāpinot apmeklētības datus, kas galvenajos apmeklētāju magnētos pēdējos gados nostabilizējies un 

pat regulāri kāpināts. Galveno tūrisma objektu radītā pastāvīgā un lielā (pamatā ar kultūras tūrisma 

motivāciju) apmeklētāju plūsma bijusi iniciatore daudzām papildinošām uzņēmējdarbības 

iniciatīvām, ko tematiski joprojām iespējams papildināt ar jaunradītām tūristu piesaistēm. 

Otrs lielākais tūrisma plūsmas izraisītājs ir ceļotāju tranzīts pa Via Baltica, Grenctāle līdzās Ainažiem 

joprojām saglabā līderpozīcijas kā Latvijas tūrisma galvenie sauszemes vārti. Paaugstinātā satiksmes 

intensitāte rada papildu iespējas ar tūrismu saistītiem ceļmalas pakalpojumiem – izteiktāk ēdināšanai 

(pieprasītāki ir kvalitatīvi bistro ar daudzveidīgu piedāvājumu un pašapkalpošanās iespējām), Rīgas 

tuvuma dēļ nav tik pieprasīti izmitināšanas pakalpojumi. Ceļa lielā noslogotība dažkārt atvaļinājuma 

braucējiem liek meklēt alternatīvus ceļus (piemēram, Via Hanseatica ceļš caur Eleju, Meitenes 

robežpunktu). Tomēr šīs plūsmas komerciālais potenciāls saglabājas. 

No vienotā kultūras un dabas mantojuma Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā izteikti dominē 

kultūras vēsturiskais mantojums. Dabas resursu ziņā galamērķī ir 8 starptautiskas nozīmes Natura 

2000 teritorijas, taču izņemot Bauskas dabas parka tūrisma potenciāls nav aktivizēts. Populārāks 

ūdenstūrisma ērtuma, piekļuves un pakalpojumu sniedzēju rezultātā kļūst Mēmeles ūdenstūristu 

maršruts. LEADER programmas ietvaros ar rekreatīvu un tūrisma motivāciju izveidots Bauskas 

veikparks uz Mēmeles upes, kas norāda uz jaunu nišu komercializēšanas iespējām. To atvieglo arī 

Šengenas līguma nosacījumi un brīva pārvietošanas pa upi no Lietuvas līdz Mežotnei vai citos 

pārrobežu maršrutos. Zemais straumes ātrums karstākā laikā gan nerada Zemgales upju 

priekšrocības attiecībā pret straujuma un ainaviskuma ziņā pārākām citu novadu upēm. Praktiski nav 

izmantots dabas mantojums, kas saistīts ar precīzu interpretāciju par pēdējo apledojumu darbību 

(Zemgales līdzenumam un blīvākajam upju tīklam Latvijā ar to ir vistiešākā saistība) un šī tēma Latvijā 

uzskatāmi komercializētā veidā nekur nav iesaistīta tūrismā. Dabas resursu ziņā integrētākais 

piedāvājums tūrisma un atpūtas jomā saistīts ar makšķerēšanu (gan mākslīgās ūdenskrātuvēs, gan 

upēs, gan pakalpojumos, kas ar šo vaļasprieku saistīti). Tomēr viena nišas produkta potenciālu nevar 

pārvērtēt, jo šajā jomā Latvijā resursu un piedāvājumu ir ļoti daudz.  

Bauskas rajona lauku partnerībā starp virkni vietējas nozīmes pasākumiem ir vismaz 30 pasākumi, 

kuri ir lielāki un vienlaicīgi būtu saistoši tūristiem. No tiem lielākā daļa ir saistīti ar kultūru, vēsturi, 

tradīcijām un 7 saistīti ar sportu. Tomēr lielākā daļa pasākumu norisinās vasaras mēnešos (vairāk 

nekā puse – maijā vai jūlijā). Pasākumu potenciāls tūristu plūsmas regulēšanā netiek pilnībā 

izmantots. Tieši pasākumi un integrēšanās esošajā tūrisma plūsmā varētu sniegt lielāko tirdzniecības 

noietu mājražotājiem un mājamatniekiem Lauku attīstības programmas kontekstā. No konstantās 

tūrisma plūsmas, precīzāk sniedzot dažādus papildu pakalpojumus, iespējams paplašināt 

nelauksaimnieciskās ražošanas un pakalpojumu tirgu, attīstīt uz kultūras tūrismu vērstu saistītu 

produktu piedāvājumu. 
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Lielākā tūristu plūsmas krituma laikā publiski tūrisma pasākumi netiek piedāvāti. Lai arī konkurence 

pasākumu jomā pieaug un tirgus nav tik liels, nozīmīgi izcelt visciešāk ar novadu identitāti saistītos 

pasākumus, ilgtermiņā veidot augstas raudzes pasākumu1, kas arī nacionālā vai starptautiskā mērogā 

kāpinātu atpazīstamību. 

Būtiskākie tūrisma atbalsta pakalpojumi, kas saistīti ar ēdināšanu, izmitināšanu citiem 

pakalpojumiem (degvielas uzpildes stacijas, bankomāti, informatīvais nodrošinājums, WiFi piekļuves 

punkti u.c.) izvietojušās nozīmīgākajos apdzīvotības centros, pie galvenajiem ceļiem vai ciešā saiknē 

ar populārākajiem tūrisma objektiem.  

Bauskas rajona lauku partnerībā kopā ir 29 tūristu mītnes ar kopējo gultas vietu skaitu – 715, kas 

uzskatāms jau par piesātinātu tirgu Latvijas apstākļos. Tūristu mītņu standarts un kapacitāte ir ļoti 

dažāda: kopējais istabu skaits ir teju trīssimt, kas rada vidēji uz vienu istabu 2,55 gultas. Līdz ar to 

lielāku pasākumu organizēšana ir ierobežota. No kopējā tūristu mītņu skaita starptautiski atzīto 

viesnīcu sertifikāciju ir veikušas divas – 3* viesnīca Bauskā ar 78 numuriem un 160 gultasvietām un 

4* viesnīca Mežotnē – ar 21 numuru un 39 gultasvietām. Mazmežotnes muiža ir veiksmīgs piemērs 

kā attīstīt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu. Lielākā daļa tūristu mītņu standarta divvietīgo numuru 

piedāvā par ~30 EUR diennaktī, kas rada lielāko konkurenci šajā sektorā. Vairāki piedāvājumi konkurē 

luksus segmentā un daži arī zemākas cenas piedāvājumi. Perspektīvā iespējams attīstīt kādu no 

esošajiem naktsmītņu pakalpojumiem vidējā kategorijā uz augstāku vērtību ar ieguldījumu 

pakalpojumu kvalitātē un dizainā. 

Galamērķa lielums, attālumi starp objektiem, esošā infrastruktūra un labiekārtojums un citu 

nozīmīgu pakalpojumu centru (Jelgava, Rīga) tuvums nodrošina nepieciešamo piekļuvi galvenajiem 

pakalpojumiem un ērtības ceļošanai. Turpinošas investīcijas galveno zemes ceļu asfaltēšanā un 

centieni panākt iedzīvotāju skaita palielināšanos ir tiešā veidā saistīti ar jaunu pakalpojumu 

potenciālu nākotnē. Fons jauniem pakalpojumiem, kas varētu rasties nelauksaimniecisko aktivitāšu 

veidā ir labvēlīgs – svarīgi precīzi izprast esošās tūrisma plūsmas motivāciju un raksturu. 

Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Bauskas tūrisma un atpūtas pieprasījuma kontekstā ir 

uzņēmējdarbības vienmērīguma nodrošināšana cikliski mainīgos pieprasījuma apstākļos. Tūrisma 

sezonalitāte ir izteikta (taču ik gadu ir līdzīgi prognozējama), kas uzņēmējiem liek meklēt alternatīvu 

mazāk pieprasītajos mēnešos. Nakšņošanas dati par pēdējiem pieciem gadiem (2015, CSP) pierāda, 

ka puse no visiem nakšņojumiem Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā ir ārvalstnieku, kas to 

proporcionāli ierindo aiz Rīgas, Jūrmalas un Engures novada un Siguldas novada – galamērķiem, 

kuriem ir augsts ārvalstnieku īpatsvars. Tomēr tas ir tikai proporcionālajā dalījumā, jo Latvijas 

mērogā Bauskas izmitināšanas sektora tirgus daļa (sk. sadaļu par konkurences izvērtējumu) ne 

tūrisma eksporta, ne vietējā tūrisma apjoma ziņā nepārsniedz pat 1%. Citāda situācija ir tūrisma 

objektu apmeklējumu ziņā, kas arī norāda uz Partnerības teritorijas novietojuma specifiku – izteikts 

īso braucienu un atpūtas ceļojumu galamērķis. 

Daļa no saistītiem maršrutiem ietver arī Tērvetes vai Jelgavas secīgu apmeklēšanu, īpaši 

ārvalstniekiem tas ir viens no galamērķiem līdzās Gaujas NP. Daudziem Lietuvas tūristiem te ir tikai 

starppietura pa ceļam uz Kuldīgu, Ventspili un jūras piekrasti. Motivācijas ziņā Tērvetes un Rundāles 

tūrisma plūsma ir atšķirīga, taču šīs abas vietas līdzīgi kā Bauska ir ar potenciālu kļūt par vienotu 

tirdzniecības vietu daudziem Partnerības biedru amatniecības, pārtikas preču, suvenīru u.c. 

                                                           
1 Augstas raudzes pasākumi: (angl. Hallmark Events) – galvenie biznesa, kultūras vai sporta pasākumi, kas izceļ 
vietas konkurētspējīgās priekšrocībās, stiprina vietas identitāti un ar izcilību savā jomā ir pieprasīti tūrismā – 
starptautiskā vai nacionālā mērogā, rada plašāku potenciālu izaugsmei un palīdz pilsētai vai novadam stiprināt 
stratēģisko pozicionējumu. 
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ražojumiem. Tas aktualizētu lielāku to atpazīstamību un reģionālās identitātes produktu vienotu 

izcelšanu. Tūrisma mārketinga efekts var būt komerciāli saistošs daudziem nelauksaimnieciskās 

ražošanas uzņēmumiem. 

Tabula 1: Tūrisma attīstību ietekmējoši faktori.  

 

Avots: Bauskas TIC, novadu mājas lapas, apsekojumi. 

Būtiska tūrisma sastāvdaļa ir ne vien arheoloģijas pieminekļi, pilis un muižas, bet arī dažādi festivāli, 

sporta pasākumi, u.c. tūrisma piesaistes objekti, kas nav iekļauti Kultūras mantojuma sarakstos, 

tomēr dod lielu devumu tūrisma nozares attīstībai konkrētajā teritorijā, vienlaicīgi radot arī 

ienākumus, gan pakalpojuma sniedzējam, gan teritorijai kopumā. 

Pilsētu un pagastu griezumā populārākie tūrisma objekti pētījuma ietvaros tiks arī skatīti, ņemot vērā 

to apmeklētību gradācijā no 1 līdz 10, kur 1 ir ļoti augsta tūrisma objektu apmeklētība, savukārt 10 – 

ļoti mazs apmeklējums (skat. Tūrisma objektu apmeklētību pie katra pagasta raksturojuma). 

1.5 KOPĒJIE SECINĀJUMI PAR PARTNERĪBAS SOCIĀLO UN EKONOMISKO 

STĀVOKLI 

Kopumā apskatot Partnerības teritoriju, ir secināms, ka tā ir samērā homogēna visos attīstībai 

būtiskos rādītājos un veiksmīgi var darboties vienotas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Kā 

būtiskākās problēmas, kas risināmas, un priekšrocības, kas izmantojamas visai Partnerības teritorijai 

kopumā, ir: 

1. Iedzīvotāju skaita samazināšanās, tai skaitā jaunākās paaudzes iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, ko būtu iespējams uzlabot, vienlaikus uzlabojot dzīves vides apstākļus 

(pakalpojumu pieejamība, sabiedriskās aktivitātes, apdzīvoto vietu infrastruktūra) un darba 

iespēju pieejamība (jaunu darba vietu radīšana, vides radīšana uzņēmējdarbības uzsākšanai); 

2. Bezdarba līmeņa turpmāka nepaaugstināšanās, ņemot vērā to, ka pēdējos gados tas ir 

būtiski samazinājies un skatot kontekstā ar faktu, ka jauno uzņēmumu skaits palielinās, ko 

varētu veicināt ar atbalsta sniegšanu darba vietu saglabāšanai un jaunu darba vietu 

radīšanai; 
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3. Spēcīgās lauksaimniecības nozares atbalsts, ņemot vērā Partnerības teritorijas novietojumu 

un lauksaimniecības izmantojamās zemes kvalitāti un vēsturiskās tradīcijas, būtu veicināma 

jaunu produktu radīšana, kā ar esošo produktu augstākās pievienotās vērtības gūšana; 

4. Objektu ar tūrisma potenciālu veiksmīgāka izmantošana, it sevišķi ņemot vērā to, ka 

Partnerības teritorijā ir vairāki valsts līmenī nozīmīgi apskates objekti, bet vienlaikus daudzi 

valsts nozīmes aizsargājami objekti, kuru izmantošana varētu būt efektīvāka. Šo problēmu 

būtu iespējams risināt, vecinot dažādu tūrisma objektu īpašnieku un tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju veiksmīgākā sadarbībā un tūrisma piedāvājumu kompleksā sniegšanā; 

5. Bezdarbnieku riska grupas, kurām nepieciešams īpašs atbalsts sociālās situācijas risināšanā, 

praktiski neatšķiras nevienā no Partnerības administratīvajām teritorijām – lielu 

bezdarbnieku daļu veido jaunieši, pirmspensijas vecuma cilvēki, kā arī ilgstoši bezdarbnieki. 

Šo situāciju būtu iespējams risināt, jauniešus un pirmspensijas vecuma bezdarbniekus 

iesaistot uzņēmējdarbībā, kā arī veidojot motivācijas un atbalsta programmas ilgstošajiem 

bezdarbniekiem – it sevišķi ar sabiedrisko aktivitāšu un apmācību iesaisti; 

6. Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana, ņemto vērā plašo un dažādo nevalstiskā sektora darbību 

Partnerības teritorijā un salīdzinoši lielo nevalstisko organizāciju skaitu. 
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2 PAŠVALDĪBU REDZĒJUMS PAR TERITORIJAS ATTĪSTĪBU 

UN NOZĪMĪGĀKĀS INVESTĪCIJAS PARTNERĪBAS 

TERITORIJĀ 
 

Skatījumu apkopojums veidots, pamatojoties uz novadu ilgtspējas attīstības stratēģijām. 

Bauskas novada pašvaldības skatījums uz teritorijas attīstību 

Galvenais novada potenciāls lauksaimniecībā ir lauksaimniecības produkcijas pārstrādes nozares 

attīstība un lielu lauksaimniecības uzņēmumu izveidošanās, kā arī lauku saimniecību iesaiste 

pakalpojumu sniegšanā tūristiem. 

Galvenais potenciāls vides un tūrisma jomās ir sadarbība starp novadiem un Lietuvu (piem., Pakrojas 

muiža, Biržu dabas parks u.c.) plašāku pakalpojumu klāsta piedāvājumā, „Velo pilis” maršruta 

izstrāde un mārketings, kā arī ūdens tūrisma attīstība un Bauskas vecpilsētas kultūrvēsturiskās 

infrastruktūras attīstība. 

Galvenais potenciāls transporta un sakaru jomā ir Ziemeļu-Dienvidu transporta koridora attīstība 

(Bauskas apvedceļš, Rail Baltica), nacionālas un reģionālas nozīmes horizontāla maršruta attīstība 

Zemgales reģionā, kā arī transporta un loģistikas parka attīstība, izveidojot ielu tīklu Industriālā un 

loģistikas parka (ILP) teritorijā, izbūvējot ILP Lidlauka ielas pieslēgumu starptautiskajai 

automaģistrālei Via Baltica, un krustojuma izbūve uz A7 ar Mūsas ciemu. Nozīmīga ir arī veloceliņu 

tīkla izveide, galvenokārt, tūrisma plūsmas apkalpošanai. 

Galvenais potenciāls kultūras jomā ietver pasākumu mārketingu un iekļaušanu tūrisma apritē. 

Nozīmīga ir kultūras un tūrisma pakalpojuma sniedzēju sadarbība, jaunu tūrisma produktu izstrāde.  

Iecavas novada pašvaldības skatījums uz teritorijas attīstību 

Iecavas novadā galvenais potenciāls ir lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde: 
Īpaši tiks atbalstīti uzņēmējdarbības veidi, kas sevi jau pierādījuši kā Iecavas novada apstākļos 
veiksmīgi virzieni. Šie uzņēmējdarbības virzieni ir:  

 Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes nozare, jo īpaši – putnkopība, augu eļļu ražošana, 
zvērkopība; ·  

 Lauksaimnieciskā ražošana, jo īpaši - graudaugu audzēšana, rapšu, kaņepju un citu eļļas 
kultūru audzēšana, dārzeņu audzēšana, segto platību kultūru audzēšana. · 

 Kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumi - autotransporta kravu pārvadājumi, loģistikas 
pakalpojumi, noliktavu pakalpojumi. 

 

Vecumnieku novada pašvaldības skatījums uz teritorijas attīstību 

Vecumnieku novada galvenais potenciāls ir vēsturiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības un kūdras 

ieguves pieredze un transportģeogrāfiskā situācija.  

Attīstības iespējas nodrošina pārrobežu sadarbības un ekonomisko saišu stiprināšana Lietuvas 

pierobežā. 

Vecumnieku novadā saglabāsies un attīstīsies tradicionālie lauku saimniekošanas veidi savienojumā 

ar moderniem informācijas tehnoloģiju un transporta risinājumiem: 

 lauksaimnieciskā ražošana, tostarp bioloģiskā lauksaimniecība; 
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 pārtikas ražošana; 

 mežu apsaimniekošana un kokapstrāde; 

 purvu apsaimniekošana un kūdras pārstrāde; 

 tūrisma pakalpojumi (lauku un ūdenstūrisms, ēdināšana, izmitināšana, aktīvās atpūtas, dabas 
un 

 kultūras, izklaides pakalpojumi); 

 tirdzniecība (lauku, mājražošanas un amatniecības produkcijas tirdzniecība 
 

Rundāles novada pašvaldības skatījums uz teritorijas attīstību 

Rundāles novada galvenais tūrisma potenciāls ir dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Tādēļ 

jārūpējas par tā saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, izmantojot novada daudzveidīgos 

ainaviskos, ekoloģiskos un kultūrvēsturiskos resursus videi draudzīga tūrisma un rekreācijas 

attīstīšanai. Nepieciešams saglabāt kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju raksturu, kultūrvēsturiskās 

apbūves identitāti, vēsturiskos vietvārdu nosaukumus un Rundāles pils apbūves ansambļa dominanti 

Zemgales līdzenumu ainavā.  

Aktīvās atpūtas potenciāls ir saglabāta Lielupes ielejas dabas daudzveidība, raksturs un 

kultūrvēsturiskā identitāte, upes zivju resursi. Pilnveidota atpūtas un izziņas objektu infrastruktūra, 

kas darbojas kā būtisks rekreācijas un vides izglītības resurss. 

Lauksaimniecības potenciāls ir vērtīgās lauksaimniecības zemes. Tās tiek efektīvi izmantotas 

daudzveidīgām lauksaimnieciskām aktivitātēm – graudkopībai, rapšu audzēšanai, lopkopībai, 

dārzeņkopībai, augļkopībai, produkcijas pārstrādei u.c. Attīstījušās arī bioloģiskās saimniecības, 

labākās pieejamās lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģijas. 

Partnerības teritorijā ir īstenoti gan Partnerības, gan pašvaldību, gan uzņēmēju un NVO projekti. 

Nozīmīgākie pašvaldību projekti Partnerības teritorijā ietver galvenokārt infrastruktūras izveides un 

atjaunošanas projektus gan ūdenssaimniecības, gan IT un energoefektivitātes jomās (skat.Pielikums 

Nr.3. Citas Partnerības teritorijā veiktās investīcijas). 
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3 PARTNERĪBAS TERITORIJĀ ESOŠO NOVADU UN PAGASTU 

DETALIZĒTA ANALĪZE 

3.1 BAUSKAS NOVADS 

 

Teritorijas raksturojums 

Bauskas novads atrodas Partnerības teritorijas centrālajā un dienvidu daļā un aizņem salīdzinoši lielāko 

Partnerības teritorijas daļu – 786, 6 km².  

Bauskas novadu veido: 

Bauskas (6,3 km², administratīvais centrs - Bauska) pilsēta; 

Brunavas (111,62 km², administratīvais centrs - Ērgļi) pagasts 

Ceraukstes (67,62 km², administratīvais centrs – Ceraukste) pagasts; 

Codes (95,32 km², administratīvais centrs – Code) pagasts; 

Dāviņu (80,67 km², administratīvais centrs – Dāviņi) pagasts; 

Gailīšu (80,2 km², administratīvais centrs – Uzvara) pagasts; 

Īslīces (104,2 km², administratīvais centrs – Rītausmas) pagasts;  

Mežotnes (75,32 km², administratīvais centrs – Mežotne) pagasts; 

Vecsaules (163,86 km², administratīvais centrs – Vecsaule) pagasts.  

Novadu šķērso starptautiskās transporta maģistrāles (skat. Ilustrācija 2) E67 posms – valsts galvenais 

autoceļš A7, kā arī reģionālas nozīmes ceļi – Bauska-Dobele, un Bauska-Aizkraukle. Meža teritorijas 

aizņem 15630,3 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 52970,5 ha. Cauri novada teritorijai plūst 

Iecavas, Mūsas, Mēmeles upes un Lielupe. 
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Novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta, kas atrodas 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no 

Jelgavas, 19 km no Lietuvas robežas. Bauskas pilsēta izvietojusies starp Mūsas un Mēmeles upēm – vietā, 

kur sākas Lielupe. 

Iedzīvotāji  

Iedzīvotāju skaita atspoguļošanai izmantoti dažādi datu avoti: PMLP dati iedzīvotāju skaita 

atspoguļošanai un CSP sniegtā informācija, dzimuma, vecuma, migrācijas, u.c. atspoguļošanai. Izmantoto 

avotu dati ir atšķirīgi, līdz ar to katra ilustrācija un tabula skatāma kā unikāls informācijas avots.  

Laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam iedzīvotāju skaits Bauskas novadā, tāpat kā visā Partnerības 

teritorijā un valstī kopumā, ir samazinājies. Iedzīvotāju skaits Bauskas novadā samazinājies par 2278 

iedzīvotājiem no 28294 iedzīvotājiem 2009. gadā līdz 26016 – 2015. gadā.  

 

Ilustrācija 24: Iedzīvotāju skaita dinamika Bauskas novadā. 

Avots: PMLP. 

Visvairāk iedzīvotāju dzīvo Bauskā – 9437 iedzīvotāji, vismazāk – Dāviņu pagastā – 770 iedzīvotāji. Pēc 

Bauskas pilsētas, apdzīvotākie Bauskas novadā ir Īslīces (3840 iedzīvotāji), Codes (2553 iedzīvotāji) un 

Gailīšu (2341 iedzīvotājs) pagasti.  

 

Ilustrācija 25: Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2010.-2015. 

Avots: PMLP. 
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Ilustrācija 26: Ilgtermiņa migrācijas saldo Bauskas novadā. 

Avots:CSP. 

Bērnu skaits Bauskas novadā pakāpeniski samazinās gan vecuma kategorijā no 0 līdz 6 gadiem, gan 

kategorijā no 7 līdz 18 gadiem, kas nozīmē, ka Partnerības teritorijā esošajām pašvaldībām nopietni 

jāstrādā pie gados jauno iedzīvotāju noturēšanas, motivēšanas dažādās jomās – gan ar sporta, kultūras 

un izglītības pasākumiem, gan ar mācību stipendijām, gan ar pirmā darba vai prakses iespēju radīšanu, 

uzņēmējdarbības teorētisko un praktisko piemēru apguvē un realizācijā dzīvē. Skolēnu skaita 

samazināšanās ir nopietns risks arī skolu pastāvēšanai.  

 

Ilustrācija 27: Bērnu skaits vecuma grupās Bauskas novadā. 

Avots: CSP. 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Bauskas novadā tāpat kā visā Partnerības teritorijā ir izteikti latvisks – 

76,8% ir latvieši, 8,6% - krievu tautības cilvēki, 6,60% - lietuvieši, 3,2% baltkrievi, 2,2% - ukraiņi un 1,2% - 

poļi.  
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Ilustrācija 28: Nacionālais sastāvs Bauskas novadā 2014.gadā. 

Avots: CSP. 

Bezdarbnieku skaits novada teritorijā laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam samazinājies no 13 uz 7 %.  

 

Ilustrācija 29: Bezdarbnieku skaits skaitļos un % Bauskas novadā. 

Avots: NVA. 

2014. gadā 43,42% (538) no kopējā bezdarbnieku skaita ir bijuši vīrieši, 56,5% (701) – sievietes.  
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Ilustrācija 30: Bezdarbnieku dzimuma sastāvs. Bauskas novads.2014.gads. 

Avots: NVA. 

 

Ilustrācija 31: Reģistrēto uzņēmumu dinamika Bauskas novadā. 

Avots: Firmas.lv. 

Uzņēmumi  

Reģistrēto uzņēmumu dinamika atspoguļota visu Bauskas novadā esošo pagastu griezumā, izņemot 

Bauskas pilsētu, tā parādīta atsevišķi. Bauskas pilsētā reģistrēto uzņēmumu rādītāji krietni pārsniedz 

novadā vidēji gadā reģistrēto uzņēmumu skaitu, tādēļ tiek atspoguļoti atsevišķā grafikā. 

Bauskas novada kopējā uzņēmējdarbības aktivitātes tendence ir pozitīva. Codes, Vecsaules, Brunavas, kā 

arī Dāviņu pagastos reģistrēto uzņēmumu skaits pēdējos gados palielinās, savukārt Īslīces un Ceraukstes 

pagastos reģistrēto uzņēmumu skaits nepalielinās, pat samazinās.  
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Tabula 2: Bauskas novada 20 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma. 

Nosaukums Apgrozījums, EUR 

SIA "LRS MŪSA"       8,541,322.00 

SIA "UZVARA-LAUKS"       7,352,031.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS ALUS"       4,975,079.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS TIRGOTĀJS"       3,960,089.00 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "SAIMNIEKS-V"       3,629,269.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS"       3,624,810.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielmežotne"       3,574,360.00 

SIA "VIDES SERVISS"       2,450,554.00 

SIA "Bauskas slimnīca"       2,436,066.00 

SIA "VILAG"       2,383,678.00 

Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "KRIŠJĀŅI"       2,286,831.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvi"       2,268,107.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONIS"       2,139,666.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUX PRINT"       2,090,635.00 

Grantiņa Andra zemnieku saimniecība "ERIŅI"       2,053,962.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀLNIEKI"       1,776,958.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBA"       1,755,032.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IR AUTO"       1,745,150.00 

Latvijas-Zviedrijas firma "Bērzkalni" SIA       1,554,922.00 

SIA "Kvintets M"       1,510,969.00 

Avots: Lursoft. 

Tūrisms  

Bauskas novadā atrodas vairāki nozīmīgi un ievērojami tūrisma objekti, kas tiks detalizētāk apskatīti 

Partnerības teritorijas pagastu raksturojumos. 

Tabula 3: Tūristu mītnes Bauskas novadā:  

Tūristu mītne - nosaukums Tūristu mītnes tips Pagasts 
Gultasvietu 
skaits (bez 

papildgultām) 

„Kungu Ligzda” viesnīca Bauska 
 

„Ūdensroze” - atpūtas 
komplekss 

viesu nams Bauska 
 

„ABC Hotel Bauska” viesnīca Bauska 160 

Eridāna 7 viesu nams Bauska 3 

„Bērzkalni” - viesu nams viesu nams Īslīces pag. 80 

„Pārupes” - brīvdienu māja brīvdienu māja Īslīces pag. 8 

„Dzirnavnieki” brīvdienu māja Īslīces pag. 14 

„Alkšņi” - atpūtas vieta telšu vietas Īslīces pag. 
 

„Klintis” - atpūtas komplekss viesu nams Gailīšu pag. 
 

„Krāces” - brīvdienu māja brīvdienu māja Gailīšu pag. 6 
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Tūristu mītne - nosaukums Tūristu mītnes tips Pagasts 
Gultasvietu 
skaits (bez 

papildgultām) 

„Aveņi” - kafejnīca, viesu nams viesu nams Codes pag. 
 

„Nameji” - viesu nams viesu nams, telšu vietas Codes pag. 25 

Bruknas muiža viesu nams Dāviņu pag. 25 

„Mazkraukļi” - viesu nams viesu nams Vecsaules pag. 4 

„Bed and Breakfast” - viesu 
nams 

viesu nams Brunavas pag. 2 

Rasa SPA viesu nams Brunavas pag. 13 

„Mežotnes pils” - viesnīca viesnīca Mežotnes pag. 39 

„Arāji” – kempings viesu nams, kempings Mežotnes pag. 16 

„Cīruļi” - lauku māja lauku māja Ceraukstes pag. 17 

„Pilskalni” - invalīdu un 
jauniešu mācību un atpūtas 
komplekss 

viesu nams Ceraukstes pag. 4 

„Vecozolnieki” - viesu nams viesu nams Ceraukstes pag. 12 

Avots: Bauskas TIC un Vidzemes tūrisma augstskolas apkopotā informācija. 

3.1.1 Bauskas pilsēta 

Bauskas pilsēta ir Bauskas novada centrs, kas atrodas 67 km attālumā no Rīgas. Bauskā, saplūstot Mūsai 

un Mēmelei, izveidojas Lielupe. Cauri pilsētai iet starptautiskā Via Baltica šoseja.  Bauskā koncentrējas 

plašs pakalpojumu klāsts – izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes, sadzīves pakalpojumu 

sniedzēji u.c.  

2015. gada sākumā Bauskā reģistrēti 9437 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits pilsētā laika posmā no 2010. 

gada pakāpeniski samazinājies par 6,6% no sākotnējiem 10105 līdz 9437. 

 

Ilustrācija 32: Iedzīvotāju skaita dinamika Bauskas pilsētā. 

Avots: PMLP. 

Sieviešu skaits Bauskas pilsētā ir par 1079 vairāk nekā vīriešu, līdzīgi kā tas ir valstī kopumā, kur sieviešu 

skaits ir lielāks.  
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Ilustrācija 33: Dzimumsastāvs Bauskas pilsētā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Bauskas pilsētā ir reģistrētas 19 zemnieku saimniecības. Laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam 

reģistrēta tikai viena jauna zemnieku saimniecība – Bauskas novada Brunavas pagasta zemnieku 

saimniecība „Alksnis”, kas liecina par noteiktu stabilitāti lauksaimniecības jomā Partnerības teritorijā, 

taču vienlaikus tas liecina par to, ka jauniem uzņēmējiem uzsākt darbību šajā jomā ir ļoti grūti lielās 

konkurences un pieredzes trūkuma dēļ.  

 

Ilustrācija 34: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Īslīces pagasts robežojas ar Bauskas pilsētu, un tas ir nozīmīgs ietekmējošs faktors arī uzņēmumu 

reģistrācijas dinamikā, jo neskatoties uz to, ka uzņēmumi tiek reģistrēti Īslīces pagastā, daļa no tiem 

reģistrēti Bērzkalnu ciemā, kas ietilpst Bauskas pilsētās aglomerācijā. Līdzīga situācija arī vērojama Codes 

un Ceraukstes pagastos, kas teritoriāli robežojas ar Bauskas pilsētu. Vairāku gadu garumā 

veidojusies  Bauskas aglomerācija, paplašinās Bauskas pilsēta, pieaug tās kā attīstības centra loma un 

nozīmīgums. Bauskas pilsēta izaugusi ārpus faktiskajām pilsētas robežām un aglomerācijā iekļauj arī 

Bērzkalnu, Mūsas, Janeikas, Jauncodes, Mēmeles, Elektriķu un Lepšas ciemus.  

Bezdarbnieku skaits Bauskā laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam samazinājies uz pusi – no 

sākotnējiem 865 līdz 436 2014. gadā.  
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Ilustrācija 35: Bezdarbnieku skaita dinamika Bauskas pilsētā. 

Avots: NVA. 

Līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā, bezdarbnieku sastāvā lielu skaitu ieņem jaunieši vecumā no 15 līdz 

24 gadiem, invalīdi, cilvēki pirmspensijas vecumā, tādēļ īpaša uzmanība būtu jāvelta tieši šo personu 

grupu integrācijai darba tirgū.  

 

Ilustrācija 36: Bezdarbnieku sastāvs Bauskas pilsētā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Bauska ir vienīgā pilsēta Partnerības teritorijā, kas tūrisma kontekstā ir būtisks pakalpojumu centrs. 

Virkne kvalitatīvu saistīto pakalpojumu, ko izmanto tūristi (degvielas uzpildes stacijas, banku norēķini, 

konditoreja u.c.) var ikdienā pastāvēt tikai ar nosacījumu, ka tos regulāri izmanto arī lielāks skaits vietējo 

iedzīvotāju. Tas ir ne tikai tūrisma attīstības jautājums, bet arī nozīmīgs vietējās dzīves kvalitātes 

paaugstināšanas faktors. Bauska līdzās ir kā nozīmīgākā pakalpojumu vieta vai papildinoša aktivitāte ar 

tematiski saistīto, bet citu laika posmu reprezentējošo vienu no vislabāk atjaunotajiem viduslaiku 

cietokšņiem Latvijā – Bauskas pili. Abas pilis ir atšķirīgi pozicionētas un secīgi pārstāv dažādus vēstures 
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laikmetus, ko tematiski papildina arī Mežotnes pils integrēšana vienotā maršrutā (liela daļa šīs pils 

klientu gan ir nesaistīti ar tradicionālu izzinoša kultūras tūrisma apmeklējumu, bet vairāk saistīti ar 

korporatīviem pasākumiem). 

Tabula 4: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Bauskas pilsētā. 

Objekts Statuss Veids Iesaiste tūrismā 

Bauskas viduslaiku pils Valsts nozīmes Arheoloģija 3 

Bauskas pilsdrupas ar parku Valsts nozīmes Arhitektūra 3 

Bauskas pilsētas vēsturiskais 
centrs 

Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība 3 

Sv.Gara luterāņu baznīca ar 
kapliču un žogu 

Valsts nozīmes Arhitektūra 2 

Drenģeru iebraucamā sēta Valsts nozīmes Arhitektūra 2 

Rātsnams Valsts nozīmes Arhitektūra 3 

Avots: http://www.mantojums.lv.  

Ievērojamāko tūrisma objektu un kultūrvēsturisko pasākumu apmeklētība gradācijā no 1 līdz 10, kur 1 ir 

ļoti augsts apmeklējums, savukārt 10 – zems apmeklējums, zema līdzdalība. 

Tabula 5: Tūristu piesaistes objekti Bauskas pilsētā. 

Tūristu piesaiste Pagasts 
Vidējais apmeklējumu 

skaits gadā (2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija 

 (1-10) 

Bauskas pils muzejs Bauska 59254,6 4 

Bauskas novadpētniecības 
un mākslas muzejs 

Bauska 
24910,2 5 

Bauskas Kantrī mūzikas 
festivāls 

Bauska 
8250 7 

Bauskas novada svētki Bauska 3000 8 

Muzeju nakts: Bauskas pils 
muzejs 

Bauska 
2457 9 

Muzeju nakts: Bauskas pils Bauska 2283,6 9 

Bauskas Sv.Gara baznīca Bauska 2134,5 9 

Bauskas vecpilsētas 
pagalmiņu svētki 

Bauska 
1500 9 

Muzeju nakts: Bauskas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzejs 

Bauska 
1281,75 9 

Avots: KM atlasīta informācija/kulturaskarte.lv/TAVA preses relīze 04.03.2015. 
http://www.tava.gov.lv/lv/vispopularakie-pern-rundales-pils-muzejs-un-turaidas-muzejrezervats/ Bauskas TIC dati/ 
Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa/ http://www.muzeju-nakts.lv/lv/arhiivs-25513/open-news:14605. 

3.1.2 Brunavas pagasts 

Brunavas pagasts ir viena no Bauskas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos, 

Mēmeles un Mūsas starpupē, Lietuvas pierobežā. Robežojas ar Bauskas novada Vecsaules, Ceraukstes 

un Gailīšu pagastiem, Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastu, kā arī Lietuvas Panevēžas apriņķa 

Pasvales rajona Saloču pagastu un Biržu rajona Pačeraukštes pagastu.  
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Lielākās apdzīvotās vietas ir Ērgļi, Augškalni, Bardžūni, Brunava, Brunavas muiža, Budberga, Grenctāle, 

Grenctāles pienotava, Irbēni, Kukuči, Silenieki, Šķirāni, Tervidāni, Tunkūni, Valteķi, Zluktene, Zluktenes 

muiža. Caur pagastu tek Ceraukste, Mēmele un Mūsa. 

Brunavas pagastā atrodas divas izglītības iestādes – pirmsskola un Mežgaļu pamatskola. Pagastā ir divas 

bibliotēkas – Brunavas bibliotēka un Grenctāles bibliotēka. Pagastā darbojas jauktais koris, bērnu 

vokālais ansamblis, deju kopa, rokdarbu pulciņš un vokāli instrumentālais ansamblis. Kultūras pasākumi 

vasarā notiek Budbergas parka estrādē un Ērgļu estrādē. 

Teritorijas lielums – 111,6 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Ērgļi. 

Iedzīvotāju skaits – 1517. 

 

Ilustrācija 37: Iedzīvotāju skaita dinamika Brunavas pagastā. 

Avots: PMLP. 

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Brunavas pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam 

samazinājies par 187 iedzīvotājiem. Straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 

2010. līdz 2012. gadam un no 2013. līdz 2015. gadam. 

Vīriešu un sieviešu īpatsvars Brunavas pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 699 vīrieši un  679 sievietes. 

Brunavas pagasts no citiem atšķiras ar to, ka vīriešu skaits pagastā ir nedaudz lielāks par sieviešu 

kopskaitu. 

 

Ilustrācija 38: Dzimumsastāvs Brunavas pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Brunavas pagastā reģistrētas 142 zemnieku saimniecības. Lielākā no tām (pēc Firmas.lv datiem) ir Straģa 

Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība „Krišjāņi”, kura 2014. gadā nodarbināja 33 darbiniekus un 

gada apgrozījums sniedzās pāri 2 miljoniem EUR. 
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Reģistrēti un aktīvi darbojas arī 16 SIA, divi individuālie uzņēmumi, 5 individuālie komersanti un 3 

kooperatīvās sabiedrības.  

Grafikā atspoguļoti aktīvie uzņēmumi, kuriem nav uzsākts likvidācijas process un kuri juridiski ir reģistrēti 

Brunavas pagastā. 

 

Ilustrācija 39: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Brunavas pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku var skatīt 40. ilustrācijā. 

 

Ilustrācija 40: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Brunavas pagastā laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam samazinājies vairāk nekā 

uz pusi un pavisam neievērojami pieaudzis laikā no 2013. līdz 2015. gadam.  
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Ilustrācija 41: Bezdarbnieku skaita dinamika Brunavas pagastā. 

Avots: NVA. 

Bezdarbnieku sastāvs Brunavas pagastā ir analogs Partnerības teritorijai kopumā – arī šeit bezdarbnieku 

sastāvā ir liels skaits jauniešu, invalīdu, pirmspensijas vecuma cilvēku un personas pēc bērna kopšanas 

atvaļinājuma. Šo iedzīvotāju grupu integrācijai darba tirgū būtu jāpievērš īpaša uzmanība. 

 

Ilustrācija 42: Bezdarbnieku sastāvs Brunavas pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Brunavas pagastā ir divi valsts nozīmes kultūras pieminekļi, abi pieminekļi ir arheoloģijas pieminekļi (senkapi) – 

Žluktenes senkapi un Upenieku senkapi. 

3.1.3 Ceraukstes pagasts 

Ceraukstes pagasts atrodas Bauskas novada dienvidaustrumos, Mēmeles un Mūsas starpupē. Robežojas 

ar Bauskas pilsētu, kā arī Codes, Vecsaules, Brunavas un Gailīšu pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir 
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Ceraukste, Ārce, Bangas, Janeikas, Liellauki, Mēmele, Mucenieki, Mūsa, Pumpēni. Pagasta teritorijā tek 

Ceraukstes, Mēmeles, Mūsas un Stabulītes upe. 

Teritorijas lielums – 67,62 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Ceraukste. 

Iedzīvotāju skaits – 1829. 

Ceraukstes pagastā ir divas izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestāde un Griķu pamatskola. 

Pagastā ir 2 bibliotēkas – Ceraukstes bibliotēka un Mūsas bibliotēka, pagastā darbojas pieaugušo un 

bērnu interešu izglītības kolektīvi – senioru deju kopa, vidējās paaudzes deju kolektīvs, bērnu radošās 

improvizācijas grupa, bērnu vokālais ansamblis un folkloras kopa.  

Pagastā aktīvi darbojas un reģistrētas 12 biedrības, lielākā daļa no tām reģistrētas Mūsas ciemā.  

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Ceraukstes pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam 

samazinājies par 91 iedzīvotāju. Straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 2010. 

līdz 2012. gadam un no 2013. līdz 2015. gadam. 

 

Ilustrācija 43: Iedzīvotāju skaita dinamika Ceraukstes pagastā. 

Avots:PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Brunavas pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 822 vīrieši un  876 

sievietes. 

 

Ilustrācija 44: Dzimumsastāvs Ceraukstes pagastā 2015. gadā. 

Avots: CSP. 

Ceraukstes pagasts robežojas ar Bauskas pilsētu, un tas ir nozīmīgs ietekmējošs faktors uzņēmējdarbības 

attīstībā kopumā, jo, neskatoties uz to, ka uzņēmumi tiek reģistrēti Ceraukstes pagastā, tie vienmērīgi 

iekļaujas Bauskas pilsētas aglomerācijas teritorijā. Bauskas pilsēta paplašinās vairāku gadu garumā, 

pieaug tās kā reģiona attīstības centra loma un nozīmīgums. 
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Ceraukstes pagastā pēc Firmas.lv datiem reģistrēti un darbojas 48 SIA, 53 zemnieku saimniecības, 7 

individuālie uzņēmumi, 3 individuālie uzņēmēji un 3 kooperatīvās sabiedrības. 

 

 

Ilustrācija 45: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Ceraukstes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Ceraukstes pagasta aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku var skatīt 46.ilustrācijā.  

 

Ilustrācija 46: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 
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Ilustrācija 47: Bezdarbnieku skaita dinamika Ceraukstes pagastā. 

Avots: NVA. 

Bezdarbnieku sastāvā Ceraukstes pagastā ir liels skaits ilgstošo bezdarbnieku, jauniešu, invalīdu, 

pirmspensijas vecuma cilvēku. Šo iedzīvotāju grupu integrācijai darba tirgū būtu jāpievērš īpaša 

uzmanība. 

 

Ilustrācija 48: Bezdarbnieku sastāvs Ceraukstes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Tabula 6: Tūrisma apskates objekti Ceraukstes pagastā.  

Objekts Veids Iesaiste tūrismā 

Dejnieka V.Plūdoņa dzimtās 
mājas „Lejenieki” 

Vēsture 3 

Aužeļu pilskalns ar apmetni Arhitektūra 1 

Mucenieku dobumakmens Arhitektūra 1 

Ķivuļu apmetne Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 
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Tabula 7: Ievērojamāko tūrisma objektu apmeklējums laika posmā no 2009.līdz 2014. gadam.  

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija 

(1-10) 

Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs 
"Lejenieki" 

2798,8 9 

Licencētā makšķerēšana Bangu dīķī 400 10 

Muzeju nakts: V. Plūdoņa memoriālais 
muzejs "Lejenieki" 

339 10 

Avots: KM atlasīta informācija / Bauskas TIC/ 2011 - kulturaskarte.lv/ Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa. 

3.1.4 Codes pagasts 

Codes pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Bauskas novadā. Tā centrs atrodas 7 km attālumā no 

Bauskas un 52 km attālumā no Rīgas robežas. Codes pagasta platība ir 9532 hektāri vai 95,3 km2. Pagasts 

robežojas ar Mežotnes pagastu rietumos, Iecavas novadu Ziemeļos, Dāviņu un Vecsaules pagastiem 

Austrumos, Bauskas pilsētu un Ceraukstes pagastu Dienvidos. Gar Dienvidu robežu tek Mēmele un 

Lielupe. Pagasta fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka pagasta novietojums Zemgales līdzenumā, Lielupes 

upes baseinā. 

Teritorijas lielums – 95,32 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Code. 

Iedzīvotāju skaits – 2553. 

Codes pagastā ir viena izglītības iestāde – Codes pamatskola, kas atrodas Codes ciemā. Tuvākās 

vidusskolas atrodas Bauskā un Iecavā. Ārpus pagasta mācās ap 200 pagasta bērni un jaunieši – 

galvenokārt Bauskā, Jelgavā un Rīgā. Tas izskaidrojams ar to, ka pagastā liela daļā iedzīvotāju 

sakoncentrēta tiešā Bauskas tuvumā un attiecīgi bērniem izdevīgi ir apmeklēt Bauskas pilsētas skolas kā 

arī ar to, ka pagastā nav vidusskolas.  

Codes pamatskola tiek izmantota kā vieta, kur notiek kultūras un sporta pasākumi. Codes pagastā 

ilgstoši darbojas Codes deju kolektīvs, amatierteātris, koris „Mēmele”, folkloras kopa „Dreņģeri”, 

izveidojies sieviešu vokālais ansamblis ‘Mežrozītes”.  

Codes pagasts ne tikai Bauskas novadā, bet arī Latvijā un ārpus valsts robežām ir zināms ar ūdens 

motosporta komandas „Mēmeles sports” sasniegumiem.  

Pagastā ir divas bibliotēkas – Jauncodes un Codes ciemā. 

Pagastā ir divas baznīcas – Codes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca, kura atrodas Codes ciemā un 

Vasarsvētku draudzes baznīca, kura atrodas Jauncodes ciemos.  

Pagastā ir ģimenes ārsta prakse un veco ļaužu aprūpes institūcija – vispārēja tipa pansionāts „Derpele”, 

kurš izvietots „Derpeles” muižas ēkā, apmēram divu kilometru attālumā no Bauskas pilsētas.  

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Codes pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam samazinājies 

par 226 iedzīvotājiem. Straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 2011. līdz 2012. 

gadam un turpinās pakāpeniski no 2013. līdz 2015. gadam. 
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Ilustrācija 49: Iedzīvotāju skaita dinamika Codes pagastā. 

Avots:PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Codes pagastā ir samērā līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 1145 vīrieši un 

1237 sievietes.  

 

Ilustrācija 50: Dzimumsastāvs Codes pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Codes pagasts robežojas ar Bauskas pilsētu, un tas ir nozīmīgs ietekmējošs faktors uzņēmējdarbības 

attīstībā, jo neskatoties uz to, ka uzņēmumi ir reģistrēti Codes pagastā, faktiski tie iekļaujas Bauskas 

pilsētas aglomerācijas teritorijā. Vairāku gadu garumā Bauskas pilsēta turpina paplašināties, kā rezultātā 

pieaug tās kā reģiona attīstības centra loma un nozīmīgums, līdz ar to nozīmīga loma ir Bauskas 

aglomerācijai uzņēmējdarbības aktivitātē. 

Pēc Firmas.lv datiem Codes pagastā reģistrētas aktīvas 90 SIA un 141 zemnieku saimniecība, 6 

individuālie uzņēmumi, 8 individuālie komersanti un 2 kooperatīvās sabiedrības. Uzņēmējdarbības jomas 

ļoti dažādas – pasažieru pārvadājumi, graudu audzēšana, konditoreja, pirtniecība, cūku audzēšana, augļu 

izplatīšana utt. 

Lielākie uzņēmumi, zemnieku saimniecības:  

z/s „Kraujas” – cūku audzēšana, cūkgaļas produkcijas ražošana. 

z/s „Celmi” – mājas sieri. 

SIA „Kreiči” – vīngliemežu audzēšana. 

SIA „AIPS” – pasažieru pārvadājumi. 

SIA „Kvēle” – energoapgādes pakalpojumi, saules enerģijas sistēmas. 

SIA „Poļa nams” – konditorejas izstrādājumi. 
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LPKS „Saimnieks V” – graudu audzēšana, apstrāde, uzglabāšana. 

SIA „KSB” - Latvijā pirmais apsargāts tālbraucēju auto stāvlaukums. 

51. ilustrācijā atspoguļoti aktīvie uzņēmumi, kuriem nav uzsākts likvidācijas process un kuri juridiski ir 

reģistrēti Codes pagastā. 

 

Ilustrācija 51: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Codes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Codes pagasta aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku skatāma 52.ilustrācijā. 

 

Ilustrācija 52: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Codes pagastā līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā laika periodā no 2011. līdz 

2014. gadam samazinājies gandrīz uz pusi. (Ilustrācija 53) 



48 |  
 

 

Ilustrācija 53: Bezdarbnieku skaita dinamika Codes pagastā. 

Avots: NVA. 

Codes pagastā bezdarbnieku sastāvu pamatā veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši un cilvēki 

pirmspensijas vecumā. (Ilustrācija 54) 

 

Ilustrācija 54: Bezdarbnieku sastāvs Codes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Codes pagasta teritorijā atrodas vairāki vēstures un kultūras pieminekļi - Codes muiža, Codes luterāņu 

baznīca, Derpeles muižas kungu māja, Dreņģeru-Čunkānu senkapi, Velna kalns, Mašīnu muzejs. 

Tabula 8: Valsts nozīmes kultūrvēstures objekti Codes pagastā. 

Objekts Veids Iesaiste tūrismā 

Čunkānu-Drenģeru sennkapi Arheoloģija 1 

Codes luterāņu baznīca Arhitektūra 1 

Codes muižas dzīvojamā eķa Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 
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Tabula 9: Ievērojamāko tūrisma objektu vidējā apmeklētība laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam.  

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Trušu pilsētiņa 9300 7 

Mašīnu muzeja izstāde, Bauska 9192,75 7 

Licencētā Vimbu makšķerēšana Lielupē, Mēmelē 2683 9 

Muzeju nakts: Rīgas motormuzeja filiāle 2500 9 

Avots: Bauskas TIC/ Bauskas rajona tūrisma attīstības stratēģija/ Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa. 

3.1.5 Dāviņu pagasts 

Dāviņu pagasts atrodas Bauskas novada ziemeļaustrumos, Iecavas krastos. Robežojas ar Bauskas novada 

Vecsaules un Codes pagastiem, Iecavas novadu un Vecumnieku novada Stelpes pagastu. Lielākās 

apdzīvotās vietas ir Dāviņi, Brukna, Lambārte. 

Teritorijas lielums – 80,67 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Dāviņi. 

Iedzīvotāju skaits – 770. Dāviņu pagastā ir bibliotēka.  

Dāviņu pagasts ir vismazāk apdzīvotais pagasts Bauskas novadā. Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits 

Dāviņu pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam samazinājies par 139 iedzīvotājiem. Straujākais 

iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam, kā arī turpinājies 

pakāpeniski līdz 2014. gadam. Laika posmā no 2014. gada būtisku iedzīvotāju skaita izmaiņu nav.  

 

Ilustrācija 55: Iedzīvotāju skaita dinamika Dāviņu pagastā. 

Avots: PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Dāviņu pagastā ir samērā līdzvērtīgs – pēc CSP datiem pagastā 

dzīvo 326 vīrieši un 375 sievietes.  
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Ilustrācija 56: Dzimumsastāvs Dāviņu pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Dāviņos atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, doktorāts, Ķešu kapi. 

Pēc Firmas.lv datiem Dāviņu pagastā reģistrētas 10 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 41 zemnieku 

saimniecība, 2 inidviduālie uzņēmumi, viens individuālais komersants. Grafikā atspoguļoti aktīvie 

uzņēmumi, kuriem nav uzsākts likvidācijas process, kuri juridiski reģistrēti Dāviņu pagastā. 

 

Ilustrācija 57: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Dāviņu pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Dāviņu pagasta aktīvo jauno uzņēmumu dinamika skatāma 58. ilustrācijā. 

 

Ilustrācija 58: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 
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Bezdarbnieku skaits Dāviņu pagastā līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā laika periodā no 2011. līdz 

2014. gadam samazinājies pat vairāk nekā uz pusi. (Ilustrācija 59) 

 

Ilustrācija 59: Bezdarbnieku skaita dinamika Dāviņu pagastā. 

Avots: NVA. 

Arī Dāviņu pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši un cilvēki pirmspensijas 

vecumā. (Ilustrācija 60) 

 

Ilustrācija 60: Bezdarbnieku sastāvs Dāviņu pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Dāviņu pagastā Bruknas muižā darbojas biedrība „Kalna svētību kopiena", kas ir garīgās un fiziskās 

rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem.  

Dāviņu pagastā ievērojamākais tūrisma objekts ir Bruknas muiža.  
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Tabula 10: Ievērojamākie tūrisma objekti Dāviņu pagastā. 

Tūristu piesaiste 
Vidējais 

apmeklējumu skaits 
gadā (2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija 

(1-10) 

Bruknas muiža 5390 7 

Renesanses dārza svētki Bruknas muižā 350 10 

Avots: Bauskas TIC/ http://brukna.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4. 

3.1.6 Gailīšu pagasts 

Gailīšu pagasts atrodas Bauskas novada Mūsas upes kreisajā krastā. Pagasta administratīvais centrs 

Uzvara atrodas 12.5 km attālumā no novada centra Bauskas. Attālums līdz Rīgai – 80 km. Tuvākā 

dzelzceļa stacija Iecava atrodas 40 km attālumā.  

Gailīšu pagasts dienvidos robežojas ar Lietuvas Republikas Pasvales rajonu, rietumos un ziemeļos ar 

Īslīces pagastu, bet gar austrumu robežu tek Mūsas upe, kuras pretējā krastā atrodas Ceraukstes un 

Brunavas pagasti. Pagastā ir vairākas apdzīvotās vietas – Pamūša, Mūsa, Pīrāgi, Taumaņi, Uzvara, Virši, 

Birzgaļi, Krievgaļi, Pograniča, Brunavišķi, Pāce. Caur pagastu tek Īslīces, Ceraukstes un Mūsas upes. 

Gailīšu pagastā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 6132.4 ha jeb 76%, no tām 5902.9 ha jeb 

96% ir meliorētas. 

Teritorijas lielums – 80,2 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Uzvara. 

Iedzīvotāju skaits – 2341.  

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Gailīšu pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam samazinājies 

par 260 iedzīvotājiem. Straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 2011. līdz 2012. 

gadam, kā arī turpinājies pakāpeniski līdz 2015. gadam. (Ilustrācija 61) 

 

Ilustrācija 61: Iedzīvotāju skaita dinamika Gailīšu pagastā. 

Avots: PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Gailīšu pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 1016 vīrieši un 1111 

sievietes.  
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Ilustrācija 62: Dzimumsastāvs Gailīšu pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Gailīšu pagasta teritorijā atrodas 3 izglītības iestādes: Uzvaras vidusskola, Pamūšas speciālā 

internātskola, kā arī PII „Lācītis”. Pagastā ir bibliotēka, kultūras centrs „Kamarde” un ģimenes ārsta 

prakses vieta.  

Pēc Firmas.lv datiem Gailīšu pagastā reģistrētas 66 aktīvi darbojošās zemnieku saimniecības, 73 SIA, 4 

individuālie uzņēmumi un 13 individuālie komersanti, kā arī viena kooperatīvā sabiedrība.  

 

Ilustrācija 63: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Gailīšu pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Lielākie uzņēmumi pagastā:  

SIA „Agro-Kamarde”pamatdarbības veids ir augkopība, šķidro komplekso minerālmēslu izgatavošana, 

saldētavu uzpilde ar sintētisko amonjaku, kā arī lauksaimniecības pakalpojumi un lauksaimniecības 

tehnikas piegāde. Uzņēmums nodarbojas arī graudu pirmapstrādes iekārtu tirdzniecību.  

SIA „LRS Mūsa” ražo visa veida kombinēto lopbarību, kā arī izplata lopbarības izejvielas, minerālbarības 

cūkām, liellopiem, aitām. Izplata piena aizstājējus, augstvērtīgas melasētas laizāmās masas. Piedāvā 

zemniekiem rupjās barības maisītājus - izdalītājus. Uzņēmums iepērk un apstrādā lopbarībai graudus, 

zirņus, pupas. 



54 |  
 

SIA „Uzvara-lauks” ir kolhoza „Uzvara” pēctecis saistībā tieši ar lauksaimniecību (augkopību). 

Uzņēmuma pamatkultūras ir kviešu, miežu un rapša audzēšana ar ilggadēji izkoptu graudaugu sēklas 

materiāla audzēšanu un sagatavošanu. Sabiedrībai pieder divas lieljaudas graudu kaltes, kas ražas 

novākšanas laikā pieņem graudus attīrīšanai, kaltēšanai un uzglabāšanai.  

Gailīšu pagasta aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku var skatīt 64.ilustrācijā. 

 

Ilustrācija 64: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Gailīšu pagastā līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā laika periodā no 2011. līdz 

2014. gadam samazinājies pat vairāk nekā uz pusi. (Ilustrācija 65) 

 

Ilustrācija 65: Bezdarbnieku skaita dinamika Gailīšu pagastā. 

Avots: NVA. 

Gailīšu pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas vecumā, jaunieši 

vecumā no 15 līdz 24 gadiem un invalīdi bezdarbnieki. (Ilustrācija 66) 
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Ilustrācija 66: Bezdarbnieku sastāvs Gailīšu pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Gailīšu pagastā ir aktīvas 10 biedrības, to darbības jomas ir – sports, dzīvokļu īpašnieku biedrības, 

interešu pārstāvniecība. Gailīšu pagastā reģistrēta un darbojas arī Vasarsvētku draudze.  

Gailīšu pagasta teritorija nav bagāta ar tūrisma objektiem un kultūras pieminekļiem. Pagasta teritorijā 

atrodas 2 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi: Pāces muižas dzīvojamā ēka un parks - pagasta īpašums, 

kritiskā stāvoklī un grāmatu izdevēja A.Jesena dzimtas mājas „Rutki” - privātīpašums. Pagasta teritorijā 

atrodas arī 2 senkapi - pie Podiņu un Kapenieku kapiem. Netālu no Lietuvas robežas atrodas Kamardes 

pilskalns - vēlā dzelzs laikmeta (9.-12./13. gs.) zemgaļu apmetne. 

Gailīšu pagastā ievērojamākais un apmeklētākais objekts ir Mūsas autotrase. 

Tabula 11: Ievērojamākie tūrisma apskates objekti Gailīšu pagastā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija 

(1-10) 

Autokrosi Mūsas trasē, Eiropas čempionāts maijā 8000 7 

Mūsas trase - Baltijas čempionāts, septembris 3500 8 

Zemnieku sētas muzejs, Uzvara 2802,5 9 

Avots: Bauskas TIC. 

3.1.7 Īslīces pagasts 

Īslīces pagasts atrodas Bauskas novada dienvidos. Robežojas ar Bauskas pilsētu un Ceraukstes un Gailīšu 

pagastiem, Rundāles novada Rundāles pagastu un Lietuvas Šauļu apriņķi. Pagasta centrs atrodas 

Rītausmās, Bērzos izveidots pakalpojumu centrs. 
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Teritorijas lielums – 104,2 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Rītausmas. 

Iedzīvotāju skaits – 3840.  

Īslīces pagastā ir vidusskola, kuras paspārnē iedzīvotājiem tiek nodrošināta arī pirmsskolas izglītība. 

Pagastā ir divas bibliotēkas – Rītausmu un Ādžūnu bibliotēkas. Pagastā attīstīta lauksaimnieciskā 

ražošana, lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība, servisa 

pakalpojumi, gaļas pārstrāde, mēbeļu ražošana, darbojas kokapstrādes uzņēmums, ir pieejami 

medicīniskie pakalpojumi (ģimenes ārstu prakse, zobārsts), sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, 

kultūras un interešu izglītības pakalpojumi, sabiedriskā interneta pieejas punkta pakalpojumi, viesu 

namu pakalpojumi, bibliotēku pakalpojumi, sporta zāles pakalpojumi, komunālie pakalpojumi. 

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Īslīces pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam samazinājies 

par 250 iedzīvotājiem. Straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 2011. līdz 2013. 

gadam. Laika posmā no 2014. gada būtiskas iedzīvotāju skaita izmaiņas nav vērojamas. (Ilustrācija 67) 

 

Ilustrācija 67: Iedzīvotāju skaita dinamika Īslīces pagastā. 

Avots: PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Īslīces pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 1719 vīrieši un  1808 

sievietes. Sieviešu pagastā ir nedaudz vairāk nekā vīriešu līdzvērtīgi tam, kā tas ir valstī kopumā. 

(Ilustrācija 68) 

 

Ilustrācija 68: Dzimumsastāvs Īslīces pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Īslīces pagastā reģistrētas un aktīvi darbojas 168 SIA, 141 zemnieku saimniecība, 10 

individuālie uzņēmumi, 28 individuālie komersanti.  

Īslīcē darbojas vairākas pēc apgrozījuma lielākās zemnieku saimniecības Partnerības teritorijā: 

SIA „Līdums” – graudkopība. 



57 |  
 

z/s „Ziediņi” – viengadīgo kultūraugu audzēšana. 

z/s „Baloži” – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.  

 

Ilustrācija 69: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Īslīces pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Īslīces pagasts robežojas ar Bauskas pilsētu, un tas ir būtiski ietekmē arī Īslīces pagasta uzņēmējdarbības 

attīstību, jo neskatoties uz to, ka daļa uzņēmumu ir reģistrēti Īslīces pagastā, faktiski tie iekļaujas Bauskas 

pilsētas aglomerācijas teritorijā. Bauskas pilsētai turpinot paplašināties, pieaug tās kā reģiona attīstības 

centra loma un nozīmīgums. 

Aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku Īslīces pagastā varat aplūkot 70.ilustrācijā. 

 

Ilustrācija 70: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Īslīces pagastā līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā laika periodā no 2011. līdz 

2014. gadam samazinājies pat vairāk nekā uz pusi. (Ilustrācija 71) 
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Ilustrācija 71: Bezdarbnieku skaita dinamika Īslīces pagastā. 

Avots: NVA. 

Īslīces pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 

cilvēki pirmspensijas vecumā un invalīdi bezdarbnieki. Šo iedzīvotāju kategoriju integrācijai darba tirgū 

būtu jāpievērš īpaša uzmanība. (Ilustrācija 72) 

 

Ilustrācija 72: Bezdarbnieku sastāvs Īslīces pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Īslīcē reģistrētas 19 biedrības. Kopš 1997.gada Īslīces pagastā darbojas Īslīces SOS Bērnu ciemats, kuru 

izveidojusi biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, kas ir sociāla labdarības organizācija. Īslīcē 

veiksmīgi darbojas arī citas biedrības - sporta, interešu u.c. – sporta klubs „Bauskas Ziemeļi”, mednieku 

klubs „Bauskas Ozoli”, sporta klubs „Bauskas Darts”, uzņēmēju klubs „Bauska’97”, sieviešu klubs 

„Rītausma”.  

Īslīces pagastā atrodas trīs tūrisma apskates objekti. (Tabula 12) 
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Tabula 12: Ievērojamākie tūrisma apskates objekti Īslīces pagastā. 

Objekts Veids Iesaiste tūrismā 

Bajāru – Jaunzemju senkapi Arheoloģija 1 

Ružu viduslaiku kapsēta Arheoloģija 1 

Spradžu apmetne un senkapi Arheoloģija 1 

Avots: Bauskas TIC. 

3.1.8 Mežotnes pagasts 

Mežotnes pagasts atrodas Bauskas novada ziemeļrietumos, Lielupes labajā krastā. Robežojas ar Bauskas 

novada Codes pagastu, Rundāles novada Rundāles un Viesturu pagastiem, Jelgavas novada 

Jaunsvirlaukas pagastu, Ozolnieku novada Sidrabenes pagastu, kā arī Iecavas novadu. Lielākās apdzīvotās 

vietas ir Mežotne, Ceplis, Garoza, Jumprava, Strēlnieki. 

Teritorijas lielums – 75,32 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Mežotne. 

Iedzīvotāju skaits – 1635.  

Mežotnes pagastā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola un internātvidusskola. Pagastā ir arī 

3 bibliotēkas – Mežotnē, Strēlniekos un Jumpravā. Ir ģimenes ārsta prakse.  

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Mežotnes pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam 

samazinājies par 147 iedzīvotājiem. Vienlīdz straujš iedzīvotāju skaita samazinājums bijis laika posmā no 

2011. līdz 2015. gadam. (Ilustrācija 73) 

 

Ilustrācija 73: Iedzīvotāju skaita dinamika Mežotnes pagastā. 

Avots:PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Mežotnes pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 727 vīrieši un 758 

sievietes. (Ilustrācija 74) 
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Ilustrācija 74: Dzimumsastāvs Mežotnes pagastā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Mežotnes pagastā reģistrētas 83 zemnieku saimniecības, 26 SIA, 5 individuālie 

komersanti, 3 individuālie uzņēmumi, viens nodibinājums. Pagastā reģistrētas 6 biedrības – Mežotnes 

mednieku kolektīvs, biedrība „Mazā Mežotnes pils”, Cukurkukurūzas asociācija, Mežotnes zieds, kultūras 

biedrība u.c. 

 

Ilustrācija 75: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Mežotnes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv 

Arī Mežotnes pagastā darbojas pēc apgrozījuma lielākās zemnieku saimniecības Bauskas novadā: 

SIA „Lielmežotne” – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. 

z/s „Kaigari” - graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. 

z/s „Priežmales” - graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. 
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Ilustrācija 76: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Mežotnes pagastā līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā laika periodā no 2011. līdz 

2013. gadam samazinājies vairāk nekā uz pusi, savukārt no 2013. līdz 2014. gadam situācija bezdarba 

jomā palikusi nemainīga. (Ilustrācija 77) 

 

Ilustrācija 77: Bezdarbnieku skaita dinamika Mežotnes pagastā. 

Avots: NVA. 

Mežotnes pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem cilvēki pirmspensijas vecumā un invalīdi bezdarbnieki. Šo iedzīvotāju kategoriju integrācijai 

darba tirgū būtu jāpievērš īpaša uzmanība. (Ilustrācija 78) 
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Ilustrācija 78: Bezdarbnieku sastāvs Mežotnes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Mežotnes pagastā ir 11 tūrisma apskates objekti, no kuriem trīs Latvijas kontekstā vērtējami kā augsti 

apmeklēti. (Tabula 13) 

Tabula 13: Ievērojamākie tūrisma apskates objekti Mežotnes pagastā. 

Objekts Veids Iesaiste tūrismā 

Plūdoņa apmetne Arheoloģija 1 

Biezo senkapi un apmetne Arheoloģija 1 

Jumpravmuižas parks ar parka 
arhitektūru 

Arhitektūra 1 

Garozas muižas kungu māja Arhitektūra 1 

Mākslīgās pilsdrupas 
(Jumpravmuižas parkā) 

Arhitektūra 1 

Kugrēnu apmetne un senkapi Arheoloģija 1 

Mežotnes centra senkapi Arheoloģija 1 

Mežotnes muižas apbūve Arhitektūra 3 

Mežotnes pils Arhitektūra 3 

Saimniecības ēkas (2) Mežotnes 
muižā) 

Arhitektūra 1 

Parks (Mežotnes muižā) Arhitektūra 3 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

Mazmežotnes muiža ir spilgts piemērs, kā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākumiem un 

pamatdarbības var attīstīt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu ar aktīvu dalību publisko pasākumu rīkošanā 

un lielākām investīcijām īpašumu atjaunošanā. 
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Tabula 14: Tūrisma piesaistes objekti Mežotnes pagastā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Mežotnes pils 4875 8 

Avots: Bauskas TIC. 

3.1.9 Vecsaules pagasts 

Vecsaules pagasts ir viena no Bauskas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Mēmeles 

kreisajā krastā. Robežojas ar Dāviņu, Codes, Ceraukstes un Brunavas pagastiem, kā arī Vecumnieku 

novada Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Vecsaule (pagasta 

centrs) Jaunsaule, Kaģeni, Kūdra, Likverteni, Līči, Mazbrukna, Melderi, Ozolaine, Pētermuiža, Rīkani, 

Strautiņi. Caur pagastu tek Lambārtes, Iecavas un Mēmeles upe. 

Teritorijas lielums – 163,86 km². Lielākā apdzīvotā vieta un pagasta administratīvais centrs – Vecsaule. 

Iedzīvotāju skaits – 2094.  

Vecsaules pagastā atrodas 2 pamatskolas – Vecsaulē un Ozolainē. Pagastā ir 3 bibliotēkas – Vecsaulē, 

Jaunsaulē un Ozolainē. Vecsaules pagastā ir ģimenes ārsta prakse. 

Pēc PMLP datiem iedzīvotāju skaits Vecsaules pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam 
samazinājies par 164 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaita samazinājums laika posmā no 2011. līdz 2015. 
gadam bijis vienlīdz straujš. (Ilustrācija 79) 
 

 

Ilustrācija 79: Iedzīvotāju skaita dinamika Vecsaules pagastā. 

Avots: PMLP. 

 
Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Vecsaules pagastā ir līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 996 vīrieši un 953 
sievietes. (Ilustrācija 80) 
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Ilustrācija 80: Dzimumsastāvs Vecsaules pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Vecsaules pagastā reģistrētas un darbojas 192 zemnieku saimniecības, 35 SIA, 4 

individuālie komersanti, 3 individuālie uzņēmēji, viena kooperatīvā sabiedrība un viena paju sabiedrība. 

(Ilustrācija 81) Pagastā reģistrētas 2 draudzes – Vecsaules un Jaunsaules evaņģēliski luteriskās draudzes 

un 7 biedrības – mednieku klubs „Ozolaine”, Vecsaules mednieku klubs, biedrība „Raķeļi” (mednieki), 

„Domāsim, darīsim” (Vecsaules kultūrizglītības attīstībai), „Saules Ozoli” (lauku iedzīvotāju izglītošana, 

kultūra, sports) u.c.  

 

Ilustrācija 81: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Vecsaules pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Atsevišķi pagastā darbojošies uzņēmumi ir arī pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu un lielāko Bauskas 

novada zemnieku saimniecību sarakstā: 

SIA „Govs centrs” - dzīvu lopu vairumtirdzniecība, lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu 

un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība, novada TOP 100 uzņēmumu sarakstā. 

z/s „Līvi” – graudaugu, pākšaugu, eļļas augu sēklu audzēšana. 

z/s „Beķeri” - graudaugu, pākšaugu, eļļas augu sēklu audzēšana. 
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Ilustrācija 82: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Vecsaules pagastā laika periodā no 2011. līdz 2014. gadam samazinājies vairāk kā uz 

pusi. (Ilustrācija 83) 

 

Ilustrācija 83: Bezdarbnieku skaita dinamika Vecsaules pagastā. 

Avots: NVA. 

Vecsaules pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem cilvēki pirmspensijas vecumā un invalīdi bezdarbnieki. Šo iedzīvotāju kategoriju integrācijai 

darba tirgū jāpievērš īpaša uzmanība. (Ilustrācija 84) 
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Ilustrācija 84: Bezdarbnieku sastāvs Vecsaules pagastā. 2014.gads. 

 Avots: NVA. 

Vecsaules pagastā ir 4 valsts nozīmes kultūrvēsturiski tūrisma apskates objekti. (Tabula 15) 

Tabula 15: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Vecsaules pagastā. 

Objekts Veids Iesaiste tūrismā 

Siliņu senkapi Arheoloģija 1 

Vecsaules viduslaiku 
kapsēta (Baznīckalns) 

Arheoloģija 1 

Čapānu senkapi Arheoloģija 1 

Grigaļu senkapi Arheoloģija 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

3.1.10 Kopsavilkums par Bauskas novadu Partnerības kontekstā 

Iedzīvotāji: 

Iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, kas saistāms ar iedzīvotāju vecuma palielināšanos, bet 
vienlaikus vērā ņemami faktori ir: 

- Pēdējos gados būtiski samazinājies migrācijas rezultātā aizplūdušo iedzīvotāju skaits; 
- Samazinās bērnu un jauniešu skaits. 

Nodarbinātība: 

Pēdējos gados būtiski samazinājies bezdarba līmenis, kas varētu būt saistīts, gan ar bezdarbnieku 
aizplūšanu uz citām teritorijām Latvijā vai ārpus valsts, kā arī nevēlēšanos būt bezdarbnieku uzskaitē, bet 
vērā ņemami faktori turpmākai teritorijas attīstībai ir: 

- Salīdzinoši augstais bezdarba līmenis jauniešu un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū; 
- Augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas potenciāli rada paaugstinātu sociālās atstumtības 

risku. 

Uzņēmējdarbība: 

Novadā vērojama jaunu uzņēmumu veidošanās, it sevišķi laika posmā starp 2010. un 2012.gadu, kas 
varētu būt saistīts ar ekonomisko krīzi valstī un iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar savu uzņēmējdarbību. 
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Vienlaikus Bauskas novads Partnerības kontekstā atšķiras ar uzņēmējdarbības nozaru dažādību, it sevišķi 
administratīvās vienībās ap lielajiem autoceļiem. Novadā darbojas gan ražošanas uzņēmumi (izteikti 
Bauskas pilsētā un ap to), gan lauksaimniecības un tūrisma nozares uzņēmumi. 

Potenciālās uzņēmējdarbības attīstības nozares: 

Ņemot vērā esošo situāciju un pēdējos gados izveidotos jaunos uzņēmumus, gan arī potenciālās 
attīstības nozares, tuvākajos gados būtu sniedzams atbalsts šādām nozarēm: 

- Ražošanas nozarei, it sevišķi darba vietu saglabāšanai, inovācijām un preču/produktu 
pievienotās vērtības paaugstināšanai; 

- Lauksaimniecības nozarei, it sevišķi sadarbībai, tirdzniecībai un pievienotās vērtības radīšanai; 
- Tūrisma nozarei, it sevišķi esošo tūrisma objektu efektīvākai izmantošanai, sadarbībai un kopīgu 

tūrisma piedāvājumu radīšanai; 
- Sociālai uzņēmējdarbībai – it sevišķi jauniešu, pirmspensijas vecuma iedzīvotāju un ilgstošo 

bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū. 

Atbalsts pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā: 

Partnerība ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu varētu sniegt atbalstu Bauskas 
novada pašvaldības Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanai šādos 
virzienos: 
 
VP2: Kvalitatīva, droša vide: 
RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība 
RV2.2: Vides kvalitāte 
 
VP3: Kvalitatīva izglītība 
RV3.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana 
 
VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide 
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana 
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība 
 
VP5: Efektīva pārvalde 
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana 
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība 
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3.2 IECAVAS NOVADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iecavas novada teritorijas raksturojums 

Iecavas novads sastāv no viena – Iecavas pagasta – un atrodas Partnerības teritorijas ziemeļu daļā. 

Novads aizņem 311,4 km². Atšķirībā no daudziem administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

jaunveidotiem Latvijas novadiem, Iecavas novads jau ilgstoši pastāv esošajās robežās. Novads atrodas 

Rīgas aglomerācijas zonā. Novadu ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso autoceļš Rīga-Bauska, kas ir 

starptautiskās automaģistrāles VIA Baltica posms, savukārt rietumu – austrumu virzienā to šķērso 

dzelzceļa līnija Jelgava – Krustpils, kas ir daļa no Latvijas nozīmīgākā Austrumu-Rietumu virziena 

tranzītpārvadājumu dzelzceļa. 

Iecavas novadu 30 km garumā šķērso Lielupes labā krasta pieteka – Iecava. Lauksaimnieciskā zeme klāj 

46,02% novada platības, 73% lauku ir meliorēti. Mežs un krūmāji faktiski klāj 43,76% novada teritorijas, 

turklāt, neraksturīgi Rīgas aglomerācijas zonai, liela daļa mežu ir saimnieciskajā zonā. Iecavas novadā 

atrodas arī dolomīta atradnes, kas gan netiek izmantotas.  

Novada administratīvais centrs ir Iecavas ciems, kas atrodas 21 km attālumā no Bauskas, 30 km attālumā 

no Jelgavas un 45 km attālumā no Rīgas. Iecavā dzīvo vairāk nekā 60% novada iedzīvotāju. Iecava ir 

novada sabiedriskās un kultūras dzīves centrs, šeit atrodas nozīmīgākie sabiedriskās apkalpes objekti. 

Iecava vērtē iespēju mainīt statusu un kļūt par pilsētu.  

Iecavā ir astoņas izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestādes PII „Cālītis” un PII „Dartija”, 

Dzimtmisas pamatskola, Iecavas vidusskola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, sporta skola „Dartija”, 

Iecavas internātpamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola. Iecavā ir arī pašvaldības aģentūra 

„Iecavas veselības centrs”. 

Kultūras dzīve novadā tiek organizēta Iecavas kultūras namā, kultūras un izklaides pasākumi notiek arī 

Iecavas estrādē. 
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Iecavā ir 5 reliģiskās organizācijas: Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze, Svētā Antona katoļu draudze, 

Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze, Iecavas evaņģēliskās ticības kristiešu draudze „Dzīvības 

straume”, Pestīšanas armijas Iecavas korpuss. 

Iedzīvotāju ērtībām Iecavas novadā pieejamas 6 bibliotēkas – Iecavas bibliotēka, Iecavas bērnu 

bibliotēka, Ziemeļu bibliotēka, Zorģu bibliotēka, Zālītes bibliotēka, Rosmes bibliotēka. 

Iedzīvotāju skaita atspoguļošanai izmantoti dažādi datu avoti: PMLP dati iedzīvotāju skaita 

atspoguļošanai un CSP sniegtā informācija, dzimuma, vecuma, migrācijas, u.c. atspoguļošanai. Izmantoto 

avotu dati ir atšķirīgi, līdz ar to katra ilustrācija un tabula skatāma kā unikāls informācijas avots.  

Pēc PMLP datiem Iecavas novadā dzīvo 9406 iedzīvotāji. Laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam 

iedzīvotāju skaits Iecavas novadā ir samazinājies par 456 iedzīvotājiem. (Ilustrācija 85) 

 

Ilustrācija 85: Iedzīvotāju skaita dinamika Iecavas novadā. 

Avots: PMLP. 

Vīriešu un sieviešu dzimumu īpatsvars Iecavas novadā ir samērā līdzvērtīgs – pagastā dzīvo 4135 vīrieši 

un 4568 sievietes. Sievietes Iecavas novadā ir par 433 vairāk nekā vīrieši. (Ilustrācija 86) 

 

Ilustrācija 86: Dzimumsastāvs Iecavas novadā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo Iecavas novadā ir negatīvs, taču ar pozitīvu tendenci ievērojami 

samazināties laika posmā no 2013. līdz 2014. gadam. Dažādojot un paplašinot pakalpojumu iespējas, 

attīstot un atbalstot uzņēmējdarbību novadā, kā arī, uzlabojot infrastruktūru un dzīves vidi, tiek radīti 

labvēlīgi apstākļi dzīvei Iecavas novadā. 
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Ilustrācija 87: Ilgtermiņa migrācijas saldo Iecavas novadā. 

Avots: CSP. 

Bērnu skaits Iecavas novadā pakāpeniski samazinās vecuma kategorijā no 0 līdz 6 gadiem un no 7 līdz 18 

gadiem, savukārt ar 2014. gadu uzrāda tendenci nedaudz palielināties kategorijā no 7 līdz 18 gadiem, kas 

nozīmē, ka novadā nopietni jādomā par gados jauno iedzīvotāju noturēšanu, motivēšanu dažādās jomās 

– gan ar sporta, kultūras un izglītības pasākumiem, gan ar mācību stipendijām, gan ar pirmā darba vai 

prakses iespēju radīšanu, uzņēmējdarbības teorētisko un praktisko piemēru apguvē un realizācijā dzīvē. 

Īpaša uzmanība jāvelta arī jaunajām ģimenēm un to atbalsta iespējām, tādējādi domājot par 

demogrāfiskās situācijas uzlabošanu novadā un novada attīstības perspektīvām.  

 

Ilustrācija 88: Bērnu skaits vecuma grupās Iecavas novadā. 

Avots: CSP. 
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Iecavas novadā iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir līdzīgs situācijai Partnerības teritorijai kopumā. Iecavas 

novads ir izteikti latvisks - tajā dzīvo 72,40% latvieši, 15,30% krievu tautības cilvēki, 3,30% baltkrievi, 

1,90% ukraiņi un 1,2% poļi. (Ilustrācija 89) 

 

Ilustrācija 89: Nacionālais sastāvs Iecavas novadā 2014.gadā. 

Avots: CSP. 

Bezdarbs 

2014. gadā Iecavas novadā reģistrēti 343 bezdarbnieki. Laika periodā no 2011. gada līdz 2013. gadam 

bezdarbnieku skaits Iecavas novadā samazinājies gandrīz uz pusi līdzīgi kā tas ir arī citviet Partnerības 

teritorijā. Savukārt no 2013. gada bezdarbnieku skaits saglabājas esošā robežās. 
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Ilustrācija 90: Bezdarbnieku skaits skaitļos un % Iecavas novadā. 

Avots: NVA. 

Sieviešu un vīriešu skaita attiecība bezdarbnieku vidū ir līdzvērtīga – no kopējā bezdarbnieku skaita 

45,1% ir vīrieši, bet 54,8% - sievietes. 

 

Ilustrācija 91: Bezdarbnieku dzimuma sastāvs. Iecavas novads.2014.gads. 

Avots:NVA. 

Iecavas novadā pastāvīgo bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas 

vecumā, invalīdi bezdarbnieki un jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Šo iedzīvotāju kategoriju 

integrācijai darba tirgū jāpievērš īpaša uzmanība. 
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Ilustrācija 92: Bezdarbnieku sastāvs Iecavas novadā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Ekonomiskā situācija  

Pēc Firmas.lv datiem Iecavas novadā reģistrētas un darbojas 309 SIA, 223 zemnieku saimniecības, 59 

individuālie komersanti, 14 individuālie uzņēmumi, 10 kooperatīvās sabiedrības. (Ilustrācija 93) 

 

 

Ilustrācija 93: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Iecavas novadā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 
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Tabula 16: Iecavas novada 20 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 

Nosaukums Apgrozījums, EUR 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AGROCHEMA LATVIA” 10,118,224.00 

SIA „Iecavnieks & Co” 3,848,663.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nord Cargo” 2,689,214.00 

SIA „OLEANDRA” 1,967,174.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LV-SBS” 1,698,677.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPALS” 1,088,069.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” 948,625.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums” 762,475.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORENTINA” 582,417.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavnieks Auto” 581,779.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PIE TATJANAS” 575,704.00 

SIA „Profipak SL” 518,541.00 

Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība „LIEPZIEDI” 488,341.00 

SIA „RAIVITA” 424,374.00 

SIA „VITU” 421,734.00 

SIA „AGRO AIZKALNI” 408,466.00 

SIA „Ekoplastika” 402,793.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Timber Grinvalde” 371,585.00 

SIA „M” 368,439.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DIGITOURS” 349,000.00 

Avots: Lursoft. 

Tomēr analizējot novadā esošos uzņēmumus, jāsecina, ka daļa no tiem faktiski neatrodas Iecavas novada 

teritorijā. Piemēram, SIA „Digitours”, „LV-SBS”, u.c. 

Līdzīgi kā citviet Partnerības teritorijā, arī Iecavas novadā galvenokārt darbojas uzņēmumi ar gada 

apgrozījumu zem 70 000 euro. Veicot izpēti Lursoft datu bāzē par uzņēmumu apgrozījumiem, tikai 55 no 

visiem Iecavas novada uzņēmumiem (nevērtējot zemnieku saimniecības) bijuši ar apgrozījumu virs 

70000 EUR. 

Uzņēmumi Iecavas novadā darbojas dažādās uzņēmējdarbības sfērās – lauksaimniecība, graudu 

pirmapstrāde, eļļas augu sēklu apstrāde, videi draudzīgu koksnes apstrādes līdzekļu ražošana, olu 

ražošana, slāpekļa un komplekso mēslojumu ražošana un izplatīšana, mēbeļu ražošana, tērauda 

konstrukciju projektēšana un ražošana u.c.  

Iecavas novada aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku var skatīt 94.ilustrācijā. 
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Ilustrācija 94: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Iecavas novadā reģistrētas 40 biedrības. To darbības jomas ir dažādas, piemēram, biedrība „Radam”  

darbojas mākslas, kultūras, veselīga dzīvesveida un kultūrvēsturiskā mantojuma jomā; Iecavas sieviešu 

klubs „Liepas”; Iecavas jauniešu padome; „Arhīvs” – sporta vēstures un novada vēstures ekspozīcijas; 

Iecavas tautfrontiešu apvienība; Iecavas hokeja klubs; „Moskvich club.lv”; „Vardes” – sports, kultūra, 

aktīvs dzīvesveids; futbola klubs „Iecava”; Zorģu radošā kopa.  

Tūrisms  

Iecavas novadā ir vairāki nelieli tūrisma apskates objekti, to skaitā ievērojamākie – mini zoo „Dobuļi”, 

Dievdārziņš, kas ir senvieta Iecavas upes krastā, sporta un vēstures muzejs, Iecavas parks un muižas 

apbūve, Dzimtmisas muiža.  

17. tabulā var apskatīt tūrisma objektu apmeklētību laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam. 

Tabula 17: Ievērojamākie tūrisma objekti Iecavas novadā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības gradācija 
(1-10) 

Mini zoo „Dobuļi” 10750 6 

Kempings „Labirinti” 4524 8 

Iecavas lut.baznīca 300 10 

Avots: Bauskas TIC. 

Iecavas novadā atrodas arī vairāki valsts nozīmes kultūrvēstures objekti. 

Tabula 18: Iecavas novada Valsts nozīmes kultūrvēstures objekti 

Objekts Veids Tips 
Iesaiste 
tūrismā 

Rājumnieku senkapi Arheoloģija senkapi 1 

Strēļu senkapi Arheoloģija senkapi 1 

Iecavas luterāņu baznīca ar žogu un 
vārtiem 

Arhitektūra baznīca 2 

Iecavas muižas apbūve ar parku Arhitektūra muižas 
komplekss 

2 

Rutenieku apmetne Arheoloģija apmetne 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 
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Attīstīts ir tūrisma mītņu piedāvājums Iecavas novadā. 

Tabula 19: Tūristu mītnes Iecavas novadā 

Tūristu mītne - nosaukums 
Tūristu mītnes 

tips 
Gultasvietu 

skaits 

„Brencis” - motelis motelis 42 

„Iecupes” - viesu nams viesu nams 24 

„Dārta” - viesu nams viesu nams 4 

„Kloniņš” - viesu nams viesu nams 10 

„Labirinti” - atrakciju parks kempings 32 

Iecava viesu nams 15 

Kalnakrinkas viesu nams 10 

Avots: Bauskas TIC un Vidzemes tūrisma augstskolas apkopotā informācija. 

3.2.1 Kopsavilkums par Iecavas novadu Partnerības kontekstā: 

Iedzīvotāji: 

Iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, kas saistāms ar iedzīvotāju vecuma palielināšanos, bet 
vienlaikus vērā ņemami faktori ir: 

- Pēdējos gados mainīga ir iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija; 
- Nedaudz samazinās bērnu skaits, bet nedaudz palielinās jauniešu skaits. 

 

Nodarbinātība: 

Pēdējos gados būtiski samazinājies bezdarba līmenis, kas varētu būt saistīts, gan ar bezdarbnieku 
aizplūšanu uz citām teritorijām Latvijā vai ārpus valsts, kā arī nevēlēšanos būt bezdarbnieku uzskaitē, bet 
vērā ņemami faktori turpmākai teritorijas attīstībai ir: 

- Salīdzinoši augstais bezdarba līmenis jauniešu un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū; 
- Augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas potenciāli rada paaugstinātu sociālās atstumtības 

risku. 

Uzņēmējdarbība: 

Novadā vērojama jaunu uzņēmumu veidošanās, it sevišķi 2010.gadā, kas varētu būt saistīts ar 
ekonomisko krīzi valstī un iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar savu uzņēmējdarbību, bet pēdējo divu gadu 
laikā jaunu uzņēmumu veidošanās daudzums ir samazinājies. 
 
Iecavas novads Partnerības kontekstā atšķiras ar lielāku uzņēmējdarbības nozaru dažādību, mazāku 
īpatsvaru veidojot zemnieku saimniecību skaitam. Novadā izteikti darbojas lielāki ražošanas uzņēmumi, 
bet tai pat laikā liels skaits uzņēmumu ir nelieli un to gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR. 
Darbojas gan ražošanas uzņēmumi, gan lauksaimniecības un tūrisma nozares uzņēmumi. 
 

Potenciālās uzņēmējdarbības attīstības nozares: 

Ņemot vērā esošo situāciju un pēdējos gados izveidotos jaunos uzņēmumus, gan arī potenciālās 
attīstības nozares, tuvākajos gados būtu sniedzams atbalsts šādām nozarēm: 

- Ražošanas nozarei, it sevišķi darba vietu saglabāšanai, inovācijām un preču/produktu 
pievienotās vērtības paaugstināšanai; 

- Lauksaimniecības nozarei, it sevišķi sadarbībai, tirdzniecībai un pievienotās vērtības radīšanai; 
- Tūrisma nozarei, it sevišķi sadarbībai un kopīgu tūrisma piedāvājumu radīšanai, meklējot savu 

nišu tūrisma piedāvājumu tirgū; 
- Sociālai uzņēmējdarbībai – it sevišķi jauniešu, pirmspensijas vecuma iedzīvotāju un ilgstošo 

bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū. 
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Atbalsts pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā: 

Partnerība ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu varētu sniegt atbalstu Iecavas 
novada pašvaldības Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ieviešanai šādos virzienos: 
 
P1.1. Uz nākotni orientēta, gudra un atklāta novada pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu 
R1.1.3.: Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību 
 
P1.2. Kvalitatīva izglītība 
R1.2.2.: Attīstīt mūžizglītības pakalpojumus 
 
P1.3. Daudzveidīga kultūras un sporta vide 
R1.3.3.: Attīstīt sporta piedāvājumu un infrastruktūru 
 
P2.7. Publiskās telpas labiekārtošana 
R2.7.1.: Izstrādāt apdzīvoto vietu centru attīstības plānus 
R2.7.2.: Labiekārtot publisko telpu 
 
P3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta politikas izveide un īstenošana 
R3.1.2.: Attīstīt vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru  
R3.1.3.: Veicināt novada uzņēmumu sadarbību  
R3.1.4.: Motivēt uzņēmumu izveidi un darbību 
 
P3.2. Nodarbinātības veicināšana 
R3.2.1.: Veicināt jauniešu nodarbinātību  
R3.2.2.: Pilnveidot darba tirgu 
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3.3 RUNDĀLES NOVADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundāles novada teritorijas raksturojums  

Rundāles novads atrodas Partnerības teritorijas rietumos un aizņem 231,1 km².  

Rundāles novadu veido: 

Rundāles (91,44 km², administratīvais centrs – Pilsrundāle) pagasts; 

Viesturu (81,55 km², administratīvais centrs - Bērstele) pagasts; 

Svitenes (58,15 km², administratīvais centrs - Svitene) pagasts.  

Novads ziemeļos un ziemeļrietumos robežojas ar Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastu, Vircavas 

pagastu un Sesavas pagastu. Dienvidos un dienvidaustrumos novads robežojas ar Lietuvas Republiku un 

Bauskas novada Īslīces pagastu, bet ziemeļaustrumos un austrumos - ar Bauskas novada Bauskas pilsētu, 

Bauskas novada Codes un Mežotnes pagastiem. 

Rundāles novadu šķērso valsts reģionālas nozīmes autoceļš Dobele – Bauska, kā arī vairāki vietējās 

nozīmes autoceļi. Rundāles novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, kas sastāda 77,0% no kopējās zemes platības, 14,7% kopējās teritorijas platības klāj meži. 
Rundāles novada teritorija kopā ar Bauskas, Dobeles, Tērvetes un Jelgavas novadiem iekļauta nacionālās 

nozīmes lauksaimniecības teritoriju sarakstā. 

Novads izveidots vairākkārtēju administratīvo reformu rezultātā. Novada administratīvais centrs – 

Pilsrundāle, kas ir lielākais un labiekārtotākais novada ciems, atrodas 15 km attālumā no tuvākās pilsētas 

– Bauskas, 45 km attālumā līdz Zemgales reģiona centram – Jelgavai 45 km un 80 km attālumā līdz valsts 
galvaspilsētai Rīgai. 
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Pilsrundāles ciemā, kurš sācis veidoties jau 15.gadsimta beigās, atrodas nozīmīgs valsts nozīmes tūrisma 

objekts - Rundāles pils muzejs.  

Iedzīvotāji  

Iedzīvotāju skaita atspoguļošanai izmantoti dažādi datu avoti: PMLP dati iedzīvotāju skaita 

atspoguļošanai un CSP sniegtā informācija, dzimuma, vecuma, migrācijas, u.c. atspoguļošanai. Izmantoto 

avotu dati ir atšķirīgi, līdz ar to katra ilustrācija un tabula skatāma kā unikāls informācijas avots.  

Pēc PMLP datiem Rundāles novadā dzīvo 3964 iedzīvotāji. Laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam 

iedzīvotāju skaits Rundāles novadā ir samazinājies par 309 iedzīvotājiem. (Ilustrācija 95,96) 

 

Ilustrācija 95: Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2010.-2015. 

Avots: PMLP. 

Iedzīvotāju skaits Rundāles novadā samazinājies pakāpeniski.  

 

Ilustrācija 96: Iedzīvotāju skaita dinamika Runadāles novadā. 

Avots: PMLP. 

Ilgtermiņa migrācijas saldo Rundāles novadā ir negatīvs, neskatoties uz to, ka laika posmā no 2010. Līdz 

2012. gadam tas pakāpies līdz pozitīvai atzīmei. 
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Ilustrācija 97: Ilgtermiņa migrācijas saldo Rundāles novadā. 

Avots: CSP. 

Bērnu skaits Rundāles novadā laika periodā no 2011.gada līdz 2015.gadam nav būtiski mainījies. Vecuma 

grupā no 7 līdz 18 gadiem ir vērojams neliels jauniešu skaita samazinājums, kas skaidrojams ar jauniešu 

migrāciju uz lielākām pilsētām izglītības ieguves nolūkos, kā arī lielāku iespēju un jaunu atklāsmju 

meklējumos. Savukārt vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem laikā no 2012. gada vērojams pat neliels 

pieaugums. (Ilustrācija 98) 

 

Ilustrācija 98: Bērnu skaits vecuma grupās Rundāles novadā. 

Avots: CSP. 

Arī Rundāles novadā iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir izteikti latvisks – te dzīvo 68,9 % latviešu, 12,5 % krievu 

tautības pārstāvji un jau daudz mazākā skaitā – lietuvieši, baltkrievi, poļi un ukraiņi. (Ilustrācija 99) 
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Ilustrācija 99: Nacionālais sastāvs Rundāles novadā 2014.gadā. 

Avots: CSP. 

Bezdarbs 

NVA dati liecina, ka 2014. gadā Rundāles novadā reģistrēti 270 bez darba esoši iedzīvotāji. Bezdarbnieku 

skaits Rundāles novada teritorijā laikā no 2011.gada līdz 2014.gadam ir samazinājies, taču ne tik 

ievērojami kā tas ir bijis citās Partnerības teritorijas vietās, tādēļ jāsecina, ka bezdarbs ir joprojām 

aktuāla problēma Rundāles novadā, kas jārisina, atbalstot esošo uzņēmējdarbību un veicinot jaunu 

uzņēmumu veidošanos un ienākšanu Rundāles novadā. (Ilustrācija 100) 

 

Ilustrācija 100: Bezdarbnieku skaits skaitļos un % Rundāles novadā. 

Avots: NVA. 
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40,3% bezdarbnieku Rundāles novadā ir vīrieši, bet 59,6% - sievietes. Bezdarbam Rundāles novadā ir 

sezonāls raksturs, vasarā bezdarbs nedaudz samazinās, savukārt gada beigās atkal palielinās. Tas 

skaidrojams ar teritorijai raksturīgo lauksaimniecības jomas pārsvaru uznēmējdarbībā.  

 

Ilustrācija 101: Bezdarbnieku dzimuma sastāvs. Rundāles novads.2014.gads. 

Avots: NVA. 

Ekonomiskā situācija  

Novada teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Zemgales līdzenumā ar lauksaimniecības attīstībai 

labvēlīgiem dabas resursiem - plašiem un auglīgiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju laukiem 

un zemkopības attīstībai piemērotu klimatu, kā arī bagātais kultūrvēsturiskais mantojums ar nozīmīgāko, 

atpazīstamāko un plaši apmeklēto Rundāles pils muzeju ar parku, noteicis galvenās uzņēmējdarbības 

specializācijas pašvaldībā - lauksaimniecība, tūrisms un pakalpojumi. 

Rundāles novada teritorijai raksturīgas plašas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijas, tajā skaitā, 

kā Latvijas nacionālā bagātība un vērtīgs attīstības resurss noteiktās nacionālās nozīmes 

lauksaimniecības teritorijas (9351 ha), kas ir 52,3% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tās ir 

vienas no auglīgākajām zemēm Latvijā, un šis apstāklis veicinājis un turpina veicināt lauksaimniecības 

nozares attīstību. Līdz ar to lielākā daļa novada iedzīvotāju ir nodarbināta lauksaimniecībā. Līdz ar 

lauksaimniecības attīstībai labvēlīgajiem dabas resursiem, zemkopība ir attīstītākā un nozīmīgākā no 

saimnieciskajām darbībām novadā. Lielākie zemnieki un uzņēmēji apsaimnieko 100 - 1000 ha lielas 

saimniecības un galvenokārt specializējušies graudkopībā un rapša audzēšanā, piena lopkopībā, kā arī 

dārzeņu un ogu audzēšanā. Saražotā lauksaimniecības produkcija tiek pārdota nepārstrādātā veidā, tikai 

neliels skaits lauksaimniecības uzņēmumu nodarbojas ar produkcijas pārstrādi. Novada teritorijā nav 

nevienas rūpnieciskās ražotnes. 

Nozaru griezumā, reģistrētos uzņēmumus raksturo procentuālais sadalījums: lauksaimnieciskā ražošana 

(~70% ), mazumtirdzniecība (~7%), tūrisma pakalpojumi (~5%), autopakalpojumi un autoserviss (~4%), 

celtniecības pakalpojumi (4%), citas darbības nozares (~10%). Nozīmīgākie darba devēji Rundāles novadā 

ir Rundāles pils muzejs, Rundāles novada dome, Pilsrundāles vidusskola ar struktūrvienībām un 

Saulaines Profesionālā vidusskola, lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības. 
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Tabula 20: Rundāles novada 20 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 

Nosaukums Apgrozījums, EUR 

Āra Burkāna zemnieku saimniecība „SĒJAS”       4,719,611.00 

Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība „SMILDZIŅAS”       2,045,869.00 

Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība „SINTIJAS”       1,446,105.00 

Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība „URŠTĒNI”         935,589.00 

Rundāles novada Svitenes pagasta zemnieku saimniecība „ZEMGAĻI”         831,616.00 

Bauskas rajona Viesturu pagasta zemnieku saimniecība „CERIŅI”         733,665.00 

Alda Auzas zemnieku saimniecība „KAŽI”         693,266.00 

Bauskas rajona Rundāles pagasta zemnieku saimniecība „Druvas”         625,341.00 

Punkas Ivara zemnieku saimniecība „PALEJAS”         503,175.00 

Raimonda Kazbuķa zemnieku saimniecība „MŪRNIEKI”         421,203.00 

Ceplītes Ineses zemnieku saimniecība „LĪDAKAS”         407,891.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biroju atbalsts”         397,334.00 

Kirkilas Daigas zemnieku saimniecība „AKMENTIŅI”         346,269.00 

Macpana Sarmja zemnieku saimniecība „LIELUPE”         340,783.00 

SIA „VA”         308,213.00 

SIA „ZIEDOŅI-2”         286,411.00 

Jāņa Brezina zemnieku saimniecība „MEŽOTNES STACIJA”         260,260.00 

Ginta Lapsas zemnieku saimniecība „DUČKĒNI”         247,955.00 

SIA „GS-Markets”         247,872.00 

Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība „GAITIŅI”         221,613.00 

Avots: Lursoft. 

Rundāles novadā reģistrēto uzņēmumu dinamika apskatāma 102.ilustrācijā.  

 

Ilustrācija 102: Reģistrēto uzņēmumu dinamika Rundāles novadā. 

Avots: Firmas.lv. 
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Tūrisma apskates objekti Rundāles novadā  

Rundāles novadā ir daudzveidīgas tūrisma iespējas. Rundāles pils ir nozīmīgākais tūrisma objekts novadā, 

taču bez tā novadā ir apskatāma arī Mazmežotnes muiža, lauku māja „Straumēni”, Lielbērsteles dabas 

parks u.c. Sīkāk tūrisma apskates objekti raksturoti pagastu griezumā.  

Tabula 21: Tūristu mītnes Rundāles novadā 

Tūristu mītne - nosaukums Tūristu mītnes tips Pagasts 
Gultasvietu 
skaits (bez 

papildgultām) 

"Baltā māja" - Rundāles pils kalpu māja lauku māja Rundāles pag. 22 

"Straumēni" - lauku māja lauku māja, brīvdienu māja Rundāles pag. 4 

Mazmežotnes muiža Viesnīca Rundāles pag. 12 

Vīnkalni / (Hotel Rundāle - Booking) viesu nams Rundāles pag. 30 

Avots: Bauskas TIC un Vidzemes tūrisma augstskolas apkopotā informācija. 

3.3.1 Rundāles pagasts 

Rundāles pagasts atrodas Bauskas rajona dienvidrietumu daļā Zemgales līdzenuma dienvidu daļā un 

robežojas ar Lietuvas Republiku, Bauskas rajona Svitenes, Īslīces, Viesturu, Mežotnes pagastiem, Bauskas 

pilsētu. Attālums līdz Bauskai ir 15 km, līdz Rīgai - 80 km. 

Rundāles pagasta administratīvais centrs izveidojies Pilsrundālē, kur atrodas Rundāles novada dome, 

vidusskola, Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Latvijas Pasta Pilsrundāles nodaļa, ģimenes 

ārsta prakse. 

Pagasta teritorijā darbojas trīs izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”, 

Pilsrundāles vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola. Ir divas bibliotēkas - Pilsrundālē un 

Vecrundālē.  

Rundāles pagasta zeme 6832 ha (74,7%) ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras 5523 ha ir 

meliorēta, 1429 ha (15,6%) aizņem meži un krūmi, zem ūdeņiem ir apmēram 245 ha (2,8%). Rundāles 

pagastā ir auglīga zeme, tas veicinājis lauksaimniecības attīstību un lielākā daļa pagasta iedzīvotāju 

nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. 

Pilsrundālē ir ģimenes ārsta prakses vieta, aptieka, pārtikas un saimniecības preču veikali, bērnu 

laukumi, kabeļtelevīzija, interneta tīkls, publiskais interneta pieejas punkts, laba sabiedriskā transporta 

kustība. Pilsrundāles ciemā atrodas Latvijā un ārpus tās robežām iecienīts tūrisma objekts Rundāles pils. 

Iedzīvotāji  

Atbilstoši PMLP datiem iedzīvotāju skaits Rundāles novadā uz 2014.gadu ir 2019 iedzīvotāji. Laika 

periodā no 2010. līdz 2015.gadam iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinājies par 145 iedzīvotājiem. 

(Ilustrācija 103) 
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Ilustrācija 103: Iedzīvotāju skaita dinamika Rundāles pagastā. 

Avots: PMLP. 

Sieviešu un vīriešu skaita attiecība Rundāles novadā ir gandrīz līdzvērtīga –  nedaudz (par 83) pārsvarā ir 

sievietes. (Ilustrācija 104) 

 

Ilustrācija 104: Dzimumsastāvs Rundāles pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Rundāles pagastā reģistrētas un aktīvi darbojas 97 zemnieku saimniecības, 49 SIA, 

11 individuālie komersanti, 7 individuālie uzņēmēji un viena akciju sabiedrība.  

 

Ilustrācija 105: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Rundāles pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 
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Paralēli dominējošajai lauksaimniecības jomai, Rundāles pagastā liela daļa uzņēmēju darbojas tūrisma 

jomā, piemēram: 

„Krastiņi” – pirts, viesību telpas; 

„Eleana.IU” – vēsturiski teatralizēti uzvedumi, pasākumi; 

„Baltā māja” – viesu nams; 

„Lejnieki” – izjādes ar zirgiem. 

106.ilustrācijā attēlota aktīvo jauno uzņēmumu dinamika Rundāles pagastā.  

 

Ilustrācija 106: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Rundāles pagastā reģistrētas 15 biedrības. Tāpat kā citos novados un pagastos to darbības jomas ir gana 

daudzveidīgas – jauniešu interešu organizācijas, mednieku biedrības, senioru biedrība, lauksaimnieku 

biedrība. 

Bezdarbnieku skaits Rundāles pagastā laika periodā no 2011. gada līdz 2014. gadam ir pakāpeniski 

samazinājies. (Ilustrācija 107) 

 

Ilustrācija 107: Bezdarbnieku skaita dinamika Rundāles pagastā. 

Avots: NVA. 
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Rundāles pagastā bezdarbnieku sastāvu veido ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas vecumā, 

invalīdi bezdarbnieki un jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Šo iedzīvotāju kategoriju integrācijai 

darba tirgū jāpievērš īpaša uzmanība. (Ilustrācija 108) 

 

Ilustrācija 108: Bezdarbnieku sastāvs Rundāles pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Tūrisms  

Rundāles pagastā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no tiem - 

Rundāles pils ansamblis, Kaucmindes muiža, Bornsmindes muiža un parks, Mežotnes pilskalns ar 

senpilsētu, Vīnakalns - pilskalns. 

Tabula 22: Valsts nozīmes kultūrvēstures objekti Rundāles pagastā. 

Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Melnā poda stāsts (Baltā māja, Krogs un kalpu 
māja (Rundāles pilī)) 

Arhitektūra 3 

Līgotņu apmetne Arheoloģija 1 

Mežotnes pilskalns ar senpilsētu Arheoloģija 3 

Mežotnes senkapi Arheoloģija 1 

Vīna kalns – pilskalns Arheoloģija 1 

Parks (Kaucmindes muižā) Arhitektūra 1 

Rundāles pils apbūves ansamblis Arhitektūra 3 

Kaucmindes muižas muižnieka dzīvojamā ēka Arhitektūra 1 

Rundāles pils Arhitektūra 3 

Dārznieka mājiņa (Rundāles pilī) Arhitektūra 3 

Parks (Rundāles pilī) Arhitektūra 3 

Staļļi ar saimniecības piebūvēm (Rundāles pilī) Arhitektūra 3 

Vārti un žogs (Rundāles pilī) Arhitektūra 3 

Ziedoņu apmetne un senkapi Arheoloģija 1 
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Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Bornsmindes muižas apbūve ar parku Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

23.tabulā norādīta ievērojamāko tūrisma objektu apmeklētība laika posmā no 2009. līdz 2014.gadam. 

Tabula 23: Ievērojamākie tūrisma piesaistes objekti un pasākumi Rundāles pagastā 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Rundāles pils muzejs 213188 3 

Dārza svētki Rundāles pilī (tiek 
ieskaitīti parka apmeklētāju 
statistikā, pasākums notiek katru 
gadu citā mēnesī, atbilstoši 
tēmai) 

6029,4 7 

Senās mūzikas festivāla 
noslēgumkoncerts Rundāles pilī 

2385,67 9 

Retro auto moto ekspozīcija, 
Mežmaļi, Gasūns 

2000 9 

Mežotnes pilskalna svētki 1025 9 

Avots: KM atlasīta informācija/ kultūraskarte.lv/ TAVA preses relīze 04.03.2015. 
http://www.tava.gov.lv/lv/vispopularakie-pern-rundales-pils-muzejs-un-turaidas-muzejrezervats/ Bez Tabu 
17.01.2011./ Bauskas TIC/ FB lapu profili. 

3.3.2 Svitenes pagasts 

Svitenes pagasts atrodas Rundāles novada dienvidu daļā un robežojas ar Lietuvas Republiku, Jelgavas 

novada Sesavas pagastu, Rundāles novada Viesturu pagastu un Rundāles pagastu. 

Svitenes pagasta platība ir 58.2 km2. Pēc platības tas ir novada mazākais pagasts. Pagasta teritorija 

izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Pagasta teritorijas ziemeļu robeža ir valsts autoceļš 

Annenieki-Dobele-Eleja-Bauska-Jaunjelgava jeb „Zemgales josta”. Attālums līdz rajona centram - Bauskai 

ir 22 km. Līdz Rīgai ir 88 km. 

Pagastā atrodas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Svitenes skola, Tautas nams, bibliotēka, 

doktorāts, pasta nodaļa. Pagastā ir arī 17. gadsimtā celtā luterāņu baznīca un 19. gadsimtā celtā Svitenes 

muižas ēka. 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Svitenes pagasta doktorāts un aptieka. 

Pagasta teritorijā pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša un dārzeņu audzēšanu, nedaudz ar piena 

ražošanu.  Svitene ir slavena ar kāpostu audzēšanu un ieņem vienu no pirmajām vietām šajā nozarē. 

Iedzīvotāji  

Pēc PMLP datiem Rundāles novada Svitenes pagastā reģistrēti 877 iedzīvotāji. Laika periodā no 2010. 

gada līdz 2015.gadam vērojams pakāpenisks iedzīvotāju skaita samazinājums. (Ilustrācija 109) 
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Ilustrācija 109: Iedzīvotāju skaita dinamika Svitenes pagastā. 

Avots: PMLP. 

Vīriešu un sieviešu skaits Svitenes pagasta teritorijā ir samērā līdzvērtīgs. Vīrieši ir 48,1 %, sievietes – 

51,8 % no iedzīvotāju kopskaita. (Ilustrācija 110) 

 

Ilustrācija 110: Dzimumsastāvs Svitenes pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Svitenes pagastā reģistrēta 61 zemnieku saimniecība, 13 SIA, 4 individuālie 

komersanti, 2 individuālie uzņēmumi. Reģistrētas arī 4 biedrības. (Ilustrācija 111) 

 

Ilustrācija 111: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Svitenes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

112. Ilustrācijā attēlota aktīvo jauno uzņēmumu dinamika Rundāles novada Svitenes pagastā. 
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Ilustrācija 112: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bezdarbnieku skaits Svitenes pagastā pakāpeniski samazinājies laika periodā no 2011. gada līdz 

2013.gadam. No 2013.gada seko neliels bezdarbnieku skaita palielinājums. Iespējams tas saistāms ar 

bezdarba sezonālo dabu Partnerības teritorijā kopumā – teritorijā, kur galvenais uzņēmējdarbības veids 

ir lauksaimniecība, arī nodarbinātība lielākoties ir sezonāla. (Ilustrācija 113) 

 

Ilustrācija 113: Bezdarbnieku skaita dinamika Svitenes pagastā. 

Avots: NVA. 

Kopējo bezdarbnieku sastāvu Svitenes pagastā veido ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši vecumā no 15 līdz 

24 gadiem, cilvēki pirmspensijas vecumā un invalīdi bezdarbnieki. (Ilustrācija 114) 
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Ilustrācija 114: Bezdarbnieku sastāvs Svitenes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Tūrisma un apskates objekti Svitenes pagastā  

Tabula 24: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Svitenes pagastā. 

Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Liksmaņu senkapi Arheoloģija 1 

Melnzemes kalns – apmetne Arheoloģija 1 

Svitenes parka senkapi Arheoloģija 1 

Bērsteles luterāņu baznīca Arhitektūra 1 

Svitenes muižas apbūve Arhitektūra 1 

Dzīvojamā ēka (Svitenes muižā) Arhitektūra 1 

Kalpu dzīvojamā un 
saimniecības ēka (Svitenes 
muižā) 

Arhitektūra 1 

Kapliča (Elmptu dzimtas, 
Svitenes muižā) 

Arhitektūra 1 

Klēts (Svitenes muižā) Arhitektūra 1 

Parks (Svitenes muižā) Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

3.3.3 Viesturu pagasts 

Viesturu pagasts atrodas Bauskas rajona dienviddaļā, Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā 

Lielupes kreisajā krastā. Pagasts atrodas 20km attālumā no Bauskas un 80km attālumā no Rīgas. Pagasta 

teritorijā ir divi ciemi - Bērsteles ciems un Viesturu ciems. Apdzīvotas vietas - Galzemji, Grāvendāle, 

Vairogi. 

Viesturu pagasta teritorija - 8154,8 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 6740, 9 ha jeb 83 %, meži 

- 11%.  
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Pagastā ceļu kopgarums ir 55,31 km. Pagasta teritoriju šķērso valsts autoceļš Dobele – Bauska - 

„Zemgales josta". Teritorijai cauri tek Īslīce, Svitene ar Kapupi un Liepari, pamalē Sesava un Upele. 

Pagasta austrumu robeža iet pa Lielupes upi. Viesturu pagastā atrodas ainaviski vērtīgas un īpaši 

aizsargājamas teritorijas, dižkoki. Lielbērsteles dabas parks noteikts kā dabas piemineklis, jo parkā ir 

aizsargājami dendroloģiskie stādījumi. Kā īpaši aizsargājami gan vietējās nozīmes, gan republikas 

nozīmes objekti, Viesturu pagastā ir noteikti vairāki dižkoki. 

Viesturu pagastā darbojas viena pašvaldības iestāde – Bērsteles pamatskola - bērnudārzs. Pagastā ir 

divas bibliotēkas – Viesturos un Bērstelē. Iedzīvotājus apkalpo 2 ģimenes ārsti.  

Pagasta teritorijā ir Bērsteles kultūras nams. Viesturu ciemā - Kultūras un sociālais centrs. 

Viesturu pagasta galvenais ekonomiskais balsts ir lauksaimniecība. 

Iedzīvotāji  

Viesturu pagastā reģistrēti 1068 iedzīvotāji. Laika periodā no 2010.gada līdz 2015.gadam iedzīvotāju 

skaits ir pakāpeniski samazinājies par 68 iedzīvotājiem. (Ilustrācija 115) 

 

Ilustrācija 115: Iedzīvotāju skaita dinamika Viesturu pagastā. 

Avots: PMLP. 

Sieviešu un vīriešu skaita attiecība pagasta teritorijā ir absolūti līdzvērtīga. (Ilustrācija 116) 

 

Ilustrācija 116: Dzimumsastāvs Viesturu pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Viesturu pagastā reģistrētas un aktīvi darbojas 100 zemnieku saimniecības, 20 SIA, 

9 individuālie komersanti, 1 kooperatīvā sabiedrība. (Ilustrācija 117) 
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Ilustrācija 117: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Viesturu pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

118. Ilustrācijā  var aplūkot aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku Viesturu pagastā. 

 

Ilustrācija 118: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Pagastā reģistrētas arī 4 biedrības, kurās iedzīvotāji apvienojušies, lai pārstāvētu savas intereses un 

realizētu kopīgās aktivitātes.  

Bezdarbnieku skaits Viesturu pagastā pakāpeniski samazinājies laika periodā no 2011.gada līdz 

2013.gadam. No 2013.gada seko neliels bezdarbnieku skaita palielinājums gluži tāpat kā Svitenes 

pagastā. Iespējams, tas saistāms ar bezdarba sezonālo dabu Partnerības teritorijā kopumā – teritorijā, 

kur galvenais uzņēmējdarbības veids ir lauksaimniecība, arī nodarbinātība lielākoties ir sezonāla. 

(Ilustrācija 119) 
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Ilustrācija 119: Bezdarbnieku skaita dinamika Viesturu pagastā. 

Avots: NVA. 

Kopējo bezdarbnieku sastāvu Viesturu pagastā veido galvenokārt ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki 

pirmspensijas vecumā, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem un invalīdi bezdarbnieki. (Ilustrācija 120) 

 

Ilustrācija 120: Bezdarbnieku sastāvs Viesturu pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Tūrisma un apskates objekti  

Viesturu pagastā atrodas divi vietējās nozīmes kultūras pieminekļi:  

- Galzemju senkapi;  

- Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta. 
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Kultūrvēsturiska nozīme ir arī Bērsteles muižas kalpu mājai, kas atrodas Bērsteles ciemā. Kā vēstures un 

kultūras piemineklis uzskatāmi II pasaules karā kritušo sarkanarmiešu kareivju brāļu kapi pie Melanšu 

kapsētas.  

3.3.4 Kopsavilkums par Rundāles novadu Partnerības kontekstā 

Iedzīvotāji: 

Iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, kas saistāms ar iedzīvotāju vecuma palielināšanos, bet 
vienlaikus vērā ņemami faktori ir: 

- Pēdējos gados mainīga ir iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija; 
- Vērojama jauniešu skaita samazināšanās. 

 

Nodarbinātība: 

Pēdējos gados nedaudz samazinājies bezdarba līmenis, kas varētu būt saistīts, gan ar bezdarbnieku 
aizplūšanu uz citām teritorijām Latvijā vai ārpus valsts, kā arī nevēlēšanos būt bezdarbnieku uzskaitē, bet 
vērā ņemami faktori turpmākai teritorijas attīstībai ir: 

- Relatīvi augstais bezdarba līmenis Partnerības teritorijā kopumā; 
- Augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits un sociāli neaizsargāto grupu – jaunieši, invalīdi un 

personas pirmspensijas vecumā, augstais bezdarba rādītājs, kas potenciāli rada paaugstinātu 
sociālās atstumtības risku; 

- Bezdarba rādītājam ir izteikta sezonalitāte, kas norāda, ka novada būtiskākā uzņēmējdarbības 
nozare – lauksaimniecība – nevar nodrošināt pastāvīgas darba vietas visa gada garumā. 

 

Uzņēmējdarbība: 

Rundāles novadā ir īpaši izteikta lauksaimnieciskā ražošana, kas veido absolūti lielāko daļu no novada 
uzņēmējdarbības nozares. Šī ir uz vietējiem resursiem balstīta un vēsturiski nozīmīga nozare, bet 
vienlaikus tā nevar nodrošināt darbu visa gada garumā, sezonalitātes ietekmes dēļ. Novadā ir būtiski 
tūrisma resursi un attīstītās tūrisma pakalpojumi, kuri varētu kļūt par alternatīvu esošajai saimniekošanai 
un ieņēmumu radītāju ārpus lauksaimniecībai nozīmīgās sezonas.  
 

Potenciālās uzņēmējdarbības attīstības nozares: 

Ņemot vērā potenciālās attīstības nozares, tuvākajos gados būtu sniedzams atbalsts šādām nozarēm: 
- Lauksaimniecības nozarei, it sevišķi sadarbība, tirdzniecībai un pievienotās vērtības radīšanai; 
- Tūrisma nozarei, it sevišķi sadarbībai un kopīgu tūrisma piedāvājumu radīšanai, meklējot 

sezonalitātes ietekmi mazinošu darbības nišu; 
- Sociālai uzņēmējdarbībai – it sevišķi jauniešu, pirmspensijas vecuma iedzīvotāju un ilgstošo 

bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū, tai skaitā savas ražošanas uzsākšanai. 
 

Atbalsts pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā: 

Partnerība ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu varētu sniegt atbalstu Rundāles 
novada pašvaldības Rundāles novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanai šādos 
virzienos: 
 
1. stratēģiskais mērķis/1.vidēja termiņa prioritāte: Attīstīt sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu dzīves 
vidi 
11. Darbības virziens: Teritorijas labiekārtošana un attīstība 
12.Darbības virziens: Tūrisma objektu un rekreācijas vietu attīstība 
 



96 |  
 

2.stratēģiskais mērķis/ 2.vidēja termiņa prioritāte: Radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam 
daudzveidīgas, atbilstošas izglītošanās un personības attīstības iespējas mūža garumā 
4.Darbības virziens: Tālākizglītības un mūžizglītības attīstība 
 
3.stratēģiskais mērķis/ 3.vidēja termiņa prioritāte: Izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, 
sporta, atpūtas, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem 
1.Darbības virziens: Kultūras un sporta objektu attīstība 
3.Darbības virziens: Iedibināto aktivitāšu un tradīciju saglabāšana un attīstība  
6.Darbības virziens: Kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana 
 
4.stratēģiskais mērķis/ 4.vidēja termiņa prioritāte: Veidot ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi, ilgtspējīgi 
izmantojot pieejamos dabas resursus 
2.Darbības virziens: Ekonomiskas attīstības atbalstošas vides veidošana 
3.Darbības virziens: Saimniecisko nozaru attīstības veicināšana 
4.Darbības virziens: Nozaru uzņēmēju sadarbības koordinācija 
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3.4 VECUMNIEKU NOVADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecumnieku novada teritorijas raksturojums  

Vecumnieku novads atrodas Partnerības teritorijas austrumu daļā un aizņem 844,4km². Novads 

robežojas ar Lietuvas Republiku, Bauskas, Iecavas, Baldones, Ķeguma, Jaunjelgavas, Neretas novadiem. 

Vecumnieku novadu veido seši pagasti: Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, Kurmenes un Valles 

pagasti. 

Partnerības darbības teritorijā neietilpst Valles un Kurmenes pagasti, kas iekļaujas Aizkraukles rajona 

lauku partnerībā, kā tas bijis līdz novadu reformai.  

Partnerības teritorijā ietilpst šādi Vecumnieku novada pagasti: 

Vecumnieku (280,9 km², administratīvais centrs – Vecumnieki) pagasts; 

Stelpes (68,4 km², administratīvais centrs – Vecstelpe) pagasts; 

Bārbeles (97, 6 km², administratīvais centrs – Bārbele) pagasts; 

Skaistkalnes (106,1 km², administratīvais centrs – Skaistkalne) pagasts. 

Vecumnieku novads ir bagāts ar ģipša, kūdras, mežu un lauksaimniecības zemju resursiem. 

Lielāko novada zemes daļu veido meži, (452km² – 53%) un lauksaimniecībā izmantojamā zeme (294km2 

– 35%). Purvi aizņem tikai maznozīmīgas platības (16km² – 2%), krūmāji (15km² – 2%), zeme zem 

ūdeņiem ( 18,4km² – 2%), apbūvētās teritorijas (25km² – 3%) un pārējās zemes (24km² – 3%). 
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Cauri Vecumnieku novadam ved reģionālas nozīmes autoceļi – Ķekava-Skaistkalne un Vecumnieki- 

Nereta-Subate, arī Zemgales reģionam svarīgs autoceļš Bauska-Aizkraukle. Novadu šķērso stratēģiskās 

nozīmes dzelzceļa līnija, pa kuru tiek pārvadātas kravas no Krievijas uz Ventspili. 

Novada administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems. Vecumnieku novads atrodas 50-70 km attālumā no 

Latvijas galvaspilsētas Rīgas. 

Laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā samazinājies par 399 

iedzīvotajiem (neskaitot Valles un Kurmenes pagastus). Iedzīvotāju skaits samazinājies visos Vecumnieku 

novada pagastos.  

Iedzīvotāji  

 

Ilustrācija 121: Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2010.-2015. 

Avots: PMLP. 

Iedzīvotāju skaita atspoguļošanai izmantoti dažādi datu avoti: PMLP dati iedzīvotāju skaita 

atspoguļošanai un CSP sniegtā informācija, dzimuma, vecuma, migrācijas, u.c. atspoguļošanai. Izmantoto 

avotu dati ir atšķirīgi, līdz ar to katra ilustrācija un tabula skatāma kā unikāls informācijas avots.  

PMLP dati liecina, ka iedzīvotāju skaits novadā samazinājies laika posmā no 2010. līdz 2012.gadam, tad 

gadu – no 2012. līdz 2013.gadam iedzīvotāju skaits novadā bijis gandrīz nemainīgs, tomēr, sākot no 

2013. līdz pat 2015.gadam, atkal vērojams pakāpenisks iedzīvotāju skaita samazinājums. (Ilustrācija 121) 

Lielākā novada iedzīvotāju daļa jeb 49% dzīvo Vecumnieku pagastā. (Ilustrācija 122) 
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Ilustrācija 122: Iedzīvotāju skaita izmaiņas Vecumnieku novada teritorijā (bez Valles un Kurmenes pagastiem). 

Avots: PMLP. 

Tabula 25: Iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika Vecumnieku novadā uz 2015. gada 1.janvāri (ietverot Valles 
un Kurmenes pagastus)  

 

Avots: CSP. 

Salīdzinot 2010.gada un 2014.gada Vecumnieku novada iedzīvotāju sadalījuma rādītājus pa vecuma 

grupām, jānorāda, ka būtiski samazinās iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā (-372) un pēc darbaspējas 

vecuma (-109), savukārt iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam katru gadu mainās (-125).  

Ilgtermiņa migrācijas saldo Vecumnieku novadā kopumā ir negatīvs, neskatoties uz to, ka laika posmā no 

2011. līdz 2012.gadam tas pietuvojies pozitīvai atzīmei, tomēr 2012.gadā situācija atkal izmainījusies un 

iedzīvotāju migrācija turpinājusies – gan ne tik intensīvi kā tas bijis līdz 2011.gadam.  
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Ilustrācija 123: Ilgtermiņa migrācijas saldo Vecumnieku novadā. 

Avots:CSP. 

Samazinoties iedzīvotāju kopējam skaitam Vecumnieku novadā, samazinājies arī bērnu un jauniešu 

skaits. Salīdzinājumā pa vecuma grupām vairāk samazinājies ir bērnu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, 

savukārt bērnu skaits vecumā no 0 līdz 6 gadiem samazinājies ļoti maz, pat saglabājies stabils. (Ilustrācija 

124) 

 

Ilustrācija 124: Bērnu skaits vecuma grupās Vecumnieku novadā. 

Avots: CSP. 

Vecumnieku novads ir latviskākais novads Partnerības teritorijā – pēc CSP datiem šeit dzīvo 81,2% 

latviešu, 7,2% krievu tautības pārstāvji, 6% lietuviešu, 2,1% baltkrievu un 1,3% cittautiešu. (Ilustrācija 

125) 
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Ilustrācija 125: Nacionālais sastāvs Vecumnieku novadā 2014.gadā. 

Avots: CSP. 

Bezdarbs 

Bezdarbnieku skaits Vecumnieku novadā laika periodā no 2011. līdz 2014.gadam samazinājies par 

aptuveni 1/3 daļu, sastādot aptuveni 7,7%. (Ilustrācija 126) 

 

Ilustrācija 126: Bezdarbnieku skaits skaitļos un % Vecumnieku novadā. 

Avots: NVA. 
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56,4% bezdarbnieku Vecumnieku novadā ir sievietes, 43,5% vīrieši.  

 

Ilustrācija 127: Bezdarbnieku dzimuma sastāvs. Vecumnieku novads (bez Valles un Kurmenes pagastiem). 
2014.gads. 

Avots: NVA. 

Ekonomiskā situācija  

Tabula 26: Vecumnieku novada 20 lielākie uzņēmumi (tai skaitā Kurmenes un Valles pagastā) 

Nosaukums Apgrozījums, EUR 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FLORABALT SIA” 6,422,681.00 

AS „MISAS KŪDRA” 6,017,002.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nērings” 1,787,839.00 

Bauskas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PĪLĀDZIS” 1,607,837.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Krīči” 1,563,651.00 

SIA „ĒNAVAS” 1,208,709.00 

Pētersona Ilmāra zemnieku saimniecība „BALTIŅI” 1,174,814.00 

„LIENE” SIA 731,187.00 

SIA „Agro Barbele” 637,736.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Frim” 603,825.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOLIS-ZS” 565,938.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GODIŅI” 539,285.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIVA-R” 528,032.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Husky Trucks” 472,952.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smilšpapīrs” 411,359.00 

SIA „DIGMARS” 394,745.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Volente” 391,023.00 

SIA „ĀRES EG” 385,886.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GIFT LV” 350,993.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAKĀPIENS” 333,417.00 

Avots: Lursoft. 
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Ilustrācija 128: Reģistrēto uzņēmumu dinamika Vecumnieku novadā. 

Avots: Firmas.lv. 

Reģistrēto uzņēmumu dinamika atspoguļota Vecumnieku novada Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles un 

Skaistkalnes pagastu griezumā. Vecumnieku pagastā reģistrēto uzņēmumu rādītāji krietni pārsniedz 

novadā vidēji gadā reģistrēto uzņēmumu skaitu un secināms, ka šis pagasts ir novada ekonomiskais 

„dzinējspēks”. Līdzīgi kā citos Partnerības pagastos reģistrēto uzņēmumu skaits laika posmā no 

2010.gada līdz 2012.gadam ir pieaudzis, bet pēdējos gados samazinājies un saglabājas relatīvi zems. 

Tūrisms  

Vecumnieku pagastā atrodas vairāki tūrisma apskates objekti – Bārbeles sēravots, Ķuņķu svētozols, 

Skaistkalnes karsta kritenes, Skaistkalnes muižas kungu māja, katoļu baznīcas. Sīkāk par 

ievērojamākajiem apskates objektiem izklāstīts Vecumnieku novadā ietilpstošo pagastu raksturojumā.  

Novadā attīstīts arī tūrisma mītņu tīkls.  

Tabula 27: Tūrisma mītnes Vecumnieku novadā. 

Tūristu mītne - nosaukums Tūristu mītnes tips Pagasts 
Gultasvietu 
skaits (bez 

papildgultām) 

„Slokas” - brīvdienu māja brīvdienu māja Vecumnieku pag. 6 

„Robežnieki” - atpūtas komplekss viesu nams Vecumnieku pag. 35 

Stelpe jauniešu mītnes, hostelis Stelpes pag. 20 

„Krastmalas” - brīvdienu māja brīvdienu māja Skaistkalnes pag. 14 

„Upescelmiņi” - lauku māja lauku māja Skaistkalnes pag. 6 

„Bārbala” - jauniešu mītne jauniešu mītne, hosteļi Bārbeles pag. 4 

„Sutras” - viesu nams viesu nams Bārbeles pag. 12 

„Rukšezers” - viesu nams viesu nams, kempings Bārbeles pag. 10 

Ausekļu dzirnavas viesu nams Bārbeles pag. 15 

Avots: Bauskas TIC un Vidzemes tūrisma augstskolas apkopotā informācija. 



104 |  
 

3.4.1 Bārbeles pagasts 

Bārbeles pagasts ir viena no Vecumnieku novada administratīvajām teritorijām Iecavas un Misas 

starpupē. Novads robežojas ar Stelpes, Skaistkalnes, Kurmenes un Valles pagastiem un Bauskas novada 

Vecsaules pagastu. Pagasta centrs atrodas Bārbelē. 

Bārbeles pagasts ietilpst aktīvā karsta reģionā. Tam raksturīgs unikāls ģeoloģisks process - zemes virsējo 

slāņu iebrukumu (kriteņu) veidošanās, izskalojoties iežiem. Pagasta teritorijā jau agrāk atklātas bagātīgas 

ģipšakmens iegulas, aizsargājami putni un augi. Starp Bārbeles ezeru un Stelpes pagasta centru vairāku 

kvadrātkilometru platībā konstatēta iespaidīga gravitācijas anomālija - teritorija ar maksimālu zemes 

pievilkšanas spēku. Šajā teritorijā ietilpst arī Zāļezera purvs, kas ir «Natura 2000» aizsargājamā dabas 

teritorija. Bārbeles pagastā atrodas Bauskas apkaimē lielākā dabīgā ūdenskrātuve – Rukšu ezers ar 

peldošām salām. 

Gandrīz pusi no pagasta teritorijas aizņem meži.  

Caur pagastu tek Dzērvītes, Iecavas, Mālupītes un Misas upes. Pagastu šķērso autoceļi Bauska -

Aizkraukle un Ķekava - Skaistkalne. 

Lielākās apdzīvotās vietas: Bārbele, Gaisma, Zemitāni. 

Platība: 97,6 km². 

Pēc PMLP datiem Bārbeles pagastā 2015.gada sākumā reģistrēti 839 iedzīvotāji. Laika periodā no 2010. 

gada līdz 2015.gadam iedzīvotāju skaits Bārbeles pagastā samazinājies par 60 cilvēkiem. (Ilustrācija 129) 

 

Ilustrācija 129: Iedzīvotāju skaita dinamika Bārbeles pagastā. 

Avots: PMLP. 

Bezdarbnieku skaits Bārbeles pagastā laikā no 2011. līdz 2014.gadam samazinājies uz pusi. (Ilustrācija 

130) 
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Ilustrācija 130: Bezdarbnieku skaita dinamika Bārbeles pagastā. 

Avots: NVA. 

Bezdarbnieku sastāvu Bārbeles pagastā lielākoties veido ilgstošie bezdarbnieki, kā arī samērā līdzīgās 

proporcijās invalīdi bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas vecumā un jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 

(Ilustrācija 131) 

 

Ilustrācija 131: Bezdarbnieku sastāvs Bārbeles pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Sieviešu un vīriešu skaits bezdarbnieku vidū ir vienlīdzīgās proporcijās – sievietes ir 375, vīrieši – 377. 

(Ilustrācija 132) 
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Ilustrācija 132: Dzimumsastāvs Bārbeles pagastā 2015.gads. 

Avots: CSP. 

Pēc Firmas.lv datiem Bārbeles pagastā reģistrētas un aktīvi darbojas 43 zemnieku saimniecības, 16 SIA, 4 

individuālie uzņēmumi, 3 individuālie komersanti. (Ilustrācija 133) 

Jomas, kurās darbojas uzņēmēji ir dažādas – mežistrāde, lauksaimniecība, celtniecība, akmens apstrāde, 

kurināmā izgatavošana, pakalpojumi.   

 

Ilustrācija 133: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Bārbeles pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Aktīvo jauno uzņēmumu dinamiku varat skatīt 134.ilustrācijā.  
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Ilustrācija 134: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Bārbeles pagastā reģistrētas arī 11 biedrības, kuru darbības lokā ir dažnedažādas jomas – tūrisms un 

orientēšanās, makšķernieku aktivitātes, mednieku aktualitātes, jauniešu lietas, personības izaugsmes 

iespēju attīstīšana u.c.  

Tūrisma un apskates objekti  

Kaut arī teritorijas ziņā pavisam neliela, taču Bārbele var būt gana interesanta arī tūristiem, jo pagasta 

teritorijā atrodas vairāki vēsturiski apskates objekti.  

Centra kapsētā atrodas piemineklis dzimtcilvēkam Mārtiņam Odiņam. Pagasta teritorijā atklātas 

bagātīgas ģipšakmens iegulas, aizsargājami putni un augi. Bārbeles pagasta teritorijā ietilpst Zāļezera 

purvs, kas ir „Natura 2000” aizsargājamā dabas teritorija, kā arī šeit atrodas Bauskas apkaimē lielākā 

dabīgā ūdenskrātuve – Rukšu ezers ar peldošām salām. 

Pagastā atrodas arī valsts nozīmes arheroloģijas un arhitektūras pieminekļi. 

Tabula 28: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Bārbeles pagastā. 

Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Pilveru pilskalns Arheoloģija 1 

Jaunzemju viduslaiku kapsēta Arheoloģija 1 

Evertu zemnieku sēta Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

3.4.2 Skaistkalnes pagasts 

Skaistkalnes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Upmales paugurlīdzenuma dienviddaļā. Teritorijas 

virsmas augstums mainās no 30 m ziemeļrietumos līdz 50 m austrumos un dienvidaustrumos. Latvijā  

pagasts robežojas ar Brunavas, Vecsaules, Bārbeles un Kurmenes pagastiem. Robežu ar Lietuvu veido 

Mēmeles upe.  

Pagasta centrs: Skaistkalne. 

Lielākās apdzīvotās vietas: Ānmēmele, Jaunsaules muiža, Kalnakrogs, Kalnamuiža, Putni, Skaistkalne. 
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Upes: Iecava, Mēmele, Rukšupīte. 

Ūdenstilpnes: Rukšezers, divi Melnezeri, Baltezers. 

Platība: 106,2 km².  

Skaistkalnei raksturīgs liels ar mežiem klāto teritoriju īpatsvars - 48%. Mežu platības veido samērā 

vienlaidus masīvus pagasta ZA, Z, ZR daļā, nošķirot Skaistkalni no apkārtējiem pagastiem.  

Skaistkalnes pagasta teritorijā hidrogrāfisko tīklu veido Mēmeles upe, kā arī atsevišķas nelielas 

ūdensteces (strauti un grāvji). Aktīvā karsta procesa rezultātā izveidojušās vairākas nelielas ūdenstilpnes 

- dīķi pagasta teritorijas A, DA daļā. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars sastāda 3257.0ha. Pamatā lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes ir meliorētas - kopā 3618.0ha. Vērtīgākās lauksaimniecībā izmantojamās zemes atrodas Mēmeles, 

Krusas teritorijā. 

Skaistkalnes pagasta teritorijā atrodas vieni no lielākajiem un nozīmīgākajiem ģipšakmens krājumiem 

Latvijā. Ģipšakmens atradnes platība - 4km2. Ģipšakmeņi Skaistkalnes pagastā ir visā valstī nozīmīgi, 

neatjaunojami dabas resursi.  

Skaistkalnē ir vidusskola.  

Iedzīvotāji  

Iedzīvotāju skaits Skaistkalnes pagastā laika periodā no 2010. līdz 2015.gadam samazinājies par 140 

cilvēkiem. Uz 2015. gada sākumu pēc CSP datiem Skaistkalnes pagastā reģistrēti 1188 iedzīvotāji. 

(Ilustrācija 135) 

 

Ilustrācija 135: Iedzīvotāju skaita dinamika Skaistkalnes pagastā. 

Avots: CSP. 

Iedzīvotāju skaita samazinājums bijis pakāpenisks, taču līdzīgi kā citos Partnerības teritorijas pagastos, arī 

Skaistkalnē 2012. un 2013.gadā iedzīvotāju skaits saglabājies stabils, pēc kā atkal sekojis neliels 

iedzīvotāju skaita samazinājums.  
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Arī Skaistkalnē iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir izteikti latvisks, līdzīgi kā tas ir Partnerības teritorijā 

kopumā.  

Arī bezdarbnieku skaits līdzīgi iedzīvotāju skaitam pagasta teritorijā un Partnerības teritorijā kopumā 

Skaistkalnes pagastā samazinājies gandrīz uz pusi. Laikā no 2012. līdz 2013. gadam bezdarbnieku skaits 

pagastā saglabājies stabils.(Ilustrācija 136) 

 

Ilustrācija 136: Bezdarbnieku skaita dinamika Skaistkalnes pagastā. 

Avots: NVA. 

Skaistkalnes pagastā pēc NVA datiem 2014.gadā bijuši 49 bezdarbnieki. Skaistkalnes pagastā lielāko daļu 

bezdarbnieku sastāva veido ilgstošie bezdarbnieki un pirmspensijas vecuma cilvēki. (Ilustrācija 137) 

 

Ilustrācija 137: Bezdarbnieku sastāvs Skaistkalnes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Sieviešu un vīriešu skaits bezdarbnieku vidū nav līdzvērtīgs – bez darba Skaistkalnes pagastā ir 33 

sievietes un 16 vīrieši.   
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Ilustrācija 138: Dzimumsastāvs Skaistkalnes pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP.  

Pēc Firmas.lv datiem Skaistkalnes pagastā reģistrētas 48 zemnieku saimniecības, 19 SIA, 3 individuālie 

uzņēmumi, 5 individuālie komersanti.  

Uzņēmējdarbības jomas, kurās darbojas vietējie uzņēmēji, ir visdažādākās, taču ievērojami biežāk nekā 

citās Partnerības teritorijas vietās parādās pakalpojumu joma.  

 

Ilustrācija 139: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Skaistkalnes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

140.ilustrācijā attēlota aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 
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Ilustrācija 140: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Skaistkalnes pagastā reģistrētas 7 biedrības, kuru darbības jomas ir sports, kultūra, interešu 

pārstāvniecība (mednieki, lauku sieviešu organizācija, jaunieši).  

Tūrisma un apskates objekti 

 Skaistkalnes Romas katoļu baznīca – pirmā agrīnā itāļu baroka baznīca Latvijā. 

 Skaistkalnes baznīcas kapenes. 

 Skaistkalnes muižas komplekss. 

 Skaistkalnes karsta kriteņu ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. 

 Ānmēmeles muižas ēka. 

 Ānmēmeles muižas parks- denderoloģiskie stādījumi. 

 Skaistkalnes vēstures materiālu krātuve „Novadnieki”. 

Skaistkalnes pagastā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.  

Tabula 29: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Skaistkalnes pagastā. 

Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Skaistkalnes katoļu baznīca Arhitektūra 3 

Klosteris Arhitektūra 3 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

30. tabulā var apskatīt Skaistkalnes tūrisma objekta apmeklētību laika periodā no 2009. līdz 2014. 

gadam. 

Tabula 30: Ievērojamākie apskates objekti Skaistkalnes pagastā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Skaistkalnes katoļu 
baznīca 

825 10 

Avots: Bauskas TIC. 

Skaistkalnes pagastā viesiem tiek piedāvātas arī atpūtas iespējas:   
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 izbraukumi ar velosipēdiem, 

 labiekārtotu ugunskura vietu pie upes izmantošana, 

 laivu piestātne, 

 ekskursijas kvalificēta vides gida vadībā, 

 ziemā – labiekārtota, apgaismota slidotava visiem slidot gribētājiem, 

 nakšņošanai pieejamas divas viesu mājas.  

3.4.3 Stelpes pagasts 

Stelpes pagasts ir viena no Vecumnieku novada administratīvajām teritorijām tā centrā. Robežojas ar 

Valles, Vecumnieku, Bārbeles pagastiem, Bauskas novada Vecsaules un Dāviņu pagastiem, kā arī Iecavas 

novadu. Stelpē ir Stelpes pamatskola. 

Pagasta centrs: Stelpe. 

Apdzīvotās vietas: Nīzere, Stelpe, Beitiņi, Vecstelpe. 

Upes: Milupīte, Misa, Vārnupe. 

Platība: 68,4 km2. 

Pēc PMLP datiem Stelpes pagastā 2015.gada sākumā reģistrēti 882 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits Stelpes 

pagastā laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam samazinājies par 99 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaita 

samazinājums ir bijis pakāpenisks, bez straujiem lēcieniem. (Ilustrācija 141) 

 

Ilustrācija 141: Iedzīvotāju skaita dinamika Stelpes pagastā. 

Avots: PMLP. 

Pēc CSP datiem, dzimumsastāvs Stelpes pagastā ir samērā līdzvērtīgs – 387 sievietes un 404 vīrieši. 

(Ilustrācija 142) 
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Ilustrācija 142: Dzimumsastāvs Stelpes pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Arī bezdarbnieku skaits Stelpes pagastā samazinājies samērā strauji 2011.gada laikā, savukārt laikā no 

2013. līdz 2014.gadam vērojams pavisam neliels bezdarbnieku skaita palielinājums. (Ilustrācija 143) 

 

Ilustrācija 143: Bezdarbnieku skaita dinamika Stelpes pagastā. 

Avots: NVA. 

Bezdarbnieku sastāvu Stelpes pagastā, tāpat kā citviet, veido lielākoties ilgstošie bezdarbnieki, invalīdi 

bezdarbnieki un cilvēki pirmspensijas vecumā. (Ilustrācija 144) 

 

Ilustrācija 144: Bezdarbnieku sastāvs Stelpes pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 
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Pēc Firmas.lv datiem Stelpes pagastā reģistrētas 20 SIA, 41 zemnieku saimniecība, 1 individuālais 

uzņēmums, 1 individuālais komersants. Uzņēmēji darbojas dažādās jomās – lauksaimniecība, 

elektrotehnika, ēdināšana, kravu pārvadāšana, uzkopšanas serviss u.c.  

 

Ilustrācija 145: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Stelpes pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

Stelpes pagastā reģistrētas arī 4 biedrības, kuru darbības joma saistīta ar sportu un interešu 

pārstāvniecību.  

146.ilustrācijā norādīta aktīvo jauno uzņēmumu dinamika.  

 

Ilustrācija 146: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Tūrisma un apskates objekti  

Stelpes pagastā ir arī tūristiem un pagasta viesiem interesējoši tūrisma, apskates un dabas objekti: 

Pīlādžu mototrase un Ķuņķu svētozols. Ķunķu dzimta, kas piedalījās Bauskas pils celtniecībā, šajā vietā 

dzīvojusi kopš 15.gs. vidus. Svētozols pēc nostāstiem stādīts 16.gs., pie tā svinēti Līgo svētki, bet tagad 

saimniece katru gadu septembra otrajā sestdienā gaida ciemos senatnes un folkloras cienītājus. 
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Tabula 31: Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļi Stelpes pagastā. 

Objekts Veids 
Iesaiste 
tūrismā 

Klēts Pliekšānos Arhitektūra 1 

Ķiru vējdzirnavas Arhitektūra 1 

Avots: http://www.mantojums.lv. 

32.tabulā var apskatīt populārākā tūrisma objekta apmeklētību laika posmā no 2009. līdz 2014.gadam. 

Tabula 32: Ievērojamākie apskates/piesaistes objekti Stelpes pagastā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Pīlādžu mototrase 25000 5 

Attēlā: Avots. Mediju publikācijas. Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietne. 

3.4.4 Vecumnieku pagasts 

Vecumnieku pagasts atrodas Vecumnieku novada ziemeļos. Pagasts robežojas ar Vecumnieku novada 

Stelpes un Valles pagastiem, Ķeguma novada Birzgales pagastu un Ķeguma lauku teritoriju, Baldones 

novadu un Iecavas novadu.  

Pagasta centrs: Vecumnieki. Vecumniekos atrodas gan pagasta, gan visa novada centrs. 

Apdzīvotās vietas: Bāliņi, Beibeži, Brūveri, Klīvi, Misa, Piebalgas, Umpārte, Vecumnieki, Zvirgzde. 

Pagasta teritorija ir bagāta ar ūdeņiem. Cauri pagastam tek upes: Līčupe, Misa, Rūsiņupīte, Taļķe, 

Vārnupe, Vīksniņa, Zvirgzde, Aklais strauts, pagastā ir arī Beibežu ūdenskrātuve, Lādzēnu dīķi, Aklais 

ezers, Staņķu ezers. 

Vecumniekos koncentrēta lielākā daļa novada sociālās infrastruktūras objektu: vidusskola, mūzikas un 

mākslas skola, bibliotēka, tautas nams, luterāņu baznīca un katoļu kapela, sporta zāle, veselības centrs. 

Cauri Vecumniekiem iet autoceļi Ķekava – Skaistkalne un Bauska – Linde. Vecumniekus šķērso 

arī dzelzceļa līnija Jelgava - Krustpils, pa kuru šobrīd notiek tikai kravu pārvadājumi un pasažieru 

satiksme ir pārtraukta. Vecumniekos ir dzelzceļa stacija. 

Platība: 281,2 km². 

Pēc PMLP datiem 2015.gada sākumā reģistrēti 4482 iedzīvotāji. Laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam 

iedzīvotāju skaits Vecumnieku pagastā samazinājies par 211 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits 

samazinājies pakāpeniski, vienīgi gada robežās, laika posmā no 2012. līdz 2013.gadam, iedzīvotāju skaits 

bijis faktiski nemainīgs. (Ilustrācija 147) 
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Ilustrācija 147: Iedzīvotāju skaita dinamika Vecumnieku pagastā. 

Avots: PMLP. 

Vecumnieku pagasta iedzīvotāju vidū nedaudz pārsvarā ir sievietes – 51% jeb 2150, bet 48,9% jeb 2062 

vīrieši. (Ilustrācija 148) 

 

Ilustrācija 148: Dzimumsastāvs Vecumnieku pagastā 2015.gadā. 

Avots: CSP. 

Laika posmā no 2011. līdz 2014.gadam bezdarbnieku skaits Vecumnieku pagastā samazinājies gandrīz uz 

pusi. (Ilustrācija 149)  

 

Ilustrācija 149: Bezdarbnieku skaita dinamika Vecumnieku pagastā. 

Avots: NVA. 
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Lielu daļu bezdarbnieku Vecumnieku pagastā sastāda ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas 

vecumā, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem un invalīdi bezdarbnieki. (Ilustrācija 150) 

 

Ilustrācija 150: Bezdarbnieku sastāvs Vecumnieku pagastā. 2014.gads. 

Avots: NVA. 

Pēc Firmas.lv datiem 2014. gadā Vecumnieku pagastā reģistrētas 130 zemnieku saimniecības, 124 SIA, 2 

kooperatīvās sabiedrības, 9 individuālie uzņēmumi un 26 individuālie komersanti. Uzņēmējdarbības 

jomas arī Vecumnieku pagastā ir visdažādākās – sākot no dažāda veida pakalpojumiem līdz kravu 

pārvadājumiem, kā arī kokmateriālu tirdzniecība, kokapstrāde, pārtikas preču tirdzniecība, bioloģiskā 

lauksaimniekošana, labiekārtošana, putnkopība u.c.  
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Ilustrācija 151: Aktīvās uzņēmējdarbības formu pārstāvniecība Vecumnieku pagastā. 2015.gads. 

Avots: Firmas.lv. 

152.ilustrācijā var aplūkot aktīvo jauno uzņēmumu skaita dinamiku. 

 

Ilustrācija 152: Aktīvo jauno uzņēmumu dinamika. 

Avots: Firmas.lv. 

Vecumnieku pagastā reģistrētas arī 23 aktīvas biedrības, kuru noteicošās darbības jomas ir sports un 

dažādu interešu pārstāvniecība - mednieku klubs, lauku sieviešu apvienība, senioru biedrība u.c.  

Tūrisms  

Vecumnieku pagastā ir viens Valsts nozīmes kultūrvēstures arheoloģijas piemineklis -- Depreju senkapi 

(Zaimu kapi). Potenciāls tūrisma iesaistē – zems. 

33. tabulā var aplūkot populārākā tūrisma objekta apmeklētību laika posmā no 2009. līdz 2014.gadam.  
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Tabula 33: Ievērojamākie apskates/piesaistes objekti Vecumnieku pagastā. 

Tūristu piesaiste 

Vidējais 
apmeklējumu 

skaits gadā 
(2009-2014) 

Apmeklētības 
gradācija (1-10) 

Kokamatnieks „Jūras”, Vecumniekos 3500 8 

Avots: Bauskas TIC. 

3.4.5 Kopsavilkums par Vecumnieku novadu Partnerības kontekstā 

Iedzīvotāji: 

Iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, kas saistāms ar iedzīvotāju vecuma palielināšanos, bet 
vienlaikus vērā ņemami faktori ir: 

- Pēdējos gados mainīga ir iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija; 
- Vērojama samērā strauja jauniešu skaita samazināšanās. 

Nodarbinātība: 

Pēdējos gados nedaudz samazinājies bezdarba līmenis, kas varētu būt saistīts, gan ar bezdarbnieku 
aizplūšanu uz citām teritorijām Latvijā vai ārpus valsts, kā arī nevēlēšanos būt bezdarbnieku uzskaitē, bet 
vērā ņemami faktori turpmākai teritorijas attīstībai ir: 

- Augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits un sociāli neaizsargāto grupu – invalīdi un personas 
pirmspensijas vecumā, augstais bezdarba rādītājs, kas potenciāli rada paaugstinātu sociālās 
atstumtības risku; 

- Sezonalitātes ietekme novada būtiskākajā uzņēmējdarbības nozarē – lauksaimniecībā – nevar 
nodrošināt pastāvīgas darba vietas visa gada garumā. 

Uzņēmējdarbība: 

Vecumnieku novadā vērojama dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstība, bet īpaši izteikta ir 
lauksaimnieciskā ražošanas un mežsaimniecības nozares attīstība. Lauksamniecība ir uz vietējiem 
resursiem balstīta un vēsturiski nozīmīga nozare, bet vienlaikus tā nevar nodrošināt darbu visa gada 
garumā, sezonalitātes ietekmes dēļ. Novadā nav izteikti tūrisma resursi, bet iespējams rast savu nišu 
kopējā tūrisma piedāvājumā reģionā, kura varētu kļūt par alternatīvu esošajai saimniekošanai un 
ieņēmumu radītāju ārpus lauksaimniecībai nozīmīgās sezonas.  
 

Potenciālās uzņēmējdarbības attīstības nozares: 

Ņemot vērā potenciālās attīstības nozares, tuvākajos gados būtu sniedzams atbalsts šādām nozarēm: 
- Ražošanas nozarei, it sevišķi darba vietu saglabāšanai, inovācijām un preču/produktu 

pievienotās vērtības paaugstināšanai; 
- Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei, it sevišķi sadarbība, tirdzniecībai un pievienotās 

vērtības radīšanai; 
- Tūrisma nozarei, it sevišķi sadarbībai un kopīgu tūrisma piedāvājumu radīšanai, meklējot 

sezonalitātes ietekmi mazinošu darbības nišu; 
- Sociālai uzņēmējdarbībai – it sevišķi pirmspensijas vecuma iedzīvotāju un ilgstošo bezdarbnieku 

iesaistīšanai darba tirgū, tai skaitā savas ražošanas uzsākšanai. 
 

Atbalsts pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā: 

Partnerība ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu varētu sniegt atbalstu 
Vecumnieku novada pašvaldības Vecumnieku novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
ieviešanai šādos virzienos: 
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RV 2-8 Teritoriju labiekārtošana (zaļā publiskā infrastruktūra) 
U 2-8-1 Uzlabot Vecumnieku centra publisko ārtelpu 
U 2-8-2 Labiekārtot Vecumnieku novada publiskās dabas teritorijas Vecumnieku novadā 
 
RV 2-9 Uzņēmējdarbības veicināšana 
U 2-9-2 Attīstīt ražošanas un uzņēmējdarbības pilota teritorijas 
U 2-9-3 Veicināt kokapstrādi un meža apsaimniekošanu 
U 2-9-4 Veicināt lauksaimniecību un lauku saimniecību attīstību 
U 2-9-5 Attīstīt tūrismu 
 
RV 2-10 Izglītība 
U 2-10-1 Veicināt izglītības pakalpojumus nodarbinātības paaugstināšanai Vecumnieku novadā, ietverot 
formālo un neformālo izglītību 
 
RV 3-11 Kultūra 
U 3-11-2 Saglabāt kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus 
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4 AKTUĀLAS SVID ANALĪZES IZSTRĀDE UN IZVĒRTĒJUMS 

PRET SĀKOTNĒJI STRATĒĢIJĀ NOTEIKTO 
Šajā sadaļā izvērtēti vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijā 2007.-2014.gadam SVID analīzes aspekti 

un to sasaiste ar darbībām stratēģijas īstenošanā, nosakot, kuri no stratēģijas SVID noteiktajiem 

aspektiem šobrīd nav aktuāli un kurus ir nepieciešams ietvert arī jaunajā VRG stratēģijā. 

SVID Aspekti/raksturojums 
Īstenošana stratēģijas 2009.-

2013.g. ietvaros 

Priekšlikumi 
2014-2021.g. 

stratēģijai 

St
ip

rā
s 

p
u

se
s 

- aktīvi iedzīvotāji un to grupas; Stiprajās pusēs ir galvenokārt 
akcentēti kapacitātes aspekti –
gan iedzīvotāju, gan grupu, gan 
izglītības un kultūras jomās. 
Darbības, kas veiktas stipro 
pušu izmantošanai un 
nostiprināšanai: 

 Īstenoti 8 darbības 
centru izveidošanas un 
aprīkošanas projekti; 

 Īstenoti 6 kopienu 
pašiniciatīvu atbalsta 
projekti. 

Izvērtēt un ietvert 
stiprajās pusēs arī 
uzņēmējdarbības 
aspektus, t.sk. 
mājražotāju 
pieredzi un 
tūrisma attīstības 
resursus. 

- liela iedzīvotāju vēlme veicināt savas teritorijas attīstību 

- vietējās rīcības grupas esamība un aktīva darbība 

- motivēti kopienu līderi (neformālie līderi); 

- spēja mobilizēties (ja rodas iespējas un vajadzības); 

- kopienu grupu daudzveidība; 

- kultūras (valodu) daudzveidība; 

- teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu; 

- laba NVO sadarbība ar pašvaldībām u.c. institūcijām; 

- labā prakse un pieredze LEADER+ pasākuma ieviešanā; 

 - laba vides un dabas resursu kvalitāte; 

- nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana izvirzīta 
par politisko prioritāti valsts līmenī; 

- izglītības iestāžu – pamatskolu, vidusskolu, neklātienes 
vidusskolu nodrošinājums; 

- aktīva iedzīvotāju iesaiste izglītības un apmācību 
procesos. 

 

V
āj

ās
 p

u
se

s 

-iedzīvotāju novecošanās; Vajās pusēs ir galvenokārt 
akcentēti negatīvie 
demogrāfijas aspekti un 
infrastruktūras, aprīkojuma 
trūkums vai nepietiekama to 
kvalitāte. 
Darbības, kas veiktas vājo pušu 
novēršanai: 

 Īstenoti 29 publiski 
pieejamās vides 
labiekārtošanas, 
infrastruktūras izveides 
un esošo objektu 
uzlabošanas projekti; 

 Īstenoti 8 kultūras un 
vides aizsardzības 
aktivitāšu ieviešanas 
projekti. 

 Īstenoti 24 apmācību 
un interešu klubu 
aktivitāšu projekti. 

Fokusēties uz 
tiem aspektiem, 
kuri ir Partnerības 
ietekmes sfērā, 
nevis uz tiem, 
kurus Partnerība 
nevar ietekmēt – 
piemēram: 
studiju maksa, 
autoceļu 
stāvoklis. 

-iedzīvotāju aizplūšana no lauku apvidiem; 

-darbavietu izzušana; 

-zems darba devēju ieguldījums cilvēkresursu attīstībā; 

-vāji attīstīta pakalpojumu sfēra; 

-zems teritorijas labiekārtojuma līmenis; 

- kritisks autoceļu stāvoklis; 

-nepietiekama informācija un iedzīvotāju izglītība, 
prasmes; 

-ļoti augsta studiju maksa augstskolās liedz iespējas 
jauniešiem studēt un apgūt profesijas; 

- zems lauku iedzīvotāju pašnovērtējums;  

- daļā lauku cilvēkos vērojama depresija, alkoholisms; 

- uz iedzīvotāju vajadzībām vērstu attīstības plānu 
trūkums; 

-zems lauku iedzīvotāju līdzdalības līmenis vietējo lēmumu 
pieņemšanā; 

- zemie ienākumi, kas liedz brīvi iekļauties vietējās 
aktivitātēs un darboties ilglaicīgi; 

- kultūras un tautas namu infrastruktūra un aprīkojums ir 
neapmierinošā stāvoklī; 

- mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi nav pietiekami 
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SVID Aspekti/raksturojums 
Īstenošana stratēģijas 2009.-

2013.g. ietvaros 

Priekšlikumi 
2014-2021.g. 

stratēģijai 

nodrošināti atbilstošu aprīkojumu un tērpiem; 

- lauku teritorijā ir ierobežota pieeja internetam, vāji 
attīstīti publiskās pārvaldes e-pakalpojumi; 

- nepietiekama infrastruktūra un aprīkojums dažādu 
aktivitāšu veikšanai; 

- invalīdiem netiek nodrošināta pieeja dažādiem 
objektiem; 

- nesakopta vide; 

- jauniešu huligānisms, zems izglītības līmenis, nav 
motivācijas mācīties un dzīvot labāk 

 

Ie
sp

ē
ja

s 

-vietējo lauku iedzīvotāju mobilizācija, izvērtējot un 
pieņemot lēmumus par konkrētās teritorijas nākotni un 
attīstības virzieniem; 

Iespējas galvenokārt saskatītas 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanas un līdzdalības 
iespēju palielināšanā vietējās 
attīstības sekmēšanai. 
Darbības, kas veiktas iespēju 
izmantošanai:  

 Īstenoti 26 
pakalpojumu 
nodrošināšanas 
projekti vietējiem 
iedzīvotājiem; 

 Īstenoti 42 brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu 
dažādošanas projekti; 

 Īstenoti 14 mājražotāju 
konkurences 
veicināšanas projekti 

Fokusēties uz 
vietējiem 
resursiem 
teritorijas 
attīstības 
veicināšanai, t.sk. 
tūrisma 
resursiem, 
mājražošanas 
iespējām, jaunu 
pakalpojumu 
attīstību un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
iekļaušanu 
uzņēmējdarbībā 

-integrēta pieeja teritorijas attīstības jautājumiem, 
iniciatīvai nākot no apakšas; 

-kopienu starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība; 

- sadarbības projektu īstenošana iesaistoties iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un pašvaldībām; 

- tūrisma attīstīšana, izmantojot pievilcīgo dabu un 
kultūrvēsturiskos objektus; 

- ekotūrisma attīstīšana; 

- kopienu grupu kapacitātes paaugstināšana kvalitatīvākai 
darbībai un mūžizglītības veicināšana; 

-finansējuma piesaiste kopienu projektu realizācijai; 

- jaunu pakalpojumu veidošana lauku teritorijās, radot 
jaunas darba vietas; 

-vides sakārtošana un labiekārtošana, infrastruktūras 
izveide un uzlabošana; 

-kultūras un vides aizsardzības aktivitāšu ieviešana; 

-brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana; 

- sociālās infrastruktūras attīstīšana un pieejamības 
uzlabošana 

 

D
ra

u
d

i 

-iedzīvotāju aktivitātes zudums, izjūtot atbalsta un 
informācijas trūkumu; 

Liela daļa no draudiem nav 
īstenojušies, tomēr iedzīvotāju 
aptaujā daļa respondentu 
norāda, ka informācijas 
trūkums ir atturējis no dalības 
projektos. 

Demogrāfiskās 
situācijas tālāka 
pasliktināšanās ir 
nopietnākais 
drauds pagastu 
attīstībai. 
 

- sarežģītās dokumentācijas un projektu administrēšanas 
dēļ VRG dalībniekiem var zust motivācija turpināt darbību 
un ieviest projektus; 

- valsts politikas maiņa, 

- reģionālā reforma (nav zināms vai un cik lielā mērā jauno 
novadu domes atbalstīs NVO darbību); 

- reģionālās reformas rezultātā pagastu nomalēs nenotiks 
attīstība; 

- turpināsies iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām; 

- nespēja izmantot ieguldījumus nākotnes infrastruktūrā, 
lai risinātu ekonomiskās un sociālās attīstības nevienlīdzību 
starp Rīgu un pārējiem reģioniem. 
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Secinājumi un priekšlikumi: SVID analīze ir ļoti vispusīga un aptver arī jomas, kuras ar VRG stratēģijas 

īstenošanu nevar ietekmēt, piemēram, autoceļu kvalitāte, augsta studiju maksa, u.c.  

Gan stipro pušu izmantošanai un vājo pušu novēršanai, gan iespēju attīstībai ir īstenoti nozīmīgi projekti. 

Aktuālo SVID analīzi būtu vēlams tieši fokusēt uz iespējamām atbalsta jomām, atbilstoši ELFLA 

uzstādījumiem VRG stratēģiju finansēšanai, iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, kuras atspoguļojas arī 

iedzīvotāju aptaujā (skatīt turpmāk). 

Aktuālas SVID analīzes priekšlikumi  

SVID Joma Ko tas nozīmē? Rīcība, lai saglabātu stiprās puses? 

Uzņēmējdarbība 

St
ip

rā
s 

p
u

se
s 

Iedzīvotāju interese par sava 
uzņēmuma izveidi (aptauja) 

Semināros daudzi izteica velmi 
gatavot projektu pieteikumu 
sava uzņēmuma izveidei. 

Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei. 

Mājražotāju pieredze 
īstenotajos projektos 

Labi uzsāktais ir jāturpina Atbalsts mājražošanas attīstībai. 

Interese par dažādām 
uzņēmējdarbības jomām  

Semināros tika diskutēts par 
dažādām uzņēmējdarbības 
jomām tūrisms, pakalpojumi 
iedzīvotājiem, ražošana, u.c. 

Atbalsts visām uzņēmējdarbības 
jomām, lai neierobežotu labas idejas. 

 
V

āj
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u
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Novecojušas iekārtas, 
aprīkojums 

Semināros un aptaujā esošie 
uzņēmēji, norādīja, ka ir 
ieinteresēti jaunu iekārtu un 
aprīkojuma iegādē. 

Atbalsts aprīkojuma, iekārtu iegādei. 

Telpu trūkums 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, paplašināšanai 

Iedzīvotāji un uzņēmēji norādīja, 
ka nav telpu savu ideju 
īstenošanai. 

Atbalsts telpu būvei un 
rekonstrukcijai. 

Pašu finansējuma trūkums. Iedzīvotāji izteica bažas, ka būs 
grūtības pašiem priekšfinansēt 
projektu un nav zināms, vai 
banka dos kredītu. 

Savlaicīga informācija potenciālajiem 
projektu pieteicējiem par kredīta / 
garantiju iespējām. 
Sadarbība ar bankām. 

Nepietiekams vietējais tirgus Ja ražošanā uzņēmēji ir 
konkurenti, tad saražotās 
produkcijas realizācijā tie var būt 
partneri gan nodrošinot 
nepieciešamo apjomu, gan 
dažādību. 

Nozīmīgi būtu veidot tirdzniecības 
vietas tuvējās pilsētās, sadarboties 
tirdzniecības iespēju attīstībā. 

Zema jauniešu 
nodarbinātība 

Jauniešu nodarbinātību īpaši 
attīstīt ir sarežģīti, tomēr var 
aicināt uzņēmējus paredzēt 
darba vietas jauniešiem. 

Iespējams veidot projektu 
pieteikumu vērtēšanas sistēmu, kur 
par jauniešu nodarbinātību, 
apmācību tiek piešķirti papildus 
punkti. 

 
Ie

sp
ē

ja
s 

Jaunu uzņēmumu izveide Jauna uzņēmuma izveide radīs 
vismaz vienu darba vietu. 

Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei. 

Ražošanas paplašināšana, 
dažādošana 

Ražošanas paplašināšana un 
dažādošana noteikti vismaz 
saglabās esošas darba vietas. 

Atbalsts esošo uzņēmumu attīstībai. 

Mājražošanas tradīciju Zemgale ir atpazīstama ar savām Ņemot vērā tradīcijas un pieredzi, 
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SVID Joma Ko tas nozīmē? Rīcība, lai saglabātu stiprās puses? 

attīstība mājražošanas tradīcijām, kuras 
jāievirza uzņēmējdarbības 
attīstības gultnē. 

turpināt attīstīt mājražošanu. 

Iedzīvotājiem nepieciešami 
pakalpojumi 

Pagastos bija interese par 
pakalpojumiem iedzīvotājiem, 
tomēr svarīgi ir neradīt papildus 
konkurenci jau esošaiem 
pakalpojumu sniedzējiem. 

Pakalpojumu attīstība un 
dažādošana. 
Atbalsts teritorijā neesošiem 
pakalpojumiem. 

Tūrisma potenciāla 
izmantošana 

Tūrisma joma iepriekšējā 
periodā tika sākotnēji akcentēta, 
bet nebija atsaucības, tomēr 
teritorijai tam ir liels potenciāls. 

Tūrisma attīstība. 
Kultūrvēsturiskā mantojuma 
iekļaušana uzņēmējdarbībā. 

 
D

ra
u

d
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Kredītu nepieejamība Nav priekšfinansējuma 
projektiem. 
Pieteicēji atsakās īstenot 
projektu. 

Savlaicīgs darbs ar projektu 
iesniedzējiem. 

Modernizācija neveido 
darbavietas 

Mūsdienīgs aprīkojums aizstāj 
darba rokas. Samazinās darba 
vietu skaits. 

Svarīgi ir ne tikai darba vietu skaits, 
bet arī uzņēmuma dzīvotspēja. 

Nodokļu politika neveicina 
mazo ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju legalizāciju 

Vietējā vidē, kur iedzīvotāji ir 
savstarpēji pazīstami 
pakalpojumus ir iespējams 
sniegt arī nereģistrējot 
uzņēmējdarbību. 
 

Maksimāls atbalsts jauniem 
uzņēmumiem, lai radītu motivāciju 
reģistrēt uzņēmējdarbību. 

Sabiedrības un iedzīvotāju iniciatīvas 

St
ip

rā
s 

p
u

se
s 

Daudzos pagastos 
iedzīvotājiem ir pieejamas 
darbības centru telpas  

Ir jāizmanto esošās telpas 
mūžizglītībai, kopīgiem 
pasākumiem u.c. aktivitātēm.  

Jāturpina atbalsts mūžizglītības, brīvā 
laika pavadīšanas, interešu grupu 
aktivitātēm. 
Teritorijās, kur nav darbības centru, 
jāsekmē to izveide. 

Esošā pieredze sabiedrības 
iniciatīvu projektu 
sagatavošanā un īstenošanā. 

Iedzīvotāju grupas ir gatavas 
iesniegt jaunus projektus savu 
iniciatīvu īstenošanai. 

Paredzēt atbalstu dažādām kopienu 
pašiniciatīvām, t.sk. sporta dzīves 
popularizēšanai un dažādu sporta 
aktivitāšu organizēšanai. 

Kultūrvēsturiskā potenciāla 
izmantošana 

Iedzīvotāju interese par 
kultūrvēsturisko objektu 
rekonstrukciju un izmantošanu 
izglītības un kultūras 
pakalpojumu sniegšanai. 
 

Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma 
atjaunošanā sabiedrības iniciatīvu 
īstenošanai. 

Motivēti iedzīvotāji, 
kopienas un to līderi 

Iepriekšējā periodā aktivitātes 
līmenis Partnerības teritorijā bija 
nevienmērīgs. 

Dalīties labajā praksē un pieredzē ar 
mazāk aktīvajiem pagastiem. 

 

V
āj

ās
 

p
u

se
s Nepietiekami attīstīta un 
labiekārtota publiski 
pieejamā telpa. 

Daudzos pagastos trūkst atpūtas 
vietas/ estrādes vasaras 
pasākumiem, soliņi u.c. 

Atbalsts publiski pieejamās 
infrastruktūras izveidei un attīstībai, 
īpaši ārtelpas izveidei un attīstībai 
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labiekārtojums. (estrāde, svētku laukums, soliņi, u.c.) 

Nepietiekami attīstīta gājēju 
infrastruktūra 

Iedzīvotāju aptauja norāda uz 
gājēju infrastruktūras 
nepietiekamo kvalitāti vai tās 
trūkumu. 

Atbalsts gājēju infrastruktūras 
attīstībai un ciemu centru 
labiekārtošanai. 

Neticība savām spējām Aptaujā iedzīvotāji norāda, ka 
nav pārliecināti, ka spēs īstenot 
projektu. 

Apmācības iedzīvotāju aktivizēšanai. 

Informācijas trūkums Aptaujā iedzīvotāji norāda, ka 
tiem nav pietiekamas 
informācijas par iespējām 
sagatavot un īstenot projektu. 

Semināri un informēšanas kampaņas 
stratēģijas izstrādes laikā un pēc tam. 

 

Ie
sp

ē
ja
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Telpu daudzfunkcionāls 
izmantojums 

Ir iespējams pagastu centru 
sabiedriskās telpas izmantot gan 
apmācībām, gan izīrēt svētku 
svinēšanai brīvdienās. 

Atbalsts sadarbības projektiem, kas 
integrē gan sabiedrības iniciatīvu, 
gan uzņēmēju interesi (tūrisms, telpu 
īre pasākumiem, u.c.). 

Iedzīvotāju pašu izvēlētu 
apmācību nodrošināšana. 

Kopā mācīšanās nostiprina 
grupas potenciālu, attīsta 
kopīgas intereses. 

Atbalsts mūžizglītībai, interešu 
izglītībai pagastu iedzīvotājiem. 

Iedzīvotāju iesaiste novadu 
un pagastu kultūras dzīvē 

Vietējo kopienu stiprināšanā 
liela loma ir pašu organizētiem 
svētkiem un dažādām 
aktivitātēm, kurās iepazīstam 
viens otru, attīstām radošumu. 

Atbalsts kopienu svētku, festivālu un 
citu kultūras vai sporta pasākumu 
organizēšanai, teritorijas identitātes 
popularizēšanai. 

Sociālo pakalpojumu 
attīstība 

Iedzīvotājiem nepieciešami 
dažādi sociālie pakalpojumi. 

Sociālo pakalpojumu attīstīšana un 
dažādošana 

 

D
ra

u
d

i 

„Izdegšanas” iespējamība vai 
vilšanās nesaņemot 
iedzīvotāju atbalstu projekta 
īstenošanā 

Drauds ir aktuāls, jo var 
īstenoties arī pēc lieliski 
īstenotiem projektiem. 

Pieredzes apmaiņa un labās prakses 
popularizēšana palīdz novērst šo 
draudu. 
Semināri kopienu līderiem par sevis 
pasargāšanu no „izdegšanas”. 

Iedzīvotāji sagaida, ka kāds 
to darīs viņu vietā 

Ja pašvaldība ir īstenojusi 
kopienu projektu, tad iedzīvotāji 
var pieņemt, ka tā tam jābūt un, 
ka arī turpmāk pašvaldība to 
darīs viņu vietā. 

Neaktīvās teritorijās plānot 
kopprojektus ar aktīvajām 
teritorijām, tādejādi nododot labo 
praksi. 
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5 STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS 
Šajā nodaļā ir veikts novērtējums par vietējās rīcības grupas stratēģijas īstenošanu, apskatot 

iesniedzējus, īstenotās rīcības un tajās apgūto finansējumu.  

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir izstrādājusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 

2009.-2013.gadam, kurā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai bija izvirzījusi četras prioritātes:  

1. PRIORITĀTE DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA 
 

RĪCĪBAS  1.1. Darbības centru izveidošana un aprīkošana; 
1.2. Atbalsts kopienu pašiniciatīvām; 
1.3. Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. 
 

2.PRIORITĀTE: SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA  
 

RĪCĪBAS 2.1. Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana; 
2.2. Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana; 
2.3. Kultūras un vides aizsardzības aktivitāšu ieviešana. 
 

3.PRIORITĀTE PUBLISKĀS TELPAS SAKĀRTOŠANA UN TŪRISMA VEICINĀŠANA 
 

RĪCĪBAS 3.1. Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un esošo objektu 
uzlabošana. 
 

4.PRIORITĀTE: MĀJRAŽOŠANAS VEICINĀŠANA 
 

RĪCĪBAS 4.1. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde; 
4.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos - turpmāk 
apvienotas zem nosaukuma: “4.1. Mājražošanas konkurētspējas veicināšana”. 

 
Kopumā izvērtējamajā periodā četrās prioritātēs ir iesniegti 269 projektu pieteikumi un īstenoti 157 

projekti (58% no iesniegtajiem), kurus ir īstenojušas pašvaldības, NVO, uzņēmumi, fiziskas personas un 

zemnieku saimniecības. 
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Ilustrācija 153: Projektu sadalījums pa iesniedzēju grupām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Visaktīvākās stratēģijas īstenošanā bija nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Tomēr pamazām 

iesaistījās arī zemnieku saimniecības. Uzņēmumi ir īstenojuši 4 projektus. Savukārt, aplūkojot, 

iesniedzēju grupas pa rīcībām, redzam, ka NVO visaktīvākās ir bijušas Rīcībā 2.1. Brīvā laika pavadīšanas 

aktivitāšu dažādošana. 

 

Projektu sadalījums: 

Iesniedzējs Skaits 
% no 

kopskaita 

NVO (biedrības un 
nodibinājumi) 

89 57,0 

Pašvaldības 52 32,9 

Uzņēmumi (SIA) 4 2,5 

Fiziskas personas 1 0,6 

Zemnieku  
saimniecības 

11 7,0 

 

Ilustrācija 154: Projektu sadalījums pa rīcībām un iesniedzēju grupām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Tabula 34. Rīcības, projektu kārtas, skaits un apgūtais finansējums 

Nr. 
p.k. 

Rīcība 
Īstenošanas 

kārtas 
Gadi 

Projektu 
skaits 

Kopējais attiecināmais finansējums 
% 

% no rīcības 
finansējuma 

% no visa 
apgūtā 

finansējuma 

1. 1.1. Darbības centru izveidošana un 
aprīkošana  

1.kārta 2009 4 43,7 

3,9 

2.kārta 2010 - - 

3. kārta 2011 - - 

4. kārta 2012 4 56,3 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 - - 

7.kārta 2014 - - 

 

2. 1.2. Atbalsts kopienu 
pašiniciatīvām 

1.kārta 2009 - - 

5,5 

2.kārta 2010 - - 

3. kārta 2011 6 100 

4. kārta 2012 - - 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 - - 

7.kārta 2014 - - 

 

3. 1.3. Pakalpojumu nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem  

1.kārta 2009 3 8,8 

19,5 

2.kārta 2010 6 14,0 

3. kārta 2011 7 35,0 

4. kārta 2012 - - 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 10 42,2 

7.kārta 2014 - - 

 

4. 2.1. Brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošana 

1.kārta 2009 - - 

17,0 

2.kārta 2010 13 48,6 

3. kārta 2011 - - 

4. kārta 2012 4 7,3 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 4 7,1 

7.kārta 2014 21 37,0 

 

5. 2.2. Apmācību un interešu klubu 
aktivitāšu ieviešana 

1.kārta 2009 - - 

15,2 

2.kārta 2010 10 40,4 

3. kārta 2011 6 37,6 

4. kārta 2012 - - 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 8 22,0 

7.kārta 2014 - - 
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Nr. 
p.k. 

Rīcība 
Īstenošanas 

kārtas 
Gadi 

Projektu 
skaits 

Kopējais attiecināmais finansējums 
% 

% no rīcības 
finansējuma 

% no visa 
apgūtā 

finansējuma 

 

6. 2.3. Kultūras un vides aizsardzības 
aktivitāšu ieviešana 

1.kārta 2009 3 51,8 

3,4 

2.kārta 2010 - - 

3. kārta 2011 - - 

4. kārta 2012 - - 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 5 48,2 

7.kārta 2014 - - 

 

7. 3.1. Publiski pieejamas vides 
labiekārtošana, infrastruktūras 
izveide un esošo objektu 
uzlabošana 

1.kārta 2009 3 8,0 

23,5 

2.kārta 2010 5 13,7 

3. kārta 2011 7 26,9 

4. kārta 2012 3 6,5 

5. kārta 2013 - - 

6.kārta 2013 11 44,9 

7.kārta 2014 - - 

 

8. 4.1. Mājražošanas konkurētspējas 
veicināšana 

1.kārta 2009 - - 

12,00 

2.kārta 2010 - - 

3. kārta 2011 - - 

4. kārta 2012 3 23.1 

5. kārta 2013 10 66,6 

6.kārta 2013 - - 

7.kārta 2014 1 10,3 

    157 Kopā  2306810 EUR 
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Plānots Īstenots 

  

 

Kopumā apgūtais finansējums ir tuvu plānotajam. Nedaudz mazāk nekā plānots ir apgūts finansējums 2. 

prioritātē - sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, savukārt pārējās trijās prioritātes apgūts nedaudz vairāk 

nekā plānots. Vislielākais pieaugums ir 3. prioritātei publiskās telpas sakārtošanā.  

Apgūtais finansējums pa gadiem sadalās nevienmērīgi. Vismazāk un salīdzinoši līdzīgi apjoma ziņā tas 

bija 2009., 2012. un 2014. gadā. Savukārt vislielākais piešķirtais finansējums bija 2013.gadā ar divām 

projektu kārtām. 

 

Ilustrācija 155: Kopējā finansējuma sadalījums % pa prioritātēm. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 156: Piešķirtā finansējuma apjoms pa gadiem. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Aplūkojot finansējuma sadalījumu pa rīcībām, redzams, ka finansiāli visietilpīgākās ir rīcības 1.3. 

Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, 2.1. Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana 

un 3.1. Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un esošo objektu uzlabošana. Arī 

projektu skaits šajās rīcībās ir vislielākais (skat. 158.ilustrāciju zemāk). Jāsecina, ka projektu skaits un 

apgūtais finansējums savstarpēji saistīti, jo bija noteiks vienam projektam iespējamais maksimālais 

finansējums. 

 

Ilustrācija 157: Kopējā finansējuma sadalījums % pa rīcībām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

 

 

Ilustrācija 158: Projektu sadalījums pa rīcībām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Turpmākajos attēlos var apskatīt, kā teritoriāli izskatās īstenoto projektu skaits un finansējuma 

sadalījums pa īstenošanas kārtām. Visvairāk projektu tika īstenots 2., 3., 6.un 7.kārtā. Savukārt 1., 4., un 

5. kārtā tika īstenoti 10-14 projekti katrā. 
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Ilustrācija 159: Īstenotie projekti 1. kārtā.  

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 160: Īstenotie projekti 1. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 161: Īstenotie projekti 2. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

 

Ilustrācija 162: Finansējuma teritoriālais sadalījums 2. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 163: Īstenotie projekti 3. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

 

Ilustrācija 164: Finansējuma teritoriālais sadalījums 3. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 165: Īstenotie projekti 4. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 166: Finansējuma teritoriālais sadalījums 4. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 167: Īstenotie projekti 5. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 168: Finansējuma teritoriālais sadalījums 5. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 169: Īstenotie projekti 6. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 170: Finansējuma teritoriālais sadalījums 6. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 171: Īstenotie projekti 7. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 172: Finansējuma teritoriālais sadalījums 7. kārtā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ilustrācija 173: Īstenotie projekti kopā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Ilustrācija 174: Finansējuma teritoriālais sadalījums kopā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Izvērtējot projektu sadalījumu pa Partnerības teritorijām, redzams, ka to aktivitāte ir bijusi ļoti dažāda. 

Visaktīvākā ir Bauska, Iecavas novads, Stelpes un Īslīces pagasti.  

 

Ilustrācija 175: Īstonoto projektu sadalījums pa Partnerības teritorijām 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Rīcībām stratēģijā ir norādīti sasniedzamie rezultāti, un projektu pieteikumos iesniedzēji norādīja gan 

jaunradīto darbavietu skaitu, gan saglabāto darbavietu skaitu.  

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra noteica arī kvantitatīvos rādītājus katrai 

rīcības plānā iekļautajai rīcībai. Visām rīcībām noteiktie kvantitatīvie rādītāji ir ar atrunu „līdz”, līdz ar to 
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jāsecina, ka visi kvantitatīvie rādītāji ir izpildīti, bet rīcībām 1.3., 2.1.,2.2., 3.1. un 4.1. ievērojami pārpildīti 

(skat. Tabula 35). Tomēr jāsaka, ka par daudz optimistiski ir plānota darba vietu izveide un saglabāšana, 

lai gan atruna „līdz” neļauj teikt, ka šie rādītāji nav izpildīti. Turpmākajā plānošanas procesā būtu 

ieteicams darba vietu izveidi un saglabāšanu plānot reālistiskāk un precīzāk, nosakot konkrētu, reālu 

skaitu, turklāt, šis rādītājs nav jāparedz katrai rīcībai. 

Projekti ir plānojuši sasniegt rezultātus norādot iedzīvotāju skaitu, kas gūs labumu no sabiedriskās 

aktivitātes īstenošanas, to apliecina arī iesniegtās atskaites, tādēļ varam secināt, ka projekti ir veicinājuši 

dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sabiedrisko aktivitāšu pieaugumu, publiskās telpas sakārtošanu un 

nodarbinātības pieaugumu. (Skat. Pielikums Nr. 4. Kvalitatīvo rādītāju izpilde). 

Tabula 35. Kvantitatīvo rādītāju izpilde noteiktajām rīcībām 

Rīcība Kvalitatīvais rādītājs 
Plānots 
(skaits) 

Izpilde 
(skaits un % pret plānoto) 

1.1. Darbības centru 
izveidošana un 
aprīkošana 

Izveidoti un aprīkoti darbības centri 
vai aprīkoti esošie darbības centri 

līdz 8 8 
100% 

Izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 7 Darbības centri saglabā darba vietu 
centra darbiniekam   

1.2.Atbalsts kopienu 
pašiniciatīvām 

Realizēti kopienu pašiniciatīvas 
projekti (kopienu darbības 
nodrošināšanai atbilstoši biedrību 
mērķiem) 

līdz 8 6 
75% 

Izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 10 Kopienu pašiniciatīvu mērķis nav 
veidot darba vietas, tomēr apgūtas 
jaunās prasmes dod iespēju 
iesaistīties darba tirgū 

1.3.Pakalpojumu 
nodrošināšana mērķa 
grupām 

Realizēti pakalpojumu izveides vai 
esošo pakalpojumu kvalitātes un 
pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanas projekti 

līdz 20 26 
130% 

Izveidotas vai saglabātas darba 
vietām 

līdz 9 Jauni pakalpojumi iedzīvotājiem 
nodrošina esošo darba vietu 
saglabāšanu 

2.1. Brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu 
dažādošana 

Realizēti laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanas projekti 
(sporta un aktīvās atpūtas laukumi, 
sporta inventārs fiziskām 
aktivitātēm u.c.) 

līdz 18 42 
233% 

Izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 7 Projekti nodrošina esošo darba vietu 
saglabāšanu 

2.2. Apmācību un 
interešu klubu aktivitāšu 
ieviešana 

Realizēti apmācību telpu un 
interešu klubu izveides projekti 
dažādu aktivitāšu ieviešanai 

līdz 11 24 
218% 

izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 7 Projekti nodrošina esošo darba vietu 
saglabāšanu 

2.3. Kultūras un vides 
aizsardzības aktivitāšu 
ieviešana 

Realizēti kultūras un vides 
aizsardzības aktivitāšu ieviešanas 
projekti 

līdz 18 8 
44% 

izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 8 Projekti nodrošina esošo darba vietu 
saglabāšanu 
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Rīcība Kvalitatīvais rādītājs 
Plānots 
(skaits) 

Izpilde 
(skaits un % pret plānoto) 

3.1. Publiski pieejamas 
vides labiekārtošana, 
infrastruktūras izveide 
un esošo objektu 
uzlabošana 

Realizēti publiski pieejamas vides 
labiekārtošanas, infrastruktūras 
izveides un esošo objektu 
uzlabošanas projekti  

līdz 20 29 
145% 

izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 7 Projekti nodrošina esošo darba vietu 
saglabāšanu 

4.1. Mājražošanas 
konkurētspējas 
veicināšana (apvienotas 
rīcības) 

Realizēti lauksaimniecības 
produktu ražošanas un 
pirmapstrādes, t.sk. mājas 
apstākļos projekti 

līdz 8 14 
175% 

 izveidotas vai saglabātas darba 
vietas 

līdz 8 Zemnieku saimniecībās saglabātas 
darba vietas 

 

 

Ilustrācija 176: Kvantitatīvo rādītāju izpilde noteiktajām rīcībām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

Īstenoto projektu skaits pa Partnerības teritorijām, sadalījumā pa rīcībām (skat. Ilustrācijas turpmāk) 

parāda, kāda ir bijusi aktivitāte teritoriālā griezumā. Piemēram, Iecavas novads ir īstenojis septiņas no 

stratēģijas astoņām rīcībām, savukārt Īslīces pagasts ir īstenojis visas astoņas rīcības. 
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Ilustrācija 177: Projektu skaits pa rīcībām 1.1. un 1.2. Partnerības teritorijā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 
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Ilustrācija 178: Projektu skaits pa rīcībām 1.3. un 2.1. Partnerības teritorijā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 
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Ilustrācija 179: Projektu skaits pa rīcībām 2.2. un 2.3. Partnerības teritorijā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 
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Ilustrācija 180: Projektu skaits pa rīcībām 3.1. un 4.1. Partnerības teritorijā. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Lai novērtētu mērķa grupu viedokli par īstenotajiem projektiem, sasniegtajiem projektu rezultātiem un 

plānoto rezultātu būtiskumu un ieguvumu ilgtspēju, tika veikta 59 projektu īstenotāju aptauja, kas 

aptvēra visas īstenotāju grupas. 

 

 

Rezultātus kā būtiskus ar augstāko atzīmi 5, novērtēja visi 59 aptaujātie projektu īstenotāji. Projektu 

ieguvumu ilgtspēju 76% respondentu novērtēja kā ‘ļoti labu’, 22% kā ‘labu’ un tikai viens respondents 

atzina, ka tā ‘varēja būt labāka’. 

 

 

 

Ilustrācija 181: Aptaujāto projektu īstenotāju sadalījums pa īstenotāju grupām. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

 

 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 

 

Ilustrācija 182:Ieguvu ilgtspējas novērtējums. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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Ieteikumi nākamajam periodam galvenokārt saistīti ar projektu un atskaišu procedūrām un to 

sagatavošanu, turklāt 41% respondentu viss apmierināja un ieteikumu nebija. 

 

 

Atbildot uz jautājumu par to, vai esošie projektu īstenotāji plāno gatavot un īstenot projektu arī jaunajā 

plānošanas periodā, gandrīz puse atbildēja pozitīvi, tomēr 25% respondentu ir nolēmuši, ka vairāk 

projektus neīstenos. 

 

 

Apzīmējums Ieteikums 

A Nav ieteikumu, viss apmierināja 

B Organizēt projektu sagatavošanas mācības 

C Lielāks atbalsts pašvaldībai, jo to projekti 
skar plašāku mērķauditoriju 

D Elektroniska projektu un atskaišu 
iesniegšana 

E Atvieglot projektu iesniegšanas un 
uzraudzības kārtību 

F Atvieglot dokumentācijas un atskaišu 
sistēmu 

G Lielāks finansējums vienam projektam 

 
Ilustrācija 183: Respondentu ieteikumi. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 

 

Ilustrācija 184: Respondentu atbildes uz jautājumu: „Vai plānojat īstenot projektu jaunajā plānošanas 
periodā?”. 

Avots: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 
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2015. gada 7. jūlijā notika diskusija ar projektu īstenotājiem un Partnerības valdi. Tikšanās laikā tika 

aizpildītas 15 anketas ar jautājumiem par projektu konkursiem un projektu vērtēšanas procedūru. 

Vairums aptaujāto atzina, ka projektu vērtēšanas process no Partnerības puses (organizatoriski) bija 

organizēts operatīvi un efektīvi, tikai 3 respondentiem bija grūti to novērtēt. Arī vairumam bija 

pārliecība, ka projektu vērtēšanai piešķirtais laiks bija pietiekams un optimāls, bet vienam tas likās pārāk 

ilgs, savukārt divi respondenti nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. 

Runājot par projektu vērtēšanas procesu, vairākiem respondentiem nebija informācijas, savukārt pārējie 

ar to bija apmierināti, izņemot divus respondentus, kur vienam (vērtētājam) vislielākās grūtības 

sagādāja, tas, ka pieteikumos trūka informācijas. Savukārt, cits respondents atzīmēja, ka vērtēšanas laiks 

ir par garu, jo tajā mainās piegādātāju cenas, kas apgrūtina projekta īstenošanu. 

Vairums aptaujāto atzina, ka projektu vērtēšana bija neitrāla un objektīva, četriem respondentiem bija 

grūti to izvērtēt, bet viens atzina, ka dažos gadījumos tā bija subjektīva. 

Vairāki respondenti norādīja uz vērtēšanas kritēriju papildināšanu un/vai pārskatīšanu. 

Kopumā visi aptaujātie atzina, īstenotie projekti ir devuši būtisku ieguldījumu Partnerības teritorijas 

attīstībā un akcentējuši, ka nākamajā periodā jāparedz darbības: 

 uzņēmējdarbības attīstībai; 

 projektiem, kas ilgtermiņā dod labumu sabiedrības lielākai daļai; 

 projektiem tajās vietās, kur dzīvo cilvēki (nevajag, kur to nav); 

 infrastruktūras attīstībai; 

 pakalpojumu dažādošanai; 

 apmācībām un pieredzes apmaiņām; 

 gan vidi veidojošiem, gan kultūras attīstībai un brīvā laika pavadīšanai, u.c. 

Secinājumi un priekšlikumi:  

157 projekti, kas īstenoti 8 rīcībās zem 4 prioritātēm ir vērsti uz nosprausto mērķu sasniegšanu. 

Vislielākā pieredze un īstenotie projekti ir NVO un pašvaldībām, kas kopā ir īstenojuši 141 projektu, kas ir 

90% no visiem projektiem. Savukārt 11 zemnieku saimniecību un 4 uzņēmēju īstenotie projekti ir ļoti 

nozīmīgi, jo tā ir VRG pieredze uzņēmējdarbības attīstībai, kas ir nepieciešama turpmākajā VRG 

teritorijas attīstībā. Turklāt mājražošana ir potenciāls, kura lomu vietējās teritorijas attīstībā jānovērtē un 

jāatbalsta. 

Lai gan aktivitātes līmenis starp pagastiem ir atšķirīgs, tomēr projektu īstenošanas pieredze ir visos 

pagastos. Vienīgais pagasts, kurš pats netika īstenojis nevienu projektu ir Viesturu pagasts, tomēr arī tajā 

tika īstenots Rundāles pašvaldības projekts. 

Turpmākajā plānošanas procesā ieteicams nepārspīlēt ar plānotajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (darba 

vietu saglabāšana un izveide), izvērtēt reālistisku un izpildāmu skaitu, turklāt neplānot to katrai rīcībai, jo 

ne visi projekti būs vērsti uz darba vietu izveidi vai saglabāšanu, īpaši sabiedriskā sektora projektos. 

Vēlams lielāku uzmanību pievērst informācijas sniegšanai, gan uzsākot jaunās stratēģijas izstrādi, gan arī 

jau projektu īstenošanas posmos. 
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NVO un pašvaldībām ir jau gūta liela pieredze projektu īstenošanā, bet mazāka tā ir uzņēmējiem (11 z/s 

un 4 SIA). Līdz ar to šai projektu iesniedzēju grupai ir jāpievērš lielāka uzmanība, gan informācijas 

sniegšanā, gan apmācību nodrošināšanā. 

Kopumā Partnerības darbs ir novērtēts pozitīvi un esošajā labajā pieredzē ir jādalās ar teritorijām, kuras 

ir bijušas mazāk aktīvas projektu īstenotājas.  
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6 IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANAS 

REZULTĀTIEM UN VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS 

VIRZIENIEM 
Laika posmā no aprīļa līdz pat jūlijam tika veikta Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja ar mērķi 

noskaidrot, vai iedzīvotāji ir informēti par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, cik lielā mērā tās 

ieviešana ietekmējusi aptaujāto vajadzības, kādi uzlabojumi būtu veicami gan Partnerības teritorijā, gan 

Partnerības administratīvajā darbā, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunās vietējās attīstības stratēģijas 

sagatavošanu. 

Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums tika veikts arī 4 iedzīvotāju forumu laikā, kur 

pētījuma autori un Partnerības pārstāvji tikās ar nevalstisko organizāciju, pašvaldību pārstāvjiem, 

uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri vēl tikai plāno kļūt par uzņēmējiem vai 

dibināt kādu nevalstisku organizāciju.  

Gan aptaujas respondenti, gan forumu dalībnieki bija dažāda vecuma, dzimuma un nozaru pārstāvji, kas 

ļāva uz teritorijas attīstību un tās potenciālu skatīties no iespējami plaša mērķgrupu skatījuma.  

Iedzīvotāju forumi/semināri notika: 

 Bauskā, 9.aprīlī, tajā piedalījās 29 dalībnieki; 

 Vecumniekos, 10.aprīlī, tajā piedalījās 18 dalībnieki; 

 Pilsrundālē, 17.aprīlī, tajā piedalījās 13 dalībnieki; 

 Iecavā, 17. aprīlī, tajā piedalījās 31 dalībnieks. 

 Iedzīvotāju forumos kopā piedalījās 91 dalībnieks. 

Aptaujā piedalījās 350 respondentu. Aktīvākie aptaujas anketu pildītāji bijuši Bauskas pilsētā, Iecavas 

novadā un Gailīšu pagastā. 

Aptauja tika veikta elektroniski, aptaujas anketas izsūtot e-pastu veidā iespējami daudz respondentiem, 

ievietojot pašvaldību un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapās. Vienlaicīgi aptauja tika veikta 

aptaujājot partnerības iedzīvotājus “uz ielas” un vairākās lauku pagastu bibliotēkās. Aptuveni 110 

anketas tika aizpildītas elektroniski un 240 papīra formā. Klātienē aptaujātie dalībnieki bija atsaucīgi, 

atteikumi sastopami reti, tomēr elektroniski aizpildāmās anketas tika aizpildītas ļoti lēni un respondenti 

bija mudināmi.  

Iedzīvotājiem ir ļoti svarīga un būtiska loma stratēģijas izstrādes procesā, tāpēc īpaša uzmanība tika 

pievērsta katra iedzīvotāja, uzņēmēja, nevalstiskās organizācijas pārstāvja un pašvaldības darbinieka 

viedoklim un vajadzību apzināšanai. 
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Ilustrācija 185: Anketēšanas process. 

Pētījuma autori lūdza iedzīvotājus atbildēt uz sekojošiem jautājumiem, novērtējot gan Bauskas rajona 

lauku partnerības darbību, gan projektu ieviešanas procesu, gan aicināja dalīties ar savām idejām, kuras 

varētu tikt īstenotas ieviešot jauno stratēģiju. Tāpat aptaujā respondenti deva norādes un komentārus 

par uzņēmējdarbību veicinošiem faktoriem un atbalstāmajām uzņēmējdarbības jomām un nozarēm 

jaunajā plānošanas periodā. 

Aptaujā respondentiem tika jautāts:  

Kādas lietas uzlabotu Jūsu dzīvi? Šāds jautājums tika uzdots, lai saprastu Partnerības teritorijā dzīvojošo 

iedzīvotāju vispārīgās vajadzības un apmierinātību. Atbildes bija ļoti dažādas, respondenti norādīja gan 

uz nepieciešamību pēc labākas un sakārtotas infrastruktūras, tai skaitā norādot ceļu kvalitāti, veloceliņu 

izveidi, apgaismojuma ierīkošanu dažādos Partnerības teritorijā esošos ciemos. Respondenti arī minēja 

vajadzības, kas saistītas ar projektu sagatavošanu un personīgām īpašībām, kas būtu jāuzlabo, lai dzīve 

kļūtu pievilcīgāka un iedzīvotāji apmierinātāki. Īpaši aktīvi bija Iecavas novada iedzīvotāji, norādot uz 

dažādām kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējām un vajadzībām, kā piemēram, kinoteātra izveide. 

Daļa respondentu norāda īsas un konkrētas vajadzības, tomēr ir arī respondenti, kuri sniedz garus 

priekšlikumus, kā piemēram: 

„Piedalīties/organizēt kādu protestu gājienu par to, lai Bauskas „varenie” vīri maina budžetu plānu un 

kaut ko iedod arī jauniešiem, pilnīgi varu iztēloties, kā varētu saorganizēt lielu piketu ar saukļiem, visi 

melnā...., Bars ar Bauskas jauniešiem pret domi, tas būtu forši, varbūt tas liktu padomāt.” 

Vai: 

„Tiktu uzlabota (lasīt - labāk uzturēta) pilsētvide esošajās vietās, nevis izveidotas citas atpūtas vietas, bet 
labi uzturētas vai uzlabotas esošās (piemēram, Bauskas pludmale, kur, aptaujājot apmeklētājus, var 
uzzināt, kas nepieciešams). 
Ar visām atbildēm un vajadzībām var iepazīties pielikumā. 
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Lai arī respondenti ir no dažādām Partnerības vietām, bieži kā izklaides vietu iespējamos papildinājumus 

norāda tieši Bausku, kas pastiprina pieņēmumu, ka iedzīvotāji Partnerības teritorijā Bauskas pilsētu 

uzskata un uztver par sava reģiona centru. 

Vai esat informēts par biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība” un tās izsludinātajiem projektu 

konkursiem? 

Šādu jautājumu pētījuma autori jautāja gan elektroniskajā aptaujā, gan respondentiem uz ielas, gan 

forumu laikā. Un atšķirība ir acīmredzama.  

Vairāk kā 50% respondentu par biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” darbību un izsludinātajiem 

projektu konkursiem laika posmā no 2009.-2014. gadam 

nav dzirdējuši, tikai nepilni 6% ir pilnībā informēti, un ap 

40% respondentu ir dzirdējuši un to rīcībā ir daļēja 

informācija par biedrības veiktajām aktivitātēm. 

Taču citāda situācija tika novērota forumu laikā, kur 4 

forumu laikā viedoklis tika lūgts ap 90 dalībnieku, kur 

forumu dalībnieku informētība vērtējama kā ļoti augsta. 

Tikai 12% foruma dalībnieku nebija dzirdējuši par 

Partnerības darbu, savukārt pilnībā informēti 15% un 

vairāk kā 70% dalībnieku bija guvuši dažāda veida un 

rakstura informāciju par Partnerību vai tās izsludinātajiem 

projektu konkursiem. 

 

Ilustrācija 186: Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai esat informēts par biedrību „Bauskas rajona lauku 
partnerība” un tās izsludinātajiem projektu konkursiem?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Vai esat piedalījies Bauskas rajona lauku partnerības izsludinātajos projektu konkursos? 

Pētījuma autori aptaujā jautāja par dalību izsludinātajos projektu konkursos laika posmā no 2009.-

2014.gadam, un atbildes starp foruma dalībniekiem un aptaujātajiem ir ievērojami atšķirīgas.  

Tikai nepilni 14% aptaujāto ir snieguši projektu pieteikumus, no tiem mazliet vairāk kā 2% respondentu 

projekti nav apstiprināti. Savukārt ir ļoti augsts procents ar iedzīvotājiem, kuri par projektu konkursiem 

neko nezina un nav pat dzirdējuši. Tāpat ļoti liels skaits ir aptaujāto, kuri norāda atbildi „nē, neesmu 

sniedzis”. 

Citāda ir situācija ar foruma dalībniekiem, no kuriem 39% respondentu norāda, ka ir snieguši projektu 

pieteikumus un mēģinājuši realizēt savas idejas, no tiem aptuveni 7% norāda, ka viņu projekta 

pieteikums nav ticis apstiprināts. Daļa no foruma dalībniekiem izteikuši sašutumu un neizpratni par 

neapstiprināto projektu vērtēšanas gaitu un viņuprāt neskaidrajiem vērtēšanas kritērijiem. Un tikai 6% 

forumu un semināru dalībnieku iepriekš neko nebija dzirdējuši par Bauskas lauku partnerības 

izsludinātajiem projektu konkursiem. 
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Šie iegūtie dati liecina ne vien par to, ka informācija ne 

visiem ir pieejama un saprotama, bet arī to, ka tie 

iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji, 

kuriem ir vēlme darboties, īstenot ieceres, tie paši meklē 

un atrod nepieciešamo, lai veiksmīgi realizētu biznesa vai 

sabiedriska labuma projektus. 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 187: Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai esat piedalījies Bauskas rajona lauku partnerības 
izsludinātajos projektu konkursos?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Kas, jūsuprāt, būtu jādara savādāk (labāk) projektu izsludināšanas, vērtēšanas procesā? 

Aptaujas dalībnieki uz jautājumu, kas jādara savādāk vai labāk, populārākā atbilde ir „nezinu” vai „nav 

viedokļa”, tomēr daļa respondentu dalās dažāda rakstura ieteikumos. Tos varētu grupēt: 

 Ieteikumi, kas saistīti ar informāciju par projektiem:  

Respondenti kā galvenos šķēršļus veiksmīgai projektu sagatavošanai nosauc: 

Laiks – gan projektu iesniegšanas, gan izsludināšanas laiks ir īss. Respondenti norāda arī 

semināru norises laiks būtu pieejams lielākai auditorijai, tos organizējot pēc darba laika; 

Prasmes – nepietiekamas prasmes un zināšanas, lai sagatavotu projektu pieteikumus; 

Bailes un nezināšana – trūkst pozitīvo piemēru un iedrošinātāju, labo praktisko padomu; 

Auditorija – respondenti norāda, ka projektu konkursi ir citām mērķgrupām, tikai ne tai, kurā ir 

pats aptaujātais. Piemēram, seniori norāda, ka “projekti” vairāk domāti un tiek atbalstīti jauniem 

cilvēkiem, “uzņēmēji” savukārt pārmet aktivitāti un Partnerības atbalstu NVO, utt. 

 Ieteikumi, kas saistīti ar informācijas pieejamību: 

Liels aptaujāto skaits dažādos jautājumos un rekomendācijās norāda uz informācijas 

nepietiekamību. Norāda uz informācijas pasniegšanu “ikdienas cilvēkam” nesaprotamā valodā, kas 

liek novērsties no tās un izdarīt pieņēmumu: “Tas nav man”. Vairāki respondenti norāda, ka 

nepieciešama pilnīgāka informācija www.bauskaspartneriba.lv mājas lapā gan par projektu 

konkursiem, gan par realizētajiem projektiem, gan labajiem piemēriem, iespējamu citu projektu 

realizētāju kontaktinformāciju, utt. 

 Konsultācijas: 

http://www.bauskaspartneriba.lv/
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Respondenti norāda uz nepieciešamību pēc: 

 Izglītojošiem semināriem; 

 Pieejamiem un ērtiem konsultāciju laikiem; 

 Savlaicīgi saskaņojamas tikšanās; 

Personalizētas datu bāzes izveides, kurā, atstājot e-pastu, ir garantija, ka saņem aktuālāko informāciju 

par projektu konkursiem. Šo informāciju nepieciešams diferencēt, lai būtu iespēja pierakstīties tikai uz 

informāciju par projektu konkursiem, un iespēju uzzināt dažāda veida Partnerības veiktās aktivitātes. 

Tomēr, neskatoties uz rekomendācijām, liela daļa respondentu dod laba vēlējumus turpmākajam 

darbam un aicina turpināt labi iesākto darbu. 

Atsaucīgāki un lielāko daļu rekomendāciju snieguši foruma dalībnieki, aptaujas dalībniekiem nav 

rekomendāciju un ieteikumu Partnerības darba uzlabojumiem. 

Ja neesat piedalījies projektu konkursos, kādi bija galvenie iemesli? 

Aptaujas dalībniekiem tika jautāts, kādi bija iemesli tam, ka 

projektu konkursos tie nepiedalījās. Daļa respondentu 

norāda uz zināšanu un pieredzes trūkumu, tik pat liela daļa 

kā iemeslu min laika trūkumu, un pavisam neliela 

respondentu daļa atzīst, ka iemesls slēpies bailēs no 

atbildības, nezināšanas, ko viņuprāt uzliek projekta 

realizācijas process. 

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku izvēlas variantu „cits”, kas 

liek domāt, ka to norāda dalībnieki, kuri iepriekš nav 

dzirdējuši par projektu konkursiem. 

Forumu dalībnieki kā galveno iemeslu min laika trūkumu un 

zināšanu un pieredzes trūkumu. 

 

Ilustrācija 188: Respondentu atbildes uz jautājumu „Ja neesat piedalījies projektu konkursos, kādi bija galvenie 
iemesli? 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Vai esat dzirdējis par kādiem projektiem, kas realizēti Bauskas rajona lauku partnerības izsludinātajos 

projektu konkursos? 

Lūdzot respondentiem nosaukt konkrētus projektus, kas realizēti ar Bauskas rajona lauku partnerības un 

ELFLA atbalstu, atbildes nāca grūti. Lielākā daļa aptaujāto nespēja nosaukt konkrētus projektus un ļoti 

bieži atbilde bija „nezinu”, „nevaru atcerēties”, „esmu par tiem dzirdējis, bet konkrēti nosaukt nevaru”, 

utt. Daļa aptaujāto, un lielākā daļa no tiem bija arī forumu dalībnieki, bija informēti un zināja vairākus 

projektus.  

Populārākie projekti, kas tika minēti aptaujā: 

Visvairāk tika minēts Bauskas veikborda parka projekts, kam seko citi: 
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 Bruknas muižas projekti; 

 Sporta kluba “Drostalas” īstenotie projekti; 

 Skeitparks; 

 Dažādi bērnu rotaļu laukumi; 

 Dažādi tautas tērpu projekti; 

 Biedrības “Pīlādzis” īstenotie projekti; 

 Zālītes spec.internātskolas projekts; 

 Rundāles pils muzeja projekts; 

 Veikborda parka projekts; 

 Bibliotēku projekti; 

 Zorģu ciema projekti; 

 Jaunieši bez robežām; 

 Stelpes tirgus laukuma projekts; 

 Multimediju studija jauniešiem; 

 Kultūras nama Kamarde projekts; 

 Mednieku kluba šautuves projekts. 

Taču bieži starp nosauktajiem projektiem bija arī pašvaldību realizētie „lielie” infrastruktūras un 

ūdenssaimniecības projekti, tāpat tika minēti dažādi pasākumi un festivāli. Aizmirsti netika arī ar KNHM 

fonda finansējumu īstenotie projekti. Tas nozīmē, ka Partnerībai sadarbībā ar novadu pašvaldībām jāveic 

vairāk skaidrojošā darba par katra projekta finansējuma avotu, jo iedzīvotāji „projekts” uztver kā vienotu 

„Eiropas finansējumu” neiedziļinoties detaļās. Bieži publicitāšu teksti ir sarežģītā valodā rakstīti, līdz ar to 

tie netiek pietiekami labi uztverti un saprasti, vai netiek lasīti vispār. 

Daļa aptaujāto ir ļoti patriotiski noskaņoti un min sava novada projektus, kā labākos un atpazīstamākos. 

Izteikti lepni ar sava novada projektiem ir Iecavas novada iedzīvotāji. 

Savukārt uz ielas aptaujātiem respondentiem, kad tie nevar nosaukt projektu piemērus, minot vairākus 

realizētus projektus, tie ir dzirdēti un tiek atpazīti. Kas liecina par to, ka Partnerības teritorijā dzīvojošie ir 

informēti par dažādām aktivitātēm, tomēr nesaista tās ar Partnerības darbu. 

Kur gūstat informāciju par Bauskas rajona lauku partnerības izsludinātajos projektu konkursos 

realizētajiem projektiem? 

Jautājumā par informācijas avotiem, aptaujas dalībnieku un foruma dalībnieku viedokļi bija līdzīgi, jo 

lielākā daļa informāciju gūst no pašvaldības drukātajiem laikrakstiem un pašvaldību interneta vietnēm. 

Starp aptaujas dalībniekiem liels skaits, vairāk kā 50% respondentu norāda, ka nesaņem, nemeklē un 

neizmanto informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem, savukārt foruma dalībnieki galvenokārt 

informāciju iegūst Bauskas partnerības mājas lapā un pašvaldību portālos. Tikai 10% foruma dalībnieku 

norāda uz to, ka informācija netiek saņemta. Tikai 2,2% aptaujāto un 5% foruma dalībnieku informāciju 

iegūst no plakātiem, kas liek domāt, ka šis komunikācijas veids, lai nodotu informāciju potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem ir visneefektīvākais, iespējams ir vērts apsvērt iespēju to turpmāk neizmantot, 

lielāku uzmanību vēršot uz elektronisko un citu mediju saziņu. 
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Ilustrācija 189: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kur gūstat informāciju par Bauskas rajona lauku partnerības 
izsludinātajos projektu konkursos realizētajiem projektiem?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Vai, jūsuprāt, realizētie projekti ir devuši ieguldījumu Bauskas rajona lauku partnerības teritorijas 

attīstībā? 

Pētījuma autori lūdza aptaujas dalībniekus, kā arī forumu un semināru apmeklētājus novērtēt realizēto 

projektu ieguldījumu Bauskas rajona lauku partnerības teritorijas attīstībā. Lielākā daļa forumu 

dalībnieku (~60%) norādīja, ka realizētie 

projekti devuši būtisku un nozīmīgu 

ieguldījumu Partnerības teritorijas attīstībā 

un nepilni 20% norādīja, ka ieguldījums 

vērtējams kā neliels un nebūtisks. Savukārt 

tikai nepilni 40% aptaujas dalībnieku pauda 

viedokli, ka ieguldījums Partnerības teritorijas 

attīstībā ir būtisks. Tikpat liels skaits 

respondentu atzīst, ka ir ieguldījums attīstībā, 

tomēr tas ir vērtējams kā neliels.  

Lai arī viedokļi ir dažādi starp aptaujas 

dalībniekiem un forumu apmeklētājiem, 

tomēr kopējā tendence ir pozitīva un 

iedzīvotāju novērtē realizēto projektu 

pienesumu teritorijas attīstībā, lai cik būtisks 

vai nebūtisks tas katrai mērķgrupai šķitis uz 

aptaujas brīdi. 

Ilustrācija 190: Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai, jūsuprāt, realizētie projekti ir devuši ieguldījumu 
Bauskas rajona lauku partnerības teritorijas attīstībā?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 
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Kurā Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā (pagastā) ir visveiksmīgākie īstenoto projektu 

piemēri? 

Jautājums par veiksmīgāko projektu realizācijas piemēriem un vietām tika modināts patriotisms, jo teju 

katrs otrais respondents minēja savā novadā realizētos projektus, savukārt respondenti, kuri nespēja 

nosaukt konkrētus projektu piemērus minēja atbildi: „ceru, ka manā novadā”. 

Respondenti, kuri minēja teritorijas, viennozīmīgi populārākās bija Iecava un Bauskas pilsēta. 

Kādi faktori Jūsuprāt kavē teritorijas attīstību? 

Aptaujas dalībniekiem lūdzām minēt galvenos teritorijas attīstības kavēkļus. Respondentu minētie 

kavēkļi grupējami 5 lielākās grupās, kas tiek minētas kā galvenie teritorijas attīstību kavējošie faktori: 

 finanses; 

 cilvēciskie faktori (raksturs, neuzņēmība, kūtrums, negribēšana, alkoholisms, u.c.) 

 resursu trūkums (iedzīvotāju aizceļošana); 

 informācijas trūkums (nezināšana, nespēja atrast informāciju, padomu, tā nav ikvienam 

pieejama, utt.); 

 infrastruktūra (par maz ceļu, nesakārtoti ceļi, maģistrāles ietekme, utt.). 

Tomēr iemesli tiek minēti ļoti dažādi, no pragmatiskiem, kas skar infrastruktūras stāvokli un finansējuma 

trūkumu savu ideju, un novada attīstības veicināšanai, līdz ļoti subjektīviem, kā piemēram, tādas 

rakstura īpašības kā slinkums un neuzņēmība. Vecākā paaudze norāda uz jauniešu kūtrumu un 

nevēlēšanos iesaistīties, jaunākie iedzīvotāji uz pašvaldību nespēju organizēt attīstības jautājumus 

iedzīvotājiem pieņemamā formā un secībā. 

Daļa respondentu ir apmierināti, un norāda, ka nav kavēkļu, ir tikai jādara, jāstrādā, jāģenerē idejas un 

jāuzdrīkstas darīt, tad arī laukos būs attīstība. 

Fokusgrupu dalībnieki, analizējot attīstības kavēkļus, nonāca līdz piramīdai, kur piramīdas pamatni veido 

nozīmīgākie un populārākie kavēkļi, bet virsotnē mazāk pieminētie.  
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Ilustrācija 191: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kādi faktori Jūsuprāt kavē teritorijas attīstību?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Apkopotas respondentu atbildes skatīt pielikumā (Pielikums Nr.1. Aptaujas anketā sniegtās 

rekomendācijas, ierosinājumi un vajadzības). 

Raksturojiet (aprakstiet) realizēto (konkrēto) projektu ietekmi teritorijas attīstībā. 

Lielākās daļas respondentu atsauksmes ir ļoti lakoniskas, bet pozitīvas, ar īsu un kodolīgu vērtējumu: 

POZITĪVI. Neliela daļa norāda uz savu nekompetenci un nespēju izvērtēt konkrēto projektu ietekmi uz 

teritorijas attīstību, jo iepriekš par šādu projektu īstenošanu nebija dzirdējuši. Taču ir iedzīvotāji, kuri 

izklāsta savu viedokli un pamato projektu ietekmi, minot konkrētus piemērus un konkrētus ieguvumus 

pa pagastiem, ciemiem, novadiem.  

Vērtējumi, galvenokārt tiek doti par projektiem, kas pozitīvi papildina brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo 

īpaši augstu vērtējot jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iedzīvotāji šādu 

projektu realizācijā saredz jauniešu novēršanos no nelietderīga (klaiņošana) un neveselīga (alkohols) 

brīvā laika pavadīšanas veida. Pielikumā ir apkopoti respondentu vērtējumi, neiekļaujot lakoniskos 

vērtējumus: pozitīvi, varētu būt vairāk, u.tml.   

Vērtējumos, tikpat kā neparādās uzņēmējdarbības projektu ietekmes vērtējums, kas liecina, ka par šāda 

veida projektiem informācija ir nepietiekama.  

Kādi, jūsuprāt, projekti līdz šim nav īstenoti, bet būtu jārealizē? 

Šāds jautājums respondentiem tika uzdots, lai uzklausītu viņu viedokli par viņuprāt Partnerības teritorijā 

fiksētajām vajadzībām un problēmām, kuras ir aktuālas un nākamajā darbības periodā būtu jārisina. 

Respondentu atbildes sniegtas gan par finansiāliem ļoti lieliem un ietilpīgiem uzlabojumiem, gan par 

nelieliem ļoti konkrētiem priekšlikumiem, taču kopumā tie dod skaidru priekšstatu par svarīgākajām 

jomām, kuras nepieciešams attīstīt un pilnveidot Partnerības teritorijā.  

Birokrātija

Nesakārtota 
infrastruktūra

Bailes, nezināšana, 
neuzdrīkstēšanās

Finanšu trūkums

Informācijas trūkums
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- Uzņēmējdarbība - uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts esošo uzņēmēju darbības attīstībai, lielāks 

atbalsts mazās tehnikas un ražošanas iekārtu iegādei, atbalsts mājražošanai, atbalsts uzņēmējdarbības 

vides sakārtošanai, un jaunajiem uzņēmējiem.  

Respondenti saredz brīvās nišas uzņēmējdarbībā: ģimenei draudzīgas kafejnīcas izveide; vietējās lauku 

produkcijas izplatīšana un iegādes iespējas.  

- Tūrisma attīstība, inovatīvu, netradicionālu ideju attīstīšana un realizēšana - agrotūrisms, Stelpes 

sēravota teritorijas sakopšana un labiekārtošana. Esošo tūrisma objektu sakārtošana un jaunu izveide, 

Bauskas vecpilsētas kā tūrisma objekta attīstīšana, atbalstot un veicinot mazu viesnīcu, vietējās 

produkcijas veikalu, kafejnīcu izveidi, laivu nomas punktu izveidi, publiski pieejamu tūrisma informācijas 

stendu izveidi.  

Bauskai trūkst sava stāsta. Rundālei ir savs stāsts, arī Mežotnei, Bauskai arī vajag. Varbūt tā var būt 

Rīgas iela - tur dzīvo burvīgas čigānu ģimenes, kas rada īpašu auru. Jāliek lietā zemgalnieku 

augstprātība, jāpaceļ deguns, jārealizē tūristiem pievilcīgāka atmosfēra - apkalpošana, angļu valoda, 

serviss pēc 22-iem. 

- Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - muzejs, gidu apmācības, dabas taku, tūrisma maršrutu 

izveide, velomaršruta izveide no Dzimtmisas uz Iecavu, kultūrvēstures pieminekļu atjaunošana, 

saglabāšana, funkciju maiņa, mutvārdu daiļrades popularizēšana, rīkojot stāstnieku festivālu; 

- Infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana - ceļu izbūve un asfaltēšana, ielas, ietves, soliņi, 

veloceliņu izbūve, ciematu labiekārtošana un teritorijas ainavisko vērtību uzlabošana, mazās 

infrastruktūras izveide, tilta izbūve Gailīšu pagastā pāri Mūsas upei, NVO telpu/nama izveide Iecavā, 

gājēju celiņa izveide līdz “Cālītim”, bērnu laukumiņa izveide Audrupos, Saules dārza sakārtošana, 

Rātslaukuma labiekārtošana, peldvietas izveide Bauskā, parku labiekārtošana. 

Liela daļa infrastruktūras jomā nepieciešamo uzlabojumu ir pašvaldību kompetencē. Kā būtisku 

problēmjautājumu, kuru nepieciešams risināt, iedzīvotāji min smagā autotransporta pārvietošanos cauri 

Iecavas un Bauskas pilsētas centram.  

- Jaunieši - atbalsts jauniešu nodarbinātības veicināšanai, vasaras nometnes dažādu mūzikas instrumentu 

apguvē, dažādu sporta veidu un moderno deju apguves iespēju dažādošana.  

Noteikti vajadzētu projektus, kas palīdz ''augt” jauniešiem. Vajadzētu izstrādāt projektus, kas palīdz 

apgūt nevis to, kas vajadzīgs tikai skolā, bet, kas veicinātu viņu ārpusskolas izaugsmi, talantus. 

- Sporta un brīvā laika aktivitāšu attīstība - sporta zāles izveide, sporta nama Iecavā sakārtošana, 

multifunkcionāla sporta laukuma izbūve, skeitparka izveide Bauskā, ziemas aktivitātes visām vecuma 

grupām, volejbola laukuma sakārtošana; Vecsaules pagasta mednieku kluba šautuves rekonstrukcija un 

labiekārtošana. 

- Pakalpojumu pilnveidošana - veterinārās klīnikas izveide, dzīvnieku patversmes izveide Iecavā, 

boulinga, kino izveide, sociālo pakalpojumu centru, slimnīcas izveide, veļas mazgāšanas pakalpojuma 

izveide; motelis un SPA Iecavā, jāuzceļ vai jārenovē bibliotēka; baseina un pirts izveide, laivu nomas 

punkta izveide; Iecavas TV izveide, interneta kafejnīcas izveide; angļu valodas apmācības vietējiem 

ēdināšanas uzņēmumiem; 



162 |  
 

- Kultūra - kultūras pasākumu dažādošana, pasākumi/aktivitātes dažādām vecuma grupām; Bauskas 

pilskalna estrādes un parka rekonstrukcija, mobilās skatuves iegāde pasākumu nodrošināšanai mazākos 

ciemos un ciematos; jauna kultūras centra izveide Iecavas attālinātās apdzīvotās vietās Dzimtmisā vai 

Dimzukalnā, kultūras pasākumi vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem ar viņu iesaistīšanu, plaša mēroga 

kultūras pasākumi rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā. 

- Izglītība - jaunos vecākus audzinoši pasākumi; biznesa klases izveide kādā no pilsētas skolām vai lauku 

skolā; telpu pieejamība interešu pulciņu nodarbībām, jauniešu centrs, bibliotēka, Montesori materiālu 

iegāde, sporta laukuma izveidošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Iezīmētie aktuālie problēmjautājumi jeb sfēras savstarpēji pārklājas, kā piemēram, uzņēmējdarbības, 

tūrisma un jaunu pakalpojumu attīstība un veicināšana. Aptaujātie partnerības iedzīvotāji uzsver, ka 

Partnerības teritorijā ir jāattīsta dažādas jomas, bez tam lauku attīstības kontekstā lielāku atbalstu viņi 

sagaida no valdības vismaz informācijas jomā, lai iedzīvotājiem - jauniešiem, uzņēmējiem, 

lauksaimniekiem - tiktu stāstīts par iespējām, atbalsta iespējām, labās prakses piemēriem u.c.  

Runājot par Bausku kā Partnerības teritorijas un reģiona centru, respondenti uzskata, ka pilsētas 

vecpilsētai būtu nepieciešams izstrādāt savu attīstības plānu, kurš paredzētu gan tūrisma attīstību, gan 

to, kā attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu, ņemot vērā to, ka Bauskai ir milzīgs attīstības potenciāls. 

Kāda veida uzņēmējdarbības projekti un aktivitātes būtu jāatbalsta nākamajā periodā? 

63,7% respondentu uzskata, ka primāri atbalstāmi ir projekti, kas veicina jauniešu nodarbinātību un 

aktivitātes, 51,1% uzskata, ka būtiski ir uzņēmējdarbību veicinošie projekti, savukārt aptuveni vienāds 

skaits respondentu uzskata, ka būtiski atbalstāmi ir tūrisma attīstību veicinoši, kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas un attīstības, jaunu 

pakalpojumu izveides un mājražošanas 

veicināšanas projektu realizācija.  

Fokusgrupas dalībnieku viedoklis par 

atbalstāmajām uzņēmējdarbības nozarēm un 

virzieniem bija ļoti līdzvērtīgs visām nozarēm, 

6 minētās uzņēmējdarbības aktivitātes: 

uzņēmējdarbības uzsākšana, mājražošanas 

uzsākšana un attīstība, jaunu pakalpojumu 

izveide un esošo dažādošana, kultūrvēstures 

mantojuma izmantošana uzņēmējdarbībā, 

jauniešu nodarbinātība un tūrisma 

pakalpojuma attīstība, guva vienādi 

līdzvērtīgu atbalstu, izņemot mājražošanas 

uzsākšanas un attīstības aktivitāti atstājot ar 

mazāku atbalstu.  

Ilustrācija 192: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kāda veida uzņēmējdarbības projekti un aktivitātes būtu 
jāatbalsta nākamajā periodā?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 
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Vai projektu realizācijā būtiska loma ir pašvaldībai? 

68,4% respondentu uzskata, ka projektu 

realizācijā būtiska loma ir pašvaldībai un tai 

būtu jāatbalsta šo projektu realizācija. 24,6 % 

aptaujāto uzskata, ka pašvaldībai būtu 

jāatbalsta visu projektu realizācija, un tikai 

retais uzskata, ka pašvaldībai ar iniciētajiem 

un realizētajiem projektiem nav nekāda 

sakara. Tas liek domāt, ka pašvaldību lielākā 

daļa saredz kā nozīmīgu atbalstu dažādu 

nozaru attīstībā, gan uzņēmējdarbībā, gan 

NVO sektorā. 

Forumu un semināru dalībnieku viedoklis bija 

mazliet atšķirīgs, jo nedaudz vairāk kā 40% 

dalībnieku pauda viedokli, ka jāatbalsta ar 

padomu un līdzfinansējumu visi projekti, un 

gandrīz 50% uzskatīja, ka jāatbalsta tikai 

vērtīgākās projektu idejas. 

Ilustrācija 193: Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai projektu realizācijā būtiska loma ir pašvaldībai?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Kuras, jūsuprāt, ir prioritāri atbalstāmās uzņēmējdarbības nozares un virzieni? 

Pētījuma autori lūdza aptaujas dalībniekus un forumu dalībniekus norādīt uz viņuprāt prioritāri 

atbalstāmajām uzņēmējdarbības nozarēm un tās virzieniem. Respondenti minējuši gan vispārīgu 

atbalstu uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai, kā arī izteikuši viedokli, ka primāri atbalstāma nozare 

Partnerības teritorijā ir lauksaimniecība. Viennozīmīgi respondenti atbalsta mazos un potenciālos 

uzņēmējus. Gan aptaujas dalībnieki, gan forumu dalībnieki diskusiju un aptaujas laikā nav pauduši 

atbalstu lielo uzņēmumu atbalstam. 

Tāpat respondenti uzskata, ka atbalstāmas būtu šādas nozares: 

 tūrisms; 

 uzņēmējdarbības uzsākšana; 

 lauksamniecība; 

 mājražošana; 

 ražošana; 

 amatniecība. 

Daļa aptaujāto iedzīvotāju, tai skaitā foruma dalībnieki norāda, ka vērā jāņem jau plānotās prioritātes un 

uzņēmējdarbības nozares, kas ietvertas katra novada attīstības programmās un citos plānošanas 

dokumentos. Vienlaicīgi ar pārliecību par uzticēšanos pašvaldības plānošanas dokumentiem, tiek minēts, 

ka par šiem jautājumiem jādomā speciālistiem, pašvaldību darbiniekiem un visādi citādi kompetentiem 

valsts ierēdņiem. Ar ieteikumiem varat iepazīties pielikumā. 



164 |  
 

Kāda veida sabiedrības iniciatīvas būtu jāatbalsta nākamajā periodā? 

Vienlīdz liels aptaujāto iedzīvotāju skaits uzskata, ka nākamajā periodā būtu jāatbalsta Partnerības 

teritorijas ciemu publiskās infrastruktūras sakārtošana (46,3%), dažāda rakstura sabiedrisko aktivitāšu 

īstenošana (44,8%), brīvā laika pavadīšanas 

aktivitāšu dažādošana un īstenošana (44,4 

%), sporta aktivitāšu infrastruktūras attīstība 

(39,4%), kultūras aktivitātes (39%). Nedaudz 

mazāks atbalsts ir mūžizglītības aktivitāšu 

realizācijai (29,2%), kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu saglabāšanai (28,3%) un 

citiem projektiem (4,8%). 

Lūdzot rekomendācijas, kādas sabiedrības 

iniciatīvas būtu atbalstāmas jaunās 

Stratēģijas īstenošanas laikā, forumu 

dalībnieku viedoklis sakrita ar aptaujas 

dalībnieku viedokli. 

 

Ilustrācija 194: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kāda veida sabiedrības iniciatīvas būtu jāatbalsta nākamajā 
periodā?”. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 

Jūsu ieteikumi Bauskas rajona lauku partnerības darbības uzlabošanai? 

Aicināti sniegt savus ieteikumus un priekšlikumus biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” darbības 

uzlabošanai, lielākā daļa respondentu vēl iespējami ātri izstrādāt jauno stratēģiju un organizēt jaunos 

projektu konkursus, kā arī vēl veiksmes un daudz vērtīgu iniciatīvu nākamajā darbības periodā. Uz šo 

jautāju gan fokusgrupu, forumu un semināru dalībnieku viedoklis sakrīt ar aptaujas dalībnieku 

izteiktajiem ieteikumiem. 

Būtiskākie respondentu ieteikumi biedrības darbībai nākamajā darbības periodā ir: 

 Informācija un informētība 

Respondenti aicina biedrību maksimāli informēt sabiedrību par biedrības darbību, iespējām piedalīties 

projektu konkursos un saņemt atbalstu. Informācijas nodošanu svarīgi organizēt izmantojot visus 

iespējamos informācijas kanālus, lai sasniegtu interesējošās mērķauditorijas, bez tam svarīgs ir arī veids, 

kādā mērķauditorijas tiek uzrunātas. 

Vairāk informēt sabiedrību par veicamajiem pasākumiem informāciju nosūtot uz e-pastiem uzņēmējiem 

un NVO, informāciju ievietot pašvaldību portālos; 

Vairāk popularizēt šo biedrību soc. tīklos, lai šo informāciju sasniedz jaunieši; 

Rosīties skaļāk un nevis zinātniski pareizi un oficiāli, bet parastam lauku cilvēkam saprotamākā, 

uzrunājošākā veidā. 
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 Biedrības darbība 

Runājot par pašu biedrības darbību, respondenti aicina ņemt vērā visu vecumu un interešu grupu 

viedokļus, kā arī nākotnē vairāk izvairīties no centralizācijas ietekmes.  

Aicinām apmeklēt visas lauku teritorijas, pagastus, sabiedriskas un publiskas vietas, iestādes un 

uzņēmumus, UN TIKTIES AR IEDZĪVOTĀJIEM ĀRPUS VIŅU DARBA LAIKA, UZKLAUSĪT VIŅU VĒLMES, 

VAJADZĪBAS, PRIEKŠLIKUMUS, jo tikai tā ir iespējams saprast, kā mēs te laukos dzīvojam, kā mums te 

trūkst un kā mēs te jūtamies! 

Respondenti arī uzskata, ka biedrībai būtu jāapsver iespēja turpmākajā darbībā orientēties uz vienu 

konkrētu virzienu (piemēram jauniešu nodarbinātībai vai tūrisms), citos periodos turpinot attīstīt citas 

jomas, kā arī sekot līdzi tam lai ar biedrības izsludinātajiem projektiem netiktu realizētas kādas 

pašvaldību tiešās funkcijas.  

Respondentu profils 

Aptaujā piedalījušies 350 respondenti. Lielākā 

daļa aptaujāto ir partnerības teritorijā 

strādājoši iedzīvotāji, kas teju vienlīdzīgās 

proporcijās ir nodarbināti valsts vai 

pašvaldību sektorā (34,5%) un privātajā 

sektorā (33,2%). Ievērojami mazāk (12,9%) 

aptaujāto ir uzņēmēji vai pašnodarbinātās 

personas, kam vēl mazākās proporcijās seko 

skolēni vai studenti (9,4%), strādājošs NVO 

pārstāvis (8,8%), nestrādājoši pensionāri 

(4,4%), potenciālie uzņēmēji (3,4%) u.c.  

 

 

 

 

 

Ilustrācija 195: Respondentu nodarbošanās. 

Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja. 
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7 PRIEKŠLIKUMI UN IETEIKUMI TURPMĀKAJAI DARBĪBAI 

PARTNERĪBAS SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2014.-2020.GADAM IZSTRĀDEI 
 

Atbilstoši šajā pētījumā apkopotajiem statistiskajiem datiem, iepriekšējā plānošanas perioda pieredzei 

un sasniegtajiem rādītājiem, kā arī ņemot vērā Partnerības teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un 

nevalstisko organizāciju sniegtos viedokļus, un atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos 

noteiktajam, 2014.-2020.gada plānošanas periodam izstrādāto Lauku attīstības programmu un tās 

ieviešanas nosacījumiem (noteikumiem), pētījuma izstrādātāji sniedz šādus priekšlikumus turpmākajai 

partnerības darbībai: 

Saglabāt esošo partnerības darbības teritoriju, jo tā savā attīstībā ir līdzīga un tā veidojusies un 

spēcīgām vēsturiskām saitēm, kas pamatā balstās uz iepriekšējo administratīvo sadalījumu valstī, jeb 

vēsturiski veidoja Bauskas rajonu, kur vairākas nozares tika koordinētas un pārvaldītas vienoti. 

Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī esošo uzņēmēju vēlmi paplašināt un 

uzlabot savu darbību, ieteicams sniegt pēc iespējas plašāku atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 

Partnerības teritorijā, īpašu uzmanību veltot uzņēmēju kooperācijai un vietējo resursu pilnvērtīgākai 

izmantošanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un 

nodarbinātībā. 

Ņemot vērā būtiskos ieguldījumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā un aprīkojuma iegādē, arī 

turpmākajā darbībā Partnerībai ieteicams uzsvaru veltīt nepieciešamā aprīkojuma iegādei un vietējo 

kopienu aktivizēšanai vai jaunas infrastruktūras un aktivitāšu radīšanai teritorijās, kur Partnerības 

atbalsts nav ticis sniegts - atbilstoši vietējās sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. 

Ņemot vērā Partnerības teritorijā esošos un potenciālos tūrisma pakalpojumus, kā arī novietojumu pie 

valsts robežas ap būtiskākajiem autoceļiem (tai skaitā būtiskākās uzņēmējdarbības nozares – 

lauksaimniecības, nodarbinātības sezonālo raksturu), ieteicams īpašu uzmanību veltīt tūrisma nozares 

attīstībai un atbalstam. 

Ņemot vērā draudus, ko rada teritorijas tiešais tuvums lielajām pilsētām – Rīga, Jelgava un Bauska, kā arī 

jauniešu aizplūšanai no lauku teritorijām, būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību jauniešu 

iniciatīvām gan uzņēmējdarbības nozarē, gan sabiedriskajās aktivitātēs. 

Ņemot vērā esošo publiskās infrastruktūras stāvokli, kā arī Partnerības teritorijas iedzīvotāju viedokli un 

vajadzību saglabāt vietējo apdzīvotību un veicināt jauniešu atgriešanos lauku teritorijās, nepieciešams 

veicināt ieguldījumus ciemu/pagastu publiskās infrastruktūras attīstībā. 

Pētījuma izstrādātāji iesaka Partnerībai turpmākajā darbībā sniegt atbalstu pēc iespējas plašākam 

iniciatīvu lokam, izvirzot noteiktas prioritātes katrā rīcībā. Ja Partnerība plāno īstenot arī stratēģiskos 

projektus, tad Pētījuma izstrādātāji ir izvērtējuši un identificējuši divus iespējamo stratēģisko projektu 

ideju pamatojumus (skat.2.Pielikumu). 

Ņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus un priekšlikumus, pētījuma izstrādātāji iesaka izvērtēt šādu 

rīcības virzienu ieviešanu turpmākajā partnerības darbībā: 
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Teritorijas attīstības vīzijas priekšlikums: 

Bauskas rajona partnerības teritorija ir vieta, kurā aktīvi darbojas uzņēmēji, atgriežas jaunieši un brīvo 

laiku labprāt pavada teritorijas viesi. 

Teritorijas attīstības mērķi: 

Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību; 

Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā; 

Veicināt sadarbību kā uzņēmēju, tā nevalstisko organizāciju starpā. 

 

Rīcības attīstības mērķu sasniegšanai: 

1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

1.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana  

un to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 

1.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tajā skaitā saražotās 

produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū; 

1.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas 

veidu īstenošana; 

1.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas 

nozarē un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan 

būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.  

Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot 

kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros 

priekšroku paredzēts dodot projektiem, ko īsteno (vai iesaista) sociālās atstumtības riskam pakļautie. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Radīto darba vietu skaits pret ieguldīto investīciju  
vai 
Apgrozījuma pieaugums pret ieguldīto investīciju  
vai  
Palielina neto apgrozījumu 
(atbilstoši iesniedzēja izvēlētajam 
sasniedzamajam rādītājam) 

Papildu punkti par nozari Mājražošanas nozare, amatniecība 

Punkti par īstenotāju Projekta īstenotājs no sociālās atstumtības riska 
grupas vai šādas personas tiek iesaistītas 

Papildu punkti par uzņēmēju sadarbību Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā 
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skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi uzņēmēju 
savstarpējai sadarbībai 

Punkti par inovācijām Teritorijai inovatīvs produkts un pakalpojums 
Efektīvāka esošo procesu (resursu) izmantošana 

 

2.rīcība „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

1) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana  

un to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 

2) Darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un 

pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, mārketingā un personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanā. Augstāka prioritāte piešķirama sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju 

īstenotajiem projektiem, kā arī projektiem, kuru ietvaros tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma 

sociāli-ekonomiska izmantošana, kā arī radīti tūrisma nozares uzņēmumu kopīgi (saskaņotie) 

piedāvājumi. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritēriji Radīto darba vietu skaits pret ieguldīto investīciju  
vai 
Apgrozījuma pieaugums pret ieguldīto investīciju  
vai 
Palielina neto apgrozījumu  
(atbilstoši iesniedzēja izvēlētajam 
sasniedzamajam rādītājam) 

Punkti par īstenotāju Projekta īstenotājs no sociālās atstumtības riska 
grupas vai šādas personas tiek iesaistītas 

Papildu punkti par uzņēmēju sadarbību Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā 
skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi uzņēmēju 
sadarbībai kopīgu un savstarpēji papildinošu 
tūrisma piedāvājumu veidošanai 

Papildu punkti par īstenošanas vietu 
 

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais 
kultūrvēsturiskais mantojums 

Punkti par inovācijām Teritorijai inovatīvs produkts un/vai pakalpojums 
Efektīvāka esošo procesu (resursu) izmantošana 

 

3.rīcība „Ciemu un pagastu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 



169 |  
 

1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana 

vietējiem iedzīvotājiem. 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo 

pakalpojumu attīstībai pagasta līmenī. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā 

plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidotā/uzlabotā 

infrastruktūrā. Papildu punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta nemateriālā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un popularizēšana. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Aktivitāšu dalībnieku vai pakalpojumu saņēmēju 
skaits pret ieguldīto investīciju 
Potenciālo lietotāju skaits pret visu pagasta 
iedzīvotāju skaitu 
Kapacitātes celšanā un jauno prasmju apgūšanā 
iesaistīto personu skaits 

Papildu punkti par resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu 

Projekts tiks īstenots iepriekšējā plānošanas 
periodā izveidotās telpās vai izmantojot 
iepriekšējā plānošanas periodā 
izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā 
vai 
Jaunas infrastruktūras un aktivitāšu radīšana 
teritorijās, kur Partnerības atbalsts nav ticis 
sniegts 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek popularizēts un saglabāts nemateriālais 
kultūrvēsturiskais mantojums 

Punkti par inovācijām Efektīvāka esošo procesu (resursu) izmantošana, 
tā potenciāla attīstība 
Sadarbības komponente 

Punkti par sociālo ietekmi Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības 
riska grupas iespēja iekļauties darba tirgū 

 

4.rīcība „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 

1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai 

Apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras 

nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai pagasta 

līmenī). Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības 
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tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu. 

Kritēriju priekšlikums: 

Pamata izvērtēšanas kritērijs Pierādīta apdzīvotās vietas (ciema vai pagasta)  
iedzīvotāju vajadzību apzināšana  
vai 
Projekta atbilstība vietējās pašvaldības 
plānošanas dokumentiem 

Papildu punkti par papildinošo nozari Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai 

Papildu punkti par sasaisti ar kultūrvēsturisko 
mantojumu 

Tiek atjaunots materiālais kultūrvēsturiskais 
mantojums 
Tiek popularizēts nemateriālais mantojums  

Punkti par inovācijām Efektīvāka esošo procesu (resursu) izmantošana 
Sadarbības komponente 

 

Starptautiskā un starpteritoriālā sadarbība 

Lai veicinātu stratēģijas mērķu sasniegšanu, pētījuma autori iesaka Partnerībai, izstrādājot 2014.-

2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, izvērtēt iespēju 

piedalīties starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības aktivitātēs, uzstādot šādus uzdevumus: 

1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana – it sevišķi kopīgu tūrisma piedāvājumu 

veicināšana plānošanas reģiona līmenī un sadarbībā ar Lietuvas pierobežas vietējām rīcības 

grupām un apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

2. Atstumtības riskam pakļauto (tai skaitā, jauniešu) uzņēmējdarbības veicināšana un pieredzes 

apmaiņa (piemēru rādīšana) starptautiskā līmenī, īpaši apskatot jauniešu uzņēmējdarbības 

uzsākšanas iespējas lauku teritorijā, kas balstītas uz vietējo resursu efektīvu izmantošanu un 

uzņēmēju sadarbību. 
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PIELIKUMI 

PIELIKUMS NR.1. APTAUJAS ANKETĀ SNIEGTĀS REKOMENDĀCIJAS, IEROSINĀJUMI UN 

VAJADZĪBAS 

KĀDAS LIETAS BŪTISKI UZLABOTU JŪSU DZĪVES APSTĀKĻUS? 

- Pieejami kvalitatīvi medicīniskie pakalpojumi, kā arī slimnīca Bauskā; 
- Sakārtota publiskā infrastruktūra, t.sk. ceļi (norādīts daudz anketās); 
- Pieejamas mūsdienīgas sporta būves novadā. Arī baseins; 

- Beidzot sakārtotu infrastruktūru un izveidotu ceļus ar asfalta segumu visos pagastos un uz tiem 
(uzsvērta Svitene); 

- Ja iedzīvotāju skaits palielinātos; 
- Ja palielinātos iedzīvotāju ienākumi un vidējais sociālais stāvoklis būtu augstāks; 

- Ja pašvaldībā uzsāktu darbu speciālists, kura atbildībā ir darbs ar mazajiem un vidējiem 
uzņēmējiem, kā arī NVO sektora aktīvistiem; 

- Ja ar pašvaldības atbalstu tiktu ierīkotas NVO aktivitātēm paredzētas telpas (Iecava); 
- Ja Iecavā pievērstos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un sadarbībai ar Bauskas rajona 

novadiem, kuros ar vēstures palīdzību tiek veicināts tūrisms; 

- Sakārtot, renovēt, pārvietot tirgus laukumu, Būdas pašā Iecavas centrā mūsu vidi noplicina; 
- Izveidot gājēju celiņus Skolas ielā (Iecava), varētu būt vairāk veloceliņu (norādīts vairākās anketās); 

- Nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbību un nodrošināt darba vietas; 
- Medicīniskā aprūpe; 
- Nodokļu politikas sakārtošana (zemāks NIIN, citi nodokļi - minēts vairākās anketās); 

- Jauns kultūras centrs - interešu pulciņu telpa, zāle, kafejnīca, frizētava, jauniešu centrs, plaša 
bibliotēka, pasākumu zāle; 

- Velomaršruts (ar iespēju aplūkot dažādus interesantus objektus) no Dzimtmisas uz Iecavu; 

- Darbavietas (norādīts daudzās anketās); 
- Paredzama pašvaldību attīstība; 
- Paša uzņēmība; 

- Aktīvās atpūtas un kultūras pasākumi, to kvalitātes celšana. Piemēram, jauna sporta angāru, 
laukuma celšana vai veco renovācija; 

- Ēku rekonstrukcija, iekārtu iegāde, infrastruktūras sakārtošana; 

- Uzdrošināties, sākt, turpināt; 

- Ūdens apgāde; 
- Pakalpojumu pieejamība pēc17:00; 

- Aktivitātes tuvāk dzīves vietai, personificētas; 

- Gājēju celiņu un veloceliņu izveide; (norādīts daudzās anketās) 
- Interešu izglītības bērniem dažādošana; 
- Uzņēmējdarbības atbalsts un attīstība, lai veidotu jaunas darba vietas. Mazās uzņēmējdarbības 

atbalsts; 

- Mašīnu stāvlaukums Iecavas centrā; 

- Projektos projektu vadītājam un grāmatvedim iespēja samaksāt atalgojumu; 
- Iespēja dalīties pieredzē ar citu novadu, valstu NVO; 
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- Zirgu stallis ar manēžu; 
- Traktortehnika barības sagatavošanai zirgiem; 
- Reitterterapijas takas izveide; 

- Realizējot un gūstot finansiālu atbalstu iecerēm saistībā ar biedrības darbību, nākotnes plāniem; 

- Kvalitatīvi kultūras pasākumu organizācija; 
- Mūžizglītības programma, ņemot vērā manas vēlmes; 
- Pašapziņas celšana; 

- Apkārt mazāk nesakārtotu un nesakoptu vietu; 
- Iespēja pilnveidoties savā dzīves vietā; 
- Iespēja saņemt augstas kvalitātes kultūras pasākumus un pakalpojumus; 

- Projekti, Viesu nama ar SPA kompleksu izveide; 
- Apkārtējās teritorijas labiekārtošana atbilstoši projektam; 

- Izslēgt pašvaldības no šiem projektiem, jo pašvaldībai ir lielāka kapacitāte; 
- Darba kadru jomā un finanšu resursi; 

- Sakārtot vidi (apkārtējo, vidi ap sevi - minēts vairākās anketās); 

- Ierīkojot dažādas atpūtas vietas; 

- Kluba remontu ciematā (nenorāda kur); 
- Attīstīt kultūru tieši ciematos;  

- Autotransporta kustība ( maršruta autobusu satiksme); 

- Codes pagastā ļoti būtu nepieciešama kultūras iestāde (vismaz brīvdabas estrāde); 

- Palielināt algu; 
- Uzlabojot veselības aprūpi; 

- Lielāka darba samaksa (minēts vairākās anketās); 
- Kvalitatīvi dzīves apstākļi; 
- Pozitīva saskarsme ar apkārtējiem;  

- Vides pieejamība pašvaldības ēkās; 
- Brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana jauniešiem; 
- Multifunkcionāla sporta laukuma izbūvēšana (futbols, basketbols, volejbols, hokejs); 

- Apvedceļš ap Bausku (lai novirzītu tranzīta plūsmu); 
- Peldbaseins Bauskā, Iecavā (minēts vairākās anketās); 
- Ja vispār tas ir iespējams - vienotas kanalizācijas ūdeņu novadīšanas un attīrīšanas iekārtas Codes 

ciematā (vecajā Codē); 

- Domājams, ja Bauskā būtu pieejams jauniešu centrs, tas uzlabotu tieši jauniešu attīstību, noderīgi 
arī būtu atjaunināt vēl skeitparku, arī citi jauniešu projekti nāktu par labu; 
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- Piedalīties/organizēt kādu protestu gājienu par to, lai Bauskas "varenie" vīri maina budžetu plānu 
un kaut ko iedod arī jauniešiem, pilnīgi varu iztēloties kā varētu saorganizēt lielu piketu ar saukļiem, 
visi melnā...., Bars ar Bauskas jauniešiem pret domi, tas būtu forši, varbūt tas liktu padomāt; 

- Zinot faktu, ka Bauskas jaunieši ir pasīvi un slinki, īpaši jaunā paaudze, varētu izveidot tādu, kā 
forumu ar iedvesmojošiem stāstiem, kurā piedalās un dalās pieredzē spēcīgas personības, zinu, ka 
tas viss jau ir bijis un būs, taču varētu ko grandiozu, kaut ko pēkšņu, tā lai raud, tas neuzlabotu 
manus dzīves apstākļus, bet ticu, ka jauniešiem, kuri dzīvo Bauskā un Bauskas nov. liktu padomāt 
par dažādām lietām; 

- Cilvēkam vajadzētu noticēt SEV, ka viņš to var, jānotic tam, ka CILVĒKS GRIB kaut ko mainīt, un tad 
viss būs labi. Lielisks piemērs ir Solvita Jirgensone. 

- Ja es vienmēr izpildītu apsolīto; 
- Ja es veiksmīgi plānotu savu Laiku; 
- Ja es izvirzītu sev augstākus mērķus; 

- Jauniešu centra vai vietas izveide jauniešiem (minēts vairākās anketās); 
- Skeitparks; 

- Regulāras aktivitātes jauniešiem, jebkurā jomā.. būtu pasākumi, kurus apmeklēt, kuros piedalīties, 
kas dotu ļoti pozitīvu guvumu ikdienas dzīvē; 

- Iespēja apmeklēt kursus vai ko tamlīdzīgu, satikt iedvesmojošus cilvēkus, tādējādi paķerot no viņiem 
to labāko, lai mainītos arī pašas skatījums uz dzīvi; 

- Nekas oriģināls, bet kā ikviens to teiktu, pietrūkst izklaides vietu, būtu taču feini, ja arī Bauskā 
varētu aiziet uz kino vai paspēlēt boulingu, un pie mums to var veikt kvalitatīvi, tad arī pieprasījums 
būs; 

- Kino izveide, arī āra kino (minēts ļoti daudz anketās); 

- Dzīves kvalitātes uzlabošana, iegūstot papildus profesionālo izglītību un jaunas iemaņas; 
- Sporta kultūras un brīvā laika pavadīšanas veicināšana; 
- Veicinot veselīgu dzīvesveidu; 

- Uzņēmējdarbības uzsākšana; 
- Jaunu zināšanu apguve, izglītības iegūšana; 
- Pieredzes apmaiņas; 

- Tiktu iegādāts inventārs, lai bērniem būtu kur un ar ko nodarboties brīvajā laikā ārpus telpām un 
telpās; 

- Tiktu uzlabota (lasīt labāk uzturēta) pilsētvide esošajās vietās, nevis izveidotas citas atpūtas vietas, 
bet labi uzturētas vai uzlabotas esošās (piemēram, Bauskas pludmale, kur aptaujājot apmeklētājus, 
var uzzināt, kas nepieciešams); 

- Aktīvās atpūtas un kultūras iespēju dažādošana un pilnveidošana (rotaļu un atpūtas laukumi, 
pasākumi - minēts ļoti daudz anketās); 

- Sociālās palīdzības iespēju uzlabošana, dažādu pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem; 

- Man līdzētu savas saimniecības attīstība, būtu darbs, iztika, un pat darba vietas visiem; 

- Pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai (minēts ļoti daudz anketās); 
- Attīstītos uzņēmējdarbība, palielinātos darba vietu skaits, palielinātos cilvēku pirktspēja, palielinātos 

iedzīvotāju skaits; 

- Mūžizglītības pasākumi; 
- Ražošanas attīstība;  

- Apvedceļš, novirzīt smago automašīnu kustību prom no pilsētas (minēts vairākās anketās); 
- Mūsdienīgas sporta bāzes izveide (minēts vairākās anketās); 
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- Pareizi un nopietni apsaimniekotas daudzdzīvokļu mājas Dāviņu ciemā; 

- Turpināt projektu "Iedzīvotāji veido savu vidi"; 
- Atbalsts mazajām lauku skolām; 

- Kultūras vēsturisko pieminekļu sakārtošana/labiekārtošana; 
- Kultūras veicināšana pieaugušajiem, jauniešiem, bērniem; 

- Būtiski paplašināt jauniešu nodarbinātību, mainīt Iecavas iedzīvotāju domāšanu un attieksmi; 

- Gājēju celiņš līdz b.d. "Cālītis"; 
- Izglītības kvalitātes celšana; 

- Finansiāls atbalsts; 
- Talantīgos bērnus virzīt tālākai izglītībai; 

- Ierobežot autovadītāju patvaļu (sabraukts zāliens, puķudobes); 
- Klaiņojoši suņi ielās, pagalmos; 
- Ierīkot skvēriņu (klusu vietu), kur pasēdēt pensionāriem; 

- Atbalsts sociāli mazaizsargātajiem slāņiem; 
- Atbalsts lauksaimniecības nozarei; 

- Palīdzība projektu sagatavošanā; 

- Apgaismojuma ierīkošana ciematu teritorijās; 
- Drošības nodrošināšana diennakts tumšajā laikā; 
- Pašvaldības policijas darbs; 

- Sabiedriskā/Publiskā infrastruktūras objektu izveidošana; 

- Pacelt ienākumus, pabeigt māju, aiziet pensijā; 

- Nauda (norāda vairāki respondenti); 

- Nodrošināt ātru internetu; 

- Tiktu nosiltinātas daudzdzīvokļu mājas, izremontēti pagrabi un kāpņu telpas. Attīstītos 
uzņēmējdarbība un piedāvātas tiktu darba vietas;  

- Decentralizācija, iemaksātie nodokļu paliek pagastā, nevis centrā -Bauskā; 
- Vairāk iespēju mazo projektu realizācijai (piem. Nīderlandes projekti); 
- Daudzdzīvokļu namu siltināšana (norādīts vairākās anketās); 

- Pirts; 

- Ja vide kurā dzīvojam kļūtu tīrāka, tiktu mazāk piesārņota, gan ar ķimikālijām dabā, gan pārtikas 
produktos; 

- Ja, Iecavā būtu policijas iecirknis ar operatīviem un labiem darbiniekiem, kur vajadzības gadījumā 
vērsties, kaut diennakts laikā; 

- Veikalos ekoloģiska pārtika; 

- Iecavā vajadzētu uzlabot un dažādot medicīnas pakalpojumus; 
- Izstrādāt projektus, kas aizsargā dabu. Aizliegt mākslīgos, sintētiskos un kaitīgos kurināmos, kas 

ziemā arvien vairāk tiek ierīkoti privātmājās un kurinot rada nežēlīgu smaku; 

- Laba veselības aprūpe, ja būtu pieejama un ne tik dārga. Lielākas iespējas nopelnīt. 

- Esmu no Iecavas. Ja aizliegtu vasarā pie privātmājām un dārziņos kurināt riepas un citus atkritumus, 
kas rada neizturamu smaku, ka nav iespējams izvēdināt telpas un karstā laikā paturēt logus vaļā. Kā 
saka, jāķer momenti, kad gaiss ir svaigs un tas ir reti; 
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- Ja jaunieši nepostītu sakopto Iecavas apkārtni un objektus; 
- Ja sabiedrība tik ļoti nedegradētos; 

- Kultūras nama paplašināšana, Kultūras nama grīdas atjaunošana; 

- Sporta nama atjaunošana; 

- Samazināti komunālie maksājumi; 

- Bauskas pilsētā trūkst kafejnīcas; 

 -     Sakopti parki; 

- Pakalpojumu pieejamība laukos (medpunkts, pasts, veikals); 
- Veicināt mazo lauku saimniecību attīstību, lai tas dotu darba vietas un zemes pārdošanas 

ierobežošana lielajiem uzņēmumiem virs 1000 ha; 

- Veselības uzturēšana, darba nodrošinājums, bērniem atbalsts; 

- Atpūtas, izklaides iespējas; 

- Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana lielākajos ciemos (norāda vairāki respondenti); 

- Viss patīk, piemēram, patīk kā pilskalns sakārtots; 

- Vairāk jauniešiem iespējas Bauskā: izklaide - ir tikai viens klubs uz kuru negribas iet nevienam; 

- Bauskai vajag Pilskalnu sakopt. Tur tie soli tik bēdīgi;  

- Attiecībā uz Bausku? Rātslaukuma žēl. Tās liepas vairs nav, tur tagad tikai Bauskas alus; 

- Veikals ar vietējiem, labiem zemnieku produktiem; 
- Bērnu laukumiņi - smiltis, atjaunošana, vairāk tādus; 

- Tirgus laukumu un tirdzniecības vietu attīstība lielākajos ciemos (min vairāki respondenti); 

- Izvietojot vairāk soliņu parkos, kur atpūsties senioriem; 

- Saules dārza uzlabošana; 

- Rātslaukuma sakopšana; 
- Skaņas samazināšana, kas nāk no transporta; 

- Drēbju veikala atvēršana; 
- Peldvietu un atpūtas vietu izveide; 

- Atpūtas vietas, kafejnīcas izveide, lai būtu kur atpūsties cilvēkiem pēc 40; 

- Brīvdabas trenažieri; 

- Sakārtot Skolas ielu Iecavā; 

- Bibliotēkas atjaunošana; 

- Parku un dabas apskates vietu aprīkošana ar soliņiem; 

- Rātslaukuma sakārtošana - izzāģētas liepas un pašreiz tur atrodas tikai saules sargi ar Bauskas Alus 
reklāmu; 

- Āra trenažieru uzlikšana (norāda vairāki respondenti); 

- Skrējēju stadions - atjaunot tieši skrējēju ceļu; 

- Kafejnīcās uzlabot angļu valodu, lai var apkalpot viesus (norāda vairāki respondenti); 

- Brīvdienās nav ko darīt, jauniešiem tikai Easy bārs, kur nav labvēlīga gaisotne; 
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- Dienas aktivitātes, boulings; 

- Slidotava. 

 

KĀDI FAKTORI, JŪSUPRĀT, KAVĒ TERITORIJAS ATTĪSTĪBU? 

- Finanšu līdzekļu trūkums (norāda daudz respondentu); 

- Iedzīvotāju mazā apdzīvotība laukos. Izmiršana. Ja nav ceļa, tad neviens tur negrib dzīvot. 
Infrastruktūra; 

- Kavē birokrātija un valsts sistēmas neapdomātā nodokļu politika; 

- Pašvaldības neieinteresētība atbalstīt jaunos uzņēmējus un NVO sektora centienus; 

- Atskaites; 

- Darbavietu trūkums; 

- Birokrātija; 

- Iedzīvotāju pasivitāte, vienaldzība, slinkums; 

- Cilvēku aizplūšana uz pilsētām, ārzemēm (norāda vairāki respondenti); 

- Cilvēku kūtrums un zems iesaistīšanās līmenis (norāda vairāki respondenti); 
- Informācijas trūkums (norāda vairāki respondenti); 

- Ceļu stāvoklis (norāda daudz respondentu); 

- Nesaskaņotas prioritātes dažādos līmeņos; 
- Inovatīvu ideju trūkums teritorijas attīstības sekmēšanai; 

- Līderu trūkums; 

- Birokrātija (norāda vairāki respondenti); 

- Aktīvu iedzīvotāju salīdzinoši mazais skaits (norāda vairāki respondenti);  

- Mazinformēta sabiedrība par iespēju saņemt finansējumu; 
- Cilvēku slinkums un nevēlēšanās ko izdarīt; 

- Kaut kādā jomā mazāka projektu iesniedzēju aktivitāte; 

- Pašvaldības zemes, īpašumi, birokrātija iepirkumos; 

- Lēnā dokumentu sakārtošana valdības līmenī; 
- Piemēram, plānošanas periods sākas 2014.gadā, bet vēl 2015.gadā nav MK noteikumi; 

- Pieredzes trūkums; 
- Uzdrīkstēšanās; 
- Bailes kļūdīties; 

- Iedzīvotāju nevēlēšanās piedalīties projektos, jo tas prasa laiku, pēc projekta seko pārbaudes, kas 
arī dažkārt cilvēkus dara piesardzīgus; 

- Gailīšu pagastā lielākā cilvēku masa ir grūti iekustināma uz kopīgu darbošanos - kopības sajūtas 
trūkums; 

- Iesīkstējuši prāti, komunisma paliekas domāšanā, stagnācija; 

- Sabiedrības pasivitāte - visi it kā kaut ko vēlas, taču tad, kad reāli jārīkojas, nav šo darba roku; 
- Iespējams, tās ir finanses, jo, lai dabūtu sākuma kapitālu kāda mērķa realizēšanai, ar to ir jāspēj 
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ieinteresēt un jāgūst atbalstītāji, kas gādās par finansēm; 
- Kā jau iepriekš minēju, tad arī šeit varu piebilst, ka šaura mērķauditorija tā iemesla dēļ, ka par šiem 

projektiem netiek nemaz tik skaļi runāts; 

- Noteiktā teritorijā izveidotais līdzīgu domājošu un cilvēku modelis, vecuma grupas; 

- Jauni cilvēki un ģimenes pamet Latviju; 
- Nabadzības līmenis; 
- Nelabvēlīgo ģimeņu atvases nekas nespēj interesēt; 
- Datoratkarība; 

- Kūtrums sabiedrībā (norāda daudz respondentu); 

- Pagasta teritorija nav kompakta, neasfaltēti ceļi starp pagasta ciemiem, mazs iedzīvotāju skaits; 

- Trūkst uzņēmīgu cilvēku; 

- Neapzinīgu iedzīvotāju rīcība-mašīnu īpašnieki novieto braucamos it visur, ielās klejo suņi, 
apdraudot cilvēkus, alkoholiķi; 

- Jāmotivē sabiedrība, vairāk informējot par projektiem; 
- Aktīvāk jākonsultē projektu rakstīt gribētājus; 

- Pagasts atrodas novada malā pie Lietuvas robežas, daudz jauniešu ir devušies uz ārzemēm, netiek 
celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas; 

- Pagasta pārvaldes necilā loma savā pašvaldībā, jo visi projekti iet caur Bauskas Domi; 

- Sarežģītie iepirkuma konkursi un iepirkuma procedūras ar visu "lēto" cenu, par kuru jāmaksā ļoti 
dārgi; 

- Ka novada administrācija atrodas Bauskā un diez vai visu zina, kas vajadzīgs pagastā; 

- Nezinu, kas var traucēt, daudzi projekti tiek veiksmīgi realizēti; 

- Finanses, ideju trūkums, cilvēku vienaldzība un neticība tam, ka kaut kas mainīsies uz labu; 

- Iedzīvotāju kūtrums vai brīvā laika trūkums/ varas centralizācija Bauskā; 

- Varētu būt, ka nekas, vajag tikai rakstīt un īstenot projektus. Bet priekš tam ir speciālisti, kas lai arī 
raksta, nevis parasts cilvēks tērē savu brīvo laiku; 

- Centralizācija, teritoriālā reforma, reforma reformas pēc. Tagad visa "dzīve" notiek novada centrā, 
jau plānojot paredzamos ieguldījumus, pasākumus viss tiek novada centram, mazos pagastus 
aizmirstot. Es saprotu, ka jārēķina arī ekonomiskais aspekts, kas atmaksājas, kas ne, tikai nesaprotu 
"augsto kungu" domāšanas virzienus... Teritoriālā reforma mums arī vēl nav aprēķināta no 
ekonomiskā viedokļa, neviens vēl nav pateicis, ka ietaupījums nav NEKĀDS un cilvēki NAV ieguvēji. 

- Degradēti jaunieši, jaunieši ar uzvedības problēmām; 

- Viss patīk, šādus faktorus neredzu; 

- Pietrūkst uzņēmīgu cilvēku; 

- Cilvēku bezatbildība un zemā interese kaut ko darīt. Visi tikai žēlojas, ka nekā nav, bet neko nedara 
lietas labā; 

- Cilvēku kūtrums, gan iedzīvotāju, gan saimniekotāju droši vien arī par maz aktīvi attīstībā;  

- Noguruši cilvēki; 

- Plānošanas un saimniekošanas vaina; 
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- Pašvaldības vadības neieinteresētība (ne jau vienmēr un ne jau tieši Bauskas), bet loģiski, ka tas ir 
atkarīgs tikai no pašvaldību vadītājiem un attīstības speciālistiem; 

- Finansējuma un naudas trūkums (norāda daudz respondentu); 

- Novada domes kūtrums; 

- Tas jāspriež speciālistiem; 

- Cilvēciskie - motivācijas trūkums (norāda vairāki respondenti); 

- Cilvēku faktors un plānošana; 

- Maģistrāle;  

- Jauniešu pārmērīgi lielā aizrautība ar alkoholu; 

- Cilvēku nevēlēšanās neko darīt; 

- Pašvaldības lēnais darbs; 
- Tranzīta smagās automašīnas; 

- Nav regulāras aktivitātes, kurās piedalīties; 

- Jauniešu zemā motivācija kaut ko darīt; 

- Dzīves vide kopumā - nepareizi draugi vai nepareiza kompānija; 

- Teritoriālais sašķēlums;  

- Finanšu faktors - jo iespējams izdarīt tik cik to atļauj budžets; 

- Paši kavējam to, kas jāizdara. Pilsētai nav attīstības, kas varētu būt.  

 

RAKSTUROJIET REALIZĒTO PROJEKTU IETEKMI TERITORIJAS ATTĪSTĪSTĪBĀ. 

- Sniegts materiāls atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, sporta, kultūras, jauniešu darbības 
jomā. Īstenoti daudzi mazās infrastruktūras projekti un uzlaboti sociālās palīdzības un veselības 
pakalpojumi; 

- Nav aptaujāti un iegūti cilvēku viedokļi par projekta vajadzību un kādam tam vajadzētu būt, lai 
visu domas tiktu ņemtas vērā. Svitenes barjeras ir izvietotas nepamatoti, nepareizi pēc CSDD 
nolikumiem. Liekas, ka tās ir uzlicis kāds, kurš netīšām vinnēja projektu un tagad ātri tas jārealizē, 
pat nepadomājot, ka tas traucē ceļu satiksmei un iedzīvotājiem; 

- Aktivizēti, iesaistīti cilvēki; Panākta brīvā laika aktivitāšu dažādība; Iekārtota, labiekārtota vide; 
Apmācīti, izglītoti iedzīvotāji; Uzlaboti, ieviesti pakalpojumi; 

- Uzlabota aprīkojuma infrastruktūra bibliotēkās, aprīkojot tās ar jauniem datoriem, 
multifunkcionālajām iekārtām, projektoriem un ekrāniem, svītrkodu skeneriem, videokamerām, 
diktofoniem, TV un DVD atskaņotāju, kā arī nepieciešamām mēbelēm; 

- Mazināta jauniešu aizplūšana uz lielākām pilsētām; 

- Par Skaistkalni - aktivizējusies tūristu plūsma, papildus iespējas tūrisma attīstībā; 

- Piemēram, manu rakstīto projektu. Tagad es varu brīvi realizēt treniņus 6 orientēšanās kartēs, 
organizēt čempionātus, orientēšanās seriālus. Cilvēkiem tas paver iespēju aktīvi atpūsties, 
jauniešiem, bērniem tiekties pēc sasniegumiem un valsts orientēšanās izlasēm. Turpmākajos 
gados, par orientēšanās sportu Vecumnieku novadā varēs daudz vairāk dzirdēt un daudz vairāk ar 
šo sportu veidu nodarbosies. Jo arī valsts mērogā, šis tautas sporta veids vēlas kļūt līdz 
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2020.gadam par populārāko tautas sportu veidu. Tas ir apsteidzot velo braukšanas, slēpošanas, 
parastās skriešanas sacensības. Viss ir iespējams, tikai atliek strādāt un īsteno projektus; 

- Norādes Stelpes pagastā; 

- Sakārtota teritorija, iespēja atpūsties un darboties;  

- "Dižstelpes" tautiskie tērpi + kultūras dzīve (aktīvā); 

- Devuši labumu salīdzinoši šaurām interešu grupām, mērķa grupām; 

- Tirgi - iespēja realizēt vietējos projektus; 
- Tautas tērpi - pārstāvēt novada skaistos tērpus; 

- Viss, kas tiek izdarīts, ir labi un pozitīvi; 

- Iecavas novads "Drostalas" - attīstīt zirgu sportu, iesaistot iedzīvotājus; 
- Aktīvās NVO realizējot projektus; 
- Aktīvie iedzīvotāji veicina sadarbību ar pašvaldību; 

- Uzlabojas iedzīvotāju dzīves kvalitāte; 

- Kultūras pasākumu/sporta pasākumu pilnveidošana un attīstīšana - sabiedrības, īpaši jauniešu 
iesaistīšana un motivēšana piedalīties; 

- Aktivitātes veicina (uzlabo) jauniešu brīvā laika pavadīšanu un uztur dzīvas mūsu tradīcijas; 

- Izglītības programmas īstenošana Zālītes spec. internātpamatskola'' - iekārtu un aprīkojuma 
iegāde; 

- Prieks, ka tik daudzi amatiermākslas kolektīvi pēdējos 3-4 gados ieguvuši tautas tērpus un 
skatuves tērpus; 

- Bauskas rātsnama tūrisma produkts "Sver un mēri" ir guvis labas atsauksmes valsts mērogā, 
sniedz ieguldījumu Bauskas un Latvijas atpazīstamībā;  

- Ir izveidota Bauskas biznesa bibliotēka. Iegādātas daudz grāmatas par biznesu un ar šo jomu 
saistītas. Biznesa bibliotēka rīko konkursus skolēniem, kur uzvarētāji dodas ekskursijās. Biznesa 
bibliotēkas vadītāja labprāt apmeklē skolas, dalās pieredzē, vada nodarbības, kas būtiski ietekmē 
izpratni par uzņēmējdarbību;  

- Gailīšu pagastā jauniešiem ir iespēja vingrot un atpūsties izveidotajos laukumos un tas tiek 
veiksmīgi izmantots; 

- Būtiski ir uzlabojies k/c Kamarde tehniskais nodrošinājums un vizuālais skatuves noformējums - 
līdz ar to priekšnesumi noris krietni svinīgākā formā un noskaņojumā un ir nesalīdzināmi 
baudāmāki (koncerti, teātra izrādes); 

- Bauskas novadā ir divas licencētas šautuves un ir aptuveni 15 mednieku klubi kuru biedri vēlas 
uzlabot savas šaušanas prasmes un pavadīt laiku sakoptā labiekārtotā vidē - pašreiz iespējas ir 
ierobežotas, trūkst aprīkojuma; 

- Manuprāt, ietekme jebkura realizēta projekta rezultātā, ir pozitīva, tas parāda to, ka ir cilvēki, 
kuriem rūp mūsu nākotne;  

- Vecsaules pagasta Mednieku kluba šautuves realizētais projekts ir veicinājis sadarbību ar citiem 
novadiem un pagastiem šaušanas sacensību organizēšanā, jo ar projekta atbalstu uzlabojām 
šautuves iekārtas un apkārtējo vidi; 

- Garozas ciema hokeja laukums vienmēr ir pārpildīts ar jauniešiem un vidējās paaudzes 
sportistiem, pārējie, kas dažādu iemeslu pēc nesporto, ir klāt, vēro, priecājas kopā ar pārējiem. 

- Grenctāles kultūras nama pieejamības nodrošināšana - sakārtota apkārtējā vide, nodrošināta 
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piekļuve iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Bērnu rotaļu laukums Īslīces pag. Rītausmās - 
sakārtota apkārtējā vide, dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem; 

- Tūristu apmeklējuma palielināšanās, uzņēmējdarbības attīstība; 

- Aprīkots Bauskas tūrisma centrs; 

- Ļauj iepazīt citam citu savā ciemā, novadā un ļauj justies sakārtotā un interesantā vidē; 

- Tiek pavērtas lielākas iespējas cilvēkiem brīvā laika pavadīšanai; 

- Pārrobežu projekts, kura ietvaros tapa skaisti pasākumi, kolektīvi tika pie tērpiem un iedzīvotāji 
joprojām var baudīt pasākumus ar labu skaņu un gaismu; 

- Stadiona labiekārtošana-daudzi Iecavas jaunieši to iecienījuši; 

- Veidojas publiski pasākumi, kas saved kopā cilvēkus centros; 

- Uzlabojušies ceļi, līdz ar to pārvietošanās, bērnu rotaļu laukumi iekārtoti; 

- Katrs projekts ir labs, ja jau realizēts, tātad noderēs; 

- Stelpē Pīlādžu trasē jau notiek pat starptautiskās sacensības, bet sākas viss tukšā laukā; 

- Bērnu laukumi laba lieta - bērniem ir kur pavadīt brīvo laiku; 

- Pulcē jauniešus, attīstās tūrisms; 

- Nu kaut vai Kamardē jaunie aizkari... tagad skaisti, mājīgi izskatās, priekšnesumi tiek rādīti, 
atvelkot aizkarus utt.; 

- Jebkurš uzlabojums dod pozitīvos aspektus vietējai kopienai, reizēm to nedrīkst mērīt tikai 
naudiskā izteiksmē. Jebkurš projekts, kurš uzlabojis vietējo iedzīvotāju dzīves līmeni ir atbalstāms. 
Kaut vai tas pats kultūras centra aizkari, skatuves izveide, prieks apmeklēt pasākumus sakārtotā 
vietā; 

- Palielina ciemata vērtību, popularitāti un veicina kopējo attīstību; 

- Dod pozitīvu ietekmi un ļauj attīstīties teritorijai, it sevišķi, ja pirms projekta tur nekas nenotiek. 

- Nu viss taču ir redzams - ir kur peldēties, ir kur bērniem spēlēties un ir ko vilkt mugurā dejotājiem 
un dziedātājiem; 

- Projektu realizācija dod iespēju darboties tiem, kuri bez projekta, iespējams, klaiņotu un lietotu 
alkoholu; 

- Jauniešiem tiek dota iespēja sportot un atpūsties. Kādam tas iespējams palīdz novērsties no 
neveselīgiem ieradumiem; 

- Tieši saimniekošanas apmācībās - lauksaimnieki sakārto savas sētas, daži sākuši attīstīt 
putnkopību. 

 

KĀDI, JŪSUPRĀT, PROJEKTI LĪDZ ŠIM NAV ĪSTENOTI, BET BŪTU NEPIECIEŠAMI? 

- Vajadzētu vairāk uzņēmējdarbības projektus (norāda daudz respondentu); 

- Asfalta un ceļa izbūve no kvalitatīviem materiāliem un pietiekamā daudzumā, lai atkal pēc 5 
gadiem nav jāpārtaisa dēļ kvalitātes; 

-  Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Iecavā un tūrisma attīstība, meklējot inovatīvas, 
netradicionālas idejas; 

- NVO telpu/nama izveide Iecavā; 
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- Vēsturiskā mantojuma saglabāšana - muzejs un gidu apmācības, taku, ekskursiju maršrutu 
izstrāde; 

- Tūrisma attīstības, kultūrvēsturisko pieminekļu pārbūve un izmantošana; 

- Jauns kultūras centrs Iecavas attālinātās apdzīvotās vietās Dzimtmisā vai Dimzukalnā - interešu 
pulciņu nodarbību telpas, zāle, kafejnīca, frizētava, jauniešu centrs, plaša bibliotēka, pasākumu 
zāle;  

- Velomaršruts (ar iespēju aplūkot dažādus interesantus objektus) no Dzimtmisas uz Iecavu; 

- Uzņēmējdarbībai- mazās tehnikas, iekārtu iegādei lielāku kapacitāti; 

- Atbalsts jauniešu nodarbināšanai; 

- Vietējo ražotņu attīstība; 

- Sporta zāles izveide, veterinārās klīnikas izveide, dzīvnieku patversmes izveide Iecavā; 

- Atbalsts mājražotājiem; 

- Bauskas vecpilsētas saglabāšana; 
- Tūrisma pasākumi; 
- Agrotūrisma attīstība; 

- Sakārtot sporta namu Iecavā; 
- Veloceliņu izbūve; (norāda daudz respondentu); 
- Sakārtot esošās ēkas Iecavā; 

- Kultūrvēstures pieminekļu atjaunošana, saglabāšana, funkciju maiņa; 

- Mutvārdu daiļrades popularizēšana - stāstnieku festivāls; 
- Jaunajiem vecākiem audzinoši pasākumi; 

- Vides labiekārtošana, sportisku un izglītojošu pasākumu dažādošana un ieviešana. 
Kultūras pasākumu dažādošana; 

- Ciematu labiekārtošana, veidojot veselības stūrīšus; 
- Teritorijas ainavisko vērtību uzlabošana un mazas infrastruktūras izveidošana; 

- Biznesa klases izveide kādā no pilsētas skolām, vai arī lauku skolā;  

- Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve; 

- Šautuves rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekts Vecsaules pagasta mednieku klubam; 

- Noteikti vajadzētu projektus, kas palīdz ''augt” jauniešiem. Vajadzētu izstrādāt projektus, kas 
palīdz apgūt nevis to, kas vajadzīgs tikai skolā, bet, kas veicinātu viņu ārpusskolas izaugsmi, 
talantus; 

- Bauskas Skeitparks; 
- Jaunā Bibliotēkas ēka; 
- Plašāka kultūras dzīve un pasākumi/aktivitātes dažādām vecuma grupām; 

- Jaunas izklaides vietas jauniešiem, kā iepriekš minēts - boulings, kino, utt., bet tie ir ilgtermiņa 
un nav nemaz tik viegli realizējami, lai gan es patiešām ceru, ka kādreiz tas piepildīsies; 

- Sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu veicināšana, Sporta namu sakārtošana un izbūve; 
(min vairāki respondenti);  

- Neesmu tik kompetenta, lai spriestu, kādi nav īstenoti, taču uzskatu, ka noderētu vasaras 
nometnes dažādu mūzikas instrumentu apguvē, dažādu sporta veidu un moderno deju apguve 
jauniešiem; 
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- Lauku bērni nevar atļauties mācīties mūzikas, mākslas vai sporta skolās, izbraukāt arī nevar, jo 
vakaros nekursē autobuss, taču tas nenozīmē, ka tie neko nevēlas. Šajā ziņā lauku bērni ir 
apdalīti, jo neko tādu vietējās skolas nepiedāvā. Amatierteātris, tautiskās dejas vai volejbols 
visiem ir apnicis un palicis neinteresants; 

- Bauskas pilskalna estrādes un parka rekonstrukcija, mobilās skatuves iegāde pasākumu 
nodrošināšanai mazākos ciemos; 

- Atbalsts uzņēmējdarbības vides sakārtošanai (norāda vairāki respondenti); 
- Sociālo pakalpojumu centru izveide; 

- Pakalpojumi veļas mazgāšanā; 

- Stelpes sēravota apkopšana. Vasarā vēlējos aizvest radus no Vācijas līdz turienei, bet zāle bija 
līdz viduklim; 

- Ziemas aktivitātes visām vecuma grupām; 

- Motelis Iecavā; 
- SPA Iecavā; 

- Gājēju celiņa izveide līdz “Cālītim” (min vairāki respondenti); 

- Montesori materiālu iegāde, sporta laukuma izveidošana ar īpašām vajadzībām; 
- Kino izveide (min daudz respondentu); 

- Pietrūkst pagastā veloceliņa, kur varētu droši braukt velosipēdisti. Uzvaras iela (Centra galvenā 
iela) nav līdz galam noasfaltēta. No daudzdzīvokļu mājām mašīnas brauktu uzreiz uz lielo ceļu, 
līdz ar to bērniem būtu drošāka iešana uz skolu; 

- Tilta izbūve Gailīšu pagastā pāri Mūsas upei; 

- Pagastā varētu kādu lielu pasākumu uzrīkot (min vairāki respondenti, nenorādot pagastu); 

- Man kā jaunam uzņēmējam gribētos tieši lielāku atbalstu jauniem uzņēmējiem; 

- Ja, runā par Iecavu...Agrāk pacēlās jautājums par citas šosejas izbūvi, lai smagās fūres neietu 
cauri pašam Iecavas centram. Tā tas arī noklusa. Gribētos, lai par to sāktu atkal runāt, domāt un 
īstenotu to līdz galam. Noteikti vajadzētu, citu apbraucamo ceļu, lai nebūtu tik piesārņots gaiss 
no izplūdes gāzēm un cilvēki, kuri dzīvo ceļam blakus netiktu pakļauti negatīvai ietekmei, ko 
rada šī smago auto lielā plūsma. 

- Vairāk tādi, kas attiecas uz dabas saglabāšanu, saglābšanu; 

- Lai cilvēkiem būtu pieejama veselīga pārtika, mūsu pašu lauku produkcija, bez E vielām, indēm, 
modificētiem elementiem, kas bojā cilvēkiem veselību; 

- Infrastruktūras sakārtošanas projekti (ielas, ietves, ceļi, veloceliņi, soliņi); (min vairāki 
respondenti); 

- Kultūras pasākumi vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem ar viņu iesaistīšanu; 

- Bērnu laukumiņa izveide Audrupos; 

- Baseina izbūve (min vairāki respondenti); 

- Jāsakārto volejbola laukums; 

- Jāuzceļ vai jārenovē bibliotēka; 

- Kino celšana un atjaunošana (min vairāki respondenti); 

- Tādi, kas nozīmīgi pilsētai kopumā, kas dod jaunas darba iespējas un palīdz atpazīt pilsētu valsts 
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mērogā; 

- Īslīces pagastā asfaltu nepieciešams atjaunot; 

- Atbalsts jauniešu nodarbinātībai, izklaides iespējas viņiem arī Bauskā nav; 

-  Jānodrošina labāka ēdināšana caurbraucējiem, veikali vietējiem saimniekiem; 

- Pirts (min vairāki respondenti); 

- Pilsētai ir labas iespējas izaugsmei, liela, pazīstama, bet kaut kā nevedas. Cilvēki pesimistiski, 
šūmējas savā starpā, dusmojas, ka nav baseins, jauniešiem, kur atpūsties, neredz no Domes 
rezultātu, solījumi daudz vairāk kā rezultāti. Vajadzētu spēcīgu komandu, jaunus, saimnieciskus 
ļaudis, kas cīnītos par savu Bausku. Nebrauktu visi uz Rīgu laimi meklēt, vai vismaz būtu 
ieinteresēti atgriezties. Bet Bauska jau pagaidām nerada tādu augsni. 

- Tūrisma objekti, te ir Bauskas pils, bet Rundāle vilinošāka. Ja būtu Rīgas iela atjaunota, vispār 
visa Vecpilsēta! Ar mazām viesnīcām, veikaliņiem ar vietējo produkciju un kafejnīcām. Jāattīsta 
šis virziens; 

- Laivu nomas punkts - citas pilsētās ir un strādā labi - smailītes un airu laivas; 

- Iecavas TV; 

- Saules dārza sakārtošana, Rātslaukuma padarīšana par jauku vietu; 

- Slimnīcas izveide; 
- Interneta kafejnīcas izveide; 

- Jāuzlabo Rātslaukums (min vairāki respondenti); 

- Jāatbrīvo pilsēta no smagā autotransporta sloga; 

- Peldvietas izveide Bauskā; 

- Parku labiekārtošana; 

- Plaša mēroga kultūras pasākumi rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā; (min vairāki respondenti) 

- Projekti, kuri ir dzīvotspējīgi mazā pilsētā un rada jaunas darba vietas. Tā teikt papildus 
pievienoto vērtību; 

- Publiski pieejami informācijas stendi par tūrisma vietām; 
- Angļu valodas apmācības vietējiem ēdināšanas uzņēmumiem; 

- Ģimenei draudzīgas kafejnīcas izveide; 

- Dažādas sfēras jāatbalsta, lielāku atbalstu jāpiesaista no valdības. Tieši attiecībā uz laukiem, 
paplašināt tās apmācības, braukt, stāstīt, rādīt, ka var, ko var ar minimāliem līdzekļiem, 
piesaistīt jauniešus; 

- Attīstības plāns vecpilsētai, attīstīt tur uzņēmējdarbību un tūrismu. Bauskai ir milzīgs, tiešām, 
fantastisks potenciāls attīstīties. Ir ļoti jāpadomā par to, Bauskai trūkst sava stāsta. Rundālei ir 
savs stāsts, Mežotnei ir, Bauskai arī vajag. Varbūt tā var būt Rīgas iela (tur ir burvīgas čigānu 
ģimenes, kas rada īpašu auru). Jāliek lietā zemgaliešu augstprātība, jāpaceļ deguns, jārealizē 
tūristiem pievilcīgāka atmosfēra - apkalpošana, angļu valoda, serviss pēc 22iem. 

 

KURAS, JŪSUPRĀT, IR PRIORITĀRI ATBALSTĀMĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES UN VIRZIENI? 

- Jauni pakalpojumi un esošo dažādošana (min vairāki respondenti); 
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- Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai (min daudz respondenti); 

- Tūrisms (min daudz respondentu); 
- Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbībai (min daudz respondenti); 

- Jebkura nozare; jāatbalsta jebkura iniciatīva, kas dod labumu sabiedrībai; 

- Lauksaimniecība jāattīsta un jānodrošina realizācijas iespējas (min vairāki respondenti); 

- Vērtējot pēc attīstības stratēģijas katrā novadā; 

- Jaunu pakalpojum izveide (min vairāki respondenti); 

- Netradicionālā lauksaimniecība, mājražošana, kokapstrāde - uzņēmumu ražojumi, kam ir 
pievienotā vērtība -piemēram, mēbeļu ražošana u.tml.; 

- Objektu rekonstrukcijas un pakalpojumu sniegšana; 

- Mežsaimniecība; 
- Mājražošana (min daudz respondentu); 

- Eksportēt spējīgi uzņēmumi, kultūras produkcijas ražotāji, tūrisma produkcijas ražotāji; 

- Inovatīvi pakalpojumi/preces; 
- Darba vietu radīšana arī sevis un ģimenes uzturēšana; 

- Amatniecība; 
- Ražošana; 

- Kultūrtūrisms; 

- Naktsmītņu izveidošana; 

- Transports; 

- Lauku tūrisms un pārtikas pārstrādes rūpniecība; 

- Ražojoši esošie uzņēmumi ar mērķi modernizēt, paplašināt klāstu un veidot jaunas darba vietas;  

- Mājražošanas attīstīšana (min daudz respondentu); 

- Atbalsts jauniešu nodarbināšanai, jo ja Bauskā nevarēs nodarbināt jauniešus, tad drīz vien 
Bauskā paliks tikai veci cilvēki, jo visticamāk, jaunieši pēc Augstskolas beigšanas nevēlēsies 
atgriezties Bauskā, jo zinās, ka Bauskā nav ko darīt; 

- Viennozīmīgi - lauksaimniecība un mājražošana, kad cilvēki uzdrīkstas realizēt paši savas idejas 
un sapņus paši savām rokām; 

- Zivsaimniecība; 
- Ūdens tūrisms; 
- Putnkopība; 

- Atbalsts jaunatnes nodarbinātībai, bet ne darba tiesiskajām attiecībām, bet jārada labvēlīga 
sociālā vide gan jauniešiem, gan jaunām ģimenēm ar bērniem, bet ne ar pabalstiem; 

- Atbalstāma jebkura uzņēmējdarbības nozare, kura rada darbavietas citiem sabiedrības 
locekļiem, kā arī bērniem ar invaliditāti; 

- Jāpriecājas par katru, kurš izrāda vēlmi un gribēšanu kaut ko darīt, jo uzņēmīgu cilvēku kļūst 
arvien mazāk, bet birokrātija lielāka un lielāka! 

- Varbūt netradicionālās nozares - tādas kā slieku audzēšana, bitenieki - jaunu stropu iegāde utt.; 

- Amatniecība, IT tehnoloģijas; 



185 |  
 

- Datorfirmas, jo visgrūtāk ir tieši viņām, jo detaļas paši neražo, cenas uzlikt lielas nevar, jo nav 
mazpilsētās pirktspējas; 

- Skaistumkopšana; 

- Rūpniecība un tirdzniecība; 

- Izklaides pakalpojumi; 

- Laukos visvieglāk attīstīt lauksaimniecības un lopkopības (biškopības) produktu audzēšanu un 
pārstrādi uz vietas - radot augstu pievienoto vērtību, bet ir jābūt valsts ieinteresētībai šo tirgu 
aizstāvēt - lai mūsu (Spilva) neražotu Indijas gurķus, kā ir līdz šim, lai importa produkcija ar savu 
lētumu nekonkurē ārā vietējos; 

- Jauniešiem pievilcīgas darba vietas ar starptautisku elpu, tūrisms tas pats, ēdināšana augstā 
līmenī, viesnīcas, vietejā produkcija, tas pārdošana tūristiem, jo Bauskā to ir daudz, bet viņiem 
te pat lāgā nav kur skaisti paēst vai Rīgas ielu pabaudīt, jo tā nav tik skaista, kāda varētu būt; 

- Celtniecība; 

- Nozares, kurām jau ir iestrādnes; 

- Tas kas Bauskā trūkst - ēdināšana, tūrisma attīstība, baseins, jauniešiem. 

 

JŪSU IETEIKUMI BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBAS DARBĪBAS UZLABOŠANAI? 

- Izstrādāt jauno stratēģiju un organizēt jaunos projektu konkursus pēc iespējas ātrāk; 

- Lai veicas uzsāktie darbi un sekmējas jaunās ieceres! 
Vairāk strādāt pie ieinteresēšanas, informēšanas un ieinteresētāk sniegt palīdzību un atbalstu 
projektu rakstītājiem! 

- Veiksmi un ticību; 

- Visu vecumu un interešu grupu viedokļu uzklausīšana, lai nes zināšanas un veiksmi darbos; 

- Tā turpināt, lai mums viss izdodas; 

- Veikt semināru jauniešiem par uzņēmējdarbību; 

- Informēšana nepieciešama plašāka, lai sasniegtu visas mērķa grupas izmantojot visus izplatīšanas 
kanālus, nav info sociālajos tīklos; 

- Lai partnerība nav šauru cilvēku klubiņš, bet atvērts visiem un cilvēki neteiktu - tur jau nav vērts iet, 
mani neuzklausīs; 

- Projektus visām teritorijām, jo pēc LAP iznāk, ka manai ģimenei 3 cilv., arī būtu bijis jājūt ieguvums, 
bet mēs to neredzam; 

- Lai Pašvaldības tiešās funkcijas netiktu realizētas ar LEADER projektiem, priekš tam ir lielais NIIN; 
- Domāt par priekšfinansējuma iespējām uzņēmēju projektiem; 
- Vēlu veiksmi; 

- Turpināt kā iepriekš; 
- Domāt un centralizēti aktivizēt esošos un potenciālos uzņēmējus, lai tie sarosās. 

Sanāksmes, semināri, utt.; 

- Vairāk kontaktēties ar saviem biedriem un sniegt regulāru informāciju par valdes darbu; 

- Tā arī turpināt; 

- Veiksmi; 



186 |  
 

- Atvērti jaunām/radošām iniciatīvām arī kultūrtūrisma mantojuma jomā; 

- Vairāk reklamēt savu darbību! "UZBĀZTIES" pašvaldībām; 

- Vairāk informācijas jānodod Ludmilai, un Ludmila var nodot tālāk Rundāles novada NVO un 
uzņēmējiem; 

- Biežāk aktualizēt un atjaunot informāciju mājas lapā, personiski man tas netraucē, bet dzirdēju 
negatīvus komentārus par to; 

- Veiksmīgi turpināt darbu; 

- Vairāk informēt sabiedrību par veicamajiem pasākumiem informāciju nosūtot uz e-pastiem 
uzņēmējiem un NVO, informāciju ievietot pašvaldību portālos; 

- Biežāk sniegt aktuālāko informāciju gan tikšanās un semināros, gan nosūtot elektroniski; 

- Vairāk popularizēt šo biedrību soc. tīklos, lai šo informāciju sasniedz jaunieši; 
- Vairāk jāpopularizē tie projekti, kas ir realizēti ar biedrības atbalstu; 

- Lielāka publicitāte un pieejamība; 

- Apkopot visus nepieciešamo lietu sarakstus pa nozarēm, lai varētu startēt projektu izstrādē, 
apvienojot visu vajadzības un maksimāli izmantojot piedāvāto finansējumu; 

- Paldies par darbu; 

- Vairāk informēt iedzīvotājus; 

- Lielāka sabiedrības informēšana par projektiem, un īstenotajām aktivitātēm;  

- Nezaudēt apgriezienus un projektu atbalstu virzīt plašumā, izvairīties no centralizācijas ietekmes; 

- Tā turpināt tālāk; 

- Droši turpināt realizēt iesāktos projektus; 

- Turpināt un attīstīt vēl vairāk Bauskas novadu;  

- Nav, jo godīgi sakot par šo "partnerību" neko neesmu dzirdējis. Vienīgais ieteikums būtu, 
reklamējiet sevi un esiet iekšā sabiedrībā, parādiet, kas jūs esat ar vienkāršā valodā pastāstītās 
situācijām, tā, lai arī cilvēki saprot, kas vispār ir projekti, vai sniegtie finansējumi, vai arī kas ir tā 
pati "partnerība", vienkārši kapacitātes uzlabošana obligāti ir vajadzīga; 

- Dieva dēļ, vairāk popularizēt savu esību, lai šādas anketas neuzkrīt kā sniegs uz galvas; 

- Nepadoties, ieklausīties sabiedrības viedoklī, meklēt pieeju tās pasivitātes novēršanai un viss 
izdosies! Veiksmi; 

- Turpināt iesākto darbu, sabiedrības ikdienas apstākļu uzlabošanā un apkārtējās vides sakārtošanā; 

- Aicinām apmeklēt visas lauku teritorijas, pagastus, sabiedriskas un publiskas vietas, iestādes un 
uzņēmumus, UN TIKTIES AR IEDZĪVOTĀJIEM ĀRPUS VIŅU DARBA LAIKA UN UZKLAUSĪT VIŅU 
VĒLMES, VAJADZĪBAS, PRIEKŠLIKUMUS, jo tikai tā ir iespējams saprast, kā mēs te laukos dzīvojam, 
kā mums te trūkst un kā mēs te jūtamies; 

- Noteikti vairāk sadarboties un pieprasīt atbildību no pārvalžu vadītājiem, īpaši tiem, kas nav vietējie 
iedzīvotāji; 

- Lai veicas arī turpmāk; 

- Lūdzu vairāk sūtīt informāciju par projektiem, bet to vajadzētu īsu, konkrētu. Saprotu, ka jums 
jāinformē par visu aktivitātes nosaukumu, bet to vajadzētu likt tikai pielikumā. Lai pamatvēstulē ir 
tikai informācija par dalību projektā sekojošās aktivitātēs un nosaukt visas, kas ir atbalstāmās MK 
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noteikumos un viss. Nevajag "izplūst" garos paskaidrojumos, to tikai pielikumā. 

- Uzlabot publicitāti. Noteikti, ka ir daudz paveiktā, ko arī es izmantoju un esmu pamanījusi, bet 
nevaru saistīt to ar konkrēto biedrību. Es esmu priecīga un novērtēju visu pozitīvo, bet īpaši 
neiedziļinos, kurš to ir paveicis. Galvenais ir rezultāts. Lai jums veicās; 

- Ļoti labi uzsākta nominācija ar Latvijas pastiem; 

- Lai izdodas sasniegt plānotos mērķus; 

- Veiksmi; 

- Aktīvāk iesaistīt jauniešus, aktīvāka darbība soc. tīklos; 

- Lai veicas; 

- Aktīvāk iesaistīt jaunus biedrus, vairāk jācenšas informēt vietējos iedzīvotājus; 

- Izzināt iedzīvotāju vēlmes; 

- Esiet atvērti un pieejami sabiedrībai; 

- Rīkot šāda veida seminārus arī turpmāk; 

- Pievērst vairāk uzmanības mūžizglītības atbalstam un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai; 

- Paldies par sadarbību; 

- Lai veicas; 

- Vairāk informācijas; 

- Lai veicas; 

- Veiksmi darbā; 

- Uz priekšu un lai veicas; 

- Regulāri un plaši informēt presi un sabiedrību par savu darbu un projektu iespējām. 
Rīkot seminārus biežāk nekā reizi 5 gados; 

- VAIRĀK INFOMRĀCIJAS; 

- Ļoti patika sīkie projekti, kur varēja gan sakārtot ceļus mazdārziņos, gan izremontēt daudzdzīvokļu 
mājām kāpņu telpas, citai mājai - sakārtot apgaismojumu. Žēl, ka šogad Dome vairs nepiedāvāja; 

- Nu palīdziet mazajiem zemniekiem; 

- Lielāku publicitāti; 

-  un atbalstiet arī mūsu pagastu; 

- Vairāk iespēju palīdzēt uzņēmējiem; 

- Vairāk projektu; 

- Turpināt vēl aktīvāk darboties; 

- Lai izdodas; 

- Būt aktīvākiem; 

- Lai izdodas; 

- Plašāku reklāmu; 

- Vajag tikai rakt, lai veicas projektu rakstīšanā un realizēšanā; 
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- Laikam jau lielāku publicitāti un vienkāršāk skaidrot šīs sarežģītās lietas. Lauku cilvēks nobīstas no 
šādām anketām, jo te ir jābūt zināšanu klāstam, lai šo aizpildītu, bet ja cilvēks vēl pusi nesaprot....  

- Censties vēl vairāk; 

- Rosīties skaļāk un nevis zinātniski pareizi un oficiāli, bet parastam lauku cilvēkam saprotamākā, 
uzrunājošākā veidā; 

- Neapstāties, darboties aktīvāk; 

- Viss darbojas lieliski; 

- Padarīt pieejamāku informāciju par projektiem; 

- Saimniekot publiskajā sektorā; 

- Lai ātrākos tempos ieviešas idejas; 

- Tā arī līdz šim neslikti darbojās... ! Labas lietas pārāk daudz nevajag uzlabot! Lai veicas; 

- Atbalstīti vairāk, izplesties; 

- Lai izdodas laukus atbalstīt; 

- Jauniešu atbalsts; 

- Orientēties uz konkrētu virzienu, nosauktie projekti ir daudz un vajadzīgi, bet varētu attīstīt vairāk 
vienu (piemēram, jauniešiem darba vietas vai tūrismu) un citos periodos atkal skatīties tālāk; 

- Atbalstīt darba vietu veidošanos; 

- Laukiem arī palīdzēt saimniekot; 

- Informācijas pieejamība; 

- Laicīgi izsludināt, informācija saprotama viegli; 

- Lai izdodas attīstīties; 

- Tā turpināt; 

- Paldies par ieguldīto darbu; 

- Vairāk info; 

- Vairāk skaidras informācijas par to, ko īsti dara. Atradu šo anketu arī internetā, bet neaizpildīju, jo 
nezināju, ar ko nodarbojas; 

- Atbalstīti nākotnē perspektīvākos projektus; 

- Paplašināt pieteicēju loku. 
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PIELIKUMS NR.2. PRIEKŠLIKUMS STRATĒĢISKAJIEM PROJEKTIEM 

Bauskas rajona lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2014.-2020.gadam ietvaros īstenojamo stratēģisko projektu 

priekšlikums  

Atbilstoši Bauskas rajona lauku partnerības teritorijas izpētes un iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 

pētījuma izstrādātāji ierosina Partnerībai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam ietvaros izvērtēt iespēju veidot atsevišķu rīcību stratēģiskajiem projektiem, kas varētu 

risināt Partnerības teritorijai raksturīgās kopējās problēmas vai efektīvāk izmantot esošos resursus: 

Rīcība „Partnerības teritorijas attīstībai nozīmīgi projekti”: 

1.stratēģiskais projekts „Vietējo mājražošanas un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveide” 

Mērķis – veicināt vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas tirdzniecības apjomu pieaugumu, īso 

piegāžu ķēdes attīstību, kā arī Partnerības teritorijas kopējo atpazīstamību: 

Aktivitātes: 

a) pastāvīgu tirdzniecības vietu izveidošana lielākajās apdzīvotajās vietās – Bauskā un Iecavā, 

izveidošana pie lielākajiem autoceļiem, kas šķērso Partnerības teritoriju; 

b) mobilas tirdzniecības vietas izveidošana, lai nodrošinātu Partnerības teritorijā ražoto 

mājražošanas produktu un amatniecības produktu tirdzniecību lielākajos publiskajos pasākumos 

un gadatirgos Latvijā. 

Pētījuma priekšlikums, kura ieviešanu nodrošina stratēģiskais projekts - sniegt pēc iespējas plašāku 

atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Partnerības teritorijā, īpašu uzmanību veltot uzņēmēju 

kooperācijai un vietējo resursu pilnvērtīgākai izmantošanai. 

2.stratēģiskais projekts „Vienota tūrisma piedāvājuma izveide, tūrisma nozares resursu efektīvākai 

izmantošanai” 

Mērķis – nodrošināt tūrisma nozares esošo un iespējamo uzņēmumu sadarbību, radot vienotu 

Partnerības tūrisma piedāvājumu. Šī projekta ietvaros jāizstrādā vienota piedāvājuma koncepcija, kā arī 

jānovērš trūkumi esošajā tūrisma infrastruktūrā, it sevišķi objektos, kuru potenciāls netiek pilnvērtīgi 

izmantots. 

Aktivitātes –  

a) objektu, kuru potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots tūrisma pakalpojumu sniegšanai, 

atjaunošana, pielāgošana vai uzlabošana; 

b) kopīgas tūrisma pakalpojuma izstrāde un norāžu/informācijas sistēmas izstrāde un izvietošana 

(ceļu norādes, mobilā aplikācija, u.c.); 

c) Kopīgas mārketinga akcijas īstenošana. 

Pētījuma priekšlikums, kura ieviešanu nodrošina stratēģiskais projekts - ņemot vērā Partnerības teritorijā 

esošos un potenciālos tūrisma pakalpojumus, kā arī novietojumu pie valsts robežas ap būtiskākajiem 

autoceļiem (tai skaitā būtiskākās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecības, nodarbinātības sezonālo 

raksturu), ieteicams īpašu uzmanību veltīt tūrisma nozares attīstībai un atbalstam. 
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3.stratēģiskais projekts “Atbalsta sistēmas izveidošana sociālās atstumtības riskam pakļauto personu 

atgriešanai darba tirgū” 

Mērķis – izveidot tādu atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļauto atgriešanai vai iesaistīšanai 

darba tirgū, kas spēj operatīvi reaģēt uz katras konkrētās teritorijas vajadzībām un potenciālu. 

Aktivitātes: 

1. Mūžizglītības un uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta punktu izveide katrā Partnerības 

administratīvajā teritorijā (pieejams speciālistu atbalsts, sociāli atstumtajām personām un 

uzņēmējiem piemērotu apmācību rīkošana, darba meklēšanas pasākumu pieejamība, u.c.); 

2. Mobila punkta sociālajam riskam pakļauto personu atbalstam izveidošana, lai pēc 

nepieciešamības nodrošinātu atbalstu katrā apdzīvotajā vietā; 

3. Uzņēmēju un darba meklētāju sadarbības platformas internetā izveidošana. 

Pētījuma priekšlikums, kura ieviešanu nodrošina stratēģiskais projekts - sniegt pēc iespējas plašāku 

atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Partnerības teritorijā, īpašu uzmanību veltot uzņēmēju 

kooperācijai un vietējo resursu pilnvērtīgākai izmantošanai, kā arī sociālās atstumtības riskam 

pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. 

Vērtēšanas kritēriji: 

Pamata kritērijs Projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas 
Savienības atbalsts 
 

Papildu punkti par sadarbību Projekts tiek īstenots kā kopprojekts  
 

Atbilstība mērķiem un aktivitātēm 
(izslēdzošs) 

Projekta iesniegums atbilst stratēģiskā 
projekta mērķiem 
 
Projekta iesniegums atbilst stratēģiskā 
projekta aktivitātēm (tiks īstenotas visas 
aktivitātes un noteiktajā apjomā) 
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PIELIKUMS NR.3. CITAS PARTNERĪBAS TERITORIJĀ VEIKTĀS INVESTĪCIJAS 

Šajā pielikumā apkopota pieejamā informācija par nozīmīgākajiem pašvaldību īstenotajiem projektiem Partnerības teritorijā. 

Tabula 36: Nozīmīgākie projekti Bauskas novadā 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība 
Bauskas novadā” 
(2014-2015) 

Bauskas novada pašvaldība izveidoja 24 publiskos interneta pieejas punktus, tai skaitā 13 jaunus 
publiskos interneta pieejas punktus, no kuriem astoņas bezvadu zonas (piecas Bauskas pilsētā, vienu 
Īslīces pagastā, vienu Gailīšu pagastā un vienu Vecsaules pagastā), vietās ar lielāko cilvēku blīvumu. 
Projekta kopējās izmaksas: 90 990,00 EUR 

„Kraujas ielas posma rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības attīstībai" 
(2014-2015) 

Rekonstruēts Kraujas ielas posms no Zaļās ielas līdz Pilskalna ielai 243m garumā. 
Kraujas ielas posms ieguvis jaunu, mūsdienīgu veidolu ar rekonstruētu ceļa braucamo daļu, izbūvētu 
ietvi, kas pielāgota arī personām ar īpašām vajadzībām un veloceliņu, kas ir pietiekami plats un ērts. 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 240 501,64 

„Tranzītielu sakārtošana Bauskā” 
(2012-2015) 

 Izbūvēts rotācijas aplis pie tilta pieejas – Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā, 

 Izveidota papildus josla kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu, 

 Izbūvēts trīs laidumu tērauda – dzelzsbetona siju tiltu, 

 Uzstādīti 29 gaismekļi, 

 Zem ielas brauktuves pārcelti elektroapgādes, vājstrāvas, ūdensapgādes un gāzes tīkla elementi, 

 Izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma 94 metru garumā, 

 Uzstādīti 59 jauni ceļa zīmju balsti ar 83 jaunām ceļazīmēm, 

 Izbūvētas ietves nobrauktuves 0 cm līmenī; izbūvēti apvienotie gājēju un velosipēdu celiņi 385 
metru garumā, 

 Uzstādītas gājēju ietvju drošības metāla barjeras 535 metru garumā, 

 Vājredzīgu personu ērtībām izveidotas apgaismotas reljefa gājēju pārejas pirms brauktuvju 
šķērsošanas vietām, 

 Labiekārtota pieguļošā infrastruktūra. 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3 477 185,20 (EUR 4 947 588,80) 

„Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstība” un 
„Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstība 2.kārta” 
(2010-2011) 

Projekta ietvaros veikta virtuves aprīkojuma modernizācija PII „Pasaulīte” filiālei Dārza ielā 3, veikti 
renovācijas darbi PII „Zīlīte”, kā arī rekonstrukcijas darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi PII „Zīlīte” 
filiālē Dārza ielā 24/1k. Projektā izdevās ietaupīt līdzekļus, kuri izlietoti, lai veiktu papildus 
remontdarbus PII „Zīlīte” Plūdoņa ielā 60, Bauskā. Pilnībā izremontētas 4 grupiņas un tās savienojošie 
koridori, vēl divās grupās veikts sanitāro mezglu (tualetes un virtuves) remonts. 
Kopējās izmaksas ir Ls 600 614,00 

„Izglītības iestāžu informatizācija” 
(2009-2010) 

Projekta ietvaros iegādāti stacionārie un portatīvie datori un multimediju aprīkojums kabinetiem. 
Vecsaules, Jaunsaules, Ozolaines, Mežotnes, Codes, Griķu, Mežgaļu un Bauskas pamatskolās, Bauskas 
sākumskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas pilsētas 2.vidusskolā veikta izglītības iestāžu mācību 
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kabinetu aprīkošana ar jaunu, progresīvu datortehniku un multimediju iekārtām. 
Iegādāti 144 stacionāro datoru komplekti, 12 portatīvie datori, 7 multimediju komplekti (interaktīvās 
tāfeles un projektori), papildus finansējums Ls 12 523,26 ieguldīts 11 lokālo datortīklu attīstībai un 
pilnveidei. 
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 145 273,78 

„Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga 
kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas 
II kārta” 
(2012-2014) 

Projekts paredz pilnībā pabeigt Bauskas pils jaunākās daļas atjaunošanu. Restaurētajās telpās 
atradīsies interjera iekārtojuma ekspozīcijas un telpas mākslas kolekciju izstādīšanai, festivāliem, 
koncertiem, muzeja pedagoģisko programmu vai mūžizglītības nodarbībām, u.tml. norisēm. Rezultātā 
bagātināsies pils muzeja piedāvājums un kultūras aktivitātes, Bauskas pils varēs pilnvērtīgi papildināt 
populāro tūrisma maršrutu uz Rundāles pili un piesaistīt vairāk tūristu. Projekts realizēts 30 mēnešos, 
tā kopējās izmaksas1 399 610,00 LVL 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu 
ciemā” 
(2011) 

Projekta ietvaros pilnībā atjaunota ūdenssaimniecības infrastruktūra Ādžūnu ciemā. 
Līguma kopējās izmaksas ir 217 160,00 LVL 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta 
Mežotnes ciemā” 
(2014-2015) 

Projekta ietvaros atjaunota ūdenssaimniecības infrastruktūra Mežotnes  ciemā. 
Kopējās izmaksas EUR 324256.47 bez PVN21% 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 
Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” 
(2011-2013) 

Projekta ietvaros ir atjaunota ūdenssaimniecības infrastruktūra Strēlnieku ciemā. 
Attiecināmo izmaksu summa ir Ls 205371,37 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 
Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
(2011-2013) 

Projekta ietvaros ir atjaunota ūdenssaimniecības infrastruktūra Garozas ciemā. 
Attiecināmo izmaksu summa ir Ls 108471,34 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

„Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” 
energoefektivitātes paaugstināšana” 
(2011-2012) 

Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Mežotnes pagasta pārvaldes 
daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki”, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu kultūras, sporta un 
sociālo pakalpojuma centra ēkā. Projekts paredzēts, lai veiktu ēkas siltināšanu un aiļu pildījuma 
nomaiņu, kā arī ēkas jumta siltināšanu, 1.stāva grīdas konstrukciju un seguma nomaiņu, apkures 
sistēmas rekonstrukciju uzstādot jaunu atjaunojamo energoresursu apkures katlu un ventilācijas 
sistēmas izbūvi.  
Kopējās attiecināmās izmaksas 337,5 tūkstoši latu 

„Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības 
iestāžu „Pasaulīte” un „Zīlīte”, 
energoefektivitātes paaugstināšana” 

Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Bauskas pirmsskolas mācību iestādēs 
„Pasaulīte” Saules ielā 8 un „Zīlīte” Plūdoņa ielā 60, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu pirmskolas 
izglītības iestāžu ēkās. Projektā veikta ēku Saules ielā 8 un Plūdoņa ielā 60 siltināšana, ēkas Saules ielā 
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(2009-2010) 8 grīdas seguma siltināšana un nomaiņa, kā arī kosmētiskais remonts atsevišķās telpās, ēkas Plūdoņa 
ielā 60 apkures sistēmas hidrauliskā balansēšana. 
Kopējās attiecināmās izmaksas sasniedza 131711,72 LVL 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Bauskas novadā, iegādājoties divus jaunus 
rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru 
elektromobiļus” 
(2014) 

Elektromobiļi Volkswagen E-UP iegādāti Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada 
administrācija” dienesta vajadzībām. To piegādi veica SIA „Moller Auto Latvia”. 
Kopējās auto iegādes izmaksas bija 51 814 EUR 

KF – Kohēzijas fonds 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Īslīces pagastā” 
(2010-2012) 

Projekta ietvaros veikta jaunu artēzisko aku izbūve, ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve, pazemes tīrā 
ūdens uzglabāšanas rezervuāru izbūve, sūkņu staciju izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, 
kanalizācijas pašteces cauruļvadu rekonstrukcija un izbūve, spiedvadu izbūve un kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve Bērzkalnu un Rītausmu ciemos. Kopējais iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts 
ūdenssaimniecības projekts ir 2783 iedzīvotāju. 
Projekta kopējās izmaksas ir 2 334 490 lati 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Bauskā” 
 

Pēc projekta pabeigšanas 95% Bauskas pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt centralizētos 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, samazināsies tīrā ūdens noplūdes un samazināsies 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojums no izvedamajām akām. 
Projekta kopējās izmaksas 4,2 miljoni latu 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

„GrandeRio” jeb „Kopīgi ūdens 
apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu 
Lielupes baseinā” 
(2011-2012) 

Lai risinātu ūdens apsaimniekošanas problēmas pierobežas apgabalā, Bauskas novada pašvaldība 
projektā izstrādāja 11 tehniski ekonomiskos pamatojumus dzeramā ūdens un notekūdeņu 
apsaimniekošanai vairākiem Bauskas novada ciemiem: 
Brunavas pagasta Grenctāles ciemam, Ceraukstes pagasta Mūsas ciemam, Dāviņu pagasta Dāviņu 
ciemam, Codes pagasta Jauncodes un Guntu ciemiem, Gailīšu pagasta Mūsas ciemam, Mežotnes 
pagasta Mežotnes un Jumpravu ciemiem, Vecsaules pagasta Vecsaules un Ozolaines ciemiem un 
Īslīces pagasta Bērzu ciemam 
Lai uzlabotu vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi ūdens tilpnēm, 2012.gada augustā un septembrī tika 
veikta upes gultnes un krastu tīrīšana piecās Bauskas novada atpūtas vietās: Bauskā Mēmeles krastā 
tiks tīrīta 200 m gara josla, Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā Mūsas krastā 100 m josla, Īslīces pagasta 
Bērzkalnu ciemā Mūsas karsta 500 m josla, Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā Lielupes krasta 300 m 
josla un Vecsaules pagasta Līrumu karjerā Mēmeles krasta 150 m gara josla. Infrastruktūra (galdi, soli, 
atkritumu urnas, stendi, šūpoles, ģērbtuves) uzstādīta piecās Bauskas novada atpūtas vietās upju 
krastos: Bauskā, Ceraukstē, Uzvarā, Mežotnē un Vecsaules pagasta Līrumu karjerā. 
Lai paaugstinātu sabiedrības vides apziņu, zināšanas par ūdens resursu apsaimniekošanu un ūdens 
aizsardzības pasākumiem, tika rīkota vides kampaņas skolēniem „Mūsu upe – Lielupe”. 
Projekta  kopējās izmaksas ir 962 932,68 eiro 
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„RADBAU” 
(2010-2011) 

Projekts veicināja un stiprināja Radvilišķu rajona un Bauskas novada sadarbību un attīstību kultūras un 
mākslas jomā, starpvalstu tūrisma veicināšanā, pašdarbības un mākslas kolektīvu, amatnieku 
pieredzes apmaiņā un radošo darbnīcu popularizēšanā, vēstures mantojuma saglabāšanā, ilgtermiņā 
veidojot pievilcīgu dzīves telpu rajona/novada iedzīvotājiem un viesiem. 
Visa projekta īstenošanas laikā tika organizēti seši kultūras pasākumi, kuros piedalījās gan Bauskas 
novada, gan Radvilišķu rajona pārstāvji: „Latvju raksti un zīmes” Lietuvā, Radvilišķu rajona tautas 
mūzikas koncerts Vecsaulē, Lietuvas tautastērpu izstāde Bauskā, „Latviešu diena” Radvilišķos 
(pasākuma otrs nosaukums „Piens un medusmaize”), fotoizstāde Radvilišķos par Bauskas novadu un 
Vecsauli un „Lietuviešu diena” Vecsaulē. Šī pasākuma ietvaros tika svinīgi atklāts Vecsaules saieta 
nams. Tas tika rekonstruēts, apvienojot divu projektu līdzekļus: 44 902,93 lati ieguldīti no pārrobežu 
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2007.-2013.gadam un Bauskas novada pašvaldības 
budžeta, kā arī 36761,41 lati no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Bauskas 
novada pašvaldības budžeta projekta „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Vecsaules pagastā” 
ietvaros. 

„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku 
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” 
(2012-2014) 

 Rekonstruēta un modernizēta Rītausmu bibliotēka, uzlabota pieejamība, izbūvējot pacēlāju. 

 Izstrādāts tehniskais projekts jaunas bibliotēkas būvniecībai Bauskā. 

 Bibliotēku krājumi papildināti ar ekonomikas nozarei vērtīgām grāmatām un iegādāts aprīkojums 
mobilai mācību klasei. 

 Vairākās bibliotēkās izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem. 

 Izstrādāta pašvaldības mājas lapa un ieviesti e-pakalpojumi. 

 Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem. 

 Organizēts Biznesa ideju konkurss un vasaras nometne jauniešiem. 

 Izstrādāta Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka tīklu stratēģija. 

 Pašvaldībā izveidota Vienas pieturas aģentūra. 
Kopējais projekta finansējums: EUR 829 394,46 

„Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas 
apsaimniekošana Lielupes baseina vides 
kvalitātes uzlabošanai” („Sustainable 
Rainwater Sewerage Management for 
Improved Environmental Quality of the 
Lielupe River Basin”) realizēšanai. Projekta 
īsais nosaukums: Rain-Water-Man. 
(2012-2014) 

Bauskas novadā projekta rezultātā novērsta lielākā apkārtējās vides problēma, ko rada neattīrītas 
lietus ūdens kanalizācijas nonākšana Mūsā. 
 
Projektā iesaistīti septiņi projekta partneri: Dobeles novads, Bauskas novads, Jelgavas novads, 
Pasvāles rajons, Akmenes rajons, Pakrojas rajons un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs. 
Projekta kopējās izmaksas kopā visiem partneriem sastādīja 2,18 milj.EUR 

Avots: Bauskas novada pašvaldība. 
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Tabula 37: Nozīmīgākie projekti Vecumnieku novadā 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

„Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Vecumnieku novadā” 
(2015) 

Projekta ietvaros tika izveidoti un uzlaboti 7 publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) – Skaistkalnes, 
Kurmenes, Valles, Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles pagastos. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 16 252.31 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

„Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju 
gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības 
publiskajā teritorijā” 
(2015) 

Projekta ietvaros tika nomainīti 97 nātrija un dzīvsudraba gaismekļi pret LED gaismekļiem Līvānu, Rīgas, 
Upes, Aizupes, Kastaņu, Liepu, Ezerkrasta, Dīķa, Jaunā, Parka, Cīruļu, Baložu, Kļavu un Ozolu ielās, 
Vecumniekos. 
Līguma summa EUR 54 425.29 ar PVN 21% 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Misas 
vidusskolā” 
(2014-2015) 

Projekta ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes: 

 ēkas fasādes energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi – fasādes siltināšana, 
cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, ieejas lieveņa remonts, kā arī logu un durvju 
nomaiņa. 

 energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana telpās, esošos gaismekļus nomainot pret 
energoefektīviem LED gaismekļiem. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem sastāda 455 696.66 EUR 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Vecumnieku pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” 
(2013) 

Projekta ietvaros veikta gaismekļu nomaiņa Vecumnieku novada pašvaldības ielās (Kalna iela, Ceriņu iela 
un Skolas iela), kopumā nomainot 37 gaismekļus. 

KF – Kohēzijas fonds 

„Vecumnieku novada pašvaldības 
izgāztuves „Taurkalne” reģ. Nr. 
32908/5291/PPV rekultivācija” 
(2014) 

Veikta Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Taurkalne” rekultivācija. 
 
Projekta kopējās izmaksas (būvdarbi, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība) 
sastāda EUR 195 173.47, ieskaitot PVN 21% 

„Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku 
novada Vecumniekos” 

Rekonstruētas Vecumnieku siltuma trases. 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Vecumnieku pagasta 
Vecumniekos” 

Pēc projekta pabeigšanas Vecumnieku iedzīvotājiem ir iespēja saņemt centralizētos ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus, samazināsies tīrā ūdens noplūdes un samazināsies gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu piesārņojums no izvedamajām akām. 

Avots: Vecumnieku novada pašvaldība. 
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Tabula 38: Nozīmīgākie projekti Iecavas novadā 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

„Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Iecavas novadā” 
(2014-2015) 

Projekta ietvaros ierīkoti četri jauni publiskie interneta pieejas punkti (PIPP), tajā skaitā vienā tiks 
nodrošināta pieeja datortehnikai un iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus. 
WiFi interneta pārklājums tiks nodrošināts: 
E. Virzas iela 4a,)  
Iecavas centra teritorija (autoosta, veikals „Maxima”, tirgus) 
Piecu daudzdzīvokļu ēku iekšpagalms (E.Virzas 26, 28, Skolas 2,4, Tirgus 7a) 
Stāvlaukums Rīgas ielā 35 
Projekta kopējās izmaksas EUR 9924,73 

KF – Kohēzijas fonds 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība 12 Zemgales pašvaldībās” 
(2011-2012) 

Projekta ietvaros paredzēta pilnīga Iecavas ciemata ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
sistēmas maģistrālo vadu rekonstrukcija, atdzelžošanas stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

«Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai» 
(2014-2015) 

Projekta ietvaros ir  pilnveidota SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» sniegto pakalpojumu apjoma 
rādītāju reģistrēšanas un pakalpojumu norēķinu informatīvo sistēma (iegādāta datortehnika un 
attālinātās datu nolasīšanas programmatūra), uzlabot komunikācijas un informācijas apmaiņu starp 
pakalpojumu sniedzēju un iedzīvotājiem (izstrādāta SIA mājaslapa), SIA darbinieku apmācības un 
pieredzes apmaiņa Latvijas un Lietuvas pašvaldībās. 
Kopējā summa Iecavas novadam EUR 17 500  

Avots: Iecavas novada pašvaldība. 

Tabula 39: Nozīmīgākie projekti Rundāles novadā 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

„Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Rundāles novadā” 
(2014-2015) 

Projekta ietvaros izveidoti 4 jauni publiskie interneta piekļuves punktu – Pilsrundālē, Saulainē, Bērstelē 
un Svitenē, aptverot visas novada teritoriālās vienības. Visos izveidotajos punktos ir iespēja izmantot 
bezvadu internetu gan telpās, gan ārpus tām, bet divos interneta piekļuves punktos (Pilsrundālē un 
Saulainē) nodrošināta pieeja datortehnikai un iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus. 
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 25 283,00 eiro 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles 
novada Rundāles pagasta Saulaines 
ciemā” 
(2013-2014) 

Rekonstruējot esošos kanalizācijas pašteces tīklus 660 metru garumā un spiedvadus 520 metru garumā, 
kā arī divas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tiks nodrošināta kvalitatīva notekūdens savākšana un 
plūsma Pilsrundāles ciema iedzīvotājiem. 
Notekūdeņu plūsmas nodrošināšanai paredzēta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (1443 metri 
kanalizācijas tīklu izbūve, 728 metri spiedvadu izbūve), tai skaitā esošās kanalizācijas sūkņu stacijas 
rekonstrukcija, tādējādi paplašinot kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu zonu līdz 83.69 % (uz šo brīdi 
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ar centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem Pilsrundāles ciemā nodrošināti 68 % iedzīvotāji). Savukārt 
sūkņu stacijas izbūve novērsīs neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē un samazinās vides piesārņojumu 
Kopumā projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums ir 425 162.02 lati (tajā skaitā PVN) 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles 
novada Rundāles pagasta Saulaines 
ciemā” 
(2013-2014) 

Projekta ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes: 
- Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, izbūvējot jaunu dziļurbumu 
- Esošā dziļurbuma slēgšana  
- Ūdens spiediena un rezervju nodrošināšana, veicot ūdenstorņa rekonstrukciju. 
Kopumā projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums ir 46 203.16 lati (tajā skaitā PVN) 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles 
novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” 
(2013-2014) 

Projekta ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes: 
Esošo urbumu slēgšana, jauna urbuma izbūve 
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1701 metri 
- Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana, esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija 
- 3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 
- Jaunu spiedvadu izbūve 233 metru garumā 
- Esošo spiedvadu rekonstrukcija 320 metri 
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 273 metri 
- Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 677 metri 
Kopumā projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums ir 416 934.69 lati (tajā skaitā PVN) 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

„Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED 
tehnoloģiju gaismekļiem Rundāles 
novadā” 
(2015) 

Pilsrundāles un Saulaines ciemos veikta ielu apgaismojuma modernizācija, uzstādot videi draudzīgu un 
energoefektīvu LED tehnoloģiju ielu apgaismojumu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 44 209.93 EUR 
 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošana komunālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai (E-Utilities) 

Projekta ietvaros tiks uzstādītas ūdens un siltuma mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas 
Pilsrundāles un Saulaines ciematos. 
Projekta kopējais finansējums Rundāles novada domes plānotajām aktivitātēm ir 15 750 eiro 

„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku 
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” 

Projekta ietvaros, sadarbojoties Bauskas novada domei (projekta vadošais partneris), Rundāles novada 
domei, Pakrojas rajona pašvaldībai, Pasvales pašvaldībai un Biržu pašvaldībai, plānots izveidot ilgtspējīgu 
sociālekonomiskās uzņēmējdarbības resursu centra tīklu, pamatojoties uz esošo bibliotēku tīklu gan 
bijušajā Bauskas rajonā, gan Biržu, Pakrojas, Pasvales pašvaldībās. 
Projekta ietvaros tiks izveidota vide, kur iespējams vienā vietā iegūt konsultācijas par uzņēmuma 
dibināšanu, darbību, izveidoti e-pakalpojumi (piemēram, atļaujas, licences un dažādi dokumenti); 
īstenotas apmācības, semināri un mentoringa programmas, kā arī plaši uzņēmējdarbības atbalsta un 
veicināšanas pasākumi. Vide tiks veidota uz esošo publisko bibliotēku tīklu bāzes, izveidojot tajos 
uzņēmējdarbības resursu centru un „vienas pieturas aģentūru” uzņēmējiem. 

Avots: Rundāles novada pašvaldība. 
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PIELIKUMS NR. 4. KVALITATĪVO RĀDĪTĀJU IZPILDE 

Tabula 40: Kvalitatīvo rādītāju izpilde 

Rīcība Kvalitatīvie rādītāji Izpildes apliecinājums 

1.1. Darbības centru 
izveidošana un 
aprīkošana 

Pieaudzis iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto dažādus pakalpojumus 
izveidotajos un aprīkotajos darbības 
centros  

8 projekti ir devuši iespēju lielākam 
iedzīvotāju skaitam darboties 
izveidotajos un aprīkotajos darbības 
centros 

1.2.  Atbalsts kopienu 
pašiniciatīvām 

Palielinājusies NVO aktivitāte, 
uzlabojusies sadarbība starp NVO un 
pašvaldībām un izveidojušās jaunas 
NVO  

6 projekti ir palielinājuši NVO 
darbības iespējas un sadarbību. 

1.3. Pakalpojumu 
nodrošināšana 
mērķa grupām 

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto pakalpojumus; palielinājies 
jaunu pakalpojumu piedāvājums vai 
uzlabojusies esošo pakalpojumu 
kvalitāte un pakalpojumu pieejamība 

26 projekti ir nodrošinājuši jaunu 
pakalpojumu izveidi un plašāku 
pakalpojumu pieejamību, atbilstoši 
ir palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto pakalpojumus 

2.1. Brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu 
dažādošana 

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto sporta un aktīvās atpūtas 
laukumus, sporta inventāru brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātēm; 
uzlabojusies brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūra VRG darbības teritorijā  

42 projekti ir iesaistījuši jaunus 
iedzīvotājus brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēs, ir uzlabojusies brīvā 
laika pavadīšanas infrastruktūra 

2.2. Apmācību un 
interešu klubu 
aktivitāšu ieviešana 

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto izveidotās apmācību telpas 
un interešu klubus dažādu aktivitāšu 
ieviešanai; uzlabojusies brīvā laika 
pavadīšanas infrastruktūra VRG 
darbības teritorijā 

24 projekti ir uzlabojuši brīvā laika 
pavadīšanas infrastruktūru un 
palielinājuši iedzīvotāju skaitu, kas 
izmanto izveidotās apmācību telpas 
un interešu klubus 

2.3. Kultūras un vides 
aizsardzības aktivitāšu 
ieviešana 

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
izmanto kultūras darbībām iegādātos 
tērpus, pamatlīdzekļus un 
aprīkojumu; palielinājies iedzīvotājus 
skaits, kas apmeklēs turpmākos 
kultūras pasākumus. Palielinājies 
iedzīvotāju skaits, kas uzturas 
sakoptajos vides objektos. 
Uzlabojusies brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūra VRG darbības teritorijā 

8 projekti ir nodrošinājuši tērpus un 
aprīkojumu interešu grupām, 
attiecīgi ir arī palielinājies 
iedzīvotāju skaits, kas iesaistās 
kultūras un vides aizsardzības 
aktivitātēs 

3.1. Publiski pieejamas 
vides labiekārtošana, 
infrastruktūras izveide 
un esošo objektu 
uzlabošana 

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas 
uzturas sakoptajos publiski pieejamas 
vides objektos. Nodrošināta 
labiekārtota vide, infrastruktūras 
izveide un esošo objektu uzlabošana 
vietējiem iedzīvotājiem. 
 

29 projekti ir nodrošinājuši 
publiskās vides infrastruktūras 
izveidi un attīstību, ir pieaudzis 
iedzīvotāju skaits, kas tos izmanto  

4.1. Mājražošanas 
konkurētspējas 
palielināšana 

Palielinājies nodarbināto skaits, 
veicināta ekonomiskā aktivitāte un 
attīstība 

14 projekti ir nodrošinājuši darba 
vietu saglabāšanos un izveidi, 
palielināta zemnieku saimniecību 
konkurētspēja. 

 


