
Biedrību iniciatīvas 

Saldus rajona 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

2014. gada 25.oktobris



Pirmsākumi

• Biedrība Saldus rajona attīstības biedrība dibināta 2006. gada 15. septembrī
• Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2006. gada 21. septembrī
• Biedrības dibinātāji
Saldus rajona pašvaldība, šobrīd Brocēnu un Saldus novads
Biedrība Saldus rajona lauksaimnieku apvienība” 
Biedrība Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs „Kamols”
SIA „Zvejnieki”
Saldus rajona Jaunlutriņu pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 

sabiedrība „Kurzemes dārzi”, šobrīd tiek mainīts statuss

Iniciatīva un entuziasms - pamats vietējās rīcības grupas dibināšanai, lai vēlreiz 
uzsvērtu ilgtspējīgu lauku attīstību, uzsverot sabiedrības līdzdalības un 
sadarbības principu

• 2014. gadā biedrībā ir 17 biedri



Finansējums

Stratēģija 2004-2006

EUR 170 124.24

Stratēģija 2007-2013

EUR 1 358 331, 04 (dati 19.09.2014)



Rīcības
• Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo 

pakalpojumu un to pieejamības 

attīstīšana

• Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem 

iedzīvotājiem. Apkārtējās vides 

sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu 

attīstīšana 

• Lauksaimniecības produktu ražošana 

un pirmapstrāde pārstrāde un 

pirmapstrāde mājas apstākļos



Biedrība Saldus pilsētas pensionāru biedrība

Pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem



Biedrība Foreļu parks

Sports un atpūta veselīgā vidē



Biedrība Latvijas Mazpulki

Piedzīvojumu tūrisms Jaunmuižā



Biedrība Pirmā Stīga 

Jauniešu Dienas centra izveidei Ezerē



Biedrība „ Pirmā Stīga”

Jauniešu Dienas centra pilnveidošana Ezerē



Biedrība Orientēšanās klubs Saldus

Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sacensību 

organizēšanā



Biedrība Mēs - Jaunaucei

Jaunauces parka labiekārtošanas II kārta



Biedrība „Mēs-Jaunaucei”

Jaunauces parka labiekārtošanas 3. kārta



Biedrība „Mēs –Jaunaucei”

Hokejs un dejas Jaunauces pagastā



Biedrība Bībeles draugu līga
Jaunas iespējas un pakalpojumi nometnē Imanta



Nodibinājums „Cemex” iespēju fonds Brocēniem un Saldus 

rajonam

Jaunas iespējas 2. kārta



Nodibinājums „ Cemex” Iespēju fonds

Jaunas iespējas 3. kārta



Biedrība Saldus Dzīvnieku patversme

Biedrības „Saldus Dzīvnieku patversme” konsultācijas telpu 

izveide



Biedrība „ Vecāku klubiņš „Kodols”

Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus 

novada iedzīvotājiem 



Biedrība „Latvijas Motokrosa Akadēmija”

Brocēnu novada mototrases „Bērzi” atjaunošana un 

uzlabošana



Biedrība „ Saldene”

Minigolfa laukuma izveidošana Saldus un Brocēnu novada 

iedzīvotājiem



Biedrība „Burbuļi”

Biedrības „Burbuļi” kapacitātes palielināšana, izveidojot 

inventāra bāzes vietu Saldus pilsētā



Biedrība „ Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu 

centrs „Kamols”” 

Tehniskā aprīkojuma pilnveide biedrības brīvprātīgā darba 

aktivizēšanai Brocēnu novadā



Ģimeņu biedrība Ligzda

Nojumju rekonstrukcija



Biedrība Vecie vāģi

Angārs vecajiem spēkratiem



Līdzdalība projektos

• Saldus rajona nevalstisko organizāciju apmācība projektu finanšu

plānošanā un vadībā (Cemex Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam)

– (2008)

• Apmācība Saldus rajona nevalstisko organizāciju grāmatvežiem (Cemex 

Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam (2009)

• Mūžizglītības programmu īstenošana mūzikas un mākslas jomās Saldus 

rajonā (Norvēģijas finanšu instruments) (2009- 2010)

• Saldus un Brocēnu novada nevalstisko organizāciju aktivēšana (ESF)

(01.01.2012-31.12.2012)

• Starptautiskā sadarbība Latvijas - Francijas tradicionālās un mūsdienu 

keramikas iepazīšanai un iedzīvināšanai (01.06. 2013 – 01.10.2014)



Saldus rajona attīstības biedrība

Padomes priekšsēdētāja

Sarmīte Ozoliņa tel. +37163807902; +37129453184 

sarmite.ozolina@saldus.lv

Izpilddirektore

Sandra Fridrihsone     tel. +37129494781

sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv
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