
Saldus novads 

Apvienojot Brocēnu un Saldus novadus ar administratīvo centru Saldū (reģionālās nozīmes attīstības 

centrs) 

2020. gadā: iedzīvotāju skaits — 27 220 

  kopējie budžeta ieņēmumi – 38 247 197 EUR, t.sk. dotācija no PFIF 19% 

Pašvaldību sadarbība (esošā situācija)5 
✓ Izglītība, kultūra un sports: 

– Saldus pilsētas bibliotēka — reģiona galvenā bibliotēka (Brocēnu, Saldus novadu pašvaldības); 

– sadarbība izglītības jomā — mācību olimpiāžu rīkošana, pētniecisko darbu lasījumi (Brocēnu, Saldus, 

Skrundas novadu pašvaldības) 

✓ Veselības aprūpe: 

– SIA “Saldus medicīnas centrs” (Brocēnu, Saldus novadu pašvaldības) 

✓ Civilās aizsardzības komisija (Brocēnu, Saldus novadu pašvaldības) 

✓ Biedrības: 

– “Saldus rajona attīstības biedrība” (Brocēnu, Saldus novadu pašvaldības) 

Iespējas pilnveidot pakalpojumu sniegšanas organizatorisko struktūru pēc ATR, veicinot 

kvalitāti un nodrošinot efektīvu publisko līdzekļu izlietošanu (piemēri esošajai situācijai atsevišķās 

pašvaldības darbības jomās) 

Pašvaldība 
Pašvaldības 

vidusskolas, skaits6 

Skolēnu skaits 10.–12. kl., 

2019./2020.m.g.7 
Būvvalde7 Teritorijas plānotājs8 

Brocēnu novads 1 53 Ir sava Nav 

Saldus novads 3 259 Ir sava Ir, un ir aktīvs savā nozarē 

 

 

 
1 Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
2 Avots: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”  
3 Avots: FM, uz 31.05.2020., https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/pasvaldibu_finansu_uzraudziba/pasvaldibu_finansu_raditaju_analize/  
4 Avots: Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumi Nr. 653 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem 

un to sadales kārtību 2020. gadā” 
5 Avoti: pašvaldību iesūtītās anketas, 2019; pašvaldību mājaslapas 
6 Valsts izglītības informācijas sistēmas dati uz 2019.gada 1.septembri https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-
izglitibu/dati-no-viis/2019-2020-m-g (izglītojamo skaits 10.-12. klašu grupās pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno vispārējās vidējās 

izglītības programmas (vispārizglītojošajās vidusskolās, ģimnāzijās un valsts ģimnāzijās) 2019./2020.m.g. 
7 Pašvaldību/būvvalžu kontaktinformācija http://bvkb.gov.lv/lv/content/pasvaldibu-buvvalzu-kontaktinformacija  
8 VARAM apkopota informācija un vērtējums, 2019 

Pašvaldība 
Iedzīvotāju skaits Budžeta ieņēmumu plāns 2020.g. 

2020.g. sākums1 Prognoze 2030.g.2 Kopā3, EUR Dotācija no PFIF4, EUR 

Brocēnu novads  5 633  -17,8% 10 348 303 1 541 383  

Saldus novads  21 587  -20,7% 27 898 894 5 747 989  

KOPĀ 27 220 -20,1% 38 247 197 7 289 372 
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