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Cienījamie 2018. gada publiskā pārskata lasītāji!
Brocēnu novada galvenā prioritāte, vērtība ir iedzīvotāji. Mums ir svarīgi katru gadu turpināt
attīstīt un veidot ģimenēm draudzīgu vidi, labiekārtojot, sakārtojot apkārtni un infrastruktūru, kā arī
radot jaunus aktīvās atpūtas objektus. Sākām izbūvēt gājēju un veloceliņu no Oškalniem uz
Emburgu. Tā rezultātā ieguvēji būs visi iedzīvotāji, kuri dodas kājām, ar velosipēdu uz darbu, skolu.
Ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta atbalstu Brocēnu novada,
Gaiķu pagasta, Satiķu ciemā, uzsākām brīvdabas estrādes celtniecību ar labiekārtotu teritoriju, kura
atradīsies gleznainā vietā blakus Vecsatiķu Dzirnavu dīķim. Realizējām projektu “Lauku grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos”. Atjaunojām ceļu
segumu posmus Lielcieceres, Skolas, Kalna, Krasta, Stūra ielās, izbūvējām virszemes lietusūdens
kanalizācijas sistēmu. Nomainījām jumta segumus Gaiķu pagasta namam, Sociālā dienesta ēkai.
Visās Brocēnu novada izglītības iestādēs veikti remontdarbi, apkārtnes labiekārtošana. Mūsu novada
iedzīvotāji varēs atpūsties un baudīt apkārtnes burvību pastaigājoties pa pastaigu taku gar Cieceres
ezeru, kuru izveidojām un labiekārtojām. Viens no nozīmīgākajiem, vērtīgākajiem darbiem bija
Gaiķu pagasta doktorāta izveidošana. Lai iedzīvotājiem būtu pieejama ērtāka pieeja pie ārsta, Remtes
pagastā pie ieejas izveidojām invalīdu uzbrauktuvi - pandusu. Lai novada mazie iedzīvotāji justos
labi un varētu ar vecākiem kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku, atjaunojām rotaļu laukumus Remtes,
Blīdenes, Gaiķu pagastos un Brocēnu pilsētā.Tiek izstrādāti būvprojekti sporta ēkas, Laivu mājas
(ēlinga) pārbūvei un infrastruktūras atjaunošanai. Ar projektu atbalstu uzbūvējām Skatu torni
Cieceres ezera krastā, labiekārtojām SAC “Atpūtas” teritoriju, Brocēnu pilsētā un Blīdenes pagastā
uzstādījām 4 betona skulptūras.
Ilgtspējīga novada attīstība veicina sabiedrības kopējo labklājību un sniedz cilvēkam iespēju
dzīvot veselīgā, sakārtotā vidē, par kuru mēs arī rūpējamies. Turpināsim pilsētā un novada pagastos
uzlabot iedzīvotāju labklājību, sakārtojot infrastruktūru, vidi, piedāvājot dažādus kultūras un
izglītojošus pasākumus, kā arī aizsāktās tradīcijas – Jaundzimušo pasākums, 11.novembra pasākums,
Ziemassvētku pasākums senioriem, Ziemassvētku tirdziņš, tikšanās ar uzņēmējiem, Brocēnu pilsētas
un novada svētki u.c.
Cieņā,
Solvita Dūklava
Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Brocēnos, 2019. gada jūnijā
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VISPĀRĪGAS ZIŅAS
Brocēnu
novads
izveidots
2001.gada
27.decembrī, apvienojoties Brocēnu pilsētai ar lauku
teritoriju, Blīdenes pagastam un Remtes pagastam.
2009.gadā novadam pievienoja arī Gaiķu pagastu.
2010. gadā Brocēnu lauku teritoriju pārdēvēja par
Cieceres pagastu.
Brocēnu novads robežojas ar Saldus,
Kandavas, Jaunpils, Dobeles un Auces novadiem.
Brocēnu pilsēta ir novada administratīvais
centrs. Izvietojusies Cieceres ezera ziemeļaustrumu
krastā pie autoceļa A9 un Rīgas - Liepājas dzelzceļa.
Pilsētas ģerbonī attēloti trīs simboli – ezers, baltā
ūdensroze un zemes dzīļu bagātība.
Brocēnu pilsētas ģerbonis simbolizē Cieceres ezeru, bagātīgos
zemes dzīļu resursus, savukārt ūdensroze – Brocēnu pilsētas
iedzīvotājus.
Brocēnu novada ģerbonis oficiāli apstiprināts 2014. gada 15.
maijā pie LR Valsts Prezidenta. Brocēnu ģerbonis ir veidots uz spāņu
tipa vairoga. Ģerboņa vairogs ar sudraba diagonālu joslu ir sadalīts
divās vienādās daļās. Sudraba josla simbolizē Brocēnu pilsētas
izcelsmi – bagātās kaļķakmens iegulas cementa ražošanai. Kreisā daļa
ir zaļā krāsā un simbolizē Brocēnu novada pagastus. Labā daļa ir zilā
krāsā ar ūdensrozes attēlu un simbolizē novada dabas bagātības –
ezerus, avotus, upes.
Attālums no Brocēnu pilsētas līdz galvaspilsētai Rīgai – 110 km,
līdz Liepājai – 107 km, līdz Saldum - 9,1 km
Brocēnu novada kopējā teritorija ir 49851,4 ha
Brocēnu novada teritorijas struktūra (procentuāli)
Brocēnu pilsēta

2%

31%

28%

Blīdenes pagasts
Cieceres pagasts
Gaiķu pagasts

21%

18%

Remtes pagasts

Teritorijas struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko īpatsvaru aizņem meži - 48,2%,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 38%. Brocēnu novadā ir tādas derīgo izrakteņu atradnes kā valsts
nozīmes māla atradne, smilts atradne, smilts – grants atradne un kūdras atradnes. Valsts nozīmes
māla atradnē „Brocēni II” iegūto mālu cementa ražošanai izmanto SIA „Cemex”. Smilts atradnē
iegūto derīgo izrakteni izmanto būvniecībai un cementa ražošanai.
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BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Pašvaldības pilns nosaukums – Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417, juridiskā
adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851.
Mājas lapa – www.broceni.lv
Brocēnu novada administratīvo teritoriju veido 4 pagasti un Brocēnu pilsēta. Brocēnu novada
pašvaldības. Kopējā novada teritorija – 49851,4 ha, t.sk. 855 ha aizņem Brocēnu pilsēta, 10034,9 ha
Cieceres pagasts, 13804 ha Blīdenes pagasts, 15 606,1 ha Remtes pagasts un 10581,3 ha Gaiķu
pagasts.
Brocēnu novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns: Brocēnu novada pašvaldības dome (turpmāka tekstā – Dome), kas pieņem lēmumus,
nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga
par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
2017.gada 3.jūnijā notika Republikas pilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanas. Brocēnu
novada pašvaldības dome, atbilstoši republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam,
sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem, kuri tika ievēlēti no 8 (astoņām) politiskām partijām vai
partiju apvienībām:
• Latvijas Zaļā partija – 8 deputāti;
• LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA - 3 deputāti;
• Latvijas Reģionu apvienība - 2 deputāti;
• Nacionālās apvienība „Visu Latvijai!“/„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“ - 2 deputāti.
Jaunievēlētie Brocēnu novada pašvaldības domes deputāti uz pirmo Domes sēdi sanāca
2017.gada 21.jūnijā. Par janievēlētās Domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Solvita Dūklava („Latvijas
Zaļā partija“) un par Domes priekšsēdētāja vietnieku Ārijs Sproģis („Latvijas Zaļā partija“).
No 2016.gada 1.maija pēc domes sēdes lēmuma Nr.7; §2 “Par precizētu saistošo noteikumu
Nr.8 “Brocēnu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”, tika izveidotas četras komitejas:
1. Finanšu komitejā – 9 deputāti (priekšsēdētāja Solvita Dūklava, “Latvijas Zaļā partija”);
2. Attīstības komitejā – 7 deputāti (priekšsēdētājs Ārijs Sproģis, “Latvijas Zaļā partija”);
3. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā – 5 deputāti (priekšsēdētāja ;
4. Sociālo un sabiedriskās drošības komitejā - 5 deputāti (priekšsēdētāja Daina Gredzena,
“Latvijas Zaļā partija”).
Pēc pašvaldību vēlēšanām, kas notika 2017.gada 3.jūnijā, Brocēnu novada pašvaldības domē
ir 15 deputāti šādā sastāvā:
Solvita Dūklava;
Ansis Ābuls;
Ārijs Sproģis;
Zigmunds Georgs Fīrers;
Daila Frīdmane;
Kristīna Maslovska
Zigmunds Zaļenko;
Inta Uzule-Rancāne
Jānis Sergejenko;
Daina Sadretdinova
Lilija Bleidele;
Vjačeslavs Tarasovs
Daina Gredzena;
Dinārs Daugela līdz 28.09.2018.
Irēna Birgersone;
Aivis Bruža no 28.09.2018.
Domes priekšsēdētāja – Solvita Dūklava (21.06.2017. domes sēdes lēmums Nr. 9; 1.§).
Vietnieks – Ārijs Sproģis (21.06.2017. domes sēdes lēmums Nr. 11; 1.§).
Pagastu pārvaldnieki - Inga Dreija-Uzule un Ligita Berga (18.12.2013. domes ārkārtas sēdes
lēmums Nr. 24; 7§), Krišjānis Valters (27.03.2014. domes ārkārtas sēdes lēmums Nr. 7; 1§).
Izpilddirektors – Tālivaldis Bērtulsons, no 01.11.2017. (domes sēdes lēmums Nr.16; 29§),
kurš ir augstākā pašvaldības izpildvaras amatpersona, kurš īsteno pašvaldības administrācijas
vadītāja kompetenci, organizē novada pašvaldības administrācijas darbu, atbild par tās lietderību un
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tiesiskumu, kā arī Brocēnu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu darbu.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja – Viļute Neimeta – no 23.05.2016.
(20.04.2016. domes sēdes lēmums Nr.7; 19§ “Par Amatu kataloga apstiprināšanu”).
Auditorfirma – 2017. gada 18.augustā noslēgts revīzijas pakalpojuma līgums Nr.24 ar SIA
„Auditorfirma Padoms”.
Novada vietējā pašvaldība ir vietējā vara, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Domes –
un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā
“Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Izvirzītie darbības uzdevumi - radīt iedzīvotājiem pēc iespējas komfortablākus sadzīves
apstākļus, nodrošināt iespēju saņemt plašu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, radīt labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošināt novada iedzīvotājiem likumā “Par pašvaldībām” paredzētās un
Brocēnu pašvaldībā izstrādātās sociālās garantijas, kā arī veicināt daudzpusīgas izglītības un
daudznacionālas kultūrvides veidošanu.
Brocēnu novada pašvaldības iestādes
Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā:
• Brocēnu novada pašvaldības administrācija;
• Brocēnu novada būvvalde;
• Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
• Brocēnu novada bāriņtiesa;
• Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”;
• Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienība „Dienas
centrs”;
• Brocēnu vidusskola;
• Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs;
• Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola;
• Pirmsskolas izglītības iestāde „ Mūsmājas”;
• Pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”;
• Brocēnu pašvaldības bibliotēka;
• Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka;
• Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā;
• Brocēnu novada pašvaldības administrācijas nodaļa “Pašvaldības policija”.
Blīdenes pagastā:
• Blīdenes pagasta pārvalde;
• Blīdenes kultūras nams;
• Blīdenes pagasta bibliotēka;
• Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;
• Blīdenes pamatskola.
Remtes pagastā:
• Remtes pagasta pārvalde;
• Remtes pamatskola;
• Remtes pagasta bibliotēka;
• Remtes kultūras nams;
• Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”.
Gaiķu pagastā:
• Gaiķu pagasta pārvalde;
• Gaiķu pamatskola;
• Gaiķu pagasta bibliotēka;
• Gaiķu pagasta Tautas nams;
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• Gaiķu pagasta doktorāts;
• Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka.
Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto skaits uz 31.12.2018. – 460 strādājošie.
Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība,
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, novada labiekārtošana, attīstība, kā arī spēja nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, gan arī citām, vietējai
sabiedrībai svarīgām jomām.
Nozīmīgākie veikumi Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā 2018. gadā:
1. Veiktie darbi Brocēnu pilsētā: Ezera takas izveide (turpinās arī 2019.gadā) – EUR 40 000;
turpinās darbs pie šķūnīšu nojaukšanas – EUR 20 000; āra apgaismojuma uzstādīšana pilsētā
– EUR 15 000; piebraucamā ceļa izveide pie skata torņa - 6 000; Bāriņtiesas iekštelpu
remonts – EUR 2 41; Brocēnu kultūras un izglītības centrā tika veikta deju zāles grīdas
slīpēšana – EUR 4 000, tērpu noliktavas remontdarbi – EUR 3 000, ugunsdrošības
signalizācijas sistēmas instalācija – EUR 4 200;PII “Mūsmājas” grupu “Ziediņš” un
“Taurenītis” tualetes telpas remontdarbi – EUR 14 001, tika atjaunots apgaismojums PII
“Mūsmājas” teritorijā – EUR 10 169; PII “Varavīksne” kāpņu telpas remonts – EUR 886,
bruģēšana bērnudārza teritorijā – EUR 7 600, uzstādītas āra nojumes bērniem – EUR 7 937;
Brocēnu vidusskolā veikts aktu zāles remonts – EUR 29 942, pārejas koridora remonts –
EUR 5 023, skolas centrālās ieejas remonts – EUR 3 930, skolas mācību telpu remonts –
EUR 2 000, psihologa kabineta remonts – EUR 4 797, sadarbībā ar SIA CEMEX tika
izveidots mini futbola laukums – EUR 7 891; Sociālā dienesta ēkas jumta nomaiņa – EUR
30 723;
2. Iegādātie materiāli: plosti bērnu pludmales izveidei Cieceres ezera pludmalē – EUR 1000;
Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām: futbola vārti – EUR 2 820,
smailītes – EUR 4 659, sporta inventārs – EUR 702.
3. Veikti ceļu un ielu labošanas darbi: asfalta bedrīšu remonts Brocēnu novadā EUR 12 787;
ceļa klajuma greiderēšana un profilēšana ziemas un vasaras sezonā Brocēnu novadā EUR 36
317. Tika veikts remonts Lielcieceres ielā, posmā no Rīgas – Liepājas šosejas (A9) līdz
krustojumam ar Skolas ielu un Skolas ielā posmā no Brocēnu vidusskolas līdz Skolas ielai –
EUR 107 968, virszemes lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana Lielcieceres un
Skolas ielās - EUR 50 300.
4. Cirsmu izsoles: “Mazplāmši”, Blīdenes pagasts – EUR 80 700; “Aiz Brīvzemniekiem”,
Blīdenes pagasts – EUR 19 850; “Mežs 2”, Cieceres pagasts – EUR 31 400. Zemju attīrīšana
no apauguma: “Austrumi”, Gaiķu pagasts – EUR 2090; “Brīvzemnieki 1”, Remtes pagasts –
EUR 24 400; “Kūdras purvs”, Gaiķu pagasts – EUR 72 500.
5. Gājēju un veloceliņa izbūve no Oškalniem līdz Emburgai- EUR 106 024 (projektu pabeigs
2019. gadā).
6. Brauktuves seguma atjaunošana Kalna, Stūra, Krasta ielām – EUR 49 073.
7. Tika līdzfinansēts SIA “Brocēnu siltums” ES kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības
attīstība Brocēnos 2. kārta”- EUR 300 000.
8. Tika demontēta pašvaldībai piederošā ēka Krasta ielā-34 - EUR 6 789.
9. Izpirktas 3 automašīnas KIA SPORTAGE – EUR 25 953.
10. Tika realizēts projekts “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu
novada Remtes un Cieceres pagastos” – EUR 439 876.
11. Darbu turpina Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
12. Turpinām aizsāktās tradīcijas – Jaundzimušo pēdiņu pasākums, Ģimeņu vakars, 11.
novembra pasākums, Ziemassvētku pasākums senioriem, Ziemassvētku tirdziņš, tikšanās ar
uzņēmējiem, Brocēnu pilsētas svētki u.c.
2018. gadā realizētie projekti
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2018.gadā pabeigta 5 projektu realizācija, kopējās investīcijas EUR 159686,72.
Līdzfinansējumu projektu īstenošanai nodrošinājuši Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts budžeta finansējums mērķprogrammas
”Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un Lauku atbalsta dienesta
Zivju fonds.
Tabula Nr. 1
Izmaksas
kopā
(EUR)

Līdzfinansēj
ums
(EUR)

Līdzfinansējuma
avots

Nr

Projekta
nosaukums

Identifikācijas
numurs

1.

Skatu torņa izbūve
un atpūtas vietas
ierīkošana Cieceres
ezera krastā

17-02-AL06A019.2201-000010

08.06.2017.

21.12.2018.

80758,32

40758,32

ELFLA

2.

SAC
Atpūtas
teritorijas
labiekārtošana

17-02-AL06A019.2201-000009

03.07.2017.

31.07.2018.

38431,15

13067,52

ELFLA

2018-1-STPM05061

30.03.2018.

30.09.2018.

10727,25

6000,00

Valsts
Kultūrkapitāla
fonds

Nr.
2/GIMEN/18/073

01.06.2018.

30.09.2018.

21000,00

14595,00

Latvijas valsts
budžeta
finansējums

2.kārtas 1.projekts

01.09.2018.

20.12.2018.

8770,00

6533,65

LAD Zivju
fonds

159686,72

80954,49

3.

4.

5.

VKKF Latvijai 100 Plenērs Industriālā māksla
Brocēnu novadā
Ģimenēm
draudzīgas vides
veidošana un
sabiedrības
līdzdalības
veicināšana
Brocēnu novadā
Zivju resursu
aizsardzības
pasākumi Brocēnu
novada ūdenstilpnēs

Īstenošanas laiks

Sadarbība ar nevalstisko sektoru tiek īstenota ar BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PROJEKTU FONDA atbalstu.
2018. gadā Projektu fonda finanšu apjoms:
1. Iniciatīvas projektu programma (2018. gadā EUR 20 000);
2. Bērnu un jauniešu projektu programma (2018. gadā EUR 6 000);
3. Sporta pasākumu projektu programma (2018. gadā EUR 5 000).
Projektu iesniegšana tika organizēta 3 kārtās. Pavisam kopā Projektu fondam izvērtēšanai tika
iesniegti:
• 28 projektu pieteikumi Iniciatīvas projektu programmā, par kopējo summu EUR
30 247,35. Vienpadsmit projektu pieteikumi tika noraidīti. Apstiprināti un noslēgti
līgumi par 17 projektu realizēšanu, kur pašvaldības līdzfinansējums EUR 15 671,12.
• 4 projektu pieteikumi Bērnu un jauniešu nometņu projektu programmā, par kopējo
summu EUR 5 986,53. Apstiprināti un noslēgti līgumi par visu 4 projektu realizēšanu,
kur pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 986,53.
• 3 projektu pieteikumi Sporta pasākumu projektu programmā, par kopējo summu EUR
4 337,75. Apstiprināti un noslēgti līgumi par visu 4 projektu realizēšanu, kur
pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 959,75.
Ar Iniciatīvas projektu programmas atbalstu notikušas sekojošas projektu aktivitātes:
• izveidota filma par NVO paveikto 2015., 2016., 2017.gados Brocēnu novadā;
• ierīkots rotaļu laukums Blīdenes pagastā;
• īstenotas dižkoku meklēšanas aktivitātes;
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• veikts Brocēnu futbola vēstures pētījums un izveidota vēstures ekspozīcija;
• notikušas dažādas sporta un veselīgu dzīvesveidu popularizējošas nodarbības;
• iegādāti mēģinājumu tērpi dejotājiem;
• notikušas dažādas izglītojošas nodarbības, erudītu konkurss, lekcijas, radošās darbnīcas;
• atpūtas vietas ierīkošana un labiekārtošana Brocēnos.
Ar Bērnu un jauniešu nometņu projektu programmas atbalstu notikušas 4 nometnes:
• Futbols ir forša spēle!
• Grieķu-romiešu cīņas vasaras nometne;
• Dienas nometne “Esi aktīvs! Esi pozitīvs Brocēnos! I daļa un II daļa
Ar Sporta pasākumu projektu programmas atbalstu notikuši 3 lieli sporta pasākumi
Brocēnu novadā:
• Nacionālais kauss motokrosā 1.posms;
• Atklātā ūdens peldēšanas sacensības Ciecernieks;
• Sacensības “Pludmales cīņas Brocēnos 2018”.
Brocēnu novada lielākie uzņēmumi (pēc nodarbināto skaita), kuru juridiskā adrese ir gan
Brocēnu novads, gan citur Latvijā: Brocēnu novada pašvaldība; SIA „CEMEX”; SIA “RESERV
Inc”; SIA „Balexmetal”; SIA „Viduskurzemes AAO”; SIA „4 Energia”; SIA “Stādaudzētava
Blīdene”, SIA „Lanos” u.c.
Sadarbība ar pilsētām
Brocēnu novada pašvaldībai 2014.gada 19.jūnijā tika noslēgta vienošanās par sadarbību ar
Moldovas Republiku Bričeni pilsētu, tāpēc 2018.gada 31.jūlijā pašvaldībā viesojās Moldovas
vēstnieks Eugen Revenco. Vēstnieka vizīte sākās Brocēnu novada pašvaldības domē, kur tika
apspriesta līdz šim notikusī sadarbība un nākotnes ieceres abu pilsētu sadarbībā. Pēcāk vēstnieks
devās nelielā izbraucienā pa novadu, apskatot Brocēnu novada uzņēmējus - SIA “RESERV INC”,
SIA “Brocēnu Sporta centrs” un SIA “Laipa SPA”. Vizīte turpinājās Brocēnu novada jauniešu
centrā “Kopā”, kurā centra vadītāja pastāstīja par jaunieša centra mērķiem, aktivitātēm un Erasmus +
programmu. Kā arī devāmies apskatīt biedrības “Ražojums” mājražotāju veikaliņu “Bodnīca”.
Vizītes noslēgumā vēstnieks devās uz Blīdeni pie bitenieka Jāņa Vainovska uzņēmumā "Kāres",
kurš iepazīstināja ar dravnieka darbu un piedāvāja nobaudīt dažādu ziedu medu, medu ar ogām,
ziedputekšņus un citus produktus.
Izstrādāti simbolikas noteikumi
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, ar 2017.gada
23.novembri stājusies spēkā Brocēnu novada simbolikas lietošanas kārtības, kas nosaka, ka kādā
kārtībā ir lietojuma Brocēnu novada pašvaldības simbolika: pilsētas un novada ģerboņi un pilsētas un
novada karogs. Šie noteikumi paredz, kādā kārtībā novada simbolikas lietošana ir saskaņojama
pašvaldībā, kādos gadījumos ir aizliegts lietot simboliku, noteikts, kad ir paceļams pilsētas un novada
karogs.
Novada koptēla izveide
2018. gadā tiek strādāts pie Brocēnu novada identitātes un koptēla izveides. Ņemot vērā, ka
Brocēnus asociē ar cementa ražošanu, tas tiek ņemts vērā un izmantots novada tēla veidošanā,
vizuālajos un reprezentācijas materiālos kā fona elements savienojumā ar ūdensrozi, kas simbolizē
ikvienu novada iedzīvotāju. Stilizēta ūdensroze uz betona fona ar uzrakstu “Stāsti par ūdensrozēm”
tiek izmantots prezentējot Brocēnu novadu.
Iedzīvotāju sapulces
2018.gada 14.jūnijā norisinājās Brocēnu publiskās pirts nākotnes ideju apspriede, kurā pirts
apmeklētāji un interesenti dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem.
NVO forums
30. novembrī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā Brocēnu un Saldus novadu nevalstisko
organizāciju pārstāvji tikās ikgadējā NVO FORUMĀ. 2018.gadā forumu organizēja Saldus novada
pašvaldība kopā ar Brocēnu novada pašvaldību Saldū, 2019.gadā – forums norisināsies Brocēnos.
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2018. gadā tika atjaunots un pārstrādāts Brocēnu novada tūrisma buklets.

Ekskursijas maršruti
Aizvien biežāk tiek saņemti zvani ar interesi apciemot Brocēnu novadu un apskatīt esošos
tūrisma objektus, tādēļ 2018. gadā ir izstrādāti vairāki maršruti, pielāgojoties laikam, kuru novada
viesi gatavi veltīt ekskursijai un citiem nosacījumiem. 2018. gadā tika uzņemtas 6 lielas ekskursantu
grupas.
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BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN FINANŠU RĀDĪTĀJI
Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība,
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, novada labiekārtošana, attīstība, kā arī spēja nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai,
gan arī citām, vietējai sabiedrībai svarīgām jomām.
Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi norādīti faktiski, pēc kases principa. Konsolidētā
pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā sastāda 7 415 698 EUR.
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (pēc naudas plūsmas) 2017.-2018.gadā un
apstiprinātais 2019.gada budžets (EUR)
Tabula Nr. 2
Posteņa nosaukums

2017.gads,
EUR

2018.gads,
EUR

pret
iepriekšējo
gadu %
-1.20
2.79
2.86
2.42
-22.81
0

Ieņēmumi kopā
7 505 716
7 415 698
Nodokļu ieņēmumi
3 491 709
3 589 234
Ienākuma nodokļi
2 970 878
3 055 813
Īpašuma nodokļi
520 831
533 421
Nenodokļu ieņēmumi
571 932
441 482
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
2 400
2 400
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
4 947
4 575
-7.52
kancelejas nodevas
Naudas sodi
25 306
3 893
-84.62
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
16 366
12 312
-24.77
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
522 913
418 302
-20.01
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
318 263
330 529
3.85
ieņēmumi
Transferti
3 123 812
3 054 453
-2.22
Valsts budžeta transferti
2 848 076
2 771 288
-2.70
Pašvaldību budžetu transferti
275 736
283 165
2.69
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2018.gadā (EUR)
Pašvaldību budžetu
Valsts budžeta
transferti; 28 31 65;
Transferti; 3 05 44 transferti; 2 77 12
1.95%
53; 21.06%
88; 19.11%
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību)
īpašuma
iznomāšanas,
pārdošanas un no
nodokļu
pamatparāda
kapitalizācijas; 41 83
02; 2.88%
Maksas pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi; 33 05 29;
2.28%
Valsts (pašvaldību)
Pārējie nenodokļu
Naudas sodi; 38 nodevas un kancelejas
ieņēmumi; 1 23 12;
93; 0.03%
nodevas; 45 75; 0.03%
0.08%
1.

9 107 847
3 532 689
3 039 856
492 833
1 448 202
7 298
4 550
3 865
95 872
1 059 808

789 354
3 614 411
3 239 326
375 085

Nodokļu ieņēmumi;
3 58 92 34; 24.75%

Ienākuma nodokļi; 3
05 58 13; 21.07%

Īpašuma nodokļi; 53
34 21; 3.68%
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma; 24 00;
0.02%

Nenodokļu
ieņēmumi; 44 14 82;
3.04%

attēls. Konsolidētā pamatbudžeta izpilde. Ieņēmumi 2018.gadā (EUR)
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2019.gada
plāns, EUR

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
ir tie nodokļi, kurus pašvaldība administrē pastāvīgi un šo budžeta pozīciju izpilde ir tieši atkarīga no
pašvaldības darba. Lai nodrošinātu budžeta ieņēmumus, 2018.gadā īpaša vērība tika pievērsta
iepriekšējo gadu parādu iekasēšanai.
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Tabula Nr. 3
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšana
2017.gads 2018.gads
Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par zemi (EUR)
397415
448468
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (EUR)
348406.01 339031.60
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (%)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepriekšējo gadu parādi
(EUR)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, būvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iekasēšana
Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un
būvēm (EUR)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm (EUR)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm (%)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepriekšējo
gadu parādi (EUR)

98.15%
41673.26

85.1%
42627.88

Tabula Nr.4

2017.gads
119052

2018.gads
122871

103182.44
88.89%
2637.68

105803.03
92.15%
7425.78

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli iekasēšana
Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli (EUR)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli (EUR)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli (%)
Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli iepriekšējo gadu
parādi (EUR)

Tabula Nr.5

2017.gads
33728
20629.60
74.32%
4437.11

2018.gads
33508
22565.86
83.59%
5444.24

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā sastāda 7 990 281 EUR.
Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu(pēc naudas plūsmas) struktūra atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 2017.-2018.gadā un apstiprinātais 2019.gada budžets (EUR)
Tabula Nr. 6
Posteņa nosaukums

2017.gads,
EUR

2018.gads,
EUR

Izdevumi kopā
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

7 112 710
973 607
169 844

2019.gada
plāns, EUR

7 990 281
1 241 866
162 024

pret
iepriekšējo
gadu %
12.34
27.55
-4.60

269 188
932 332

699 910
941 825

160.01
1.02

1 193 523
1 714 830

0
1 070 312
3 030 582
666 845

12 594
1 102 822
3 160 319
668 921

100
3.04
4.28
0.31

15 827
1 315 213
3 428 075
811 797

12

10 191 590
1 486 061
190 264

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības
dienesti; 1 24 18 66;
15.54%
Sabiedriskā kārtība un
drošība; 16 20 24;
2.03%

Sociālā aizsardzība; 66
89 21; 8.37%

Ekonomiskā darbība;
69 99 10; 8.76%

Izglītība; 3 16 03 19;
39.55%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; 94
18 25; 11.79%
Veselība; 1 25 94;
0.16%
Atpūta, kultūra un
reliģija; 1 10 28 22;
13.80%

2.

attēls. Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Izdevumi.
2018.gadā (EUR)

Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2017.-2018.gadā un apstiprinātais 2019.gada budžets (EUR)
Tabula Nr.7

Posteņa nosaukums

2017.gads, EUR

2018.gads, EUR

Ieņēmumi kopā
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu
ieguvi un vides piesārņošanu
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim - auto ceļi

300 456
152 155

337 474
184 863

2019.gada plāns,
EUR
312 611
160 000

148 301

152 611

152 611

Speciālā budžeta izdevumu izpilde 2017.-2018.gadā un apstiprinātais 2019.gada budžets (EUR)
Tabula Nr.8

Posteņa nosaukums

2017.gads, EUR

2018.gads, EUR

Izdevumi kopā
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu
ieguvi un vides piesārņošanu

298 822
134 124

324 899
229 414

2019.gada plāns,
EUR
513 308
286 228

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim - auto ceļi

164 698

95 485

227 080

Ziedojumi
Ziedojumu ieņēmumu izpilde 2017.-2018.gadā (EUR)
Posteņa nosaukums

2017.gads, EUR

Tabula Nr. 9
2018.gads, EUR

Ziedojumi

5 070

1 510

Ziedojumu izdevumu izpilde 2017.-2018.gadā (EUR)
Posteņa nosaukums

2017.gads, EUR

2018.gads, EUR

Ziedojumi

12 815

4 270
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Tabula Nr. 10

Galvojumi
Aizdevējs
B
Luminor
Bank AS
Luminor
Bank AS

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Kopā

Tabula Nr. 11

Mērķis

Aizņēmējs

D
E
SIA Saldus
Rentgena
medicīnas
aparāta iegādei
centrs
SIA Saldus
Rentgena
medicīnas
aparāta iegādei
centrs
Ūdenssaimniecī
bas
SIA Brocēnu
pakalpojumu
siltums
attīstībai
Brocēnos

Līguma
Atmaksas
Galvotā
parakstīšanas
Valūtas Galvojuma
termiņš
aizņēmuma
datums
apzīmējums summa
(dd.mm.gggg)
summa
(dd.mm.gggg)
F
G
H
I
J

ūdenssaimn.pa
kalp.attīst.Broc
ēnos ES
SIA Brocēnu
kohezijas fonda siltums
proj.aizd.līg.Nr.
A1/1/1/187
Kohēzijas
fonda
projektam
Nr.5.3.1.0/17/I/0 SIA Brocēnu
02 "Brocēnu
siltums
ūdenssaimniecī
bas attīstība
2.kārta "
x
x

Pārskata
perioda
sākumā
1

Darījumi (+, -)
Pārskata
palielinājums (+)
samazinājums (-) perioda beigās
(1.+3.+5.
pārskata
pārskata
kopā
kopā
+7.+9.)
periodā
periodā
2
3
4
5
10

04.04.2004

01.04.2019

EUR

42 762

42 762

4 519

42 762

0

-41 256

-3 013

1 506

04.09.2006

01.09.2026

EUR

61 716

61 716

17 288

61 716

0

-46 404

-1 976

15 312

03.12.2009

01.12.2019

EUR

404 317

404 317

101 076

404 317

0

-353 781 -50 540

50 536

03.05.2011

20.04.2021

EUR

366 531

366 531

128 787

366 531

0

-277 368 -39 624

89 163

04.07.2018

20.06.2038

EUR

244 400

244 400

0

244 400

244 400

x

x

x

1 119 726

x

251 670

B
"Latvijas
Attīstības
finanšu
institūcija
Altum" VAS

Valsts kase

Kopā

0

244 400

1 119 726 244 400 -718 809 -95 153

Aizņēmumi
Aizdevējs

0

400 917

Tabula Nr. 12
Mērķis

D
Dzīvojamo māju
renovācija Brocēnos
Lauku grants ceļu
pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai Brocēnu
novada Remtes un
Cieceres pagastos
x

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums
(dd.mm.gggg)
(dd.mm.gggg)

Darījumi (+,-)
% likme

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

kopā

pārskata
periodā

kopā

pārskata
periodā

Pārskata
perioda beigās
(1.+3.+5.
+7.+9.)

palielinājums (+)

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

10

09.08.2004

15.06.2023

mainīga

EUR

1 048 373

292 762

1 052 309

0

-812 599

-53 052

239 710

09.03.2018

20.02.2021

bezprocentu

EUR

346 348

0

346 348

346 348

-8 834

-8 834

337 514

x

x

x

x

1 394 721

292 762

1 398 657

346 348

-821 433

-61 886

577 224

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (auditēts – 2018.g.)

Kapitālsabiedrības
nosaukums

SIA Brocēnu sporta
centrs
SIA Viduskurzemes
AAO
x

samazinājums (-)

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās
(1.līdz
9.summa)

Tabula Nr. 13
Kapitālsabiedrības dati

Līdzdalība
(%)
perioda
beigās

Līdzdalība
(%)
perioda
sākumā

pašu kapitāls
perioda
beigās

pašu kapitāls
perioda
sākumā

3 20 36

3 20 36

7.708

7.708

1 663 534

353 701

487

487

0.016

0.016

2 457 116

2 654 247

3 25 23

3 25 23

x

x
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x

x

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (auditēts – 2018.g.)

Tabula Nr.14
Kapitālsabiedrības dati

Pārskata
perioda
sākumā

Sākotnējā
atzīšana
(+) /
izslēgšana
(-)

Pārvērtēšana
(+,-) /
vērtības
samazinājums
(+,-)

Pārskata
perioda
beigās
(1.līdz
9.summa)

Līdzdalība
(%)
perioda
beigās

Līdzdalība
(%)
perioda
sākumā

Saldus medicīnas
centrs SIA

98 607

0

29 781

128 388

25.000

25.000

x

98 607

0

29 781

128 388

Kapitālsabiedrības
nosaukums

x

x

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Pārskata
perioda
sākumā

SIA "Brocēnu
siltums"

1 069 235

Kopā

1 069 235

Pārvērtēšana
(+,-)/ vērtības
samazinājums
(+,-)

-5 800
-5 800

Pārskata
perioda beigās
(1.līdz 9.ailes
summa)

1 165 962
1 165 962

pašu
kapitāls
perioda
beigās

513 552
x

pašu
kapitāls
perioda
sākumā

394 428
x

Tabula Nr.15
Līdzdalība
(%)
perioda
beigās

100.000
x

Līdzdalība
(%)
perioda
sākumā

99.431
x

Kapitālsabiedrības dati

pašu
kapitāls
perioda
beigās

pašu
kapitāls
perioda
sākumā

1 165 962

1 06 92 35

x

x

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Saskaņā ar 2018.gada izdevumiem izlietoti 31 600 EUR, tai skaitā ZZdats programmatūras
uzturēšana, Kaspersky antivīrusa programmatūras licences visām izglītības iestādēm, administrācijai,
licenču uzturēšana CorelDRAW un Indesign, mājas lapas un e-pasta uzturēšana. Kā arī kopēšanas,
drukāšanas un skenēšanas iekārtas darbi un iekārtu uzturēšana, datortehnikas iegāde un inventārs.
Budžeta pamatizdevumi:
• ZZdats programmatūras uzturēšana. (PERS, NOMA, SOPA, JUPIS, NINO) – EUR
9 300;
• antivīrusa programmatūras licences visām izglītības iestādēm, kā arī administrācijas un
pārvalžu vajadzībām – EUR 1 700;
• parēja lietotāja programmatūras licences uzturēšana (CorelDRAW, InDesign) – EUR
800;
• e-pasta un mājaslapas uzturēšana – EUR 800;
• kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas iekārtas darbi un iekārtu uzturēšana – EUR 9 000;
• detaļas un inventārs – EUR 2 000;
• datortehnika – EUR 8 000.
Pilsētā uzsākts starptautiskais projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”.
Informācija par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo
nekustamo īpašumu uzskaites datu salīdzināšanas rezultātiem ar valsts reģistriem
Pašvaldībai piederošie vai tiesiskajā valdījumā esošie nekustamie īpašumi (zemes, ēku
(būvju) un dzīvokļu īpašumi) ir salīdzināti ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – VZD) pēc stāvokļa uz 31.12.2018. Salīdzinot
Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites (bilances) datus ar VZD datiem tika konstatēts,
ka pēc VZD datiem pašvaldības īpašumā ir 136 zemes vienības ar kopējo platību 592.46 ha, un
tiesiskajā valdījumā ir 3066.11 ha.
Saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības datiem 3658.57 ha. Starpība -6.75 ha
pēc inventarizācijas datiem veidojas:
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1) -25.35 ha starpība - bilancē ir uzskaitīta zemes platības: īpašumam “Kazarmas”, ir
pārņemts no Valsts aģentūras, nav ierakstīts zemes grāmatā, 2 īpašumi ir rezerves fonda zemes,
2 īpašumiem “Jaunupatnieki” un “Pastari”, ir atjaunotas īpašuma tiesības, īpašnieki nav
ierakstījuši īpašumu zemes grāmatā.
2) -4.70 ha starpība - VZD datos ir uzskaitīti 2 zemes gabali, kas nebija uzņemti
uzskaitē, īpašums “Buņči” un “Kalnāji”, jo ir atdalīti īpašumi.
3) 23.30 ha starpība – grāmatvedības uzskaitē veikta platību precizēšana ar VZD datiem,
saskaņā ar veikto zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu un pārdoto domāto daļu izslēgšanu.
Pēc Valsts Zemes dienesta datiem Brocēnu novada pašvaldības īpašumā ir 235 būves, tai
skaitā 379 dzīvokļi.
Brocēnu novada pašvaldības 23.03.2017. Rīkojumā Nr. 17 „Par aktualizētā plāna Brocēnu
novada pašvaldība īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā apstiprināšanu” noteikts pašvaldības īpašumu
uzskaites rīcības plāns attiecībā uz īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā līdz 31.12.2052.
Informācija par Brocēnu novada pašvaldības mežaudžu uzskaites datu salīdzināšanas
rezultātu ar valsts reģistriem.
Mežaudzes salīdzinātas uz 31.12.2018, saskaņā ar Valsts Meža dienesta 31.12.2018.
informāciju par mežaudzēm. Kopā pēc Valsts Meža dienesta datiem Brocēnu novada pašvaldības
meža zemju kopējā platība ir 728.12 ha, kur mežaudžu bilances vērtība sastāda 279 609 eiro.
Brocēnu novada pašvaldības 23.03.2017. Rīkojumā Nr. 17 „Par aktualizētā plāna Brocēnu
novada pašvaldība īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā apstiprināšanu” noteikts pašvaldības īpašumu
uzskaites rīcības plāns attiecībā uz meža zemju īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā līdz
31.12.2052.
Informācija par Brocēnu novada pašvaldības ceļu uzskaites datu salīdzināšanas
rezultātu ar valsts reģistriem.
Brocēnu novada pašvaldības ceļu un ielu bilances dati salīdzināti ar VAS „Latvijas valsts
ceļi” Saldus nodaļas datiem 03.01.2019. vēstulē Nr. 4..8/74. Pēc VAS „Latvijas valsts ceļi” datiem
Brocēnu novada pašvaldībai kopā pieder:
1.
autoceļi 166.52 km, tai skaitā 2,92 km ar melno segumu;
2.
ielas 24 km, tai skaitā ar melno segumu 17.18 km;
3.
2 tilti 33.5 m garumā
VAS “Latvijas valsts ceļi” dati sakrīt ar Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības datiem.
Informācija par Brocēnu novada pašvaldības autotransporta salīdzināšanu ar Ceļu
satiksmes drošības direkcijas datiem.
Brocēnu novada pašvaldības transportlīdzekļu bilances dati salīdzināti ar VAS „Ceļu
satiksmes drošības direkcijas” datiem 04.01.2019.. vēstulē Nr.12.21/0051, kur Brocēnu novada
pašvaldības īpašumā ir 1 pasažieru autobuss un 12 vieglie transporta līdzekļi un 1 vieglais speciālais
izolators, 2 motorlaivas, 1 piekabe.
Informācija par Brocēnu novada pašvaldības autotransporta salīdzināšanu ar Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras datiem.
Brocēnu novada pašvaldības transportlīdzekļu bilances dati salīdzināti ar Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras datiem 03.01.2019. vēstulē Nr.8.15/4, kur Brocēnu novada pašvaldības
īpašumā ir 1 traktors un 1 piekabe.
Nepabeigtās celtniecības objektu vērtība

Tabula Nr. 16
Veikto darbu
samaksa, EUR

Objekta nosaukums
Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos

5445.00

Pasta ēka, Lielcieceres iela 6A un 6B
Laivu ielaišanas vietas ūdenī (slīpa) Cieceres ezerā
Gājēju un veloceliņa izbūve no Oškalniem līdz Emburgai, Brocēnu novadā
Teritorijas labiekārtojuma izbūve pie Brocēnu KIC un Brocēnu KIC ēkas fasādes
vienkāršotā atjaunošana, Lielcieceres ielā 10, Brocēni
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novadā
KOPĀ:
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3267.00
37709.09
128289.20
12686.85
13721.40
201118.54

NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN BŪVNIECĪBA
2017. gadā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā spēkā šādi attīstības plānošanas
dokumenti:
1) Brocēnu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam (apstiprināts ar
Brocēnu novada domes 21.05.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.10., 10.§);
2) Brocēnu novada Teritorijas plānojums 2017. – 2030. gadam (apstiprināts ar Brocēnu novada
domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.23., 23.§), kā arī Brocēnu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.18 “Brocēnu novada teritorijas plānojuma (2017. – 2030.) teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, “Paskaidrojuma raksts”, “Vides pārskats” un “Grafiskā daļa”;
3) Brocēnu novada Attīstības programma 2014. – 2020. gadam (apstiprināta ar Brocēnu novada
domes 17.12.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.25., 5.§).
Būvniecības procesa uzraudzībai Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir
izveidota iestāde – Brocēnu novada būvvalde, kuras galvenie pamatuzdevumi ir:
1) sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem,
2) sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību un būvniecības iespējām attiecīgajā
teritorijā;
3) izskatīt būvniecības ieceres iesniegumus, un atkarībā no būvniecības ieceres veida lemt:
• par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas rīkošanu;
• par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu
akceptēt ieceri par būvniecību;
•
par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma
rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri.
4) par pieņemto lēmumu paziņot sabiedrībai, publicējot paziņojumu būvniecības informācijas
sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
5) nodrošināt būvju pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
6) kontrolēt reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu un izsniegt reklāmas un reklāmas
objektu izvietošanas atļaujas;
7) kopā ar citām Brocēnu novada pašvaldības institūcijām piedalās konkursu komisiju darbā un
būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji
tiek finansēti no Brocēnu novada pašvaldības budžeta,
8) izstrādāt kritērijus, un pieņemt lēmumus par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību
apdraudošu būvju statusa noteikšanu, kā arī lemt par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku
drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu;
9) izsniegt zemes rakšanas darbu atļaujas;
10) piedalās esošo teritorijas plānojumu, detālplānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālas
noformēšanas noteikumu izskatīšanā un izvērtēšanā, un, ja nepieciešams, sniedz Domei
izskatīšanai priekšlikumus saistošo teritorijas plānojumu, detālplānojumu un noteikumu
izstrādei.
Ar Brocēnu novada pašvaldības domes 12.01.2018. ārkārtas sēdes lēmumu nr.1; 4§
apstiprināts Brocēnu novada būvvaldes nolikums un atzīts par spēkā neesošu 27.08.2009.
apstiprinātais Brocēnu novada būvvaldes nolikums. Būvvaldes sastāvā ietilpst būvvaldes vadītājs arhitekts un būvinspektors.
Būvniecības uzraudzības procesa ietvaros Brocēnu novada būvvaldes speciālisti 2018.gadā ir
apsekojuši 82 objektus un sastādījuši atzinumus par būves pārbaudi, kuros ir fiksēti arī spēkā esošo
būvniecības normatīvo aktu pārkāpumi – gan atkāpes no akceptētā tehniskā projekta, gan būvniecība
bez likumā noteiktā kārtībā saņemtas būvatļaujas, kurā veikta atzīme par projektēšanas un būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi. .
Kopumā 2018.gadā Brocēnu novada būvvalde izskatījusi 54 jaunas būvniecības ieceres,
izsniegusi būvatļaujas 50 objektiem, 33 būvatļaujā veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu
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izpildi un 29 būvatļaujās – par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi, izskatījusi 17 apliecinājuma
kartes un 22 paskaidrojuma rakstus un tiem pievienotos speciālajos noteikumos noteiktos
dokumentus, pārliecinoties par izstrādāto risinājumu atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas dokumentiem, visu tehnisko noteikumu prasībām, un akceptējusi tās, veikusi atzīmi par
būvdarbu uzsākšanu 6 apliecinājuma kartēs un 15 paskaidrojuma rakstos. Brocēnu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā pakāpeniski tiek veikta arī vidi degradējošu objektu
sakārtošana vai nojaukšana. 2018.gadā Brocēnu novada būvvalde ir sagatavojusi un izniegusi 9
izziņas par būves neesību.
2018.gadā Brocēnu novada būvvaldē izvērtētas 21 iesniegtās dokumentācijas objektu
nodošanai ekspkluatācijā, izsniegti akti par ēku un būvju nododšanu ekspluatācijā.
Lai nodrošinātu Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ielu, transporta
būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāšanu, inženierkomunikāciju remonta un izbūves darbiem tiek
izsniegtas rakšanas darbu atļaujas. Pēc šo darbu pabeigšanas, tiek veikta atjaunoto ielu, ceļu, ietvju
vai veloceliņa segums, zaļo zonu kvalitātes kontrole. 2018.gadā Brocēnu novada būvvalde ir
izsniegusi 6 rakšanas darbu atļaujas.
Būvniecības jomā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā 2018.gadā uzrādās tendence, ka
dominē objekti, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji notiek, piesaistot Eiropas Savienības politikas
instrumentu finanšu palīdzības līdzekļus.
Brocēnu novada pašvaldība 2018.gadā ir gan turpinājusi un noslēgusi iepriekšējā gadā
uzsākto objektu būvniecību, gan uzsākusi jaunu objektu būvniecību, gan arī jaunas būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrādi, lai veiksmīgi realizētu dažādus sabiedrībai nozīmīgus
objektus.Līdzekļu piesaistei sekmīgi izmantoti Eiropas Savienības politikas instrumentu finanšu
palīdzības līdzekļi.

IEDZĪVOTĀJI
Brocēnu novadā uz 2018.gada 1.janvāri pēc PMLP datiem ir 6155 iedzīvotāji, kas ir par 3
iedzīvotājiem vairāk nekā gadu iepriekš. Brocēnu pilsētā – 3058 iedzīvotāji (par 19 iedzīvotājiem
vairāk nekā 2017.gadā).
Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP sniegtajiem datiem)
Tabula Nr.17
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

Iedzīvotāju
Cieceres Blīdenes
Brocēni
skaits
pagasts pagasts
6897
3320
1030
920
6978
3376
1040
923
6801
3278
1032
913
6539
3164
1014
848
6372
3106
1013
797
6377
3135
1012
772
6187
3040
956
778
6152
3039
953
759
6155
3058
968
744

Remtes
pagasts
830
829
807
765
740
737
718
700
691

Gaiķu
pagasts
797
810
771
748
716
721
695
701
694

Brocēnu novada Blīdenes, Remtes un Gaiķu pagastos iedzīvotāju skaits ir samazinājies, bet
Cieceres pagastā un Brocēnu pilsētā – kaut nedaudz, bet palielinājies. Kopumā pagasti raksturojami
kā mazapdzīvoti. Iedzīvotāju blīvums novadā ir 11 cilvēki uz 1 km2 teritorijas (pēc PMLP datiem uz
01.01.2018.).

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA
Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulību, dzimšanu un miršanu, kārto uzvārda,
vārda un tautības ieraksta maiņas lietas, veic reģistru labojumus un papildinājumus (par laulības
šķiršanu, ziņu anulēšanu par tēvu, par paternitātes noteikšanu, par adopciju u.tt.). Uz pilsoņu un
iestāžu pieprasījumiem no arhīva izsniedz atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības un izziņas.
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Civilstāvokļa aktu reģistrāciju nodaļa veic vienotā CAR sistēmā, pēc kuras ieviešanas, iedzīvotāji
dokumentus par civilstāvokļa aktu var saņemt sev tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā, kā arī Latvijas
Republikas pārstāvniecībās ārzemēs. Iedzīvotājiem ir iespēja dokumentus pieprasīt elektroniski,
izmantojot e-Latvija pakalpojumus.
Reģistrēti jaundzimušie
Tabula Nr.18
Administratīvā teritorija
Brocēni
Cieceres pagasts
Blīdenes pagasts
Remtes pagasts
Gaiķu pagasts
Cits Latvijas novads
KOPĀ:
Attiecība pret iepriekšējo
gadu

2012.
15
11
9
6
6
47

2013.
35
8
5
5
4
57
+10

2014.
20
6
4
8
8
46
-9

2015.
27
18
4
6
11
66
+20

2016.
23
8
7
4
6
48
-18

2017.
40
8
7
2
7
3
67
+19

2018.
31
13
9
8
8
1
70
+3

Brocēnu novadā reģistrēti 70 bērni, un tas ir par 3 bērniem vairāk kā 2017.gadā, kad tika
reģistrēti 67 jaundzimušie. Tik liels jaundzimušo skaits Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā vēl
iepriekš nav reģistrēts. Jaundzimušo pulkā ir 35 meitenes un 35 zēni. Visvairāk bērnu reģistrēti
Brocēnos – 31 bērns. Šoreiz bērniem bagātākais mēnesis ir bijis februāris, kad nodaļā reģistrēti 9
jaundzimušie, bet vismazāk bērnu – Septembrī un decembrī, katrā mēnesī 2 bērni.
Kā pirmais bērniņš ģimenē reģistrēti – 28, otrais – 20, trešais – 15, ceturtais – 3, piektais – 1
un trīs bērni reģistrēti kā sestais bērniņš ģimenē. Pērn nav reģistrēts dvīnīšu pāris.
Pagājušā gadā svinēti arī “Mazo pēdiņu svētki” jeb jaundzimušo pasākums, kurā sveica gan
2017. gada otrā pusgadā dzimušos bērniņus, gan 2018. gada pirmā pusgadā dzimušos bērniņus.
Mazliet ir pamainījušās dāvaniņas, jo ekoloģiskās koka ķemmītes vairs netiek ražotas. Tagad
bērniņiem dāvanā pasniedz vietējo ražotāju personalizētus grabulīšus, kas ielikti koka kastītē, kuru
pēcāk var izmantot kā dažādu piemiņas vai rotaslietu glabātuvi. Uz kastītēm iegravēta Brocēnu
novada karte ar bērniņa vārdu un pēdu nospiedumu vietā, kur bērniņš deklarēts.
Noslēgtas laulības
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, noslēgto laulību skaits Brocēnu nodaļā ir mazliet
palielinājies – par 2 laulībām vairāk, nekā pērn. Pirmo reizi laulībā stājušies – 40 cilvēki, otro reizi –
13, bet 1 cilvēks noslēdzis laulību trešo reizi. Šķirto laulību skaits pērn ir 12, kas ir par 5 šķirtām
laulībām vairāk kā 2017. gadā (tad tika šķirtas 7 laulības).
Vasaras sezonā Dzimtsarakstu nodaļa labprāt izmanto Brocēnu novada Kultūras un izglītības
centra Mazo zāli. Laulību iespējams reģistrēt arī Remtes pamatskolas, agrāk bijušās Remtes pils,
Baltajā zālē jebkurā gadalaikā.
Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina iesākto tradīciju – pašvaldības finansiāli
atbalstītas laulības ceremoniju Starptautiskajā ģimenes dienā, kas ir 15.maijā (laulības notika
12.maijā). Šajā dienā Brocēnu novada pašvaldības domes zālē “JĀ!” vārdu teica trīs pāri.
Brocēnu novadā tiek atbalstīts un diezgan kupli apmeklēts Ģimeņu vakars. Brocēnu novada
Kultūras un Izglītības centrā tiekas pāri, kuri atzīmē apaļas vai pusapaļas laulību jubilejas, kā arī šo
jubilejas pāru aicinātie tuvākie radi vai draugi. Pērn Ģimeņu vakarā tikās četrpadsmit šādas ģimenes.
Brocēnu novadā mūžībā aizgājušie, sadalījums pa vecuma grupām
Tabula Nr.19
Vecums
Skaits
Sievietes
Vīrieši
0 - 20
21 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80

2017.
0
2
3
7
11
13

2018.
1
0
6
10
18
30

2017.
0
0
1
1
3
8
19

2018.
0
0
0
4
4
14

2017.
0
2
2
6
8
5

2018.
1
0
6
6
14
16

81 - 100
Kopā
Salīdzinājums ar
iepriekšējo gadu

28
24
20
20
8
4
64
89
33
42
31
47
Par 17
Par 25
Par 6
Par 9
Par 11
Par 16
mirušiem mirušiem sievietēm sievietēm vīriešiem vīriešiem
mazāk
vairāk
mazāk
vairāk
mazāk
vairāk

2018. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, miršanas reģistrāciju skaits ir acīmredzami
palielinājies. Visvairāk mūžībā aizgājuši cilvēki vecuma posmā no 71 līdz 80 gadiem. Gandrīz tikpat
liels skaits ir pēc 81 gada vecuma, tāpat kā 2017. gadā. Visvairāk mirušie reģistrēti maija mēnesī
(13), janvārī un jūlijā (11), martā – 10, bet viszemākais mirstības rādītājs bijis uz rudens pusi –
augusts, septembris (3), oktobris – 4, novembris un decembris 5 mirušie katrā mēnesī. Mirst gados
vecāki ļaudis un viens no bieži sastopamiem nāves cēloņiem ir sirds-asinsvadu slimības, insulti un
ļaundabīgi audzēji.
Pārskats par 2018.gadā Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem
Tabula Nr.20
Dzimšanas reģistrācija
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu
Reģistrētas laulības
t.sk. baznīcā
t.sk. ar ārzemniekiem
t.sk. izbraukuma laulības
Šķirto laulību skaits
Reģistrētas miršanas
Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi
Atkārtoti izsniegto apliecību skaits
Iekasēta valsts nodeva

70
46
5
27
2
6
4
12
89
25
20
661,42 EUR

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Brocēnu novada pašvaldībā sabiedrisko attiecību veidošanu un komunikāciju ar sabiedrību
koordinē sabiedrisko attiecību speciālists, bet šajā darbā piedalās visas pašvaldības institūcijas un
speciālisti. Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja regulāri apmeklē dažādas tikšanās
pašvaldību vadītāju līmenī, kā arī ikdienā konsultējas ar attiecīgo ministriju un valsts iestāžu
darbiniekiem. 2018. gadā Brocēnu novada pašvaldība turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus
par domes sēdēm, pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, sporta un kultūras
pasākumiem un citām aktualitātēm novadā.
Iedzīvotāji jaunumus par pašvaldības darbu var uzzināt no dažādiem informācijas avotiem:
Informatīvais izdevums „Brocēnu novadā”. 2018.gadā Brocēnu novada pašvaldība
sagatavoja un izplatīja novada iedzīvotājiem 12 bezmaksas informatīvo lapu "Brocēnu novadā"
numurus. Katra ikmēneša informatīvā lapa sastāvēja no 6 lapām, bet tirāža - 1000 eksemplāru.
Informatīvā lapa ir pieejama Brocēnu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, iestādēs,
veikalos un citās iedzīvotāju apmeklētākajās vietās. Iedzīvotājiem informatīvais izdevums ir
pieejams arī elektroniski Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā www. broceni.lv. Vecāka
gadagājuma iedzīvotājiem, iespējams, nav pieejamas modernās informācijas tehnoloģijas,
pašvaldības izdevums ir vienīgais veids, kā uzzināt par novadā notiekošo.
Mājas lapa (www.broceni.lv) 2018. gadā turpinājās darbs pie Brocēnu novada pašvaldības
mājas lapas pilnveidošanas. Mājas lapā atrodama informācija par Brocēnu novada pašvaldību, tās
iestādēm, struktūrvienībām, novada aktualitātēm, projektiem, lēmumiem, kā arī dokumenti, saistošie
noteikumi, publiskie iepirkumi, kultūras, sporta, tūrisma, jaunatnes un izglītības pasākumu apskati,
foto un video galerijas u.c. svarīga informācija. Iedzīvotājiem mājas lapā saistoša ir iespēja ar mājas
lapas informāciju dalīties sociālajos tīklos: facebook.com, draugiem.lv. 2018. gadā Brocēnu novada
pašvaldības mājas lapas skatījumi bija 277 048.
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Komunikācijai ar pašvaldību un valsts iestādēm, dažādu jautājumu risināšanai,
dokumentu elektroniskai sagatavošanai un iesniegšanai novada pašvaldībā tiek uzturēts vienotais
klientu apkalpošanas centrs un publiskas pieeja internetam, radot iespēju visā novada teritorijā
iedzīvotājiem risināt nepieciešamos jautājumus ar portālu www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv
starpniecību.
Brocēnu novada pašvaldības sociālajos tīklos draugiem.lv, Facebook.com un
Youtube.com uztur novada profilus, kas sniedz iedzīvotājiem plašākas iespējas uzzināt par
jaunumiem, sazināties ar pašvaldību un noskaidrot interesējošos jautājumus viņiem visērtākajā vidē.
Sociālajā tīkla draugiem.lv lapa Brocēnu novadā izveidota 2014.gadā. Tās sekotāju skaits 2018.gada
beigās bija 653. Sociālajā tīklā facebook.com lapa Brocēnu novadā izveidota 2014.gadā. Tās
sekotāju skaists 2018. gada beigās bija 1423.
2018. gadā Brocēnu novada pašvaldībā saņemto un nosūtīto dokumentu aprite:
• saņemtie:
no fiziskām personām – 1 570 (2017.g. – 1 445);
no juridiskām personām – 1 857 (2017.g – 1 990);
kopā: 3 427 (2017.g. – 3 435).
• nosūtītie:
fiziskām personām – 751 (2017.g. - 904) ;
juridiskām personām – 1 451 (2017.g. - 1 599);
kopā: 2 202 (2017.g. – 2 503).
2018. gadā Brocēnu novada pašvaldības Vienotais Klientu apkalpošanas centrs sniedza
konsultācijas un pieņēma iesniegumus VSAA, VID un citu valsts institūciju pakalpojumiem:
• Apbedīšanas pabalsti – saņemti 50 (2017. g. – 44) iesniegumi;
• Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam – saņemti 12 (2017.g. – 8)
iesniegumi;
• Dzīvesvietas deklarēšanas konsultācija (latvija.lv) – saņemti 13 (2017.g.- 13)
iesniegumi;
• Bērna piedzimšanas pabalsts – saņemti 26 (2017.g. – 37) iesniegumi;
• Ģimenes pabalsts – saņemti 27 (2017.g. – 32) iesniegumi;
• Maternitātes pabalsts – saņemti 9 (2017.g. – 16) iesniegumi;
• Bērna kopšanas pabalsts – saņemti 11 (2017.g. – 28) iesniegumi;
• Paternitātes pabalsts – saņemti 10 (2017.g. – 18) iesniegumi;
• Vecāku pabalsts – saņemti 11 (2017.g. – 2) iesniegumi;
• Slimības pabalsts – saņemti 153 (2017.g. – 206) iesniegumi;
• Gada ienākuma deklarācija - saņemti 42 (2017.g. – 69) iesniegumi;
• Sniegtas 106 konsultācijas (2017.g. – 58);
• Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas pabalsta iesniegumi – 15 (2017.g. – 8);
• Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešana kopšana, iesniegums – 1 (2017.g. – 7);
• Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 1 (2017.g. – 8);
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PAGASTU PĀRVALDES
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likumu „Par
pašvaldībām” un 2013. gada 18. decembra apstiprināto nolikumu „Brocēnu novada pašvaldības
nolikums” pamata, protokola Nr. 24 4.§, darbojas Blīdenes, Remtes un Gaiķu pagasta pārvaldes,
turpmāk tekstā - Pārvalde.
Pagastu pārvalde ir Brocēnu novada domes izveidota iestāde, kas Brocēnu novada pagastu
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un
citos ārējos normatīvajos aktos noteikto, pašvaldības sniegto, pakalpojumu pieejamību. Pārvalde
savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus, Brocēnu novada
pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un rīkojumus, kā arī Brocēnu novada pašvaldības attiecīgās
pagasta pārvaldes nolikumu.
Pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību
pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par novada domes
un tās iestāžu noteiktajiem pakalpojumiem un saņemt novada domes noteikto palīdzību. Pārvaldes
uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu, pieņemt valsts noteikto
nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā, pieņemt un reģistrēt iesniegumus,
sūdzības un priekšlikumus un organizēt atbildes sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt
pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

BLĪDENES PAGASTA PĀRVALDE
Blīdenes pagasta pārvalde
„Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu
novads, LV-3871
63865844
blidene@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Ligita Berga

Blīdenes pagasta pārvaldē 2018. gadā saņemti 69 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti
vai izsniegti dažādiem adresātiem 37 dokumenti, izsniegtas 20 izziņas, t.sk., 12 izziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
Pārvaldē 2018. gadā ir nodarbināti 12 (divpadsmit) darbinieki - pārvaldes vadītāja, klientu
apkalpošanas speciāliste, jauniešu lietu speciāliste, mikroautobusa vadītājs, dārzniece,
remontstrādnieks, kapsētu pārzinis, sporta pasākumu organizators un četri kurinātāji.
Blīdenes pagasta pārvaldes 2018. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 192 625,
pakalpojumi (komunālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi, īre un noma) – EUR 27 085, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie
materiāli, kārtējā remonta materiāli un pārējās preces- EUR 38 465, pamatlīdzekļi (datortehnika,
pārējie iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi) – EUR 7 458. Ar LEADER programmas atbalstu EUR
8 262, un Brocēnu novada pašvaldības iniciatīvas konkursa līdzfinansējumu EUR 918 Blīdenes
centrā izveidots āra trenažieru laukums, kurā uzstādīti astoņi trenažieri dažādām muskuļu grupām un
vingrošanas siena. Atbalstot “Lejasbērzu” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju
ierosinājumu, izveidots jauns rotaļu laukums pie mājas. Rotaļu laukuma izveidošanai izmantots
Brocēnu novada pašvaldības iniciatīvas konkursa līdzfinansējums, pagasta pārvaldes budžeta līdzekļi
un iedzīvotāju privātie līdzekļi. Kopējās izmaksas EUR 1 381. Netālu no Blīdenes pamatskolas
izveidota pastaigu taka “Pēdu paradīze”. Taka izveidota ar minimāliem budžeta līdzekļiem, aktīvi
iesaistoties pārvaldes darbiniekiem un iedzīvotājiem. Tās kopējais garums ir 450 metri ar 30 dažādu
materiālu posmiem pēdu masāžai. Veikta dīķa tīrīšana pie “Doktorāta” un grāvju tīrīšana Blīdenes
centrā par EUR 2 881, izmantojot speciālā budžeta līdzekļus. Sakārtots autoceļa Blīdene- Jerlakas
ceļa posms pie “Vīksnām”, veicot grāvju un caurteku tīrīšanu un diluma kārtas atjaunošanu par
kopējo summu EUR 5 431. Sporta laukumam uzstādīts jauns nožogojums par EUR 3 382.
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Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

REMTES PAGASTA PĀRVALDE
Remtes pagasta pārvalde
„Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts,
Brocēnu novads, LV-3871
63846899
remte@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Krišjānis Valters

Remtes pagasta pārvaldē 2018. gadā saņemti 76 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai
izsniegti dažādiem adresātiem 40 dokumenti, izsniegtas 30 izziņas, t.sk. 26 izziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
Pārvaldē 2018. gadā ir nodarbināti 10 (desmit) darbinieki – pārvaldes vadītājs, klientu
apkalpošanas speciāliste, mikroautobusa vadītājs, dārznieks, jaunatnes lietu speciālists, kapu pārzinis
un četri kurinātāji.
Remtes pagasta pārvaldes 2018. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 215 740,
pakalpojumi (komunālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi, īre un noma) – EUR 33 840, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie
materiāli, kārtējā remonta materiāli, pārējās preces – EUR 33 741, pamatlīdzekļi (datortehnika,
pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) – EUR 43 818. Pārvalde 2018. gadā iepirkumā Remtes
pagasta pārvaldes, kultūras nama, bibliotēkas un pamatskolas apkures nodrošināšanai iegādājās 120
tonnas granulu par kopējo summu EUR 20 592, SAC “Atpūtas” vajadzībām iegādāta 200m3 malka
par kopējo summu EUR 7 260. Pārvalde noslēdza vairākus pakalpojuma un uzņēmuma līgumus:
apgaismojuma izveide Līvānu ielā – EUR 13 428, pandusa (invalīdu uzbrauktuves) izveide pie
feldšera punkta – EUR 11 687, bērnu laukuma atjaunošana un ģimeņu nometne Remtes pamatskolā
projekta “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu
novada Remtes pagastā” ietvaros – EUR 20 000, lietusūdens kanalizācijas izbūve pārvaldes ēkai –
EUR 10 500, pagasta pārvaldes-skolas siltumtrases remontdarbi – EUR 9 225, ūdens līmeņu
mērījumi rekultivētajā izgāztuvē “Vibsteri 1” – EUR 52, “Kantora ēkas” fasādes būvprojekta izstrāde
– EUR 5 172, granulu iekārtu apkopes darbi – EUR 315, elektrotehniskie mērījumi “Kantora ēka” –
EUR 375, pagasta pārvaldes ēkas tehniskā apsekošana – EUR 1 452, teritorijas labiekārtošanas un
uzturēšanas vajadzībām iegādāts trimmeris, motorizēta slota, veļas mašīna un metināšanas ierīce –
EUR 1 723. Atjaunota grants seguma virskārta Vikstrautes ceļa posmam par EUR 15 000.
GAIĶU PAGASTA PĀRVALDE
Iestādes nosaukums
Gaiķu pagasta pārvalde
Adrese
„Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts,
Brocēnu novads, LV-3871
Tālrunis
63846338
e- pasta adrese
gaiki@broceni.lv
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Inga Dreija-Uzule

Pārvaldē 2018.gadā strādā 9 darbinieki: pārvaldes vadītāja, klientu apkalpošanas speciāliste,
ārsta palīdze, mikroautobusa vadītājs, siltuma tehnisko iekārtu vecākais operators (kurinātājs),
siltuma tehnisko iekārtu operators, dārzniece, kapsētas pārzinis, darbā pieņemta sporta pasākumu
koordinatore.
2018. gadā pārvaldes lietvedībā saņemti 96 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai
izsniegti dažādiem adresātiem 72 dokumenti, izsniegtas izziņas 66, tai skaitā 13 izziņas par
deklarēto dzīvesvietu.
Gaiķu pagasta pārvaldes 2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 208 506,
papildus speciālais budžets (DRN) EUR 37 876, autoceļu uzturēšanai – EUR 28 452. Pārvalde 2018.
gadā budžeta ietvaros, veicot tirgus izpētes, noslēdza vairākus pakalpojumu un uzņēmumu līgumus
saimniecisko darbu veikšanai. Viens no nozīmīgākajiem un vērtīgākajiem darbiem bija Gaiķu
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pagasta doktorāta izveidošana. Aptieku telpu remonts un pielāgošana nepieciešamajām prasībām.
Ēkai Gaiķu pagastā atjaunoja jumtu un izremontēja telpas, izveidojot 3 vienistabas dzīvokļus kopsummā EUR 59 019. Ielu apgaismojums Imulas un Ezera ielās - EUR 9 126. Notekūdeņu
savākšana pie Tautas nama ēkas - EUR 4 876. Satiķu centra dīķa Nr. 1 tīrīšana - EUR 4 997. Gaiķu
pamatskolas parka sakārtošana - EUR 11 345. Akas rekonstrukcija Satiķu centrā - EUR 1 000.
Iegādāts minitraktors zālāju pļaušanai - EUR 3 990. Dators klientu apkalpošanas speciālistei - EUR
900. Uzstādīta ģērbtuve pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa, uz Satiķu centra dīķa saliņas uzstādīta Lapene
atpūtai, soliņi centrā. Uzsākta estrādes celtniecība pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa.

IZGLĪTĪBA, SPORTS UN JAUNIEŠI
Brocēnu novada pašvaldības mērķis izglītības jomā ir nodrošināt bērniem un jauniešiem
pieejamu, tuvāk dzīves vietai, kvalitatīvu un daudzveidīgu kompetenču pieejā organizētu
pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas izglītību, iekļaujot interešu izglītību, veicinot mūžizglītību.
Izglītības iestādes, programmas, izglītojamo skaits uz 1. septembri 2018. gadā:
1) Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods: 01011111), kopā - 212 izglītojamie, no
kuriem:
a. Remtes pamatskola (20 izglītojamie);
b. Gaiķu pamatskola (36 izglītojamie);
c. PII “Mūsmājas” (121 izglītojamais);
d. PII “Vālodzīte” (35 izglītojamie).
2) Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības
traucējumiem (kods: 01015511) – PII “Varavīksne” (84 izglītojamie).
3) Pamatizglītības programma (kods: 21011111), kopā – 448 izglītojamie, no kuriem:
a. Brocēnu vidusskola (334 izglītojamie);
b. Blīdenes pamatskola (78 izglītojamie);
c. Gaiķu pamatskola (36 izglītojamie).
4) Pamatizglītības programma (tālmācība, kods:21011113) - Brocēnu vidusskola (138
izglītojamie).
5) Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods: 21014111) – Remtes
pamatskola (23 izglītojamie);
6) Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:
21015611), kopā – 42 izglītojamie, no kuriem:
a. Brocēnu vidusskola (37 izglītojamie);
b. Blīdenes pamatskola (5 izglītojamie).
7) Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības
traucējumiem (kods: 01015611) – PII “Varavīksne” (1 izglītojamais).
8) Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods: 21015811), kopā – 14 izglītojamie, no kuriem:
a. Blīdenes pamatskola (9 izglītojamie);
b. Remtes pamatskola (5 izglītojamie).
9) Brocēnu vidusskolā tiek realizētas atsevišķas mācību programmas, kopā – 62 izglītojamie,
no kuriem:
a. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu (kods: 31013011) izvēlējušies apgūt 33 skolēni;
b. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods:
31012011) – 7 skolēni;
c. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
(kods:
31011011) – 20 skolēni;
d. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (neklātiene,
kods: 31012013) – 2 skolēni.
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Izglītojamo skaits Brocēnu novada izglītības iestādēs uz 01.09.2018.

Izglītoj
amo
skaits
KOPĀ

Tabula Nr.21

Brocēnu
vidusskola

Blīdenes
pamatskola

Remtes
pamatskola

Gaiķu
pamatskola

PII
„Mūsmājas”

PII
„Varavīksne”

PII
„Vālodzīte”

571

92

48

72

121

85

35

Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skolas programmas, izglītojamo skaits uz 01.09.2018.,

Tabula Nr.22

Izglītības programma

Futbols
(20V813001)
(30V813001)

Hokejs
(20V813001)

Smaiļošana un kanoe
(20V813001)
(30V813001)

Kopā

Izglītojamo skaits
programmā

44

106

28

178

Interešu izglītības programmas izglītības iestādēs, izglītojamo skaits (cilvēku reizes) uz 01.09.2018.
Tabula Nr.23
Programma

Kultūrizglītības programmas (mūzika, deja,
vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris)
Vides interešu izglītība
Tehniskā jaunrade
Sporta interešu izglītība
Citas izglītojošas programmas
(novadpētniecība, franču valoda, mājturības
pulciņš, jaunie satiksmes dalībnieki, pirmā
medicīniskā palīdzība)

Brocēnu
vidusskola

Blīdenes
pamatskola

Remtes
pamatskola

Gaiķu
pamatskola

127

72

62

12

20
25

15
36
39

17
15

41

66

64

-

16

Izvirzītie uzdevumi:
1) Rosināt radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanu;
2) Pilnveidot izglītojamā dzīves prasmes un karjeras izglītību, iesaistoties projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
3) Veicināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanu, sabalansējot intereses ar
spējām, kā arī turpināt
darbību projektos "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS” un ”Izglītojamo atbalsts individuālo
kompetenču attīstībai”;
4) Veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un spēju patstāvīgi orientēties sabiedriskajā
un valsts dzīvē, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, iesaistoties iniciatīvā “Latvijas skolas
soma”;
5) Kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process.
Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, 2018. gadā organizētas aktivitātes izglītojamajiem
un pedagogiem:
• Brocēnu novada izglītības iestādēs notika individuāls darbs ar talantīgajiem skolēniem, kuri
aktīvi piedalījās novada/starpnovadu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos
novadā, Kurzemes reģionā un valstī;
• Latvijas simtgades ietvaros novada skolu audzēkņi iesaistīti iniciatīvā “Latvijas skolas soma”.
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi tika izstrādāta novada skolēnu pase “Es daru, Latvija!”,
kurā tika ierakstīti labie darbi un kultūras pasākumu apmeklējumi, ieraksti pasēs tika
izvērtēti, un Latvijas valsts dzimšanas dienas svinībās katrā skolā tika sumināti labākie labo
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darbu veicēji. Latvijas simtgades ietvaros notika meistarklase “Darām 100 dāvanas Latvijai”,
tika izvērtēti konkursa “Vietu stāsti” darbi, un laureāti balvā saņēma balvu- izglītojošu
ekskursiju uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju;
Tika organizēta Valsts konference ”Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”, kuru apmeklēja 350
Latvijas skolotāju. Konferences 12 darbnīcas vadīja un savā pieredzē dalījās novada skolotāji
un Brocēnu pašvaldības darbinieki;
Novada skolēni apmeklēja izglītojošas nodarbības Zinātnieku naktī, piedalījās Olimpiskajā
dienā;
Tika organizēts novada sākumskolas un pamatskolas skolēnu pētniecisko darbu konkurss,
novada konkurss svešvalodās 6.-7. klasei, starpnovadu mazo vides pētnieku konkurss 1. - 4.
klasei ,starpnovadu konkurss matemātikā un dabaszinību priekšmetos „Brocēnu četrcīņa”,
novada 1.- 4. klašu skolēnu sadraudzības sporta spēles; novada vispārizglītojošo skolu
pasākums skolēniem, vecākiem, skolotājiem “Mēs lepojamies”;
Tika organizēti interešu izglītības novada konkursi: skatuves runas un mazās formas
uzvedumu konkurss, vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”, vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkurss “Latvijas toņi un pustoņi, tautas deju kolektīvu skate, koru skate; kā arī
novada skolu interešu izglītības pasākums “Es daru, Latvija!”;
Brocēnu novada izglītības iestādes piedalījās “Labo darbu nedēļā” un Labo darbu festivālā;
Brocēnu novada mācību jomu koordinatori sadarbībā ar skolotājiem un Izglītības nodaļu
organizēja starpnovadu olimpiādes: latviešu valoda 5.-7. klasei, angļu valoda 8.-9. klasei,
krievu valoda 8.-9. klasei, ģeogrāfija 9. klasei, matemātika 1.-4. klasei; pirmo reizi Brocēnu
vidusskolas skolēni piedalījās ES dabaszinātņu olimpiādes 1. atlases kārtā;
Tika organizēta novada olimpiāde vizuālajā mākslā un alternatīvā olimpiāde;
Organizēti profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem: ”Vērtību dimensija
kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā” , ”Karjera un kā par to runāt
ar jaunieti”, ”Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības
iestādē’’, nodrošināta skolotāju dalība VISC seminārā par iekļaujošo izglītību un projekta
“Skola 2030”apmācībās Mācību jomu koordinatoriem;
Regulāri notika metodiskās pieredzes apmaiņa un metodiskās dienas skolotājiem: ”Radoša
un efektīva sporta stunda pirmsskolā”, "Integrēto rotaļnodarbību vērošana ", ”Kas ir
starpdisciplināra stunda, kā to veidot?”, „Labā prakse un izaicinājumi darbā ar jaunākā
vecuma bērniem (dažādu vecumposmu bērniem)”, metodiskās dienas
par kompetenču
izglītību un starpdisciplinārām stundām; metodiskā diena latviešu valodas un literatūras,
angļu valodas skolotājiem Dobeles Valsts ģimnāzijā, notika motivējošs seminārs “Harmonijā
ar sevi” un seminārs par datu aizsardzības jautājumiem; novadu angļu valodas skolotāju
seminārs-PEARSON izdevniecības piedāvājums angļu valodas apguvei, mūzikas skolotājiem
seminārs par kompetenču pieeju mācību procesā;
Novadu skolotāju pieredzes apmaiņas un izziņas brauciens uz Poliju un Slovākiju, izglītības
iestāžu apmeklējums;
Organizēta ikgadējā pedagogu pavasara izglītības konference “Kompetenču pieeja
mūsdienīgā mācību procesā”. Konferences dalībnieki diskutēja par pārmaiņu nozīmi izglītībā,
mūsdienīgu mācību saturu un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem, lai kompetenču pieeja
mācību saturā tiktu īstenota dzīvē - katrā skolā, katrā klasē;
Kursi izglītības iestāžu darbiniekiem ”Bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana”;
Novada pedagogi piedalījušies vairākās konferencēs: konferencē “Lietpratība
pamatizglītībā”; „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši”;
Pedagogiem bijusi iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes mācāmā priekšmeta
pieredzes apmaiņas semināros, kā arī doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Mārupes,
Ventspils, Dobeles, Liepājas skolām, Iļģuciema vidusskolu. Sākumskolas skolotāji piedalījās
pieredzes apmaiņas seminārā Pelču speciālajā internātpamatskolā;
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Brocēnu vidusskolas pedagogi piedalās VISC pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību
saturā”, jaunā mācību satura aprobēšana notiek visos izglītības posmos;
Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola
realizē VISC projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros notiek Talantu skolas
nodarbības, interešu izglītības pulciņi, individuālās konsultācijas talantīgajiem
skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām;
Visas novada skolas iesaistītas projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai – PuMPuRS, projektā iesaistīti 39 skolēni;
Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā realizē Valsts izglītības attīstības aģentūras
Eiropas sociālā fonda projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, kura ietvaros notika dažādi karjeras atbalsta pasākumi skolēniem;
Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti par izglītības iestāžu audzēkņu iespējām
izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādāšanā u pedagogu izglītošanā;
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība finansiāli atbalstīja 25 jauniešus
vecumā no 15 līdz 18 gadiem pasākumā “ Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”,
garantējot darba vietas pašvaldības iestādēs.
Gada laikā notika 6 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izvērtēja 42 izglītojamo
spējas, veselības stāvokli un attīstības līmeni, izsniedzot atzinumus par izglītojamajam
piemērotāko izglītības programmu.
2018. gadā no pašvaldības budžeta novada pirmsskolas 5 - 6 gadīgiem audzēkņiem un
pamatskolas 5.- 9 klašu skolēniem tika piešķirts līdzfinansējums pusdienām 1 euro apmērā,
pirmsskolas 5 - 6 gadīgiem audzēkņiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem apmaksāta
viena mācību ekskursija (katram izglītojamajam 14,20 euro apmērā), piešķirtas naudas balvas
olimpiāžu/ konkursu laureātiem un viņu skolotājiem, piešķirtas stipendijas vidusskolēniem
par teicamām sekmēm mācībās.
Visiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem pašvaldība 100% apmērā kompensē
braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz
Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izglītojamais izmanto
sabiedrisko transportu. Brocēnu novada pašvaldības deklarētajiem profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta) audzēkņiem un izglītojamajiem, kas mācās
profesionālajās izglītības iestādēs ( arodskolas, tehnikumi) pašvaldība 100% apmērā
kompensē braukšanas izdevumus no dzīvesvietas līdz mācību iestādei un atpakaļ, ja
izglītojamais izmanto sabiedrisko transportu.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu atbilstoši licencētajām izglītības programmām,
pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu Remtes pamatskolas, Gaiķu pamatskolas pedagogu
atalgojumam.

BROCĒNU VIDUSSKOLA
Brocēnu vidusskolas budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums
(saīsinājums – PF) un valsts saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un
2018.gadā
Tabula Nr.24
Gads
2017
2018
Finansējuma veids
PF
MD
PF
MD
Darba atlīdzība
123 239
618 840
139 808
618 793
Darba devēja VSAOI
30 157
146 146
32 118
148 680
Darba komandējumi
1 964
699
Pakalpojumi
160 265
64 044
160 666
62 235
Krājuma materiāli, preces, inventārs u.c.
32 629
4 216
45 425
4 500
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
1 014
4 216
1 057
4 500
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
24 036
6 999
29 198
6 687
27

Sociālie pabalsti
Interešu izglītības pulciņu atlīdzība

8 410
3 153

15 877

18 347
-

20 658

Brocēnu vidusskolā tiek nodrošināts arī asistenta pakalpojums, kas apmaksāts no valsts
sniegtās mērķdotācijas – 2017. gadā tie bija EUR 3 258, savukārt 2018.gadā – EUR 4 015.
Svarīgākie padarītie darbi 2018. gadā:
1) Skolas aktu zāles remonts – EUR 26 913;
2) Centrālās ieejas malu remonts – EUR 3 779;
3) Pārejas gaiteņa remonts – EUR 4 581;
4) Psiholoģijas kabineta remonts – EUR 4 798;
5) Mācību telpu remonts – EUR 3 501;
Skolas 70 gadu jubilejas svinību organizācija:
1) Izdevumi – EUR 7 245;
2) Ienākumi – EUR 6 365.
BLĪDENES PAMATSKOLA
Budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums (saīsinājums – PF) un
valsts saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018. gadā
Tabula Nr.25

Gads
Finansējums
Darba atlīdzība
Darba devēja VSAOI
Darba komandējumi
Pakalpojumi
Krājuma materiāli, preces, inventārs u.c.
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
Sociālie pabalsti
Interešu izglītības pulciņu atlīdzība

2017
PF
55 410
14 966
10 263
32 073
26 917
2 020
34 395
12 730
413

2018

MD
128 362
31 226
12 761
389
389
1 034
11 580

PF
59 089
14 096
84
27 332
27 812
2 595
22 280
7 553
-

MD
119 753
28 776
11 855
1 848
1 848
426
15 490

Skolotāju tālāk izglītošanās dažādos kursos un semināros, dalība Erasmus+ projektā “Multi –
culturally Sensitive Generation’’ 2016. – 2018.gadam, projekta noslēgums, kā arī apstiprināts jaunais
Erasmus+ projekts” Slowing down – a new face of European education” 2018. – 2020.
Apmeklētāju aptuvenais skaits - 350. “Erasmus+” projekta ietvaros 2018.gadā izlietotie līdzekļi
komandējumiem – EUR 9 699.
Svarīgākie padarītie darbi 2018.gadā:
1) Skolas fasādes atjaunopšana – EUR 3000;
2) Jumta remonts – EUR 7146;
3) 2.stāva gaiteņa grīdas remonts – EUR 8777.
REMTES PAMATSKOLA
Budžeta izlietojuma izpilde skolai un pirmsskolai 2017.un 2018. gadā
Gads
2017
Finansējuma veids
PF
MD
Darba atlīdzība
83 457 62 359
Darba devēja VSAOI
21 184 14 318
Darba komandējumi
53
Pakalpojumi
18 333
5 908
Krājuma materiāls, preces, inventārs u.c.
11 058
628
28

Tabula Nr.26

2018
PF
108 117
25 431
30
20 647
13 770

MD
46 071
10 677
4 999
410

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
466
628
733
410
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
46 125
193
45 810
410
Sociālie pabalsti
1 340
2 145
Interešu izglītības pulciņu atlīdzība
928
4 771
4 536
Svarīgākie padarītie darbi 2018.gadā:
1) Balkona remonts – EUR 970;
2) Izstrādāts būrprojekts logiem – EUR 1500;
3) Klašu telpu remonts (Ķīmijas kabinets, 1.-3.klase, 2.-4.klase) – EUR 44 498.
GAIĶU PAMATSKOLA
Budžeta izlietojuma izpilde skolai un pirmsskolai, sadalījums – pašvaldības finansējums
(saīsinājums – PF) un valsts saņemtās mērķdotācijas (MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018.
gadā
Tabula Nr.27
Gads
2017
2018
Finansējuma veids
PF
MD
PF
MD
Darba atlīdzība
97 985
40 469
Darba devēja VSAOI
25 331
9 666
Darba komandējumi
132
Pakalpojumi
30 284
4 555
Materiāla krājumi, preces, inventārs u.c
11 012
510
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
846
510
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
2 129
246
Sociālie pabalsti
3 519
Interešu izglītības pulciņu atlīdzība
402
4 645
Gaiķu pirmsskolas izglītības pedagogu un darbinieku atalgojuma valsts sniegtā mērķdotācijas
atlīdzība 2017.gadā – EUR 6017, 2018. gadā – EUR 5 668.
Svarīgākie padarītie darbi 2018. gadā:
1) izremontēta pirmsskolas grupa - EUR 9570;
2) iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai (gultiņas) – EUR 800.
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MŪSMĀJAS”
Budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums (saīsinājums – PF) un
valsts saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018.gadā
Tabula Nr.28

Gads
Finansējuma veids
Darba atlīdzība
Darba devēja VSAOI
Darba komandējumi
Pakalpojumi
Krājuma materiāli, preces, inventārs u.c.
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
Sociālie pabalsti

2017
PF
MD
223 172
36 443
56 878
8 620
60 390
17 930
620
1 266
620
389
400
7 977
-

2018
PF
242 955
57 862
46 178
11 700
2 102
10 495
5

981

Svarīgākie veiktie darbi 2018. gadā:
1) izremontētas grupas “Ziediņš” un “Taurenītis” tualetes telpas – EUR 16 755;
2) āra teritorijā nomainīts āra apgaismojums – EUR 10 169;
3) žoga, lielo vārtu nomaiņa – EUR 520.
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MD
34 301
8 275
385
385
385
-

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “VARAVĪKSNE”
Budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums (saīsinājums – PF) un valsts
saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018.gadā,
Tabula Nr.30
Gads
2017
2018
Finansējuma veids
PF
MD
PF
MD
Darba atlīdzība
65 059
103 906
80 232
152 797
Darba devēja VSAOI
13 732
28 867
18 462
36 084
Darba komandējumi
56
34
Pakalpojumi
22 196
24 918
29 020
Krājuma materiāli, preces, inventārs, u.c.
8 620
12 998
11 799
193
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
1 205
1 557
193
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
5 475
10 996
9 792
193
Sociālie pabalsti
808
4 074
Svarīgākie padarītie darbi 2018.gadā:
1) celiņa bruģēšana pie lielajiem vārtiem – EUR 7600;
2) iekštelpu griestu remonts un apgaismojuma maiņa – EUR 1900;
3) grīdas seguma maiņa grupā “Pīlēni” – EUR 1600;
4) kāpņu telpas remonts – EUR 630;
5) divu āra nojumju iegāde – EUR 7936.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “VĀLODZĪTE”
Budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums (saīsinājums – PF) un
valsts saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018. gadā
Tabula Nr.29

Gads
2017
Finansējuma veids
PF
MD
Darba atlīdzība
53 980
16 504
Darba devēja VSAOI
15 560
2 878
Darba komandējumi
145
Pakalpojumi
11 839
Krājuma materiāli, preces, inventārs
3 623
224
t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
1 033
224
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
96
Sociālie pabalsti
1 831
Svarīgākie padarītie darbi 2018. gadā:
1) gājēju celiņa pārbūve – EUR 3000;
2) iebraucamo vārtu nomaiņa – EUR 360;
3) apkures sūkņa maiņa – EUR 790;
4) telpu remonti – EUR 560;
5) nojumes uzstādīšana – EUR 4126.

2018
PF
MD
66 762
9 655
15 934
2 170
510
10 623
3 675
174
649
174
5 114
110
1 450
-

BROCĒNU NOVADA JAUNIEŠU CENTRS “KOPĀ”
Centra mērķis – atbalstīt novada jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu
pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei, lai veicinātu
viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī attīstīt Brocēnu novada
iedzīvotāju sporta pasākumu organizāciju un norisi, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot
veselīgu dzīvesveidu.
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Budžeta izlietojuma izpilde, EUR 2017. un 2018. gads
Brocēnu novada jauniešu centrs „KOPĀ”
Darba samaksa
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
Pakalpojumi
Biroja preces, inventārs
Pamatlīdzekļi

Tabula Nr.32

2017
21 666.84
6 330.90
6 947.86
3 001.83
18 818.13

2018
27 117.89
7 132.65
8 435.45
2 129.98
0.00

Centru vidēji apmeklē 35 bērni un jaunieši dienā. Vidējais vecums 8-25 gadi.
2018. gada realizētie projekti un ieņēmumi
Tabula Nr.33
Projekta
nosaukums

Finansētājs

„PROTI un
DARI!”

„Language of
ART”
„Mākslas
valoda”
„Gaining from
volunteering”

Finansējuma
apjoms

Projekta aprakts (īss
kopsavilkums)

EUR

Projekta numurs: Nr.
100%
8.3.3.0./15/I/001 Eiropas
Savienības fondu 2014.
-2020. gada plānošanas
perioda darbības
programmas “Izaugsme
un nodarbinātība”

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru 8.3.3.specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” Eiropas Sociālā fonda
projekta "PROTI un DARI!"
īstenošanu Jauniešu garantijas
ietvaros.

4013.00

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra.
Programmas
„ERASMUS +”
ietvaros.

Eiropas Brīvprātīgā darba projekts kā
koordinējošajai un
uzņēmējorganizācijai.
Projekta ietvaros jauniešu centrā
darbojas divi brīvprātīgie jaunieši no
Spānijas un Ēģiptes.
Ieņēmumi kā nosūtītāj
partnerorganizācijai projekta ietvaros
par brīvprātīgā jaunieša sagatavošanu
un nosūtīšanu Eiropas Brīvprātīgā
darba projektā.

100%

Sicīlijas organizācija
„ASSOCIAZIONE
INFORMAGIOVANI A
PALERMO ONLUS”
Programmas
„ERASMUS +”
ietvaros.

14 255.00

380.00

BĒRNU JAUNATNES SPORTA SKOLA
Budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums (saīsinājums – PF) un
valsts saņemtās mērķdotācijas (saīsin. MD), apaļos skaitļos – EUR, 2017. un 2018. gadā
Tabula Nr.31

Gads
Finansējuma veids
Darba atlīdzība
Darba devēja VSAOI
Darba komandējumi
Pakalpojumi
Krājuma materiāli, preces, inventārs, u.c.

2017
PF
MD
68 175
55 069
17 349
12 547
3 002
224 681
23 468
31

2018
PF
MD
66 011
64 417
15 378
15 378
1 044
224 774
27 404
-

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli
Pamatlīdzekļi un nemateriālais ieguldījums
Interešu izglītība

9 537
1 005

4 446

92
9 014
-

4 106

Visi sporta veidi piedalās vēl citos dažāda mēroga sacensībās un turnīros. Smaiļošanas un
kanoe airētāji vasaras sezonā piedalās aptuveni 10 sacensībās, kuras organizē Latvijas Kanoe
federācija, citas sporta skolas, kā arī organizē sacensības, tādas kā Brocēnu pilsētas meistarsacīkstes
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Sporta skolas futbolisti piedalās LFF čempionātos gan telpās, gan
vasaras sezonā. Par tradīciju kļuvis piedalīties Dobrecova kausa izcīņā dažādos vecuma posmos.
Hokejisti bez Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta (no septembra – maijam) sezonas laikā
piedalās vairākos vietēja mēroga un starptautiskos turnīros, kas norisinās Rīgā, kā arī regulāri
organizē draudzības spēles, kas norisinās Brocēnos. Organizēti Brocēnos turnīri – Brocēnu kausa
izcīņa 7 vecuma grupās.
Sasniegumi pasaulē
Profesionālās
Nr.
ievirzes
Audzēkņa vārds,
p.k.
Vieta
Pedagogs
Konkurss/sacensības
programma
uzvārds/komanda
Smaiļošana un
Valērijs
Eiropas Junioru čempionāts
1.
4.
Ansis Grišāns
kanoe airēšana
Korotkovs (C-1; 200m)
Smaiļošana un
Valērijs
Eiropas Junioru čempionāts
2.
8.
Ansis Grišāns
kanoe airēšana
Korotkovs (C-1;1000m)
Smaiļošana un
Valērijs
Eiropas Junioru čempionāts
3.
17.
Gints Markavičs
kanoe airēšana
Korotkovs
(K-4; 500m)
Smaiļošana un
Valērijs
Pasaules Junioru čempionāts
4.
5.
Ansis Grišāns
kanoe airēšana
Korotkovs (C-2; 1000m)
Smaiļošana un
Valērijs
Pasaules Junioru čempionāts
5.
6.
Ansis Grišāns
kanoe airēšana
Korotkovs (C-1; 200m)
Smaiļošana un
Valērijs
Pasaules Junioru čempionāts
6.
24.
Gints Markavičs
kanoe airēšana
Korotkovs (K-4; 500m)
Smaiļošana un
Valērijs
Pasaules jaunatnes Olimpiskā
7.
38.
Linda Breidaka
kanoe airēšana
Korotkovs kvalifikācija (K-1; 500m)
Smaiļošana un
Valērijs
Olympic Hopes
8.
17.
Linda Breidaka
kanoe airēšana
Korotkovs (K-1; 1000m)
Smaiļošana un
Valērijs
Olympic Hopes
9.
15.
Linda Breidaka
kanoe airēšana
Korotkovs (K-4; 1000m)
Smaiļošana un
Valērijs
Olympic Hopes
10.
18.
Linda Breidaka
kanoe airēšana
Korotkovs (K-4; 500m)
Smaiļošana un
Valērijs
Olympic Hopes
11.
27.
Linda Breidaka
kanoe airēšana
Korotkovs (K-1; 200m)
Lielākus remontdarbus paredzēts veikt 2019. gadā, taču 2018. gadā iegādātais sporta inventārs:
1) smailītes – EUR 4658;
2) futbola vārti – EUR 2360.

32

KULTŪRA
Brocēnu novadā darbojas četras kultūras iestādes: Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs,
Blīdenes kultūras nams, Remtes kultūras nams un Gaiķu tautas nams.
Kultūras centru galvenie uzdevumi ir kvalitatīva kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana,
kultūras un mākslas vērtību radīšana, izplatīšana saglabāšana un uzturēšana. Īstenot valsts kultūras
politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Brocēnu novada iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un
interešu grupu iespējām un vajadzībām.
Realizēt Brocēnu novada pašvaldības pasūtījumus kultūras pasākumu jomā. Veicināt un
atbalstīt mākslinieciskās jaunrades procesus, novada kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, to
tālāku veidošanu. Piedalīties kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos.
BROCĒNU NOVADA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā 2018.gadā darbojās 15 amatiermākslas kolektīvi,
kuru sastāvā bija 283 kolektīvu dalībnieki. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā tiek
organizētas vietēja mēroga semināri, lekcijas un radošās nodarbības mūžizglītībā.
Iestādes organizētās norises
Tabula Nr.34
2017. gads 2018. gads
Norišu skaits pavisam
182
101
Maksas norišu skaits pavisam
15
34
Bezmaksas norišu skaits pavisam
168
67
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
19 580
8 337
Maksas norišu apmeklētāju skaits
3 558
2 207
pavisam
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits
16 022
6 130
Aktivitātes
Aktivitātes

Tabula Nr.35

2017.gads pasākumu 2018. gads pasākumu
skaits (apmeklētāju
skaits (apmeklētāju
skaits)
skaits)
7 (305)
9 (478)
3 (304)
8 (565)
13 (1 245)
19 (777)
3 (930)
2 (730)
22 (4 352)
29 (3 766)
50 (9802)
50 (9 802)
3 (900)
3 (900)
84 (1 745)
40 (570)

Animācijas filmas
Filmas
Teātra izrādes
Izlaidumi
Koncerti
Pasākumi
Balles (arī pilsētas svētkos)
Semināri, telpu īre, donoru dienas, mājas
sapulces
Budžeta ieņēmumi un izdevumi
Ieņēmumi
Pašvaldības budžets
Valsts budžets
Ieejas maksa
Citi maksas pakalpojumi
Izdevumi
Bruto darba samaksa
Darba devēja VSAOI, pabalsti,

Tabula Nr.36

2017.gads, EUR

2018. gads, EUR

306 363
4 174
3 636
1 230

320 409
4 140
2 852
430

115 598
32 774

136 556
32 783
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kompensācijas
Komunālie maksājumi
Autortiesību apmaksa
Pārējie izdevumi

18 205
6 122
133 664

18 520
44 732
108 777

BLĪDENES KULTŪRAS NAMS
Blīdenes kultūras namā darbojas 4 amatiermākslas kolektīvi, kuru sastāvā bija 69 dalībnieki.
Pulciņus vada 4 pulciņu vadītāji, no kuriem diviem ir augtākā izglītība citās nozarēs, vienam
augstākā izglītība profesionālā mākslā, bet vienam- vidējā vispārējā izglītība. Kultūras namā strādā
divi darbinieki.
Iestādes organizētās norises
Tabula Nr.37
Norišu skaits pavisam
Maksas norišu skaits pavisam
Bezmaksas norišu skaits pavisam
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
Izbraukuma koncerti kolektīviem

2017. gads
37
15
32
2108
406
1702
26

2018. gads
42
7
35
2173
287
1886
25

Blīdenes kultūras namā 2018.gada sezonā pavisam rīkotas 42 aktivitātes un 25 izbraukuma
koncerti. Notikuši 8 bezmaksas tradicionālo svētku pasākumi - Ziemassvētki bērniem, pensionāriem,
Lieldienas, Līgo svinēšana, Represēto atceres dienas pasākumi, Valsts dzimšanas dienas pasākums
un Miķeļdienas gadatirgus un aktivitātes. Pavisam notikušas 4 teātra izrādes - 1 maksas, 3
bezmaksas, 7 koncerti - 1 maksas, 6 - bezmaksas.
Budžets
Tabula Nr.38
Budžeta izdevumu pozīcija
2017. gads 2018. gads
Darbinieku atalgojums
25 934
26 441
Sociālā apdrošināšana
6 227
6 904
Autortiesības
395
373
Iegādāti tērpi deju kolektīviem
1 690
1 856
Pamatlīdzekļu iegāde
320
215
Remonts
5 079
3 736
Pārējie izdevumi - mākslinieku, muzikantu atlīdzība,
10 423
9 728
saimnieciskie izdevumi, transporta izdevumi kolektīvu
nogādāšanai skatēs un izbraukuma koncertos, kancelejas
preces u.t.t.
49 53
Budžets sastāda
50 068
REMTES KULTŪRAS NAMS
Remtes kultūras namā 2018.gadā darbojās 2 amatiermākslas kolektīvi, kuru sastāvā ir 18
dalībnieki. Dāmu deju kolektīvs „Zīle” 2018. gadā uzsāka savu divpadsmito dejas gadu.
Iestādes organizētās norises
Tabula Nr.39
2017. gads 2018. gads
Norišu skaits pavisam
37
24
Maksas norišu skaits pavisam
6
5
Bezmaksas norišu skaits pavisam
31
19
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
1207
792
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
245
153
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits
962
439
pavisam
34

Budžets
Ienākumu veidi
Valsts budžets
Ieejas maksa
Pārējie ieņēmumi
Izdevumu veidi
Pašvaldības budžets
Bruto darba samaksa
Darba devēja VSAOI
Komunālie maksājumi
Pārējie izdevumi
Autortiesību apmaksa

Tabula Nr.40

2017. gads, EUR

1 254

2018. gads,
EUR
414
612
110

33 118
16 181
4 072
1 184
10 477
206

43 738
16 818
4 710
3 426
18 386
398

GAIĶU PAGASTA TAUTAS NAMS
Gaiķu pagasta Tautas namā strādā 2 darbinieki - vadītāja un apkopēja. 2018. gadā notikušas
sekojošas aktivitātes:
Tabula Nr.41

Norišu skaits pavisam
Maksas norišu skaits pavisam
Bezmaksas norišu skaits pavisam
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits
pavisam
Budžets
Ienākumu veidi

2017. gads
37
7
30

2018. gads
33
5
28
950
130
820

Tabula Nr.42

2017. gads, EUR

2018. gads,
EUR

Valsts budžets
Ieejas maksa
399
Pārējie ieņēmumi
76
Izdevumu veidi
Pašvaldības budžets
31615
Bruto darba samaksa
16519
Darba devēja VSAOI
4408
Komunālie .maksājumi
Pārējie izdevumi
10687
Autortiesību apmaksa
235
Amatiermākslas kolektīviem atsevišķs budžets.

352
519
30287
15018
4357
3511
2747
142

BIBLIOTĒKAS
Brocēnu novada bibliotēkas ir kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kas pilda vietējas
nozīmes bibliotēkas funkcijas, nodrošinot vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas veic grāmatu, periodikas, elektronisko
un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas
izmantošanas iespējas novada iedzīvotājiem.
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Pamatojoties uz bibliotēkas nolikumu un pašvaldībā apstiprinātiem bibliotēkas lietošanas
noteikumiem, bibliotēka visiem tās lietotājiem nodrošina brīvu un neierobežotu literatūras un
informācijas saņemšanu.
Brocēnu novadā darbojas 6 bibliotēkas: Brocēnu pašvaldības bibliotēka, Brocēnu pašvaldības
bibliotēkas filiāle „ Emburga”, Blīdenes pagasta bibliotēka, Gaiķu pagasta bibliotēka, Gaiķu
pagasta Satiķu bibliotēka un Remtes pagasta bibliotēka.
BROCĒNU BIBLIOTĒKA
2018. gadā Brocēnu pašvaldības bibliotēkā reģistrēti 989 lietotāji, kas veido 32% aptvērumu
no iedzīvotāju skaita. Bibliotēkas apmeklētāju vidū 419 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums ir 16979 vienību liels, kura
apgrozījums 2018.gada laikā bija 1.55 reizes. Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ar
jaunieguvumiem, iepērkot iespieddarbus un citus dokumentus no pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem un saņemot dāvinājumus. Darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas notiek regulāri visu
laiku. 2018.gadā Brocēnu pašvaldības bibliotēkas krājums papildināts ar 1478 vienībām. Bibliotēkas
apmeklējums 2018.gadā ir 11 666 reizes.
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas darba prioritāte ir pakalpojumu attīstīšana un uzlabošana.
Visām lasītāju grupām traucē, ka bibliotēka ir otrajā stāvā un vides pieejamība nav nodrošināta.
Brocēnu novada attīstības programmā 2014. - 2020. gadam, ar mērķi uzlabot vides pieejamību,
iekļauta bibliotēkas pārcelšana uz jaunām telpām. Popularitāti pirmsskolas izglītības iestāžu
‘Mūsmājas” un “Varavīksne” audzēkņu un
Brocēnu vidusskolas skolēnu vidū
izpelnījušies bibliotēkas veidotie tematiskie pasākumi, veidojot informācijas pratību. Notikušas
regulāras nodarbības lasītāju klubā otrdienās. Jaunus bibliotēkas apmeklētājus piesaista bibliotēkas
aktivitātes veselības veicināšanas projektā. Bibliotēkai atskaites periodā nozīmīgs jaunais uzsāktais
projekts “Mūsu mazā bibliotēka”. 2018. gadā ir noorganizēts 71 tematiskais pasākums dažāda
vecuma auditorijām, 121 literārā izstāde un 9 kolekciju un novadpētniecības materiālu izstādes.
2018. gadā Brocēnu pašvaldības bibliotēkai pašvaldības piešķirtais finansējums bija EUR 61
573 un EUR 56 iegūti no maksas pakalpojumiem. Krājuma komplektēšanai atvēlēti EUR 6 293,
atalgojuma fondu veido EUR 36 960, EUR 11 562 – darba devēja sociālais nodoklis.
CIECERES PAGASTA EMBURGAS BIBLIOTĒKA
Bibliotēku izmanto 110 pieaugušie, t.sk. 31 bērns un jaunietis līdz 18 gadiem. Bibliotēkas
lietotāju skaits pa grupām: strādājošie – 39 (35%), pensionāri – 25 (23%), bezdarbnieki,
mājsaimnieces – 14 (13%), skolnieki – 22 (20%), vidējo mācību iestāžu audzēkņi, studenti – 10
(9%). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits pieaudzis par 18%.
Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 1372 reizes, vidēji katrs apmeklējis 13 reizes. Lai
gan bibliotēkas lietotāju skaits ir pieaudzis, fiziskais apmeklējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
samazinājies par 21%, bērnu apmeklējums pat par 40%. Tas izskaidrojams ar to, ka bērni aktīvi
izmanto skolas bibliotēkas vai skolai tuvākās bibliotēkas pakalpojumus, kā arī nav vairs
nepieciešamība izmantot bibliotēkas datorus un internetu. Kopējais grāmatu un periodikas
izsniegums – 3012, kas ir par 30% mazāk nekā gadu iepriekš. Bērnu grāmatu izsniegums
samazinājies par 16%. Vidēji gadā katrs lasītājs izmantojis 27 iespieddarbus, kas ir par 42% mazāk,
kā gadu iepriekš.
Bibliotēkas krājumu veido pašvaldības piešķirtie līdzekļi (EUR 2598) un bezatlīdzībā nodotie
(EUR 4). 2018. gadā iepirktas 178 grāmatas, nodotas bezatlīdzībā – 2. Kopumā krājums papildināts
par 180 grāmatām, no kurām daiļliteratūra – 110 (61%), bērnu literatūra – 45 (25%), nozaru
literatūra – 25 (14%).
Lietotājiem pieejami 33 dažādu nosaukumu preses izdevumi (t. sk. 2 žurnāli bērniem),
lietotāju rīcībā ir 5 datori, kā arī maksas pakalpojumi - printēšana, skanēšana un kopēšana. Ja
lietotājam nepieciešamā literatūra bibliotēkā nav, izmanto starpbibliotēku abonementu.
Norakstīti 408 eksemplāri, t.sk. periodiskie izdevumi – 332, nolietotie eksemplāri – 38, maz
pieprasītie – 29, kā pazuduši brīvpieejas apstākļos – 9.
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No kopējā pašvaldības budžeta tērēti darba algai – EUR 7 789 (39%), sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām – EUR 2 328 (12%), krājuma komplektēšanai – EUR 2 598 (13%), precēm un
pakalpojumiem – EUR 7 086 (35%), pārējiem izdevumiem – EUR 178 jeb 1%.
Bibliotēkā strādā viens bibliotēkas darbinieks – bibliotēkas vadītāja, 37 gadi. Ilggadējai
darbiniecei, aizejot pensijā, decembrī notika vadības maiņa. Bijušajai vadītājai izglītība – vidējā
speciālā neprofesionālā, jaunajai vadītājai - augstākā izglītība socioloģijā un menedžmentā.
2018. gadā bibliotēkā izliktas 48 izstādes (par autoriem un viņa darbiem, praktiskiem
padomiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām u.c.).
BLĪDENES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Blīdenes pagasta bibliotēkas lietotāju skaits - 247, t.sk., bērni – 75. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, lietotāju skaits samazinājies par 7%. Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 2599 reizes,
vidēji katrs apmeklējis 11 reizes. Apmeklējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies
(-5%). Kopējais izsniegums – 12247. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 14%. Vidēji
katrs lietotājs saņēmis 49 iespieddarbus. Bibliotēku pārsvarā izmanto grāmatu, preses izdevumu
lasīšanai. Vislielākais pieprasījums ir periodikai, kas sastāda 55%, grāmatām 45% no kopējā
izsnieguma. Grāmatu izsniegums salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies par 4%.
Bibliotēkas krājumu veido pašvaldības piešķirtie līdzekļi (EUR 3770), dāvinājumi (EUR 71)
un bezatlīdzībā nodotie (EUR 4). Krājuma popularizēšanā izliktas 54 grāmatu izstādes un 9 cita
veida izstādes.
Iepirktas 289 grāmatas, nodotas bezatlīdzībā – 2, dāvinājumi – 20. Kopumā krājums
papildināts par 311 grāmatām: daiļliteratūra – 163 (52%), bērnu literatūra – 90 (29%), nozaru
literatūra - 59 (18%). No krājuma izslēgti 100 eksemplāri, t.sk., nolietotā literatūra – 24 eksemplāri,
lasītāju nozaudētas – 3; nepieprasītas – 73.
2018. gadā bibliotēkā notika 10 pasākumi bērniem (t.sk. izstādes, radošās darbnīcas).
No Blīdenes pagasta bibliotēkas 2018. gada budžeta, kas sastāda EUR 17 029 (2017. gadā –
EUR 13 878) darba algai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek tērēti EUR 10 837
(64% kopējā finansējuma), EUR 3 770 jeb 22% krājuma komplektēšanai, precēm un pakalpojumiem
– EUR 829 (5%); pārējiem izdevumiem – EUR 1 260 (7%);
informācijas tehnoloģijas
pakalpojumiem – EUR 333 (2%).
REMTES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas lietotāju skaits - 185, t.sk., bērni – 52. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju
skaits samazinājies par 12 lietotājiem (-6%). Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 2646 reizes,
vidēji katrs apmeklējis 14 reizes. Apmeklējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies
par -12 lietotājiem (-6%). Kopējais izsniegums – 11670. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies
par 18%. Vidēji katrs lietotājs izmantojis 63 iespieddarbus. Bibliotēku pārsvarā izmanto grāmatu,
preses izdevumu lasīšanai. Vislielākais pieprasījums ir periodikai - 7385, kas sastāda 63% no kopējā
izsnieguma.
Bibliotēkas krājumu veido pašvaldības piešķirtie līdzekļi (EUR 2 727), dāvinājumi (EUR 28)
un bezatlīdzībā nodotie (EUR 4).
Iepirktas 291 grāmata, nodotas bezatlīdzībā – 2, dāvinājumi – 9, lietotāju aizvietotas – 4
grāmatas. Kopumā krājums papildināts par 306 grāmatām: daiļliteratūra – 127, bērnu literatūra –95,
nozaru literatūra – 29. Abonētas 3 nosaukumu avīzes un 25 nosaukumu žurnāli. Norakstīti 678
eksemplāri, t.sk., nolietotā literatūra – 85 eksemplāri, novecojušas pēc satura – 63, īslaicīgā
glabāšanā – 530. Krājuma popularizēšanā izliktas 89 grāmatu izstādes, tematiski un citi pasākumi –
18.
No Remtes pagasta bibliotēkas 2018.gada budžeta, kas sastāda EUR 17 240 (2017.gadā – EUR
14 228), darba algai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek tērēti EUR 8 525 (62%
kopējā finansējuma), EUR 3 703 (21%) krājuma komplektēšanai, precēm un pakalpojumiem – EUR
1 398 (17%).

37

GAIĶU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas lietotāju skaits - 97, t. sk. bērni – 14. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits
samazinājies par 6%. Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 1780 reizes, vidēji katrs apmeklējis
18 reizes. Apmeklējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz palielinājies (+2%). Bibliotēku
pārsvarā izmanto grāmatu, preses izdevumu lasīšanai. Vislielākais pieprasījums ir periodikai, kas
sastāda 76% no kopējā izsnieguma. Grāmatu izsniegums nedaudz palielinājies.
Bibliotēkas krājumu veido pašvaldības piešķirtie līdzekļi (EUR 2400), dāvinājumi (EUR 45)
un bezatlīdzībā nodotie (EUR 4).
Iepirktas 156 grāmatas, nodotas bezatlīdzībā – 2, dāvinājumi – 15. Kopumā krājums
papildināts par 173 grāmatām: daiļliteratūra – 111 (64%), bērnu literatūra – 22 (13%), nozaru
literatūra - 40 (23%). Abonētas 3 nosaukumu avīzes un 27 nosaukumu žurnāli.
Norakstīti 762 eksemplāri, t.sk., nolietotā literatūra – 140 eksemplāri, maz pieprasītā – 112,
saturā neaktuālā – 510. Krājuma popularizēšanā izliktas 73 grāmatu izstādes.
No Gaiķu pagasta bibliotēkas budžeta 2018.gadā, kas sastāda EUR 17 029 (2017.gadā – EUR
14 758), darba algai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek tērēti EUR 8 195 (73%
kopējā finansējuma), EUR 2 400 (17%) krājuma komplektēšanai, precēm un pakalpojumiem – EUR
1 055 (10%).
GAIĶU PAGASTA SATIĶU BIBLIOTĒKA
Bibliotēku lietotāju skaits – 127, t.sk. bērni – 36. Bibliotēkā reģistrējušies par 10 lietotājiem
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 3274 reizes, t.sk. bērni 790
reizes. Vidēji katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku apmeklējis 26 reizes. Bibliotēkas apmeklējums
bērniem no kopējā apmeklējuma skaita – 23.21%. Apmeklējums, salīdzinot ar iepriekšējo, gadu
palielinājies (+4.3%). Izsniegtas lasītājiem 2282 grāmatas, t.sk. 503 bērnu grāmatas. Izsniegti 8401
periodiskie izdevumi.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies periodisko izdevumu izsniegums (-18.9%) un
izsniegums bērniem (-49.4%). Līdz ar to kopējais izsnieguma rādītājs samazinājies par 15.9%.
Izsnieguma skaits uz 1 lasītāju – 84 izdevumi. Izsniegums bez preses izdevumiem uz 1 lasītāju – 18
izdevumi. Izsniegums uz vienu lasītāju bērnu 8 izdevumi.
Bibliotēkas krājumu veido pašvaldības piešķirtie līdzekļi (EUR 2567), dāvinājumi (EUR
47.80), un bezatlīdzībā nodotie (EUR 4.17).
No pašvaldības piešķirtā finansējuma nopirktas 183 grāmatas. Krājums papildināts ar 2
grāmatām, kas nodotas bezatlīdzībā un 19 grāmatām, kas saņemtas kā dāvinājums. Bērnu literatūra,
salīdzinot ar pieaugušo literatūru, no jaunieguvumiem sastāda 23%.
Piešķirtais finansējums nodrošina lasītājiem saturā daudzveidīgus periodiskos izdevumus.
2018. gadā bibliotēkas lasītājiem piedāvāti 24 nosaukumu žurnāli un 3 nosaukumu avīzes.
Norakstītas 370 grāmatas, t.sk. nolietotās – 194 eksemplāri, maz pieprasītās – 176
eksemplāri.
Bibliotēkas budžets 2018. gadā EUR 16466. Lielākie izdevumi ir bibliotēkas vadītājas darba
samaksai EUR 10471 pirms nodokļa nomaksas, EUR 3428 izmantoti bibliotēkas pakalpojumu
(kancelejas, informācijas tehnoloģijas) nodrošināšanai, saimnieciskiem izdevumiem un telpu īres
maksai. Krājuma komplektēšanai iztērēti EUR 2567.
Kopā bibliotēkā izliktas 97 tematiskās izstādes, t.sk. 27 bērniem. Notikuši 7 pasākumi, trīs no
tiem – bērniem.
Bibliotēka sadarbībā ar Gaiķu pamatskolu piedalās lasīšanas projektā “Mūsu mazā
bibliotēka”. Projekta mērķis mudināt bērnus pievērsties lasīšanai, attīstīt lasīt prasmi. Projektā
piedalās 23 bērni (vecumā no 4 līdz 8 gadiem). Projekts ilgst 1gadu (2018. gada maija – 2019. gada
maijam).
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SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SOCIĀLAIS DIENESTS”
2018.gadā Brocēnu novadā sociālo labklājību novada iedzīvotājiem nodrošināja – Brocēnu novada
pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Sociālais dienests), Sociālās aprūpes
centrs “Atpūtas” (turpmāk – SAC), Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas
centrs (turpmāk – Dienas centrs).
Sociālā dienestā 2018.gadā strādāja pavisam 14 darbinieki, viens no darbiniekiem atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā. Trīs sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus attālinātajos klientu
pieņemšanas punktos, pārējiem darba vieta ir Sociālā dienesta telpās Brocēnos. Sociālajā dienestā
strādā 13 sievietes un viens vīrietis, kuru vidējai vecums ir 50,84 gadi. Sociālajā dienestā strādā 1
darbinieks ar doktora grādu, 1 ar vidējo profesionālo izglītību, 1 ar pamatskolas izglītību un 11
darbiniekiem ir augstākā izglītība.
2018.gadā Sociālā dienesta budžets bija EUR 450 454, no tiem EUR 258 764 – paredzēti
pabalstiem un samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk tekstā- Sociālais dienests) piešķir
gan valsts finansētos sociālos pakalpojumus, gan pakalpojumus, kas tiek nodrošināti no pašvaldības
finanšu resursiem.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem

Tabula Nr.43

2017. gads
Pabalstu
saņēmuš
o cilvēku
skaits

2018. gads
% no
kopējiem
pabalstu
izdevumi
em
55,35

% no
kopējiem
pabalstu
izdevumiem

Budžeta
izpilde,
euro

1.

Sociālie pabalsti

120641

1.1.

Pabalsti veselības
aprūpei

8384

216

3,84

9528

224

4,43

1.2.
1.3.

Pabalsti ēdināšanai
Pašvaldību
vienreizējie pabalsti
ārkārtas situācijā

5109
103

70
3

2,34
0,05

5953
129

68
3

2,77
0,06

1.4.

Sociālās garantijas
bāreņiem un
audžuģimenēm

34971

20

16,04

32404

33

15,07

1.5.

Pārējā sociālā
palīdzība

40121

1174

18,41

38875

1167

18,08

1.6.

Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai

4021

19

1,85

4104

22

1,91

1.7.

Dzīvokļa pabalsts

13509

237

6,20

16497

242

7,67

1.8.

Kāzu jubilejas un
bērna piedzimšanas
pabalsti
Sociālie pakalpojumi

14423

174

6,62

9938

76

4,62

44,65

97601

Samaksa par aprūpi
mājās

3229

1,48

1603

2.
2.1.

97323
12

39

Budžeta
izpilde,
euro

Pabalstu
saņēmušo
cilvēku
skaits

Nr.p.k. Pabalstu veidi

117428

54,61

45,39
10

0,75

77511

30

35,56

72084

28

33,52

2.3.

Samaksa par ilgstošas
soc.aprūpes un
rehabilitācijas
institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem
Samaksa par pārējiem
sociālajiem
pakalpojumiem
saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem
noteikumiem

1051

6

0,48

12341

13

5,74

2.4.

Valsts finansēti
asistenta pakalpojumi

15532

16

7,13

11573

19

5,38

Kopā soc.pabalsti un
pakalpojumi

217964

2003

100

215029

1905

100

2.2.

Tāpat kā iepriekšējos gados, Sociālais dienests Ziemassvētkos apsveica Brocēnu novada
pensionārus, kuri ievietoti Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Atpūtas”, bērnus,
kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē audžuģimenēs, kā arī Brocēnu novada iedzīvotājus, kam piešķirta
1.grupas invaliditāte. 2018.gadā kopā tika sagatavotas 63 Ziemassvētku paciņa.
Arī 2018.gadā turpinājām Sociālā dienestā sniegt psiholoģisko atbalstu Brocēnu novada
iedzīvotājiem. Tiek veikta psiholoģiskā konsultēšana gan individuāli, gan grupā, lai palīdzētu
klientam apzināties un izprast savu psiholoģisko stāvokli, palīdzētu rast risinājumus psiholoģiskajām
problēmām, kā arī veicinātu personības izaugsmi, emocionālo līdzsvarotību un darbības
produktivitāti. Tika sniegtas konsultācijas divām vardarbību veikušām personām ar mērķi mazināt
vardarbīgās tieksmes un izpausmes.
Veikta sarakste ar pašvaldībā un ārpus tās esošajām institūcijā, gatavoti pārskati, atskaites par
sociālā darba norisi Brocēnu novadā. Veiktas dzīves apstākļu noskaidrošana augsta riska ģimenēs,
2018.gadā veiktas vairāk nekā 1620 apsekošanas dzīvesvietās, risināti sociālie gadījumi, sniegtas
konsultācijas dažādu situāciju uzlabošanai.
2018.gadā tika nomainīts jumts Sociālā dienesta ēkai.
PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” DIENAS CENTRS
Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centrs nodrošina brīva laika
pavadīšanas iespējas pensijas vecuma personām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams,
lai veicinātu integrāciju sabiedrībā, kā arī rastu brīva laika pavadīšanas alternatīvas. Dienas centrā
notika interešu grupu nodarbības. Regulāras bija tikšanās iedzīvotajiem ar invaliditāti, kas kopā
nākot gūst stiprinājumu un iedrošinājumu savai ikdienai, daloties pieredzē un rūpēs vienam par otru.
Personas ar invaliditāti bija aktīvi ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” nodarbību apmeklētāji.
Dienas centra un biedrības “Ciecere” sadarbībā tika organizētas ekskursijas uz Limbažiem un
Talsiem. Kopā ar Dienas centra rokdarbniecēm tika rīkota izstāde “Latvijai 100”. Pateicoties
biedrības “Ciecere” brīvprātīgā darba organizācijai, turpinājās lietoto drēbju apmaiņa.
Fiziskās aktivitātes nodrošina velotrenažieris, nūjošanas nūjas, novusa galds un citas galda
spēles. Dienas centra virtuvē notika nodarbības Veselības projekta ietvaros, jaunajām māmiņām un
citām interešu grupām. Reizi mēnesī Dāmu klubiņš prezentēja kādu ēdienu un dalījās pieredzē tā
pagatavošanā, veidoja savu recepšu grāmatu, lai veselīgos un lēti pagatavojamos ēdienus varētu
izmantot Sociālā dienesta klienti un citi interesenti.
Dienas centra apmeklētāji labprāt izmantoja datoru un interneta pieejamību. Datoru galdiem
ir iespēja mainīt augstumu, kas īpaši nozīmīgi ir cilvēkiem ratiņkrēslos. Datoros ir īpaša programma
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vājredzīgajiem. Dienas centrā Sociālā dienesta klienti saņēma konta pārskata izdrukas statusa
iegūšanai. Iespēju veikt maksājumus internetbankā.
Iedzīvotājiem, kas nonākuši grūtībās, ir iespēja izmantot dušu un izmazgāt drēbes.
Garīgo aprūpi iedzīvotājiem sniedza iespēju apmeklēt reizi mēnesī Brocēnu ev. Luteriskās
draudzes dievkalpojumus mācītāja Gunta Apriķa vadībā. Bērniem reizi nedēļā Dienas centrā notika
Svētdienas skoliņa. Turpinājās sadarbība ar citām Brocēnu iestādēm, Baptistu daudzi, Saldus
pensionāru biedrību.
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “ATPŪTAS”
Brocēnu novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs “Atpūtas” ēka ir piemērota veco ļaužu
vajadzībām. SAC plānoto vietu skaits – 49.
Pamatojoties uz Sociālā aprūpes centra nolikumu, tajā tiek uzņemtas personas:
1) Pensionāri, kuriem vecuma vai cita iemesla dēļ ir apgrūtināta spēja pašam sevi aprūpēt
un kuri izsaka vēlēšanos dzīvot Sociālās aprūpes centrā;
2) I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma.
Finansējums
Tabula Nr.44
Ieņēmumu avots
2017.gads (EUR)
2018.gads (EUR)
Kopā ieņēmumi
252 247
282 853
Valsts budžeta transferti
6 265
865
Pašvaldību budžeta transferti
95 865
75 960
Maksas pakalpojumi, pašu ieņēmumi 150 117
206 027
SAC budžets veidojas no apstiprinātās uzturēšanās maksas un pašvaldības piešķirtajiem
kapitālieguldījumiem. SAC uzturēšanās maksa veidojas no 90% klientu pensijas un to piemaksām un
radinieku vai attiecīgās pašvaldības finansējuma starpības segšanai.
SAC iemītnieku skaits uz 31.12.2018.
Tabula Nr.45
Gads
2017.gads
2018.gads
Vīrieši
25
24
Sievietes
24
22
KOPĀ
49
46
Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits) 2018.gadā bija 16 499 (2017.gadā – 16 564).
Vidējais vecums institūcijā dzīvojošiem uz 2019.gada 1.janvāri – 77,8 gadi (vīriešiem – 76,6 gadi,
sievietēm – 79,1 gadi). 2018.gada 1.janvāri – 75,7 gadi (vīriešiem – 72,6 gadi, sievietēm – 79,0
gadi).
Izlietotie līdzekļi uz vienu personu
Tabula Nr.46
Gads
2017
2018
Ēdināšana (EUR)
2,00/dienā
2,04/dienā
Medikamenti (EUR)
0,27/dienā
0,22/dienā
Kopējie līdzekļi (EUR)
485,25/mēn.
527,33/mēn.
SAC klienti pamatā dzīvo vienvietīgās un divvietīgās istabiņās. Sociālās aprūpes centrā ir:
aktivitāšu telpa, atpūtas zona, ēdamtelpa, darbinieku atpūtas istaba, atpūtas stūrītis, zāle, veselības
istaba. Klienti tiek nodrošināti ar informācijas līdzekļiem, kā arī ir iespēja iepirkties veikalā,
apmeklēt pagasta bibliotēku, apmeklēt kultūras pasākumus Remtes kultūras namā, izmantot ģimenes
ārsta pakalpojumus. SAC ir nomas līgums par 1 ha zemes izmantošanu, lai klienti savu brīvo laiku
pavadītu ārpus telpām. Iemītniekiem tiek organizētas ekskursijas, katru mēnesi tiek atzīmētas
iemītnieku dzimšanas dienas, rīkoti kultūras pasākumi SAC zālē.
2018.gadā SAC apstiprināto amata vienību skaits 21,6. Faktiski strādājošie – 23.
Apkalpojošais personāls katru gadu plānveidīgi ceļ kvalifikāciju.
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Personāls strādājis pie centra labiekārtošanas: sastādīti košumkrūmi, puķes, daļēji atjaunota
atpūtas zona. Teritorija tiek regulāri sakārtota un pilnveidota.
Katru gadu tiek paredzēts finansējums budžeta ietvaros iestādes attīstībai. 2018.gadā uzlabota
SAC vides pieejamība - Nomainīts segums SAC pagalmā ar ES fondu un Brocēnu novada
pašvaldības finansējumu.
BĀRIŅTIESA
Brocēnu novada bāriņtiesā strādā 5 darbinieki. Darbinieku vecums no 45-64 gadiem. Visiem
darbiniekiem ir augstākā izglītība, no kuriem 3 darbiniekiem - pedagoģiskā, 2 – juridiskā. Vienam ir
maģistra grāds pedagoģijā un iestādes vadībā. Darbinieku sastāvā 2018.gadā izmaiņu nav.
Pārskats par bāriņtiesas darbu 2018. gadā
Tabula Nr.47
Pārskats par lietām bērnu aprūpes un aizgādības lietās
Skaits kopā
Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana
16
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana
9
vecākiem
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības
10
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības
1
Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu
5
Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes
Skaits kopā
aprūpi
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits
26
Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
5
Bērni, kuriem nodibināta ārpusģimenes aprūpe
2
Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu 2018. gadā ieceltas par aizbildni
1
bērnam
Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu
Skaits kopā
citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs
Bērnu skaits, kuri nodoti citas personas aprūpē
6
Pārskats par audžuģimeņu lietām
Skaits kopā
Audžuģimeņu skaits Brocēnu novadā
5
Pārskats par aizgādnības lietām
Skaits kopā
Aizgādnībā esošo personu skaits
6
Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai
1
prombūtnē esošas personas mantai
Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem
Skaits kopā
lēmumiem 2018. gadā
Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par
2
bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību
Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa
0
vai cita speciālista
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu,
3
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem
nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai
izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā
Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju
4
mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā
Pieņemto lēmumu skaits 2018. gadā, kopā
65
3
• t.sk. vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits
3
• t.sk. lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvi esošo lietu kopējais skaits 2018. gada 31. decembrī,
110
(lietas, kuras nav nodotas arhīvā)
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2018. gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā
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2018. gada budžeta izlietojuma izpilde
Tabula Nr.48
Nosaukums
EUR
Darba samaksa
45131
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
13627
Darba komandējumi
37
Pakalpojumi
7651
Biroja preces, inventārs
1319
Pamatlīdzekļi
900
2018. gada 1. jūnijs- Aizbildņu, audžuģimeņu ekskursija.
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Brocēnu novada pašvaldības policijā 2018. gadā strādāja 5 darbinieki. Katru ceturtdienu
iestādē ir noteikts konkrēts apmeklētāju pieņemšanas laiks, t.i., no plkst.14:00 -16:00.
2018. gadā informācijas pieņemšana un reģistrēšana par notikumiem un situācijām reģistrēti 278
notikumi, no kuriem: 2018. gadā sastādīti 107 administratīvais pārkāpuma protokols, to skaitā:
• 25 par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibumā cieņu aizskarošā izskatā;
• 46 par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās alkohola
reibumā;
• 5 par sīko huligānismu;
• 6 par gaismu atstarojošās vestes vai apģērbu ar iestrādātiem gaismu atstarojošiem
elementiem neizmantošanu diennakts tumšajā laikā neapgaismotos ceļa posmos;
• 5 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu;
• 8 lietas nosūtītas Brocēnu novada domes Administratīvai komisijai uz izskatīšanu par
“Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu” piemērošanu nepilngadīgajām personām;
• 7 lietas nosūtītas Administratīvai komisijai (pēc piekritības t. skaitā par Brocēnu novada
domes saistošo noteikumu neievērošanu).
• 5 lietas nosūtītas Valsts policijai;
• 5 personas nogādātas Valsts policijā pēc ģimenes strīda.
2018. gadā pieņemti 15 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu neievērošanu.
Izvērtējot Administratīvo pārkāpumu protokola skaita dinamiku 3 gadu garumā, redzams, ka ir
vērojams pārkāpuma skaita samazinājums. Brocēnu novada pašvaldības policijas darba prioritāte ir
likumpārkāpumu profilakse. Iedzīvotāji tiek izglītoti, administratīvais sods tiek piemērots kā galējais
līdzeklis.
Arvien lietderīgāku nozīmi Kārtības uzturēšanai dod videokameru sistēmas ieviešana
Brocēnu pilsētā, kas ietaupa laika resursus patruļdarbā un dod iespēju nekavējoties novērst
pārkāpumus.
Regulāri notiek Pašvaldības policijas darbinieku profesionālo iemaņu pilnveide normatīvo
aktu pārzināšanā un fiziskās sagatavotības uzturēšanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas ikdienas
darbā, kā arī nodotas novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
Novadītas lekcijas novada skolās mācot ceļu satiksmes noteikumus, izskaidrojot sabiedriskās
kārtības noteikumus (saistošos noteikumus), vēršot uzmanību uz administratīvo atbildību un skolas
iekšējo kārtību noteikumu ievērošanu
Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 2018. gadā:
• Brocēnu novada pašvaldības pieņemtie un apstiprinātie Brocēnu novada sabiedriskās
kārtības noteikumi 22.03.2018.
• Uzstādītas videonovērošanas kameras Brocēnu pilsētā (Skola iela 18, Skola ielā 20).
• Iegādāti dzīvnieku ķeršanas aprīkojums (fiksators suņu sagūstīšanai, mikročipu lasītājs,
būris transporta gulivers, cimdi kaķu fiksācijai).
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•

Iegādāta aprīkojums par pārkāpumu novēršanu uz ūdeņiem (atklātu nelikumīgu zveju)
(PVC motorlaiva Kolibri, meklēšanas gaisma (lukturis), kronšteins, pulsar Helion
(termokamera), 3 D eholote, laivas motors, laivas transportēšanas piekabe.
• Kopīga sadarbība ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, apsekotas augsta sociālā riska
ģimenes;
• Piedalīšanās semināros “Pašvaldības policijas kompetence transportlīdzekļu apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu jomā”. “Personas aizturēšanas tiesiskie un praktiskie aspekti.
Juridiska korekta ziņojuma sastādīšana par veiktajām darbībām”. “Lietvedība
administratīvā pārkāpuma lietās III. daļa“. Pašvaldības policijas darbinieku fiziskās
sagatavotības un tuvcīņas nodarbības.
2018. gada budžeta izlietojuma izpilde
Tabula Nr.49
Nosaukums
EUR
Darba samaksa + VSAO
58 387,16
Mācību darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
24,70
Pakalpojumi
6 899,5
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
5 912,56
Pamatkapitāla veidošana, pamatlīdzekļi
2 897,44
2018. gada kopējais uzlikto naudas sodu pārskats
Nosaukums

Tabula Nr.50

EUR

Administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem
LĒMUMS par saukšanu pie administratīvās atbildības
Par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaida
konstatēšanai veikto pārbaudi

480,00
3 065,00
485,15

2018. gada ieņēmumi:
• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem EUR 380;
• Par administratīvo pārkāpumu sodiem EUR 1 030;
• Pārējie nenodokļu un ieņēmumi (Par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošu
vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaudi) EUR 203,45;
• Naudas sodi un sankcijas kopā EUR 1 613,40.

Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava
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