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Cienījamie 2020. gada publiskā pārskata lasītāji! 

 

Brocēnu  novada  pašvaldība  ir  sagatavojusi  un  nodod  Jūsu  vērtējumam  Brocēnu  

novada  pašvaldības  2020.gada  publisko  pārskatu.  

    Brocēnu  novada  pašvaldības  2019.gada publiskais pārskats ir sagatavots  atbilstoši 

LR likuma “Par pašvaldībām” 72.panta, LR likuma “Par  budžetu  un  finanšu  vadību” 

14.panta 3.panta,  LR Ministru  kabineta  2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi  

par  gada  publiskajiem  pārskatiem”  prasībām.  Tā  mērķis ir sniegt  iedzīvotājiem  

pārskatāmu, saprotamu, pilnīgu  informāciju par  pašvaldību  un  tās  iestādēm,  sniegtajiem  

pakalpojumiem,  kā  arī  informēt  par  finanšu  līdzekļu  izlietojumu.  2020. gada  publiskais  

pārskats  ir  sagatavots  kā  informatīvs  materiāls  ikvienam  Brocēnu  novada  iedzīvotājam 

un citiem  interesentiem, lai   veicinātu  iedzīvotāju  izpratni  par  pašvaldības  darbu  un  

novadā  notiekošo. Ja Jums, cienījamie Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada publiskā 

pārskata lasītāji, rodas jautājumi vai ierosinājumi novada straujākai attīstībai un izaugsmei, 

aicinu sazināties ar pašvaldības darbiniekiem. Mēs vienmēr būsim atvērti jebkuram 

racionālam priekšlikumam vai ierosinājumam. 

     Brocēnu  novada  pašvaldība  turpina  darbu  Brocēnu  novada iedzīvotāju  labā,  

koordinējot  un  saskaņojot pašvaldības, valsts  un  uzņēmēju  intereses, veicinot  novada  

attīstību. Mēs joprojām esam bagāti un lepojamies ar savu vēsturi, dabas apskates objektiem, 

novadnieku sasniegumiem ikvienā jomā – uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un 

lauksaimniecības nozarē. 

           Lai veidotu ģimenisku vidi valstī un sniegtu papildu iespēju iedzīvotājiem iesaistīties 

ģimenēm draudzīgu vietu attīstībā, kopš 2017. gada tiek organizēts konkurss “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība”. Pateicoties novada iedzīvotāju aktīvai līdzdalībai konkursa 

“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” balsojumā Brocēnu novada pašvaldība tika nominēta 

konkursa otrajai kārtai. Ikviens priekšlikums un atsauksme sniedz ieguldījumu ģimeniskas 

vides veidošanai novadā. 

            2021.gada 3.jūnijā Sabiedrības  integrācijas fonds svinīgā ceremonijā atklāja jaunu 

iniciatīvu ‘’Ģimenei draudzīga darbavieta’’, kuras mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos 

darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. Kategorijā ‘’Pašvaldību pārvalde 

un nevaldības organizācijas’’ Brocēnu novada pašvaldība ir ieguvusi statusu ‘’Ģimenei 

draudzīga darbavieta 2021’’ kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja 

orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kas bijis izšķiroši Covid-19 

pandēmijas laikā, kad darbs, galvenokārt, noticis attālināti no mājām.  

 Vēlos pateikties visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestāžu un 

administrācijas darbiniekiem, domes deputātiem par ieguldīto darbu Brocēnu novada attīstībā. 

Laikā, kad pašvaldība ir pārmaiņu priekšā, gatavojoties novadu teritoriālajai reformai, vēlu 

visiem abpusēju sapratni, saticību un cieņu! Veidosim savu novadu tikpat jauku, tikai mazliet 

lielāku! 

 

Ar cieņu, 

 

Ārijs  Sproģis, 

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

 

Brocēnos, 2021. gada jūnijā 
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BROCĒNU NOVADA RAKSTUROJUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Brocēnu novada teritorijas struktūra (procentuāli) 
 

 
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 

„Schwenk”. Smilts atradnē iegūto derīgo izrakteni izmanto būvniecībai un cementa ražošanai.  
  

2%
28%

18%21%

31%

Brocēnu pilsēta

Blīdenes pagasts

Cieceres pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

Brocēnu novads izveidots 2001.gada 27. 

decembrī, apvienojoties Brocēnu pilsētai ar lauku 

teritoriju, Blīdenes pagatam un Remtes pagastam. 

2007. gadā novadam pievienoja arī Gaiķu pagastu.  

2010. gadā  Brocēnu lauku teritoriju pārdēvēja par 

Ciecere pagastu. Brocēnu novada kopējā 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 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.  
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Brocēnu novada pašvaldības simbolika ir Brocēnu novada ģerbonis, Brocēnu pilsētas 

ģerbonis, Brocēnu novada karogs un Brocēnu pilsētas karogs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Brocēnu novada karoga apraksts: Brocēnu novada karogs ir taisnstūra audums ar 

platuma un augstuma proporcijas attiecību 2:1; Šķelts no labās puses, ar pelēku diagonālu 

lēzenu pakāpienu joslu, kas sadala karogu divās vienādās daļās. Pelēkā 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. Ūdensroze simbolizē novada galveno 

vērtību - Brocēnu novada iedzīvotāju. 

 

 
 

Brocēnu pilsētas karoga apraksts: Brocēnu pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar 

platuma un augstuma proporcijas attiecību 2:1; Šķelts no labās puses, stiprinājuma virzienā ar 

4 lēzenu pakāpienu griezumu: zils ar pelēku. 1 – uz zilā fona izvietota baltā ūdensroze dabīgās 

krāsās. 

Brocēnu novada ģerbonis oficiāli apstiprināts 2014. gada 15. maijā pie LR 

Valsts Prezidenta.  Brocēnu novada ģerboņa apraksts: Brocēnu ģerbonis ir veidots 

uz spāņu tipa vairoga. Ģerboņa vairogs ar sudraba diagonālu joslu (lēzenu 

pakāpienu kreiso spāri) 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 mežus un laukus. Labā daļa ir zilā 

krāsā ar ūdensrozes attēlu un simbolizē novada dabas bagātības – ezerus, avotus, 

upes. Ūdensroze simbolizē novada galveno vērtību  - Brocēnu novada iedzīvotāju. 

 

Brocēnu pilsētas ģerbonis ir viens no Brocēnu pilsētas oficiālajiem 

simboliem, apstiprināts 2000.gadā. Ģerboņa vairogs ir sadalīts divās daļās ar 

diagonālu pakāpienveida dalījumu. Augšdaļa ir tumši zilā krāsā, kas 

simbolizē Cieceres ezeru, ar baltu ūdensrozi uz zaļas lapas – tā simbolizē Brocēnu 

pilsētas iedzīvotājus. Apakšdaļa ir sudraba krāsā un tā apzīmē pilsētas vērtīgās 

izejvielas — kaļķakmeni un mālu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Cieceres_ezers
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdensroze
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%BC%C4%B7akmens
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ls
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IEDZĪVOTĀJI 
 

 Brocēnu novadā uz 2021.gada 1.janvāri pēc PMLP datiem ir 6144 iedzīvotāji, kas ir 

par 53 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Brocēnu pilsētā – 3070 iedzīvotāji (pērn – par 

1 vairāk).  

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP sniegtajiem datiem) uz 01.01.2021. 
  Tabula Nr.1 

   

Iedzīvotāju 

skaits  
Brocēni 

Cieceres 

pagasts 

Blīdenes 

pagasts 

Remtes 

pagasts 

Gaiķu 

pagasts 

01.01.2011. 6897 3320 1030 920 830 797 

01.01.2012. 6978 3376 1040 923 829 810 

01.01.2013. 6801 3278 1032 913 807 771 

01.01.2014. 6539 3164 1014 848 765 748 

01.01.2015. 6372 3106 1013 797 740 716 

01.01.2016. 6377 3135 1012 772 737 721 

01.01.2017. 6187 3040 956 778 718 695 

01.01.2018. 6152 3039 953 759 700 701 

01.01.2019. 6155 3058 968 744 691 694 

01.01.2020. 6197 3071 973 739 698 716 

01.01.2021. 6144 3070 954 715 681 724 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 
      Pēc Lursoft statistikas datiem  (uz 16.06.2021.) Brocēnu novadā 2020.gadā bija 484  aktīvi 

uzņēmumi (par aktīvu uzņēmumu 2020.gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 

2020.gada un 2020.gadā turpinājis darbību).      
Tabula Nr.2 

NACE Darbības veids (pēc NACE) Skaits 

- NACE kods nav zināms 112 

01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 87 

49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 18 

01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 16 

02.20 Mežizstrāde 10 

41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 9 

01.29 Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana 9 

45.20 Automobiļu apkope un remonts 9 

47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 8 

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 8 

47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas 

preces, dzērienus vai tabaku 

7 

56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 6 

02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 6 

01.41 Piena lopkopība 6 

69.20 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu 

jautājumos 

6 

08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve 5 

96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 5 
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16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 4 

01.62 Lopkopības papilddarbības 4 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 4 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 4 

01.42 Citu liellopu audzēšana 3 

56.30 Bāru darbība 3 

32.99 Citur neklasificēta ražošana 3 

43.33 Grīdas un sienu apdare 3 

25.11 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana 3 

47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos 3 

74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 3 

45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība 3 

96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 3 

56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 3 

68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 2 

35.11 Elektroenerģijas ražošana 2 

95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts 2 

49.32 Taksometru pakalpojumi 2 

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības 2 

86.21 Vispārējā ārstu prakse 2 

62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi 2 

69.10 Juridiskie pakalpojumi 2 

47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

2 

22.23 Plastmasas būvelementu ražošana 2 

43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 2 

62.01 Datorprogrammēšana 2 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās 2 

31.09 Citu mēbeļu ražošana 2 

77.29 Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings 

2 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi 2 

30.12 Atpūtas un sporta laivu būve 2 

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 2 

43.32 Galdnieku darbi 2 

96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 2 

23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana 2 

38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 1 

10.89 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana 1 

43.29 Citu inženiersistēmu montāža 1 

47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem 1 

47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 1 

42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība 1 

01.30 Augu pavairošana 1 

50.30 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos 1 

16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 1 

27.40 Apgaismes ierīču ražošana 1 
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93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 1 

81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības 1 

17.23 Rakstāmpapīra ražošana 1 

74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi 1 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi 1 

93.11 Sporta objektu darbība 1 

47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 

71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 1 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 1 

01.45 Aitu un kazu audzēšana 1 

68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu 1 

52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība 1 

33.20 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana 1 

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana 1 

01.13 Dārzeņu audzēšana 1 

47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 

81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības 1 

45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 1 

47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos 1 

01.49 Citu dzīvnieku audzēšana 1 

46.74 Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 1 

33.17 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts 1 

46.13 Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 1 

55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība 1 

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 1 

01.47 Putnkopība 1 

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 

01.43 Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana 1 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana 1 

36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 1 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi 1 

25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana 1 

47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

1 

01.24 Sēkleņu un kauleņu audzēšana 1 

46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 1 

75.00 Veterinārie pakalpojumi 1 

77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings 

1 

38.21 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) 1 

47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos 1 

78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība 1 

61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi 1 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte 1 

81.21 Vispārēja ēku tīrīšana 1 
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82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi 1 

42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 1 

47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 

23.99 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 1 

86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 1 

46.19 Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība 1 

77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 1 

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 1 

59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana 1 

80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi 1 

01.25 Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana 1 

45.31 Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība 1 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana 1 

46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 1 

 

 

Brocēnu novada uzņēmumi  ar  lielāko  apgrozījumu (virs 10 000 EUR) 

 (Statistikas avots – Lursoft; statistika aktualizēta 16.06.2021.) 

  Sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuru juridiskā adrese reģistrēta Brocēnu novadā. 

  Sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši; 

nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevumu un ieguldījumu pārvaldes 

sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuru gada pārskati nav iesniegti vai vēl nav ievadīti Lursoft 

Gada pārskatu datu bāzē uz 16.06.2021.      
  Tabula Nr.3 

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) 
Apgrozījums, 

EUR 

Apgrozījuma 

izmaiņas pret 

2019, % 

Balex Metal, SIA 

Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu 

ražošana 7629957,00 6 

KARLSBERG, SIA Rakstāmpapīra ražošana 5008225,00 34 

Rapšulauks, SIA 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 2656724,00 83 

RĀVAS, SIA 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 2462200,00 -7 

MEŽALAUKI, Saldus rajona 

Blīdenes pagasta zemnieku 

saimniecība 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 1416959,00 8 

VIDUSKURZEMES AAO, SIA 

Atkritumu savākšana (izņemot 

bīstamos atkritumus) 1265837,00 0 

Aizupes Zeme, SIA 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 1052635,00 -12 

Sign + Display, SIA Apgaismes ierīču ražošana 997554,00 7 

CompositeLine, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību Plastmasas būvelementu ražošana 668512,00 18 

East-West Trading Company, 

SIA Mežizstrāde 621688,00 -60 

JUM TRANSPORTS,  SIA Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 541130,, -1 

Satiķu vārpa, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 524989,00 1 

ASEG, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība 483574,00 -12 

ČVP, SIA Mežizstrāde  454037,00 55 
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Western LV,  SIA 

Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un 

to piederumu tirdzniecība 449436,00 -28 

Pikšas, Gaiķu pagasta zemnieku 

saimniecība 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 396794,00 25 

SMUĢI,  SIA 

Grants un smilts karjeru izstrāde; 

māla un kaolīna ieguve 384512,00 20 

Klinkers, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību Grīdas un sienu apdare 371767,00 -20 

KRĀCES, Saldus rajona Remtes 

pagasta zemnieku saimniecība 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 364770,00 -10 

GRIĶI, Remtes pagasta 

zemnieku saimniecība 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 345978,00 20 

GRAUDIŅI, Remtes pagasta 

zemnieku saimniecība 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 309605,00 n/d 

Brocēnu sporta centrs, SIA Sporta objektu darbība 245792,00 -39 

Brocēnu aptieka, SIA  

Farmaceitisko izstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 245478,00 9 

Līdumi, Blīdenes pagasta 

zemnieku saimniecība Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana 220543,00 14 

KUBLS-CL,  SIA Plastmasas būvelementu ražošana 162120,00 -41 

UK, SIA Ceļu un maģistrāļu būvniecība 152044,00 82 

RW, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību Automobiļu apkope un remonts 151659,00 -26 

RUZE,  SIA  

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma 

izīrēšana un pārvaldīšana 139613,00 -14 

Kurzemes dabas fondi, SIA 

Sava nekustama īpašuma pirkšana un 

pārdošana 135975,00 2,94 reizes 

Klēts 2004, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 135280,00 -4 

Eirogarāžiņa,  SIA 

Automobiļu rezerves daļu un 

piederumu mazumtirdzniecība 132597,00 2,88 reizes 

BANDENIEKI, Saldus rajona 

Gaiķu pagasta zemnieku 

saimniecība 

Jaukta lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 118834,00 6 

Ciedru priede, SIA 

Starpniecība darbībā ar nekustamo 

īpašumu 118207,00 9 

Meduspils, SIA 

Pārējo citur neklasificētu pārtikas 

produktu ražošana 114841,00 20 

Graphic + Design, SIA 

Citi informācijas tehnoloģiju un 

datoru pakalpojumi 109604,00 67 

DERĪBAS,  SIA Piena lopkopība 98555,00 -27 

IP KOKS, SIA Mežizstrāde 95802,00 -22 

Tīrumi S,  SIA 

Cita veida transportlīdzekļu apkope 

un remonts 91906,00 -17 

NAEVUS, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Citur neklasificēta jaunu preču 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 85486,00 -13 

CRESTA,  SIA 

Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu 

ražošana 81230,00 -82 

Dekro E, SIA 

Restorānu un mobilo ēdināšanas 

vietu pakalpojumi 78389,00 -18 

BELET, SIA 

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, 

iekārtu un materiālo līdzekļu 

iznomāšana un ekspluatācijas līzings 74400,00 1 
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Vilciņi, Blīdenes pagasta 

zemnieku saimniecība Citu liellopu audzēšana 71405,00 17 

RADI, SIA Pārējo apmešanās vietu darbība 70212,00 1 

Imulas lauki, SIA 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 59500,00 44 

JAUNSTŪRI, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 53650,00 -7 

ZIEMEĻNIEKI, Saldus rajona 

Gaiķu pagasta zemnieku 

saimniecība Piena lopkopība 53168,00 1 

Kristas Ziedi, SIA 

Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas 

līdzekļu, istabas dzīvnieku un to 

barības mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 51999,00 -10 

Acoustics, SIA 

Citur neklasificēti profesionālie, 

zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 45674,00 -59 

KZE, SIA 

Citur neklasificēti individuālie 

pakalpojumi 40506,00 16 

AB CONSULT SIA, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību 

Citur neklasificēti individuālie 

pakalpojumi 39996,00 0 

RA VESELĪBAS CENTRS 

BROCĒNI,  SIA 

Pārējā darbība veselības aizsardzības 

jomā 39411,00 -6 

CĒRPI, Saldus rajona Remtes 

pagasta zemnieku saimniecība 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 38901,00 -26 

RAUJA Z, SIA 

Restorānu un mobilo ēdināšanas 

vietu pakalpojumi 38548,00 3 

NEGRO,  SIA Aitu un kazu audzēšana 38526,00 -15 

Sudrabiņi VK, SIA Mežizstrāde 38236,00 20 

DZIRNAVAS, Saldus rajona 

Brocēnu pilsētas zemnieku 

saimniecība Elektroenerģijas ražošana 34459,00 56 

Hēlija, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

Mežkopība un citas mežsaimniecības 

darbības 32859,00 -14 

KERAM, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība 32607,00 30 

KĀDO, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

Būvniecībai paredzēto betona 

izstrādājumu ražošana 32100,00 17 

Jaunrāvi, Gaiķu pagasta 

zemnieku saimniecība 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 31224,00 -18 

Vārpas, Remtes pagasta 

zemnieku saimniecība 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 27378,00 20 

Kadiķkoks, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Namdaru un galdniecības 

izstrādājumu ražošana 25172,00 n/d 

KLONI,  Saldus  rajona Gaiķu 

pagasta zemnieku saimniecība Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana 24697,00 -31 

RATIO MUNERIS, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību 

Uzskaites, grāmatvedības, audita un 

revīzijas pakalpojumi; konsultēšana 

nodokļu jautājumos 23981,00 3 

Pavasari RT,  SIA Citu liellopu audzēšana 23241,00 8,30  reizes 

Jaunlutriņu Zeme, SIA 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma 

izīrēšana un pārvaldīšana 17890,00 7 

Lielsatiķi,  Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma 

izīrēšana un pārvaldīšana 16503,00 -65 

AIVITE, SIA Cita izklaides un atpūtas darbība 15834,00 2,52  reizes 
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LENVIJA, SIA 

Pārējā mazumtirdzniecība 

nespecializētajos veikalos 14327,00 -50 

NEVITA, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Uzskaites, grāmatvedības, audita un 

revīzijas pakalpojumi; konsultēšana 

nodokļu jautājumos 13174,00 -42 

VĒVERI, Saldus rajona 

Brocēnu pilsētas zemnieku 

saimniecība 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība 

un lopkopība) 11809,00 -9 

PC EXPERT, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību Datoru un perifēro iekārtu remonts 10855,00 -6 

J.D.K., SIA Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 10009,00 -2 

 

 Uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijā reģistrēto uzņēmumu 

pamatkapitālos Brocēnu novadā pēc Lursoft statistikas datiem uz 16.06.2021. 
Tabula Nr. 4 

Ieguldītājs Valsts 
Ieguldījumi, 

EUR 

Uzņēmumu 

skaits 

CRIOZ HOLDINGS LIMITED Kipras Republika 1486230,00 4 

Balex Metal Sp. z o.o Polijas Republika 576520,00 1 

KARLSBERG AS Norvēģijas Karaliste 396043,00 3 

Prayez Francois Charles H Beļģijas Karaliste 11000,00 1 

Schulte-Hotte Markus 

Vācijas Federatīvā 

Republika 7568,00 4 

Saikkonen Jukka Tapani Somijas Republika 3001,00 2 

Andersone Liudmila Krievijas Federācija 2845,00 1 

Maag Michael 

Vācijas Federatīvā 

Republika 2844,00 1 

Welp Marcus Heinrich 

Vācijas Federatīvā 

Republika 2840,00 1 

Graf von Westphalen Matthias 

Wilderich 

Vācijas Federatīvā 

Republika 2828,00 1 

Ungeitis Stasys Lietuvas Republika 2196,00 1 

Schulte-Hotte Hubert Martin 

Vācijas Federatīvā 

Republika 1836,00 2 

WESTERN FABRICATIONS Lietuvas Republika 1451,00 1 

Žarnauskas Mykolas Lietuvas Republika 1422,00 1 

Plotnikov Valentin Krievijas Federācija 1372,00 1 

Grant Mahmoud Mohamed Khairat 

Abdeltawab A Ēģiptes Arābu Republika 1350,00 1 

Willen Ulrich 

Vācijas Federatīvā 

Republika 952,00 1 

Terlunen Christian Heinrich 

Vācijas Federatīvā 

Republika 924,00 1 

Odobert Yves Andre Francijas Republika 42,00 1 

Zakharov Yury Krievijas Federācija 2,00 1 

 

2020.gadā ieguldījumu apjoms palielinājies par EUR 26372,00, t.sk., no ieguldītāja, kurš 

nāk no Norvēģijas EUR 25000,00, no ieguldītāja, kurš nāk no Krievijas Federācijas EUR 

1372,00. 
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Brocēnu novadā reģistrēto uzņēmumu nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 

2020.gadā (tūkst. EUR; pēc Lursoft statistikas datiem, avots: VID) 

Nosakot nodokļu maksātāju valsts budžetā veikto maksājumu kopsummu, tika atlasīti 

maksājumi sekojošos maksājumu veidos: iedzīvotāju ienākumu nodoklis, valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, dabas resursu 

nodoklis, akcīzes nodoklis, azartspēļu un izložu nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, subsidētās 

elektroenerģijas nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, muitas nodoklis. 

Taksācijas gadā valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu rēķina, atskaitot no valsts 

kopbudžetā iemaksātās nodokļu summas atmaksāto summu, ņemot vērā arī pārskaitījumus no 

viena maksājuma veida uz otru. 
Tabula Nr.5 

Uzņēmums Kopējie 

maksājumi 

 valsts 

kopbudžetā 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

 nodoklis 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

Balex Metal,  SIA 524,79 79,88 179,37 

KARLSBERG, SIA -231,80 72,16 166,82 

RĀVAS, SIA 179,21 64,02 119,88 

VIDUSKURZEMES AAO, SIA 181,60 32,03 71,81 

Sign + Display, SIA 192,20 17,95 49,71 

East-West Trading Companu, SIA 10,09 5,80 8,64 

Satiķu vārpa, Sabiedrība ar  ierobežotu atbildību -46,51 5,85 8,65 

Klinkers, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3,94 0,36 2,75 

Brocēnu sporta centrs, SIA 76,82 12,50 22,78 

UK, SIA 13,81 7,15 18,30 

Kurzemes dabas fondi, SIA -3,86 2,24 4,48 

Ciedru priede, SIA 7,51 6,82 1,98 

Meduspils, SIA 20,98 1,85 9,35 

Graphic +Design, SIA 49,12 8,72 18,79 

IP KOKS, SIA 26,56 3,47 9,12 

Dekro E, SIA 17,55 2,81 11,06 

BELET, SIA 15,11 4,48 0,10 

RADI, SIA 10,89 0,67 7,60 

Imulas lauki, SIA 3,79 1,75 2,30 

AB CONSULT SIA, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

12,91 5,41 0,00 

Kristas ziedi, SIA 7,46 0,66 3,86 

Acoustics, SIA 5,47 1,13 1,20 

KZE, SIA 9,01 1,95 3,66 

RAUJA Z, SIA 5,68 0,44 5,21 

Sudrabiņi VK, SIA 3,80 0,00 0,00 

Hēlija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2,29 0,00 1,93 

KERAM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3,53 0,00 0,00 

KĀDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2,78 1,07 2,62 

RATIO MUNERIS, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

4,50 0,00 0,00 

Jaunlutriņu Zeme, SIA 4,11 0,32 0,00 
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Lielsatiķi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,20 0,29 0,61 

AIVITE, SIA 1,97 0,00 0,00 

LENVIJA, SIA 3,88 0,97 2,89 

NEVITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3,70 0,98 2,72 

PC EXPERT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,67 0,00 0,00 

J.D.K.,  SIA 0,38 0,10 0,66 

ZEZER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0,27 0,10 0,16 

MAIGAS, SIA 1,07 0,00 0,00 

Sella AM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0,59 0,00 0,00 

80 dienas, SIA 0,97 0,00 0,00 

Austrumu Bārs, SIA 0,03 0,01 0,02 

AK Remontdarbi, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

0,17 0,00 0,00 

Gaiķu AKMENS, SIA 0,66 0,00 0,33 

NX Auto, SIA 0,05 0,00 0,00 

SANBERG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -87,68 25,26 67,90 

BROCĒNU SILTUMS, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

336,90 66,05 161,46 

Rapšulauks, SIA -84,83 55,01 23,28 

Aizupes Zeme, SIA -49,17 22,06 22,10 

Būvmateriālu Transports, SIA 268,36 63,09 96,39 

STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE, SIA 215,02 16,04 54,11 

Brocēnu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

137,69 7,66 25,11 

DLL – TRANSPORTS, SIA 98,27 19,46 43,57 

EkoDeal,  SIA 121,35 19,38 52,22 

Western LV, SIA 49,89 1,34 6,63 

CompositeLine, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 83,38 27,70 50,16 

ASEG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 19,62 13,52 32,04 

JUM TRANSPORTS, SIA 92,23 21,83 43,19 

SMUĢI, SIA 70,24 11,32 16,51 

CRESTA, SIA 38,26 7,30 16,36 

TOLE, SIA 57,25 3,44 13,21 

ČVP, SIA 60,51 4,25 12,93 

EURIMA, SIA 19,52 2,99 8,19 

VRG, SIA 41,25 16,06 20,83 

KUBLS-CL, SIA -46,48 1,13 2,02 

AIWENGO LOGISTICS, SIA 11,94 0,66 2,71 

Brocēnu aptieka, SIA 25,12 7,06 11,23 

RW, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 11,43 0,39 3,06 

Werkstatt, SIA 50,58 10,36 16,14 

AP INVESTĪCIJAS, SIA 26,08 2,42 4,26 

RUZE, SIA 11,49 0,97 5,58 

MCS serviss, SIA 17,11 1,37 8,93 

Klēts 2004, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -61,17 2,11 4,54 

Conak Steel, SIA 1,01 2,29 4,02 



15 

 

DERĪBAS, SIA -11,20 6,92 3,96 

Liepas Veterinārā ambulance, SIA 13,77 1,90 5,18 

Vigi GB, SIA 12,25 0,94 6,75 

NARSS, SIA 4013 6,20 10,72 

Tīrumi S, SIA 5,61 0,23 4,61 

BEAVER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8,05 1,18 1,57 

TEIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7,45 1,44 4,75 

Juridiskais birojs GF, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

20,02 3,54 6,71 

NAEVUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 25,83 6,13 13,88 

VIA NORTH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 25,83 6,13 13,88 

Dizaina Mēbeļu Studija, SIA 2,70 0,41 2,11 

Jāņa Sergejenko ģimenes ārsta prakse, SIA 12,60 3,64 8,94 

MALKA.LV, SIA 0,68 0,49 0,83 

JAUNSTŪRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -6,27 0,16 1,69 

BL meži, SIA -0,32 0,17 1,47 

Lielsatiķi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,20 0,29 0,61 

Eirogarāžiņa , SIA 28,13 4,70 12,42 

NEGRO, SIA -0,89 0,19 1,24 

PAX, SIA 0,41 0,07 0,29 

Aivis 77, SIA 11,87 3,79 3,65 

RA VESELĪBAS CENTRS BROCĒNI, SIA 7,23 2,59 4,62 

LEPARD, SIA 13,09 0,00 0,00 

MHLprint, SIA 1,10 0,20 0,70 

Signet LV, SIA 2,50 0,00 0,00 

KOXOS, SIA 0,31 0,00 1,,95 

ZVEJNIEKI 2000, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

3,55 0,49 2,91 

Metriņš AEG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2,16 0,28 1,88 

Metriņš EA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5,46 0,09 2,34 

AK service, SIA 5,24 0,00 0,00 

LAIPA SPA, SIA 2,65 0,00 0,00 

EMBURGAS ŪDENS, SIA 2,70 0,00 0,0 

Pavasari RT,  SIA -1,08 0,16 0,26 

MachinaLID, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3,25 0,00 0,00 

Labība un rapsis, SIA -0,12 0,16 0,00 

ĒRPALIČI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -2,57 0,00 0,00 

Kadiķkoks,  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,64 0,13 2,74 

DERĪBAS,  SIA -11,20 6,92 3,96 

NEGRO,  SIA -0,89 0,19 1,24 

ASEG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 19,62 13,52 32,04 

 

Saskaņā ar SIA “Brocēnu sporta centrs” pasūtījumu 2020. gada septembrī, Lielcieceres ielā 

2B, Brocēnos, Brocēnu novadā, paredzēts būvēt jaunu automazgātavu ar iespēju vienlaicīgi 

apkalpot 3 transporta līdzekļus. Pēc automazgātavas uzstādīšanas plānots veidot apstādījumus. 

2021.gada janvārī notika šīs  būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 
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2021. gada 30. aprīlī uzņēmumu grupa Graanul Invest  informēja pašvaldību par plānu 

uzsākt koksnes granulu rūpnīcas būvniecību Brocēnos. Rūpnīcas būvniecība tika saskaņota jau 

2016. gadā, taču process tika atlikts saistībā ar ražošanas un investīciju apjoma samazināšanu. 

 Pieaugot kokskaidu granulu pieprasījumam, uzņēmums turpina veikt jaunas investīcijas 

ražošanas attīstībai. Koksnes granulu rūpnīcas izveide Brocēnu novadā ļaus palielināt Graanul 

Invest grupas kopējo ražošanas apjomu, izmantot Dienvidkurzemes mežizstrādes un kokapstrādes 

uzņēmumu radīto izejvielu bāzi, kā arī pilnveidot ražošanas tehnoloģiju, kombinējot esošo rūpnīcu 

veiksmīgākos risinājumus. Kopumā investīciju projekta ietvaros AS Graanul Invest plāno veikt 

ieguldījumus 22 milj. eiro apmērā. Brocēnu ražotnē plānots saražot līdz pat 250 000 tonnas koksnes 

granulu gadā. 

Jau vairākus gadu desmitus Brocēnu novadā savu saimniecisko darbību izvērsusi 

SCHWENK Latvija SIA (2019.gada 9.oktobrī cementa ražotājs SIA  ‘’Cemex’’ pēc īpašnieka 

maiņas mainīja nosaukumu par SIA ‘’Schwenk Latvija’’), juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-28, 

Rīga. SCHWENK ir vācu būvmateriālu ražotājs, kas dibināts 1847.gadā Ulmā, Vācijā. SIA 

“SCHWENK  Latvija” investīcijas 34 miljonu eiro apmērā Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanā 

– lielākais investīciju projekts kopš jaunās Brocēnu cementa rūpnīcas atklāšanas paredz ievērojamu 

efektivitātes pieaugumu un ietekmes uz vidi samazināšanu. Plānots, ka 2021.gada nogalē Brocēnu 

cementa rūpnīcā darbu sāks vēl vienas cementa  dzirnavas un daudzkambaru siloss cementa 

uzglabāšanai. Tas ļaus efektīvāk izmantot cementa rūpnīcas esošo kapacitāti, paplašināt Latvijā 

ražotā cementa klāstu ar videi draudzīgākiem produkta veidiem un raudzīties jaunu eksporta tirgu 

virzienā.  Cementa dzirnavas ir viens no būtiskākajiem ražošanas objektiem rūpnīcā. Topošo 

dzirnavu jauda būs līdz 170 tonnām cementa stundā, atkarībā no cementa tipa. Tās sniegs iespēju 

pievienot Brocēnu cementa sortimentam vēl divas jaunas markas un daļēji aizstās vecākās 

paaudzes un energointensīvāko dzirnavu izmantošanu. Savukārt 60 metru augstā daudzkambaru 

silosa ietilpība būs 125 000 tonnas un tajā vienlaikus varēs uzglabāt piecus dažādus cementa tipus, 

tādējādi ievērojami palielinot piegādes kapacitāti un loģistikas plūsmas efektivitāti klientiem 

Latvijā, Baltijā un Ziemeļeiropā. Vērienīgais projekts tiek īstenots SCHWENK Latvijas un Vācijas  

inženieru vadībā, piesaistot pieredzējušus nozares ekspertus  Eiropā. Cementa dzirnavas ir unikāla 

un izmēra ziņā ievērojama inženiertehniska būve – korpusa garums ir 14 metri, diametrs – 4,4 

metri, svars – 137 tonnas. Topošās cementa dzirnavas būs astotās pēc skaita, kas jebkad darbojušās 

cementa ražošanā Brocēnos kopš rūpnīcas atklāšanas 1938. gadā. Jau pašlaik aptuveni 70% no 

Brocēnos ražotā cementa eksportē uz Ziemeļvalstīm.  

SCHWENK Latvija ir daļa no SCHWENK būvmateriālu ražošanas grupas – vecākā 

ģimenei piederošā nozares uzņēmuma Eiropā, kas vienlaikus ir arī līderis inovācijās. Brocēnu 

cementa rūpnīcai, kas jau tagad ir viens  no modernākajiem un videi  draudzīgākajiem nozares 

paraugiem Eiropā, ir attīstības  plāns – vēl straujāka CO2 emisiju samazināšana, izmantojot gan 

mūsu rīcībā jau esošos līdzekļus, gan radot jaunas tehnoloģijas. Viens no virzieniem ietekmes uz 

vidi mazināšanai ir alternatīvā kurināmā izmantošana.    

Jau pašlaik aptuveni 85% no visa Brocēnu cementa rūpnīcā izmantotā kurināmā ir 

alternatīvais – no šķirotiem un īpaši sagatavotiem sadzīves un  rūpnieciskajiem atkritumiem ražots 

maisījums, smalcinātas autoriepas, neitralizēta piesārņota augsne, kuras izmantošanā SCHWENK 

bija partneris Inčukalna dīķu sanācijas projektā.  Brocēnu cementa rūpnīca ir partneris Eiropas 

Savienības programmas Horizon projektā Genesis, kas paredz oglekļa uztveršanas tehnoloģiju 

testēšanu.  Cementa dzirnavu un silosa  būvniecība ir vērienīgākais, bet ne vienīgais SCHWENK 

Latvija attīstības projekts. 2020.gadā tikai atjaunots betona piegādes autoparks, iegādājoties 12 

jaunus betonvedējus ar videi draudzīgāko, EURO 6 tipa dzinēju.  Tika atjaunota arī karjeros 

izmantotā tehnikas flote, tajā skaitā ar Eiropā lielāko ekskavatoru darbam kaļķakmens karjerā.  

SCHWENK Latvija ir vadošais būvmateriālu ražotājs Latvijā, kas klientiem nodrošina 

augstvērtīgu cementu, betonu un minerālmateriālus. Ražošana notiek Latvijā vienīgajā un vienā no 
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Eiropā modernākajām cementa rūpnīcām Brocēnos, piecās betona ražotnēs un vairākos 

minerālmateriālu karjeros Latvijā.   

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē atrodamo informāciju, SCHWENK Latvija, SIA apgrozījums 

par pēdējo noslēgto gadu (par 2019. gadu; līdz 01.06.2021. gada pārskats par 2020. gadu vēl nebija 

iesniegts vai dati ievadīti Lursoft datu bāzē) EUR 94,459,319,00,  peļņa pēc nodokļiem EUR 

36,399,223,00, darbinieku skaits 364.   

SCHWENK Latvija   kopējie  maksājumi valsts kopbudžetā 2020. gadā  2581,64 (tūkst. 

EUR), iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1640,15 (tūkst. EUR), valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas  3226,13 (tūkst. EUR). 

 

Atzīmējot Pasaules vides dienu, 2021.gada 4.jūnijā, Valsts vides dienests pasniedza Gada 

balvas vides aizsardzībā ‘’Zaļā izcilība 2021’’. Nominācijas ‘’Zaļā izcilības balva atkritumu 

apsaimniekošanā un sanācijā’’ laureāts SIA ‘’SCHWENK Latvia’’. 

 

            Kopš 2019.gada nogales Brocēnos, Liepnieku ielā 1 lielākais pašmāju degvielas tirgotājs 

SIA ‘’Virši - A’’ (juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles 

novads)  darbojas jauna uzpildes stacija (DUS). Šī pilna servisa spēka stacija nodrošina klientiem 

degvielas uzpildes, veikala un automazgātavas pakalpojumus. DUS izveidē Brocēnos uzņēmums 

investēja vairāk nekā 1 miljonu EUR  Sabiedrības kopējie maksājumi valsts kopbudžetā 2020.gadā 

43231,90 (tūkst. EUR), iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1300,67 (tūkst. EUR), valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 2490,00 (tūkst. EUR). 

 

           Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem   reģistrēto bezdarbnieku skaits uz  2020.gada 

31.decembri  

Reģions  Reģistrēto bezdarbnieku 

skaits 

Bezdarba līmenis, 

% 

Valstī  69605 6,0 

Kurzemes statistiskais reģions 8887 6,2 

Brocēnu novads 211 6,3 

 
Bezdarba līmenis = reģistrēto bezdarbnieku skaits : iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā x 100 
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BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Pašvaldības  nosaukums                  Brocēnu novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese            Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851  

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.             90000024417 

PVN maksātāja reģ. Nr.                   LV90000024417 

Mājas lapa                                        www.broceni.lv 

E-pasts                                             pasts@broceni.lv 

 

Novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Brocēnos. Saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu “Par pašvaldībām” un atbilstoši Brocēnu novada pašvaldības nolikumam 

(Saistošie noteikumi Nr. 8, apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.04.2016. sēdes 

lēmumu Nr.7,2.§.; grozījumi: Brocēnu novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi Nr.20 

(lēmums Nr.17,27.§. no 23.11.2017.); Brocēnu novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi 

Nr.7 (lēmums Nr.5,3.§. no 22.02.2018.); Brocēnu novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi 

Nr.23 (lēmums Nr.17,4.§. no 25.10.2018.); Brocēnu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 

(lēmums Nr.13,3.§. no 26.09.2019.)), Brocēnu novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību 

nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Brocēnu novada pašvaldības dome, ko veido 

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti:  

       Ārijs Sproģis (Latvijas Zaļā partija); 

       Daila Frīdmane (Latvijas Zaļā partija); 

       Zigmunds Zaļenko (Latvijas Zaļā partija); 

       Jānis Sergejenko (Latvijas Zaļā partija); 

       Daina Gredzena (Latvijas Zaļā partija); 

       Irēna Birgersone (Latvijas Zaļā partija); 

       Ansis Ābuls (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA); 

       Zigmunds Georgs Fīrers (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA); 

       Kristīna Maslovska (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK); 

       Inta Uzule-Rancāne (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK); 

       Vjačeslavs Tarasovs (Latvijas Reģionu apvienība); 

       Aivis Bruža (Latvijas Reģionu apvienība); 

       Ieva Ostrovska  (Latvijas Zaļā partija); 

       Vineta Sālava (Latvijas Zaļā partija); 

       Ilze Konstante (Latvijas Zaļā partija). 

Domes priekšsēdētājs – Ārijs Sproģis (Brocēnu novada pašvaldības domes 14.11.2019. 

ārkārtas sēdes lēmums Nr.15,3.§.) no 14.11.2019. 

Domes priekšsēdētāja vietniece – Vineta Sālava (Brocēnu novada pašvaldības domes 

28.11.019. sēdes lēmums Nr.16,29.§.) no 29.11.2019. 

Brocēnu novada pašvaldības darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Brocēnu novada 

pašvaldības Nolikumu, izveidotas četras pastāvīgas deputātu komitejas:  

Finanšu komiteja ( 9 deputāti): 

Ārijs Sproģis (komitejas priekšsēdētājs), Ansis Ābuls, Daila Frīdmane, Daina Gredzena, Ieva 

Ostrovska, Ilze Konstante, Kristīna Maslovska, Vjačeslavs Tarasovs, Vineta Sālava; 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja ( 5 deputāti): 

Daila Frīdmane (komitejas priekšsēdētāja), Aivis Bruža, Inta Uzule-Rancāne, Irēna Birgersone, 

Zigmunds Zaļenko;  

Attīstības  komiteja (7 deputāti): Ārijs Sproģis (komitejas priekšsēdētājs), Aivis Bruža, 

Ilze Konstante, Inta Uzule-Rancāne, Irēna Birgersone, Vineta Sālava, Zigmunds Georgs Fīrers; 

http://www.broceni.lv/
mailto:pasts@broceni.lv
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Sociālā un sabiedriskās drošības komiteja (5 deputāti): Daina Gredzena (komitejas 

priekšsēdētāja), Ansis Ābuls (komitejas priekšsēdētājas vietnieks), Jānis Sergejenko, Ieva 

Ostrovska, Vjačeslavs Tarasovs.  

Deputātu skaits komitejās pēc 2017.gada 3.jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām nav 

mainījies. 

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā Brocēnu novadu pārstāv Brocēnu 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis, Brocēnu novada pašvaldības iestādes 

“Sociālais dienests” vadītāja Vineta Frīdmane, pieaicinātā pašvaldības policijas amatpersona, bez 

balss tiesībām, Brocēnu novada pašvaldības Policijas priekšnieks Gatis Lieldaudzietis. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Brocēnu novada teritoriālajās 

vienībās un veicinātu teritoriālo vienību attīstību, pašvaldības dome izveidojusi pagastu pārvaldes: 

Blīdenes  pagasta pārvalde, ar pakalpojumu centru “Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, 

Brocēnu novads, LV-3852, e-pasts: blidene@broceni.lv; 

Remtes pagasta pārvalde, ar pakalpojumu centru “Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, 

Brocēnu novads, LV-3871, e-pasts: remte@broceni.lv;  

Gaiķu pagasta pārvalde, ar pakalpojumu centru “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu  pagasts, 

Brocēnu novads, LV-3873, e-pasts: gaiķi@broceni.lv.  

 

Brocēnu novada pašvaldības administrācija ir  pašvaldības iestāde, kas nodrošina 

Brocēnu novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora 

vietnieka, iekšējā auditora, sabiedrisko attiecību speciālista, personāla nodaļas, juridiskās nodaļas, 

attīstības nodaļas, valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra, finanšu vadības un 

grāmatvedības nodaļas, tehniskā nodrošinājuma nodaļas, izglītības nodaļas, īpašuma pārvaldes 

nodaļas. 

Izpilddirektors – Tālivaldis Bērtulsons (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības 

domes  26.10.2017. sēdes lēmumu Nr.16,29.§. iecelts amatā no 01.11.2017.). 

Izpilddirektora vietniece – Karīna Ciesmane (no 08.10.2018.; Brocēnu novada 

pašvaldības domes 12.01.2018. ārkārtas sēdes lēmums Nr.1,3.§. “Par Brocēnu novadā strādājošo 

amatu kataloga apstiprināšanu”). 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja – Viļute Neimeta  (no 23.05.2016.; Brocēnu 

novada pašvaldības domes  20.04.2016. sēdes lēmums Nr.7,19.§. “Par Brocēnu novadā strādājošo 

amatu kataloga apstiprināšanu”). 

 

2020.gada Brocēnu novada pašvaldības gada pārskata revidents Zvērinātu revidentu 

komercsabiedrība SIA ‘’Auditorfirma Padoms’’, reģ. Nr.40002056598 (apstiprināts ar 

Brocēnu novada pašvaldības domes 23.07.2020. sēdes lēmumu Nr.13,8.§.).  

 

Pašvaldības funkciju realizēšanai Brocēnu novada pašvaldības domes pakļautībā darbojas 

sekojošas iestādes: 

1. Brocēnu pilsēta un Cieceres pagastā:  

1.1. Brocēnu novada pašvaldības administrācija; 

1.2. Brocēnu novada Būvvalde;  

1.3. Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

1.4. Brocēnu  novada bāriņtiesa;  

1.5. Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” un tās struktūrvienība „Dienas 

centrs”;     

1.6. Brocēnu vidusskola; 

mailto:blidene@broceni.lv
mailto:remte@broceni.lv
mailto:gaiķi@broceni.lv
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1.7. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs;  

1.8. Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;  

1.9. Pirmsskolas izglītības iestāde „ Mūsmājas; 

1.10. Pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”;  

1.11. Brocēnu pašvaldības bibliotēka;  

1.12. Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka;  

1.13. Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā; 

1.14. Brocēnu novada  pašvaldības policija. 

2. Blīdenes pagastā: 

2.1. Blīdenes pagasta pārvalde;  

2.2. Blīdenes kultūras nams;  

2.3. Blīdenes pagasta bibliotēka;  

2.4. Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”; 

2.5. Blīdenes pamatskola. 

3. Remtes pagastā: 

3.1. Remtes pagasta pārvalde; 

3.2. Remtes pamatskola; 

3.3. Remtes pagasta bibliotēka;  

3.4. Remtes kultūras nams;  

3.5. Brocēnu novada Pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”.  

4. Gaiķu pagastā: 

4.1. Gaiķu pagasta pārvalde;  

4.2. Gaiķu pamatskola; 

4.3. Gaiķu pagasta bibliotēka; 

4.4. Gaiķu pagasta Tautas nams; 

4.5. Gaiķu pagasta doktorāts; 

4.6. Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka. 

 Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto skaits uz 31.12.2020. – 464 

strādājošie (t.sk. projektos iesaistītie pedagogi, pulciņu vadītāji). 

 

 

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN FINANŠU RĀDĪTĀJI 

Brocēnu novada pašvaldības konsolidētais budžets vērsts uz pašvaldības iestāžu 

uzturēšanas izdevumu optimizāciju un efektīvāku resursu izlietojumu, lai nodrošinātu 

nepieciešamo funkciju izpildi, novirzītu finanšu līdzekļus novada attīstībai, apkārtējās vides 

sakopšanai  un ceļu uzlabošanai. Pārskata gada konsolidētā budžeta ieņēmumi bija 9 459 740 eiro, 

aizņēmums Valsts kasē bija 208 142 eiro  un naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. bija 485 605 

eiro. Līdz, ar to 2020.gadā kopējie finanšu līdzekļi bija 10 153 487 eiro. 

Brocēnu novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumus veido: 

Nodokļu ieņēmumi  bija 3 939 466 eiro, kas sastāv no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksājumiem 3 256 928 eiro, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 510 953 eiro . Lielāko 

ieņēmumu īpatsvaru pašvaldības pamatbudžetā sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 

un ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, 2020.gadā tie bija 41.75 % no pamatbudžeta 

ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumu palielinājums, salīdzinājumā ar 2019.gada ieņēmumiem, bija 10 

774 eiro, jeb 0.27 %.  

Nenodokļu ieņēmumi bija 1 227 686  eiro, t.i. 12.89% no Brocēnu novada pašvaldības 

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, nenodokļu ieņēmumi palielinājās 

par  813 240 eiro, jeb 196.22%. Būtiskākais nenodokļu palielinājums, salīdzinot pret iepriekšējo 
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gadu, bija no zemes īpašuma pārdošanas par 812 840 eiro un meža īpašuma pārdošanas par 28 681 

eiro.  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā  bija 372 712 eiro jeb 3.94% no 

pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, ieņēmumi samazinājušies par 49 232 eiro, 

jeb 11.67%.  

Transfertu ieņēmumi, kas sastāv no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim, 

novada skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba algām 

un sociālā nodokļa maksājumiem, mērķdotācijām skolēnu brīvpusdienām un mācību materiālu 

iegādei bija EUR 3 919 876 jeb 41.44% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2019. 

gadu, valsts budžeta transfertu ieņēmumi noteiktam mērķim samazinājušies par EUR 147 320 jeb 

3.62%.  

Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

salīdzinājums ar 2019. gadu 

Tabula Nr.6 

Posteņa nosaukums 
2019.gads, 

EUR 

2020.gads, 

EUR 

% pret 

iepriekšējo 

gadu  

Ieņēmumi kopā 8 832 278 9 459 740 7.10 

Nodokļu ieņēmumi 3 928 692 3 939 466 0.27 

Ienākuma nodokļi 3 409 640 3 256 928 -4.48 

Īpašuma nodokļi 519 052 510 953 -1.56 

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm    171 585 100  

Nenodokļu ieņēmumi 414 446 1 227 686 196.22 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 9 779 9 299 -4.91 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
4 421 2 853 -35.47 

Naudas sodi 2 515 2 521 0.24 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 818 23 147 67.51 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

383 913 1 189 866 209.93 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 421 944 372 712 -11.67 

Transferti 4 067 196 3 919 876 -3.62 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

6 347 2 292 -63.89  

Valsts budžeta transferti 3 509 661 3 649 004 3.97 

Pašvaldību budžetu transferti 551 188 268 580 -51.27 
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1.attēls. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā un 2020.gadā 

 

 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2020. gadā pašvaldības budžetā bija EUR 171 585. 

Salīdzinot ar 2019. gadu, ieņēmumi samazinājušies par EUR 18 977 jeb 9.96%. Atlikums uz 2020. 

gada 31. decembri bija EUR 97 838.  

Autoceļu fonda ieņēmumi 2020. gadā bija EUR 163 805. Salīdzinot ar 2019. gadu, 

ieņēmumi palielinājušies par EUR 8 886 jeb 5.74%. Atlikums uz 2020.gada 31. decembri bija EUR 

45 659. 

Brocēnu novada pašvaldības 

 dabas resursu nodokļa un autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi: 
Tabula Nr. 7 

Posteņa nosaukums 
2019.gads, 

EUR 
2020.gads, EUR 

pret iepriekšējo 

gadu % 

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
190 562 171 585 -9.96 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - auto ceļi 
154 919 163 805 5,74 

 

 

 

 
2.attēls Brocēnu novada pašvaldības dabas resursu nodokļu līdzekļi un autoceļu fonda ieņēmumi 
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Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada konsolidētā budžeta izdevumu izpilde 

Brocēnu novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2020. gada izdevumu segšanai, t.i., 

Brocēnu novada pastāvīgo funkciju izpildei, novada iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai un 

novada tālākai attīstībai ir izlietoti  EUR 9 852 357. Daļa budžeta līdzekļu tika novirzīta novada 

infrastruktūras attīstībai. 

Brocēnu novada pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

 
3. attēls. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajā kategorijām 2019. gadā un 2020. 

gadā 

 

Būtiskākais izdevumu palielinājums, pēc funkcionālajām kategorijām 2020. gadā, 

salīdzinot ar 2019. gadu, ir ekonomiskajā darbībā  par EUR 688 098 jeb 99.81%. Saimnieciskajā 

gadā  palielinājums ekonomiskajā darbībā saistīts ar projekta "Lauku grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos" realizāciju EUR 491 984. 

Otrs būtiskākais izdevumu palielinājums ir  teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā par EUR 

662 714 jeb 55.25%, kas saistīts ar Lielcieceres ielas izbūvi Brocēnos EUR 312 121 un iekškvartāla 

ceļu, gājēju celiņu pārbūvi, bērnu rotaļu laukuma “Saulgozis” izbūvi EUR 156 278. 

 

Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada 

konsolidētā pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums ar 2019. gadu. 
Tabula Nr. 8 

Posteņa nosaukums 
2019.gads, 

EUR 

2020.gads, 

EUR 

pret 

iepriekšējo 

gadu % 

Vispārējie valdības dienesti 1 354 489 938 042 -30,75 

Sabiedriskā kārtība un drošība 165 933 107 807 -35,03 

Ekonomiskā darbība 689 424 1 377 522 99,81 

Vides aizsardzība   358 202 100,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 199 589 1 862 303 55,25 

Veselība 14 577 11 560 -20,70 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 292 912 1 099 412 -14,97 

Izglītība 3 336 576 3 313 380 -0,70 

Sociālā aizsardzība 666 147 784 129 17,71 
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Dabas resursu nodokļa izdevumi 2020. gadā pašvaldības budžetā bija EUR 224 075 eiro. 

Salīdzinot ar 2019. gadu izdevumi palielinājušies par EUR 89 167 jeb 66.09%, no tiem EUR 92 901 

tika novirzīti projektam “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma 

riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā.” 

Autoceļu fonda izdevumi 2020. gadā bija EUR 217 203. Salīdzinot ar 2019. gadu, izdevumi 

palielinājušies par EUR 86 872 jeb 66.65%.  

 

 

Brocēnu novada pašvaldības  

dabas resursu nodokļa līdzekļi un autoceļu fonda izdevumi 
Tabula Nr. 9 

Posteņa nosaukums 
2019.gads, 

EUR 
2020.gads, EUR 

pret iepriekšējo 

gadu % 

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
134 908 224 075 66,09 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - auto ceļi 
130 331 217 203 66,65 

 

 
4.attēls Brocēnu novada pašvaldības Dabas resursu nodokļa līdzekļi un autoceļu fonda izdevumi  

 

Ziedojumi un dāvinājumu 

Ziedojumu un dāvinājumu  konta atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija  EUR 1 517, 

 ieņēmumi 2020. gadā bija EUR 200, izdevumi 2020. gadā bija EUR 1 716. Līdzekļi tika izlietoti 

atbilstoši norādītajiem mērķiem. 

Ziedojumi un dāvinājumu naudas atlikums uz 2020. gada 31. decembri bija EUR 1. 

 

 Saskaņā ar 2020. gada izdevumiem Tehniskās nodrošinājuma nodaļas_Informācijas 

sistēmas budžeta izlietoti ir EUR 20 692, tai skaitā ZZ Dats - NINO; SOPA; PERS; G-vedis; 

Lietvaris programmatūras uzturēšana, Kaspersky antivīrusa programmatūras licences visām 

izglītības iestādēm, administrācijai, licenču uzturēšana un Indesign, mājas lapas un e-pasta 

uzturēšana. Datortehnikas un komplektējošās daļas iegāde (datoru sistēmbloki, cietie diski, peles, 

monitori, klaviatūras, mikrofoni, maršrutētāji, komutatori, zibatmiņas, darba instrumenti). Kā arī 

kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas iekārtas darbi un iekārtu uzturēšana.      

            2020. gada galvenie uzdevumi, bija kopējais Brocēnu novada datortehnikas iepirkums, 

darbinieku attālinātās darba iespējas nodrošināšana, piekļuve Domes tīklam un tehniskais 

atbalsts. 
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Budžeta pamatizdevumi 
Tabula Nr. 10 

EUR Izdevumu pozīcija 

9 300,- Informācijas sistēmu uzturēšana (ZZ Dats - NINO; SOPA; PERS; G-vedis; Lietvaris) 

3 980,- 

Biroja preces un inventārs (kārtridži, cietie diksi, peles, klaviatūras, mikrofoni, maršrutētāji, 

komutatori, darba instrumenti).  

1 800,- Kaspersky Endpoint Security for Business administrācijai un Kaspersky antivirus iestādēm. 

1 500,- 

Triuph Adler 2500 MFP maināmas detaļas 2.komplekti ar darbu (Klientu apkalpošanas 

centrs un 205. kabinets). 

1 250,- 

Publiska portāla http://www.broceni.lv uzturēšana un uzlabošana, e-pasta serviss domenā 

broceni.lv. 

1 110,- Printēšanas pakalpojumi ar SIA ORTEGA MFP. 

1 100,- Stacionārais dators IT nodaļa 

  

 Īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzskaites datu 

salīdzināšanas rezultāti ar valsts reģistriem 

Pašvaldībai piederošie vai tiesiskajā valdījumā esošie nekustamie īpašumi (zemes, ēku 

(būvju) un dzīvokļa īpašumi) ir salīdzināti ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – VZD) pēc stāvokļa uz 31.12.2020. Salīdzinot 

Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites (bilances) datus ar VZD datiem tika 

konstatēts, ka pēc VZD datiem pašvaldības īpašumā ir 179 zemes vienības ar kopējo platību 

1157.97 ha, un tiesiskajā valdījumā ir 2803.33 ha.  

Saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības datiem 3722.02 ha. Starpība 175.35 

ha pēc inventarizācijas datiem veidojas: 

1) -239.28 ha starpība – bilancē ir uzskaitīta zemes platības: īpašumam “Kazarmas”, ir 

pārņemts no Valsts aģentūras, nav ierakstīts zemes grāmatā, 1 īpašums ir rezerves fonda zemes, 1 

īpašumi ir sadalīti atsevišķos zemes gabalos, izslēgti no uzskaites.  

2) 12.62 ha starpība – grāmatvedības uzskaitē veikta platību precizēšana ar VZD datiem, 

saskaņā ar veikto zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu un pārdoto domāto daļu izslēgšanu. 

 Pēc VZD datiem Brocēnu novada pašvaldības īpašumā ir 275 būves, tai skaitā 383 

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.  

Mežaudžu uzskaites datu salīdzināšanas rezultāti ar valsts reģistriem  

Mežaudzes salīdzinātas uz 31.12.2020, saskaņā ar Valsts Meža dienesta 31.12.2020. 

informāciju par mežaudzēm. Kopā pēc Valsts Meža dienesta datiem . 

Brocēnu novada pašvaldības meža zemju kopējā platība ir 702.71ha, kur mežaudžu bilances 

vērtība sastāda EUR 205473. 

 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. 

Ceļu uzskaites datu salīdzināšanas rezultāti ar valsts reģistriem  

Brocēnu novada pašvaldības ceļu un ielu bilances dati salīdzināti ar VAS „Latvijas valsts 

ceļi” Saldus nodaļas datiem 23.12.2020. vēstulē Nr.4.4.5/17950 Pēc VAS „Latvijas valsts ceļi” 

datiem Brocēnu novada pašvaldībai kopā pieder: 

1) autoceļi 168,82km, tai skaitā 2,92 km ar melno segumu;  

2) ielas 25.775 km, tai skaitā ar melno segumu 17.68 km;  
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3) divi tilti 33.5 m garumā. 

VAS “Latvijas valsts ceļi” dati sakrīt ar Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības datiem.  

Autotransporta salīdzināšana ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras datiem  

Brocēnu novada pašvaldības transportlīdzekļu bilances dati salīdzināti ar Valsts tehniskās 

uzraudzības aģentūras datiem 04.12.2020. vēstulē Nr.2020/VTUA1-6de/1519, kur Brocēnu 

novada pašvaldības īpašumā ir 1 traktors. 

 

Nepabeigtās celtniecības objektu vērtība                                                              Tabula Nr. 11 

Nr.p.k. Objekta nosaukums 

Veikto darbu 

samaksa, EUR 

1 Pasta ēka, Lielcieceres iela 6A un 6B 79013.00 

2 

Teritorijas labiekārtojuma izbūve pie Brocēnu KIC un Brocēnu KIC ēkas 

fasādes vienkāršotā atjaunošana, Lielcieceres ielā 10, Brocēni 13836.35 

3 

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts PII Mūsmājas, Lielcieceres ielā 

13a, Brocēnos 107112.27 

4 Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana, Dūņupes skvērs 19725.93 

5 

Finiša ēkas atjaunošanas, konteinertipa noliktavas un teritorijas 

labiekārtojuma būvprojekts, Ezera ielā 4, Brocēnos 2399.82 

6 Lielcieceres ielas pārbūve, Brocēni, Brocēnu novadā 370926.18 

7 Kanalizācijas vada ierīkošana Oškalnos, Brocēnu novads 127.05 

 Izmaksas kopā: 593140.60 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi       Tabula Nr. 12 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšana 2019. gads 2020 .gads   

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par zemi (EUR) 322575 320264   

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (EUR) 348400.11 348902.08   

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (%) 108.1% 108.94%   

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepriekšējo gadu parādi  

(EUR) 

36107.94 28522.13 
 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm     Tabula Nr. 13 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iekasēšana 2019. gads 2020. gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām un 

būvēm    (EUR) 

104036 91148 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (EUR) 104478.40 105130.30 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    (%) 100.43% 115.34% 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm  iepriekšējo gadu 

parādi  (EUR)           

2213.86 1619.09 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli                Tabula Nr. 14 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli iekasēšana 2019. gads 2020. gads 

Iekasējamā summa nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli (EUR)  21969 21540 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli (EUR) 23148.86 23579.29 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli (%) 105.37% 109.46% 

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli iepriekšējo gadu 

parādi (EUR) 

5028.07 3316.86 

 

 



27 

 

Galvojumi 
Tabula Nr.15 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

līguma 

summa, EUR 

Neatmaksātā 

summa, kurai nav 

iestājies 

maksāšanas 

termiņš (uz 

pārskata gada 

sākumu) 

Pārskata 

periodā 

atmaksātā 

summa, 

EUR 

Neatmaksātā 

summa, kurai nav 

iestājies 

maksāšanas 

termiņš (uz 

pārskata perioda 

beigām) 

 

Valsts kase Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

 attīstība Brocēnos; 

ES Kohēzijas fonda 

projekts; 

Aizdevuma līgums Nr. 

A1/1/11/187 

SIA 

Brocēnu 

Siltums 

03.06. 

2011. 

24.04. 

2021. 

366 531 49 539 39 624 9 915 

Valsts kase Kohēzijas fonda 

projektam Nr. 

5.3.1.0/17/I/002 

‘’Brocēnu 

ūdenssaimniecības 

attīstība, 2.kārta’’ 

SIA 

Brocēnu 

Siltums 

04.07. 

2018. 

20.06. 

2038. 

244 400 196 988 10 648 186 340 

   

 

 KOPĀ 610 931 246 527 50 272 196 255 
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Aizņēmumi 
     Tabula Nr. 16 

Aizdevējs Mērķis Parakstīšana

s datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

pārskata 

gada 

sākumu, 

EUR 

Aizņēmuma 

palielinājum

s, EUR 

Aizņēmuma 

samazinājums, 

EUR 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām, 

EUR 

Aizņēmuma 

neizmaksātā 

daļa līdz 

pārskata perioda 

beigām, EUR 

ALTUM Dzīvojamo māju 

renovācija Brocēnos 

09.08. 

2004. 

15.06. 

2023. 

1 048 373 186 661  53 052 133 609  

Valsts kase Lauku grants ceļu 

pārbūve  

uzņēmējdarbības 

attīstībai Brocēnu novada 

Remtes un Cieceres 

pagastos 

09.03. 

2018. 

20.02. 

2021. 

346 348 13 720  10 976 2 744  

Valsts kase Lauku grants ceļu 

pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai Brocēnu novada 

Blīdenes un Gaiķu 

pagastos 

12.07. 

2019. 

20.06. 

2034. 

560 000 410 804 149 196  560 000  

Valsts kase Laivu novietnes ēkas 

pārbūve, paplašinot 

darbnīcas telpu 

11.03. 

2020. 

20.02. 

2025. 

41 000  41 000 36 000 5 000  

Valsts kase Cieceres ezera un 

Dūņupes teritorijas 

labiekārtošana un dabas 

taku izveide 

12.03. 

2020. 

20.02. 

2025. 

41 000  41 000 36 000 5 000  

Valsts kase Pirmsskolas izglītības 

iestādes ‘’Mūsmājas’’ 

vienkāršota fasādes 

atjaunošana 

02.10. 

2020. 

25.04. 

2025. 

218 707  94 495  94 495 124 212 

Valsts kase Brocēnu kultūras un 

izglītības centra ēkas 

fasādes vienkāršota 

atjaunošana un bēniņu 

pārseguma siltināšana 

07.12. 

2020. 

20.11. 

2040. 

61 596  18 479  18 479 436 117 

   KOPĀ 

 

2 317 024 611 185 344 170 136 028 819 327 167 329 
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BŪVNIECĪBA UN NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

Brocēnu novada Būvvalde ar adresi Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads,  

LV-3851, e-pasts: buvvalde@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada būvvaldes 

Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 12.01.2018. ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.1,4.§.); būvvaldes vadītāja Līga Muižarāja. Būvvaldes sastāvā ietilpst būvvaldes vadītājs -  arhitekts 

un būvinspektors. 

 

Brocēnu novada būvvaldes 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.  

 

Būvniecības uzraudzības procesa ietvaros Brocēnu novada būvvaldes speciālisti 2020. gadā ir 

apsekojuši 43 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 2020. gadā Brocēnu novada būvvalde izskatījusi 30 jaunas būvniecības ieceres, 

izsniegusi būvatļaujas 30 objektiem, 18 būvatļaujās veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 

un 27 būvatļaujās – par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi, izskatījusi 27 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 15 apliecinājuma kartēs un 15 paskaidrojuma rakstos.  Brocēnu novada pašvaldības 
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administratīvajā teritorijā pakāpeniski tiek veikta arī vidi degradējošu objektu sakārtošana vai 

nojaukšana. 2020. gadā Brocēnu novada būvvalde ir sagatavojusi un izsniegusi 18 izziņas par būves 

neesību. 

 

2020. gadā Brocēnu novada būvvaldē izvērtētas  iesniegtās dokumentācijas objektu nodošanai 

ekspluatācijā, izsniegti 30 akti par ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā un veiktas 19 atzīmes 

paskaidrojuma rakstos un apliecinājuma kartēs par būvdarbu pabeigšanu. 

 

Būvniecības jomā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā 2020. gadā  uzrādās tendence, ka 

dominē objekti, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji notiek, piesaistot Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finanšu palīdzības līdzekļus.  

 

Brocēnu novada pašvaldība 2020. 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.  

 

Attīstības nodaļas nozīmīgākie veikumi novadā 2020. gadā:  

1. Izmantojot valsts budžeta dotāciju, darbu turpina Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (VPVKAC). 

2. Brocēnu Gaisa Takas 2020.gada sezonā (01.07.2020. līdz 31.10.2020.) apmeklējuši 1607 

apmeklētāji. 

3. Ar Brocēnu novada pašvaldības domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.10, 7.§ ”Par Brocēnu 

novada Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu” pagarināts 

Brocēnu novada Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam darbības termiņš līdz 2022.gadam 

ieskaitot. 

4. 2020.gada 4.decembrī Brocēnos tika organizēts Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēja 

iegādāties amatnieku un mājražotāju ražoto produkciju. Iedzīvotāji tika aicināti arī apmeklēt 

izgaismoto Cieceres ezera pastaigu taku, lai radītu Ziemassvētku noskaņu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2020. gadā realizētie projekti 

2020.gadā pabeigta 7 projektu realizācija, kopējās investīcijas EUR 1 360 688,90. 

Līdzfinansējumu projektu īstenošanai nodrošinājuši - ES Izglītības programma “Erasmus+”, 

Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas 

vides aizsardzības fonds (LVAFA). 
Tabula Nr. 17 

Nr 
Projekta 

nosaukums 

Identifikācijas 

numurs 
Īstenošanas laiks 

Izmaksas 

kopā 

(EUR) 

Līdz-

finansēju

ms 

(EUR) 

Līdz-

finansējuma 

avots 

1. IKT Brocēnos 
2019-1-LV01-

KA101-060271 

01.06.2019

. 

30.10.2020

. 
20314,00 20314,00 

 ES Izglītības 

progr.  

“Erasmus+” 

2. 

Tēvu mēnesis 

Brocēnos “Laiks 

kopā…” 

2020.LV/ĢDP/54/

01 

10.08.2020

. 

30.08.2021

. 
5900,00 5000,00 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

3. 

Lauku grants ceļu 

pārbūve 

uzņēmējdarbības 

attīstībai Brocēnu 

novada Blīdenes un 

Gaiķu pagastos 

19-02-A00702-

000012 

27.03.2019

. 

31.10.2020

. 
924269,55 504175,19 ELFLA 

4. 

Laivu novietnes 

ēkas pārbūve 

paplašinot darbnīcas 

telpu 

19-02-AL06-

A019.2201-

000006 

23.08.2019

. 

15.09.2020

. 
157187,62 45000,00 ELFLA 

5. 

Cieceres ezera un 

Dūņupes teritorijas 

labiekārtošana un 

dabas taku izveide 

19-02-AL06-

A019.2203-

000001 

22.08.2019

. 

09.10.2020

. 
75637,30 45000,00 ELFLA 

6. 

Vides stāvokļa 

uzlabošana un 

potenciālā vides 

stāvokļa 

apdraudējuma riska 

novēršana, 

pārbūvējot 

notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmu 

Gaiķu pagasta 

Satiķu ciemā 

1-08/309/2018 
11.06.2018

. 

23.07.2020

. 
118149,83 56000,00 LVAFA 

7. 

Jaunas 

infrastruktūras 

izveide Remtes 

ezera piekrastes 

teritorijā, publisko 

ūdeņu pieejamības 

un ilgtspējīgas 

attīstības 

nodrošināšanai 

1-08/413/2018 
05.04.2019

. 

25.09.2020

. 
59230,74 27459,00 LVAFA 

     1 360 688,90 702 948,19  
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Projekta “IKT Brocēnos” noslēguma konference 

 

 
 

Tēvu mēnesis Brocēnos “Laiks kopā…”, pasākums “Laiks kopā lasīt pasaku” 

 

 
 

Projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos” ietvaros 

pārbūvētais autoceļš “Smiltnieku ferma - Līdumi”, Blīdenes pagastā 

 



33 

 

 
 

Projekta “Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu” rezultāts 

 

 
 

Projekta “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot 

notekūdeņu attīrīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā” rezultāts 

 

       
 

Projekta “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” rezultāts 
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Projekta “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” rezultāts 

 

 

  

 
 

Projekta “Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, 

 publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros 

 pie Remtes ezera izbūvēts stāvlaukums 10 automašīnām un divas slūžas. 
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2020. gadā uzsāktie vai turpinātie projekti 

2020. gadā uzsākta vai turpināta 7 projektu realizācija, kopējās investīcijas EUR 326 744,04. 

Līdzfinansējumu projektu īstenošanai nodrošinājuši Eiropas Sociālais fonds (ESF), Valsts budžeta 

finansējums, Eiropas Savienības Izglītības programma "Erasmus+". 
Tabula Nr. 18 

Nr Projekta nosaukums 
Identifikācijas 

numurs 
Īstenošanas laiks 

Izmaksas 

kopā 

(EUR) 

Līdz-

finansēju

ms 

(EUR) 

Līdz-

finansējuma 

avots 

1. 

Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību 

profilaksei Brocēnu 

novadā 

9.2.4.2/16/I/086 
01.07.2017

. 

31.10.2023

. 
118 225,00 

100491,25 

17 733,75 

ESF 

Valsts budžeta 

finansējums 

2. 

Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs 

8.3.5.0/16/I/001 
01.01.2017

. 

30.12.2021

. 
42462,92 42462,92 ESF 

3. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai, 2.posms 

8.3.2.2/16/I/001 
01.09.2019

. 

30.05.2021

. 
64821,20 64821,20 ESF 

4. 

Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai - 

Pumpurs 

8.3.4.0/16/I/001 
01.01.2018

. 

30.12.2022

. 
31774,92 

(2020.gadā) 

31774,92 

(2020.gadā) ESF 

5. 
Kopā mācīties un 

praktizēt  

2020-1-LV01-

KA101-077339 

01.09.2020

. 

31.10.2021

. 
42440,00 42440,00 

 ES Izglītības 

programma 

“Erasmus+” 

6. 
Stronger schools with 

21st century skills 

2020-1-IT02-

KA229-

079606_6 

01.09.2020

. 

31.08.2022

. 
27020,00 27020,00 

ES Izglītības 

programma 

“Erasmus+” 

7. Kurzeme visiem 9.2.2.1./15/I/004 
01.07.2015

. 

31.12.2022

. 
0,00 0,00 ESF 

     326 744,04 326 744,04  

 

 
 

Jauniešu iniciatīvas projekta “Informēts un iesaistīts” noslēguma pasākums. 

 Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 
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Brocēnu novada pašvaldības projektu fonds, sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru tiek īstenota ar BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PROJEKTU FONDA atbalstu. 

Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta Projektu fonda finanšu apjoms: 

1. Iniciatīvas projektu programma EUR 15 000; 

2. Bērnu un jauniešu nometņu projektu programma EUR 9 000; 

3. Sporta pasākumu projektu programma EUR 5 000. 

Iniciatīvas projektu iesniegšana tika organizēta 2 kārtās. 

Pavisam kopā 2020. gadā Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu pieteikumu izvērtēšanas 

un īstenošanas uzraudzības  darba grupai izvērtēšanai tika iesniegti: 

• Iniciatīvas projektu programmā 19 (deviņpadsmit) projektu pieteikumi, par kopējo projektu 

īstenošanas summu EUR 28 294,71. Apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 14 projektu 

realizēšanu, kur pašvaldības līdzfinansējums EUR 13 498,28. 11 (vienpadsmit) iniciatīvas 

projekti uzsākti 2019. gadā un to īstenošana pabeigta 2020.gadā. 7 (septiņi) iniciatīvas projekti 

uzsākti 2020. gadā un turpinās 2021.gadā.  

• Bērnu un jauniešu nometņu projektu programmā 4 (četri) projektu pieteikumi, par kopējo 

summu EUR 12744,78. Neviens no iesniegtajiem bērnu un jauniešu nometņu projektu 

pieteikumiem, ņemot vērā 2020. gadā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, noteiktos ierobežojumus 

un situāciju ar Covid19 izplatību netika atbalstīts. 

• Sporta pasākumu projektu programmā 4 (četri) projektu pieteikumi, par kopējo summu EUR 

20 260,67. Apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 3 (trīs) sporta pasākumu projektu 

realizēšanu, kur pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 000. 

Ar Iniciatīvas projektu programmas atbalstu notikušas sekojošas projektu aktivitātes: 

• Veselīga dzīvesveida festivāls “Vieglu garu” Brocēnu pilsētas pludmalē; 

• Peldēšanās gongu skaņās un uguns rituāls vecajā Brocēnu estrādē; 

• Svinīgs Remtes baznīcas 240. gadu jubilejas pasākums Remtes pagastā; 

• Izbūvēta laipa uz pontoniem Dzirnavu ezerā Blīdenes pagastā; 

• Vecsatiķu muižas avota labiekārtošana Gaiķu pagastā; 

• Notikuši paraugdemonstrējumi un vingrošana uz SUP dēļiem Gaiķu pagastā; 

• Atjaunota vētras nogāzta lapenes “Mācītajmājas” parkā Blīdenes pagastā; 

• Lekciju cikls “Mūsu dzimtas spējas un dotības”, kā arī skolēni mācījās veidot animāciju ar 

saviem radītiem tēliem un scenārijiem Gaiķu pagastā; 

• ideju konkurss par Latvijas Neatkarības kara piemiņas akmeni Brocēnos projekta “Latvijas 

Neatkarības kara piezīmes” ietvaros; 

 
• Publiskai apskatei tika izvietots manekens vēsturiskās Brocēnu futbola komandas ekipējumā; 

• Pētīts un sakopts Kazenieku strauts, kā arī notikusi Māra Oltes lekcija par upju un strautu 

pareizas kopšanas modeli Brocēnu novada jauniešu centra “KOPĀ” telpās. 

Ar Sporta pasākumu projektu programmas atbalstu notikuši 3 sporta pasākumi Brocēnu novadā:  

• Atklātā ūdens peldēšanas sacensības "Ciecernieks" (astoto gadu pēc kārtas) Cieceres ezerā; 
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• Nacionālais kauss motokrosā 6.posms Blīdenes pagastā; 

• Sacensības “Pludmales cīņas Brocēnos 2020” Brocēnu pilsētas pludmalē. 

 

 

 

 

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 priekšsēdētājs regulāri apmeklē dažādas tikšanās 

pašvaldību vadītāju līmenī, kā arī ikdienā konsultējas ar attiecīgo ministriju un valsts iestāžu 

darbiniekiem. 2019. 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: 

Mājas lapa www.broceni.lv. Katru gadu turpinās 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. 2020. gadā Brocēnu novada pašvaldības mājas lapas skatījumu skaits 

bija 233 561  (49 % no Latvijas, 39 % no pārējām Eiropas savienības dalībvalstīm un 12 % no citām 

pasaules valstīm).  

Informatīvais izdevums „Brocēnu novadā”. 2020.gadā Brocēnu novada pašvaldība 

sagatavoja un izplatīja novada iedzīvotājiem 12 bezmaksas informatīvo lapu "Brocēnu novadā" 

numurus. Katra mēneša informatīvā lapa sastāvēja no 4 - 6 lapām, bet tirāža - 1000 eksemplāru. 

Informatīvā lapa ir pieejama Brocēnu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, iestādēs, 

veikalos un citās iedzīvotāju apmeklētās 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.  

Brocēnu novada pašvaldība sociālajos tīklos Facebook.com, Instagram un video 

koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē Youtube.com uztur novada profilus, kas sniedz 

iedzīvotājiem plašākas iespējas uzzināt par jaunumiem, sazināties ar pašvaldību un noskaidrot 

interesējošos jautājumus viņiem visērtākajā vidē. Sociālajā tīklā Facebook konts “Brocēnu novadā” 

izveidota 2014.gadā. Tās sekotāju skaits 2020.gada beigās bija 2706. Sociālo tīklu platformu Instagram 

pašvaldība aktīvi sāka izmantot 2020. gada vidū ievietojot dažādus dabas skatus Brocēnu novadā. 

Instagram sekotāju skaits: 500 lietotāji.  

Radiostaciju, laikrakstu redakcijām, ziņu aģentūrām. 2020. gadā Brocēnu novada 

pašvaldība turpināja sadarbību ar radiostaciju “Kurzemes radio”. 2020. gadā Brocēnu novada 

aktualitātes tika atskaņotas 12 mēnešus - katru mēnesi pirmajā un trešajā trešdienā.  

http://www.broceni.lv/
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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 publiska pieeja internetam, radot iespēju visā novada teritorijā iedzīvotājiem 

risināt nepieciešamos jautājumus ar portālu www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv starpniecību.  

2020. gadā Brocēnu novada pašvaldībā saņemto un nosūtīto dokumentu aprite: 

• saņemtie:  

no fiziskām personām – 1 469 (2019.g. – 1370); 

no juridiskām personām – 1 750 (2019.g – 1 651); 

kopā: 3 219 (2019.g. – 3 022). 

• nosūtītie: 

fiziskām personām – 222 (2019.g. - 484) ; 

juridiskām personām – 1046 (2019.g. - 1325); 

kopā: 1 268 (2019.g. – 1809).  

 

Brocēnu novada pašvaldības Vienotais Klientu apkalpošanas centrs 2020. gadā sniedza 

konsultācijas un pieņēma iesniegumus VSAA, VID un citu valsts institūciju pakalpojumiem: 

• Apbedīšanas pabalsti – saņemti 40 (2019. g. – 37) iesniegumi; 

• Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam – saņemti 10 (2019.g. – 9) 

iesniegumi; 

• Dzīvesvietas deklarēšanas konsultācija (latvija.lv) – saņemti 25 (2019.g.- 23) 

iesniegumi; 

• Bērna piedzimšanas pabalsts – saņemti 4 (2019.g. – 7) iesniegumi; 

• Ģimenes pabalsts – saņemti 1 (2019.g. – 8) iesniegumi; 

• Maternitātes pabalsts – saņemti 1 (2019.g. – 3) iesniegumi; 

• Bērna kopšanas pabalsts – saņemti 0 (2019.g. – 6) iesniegumi; 

• Vecāku pabalsts – saņemti 1 (2019.g. – 0) iesniegumi; 

• Paternitātes pabalsts – saņemti 0 (2019.g. – 1) iesniegumi; 

• Slimības pabalsts – saņemti 65 (2019.g. – 105) iesniegumi; 

• Gada ienākuma deklarācija  - saņemti 57 (2019.g. – 72) iesniegumi; 

• Sniegtas 379 konsultācijas (2019.g. – 95);  

• Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas pabalsta iesniegumi – 0 (2019.g. – 8); 

• Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešana kopšana, iesniegums – 0 (2019.g. – 1); 

• Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 57 (2019.g. –0);  

Secinājums – situācija ar Covid-19 un attālinātais darbs iedzīvotājus piespiedis pašiem 

pakalpojumus pildīt e-vidē. 

 
Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa ar adresi Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu 

novads,  LV-3851, e-pasts: dzimtsaraksti@broceni.lv, nodaļas vadītāja Zane Sergejeva. 

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. 

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.  

2020. gadā Laulība reģistrēta 17 pāriem (2019. gadā – 27). Pirmā laulība savstarpēji noslēgta 

11 pāriem (2019. gadā – arī 11 pāriem). Šķirto laulību skaits – 12 (2019. gadā – 7).  

mailto:dzimtsaraksti@broceni.lv
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Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēti 44 jaundzimušie (2019. gadā 53 

jaundzimušie), no kuriem: Brocēnos – 20; Cieceres pag. – 11; Blīdenes pag. – 4; Remtes pag. – 5; 

Gaiķu pag. – 4. Bērnu skaits pēc dzimuma: zēni – 23 (2019. gadā – 33); meitenes – 21 (2019. gadā – 

20). Kā pirmais bērns ģimenē – 14 (2019. gadā – 14); otrais – 20 (2019. gadā – 20); trešais bērni – 6 

(2019. gadā – 9); ceturtais un vairāk – 4 (2019. gadā – 10) 

Izplatītākie bērnu vārdi: meitenēm – Alise (2), Beāte (2), Elza (2), Gabriela (2), Melānija (2), 

savukārt zēniem – Gustavs (2), Olivers (2). 2020. gadā reģistrēti 7 jaundzimušie, kuriem doti divi vārdi 

– (5 puisīšiem un 2 meitenītēm). Interesantākie bērnu vārdi: Leonards, Matiass, Ulla, Timurs.  

              Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 67 miršanas gadījumi (2019. gadā – 43). 

 

Miršanas gadījumi pa vecumiem     
                Tabula Nr. 19 

Vecums Skaits Sievietes Vīrieši 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 0 - 20 2 1 1 0 1 1 

21 - 40 0 1 0 0 0 1 

41 - 50 1 2 0 0 1 2 

51 - 60 5 6 0 2 5 4 

61 - 70 8 8 3 2 5 6 

71 - 80 13 15 9 8 4 7 

  81 - 90 9 24 6 16 3 8 

91-100 5 10 3 9 2 1 

Kopā 43 67 22 37 21 30 

Salīdzinājums ar 

iepriekšējo gadu 

Par 46 

mirušiem 

mazāk 

Par 24 

mirušiem 

vairāk 

Par 20 

sievietēm 

mazāk 

Par 15 

sievietēm 

vairāk 

Par 26 

vīriešiem 

mazāk 

Par 9 

vīriešiem 

vairāk 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2018., 2019. un 2020. gadā, EUR  
 Tabula Nr. 20 

 2018 2019 2020 

Ieņēmumi  1 420 1 350 920 

Izdevumi 20 918 21 685 22 809 
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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.  

 

Blīdenes pagasta pārvalde darbojas pamatojoties uz Blīdenes pagasta pārvaldes Nolikumu 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 25.08.2016. sēdes lēmumu Nr. 18,17.§.); pārvaldes 

vadītāja Ligita Berga (apstiprināta ar Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmums 

Nr.7,1.§. no 18.12.2013.).  

Pārvaldē 2020. gadā ir nodarbināti 12 (divpadsmit) darbinieki - pārvaldes vadītāja, klientu 

apkalpošanas speciāliste, jauniešu centra “Pagrabiņš” vadītāja, mikroautobusa vadītājs, dārzniece, 

remontstrādnieks, kapsētu pārzinis, sporta pasākumu organizators un četri kurinātāji. Darbinieku 

vecums līdz 40 gadiem – 2, no 40g. līdz 60g.- 9, virs 60 g. – 1. Darbinieku izglītība: augstākā izglītība 

– 2, vidējā speciālā – 5, vidējā – 4, pamatskolas izglītība – 1. 

Pārvalde uzrauga un koordinē Blīdenes pamatskolas, Blīdenes PII “Vālodzīte”, Blīdenes 

kultūras nama, Blīdenes bibliotēkas saimniecisko darbību. 

Saskaņā ar, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publisko iepirkumu likumu un 

citiem normatīvajiem aktiem, rīkojas ar atbildībā esošo pašvaldības mantu. 

Blīdenes pagasta pārvaldes 2020. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 374 538, no 

kuriem darba samaksa un darba devēja VSAOI – EUR 123 941, pakalpojumi (komunālie pakalpojumi, 

transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, īre un noma) – EUR 13 814, 

biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā remonta materiāli un pārējās 

preces  - EUR 27 122, pamatlīdzekļi (datortehnika, pārējie iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi) – EUR 

700, kapitālais remonts un rekonstrukcija – 208 615,-  EUR. 

2020. gadā apstiprināts biedrības “Laikavots” projekts “Ūdensrozes stāsts Blīdenē” Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

ietvaros 13 662,- EUR un Brocēnu novada pašvaldības iniciatīvas konkursa līdzfinansējums šim 

projektam 1 518,- EUR.  

Biedrība “Laikavots” realizēja projektu “Laipa uz pontoniem Dzirnavu ezerā”   Brocēnu novada 

pašvaldības iniciatīvas konkursa ietvaros par kopējo summu 1341,- EUR.                                                                                                                                                            

Veikta kanalizācijas nosēddīķu tīrīšana par 2 855,- EUR un siltummezgla rekonstrukcija 

pārvaldes ēkā par 5 017,-  izmantojot speciālā budžeta līdzekļus. 

No autoceļu fonda 36 541,- EUR izlietoti Blīdenes pagasta autoceļu uzturēšanai un remontam. 



41 

 

Pabeigta Blīdenes pagasta autoceļu Smiltnieku ferma- Līdumi (posms Līdumi- Ozoli, 1,00 km), 

Blīdene- Ciedras (posms Blīdene- Ozoli, 0,45 km), Ausekļi- Rūtiņi (posms Ausekļi- Liepnieki, 0,9 

km), Zauru ceļš (posms A9- Eglītes 1,45 km) rekonstrukcija. 

 

Remtes pagasta pārvalde darbojas  pamatojoties uz Remtes pagasta pārvaldes Nolikumu 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu Nr.18,18.§.); pārvaldes 

vadītājs Krišjānis Valters (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmums 

Nr. 7,1.§. no 27.03.2014.). 

Remtes pagasta pārvaldē 2020. gadā saņemti 61 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai 

izsniegti dažādiem adresātiem 23 dokumenti, izsniegtas 27 izziņas, t.sk., 23 izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu. 

Pārvaldē 2020. gadā ir nodarbināti 12 (divpadsmit) darbinieki – pārvaldes vadītājs, divas klientu 

apkalpošanas speciālistes (viena klientu apkalpošanas speciāliste strādā SAC “Atpūtas”), 

mikroautobusa vadītājs, divas dārznieces (viena dārzniece strādā SAC “Atpūtas”), jaunatnes lietu 

speciālists, kapu pārzinis un četri kurinātāji.  

Remtes pagasta pārvaldes 2020. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 236 910, no 

kuriem darba samaksa, darba devēja VSAOI, DD izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai – EUR 135 517, Pakalpojumi (komunālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi, 

remonta darbi, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, īre un noma) – EUR 18 065, biroja preces, inventārs, 

kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā remonta materiāli, pārējās preces – EUR 43 060, 

pamatlīdzekļi (datortehnika, pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) – EUR 40 268.  

Pārvalde 2020. gadā iepirkumā Remtes pagasta pārvaldes, kultūras nama, bibliotēkas, 

pamatskolas un SAC “Atpūtas” apkures nodrošināšanai iegādājās 125 tonnas granulu par kopējo 

summu EUR 24 010, SAC “Atpūtas” vajadzībām iegādāta 42m3 malka par kopējo summu 1245 EUR. 

Pārvalde noslēdza vairākus pakalpojuma un uzņēmuma līgumus: aptiekas telpu logu nomaiņai – 725 

EUR, Remtes pagasta pārvaldes logu nomaiņai – 23 821 EUR, “Cērpu” kapsētas vārtu izveidei – 3450 

EUR, SAC “Atpūtas” granulu katla uzstādīšanai – 11 997 EUR, granulu katlu un iekārtu apkopes darbi 

– 350 EUR, LVAF projekta ietvaros atjaunotas Remtes ezera slūžas un izbūvēts stāvlaukums pie ezera 

– 45 738 EUR. 

Atjaunota grants seguma virskārta un noņemts apaugums Kapukrogs-Ausekļi ceļam, veikts 

iesēdumu remonts Mežmaļi-Ausekļi un Strautiņi-Kalītes ceļa posmiem par 22 306 EUR. 

2021. gadā plānots veikt iepirkumu kurināmo granulu iegādei pagasta katlu mājai, veikt logu 

nomaiņu jauniešu centra un katlu mājas telpām, finansēt Remtes pagasta vēstures grāmatas tapšanu, 

pasūtīt apliecinājuma kartes izstrādi pagasta pārvaldes ēkas ne-vēsturiskajai daļai, iegādāties jaunu 

mikroautobusu, veikt novērošanas kameru uzstādīšanu pārvaldes ēkai, veikt ūdens analīžu monitoringu 

rekultivētajā izgāztuvē “Vibsteri 1”,  veikt jauniešu centra telpu kosmētisko remontu, turpināt pagasta 

īpašumu reģistrāciju, kā arī citus darbus. 

 

Gaiķu pagasta pārvalde ar adresi “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu  pagasts, Brocēnu novads, LV-

3873; darbojas pamatojoties uz Gaiķu pagasta pārvaldes Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada 

pašvaldības domes 25.08.2016. sēdes lēmumu Nr.18,19.§., grozījumi apstiprināti ar Brocēnu novada 

pašvaldības domes 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.18,8.§.); pārvaldes vadītāja Inga Dreija-Uzule 

(domes ārkārtas sēdes lēmums Nr. 7,1.§. no 18.12.2013. Gaiķu pagasta pārvaldi vada kopš 

15.03.2001.). 

Paveiktais 2020. gadā - āra apgaismojums Satiķu ciemā no Dzirnavas ielas līdz Satiķu estrādei 

un Vecsatiķu dzirnavas dīķa pludmalei (EUR 8493). Par  Ietaupītiem  līdzekļiem no āra apgaismojuma 

tika veikts pagasta pārvaldes WC telpu remonts (EUR 2530). Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā 

vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu 

ciemā. Vides aizsardzības fonta atbalstīts projekts Satiķu attīrīšanas iekārtas pārbūvei un tās apkārtnes 

labiekārtošanai. Uzsākts 2019. gadā, taču nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, pabeigts 2020. gadā. Kopīgie 
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ieguldītie līdzekļi EUR 115 852, no tiem 2020. gadā ieguldīti  EUR 7720. Satiķu centra dīķa meniķa  

remonts EUR 5792. Sporta inventāra iegāde un uzstādīšana pie Vecsatiķu dzirnavas dīķa EUR 2643. 

Āra koka solu nomaiņa bērnu laukumā, Vecsatiķu dzirnavu dīķa pludmalē un pie represēto personu 

piemiņas vietas Gaiķos, kopā 10gb. (EUR 1292). Bojāto un nokaltušo koku zāģēšana Alberta parkā, 

pie “Eglāju” mājām  un  “Ceriņu mājām”. Ceriņu mājas gruvešu novākšana - degradēta teritorija (EUR 

2084). Kompleksa ceļa (servitūts) sakārtošana (grants virskārta, grāvju rakšana), lai brauktu smagais 

transports gar Satiķu ciema centru (EUR 24 610). "Lielsatiķu karjera" virsmas līdzināšana (EUR 3798). 

Plānotais 2021. gadā - pamatbudžets - EUR 172 959; ceļu fonds - EUR 21 337.  

 

 

 

 

IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
 

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. 

Mērķis - kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process. 

Prioritāte - pedagogu sadarbība un labās prakses aktualizēšana, pēctecīgi un saskaņoti īstenojot 

kompetenču pieeju mācību saturā. 

Uzdevumi: 

1. rosināt radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanu; 

2. padziļināt izpratni par kopsakarību veidošanu mācību procesā; 

3. pilnveidot pedagogu digitālās prasmes; 

4. uzsākt pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā 1., 

4., 7., 10. klasē; 

5. turpināt darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

– PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un “Latvijas skolas soma”; 

6. veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību  un spēju patstāvīgi orientēties sabiedriskajā un 

valsts dzīvē; 

7. sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 

un deju svētkiem. 

Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, 2020. gadā organizētas aktivitātes  izglītojamajiem un 

pedagogiem: 

• Brocēnu novada izglītības iestādēs notika individuāls darbs ar talantīgajiem skolēniem, kuri 

piedalījās novada/novadu apvienības olimpiādēs un  zinātniski pētniecisko darbu konkursos novadā, 

Kurzemes reģionā un valstī gan klātienē, gan attālināti. Brocēnu vidusskolas skolēni piedalījās ES 

dabaszinātņu olimpiādes 1. atlases kārtā. Olimpiādes notika gan klātienē, gan attālināti; 

•  Latvijas simtgades ietvaros novada skolu audzēkņi iesaistīti iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, 

pasākumi notika gan klātienē, gan attālināti; 

• Tika organizēti interešu izglītības novada konkursi: skatuves runas konkurss, vokālās mūzikas 

konkurss „Balsis 2020”, novada skolu un pirmsskolu tautas deju kolektīvu skate, Saldus un Brocēnu 

novada  skolu tautas deju kolektīvu atlases skate, gatavojoties skolu jaunatnes  dziesmu un deju 

svētkiem; 

•  Brocēnu novada izglītības iestādes piedalījās “Labo darbu nedēļā”; 

• Tika organizēta novada alternatīvā olimpiāde 5., 6. klašu skolēniem; 

• Organizēti profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem “Audzināšana- efektīva 

mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana”; 
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• Nodrošināta skolotāju dalība VISC un IZM semināros un vebināros par iekļaujošo izglītību, 

attālināto mācību procesu  un projekta “Skola 2030” apmācībās mācību jomu koordinatoriem; 

•  Notika metodiskās  pieredzes apmaiņa, diskusijas un metodiskās dienas  skolotājiem un  

pirmsskolas skolotājiem – “Pašvadīta mācīšanās mācību un audzināšanas procesā dažāda vecumposma 

bērniem pirmsskolā”; mācību un audzināšanas procesa vērošana; dalīšanās pieredzē – “Pašvadīta 

mācīšanās”; pirmsskolas un sākumskolas skolotāju metodiskā sanāksme “Kompetenču izglītība. Pāreja 

no pirmsskolas uz sākumskolu”; seminārs sākumskolas skolotājiem “Pozitīva domāšana,  iespējas un 

lamatas profesionālajā darbībā”; metodiskās  dienas  novada sporta skolotājiem, vēstures un sociālo 

zinību skolotājiem, sākumskolas skolotājiem, latviešu valodas skolotājiem, mūzikas skolotājiem, 

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā metodiskās jomas skolotājiem;  mācību plānu izstrāde 

kompetenču pieejā organizētajā mācību procesā; pieredzes apmaiņa un metodiskās dienas novada 

matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju  skolotājiem; Saldus un Brocēnu novada sociālo zinību un 

vēstures skolotāju pieredzes apmaiņas  brauciens uz Mārupes vidusskolu; seminārs krievu un angļu 

valodas skolotājiem par vērtēšanu; 

• Organizēta ikgadējā pedagogu izglītības konference “IKT Brocēnos”, konferences mērķis - 

attīstīt modernajās informācijas komunikācijas tehnoloģijās balstītu skolas piedāvājumu, pilnveidojot 

pedagogu prasmes ieviest un pielietot inovācijas mācību darbā, veicinot starpdisciplināro sadarbību un 

izglītojamo motivāciju un interesi; 

• Novada pedagogi piedalījušies vairākās konferencēs valstī: “Bērni nepiedzimst ar 

aizspriedumiem”,  tiešsaistes konferencēs - “Pirmsskolas izglītība pārmaiņu laikā”, “Izglītības 

kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020- 2023”; 

• Sadarbībā ar attīstības nodaļas speciālisti ir izstrādāts un apstiprināts Erasmus + projekts ”Kopā 

mācīties un praktizēt”, kura mērķis - uzlabot Brocēnu novada izglītības iestāžu mācību vidi, kas veicina 

kompetenču izglītības pieeju, pilnveidojot pedagogu prasmes, balstītas starptautiskā pieredzē, ieviest 

un pielietot mūsdienīgas metodes mācību un audzināšanas darbā, veicinot izglītības iestāžu  sadarbību 

un pieredzes apmaiņu visos izglītības posmos no pirmsskolas līdz vidusskolai. Projektā ir plānots 

iesaistīt 18 novada pedagogus sešās apmācību aktivitātēs Krētā, Īrijā, Somijā, Zviedrijā, Spānijā un 

Grieķijā; 

• Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā tika realizēts VISC projekts -  “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros notika 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 60 skolēni; 

• Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā realizēts Valsts izglītības attīstības aģentūras 

Eiropas sociālā fonda projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura 

ietvaros notika dažādi karjeras atbalsta pasākumi skolēniem;   

• Notika sadarbība ar Latvijas Universitāti par izglītības iestāžu audzēkņu iespējām izmantot LU 

zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādāšanā un pedagogu izglītošanā; 

• Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība finansiāli atbalstīja 27 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 5 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izvērtēja 22 izglītojamo 

spējas, veselības stāvokli un attīstības līmeni, izsniedzot atzinumus par izglītojamajam piemērotāko 

izglītības programmu; 

• 2020. gadā no pašvaldības budžeta novada pirmsskolas 5-6 gadīgiem audzēkņiem un 

pamatskolas 5.- 12. klašu skolēniem tika piešķirts līdzfinansējums pusdienām 1 EUR apmērā;  

pirmsskolas 5-6 gadīgiem audzēkņiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem apmaksāta viena mācību 
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ekskursija (katram izglītojamajam 14,20 EUR apmērā), piešķirtas naudas balvas olimpiāžu/ konkursu 

laureātiem un viņu skolotājiem,  piešķirtas stipendijas vidusskolēniem par teicamām sekmēm mācībās; 

• Attālinātā mācību procesa laikā no pašvaldības budžeta  5-6  gadīgajiem pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiem un 1.- 12. klašu skolēniem tika sniegts atbalsts ēdināšanai  1 EUR apmērā dienā 

par katru attālinātā mācību procesa dienu; no  valsts budžeta dotācijas līdzekļiem tika piešķirtas 

pārtikas pakas 1-4. klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu  

ģimenes statusu, ja skolēna dzīves vieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā; 

• Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS’’ un VISC projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” finansējumu, iegādāti  46  planšetdatori, 7 webkameras  un nodrošināts 

interneta pieslēgums 2 skolēnu vajadzībām; 

• Visiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem pašvaldība 100% apmērā kompensēja 

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 un Blīdenes pamatskolas 

pedagogu atalgojumam – EUR 117880, kā arī  pedagogu atalgojumam par praktiskajiem un 

laboratorijas darbiem – EUR 10503. 

 

Izglītības iestādes, programmas, izglītojamo skaits uz  01.09.2020.: 

 

1) Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods:01011111), kopā - 247 (2019.gadā – 224) 

izglītojamie, no kuriem: 

a. Remtes pamatskola 22 (2019.gadā - 15 izglītojamie);  

b. Gaiķu pamatskola 43 (2019.gadā - 42 izglītojamie);  

c. PII “Mūsmājas” 122 (2019.gadā - 129 izglītojamais);  

d. PII “Varavīksne” 20 (2019. gadā – visi izglītojamie speciālā izglītības programmā); 

e. PII “Vālodzīte” 40 (2019.gadā - 38 izglītojamie). 

2) Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības 

traucējumiem (kods:01015511) – PII “Varavīksne” 75 (2019.gadā - 93 izglītojamie).  

3) Pamatizglītības programma (kods: 21011111), kopā – 413 (2019. gadā – 406) izglītojamie, 

no kuriem:  

a. Brocēnu vidusskola 296 (2019. gadā - 299 izglītojamie); 

b. Blīdenes pamatskola 74 (2019. gadā - 69 izglītojamie); 

c. Gaiķu pamatskola 37 (2019. gadā - 38 izglītojamie); 

d. Remtes pamatskola 6. 

4) Pamatizglītības programma (tālmācība, kods:21011113) - Brocēnu vidusskola 179 

(2019.gadā – 150 izglītojamie).  

5) Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods: 21014111) – Remtes 

pamatskola 23 (2019. gadā - 30 izglītojamie); 

6) Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 

21015611), kopā – 46 (2018.gadā – 45 izglītojamie, no kuriem:  

a. Brocēnu vidusskola 33 (2018.gadā – 41 izglītojamie); 

b. Blīdenes pamatskola 10 (2018.gadā – 4 izglītojamie); 

c. Remtes pamatskola – 1; 

d. Gaiķu pamatskola - 2. 
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7) Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods: 21015811), kopā – 10 izglītojamie (2019. gadā – 14), no kuriem:  

a. Blīdenes pamatskola 7 (2019. gadā – 9 izglītojamie); 

b. Remtes pamatskola 3 (2019. gadā – 3 izglītojamie). 

8) Brocēnu vidusskolā tiek realizētas atsevišķas mācību programmas, kopā – 55  (2019. gadā – 

62) izglītojamie, no kuriem: 

a. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu (kods: 31013011) izvēlējušies apgūt 7 (2019.gadā – 23) skolēni; 

b. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011) 

– 48 (2019.gadā – 30) skolēni. 

 

Izglītojamo skaits Brocēnu novada izglītības iestādēs uz 1. septembri 
 Tabula Nr.21 

Iestāde 

 

Brocēnu 

vidusskola 

 

 

Blīdenes 

pamatskola 

 

Remtes 

pamatskola 

Gaiķu 

pamatskola 

PII 

„Mūsmājas” 

PII 

„Varavīksne” 

PII 

„Vālodzīte” 

Gads 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Izglītojamo 

skaits 

KOPĀ 

554 563 82  91 48 55 80 82 129 122 93 95 38 40 

 

 

Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skolas programmas, izglītojamo skaits uz  01.09.2020. 

Tabula Nr.22 

 

 

 

Interešu izglītības programmas pamatskolas/vidusskolas izglītības iestādēs, izglītojamo skaits 

(cilvēku reizes) uz 01.09.2020. 
 Tabula Nr. 23 

 

Programma 

 

 

Brocēnu 

vidusskola 

 

Blīdenes 

pamatskola 

Remtes 

pamatskola 

Gaiķu 

pamatskola 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kultūrizglītības programmas (mūzika, 

deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, 

teātris) 

102 119 75 79 59 86 34 65 

Vides interešu izglītība 15 - 8 12 25 28 23 9 

Tehniskā jaunrade - 21 45 26 - - - 24 

Sporta interešu izglītība 48 19 33 24 32 28 44 25 

Citas izglītojošas programmas  19 40 34 30 - 10 54 10 

 

Izglītības programma 

Futbols 

(20V813001) 

(30V813001) 

Hokejs 

(20V813001) 

Smaiļošana un kanoe 

(20V813001) 

(30V813001) 

 

Kopā 

Gads 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
 

2019 

 

2020 

Izglītojamo skaits 

programmā  
54 57 112 96 30 36 196 189 
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Brocēnu novada skolu izglītojamo sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2019./2020. m.g. 

 
N.p.k. Vārds, uzvārds Skola Olimpiāde/konkurss Godalgotā 

vieta 

Skolotājs 

1. Viesturs Arājs Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma angļu valodas 

olimpiāde 10.-12.klasei 

12..klašu grupā 

3. 

 

 

Inese Egle 

2. Kristiāns 

Priedītis 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde 8. klasei 

3. Inese Egle 

3. Kristers Bužoks Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde 9. klasei 

3. Natālija Ivanova 

4. Ksenija 

Sanduļaka 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības krievu 

valodas olimpiāde 9.- 12. 

klasei 

3. Nataļja Žameida 

5. Valērija Krūtaine Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības krievu  

valodas olimpiāde 9.-12. 

klasei 

A Nataļja Žameida 

6. Liene 

Jamščikova 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības krievu  

valodas olimpiāde 9.-12. 

klasei 

3. Oksana Visocka 

7. Diāna Kerimova Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības krievu  

valodas olimpiāde 9.-12. 

klasei 

1. Nataļja Žameida 

8. Līza Elizabete 

Jakušenkova 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma bioloģijas olimpiāde 9. 

-12. klasei 

1. 

 

Margita 

Skrastiņa 

9. Mareks 

Lapsenbergs 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma bioloģijas olimpiāde 9. 

-12. klasei 

3. Margita 

Skrastiņa 

10. Samanta Turka Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma bioloģijas olimpiāde 9. 

-12. klasei 

A Margita 

Skrastiņa 

11. Sanija Burlakova Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma vēstures olimpiādē  9.- 

12. klasei 

3. Laura Miķelsone 

12. Kārlis Janševskis Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma vēstures olimpiādē  9.- 

12. klasei 

A Laura Miķelsone 

13. Amanda Siliņa - 

Lauva 

Brocēnu 

vidusskola 

ES Dabaszinību olimpiādes 1. 

kārta 

A Vita Banzena, 

Anete Milta, 

Margita 

Skrastiņa 

14. Rainers Pavārs Brocēnu 

vidusskola 

ES Dabaszinību olimpiādes 1. 

kārta 

A Vita Banzena, 

Anete Milta, 

Margita 

Skrastiņa 

15. Daniela Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

ES Dabaszinību olimpiādes 1. 

kārta 

A Vita Banzena, 

Anete Milta, 

Margita 

Skrastiņa 

16. Līza Elizabete 

Jakušenkova 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

3. Mairita Neilande 
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17. Sanija Burlakova Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

3. Marika Ulmane 

18. Rūta Alma 

Vicinska 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

A Marika Ulmane 

19. Nora Grišāne Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

A Mairita Neilande 

20. Demija 

Burlakova 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

1. Mairita Neilande 

21. Rebeka Zakevica Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības  latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiāde 8., 9. klasei 

A. Mairita Neilande 

22. Aleksandrs 

Davidāns 

Blīdenes 

pamatskola 

Novada Alternatīvā  

olimpiāde 

1.  

23. Daneta Kristīne 

Učaikina 

Blīdenes 

pamatskola 

Novada Alternatīvā  

olimpiāde 

2.  

24. Matīss Ivanovs Blīdenes 

pamatskola 

Novada Alternatīvā  

olimpiāde 

3.  

25. Mārtiņš Marts 

Stabulnieks 

Brocēnu 

vidusskola 

Novada Alternatīvā  

olimpiāde 

A  

26. Mikus Mercis Remtes 

pamatskola 

Novada Alternatīvā  

olimpiāde 

A  

27. Daniela Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma fizikas olimpiādē  9.- 

12. klasei 

1. Anete Milta 

28. Klāvs Zakevics Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma fizikas olimpiādē  9.- 

12. klasei 

3. Anete Milta 

29. Mareks 

Lapsenbergs 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma fizikas olimpiādē  9.- 

12. klasei 

A Anete Milta 

30. Kristers Buls Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2. (novadu apvienības) 

posma fizikas olimpiādē  9.- 

12. klasei 

A Anete Milta 

31. Liene 

Jamščikova 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

vidusskolēnu ZPD 

konference, Kurzemes 

reģiona ZPD konference 

1.pak. 

2. pak. 

Laura Miķelsone 

32. Viktorija 

Visocka 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

vidusskolēnu ZPD 

konference 

1.pak. Margita 

Skrastiņa 

33. Samanta 

Liekniņa 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

vidusskolēnu ZPD 

konference, Kurzemes 

reģiona ZPD konference 

2.pak. 

A 

Ļena Zvaigzne 

34. Andis Cinītis Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

vidusskolēnu ZPD 

konference, Kurzemes 

reģiona ZPD konference 

2.pak. 

3.pak. 

Anete Milta 
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35. Līza Elizabete 

Jakušenkova 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma matemātikas  

olimpiādē  9.- 12. klasei 

2. Maija Golubeva 

36. Mareks Lazda Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma matemātikas  

olimpiādē  9.- 12. klasei 

2. Vineta Mielava 

37. Rainers Pavārs Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma matemātikas  

olimpiādē  9.- 12. klasei 

3. Vineta Mielava 

38. Liene 

Jamščikova 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 11.,12. 

klasei 

2. Lena Zvaigzne 

39. Samanta Turka Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 11.,12. 

klasei 

A Mairita Neilande 

40. Toms Ķempelis Blīdenes 

pamatskola 

Novadu apvienības  

mājturības un tehnoloģiju II 

olimpiāde 8., 9. klasei 

2. Lauris 

Bergmanis 

41. Reinis Leja Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības latviešu 

valodas olimpiāde 4. klasei 

3. Vineta Peka 

42. Haralds Rodrigo 

Truslis 

Blīdenes 

pamatskola 

Novadu apvienības latviešu 

valodas olimpiāde 4. klasei 

3. Marita Bašlika 

43. Rūta Alma 

Vicinska 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

1. Vita Banzena 

44. Sanija Burlakova Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

2. Vita Banzena 

45. Līza Elizabete 

Jakušenkova 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

3. Vita Banzena 

46. Ksenija 

Sanduļaka 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

A Vita Banzena 

47. Amanda Siliņa 

Lauva 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

A Vita Banzena 

48. Mareks Lazda Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

1. Vita Banzena 

49. Diāna Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

2. Vita Banzena 

50. Daniela Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei 

3. Vita Banzena 

51. Mareks 

Lapsenbergs 

Brocēnu 

vidusskola 

Valsts 2.(novadu apvienības) 

posma ķīmijas olimpiāde 9.- 

12. klasei  

A Vita Banzena 

52. Sanija Burlakova Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde  9. 

klasei 

1. Daiga Barančane 



49 

 

53. Arvis Ķirsis Blīdenes 

pamatskola 

Novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde  9. 

klasei 

2. Marita Bašlika 

54. Līza Elizabete 

Jakušenkova 

Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde  9. 

klasei 

3. Daiga Barančane 

 

55. Sandis 

Kulačkovskis 

Blīdenes 

pamatskola 

Novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde  9. 

klasei 

A Marita Bašlika 

56. Ralfs Mazrims Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

sākumskolas  olimpiāde 

matemātikā 

A Svetlana 

Tarasova 

57. Pauls Putnāns Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

sākumskolas  olimpiāde 

matemātikā 

1. Eva Raboviča 

58. Jurijs Visockis Brocēnu 

vidusskola 

Novadu apvienības 

sākumskolas  olimpiāde 

matemātikā 

3. Svetlana 

Tarasova 

59. Evelīna 

Davidāne 

Blīdenes 

pamatskola 

Novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde  7. 

klasei 

3. Marita Bašlika 

60. Samanta Turka, 

 Renāte Vītola 

Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes reģiona ZPD 

konference 

Latvijas Skolēnu 44. ZPD 

konference 

1.pak. 

1.pak 

Daiga Barančane 

61. Demija 

Burlakova 

Brocēnu 

vidusskola 

Saldus, Brocēnu un Skrundas 

novadu matemātikas (5.-9.kl.) 

olimpiāde 

2.  Maija Golubeva 

62. Rinalds Lazda Brocēnu 

vidusskola 

Saldus, Brocēnu un Skrundas 

novadu matemātikas (5.-9.kl.) 

olimpiāde 

3. Vineta Mielava 

63. Daniela Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

Saldus novadu apvienības 

ģeogrāfijas olimpiāde (9-

12.kl.) 

A Daiga Barančane 

64. Katrīne Leščuka Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020” 

1. pak. Ināra Bērziņa 

65. Tina Endija 

Srakse 

Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

66. Elizabete Zirne Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

67. Linda Agruma Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

68. Leandra Spriesle Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

69. Renāte Vītola Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

70. Samanta Turka Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

71 Roberta 

Laurinoviča 

Brocēnu 

vidusskola 

Kurzemes vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 2020 

1. pak. Ināra Bērziņa 

72. Diāna Lasmane Brocēnu 

vidusskola 

Unesco LNK simulācijas 

spēle par vides 

izaicinājumiem Baltijas jūras 

1. neviens 

negatavoja 
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klimata pārmaiņu kontekstā 

mājas darbu konkursā. 

73. Roberta 

Laurinoviča 

Demija 

Burlakova 

Viktorija 

Loladze 

Aleksandra 

Šakale 

Rebeka Zakevica 

Brocēnu 

vidusskola 

Liepājas reģiona pusfinālā 

CSDD konkursā „Gribi būt 

mobils” 

A Anete Milta 

74. Liene 

Jamščikova 

Patrīcija Vīgante 

Kārlis Janševskis 

Nils 

KristianscMednis 

Ādams  Maks 

Līzai Elizabete 

Jakušenkova 

Nora Grišāne 

Brocēnu 

vidusskola 

Starptautiskās dzimtās 

valodas dienai veltīts 

konkurss 

3. Marika Ulmane 

 

 

Brocēnu vidusskola ar adresi Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, e-pasts:  

broceni.skola@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu vidusskolas Nolikumu (apstiprināts ar 

Brocēnu novada pašvaldības 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.18,39.§., grozījumi: Brocēnu novada 

pašvaldības domes 24.09.2020.  sēdes lēmums Nr.14,24.§); vidusskolas direktors Egons Valters (kopš 

01.09.1994.).  

 

Brocēnu vidusskolas budžeta izlietojuma izpilde, sadalījums – pašvaldības finansējums 

(turpmāk tekstā – PF) un valsts saņemtās mērķdotācijas (turpmāk tekstā - MD)  

2018., 2019. un 2020. gadā. 
 Tabula Nr. 24 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 139 808 618 793 144 125 625 612 182 334 79 772  

Darba devēja VSAOI  32 118 148 680 32 985 149 997 40 550 157 840 

Darba komandējumi 699 - 1 089 -  469 - 

Pakalpojumi 160 666 62 235 181 543 39 713 142 053 32 844 

Krājuma materiāli, preces, 

inventārs u.c. 

45 425 4 500 45 000  3 700 40 515 3 280 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 1 057 4 500 6 178 3 700 4 820 3 280 

Pamatlīdzekļi un 

nemateriālais ieguldījums  

29 198 6 687 19 011 6 828 13 214 6 749 

Sociālie pabalsti 18 347 - 42 232 - 23 245 - 

Interešu izglītības pulciņu 

atlīdzība 

- 20 658 - 22 018 - 24 350 

 

Brocēnu vidusskolā tiek nodrošināts asistenta pakalpojums, kas apmaksāts no valsts sniegtās 

mērķdotācijas – 2018. gadā tie bija EUR 4 015, 2019.gadā – EUR 4 208, savukārt 2020. gadā – EUR 

3 477.  
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Lielākie veiktie darbi 2020. gadā  

Finansiāli ietilpīgākais darbs 2020. gada vasarā bija dabaszinību ēkas Skolas ielā 1 apkures 

sistēmas atjaunošana, šajā ēkā tika nomainīta visa apkures sistēma, kā arī veikts kosmētiskais remonts. 

Kopējās izmaksas - EUR 23 082; ar PVN. Darbus veica SIA “Sal-Energo PRO”. 

Skolas internāta ēkā tika veikts divu tualešu telpu remonts, izmaksas – EUR 14 747 ar PVN, 

darbu veica SIA “Limen”. 

Internāta ēkā tika izremontēta 510. telpa (guļamistaba). Izmaksas  - EUR 3878. 

 

 

 

Blīdenes pamatskola ar adresi Skolas iela 1,Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-

3852, e-pasts: blidene.skola@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Blīdenes pamatskolas Nolikumu 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 23,11,2017, sēdes lēmumu Nr.17,21.§.); iestādes 

vadītāja Lana Paulauska – Uzule (apstiprināta ar  Brocēnu novada pašvaldības domes 28.09.2017. 

sēdes lēmumu Nr.14,48.§. iecelta ar 01.03.2018.). 

 

Budžeta izlietojuma izpilde skolai un pirmsskolai 2018., 2019. un 2020. gadā, 
  Tabula Nr. 25 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējums  PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 59 089 119 753 65 442 121 885 91 380 152 311 

Darba devēja VSAOI  14 096 28 776 15 140 29 362 21 260 30 868 

Darba komandējumi 84 - 75 - - - 

Pakalpojumi 27 332 11 855 45 395 7 523 32 653 8 440 

Krājuma materiāli, preces, inventārs 

u.c. 

27 812 1 848 30 958 500 28 038 400 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 2 595 1 848 1 790 500 2 615 400 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

22 280 426 15 202 1 196 4 434 1 105 

Sociālie pabalsti 7 553 - 11 913 - 5 390 - 

Interešu izglītības pulciņu atlīdzība - 15 490 - 17 483 - 15 969 

 

Skolas darbību ietekmējošie faktori 2020. gadā noteikti ir pandēmijas ieviestās izmaiņas skolas 

darba organizācijā – attālināts darbs skolēniem un pedagogiem. Tika ieviesta jauna datu apstrādes 

plūsma skolā. Visas stundas un analīzes par stundām tika veidotas Google drive, lai pedagogi, strādājot 

no mājām, spētu izsekot līdzi mācību procesam.  

Operatīvi, ar izglītības nodaļas atbalstu, tika iegādātas viedierīces, lai skolēni attālināto mācību 

laikā spētu pilnvērtīgi strādāt.  

Skola turpina darboties projektā Pumpurs, kā arī “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, ar šo projektu palīdzību pedagogiem ir iespēja papildus strādāt ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās problēmas.  

Nozīmīgs ir 2018. gadā iesāktam Erasmus + projektam apmaiņas partnerības projektam 

“Slowing down – a new face of European education” projekta noslēgums 2020. gada rudenī. Tā kā 

pandēmija ietekmēja projekta pēdējo aktivitāti Latvijā, kura bija paredzēta 2020. gada maijā, bijām 

vieni no pirmajiem, kuri vadīja starpvalstu aktivitātes virtuāli visām projekta valstīm. Šim projektam 

2020. gadā piešķirtais finansējums – EUR 9 054.  

 

Remtes pamatskola ar adresi “Remtes pils”, Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-

3871, e-pasts: remte.skola@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Remtes pamatskolas Nolikumu 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes  23.02.2017.  sēdes lēmumu Nr.4,11.§., grozījumi 
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apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes  23.11.2017. lēmumu Nr.17,20.§.); pamatskolas 

direktore Sanija Jasute (apstiprināta ar Brocēnu novada pašvaldības domes 24.0.2017. sēdes lēmumu 

Nr.13.3.§.). 

 

Budžeta izlietojuma izpilde skolai un pirmsskolai 2018., 2019. un 2020. gadā, 
  Tabula Nr. 26 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 108 117 46 071 118 858 39 629 158 211 58 422 

Darba devēja VSAOI  25 431 10 677 27 934 9 323 33 813 11 653 

Darba komandējumi 30 - 44 - - - 

Pakalpojumi 20 647 4 999 24 440 3 210 13 020 3 336 

Krājuma materiāls, preces, inventārs 

u.c.  

13 770 410 15 720 437 12 811 405 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 733 410 1 777 437 1 200 405 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

45 810 410 54 311 190 46 184 200 

Sociālie pabalsti 2 145 - 3 128 - 1 604 - 

Interešu izglītības pulciņu atlīdzība - 4 536 885 5 897 - 2 083 

 

Svarīgākie padarītie darbi 2020. gadā: 

1) 2.stāva gaiteņa kapitālais remonts –EUR 59270; 

2) Pagraba durvju nomaiņa –EUR 978; 

Dalība: 

• Ekoskolu programmā. Zaļais karogs iegūts jau 12 reizi! 

• Mamma daba programma 

• Latvijas ornitoloģijas biedrības biedri 

• Dižkoku meklēšanas biedri.  

• Programmā Skolas piens un auglis. 

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai -PuMPuRS. 
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Gaiķu pamatskola ar adresi “Gaiķu pamatskola”, Vecgaiķu ciems, Gaiķu pagasts, Brocēnu 

novads, LV-3873, e-pasts: info@gaikuskola.lv,  darbojas pamatojoties uz Gaiķu pamatskolas 

Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.17,22.§.); 

pamatskolas direktore Dzintra Bērtulsone  (kopš 24.08.1998.).   

 

Budžeta izlietojuma izpilde skolai un pirmsskolai 2018., 2019. un 2020. gadā 
   Tabula Nr. 27 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība  97 985 40 469 115 419 43 046 154 439 51 110 

Darba devēja VSAOI 25 331 9 666 27 051 10 152 33 274 9 686 

Darba komandējumi 132 - 397 - - - 

Pakalpojumi 30 284 4 555 23 995 3 864 16 959 3 819 

Materiāla krājumi, preces, inventārs 

u.c 

11 012 510 12 476 454 16 855 600 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 846 510 1 782 454 2 334 600 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

2 129 246 1 786 267 18 011 96 

Sociālie pabalsti 3 519 - 5 612 - 3 873 - 

Interešu izglītības pulciņu atlīdzība 402 4 645 863 6 103 1 797 6 193 

 

Lielākie padarītie darbi 2020. gadā: 

• Gaiķu pamatskolā  veikta asfalta seguma nomaiņa skolas priekšā - EUR 17871.  

• Papildināts pirmsskolas grupās inventārs par  EUR 2000.  

 

 
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsmājas” ar adresi Lielcieceres iela 13A, Brocēni, Brocēnu 

novads, LV-3851, e-pasts: daila.fridmane@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mūsmājas” nolikuma pamata (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 23.11.2017. 

sēdes lēmumu Nr.17,19.§.). PII “Mūsmājas” vadītāja Daila Frīdmane (apstiprināta ar Brocēnu novada 

pašvaldības 22.09.2016. domes sēdes lēmumu Nr.21,5.§.). 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
 Tabula Nr. 28 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 242 955 34 301 247 257 39 301 332 304 52 093 

Darba devēja VSAOI  57 862 8 275 59 470 9 468 75 383 10 679 

Darba komandējumi - - 316 - - - 

Pakalpojumi 46 178 - 55 351 - 29 987 - 

Krājuma materiāli, preces, 

inventārs u.c. 

11 700 385 11 132 248 11 110 517 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 2 102 385 1 575 248 2 351 517 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

10 495 385 24 640 600 40 400 

Sociālie pabalsti 7 977 5 981 7 359 - 5 748 - 

Finansējums interešu izglītībai - - 485 - 1 331 - 

 

Lielākie padarītie darbi 

Vienkāršota fasādes atjaunošana – EUR 126 797.  
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Pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” ar adresi Kalna iela 1, Brocēni, Brocēnu novads, 

LV-3851, e-pasts: varaviksne.pii@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Varavīksne” nolikuma pamata (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 23.11.2017. sēdes 

lēmumu 17,18,§.); PII “Varavīksne” vadītāja Anita Melle (kopš 01.09.2011.). 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
Tabula Nr. 29 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 80 232 152 797 90 854 177 923 140 574 212 047 

Darba devēja VSAOI  18 462 36 084 21 461 42 407 33 203 40 850 

Darba komandējumi 34 - 272 - 14  - 

Pakalpojumi 29 020 - 31 189 - 30 866 - 

Krājuma materiāli, preces, 

inventārs, u.c. 

11 799 193 13 203 400 10 988 400 

t.sk. mācību līdzekļi, materiāli 1 557 193 973 400 1 411 400 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

9 792 193 414 245 465 260 

Sociālie pabalsti 4 074 - 5 674 - 4 309 - 

Finansējums interešu izglītībai - - 652-alga - 1 676 - 

 

 Svarīgākie padarītie darbi 2020.gadā: 

1) Kāpņu telpas remonts – EUR 7 909 

2) Remonts telpā pirms sporta zāles – EUR 1 313 

3) 2020./2021.māc.g. sāk īstenot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. 

 

 

 Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” ar adresi “Vālodzīte”, Blīdenes 

pagasts Brocēnu novads, LV-3852, e-pasts: daina.gredzena@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz 

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Vālodzīte” nolikuma  pamata (apstiprināts Brocēnu novada 

pašvaldības domes 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.18,41.§.); iestādes vadītāja Daina Gredzena 

(apstiprināta ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.08.2014. sēdes lēmumu Nr.16.19.§.). 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
 Tabula Nr. 30 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 66 762 9 655 78 089 5 490 98 438 9 438 

Darba devēja VSAOI 15 934 2 170 18 639 1 178 22 467 1 676 

Darba komandējumi 510 - 234 - - - 

Pakalpojumi  10 623 - 6 367 - 6 232 - 

Krājuma materiāli, preces, 

inventārs u.c. 

3 675 174 5 343 65 5 750 97 

t.sk., mācību līdzekļi, materiāli 649 174 454 65 545 97 

Pamatlīdzekļi un nemateriālais 

ieguldījums 

5 114 110 245 45 266 50 

Sociālie pabalsti 1 450 - 728 - 721 - 

Finansējums izglītībai - - 103+alga - 1 178 - 

 

Svarīgākie padarītie darbi 2020. gadā: 

1) Durvju nomaiņa 2. stāva kāpņu telpā – EUR 1210.00  

2) Mēbeļu iegādē grupai Mazās mārītes” (3-4gadu veciem bērniem) – EUR 970.00 
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Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ar adresi Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu 

novads, LV-3851, e-pasts: sporta.skola@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 28.12.2017. 

sēdes lēmumu Nr.18,40.§.); sporta skolas direktore Evija Šulce.  

  

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
 Tabula Nr. 31 

Gads 2018 2019 2020 

Finansējuma veids PF MD PF MD PF MD 

Darba atlīdzība 66 011 64417 64924 72308 69975 62670 

Darba devēja VSAOI 15378 15378 15188 17075 16157 14471 

Darba komandējumi 1044 - 1166 - 71 - 

Pakalpojumi 224774 - 213639 - 245491 - 

Krājuma materiāli, preces, 

inventārs, u.c. 

27404 - 31689 - 21484 - 

Pamatlīdzekļi un 

nemateriālais ieguldījums 

9014 - 16670 - 6231 - 

Interešu izglītība - 4106 4285 1424 4967 6783 

 

2020. gadā iegādāts sporta inventārs: smailīte – EUR 2123,55 un kanoe laiva  - EUR 2123,55. 

Gaisa siltumsūknis par EUR 1400,96 laivu novietnes darbnīcas telpām. Liela daļa budžeta līdzekļi tika 

izlietota laivu novietnes labiekārtošanai, kas veiksmīgi tika realizēts LEADER Projekts “Laivu 

novietnes ēkas pārbūve, paplašinot darbnīcas telpas”. 

 

Audzēkņu skaits 2018., 2019., 2020. gadā 
  Tabula Nr. 32 

Audzēkņu skaits 2018 2019 2020 

Kopējais audzēkņu skaits 233 242 307 

Kopējais audzēkņu skaits. Profesionālās ievirzes programmā 185 178 191 

Kopējais audzēkņu skaits. Interešu izglītībā. 48 50 116 

Futbols (Profesionālās ievirzes programma) 43 44 60 

Hokejs (Profesionālās ievirzes programma) 108 102 93 

Smaiļošana un kanoe airēšana (Profesionālās ievirzes 

programma) 

34 32 38 

Basketbols (Interešu izglītība) 0 14 14 

Futbols (Interešu izglītība) 14 15 14 

Slidotapmācība (Interešu izglītība) 20 21 14 

Slidotapmācība/hokejs (Interešu izglītība) 14 14 15 

VFS 1.-3. klasei   14 

VFS 4.-6. klasei   17 

VFS 7.-9. klasei   14 

VFS vidusskolai   14 

 

2020. gadā tika atvērta jauna programma interešu izglītībā - Vispārējā fiziskā sagatavotība līdz 

ar to audzēkņu nedaudz skaits palielinājās. Vispopulārākais sporta veids Brocēnu sporta skolā ir hokejs, 

ar lielāko audzēkņu skaitu. 

Brocēnos notiek dažādas sacensības gan hokejā, gan futbolā, gan smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

Katru gadu sporta skolā notiek vidēji 70 sacensības. Tā kā hokejs ir vispopulārākais sporta veids, tad 
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šajā sporta veidā Brocēnos notiek visvairāk sacensību. Diemžēl futbolā sacensību skaits nav tik liels. 

Smaiļošanā un kanoe airēšanā sacensības katru gadu notiek regulāri un sacensību skaits atšķiras tikai 

par vienu vai divām.  

Brocēnu sporta skolas audzēkņi visvairāk piedalās LR čempionātos, kur arī ir izcīnījuši daudz 

godalgotas vietas. Katru gadu audzēkņi piedalās Starptautiskās sacensībās, taču ņemot vērā pandēmiju, 

norisinājās tikai vienas Starptautiskās sacensības, kurās piedalījās mūsu sporta skolas audzēkņi. No 

2018. gada līdz 2020. gadam audzēkņi ir piedalījušies Olympic Hopes sacensībās, kas ir liels 

sasniegums.   

Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola un hokeja komandas ņemot vērā 

pandēmiju vairākus iesāktos čempionātus nepabeidza. Atzīmējām starptautisko sacensību dalībniekus 

un 1. vietas ieguvējus smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

 

Audzēkņu sasniegumi sacensībās 
            Tabula Nr. 33 

Profesionālās 

ievirzes 

programma 

Sasniegumi pasaulē 

Vieta 
Audzēkņa vārds, 

uzvārds/komanda 
Pedagogs Konkurss/sacensības 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
14. Daniels Mežeckis Valērijs Korotkovs 

Olympic Hopes 

(C-1; 500m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
15. Augusts Melderis Valērijs Korotkovs 

Olympic Hopes 

(K-2; 500m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
15. Linda Breidaka Valērijs Korotkovs 

Olympic Hopes 

(K-1; 200m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
16. Linda Breidaka Valērijs Korotkovs 

Olympic Hopes 

(K-1; 500m) 

 

                      Tabula Nr. 34 

Profesionālās 

ievirzes 

programma 

Sasniegumi valstī 

Vieta 
Audzēkņa vārds, 

uzvārds/komanda 
Pedagogs Konkurss/sacensības 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Ansis Grišāns Valērijs Korotkovs 

LR U-23 čempionāts  

(C-1; 200m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Augusts Melderis Valērijs Korotkovs 

LR U-23 čempionāts  

(K-4; 200m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Augusts Melderis Valērijs Korotkovs 

LR U-23 čempionāts  

(K-4; 500m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Ansis Grišāns Valērijs Korotkovs 

LR Sudentu universiāde 

(C-1; 200m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Ansis Grišāns Valērijs Korotkovs 

LR čempionāts 

(C-1; 200m) 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana 
1. Daniels Mežeckis Valērijs Korotkovs 

LKF Jaunatnes Kauss 

(C-1; 200m) 
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JAUNIEŠU CENTRI 
 

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.  

Centra prioritātes kārtējam gadam: sekmēt novada jauniešiem nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības 

pasākumus, projektus un programmas; radīt labvēlīgus apstākļus novada jauniešu intelektuālai, radošai 

un aktīvai attīstībai; palīdzēt rast nepieciešamo atbalstu novada jauniešu iniciatīvām; sekmēt novada 

jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās, gan novada, gan starptautiskā 

brīvprātīgajā darbā; sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū; 

veicināt starpkultūru dialogu novada jauniešu mērķauditorijā; veicināt sadarbību starp Jauniešu Centru 

un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt 

sabiedrību par Jauniešu Centra darbību; sekmēt novada  iedzīvotāju iesaistīšanos vietējā, reģionāla, 

valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos, programmās - jaunatnes un sporta jomā.  

 

 

Brocēnu novada jauniešu centrs “Kopā” ar adresi Lielcieceres iela 17, Brocēni, Brocēnu 

novads, LV-3851, e-pasts: egita.eversone@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada 

jauniešu centra ”Kopā’’ Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 25.10.2018. 

sēdes lēmumu Nr.17,5.§.); jauniešu centra vadītāja Egita Evarsone (kopš 04.08.2014.).  

Centru vidēji apmeklē 35 bērni un jaunieši dienā. Vidējais vecums 8-25 gadi. 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
Tabula Nr. 35 

 2018 2019 2020 

Darba samaksa 27 118 36 476 43 877 

Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana 7 133 10 031 11 682 

Pakalpojumi  8 435 10 934 7 520 

Krājkumi, materiāli, inventārs 2 130 2 337 1 735 

Pamatlīdzekļi - 408 1 186 

 

2020. gada realizētie projekti un ieņēmumi 
Tabula Nr. 36 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansēju

ma 

apjoms 

Projekta aprakts (īss 

kopsavilkums) 

EUR 

 

„ART of 

Language” 

 

„Mākslas 

valoda” 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra. 

Programmas „ERASMUS 

+” ietvaros. 

100% Eiropas Brīvprātīgā darba projekts 

kā koordinējošajai un 

uzņēmējorganizācijai.  

Projekta ietvaros jauniešu centrā 

darbojas divi brīvprātīgie jaunieši 

no Ēģiptes un Indijas. 

 

1672.60 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, apstiprināti grozījumi 

Gaiķu pagasta pārvaldes nolikumā (26.11.2020. Nr.18, 21.§.) par Brocēnu novada Gaiķu pagasta 

pārvaldes vadītājas pakļautībā esošas struktūrvienības Jauniešu centrs “Štābs” dibināšanu 

(Brocēnu novada Gaiķu pagasta Jauniešu centra Nolikums), ar adresi “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu 

pagasts, Brocēnu novads, e-pasts: liene.allere@gmail.com. Jauniešu centra vadītāja Liene Allere, 

darbojas kopš 2019. gada. Darbojas arī kā sporta organizators Gaiķu pagastā.  

Centru apmeklē dienā vidēji 10-15 bērni un jaunieši vecumā no 6-25 gadiem. 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
Tabula Nr. 37 

 2019 2020 

Pakalpojumi  318 270 

Krājumi, materiāli, inventārs 2 204 1 876 

Pamatlīdzekļi - 2 580 

 

Jauniešu centra vadītājas darba alga tiek maksāta no Gaiķu pagasta pārvaldes budžeta.  

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 8. punktu, apstiprināti grozījumi 

Blīdenes pagasta pārvaldes nolikumā (26.11.2020. Nr.18, 23.§.) par Brocēnu novada Blīdenes pagasta 

pārvaldes vadītājas pakļautībā esošas struktūrvienības Jauniešu centrs “Pagrabiņš” dibināšanu 

(Brocēnu novada Blīdenes pagasta Jauniešu centra “Pagrabiņš” nolikums), ar adresi: “Ievas”, Blīdene, 

Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852, e-pasts: una.una2@inbox.lv. Jauniešu centra vadītāja 

Una Remere darbojas kopš 2016. gada oktobra.  

Centru apmeklē dienā vidēji 10-15 bērni un jaunieši vecumā no 6-25 gadiem. 

 

Budžeta izlietojuma izpilde 2018., 2019. un 2020. gadā 
 Tabula Nr. 38 

 2018 2019 2020 

Pakalpojumi  128 - 495 

Krājumi, materiāli, inventārs 623 756 33 

 

Jauniešu centra vadītājas darba alga tiek maksāta no Gaiķu pagasta pārvaldes budžeta.  
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KULTŪRA UN ATPŪTA 

  
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 ar adresi Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu 

novads, LV-3851, e-pasts: broceni.kultura@broceni.lv, Brocēnu novada kultūras un izglītības centra 

vadītāja Antra Rokole (apstiprināta ar Brocēnu novada pašvaldības domes 30.08.2018. ārkārtas sēdes 

lēmumu Nr.14,4.§. iecelta ar 10.09.2018.). 

 

Brocēnu novada kultūras un izglītības centā 2020. gadā darbojās 14 amatiermākslas kolektīvi 

ar 264 dalībniekiem, no kuriem:  

1. jauniešu koris “SONATE” – 21,  

2. sieviešu koris “LAIKSNE” – 30,  

3. vīru koris “BROCĒNI” – 23,  

4. senioru deju kolektīvs “Dzirnaviņas” – 13,  

5. vidējās paaudzes deju kolektīvs – 4,  

6. Brocēnu teātris – 15,  

7. folkloras kopa “VIRZA” – 12,  

8. pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņš” – 10,  

9. 1.-4.kl. tautisko deju kolektīvs “Dzirkstelēni” – 16,  

10. pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs “Pumpuriņi” – 42,  

11. lietišķās mākslas pulciņš “Madaras” – 17,  

12. tehniski radošais pulciņš – 31,  

13. kapela “Pēterpogas” – 7,  

14. vokālais ansamblis “Serenāde” – 10.   

15.  
2020. gadā notikuši  84  KIC organizēti pasākumi, t.sk., 19 teātra izrādes un filmas, 11 koncerti, 

donoru dienas, semināri, mājas sapulces. Iestādes organizēto pasākumu apmeklētāju skaits – 4304.  

 

Sakarā ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas neprognozējamo izplatību un tās 

ierobežošanu, no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam un no 16. oktobra līdz 31. decembrim, iestādes 

organizēti pasākumi nebija atļauti.  

 

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki klātienē apmeklējuši 951 (3412 stundas) klātienes 

mēģinājumus un  731 (2260 stundas)  mēģinājumos piedalījušies attālināti.           
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Budžeta ieņēmumi un izdevumi 

 Tabula Nr.39 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Ieņēmumi, EUR 5 857 10 397 2 650 

Ieejas maksa 3 282 4 640 802 

Pārējie ieņēmumi 2 574 5 757 1 848 

Izdevumu veidi, EUR       

Pašvaldības budžets 222 652 271 510 220 441 

Bruto darba samaksa 88 640 93 339 96 314 

Darva devēja VSAOI 21 252 22 837 28 684 

Komunālie maksājumi 18 520 21 967 21 455 

Pārējie izdevumi 87 863 126 019 70 880 

Autortiesību apmaksa 6 377 7 349 3 108 

 

Amatiermākslas kolektīvu budžets 
  Tabula Nr. 40 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 67 161 68 508 47 300 

Atlīdzība 39 202 44 035 31 983 

Darva devēja VSAOI 9 347 10 384 7 511 

Preces un pakalpojumi 18 611 14 089 7 806 

 

Dziesmu un deju svētku budžets 
 Tabula Nr. 41 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 4 140 2 107 4 358 

Atlīdzība 3 336 1 698 3 519 

Darva devēja VSAOI 804 409 839 

 

Blīdenes kultūras nams ar adresi “Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852, e-

pasts: blidene.kultura@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Blīdenes kultūras nama nolikuma pamata 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.08.2014. sēdes lēmumu Nr.16,21.§., grozījumi 

apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.4,3.§.); Blīdenes 

kultūras nama vadītājs Māris Neilands (kopš 01.12.1997.). 

Blīdenes kultūras namā darbojas 4 amatiermākslas kolektīvi, kuru sastāvā bija 63 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, abiem iegūta vidējā profesionālā izglītība. 

 

Iestādes organizētās norises 
Tabula Nr. 42  

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Norišu skaits pavisam 42 37 12 

Maksas norišu skaits pavisam 7 12 2 

Bezmaksas norišu skaits pavisam 35 25 10 

Norišu apmeklētāju skaits pavisam 2173 3089 955 

Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 287 991 168 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 1886 2098 787 

Izbraukuma koncerti kolektīviem 25 14 2 
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2020. gada sezonā pavisam rīkotas  12   aktivitātes un   2 izbraukuma koncerti. Notikuši 10 

bezmaksas tradicionālo svētku pasākumi – Ziemassvētki bērniem, pensionāriem (paciņu izsniegšana) 

Līgo svētku pasākums, Tautas muzikantu koncerts, Miķeļdienas tirgus un aktivitātes,  pasākums 

vasaras beigās “Skolas gaitas iesākot” (organizējot kopā ar jauniešu centru “Pagrabiņš”), kurā varēja 

kāpt pa klinšu sienu un skatīties Greentrials Bike Tour ekstrēmo velo šovu  un izdejoties Disenītē,  

notika četras teātra izrādes – viena leļļu teātra izrāde, viena stāvizrāde “Tinder suprise”un divas 

amatieru teātra izrādes.  

 

Budžeta ieņēmumi un izdevumi 
  Tabula Nr.43 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Ienākuma veidi       

Ieņēmumi, EUR 1 514 8 910 474 

Ieejas maksa 774 7 900 126 

Pārējie ieņēmumi 740 1 010 348 

Izdevumu veidi, EUR       

Pašvaldības budžets 34 708 96 262 33 639 

Bruto darba samaksa 16 618 17 793 19 388 

Darva devēja VSAOI 3 918 4 236 5 584 

Komunālie maksājumi 1 496 1 322 1 266 

Pārējie izdevumi 10 894 72 317 8 028 

Autortiesību apmaksa 1 782 594 373 

 

Amatiermākslas kolektīvu budžets 
 Tabula Nr. 44 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 13 101 8 575 4 236 

Atlīdzība 7 752 5 713 3 391 

Darva devēja VSAOI 1 831 1 376 811 

Preces un pakalpojumi 3 518 1 485 34 

 

Dziesmu un deju svētku budžets 
 Tabula Nr. 45 

Pārskata gads 2020 

Izdevumu veidi, EUR 1 588 

Atlīdzība 1 280 

Darva devēja VSAOI 308 

 

Bērnu deju kolektīvs “Bitītes”, vadītāja Andra Laugale. Darbojas kopš 2010. gada, pirms tam 

bērnu deju kolektīvs darbojās no 1998. gada janvāra. Pašlaik kolektīvā dejo mazie dejotāji (2-6 gadi). 

Šajā sezonā piedalījušies Māmiņu dienai veltītā koncertā bērnu dārzā, COVID-19 ierobežojumu dēļ, 

kolektīva darbība notika atļautajos laika posmos. 

 Jauniešu deju kolektīvs “Blīdene”,  vadītāja Sanita Šampiņa-Bergmane, kolektīvs darbojas 

kopš 2001.gada. Diemžēl kolektīva darbība COVID 19 ierobežojumu dēļ bija tikpat kā neiespējama, 

kolektīvs mēģināja attālināti, klātienē tikai notika daži mēģinājumi. Deju kolektīvu skate nenotika un 

pakāpe netika dota. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “LETI”, dibināts 2003.gadā, vadītāja Lāsma Krama. Kolektīvs 

darbojās no janvāra līdz martam, tad COVID-19 ierobežojumu dēļ nedrīkstēja klātienē tikties. Šajā 

sezonā deju kolektīviem skate nenotika. 

Jauktais vokālais ansamblis darbojas kopš 2011. gada, vadītāja Zane Ņukša-Valdmane.  

Ansamblis šajā  sezonā piedalījās Saldus un Brocēnu novada ansambļu sadziedāšanās koncertā Gaiķos, 
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vasarā, kad Covid ierobežojumus atcēla, tad intensīvi gatavojāmies un mēģinājām dziesmas Latvijas 

Valsts svētku koncertam un Ziemassvētku koncertiem, diemžēl COVID-19 ierobežojumu dēļ koncerti 

nenotika, mēģinājumi notika tikai attālināti.  

 

Remtes kultūras nams ar adresi “Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-

3871, e-pasts: remte.kultura@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Remtes kultūras nama nolikuma 

pamata (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.08.2014. sēdes lēmumu Nr.16,22.§.); 

kultūras nama vadītāja Saulcerīte Evarsone (kopš 04.07.1996.). 

Remtes kultūras namā 2020. gadā  darbojās 3 amatiermākslas kolektīvi, kuru sastāvā ir 31 

dalībnieks. Pulciņus vada 3 pulciņu vadītāji, no kuriem diviem ir augtākā izglītība citās nozarēs, vienam 

vidējā profesionālā izglītība. Kultūras namā strādā 1 darbinieks - vadītāja, kurai ir augstākā izglītība. 

 

Iestādes organizētās norises 

   Tabula Nr. 46 
Pārskata gads 2018 2019 2020 

Norišu skaits pavisam 24 40 6 

Maksas norišu skaits pavisam 5 5 - 

Bezmaksas norišu skaits pavisam 19 35 6 

Norišu apmeklētāju skaits pavisam 792 2017 511 

Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 153 367 - 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 439 1650 511 

 

Budžeta ieņēmumi un izdevumi 
Tabula Nr. 47 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Ienākuma veidi, EUR       

Ieņēmumi, EUR 722 1 481 57 

Ieejas maksa 612 1 172 - 

Pārējie ieņēmumi 110 309 57 

Izdevumu veidi, EUR       

Pašvaldības budžets 25 324 77 832 28 675 

Bruto darba samaksa 14 015 15 988 17 149 

Darva devēja VSAOI 3 316 3 848 5 056 

Komunālie maksājumi 1 235 1 350 1 268 

Pārējie izdevumi 5 290 55 392 4 771 

Autortiesību apmaksa 1 468 1 254 431 

 

Amatiermākslas kolektīvu budžets 
   Tabula Nr. 48 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 4 208 4 364 4 984 

Atlīdzība 2 229 2 677 3 242 

Darva devēja VSAOI 500 611 737 

Preces un pakalpojumi 1 478 1 075 1 005 

 

 

Dziesmu un deju svētku budžets 
 Tabula Nr. 49 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 0 187 392 

Atlīdzība   154 320 

Darva devēja VSAOI   33 72 
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2020. gada dāmu deju kolektīva “Zīle” deju sezona, sakarā ar situāciju valstī, ir  bijusi sarežģīta, 

īpaši jau ar mēģinājumiem, kuri notika ne tā kā parasti. Kolektīva dāmas marta deju festivālā “Ak, 

sievietes, sievietes …” pārsteidza skatītājus un festivāla dalībniekus ar īpašu priekšnesumu 80-to gadu 

stilā un, protams, ar jaunu tērpu izvēli .  

 

        
Dāmu deju kolektīvs “Zīles” 

 

Folkloras kopa „Virši” ar savām dziesmām, rotaļām un dančiem kuplina gadskārtējos svētkus: 

Līgo, Vasaras saulgriežus, Lielās dienas svinēšanu,  Ziemas saulgriežus – Bluķa vakaru, Latvijas 

proklamēšanas gadadienu u.c. 

Folkloras kopa „Virši” piedalās novada dienās gan Brocēnos, gan Saldū, gan kaimiņu pilsētās. 

Folkloras kopa “Virši” viesojās Vācijas pilsētā Freiburgā – Bērzainē, kur tikās ar Daugavas vanagiem. 

Tikās ar latviešiem, kuri dzīvo, strādā, mācās Vācijā Šveicē kā arī Francijā. Kopā svinēja Lieldienas, 

izdziedāja, izdejoja Latvju dziesmas un dejas, dalījās domu apmaiņā par tradīcijām, paražām. Folkloras 

kopas dalībnieces lepojās ar savu pavārmākslas prasmi, vārot, cepot pie mums labi zināmus ēdienus 

kā, piemēram, grūdeni, sklanda rausi u.c. 

Folkloras kopa „Virši” darina maskas un piedalās Starptautiskajā Masku festivālā. Folkloras 

kopa „Virši” piedalās kāzu, kristību rituālos. 

 

      
Folkloras kopa “Virši” 

 

Lietišķās mākslas studija, kura nodarbojas ar dažādiem darbiem: keramika, filcēšana, kvilings, 

tapošana u.c., savu atpazīstamību ieguvušas piedaloties dažādās izstādēs ne tikai vietējā kultūras namā, 

bet arī citos novados. Vadītājas un dalībnieču mērķis ir lietišķās mākslas tradīciju pārmantošana, 

saglabāšana un attīstība, apgūt floristikas pamattehnikas un pamatelementus, veidot praktiskās iemaņas 

augu kompozīciju veidošanā, dāvanu un apkārtējās vides noformēšanā. 
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Lietiškās mākslas studija 

 

 

Gaiķu pagasta tautas nams ar adresi “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, 

LV-3873, e-pasts: ilze.konstante@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Gaiķu pagasta Tautas nama 

nolikuma pamata (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.08.2014. sēdes lēmumu 

Nr.16,23.§.). Gaiķu pagasta Tautas nama vadītāja Ilze Konstante (kopš 11.06.2001.). 

 

Gaiķu pagasta tautas namā darbojās trīs amatiermākslas kolektīvi. Gaiķu pagasta Tautas namā 

strādā 2 darbinieki – vadītāja (vidējā profesionālā izglītība) un apkopēja (pamatizglītība).  

 

Aktivitātes 
       Tabula Nr. 50 

 Pārskata gads 2018 2019 2020 

Norišu skaits pavisam 33 36 17 

Maksas norišu skaits pavisam 5 6 - 

Bezmaksas norišu skaits pavisam 28 30 17 

Norišu apmeklētāju skaits pavisam 950 835 475 

Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 130 185 - 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam 820 650 475 

 

Budžeta ieņēmumi un izdevumi 
      Tabula Nr. 51 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Ienākuma veidi, EUR      

Ieņēmumi, EUR 0 889 322 

Ieejas maksa   746 232 

Pārējie ieņēmumi   143 90 

Izdevumu veidi, EUR      

Pašvaldības budžets 30 287 32 730 36 292 

Bruto darba samaksa 15 418 17 094 17 597 

Darva devēja VSAOI 3 666 4 123 5 339 

Komunālie maksājumi 3 511 2 895 1 697 

Pārējie izdevumi 7 402 7 146 10 245 

Autortiesību apmaksa 290 1 472 1 414 
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Amatiermākslas kolektīvu budžets 
       Tabula Nr. 52 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 7 727 6 976 6 146 

Atlīdzība 4 561 4 797 4 311 

Darva devēja VSAOI 1 099 1 156 1 038 

Preces un pakalpojumi 2 068 1 023 797 

 

Dziesmu un deju svētku budžets 
       Tabula Nr. 53 

Pārskata gads 2018 2019 2020 

Izdevumu veidi, EUR 414 0 397 

Atlīdzība 315   320 

Darva devēja VSAOI 99   77 

 

 

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. 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 pašvaldības bibliotēka ar adresi Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-

3851, e-pasts: valda.ozolina@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu pašvaldības bibliotēkas 

Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 30.06.2014. ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.13,2.§.).  Bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa (kopš 02.01.1992.).  

 

Budžeta izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadā 
    Tabula Nr. 54 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 61 629 71 725 77 842 

Darbinieku atalgojums (bruto) bez darba devēja VSAOI 32 735 33 764 37 024 

Krājuma komplektēšana 6 292 6 290 6 293 

 

2020. gadā bibliotēkas krājumu papildināšanai iztērēti EUR 6293 (grāmatām EUR 4500, 

žurnāliem EUR 1793)  jeb 8 % no bibliotēkas 2020. gada budžeta. Krājumu fonds papildināts par 564 

grāmatām, 806 žurnālu eksemplāriem. Lietotāju skaits 2020. gadā – 932, izsniegums 2020.gadā – 

36789 vienības. 
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Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka ar adresi Bērzāju iela 6A, Emburga, Cieceres pagasts, 

Brocēnu novads, LV-3851, e-pasts: evita.veckunga@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Cieceres 

pagasta Emburgas bibliotēkas Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 

30.036.2014. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.13,3.§.); bibliotēkas vadītāja Evita Veckunga (apstiprināta ar 

Brocēnu novada pašvaldības domes 22.11.2018. sēdes lēmumu Nr. 18,1.§.).  

 

Bibliotēkai izveidots savs konts Facebook tīmekļa vietnē, kas veicina aktuālās informācijas 

apriti starp lasītājiem un ikvienu iedzīvotāju, lasītājiem ir iespēja piereģistrēties e-grāmatu lasīšanai 

tiešsaistē, ierīkots izstāžu stends. Bibliotēkā tiek sniegta palīdzība e-pakalpojumu izmantošanā, 

nodrošināti kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumi. Neredzīgiem/vājredzīgiem lasītājiem tiek 

piedāvātas klausāmgrāmatas. 

 

Budžeta izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadā 
   Tabula Nr. 55 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 19979 22705 23 490 

Darbinieku atalgojums (bruto) bez darba devēja VSAOI 7789 8601 8 766 

Krājuma komplektēšana 2598 2705 2 818 

 

Bibliotēkas krājumu komplektēšanai 2020. gadā iztērēti  EUR 2887 jeb 12% no  bibliotēkas 

2020. gada budžeta un  saņemti dāvināti grāmatu eksemplāri par EUR 540. Bibliotēkas krājumu fonds 

papildināts ar 710 vienībām (t.sk., dāvinājumi), no tām  262 grāmatas, 445 periodiskie izdevumi, 3 

spēles. Lietotāju skaits 2020. gadā – 148, izsniegums kopā – 7183. 

 

 

Blīdenes pagasta bibliotēka ar adresi “Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852, 

e-pasts: bibl.blidene@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Blīdenes pagasta bibliotēkas Nolikumu 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 30.06.2014. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.13,4.§., 

grozījumi apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.01.2016. sēdes lēmumu Nr. 1,12.§.); 

bibliotēkas vadītāja Vineta Sproģe (kopš 01.03.2004.).  

 

No Blīdenes pagasta bibliotēkas 2020. gada budžeta, kas sastāda EUR 17 944, darba algai un 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek tērēti EUR 12 349 (69% no kopējā finansējuma), 

EUR 3 999 jeb 22% krājuma komplektēšanai, precēm un pakalpojumiem – EUR 1 019 (6%); pārējiem 

izdevumiem – EUR 223 (1%); informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem – EUR 354 (2%). 2020.gadā 

krājumu fonds papildināts  par 929 vienībām (t.sk., dāvinājumi), no tām 363 grāmatas, 565 

seriālizdevumi, 1 novadpētniecības mape. Lietotāju skaits 2020.gadā – 240, izsniegums – 10090, 

 

Budžeta izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadā 
   Tabula Nr. 56 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 17 029 18 734 17 944 

Darbinieku atalgojums (bruto) bez darba devēja VSAOI 10 837 11 839 12 349 

Krājuma komplektēšana 3 770 4 000 3 999 
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Remtes pagasta bibliotēka ar adresi “Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads, 

LV-3871, e-pasts: bibl.remte@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Remtes pagasta bibliotēkas 

Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 16.07.2014. sēdes lēmumu Nr.14,4.§.); 

bibliotēkas vadītāja Lauma Jekuma (kopš 01.04.1991.).  

 

2020.gadā bibliotēkas krājuma komplektēšanai iztērēti  EUR 4001 jeb 22% no bibliotēkas 

2020.gada budžeta. Krājumu fonds papildināts par 876 vienībām – 359 grāmatām, 517 preses 

izdevumiem. Lietotāju skaits 2020. gadā – 168, izsniegums – 11006 (4437 grāmatas, 6552 periodiskie 

izdevumi). 

 

Budžeta izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadā 
    Tabula Nr. 57 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 15 844 21 238 17 866 

Darbinieku atalgojums (bruto) bez darba devēja VSAOI 7 482 8 026 9 643 

Krājuma komplektēšana 3 704 3 999 4 001 

 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – vadītājs, iegūta vidējā profesionālā izglītība. 

 

 

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka ar adresi “Gaiķu pagasta nams”, Gaiķi, Gaiķu pagasts, 

Brocēnu novads, LV-3873, e-pasts: bibl.gaiki@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Gaiķu pagasta 

bibliotēkas Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 16.07.2014.sēdes lēmumu 

Nr.14,5.§.); bibliotēkas vadītāja Mārīte Dreimane (kopš 01.07.1974.). 

Ar 2020. gadu 2. janvāri Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkai ir struktūrvienība Gaiķos, Gaiķu 

pagasta nams, Gaiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads. 

 

2020.gadā Satiķu bibliotēkas krājuma komplektēšanai iztērēti EUR 2681 jeb 13% no bibliotēkas 

2020.gada budžeta, Gaiķu bibliotēka – EUR 2464 jeb 15% no bibliotēkas 2020.gada budžeta. 

2020.gadā fonda krājums papildināts ar 1415 jaunieguvumiem: 436 grāmatām (Satiķos – 232, Gaiķos 

– 204) un 979 periodiskajiem izdevumiem (Satiķos – 455, Gaiķos – 524). Lietotāju skaits 2020.gadā – 

189, izsniegums – grāmatām 4648 (Satiķi – 2739, Gaiķi – 1909) un periodiskajiem izdevumiem 15311 

(Satiķi - 9720, Gaiķi - 5591). 

 

Bibliotēkā strādā 2 darbinieki. 
 

Budžeta izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadā 
  Tabula Nr. 58 

 2018 

Gaiķi/ Satiķi 

2019 

Gaiķi/ Satiķi 

2020 

Gaiķi/ Satiķi 

Pašvaldības finansējums 14038/16466 14818/18258 15905/19884 

Izdevumi kopā (EUR) 14038/16466 14818/18258 15905/19884 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8195/10471 8933/11669 9502/9833 

Krājuma komplektēšana 2400/2567 2393/2623 2464/2681 

 

Piešķirtais finansējums no Brocēnu novada pašvaldības budžeta ir pietiekams un attīstību 

veicinošs. Bibliotēkai un struktūrvienībai ir katrai savs atsevišķs budžets. 
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Lielākos izdevumus sastāda darba samaksa EUR 19335 pirms nodokļa nomaksas. EUR 5864 

izmantoti Bibliotēkas pakalpojumu (kancelejas, informācijas tehnoloģijas) nodrošināšanai, 

saimnieciskiem izdevumiem, inventāram un telpu īres maksai. Krājuma komplektēšanai iztērēti EUR 

5145. 

 

 

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 

Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” ar adresi Skolas iela 10, Brocēni, 

Brocēnu novads, LV-3851, e-pasts: soc.dienests@broceni.lv, darbojas uz Brocēnu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta nolikuma pamata (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 21.03.2012. 

sēdes lēmumu Nr.4,24.§.); Sociālā dienesta vadītāja Vineta Frīdmane (kopš 21.09.2013.).  

 

Sociālā darba organizēšanas  un klientu pieņemšanas vietas Brocēnu novadā: Brocēnu pilsētā 

– Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novads; Blīdenes pagastā – “Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu 

novads; Gaiķu pagastā – “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads; Remtes pagastā – 

“Kantora ēka”, Remtes pagasts, Brocēnu novads. 

 

Sociālais dienests ir iestāde, kas nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības un pakalpojumu 

sniegšanu – materiālu vai morālu atbalstu personai, kura nespēj nodrošināt sevi vai savu ģimeni, un 

patstāvīgi, tikai ar saviem spēkiem, pārvarēt radušās sociālās grūtības un, kurai aktīvi līdzdarbojoties, 

ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju.  

 

Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, 

audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas 

vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem u.c. personu grupām, kurām tas 

nepieciešams; sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību 

apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.  

Brocēnu novada  pašvaldība apstiprinājumi sekojošus noteikumus, kuri paredz sociālās 

palīdzības pabalstu veidus, to piešķiršanas kārtību:  

1. Saistošie noteikumi Nr. 11 (18.05.2011.) “Par personu aprūpi mājās Brocēnu novadā”, 

Noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Brocēnu novadā” (25.09.2013.),  

2. Saistošie noteikumi Nr. 8 (20.03.2013.) “Par Brocēnu novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas kārtību”, “Noteikumi veļas mazgāšanas pakalpojuma saņemšanai Brocēnu 

novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” (27..2017.), “Noteikumi par Brocēnu novada 

pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” transporta pakalpojumiem” (30.05.2018.),  

3. Saistošie noteikumi Nr. 3 (23.05.2019., precizēti 27.06.2019.) “Par pabalstiem bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”,  

4. Saistošie noteikumi Nr. 4 (23.05.2019., precizēti 27.06.2019.) “Par pabalstiem 

audžuģimenei”,  

5. Saistošie noteikumi Nr. 5 (23.05.2019., precizēti 27.06.2019.) “Par papildu materiālo 

palīdzību Brocēnu novadā”,  

6. Saistošie noteikumi Nr. 6 (23.05.2019., precizēti 27.06.2019.) “Par sociālās palīdzības 

sniegšanu Brocēnu novadā”. 

Sociālā dienestā 2020. gadā strādāja pavisam 13 darbinieki. Trīs sociālā darba speciālisti 

pieņem apmeklētājus attālinātajos klientu pieņemšanas punktos, pārējiem darba vieta ir Sociālā 

dienesta telpās Brocēnos. Sociālajā dienestā strādā 12 sievietes un viens vīrietis, kuru vidējais vecums 
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ir 52,31 gadi. Sociālajā dienestā strādā 1 darbinieks ar doktora grādu, 1 ar vidējo profesionālo  izglītību, 

1 ar pamatskolas izglītību un 9 darbiniekiem ir augstākā izglītība.  

2020.gadā Sociālā dienesta budžets bija EUR 441 894, no tiem EUR 236 680 - 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.   
   Tabula Nr. 59 

 

Nr.

p.k. Pabalstu veidi 

2018 2019 2020 

Budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pabalstu 

saņēmušo 

cilvēku 

skaits 

Budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pabalstu 

saņēmušo 

cilvēku 

skaits 

Budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pabalstu 

saņēmušo 

cilvēku 

skaits 

1. Sociālie pabalsti 117428  105777  107111  

1.1. Pabalsti veselības aprūpei 9528 224 11560 128 10425 119 

1.2. Pabalsti ēdināšanai 5953 68 3868 54 4741 3 

1.3. Pašvaldību vienreizējie 

pabalsti ārkārtas situācijā 

129 3 288 7 968 4 

1.4. Sociālās garantijas 

bāreņiem un 

audžuģimenēm 

32404 33 23776 13 18838 7 

1.5. Pārējā sociālā palīdzība 

 

38875 1167 42025 1158 52679 1732 

1.6. Pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai 

4102 22 1439 14 7618 27 

1.7. Dzīvokļa pabalsts 16497 242 15328 198 13967 184 

1.8. Kāzu jubilejas un bērna 

piedzimšanas pabalsti 

9938 76 7493 55 8300 55 

2. Sociālie pakalpojumi 97601  111449  113491  

2.1. Samaksa par aprūpi mājās 1603 10 5332 10 4930 8 

2.2. Samaksa par ilgstošas 

soc.aprūpes un 

rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem 

72084 28 78329 38 81319 25 

2.3. Samaksa par pārējiem 

sociālajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem 

12341 13 12455 14 10745 9 

2.4. Valsts finansēti asistenta 

pakalpojumi 

11573 19 15333 19 16497 21 

 

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.  

Arī 2020.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. 
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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, 

2020.gadā veiktas vairāk nekā 1387 apsekošanas dzīvesvietās, risināti sociālie gadījumi, sniegtas 

konsultācijas dažādu situāciju uzlabošanai. 

 

Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienība “Dienas 

centrs” ar adresi Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, e-pasts: dienascentrs@broceni.lv, 

darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienības 

“Dienas centrs” Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 19.03.2014. sēdes 

lēmumu Nr.6,9.§.). Dienas centra mērķis: nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas pensijas vecuma 

personām u.c. personu grupām, kurām tas nepieciešams, lai veicinātu integrāciju sabiedrībā, kā arī 

rastu brīvā laika pavadīšanas alternatīvas, sagatavot sociālam riskam pakļauto bērnu integrācijai 

sabiedrībā. Dienas centra vadītāja Daina Sadretdinova (kopš 23.05.2014.). 
 

 

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Atpūtas” ar adresi “Atpūtas”, Remtes 

pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, e-pasts: leons.tilla@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Sociālās 

aprūpes centra “Atpūtas” nolikuma (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 20.11.2014. 

sēdes lēmumu Nr.23,32.§.); sociālās aprūpes centra “Atpūtas” direktors Leons Tiļļa (apstiprināts ar 

Brocēnu novada pašvaldības domes 22.08.2019. sēdes lēmumu Nr.12,1.§.).  

 

Sociālās aprūpes centrs ir Brocēnu novada pašvaldības domes dibināta ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sociālās aprūpes centrs ir sociāla institūcija, kas nodrošina pilnu 

sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi 

aprūpēt. Pamatojoties uz Sociālā aprūpes centra nolikumu, tajā tiek uzņemtas personas: 

• Pensionāri, kuriem vecuma vai cita iemesla dēļ ir apgrūtināta spēja pašam sevi aprūpēt un kuri 

izsaka vēlēšanos dzīvot Sociālās aprūpes centrā; 

• I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma.      

2020. gadā iestādes darbība tika pakārtota Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Lai 

nepieļautu infekciju, tika ieviesti dažādi drošības pasākumi, t.sk., ierobežoti trešo personu 

apmeklējumi, organizēta regulāra darbinieku un klientu covid-19 testu veikšana, darbinieku 

individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, organizētas praktiskas mācības darbiniekiem, kā rīkoties 

ārkārtas situācijā, taču aktivitātes un dažādi pasākumi klientiem tika pārcelti uz nenoteiktu laiku. 

2020.gada augustā SIA “Brocēnu siltums” veica apkures sistēmas labošanas darbus. Novembra 

mēnesī iestādē uzstādītas novērošanas kameras, kas paredzētas klientu un darbinieku drošībai.   

 

Budžets 2018., 2019. un 2020. gads, EUR 
                             Tabula Nr. 60   

Ieņēmumu avots 2018 2019 2020 

Kopā ieņēmumi 282 853 313 412 382 060 

Valsts budžeta transferti 865 431 0 

Pašvaldību budžeta transferti 75 960 107 739 61 978 

Maksas pakalpojumi, pašu ieņēmumi 206 027 205 242 320 082 

 

SAC budžets veidojas no apstiprinātās uzturēšanās maksas. SAC uzturēšanās maksa veidojas 

no 85% klientu pensijas un to piemaksām un radinieku vai attiecīgās pašvaldības finansējuma starpības 

segšanai. 
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SAC iemītnieku skaits uz 31. decembri (2018., 2019. un 2020. gadā) 
     Tabula Nr. 61 

Gads 2018 2019 2020 

Vīrieši 24 24 25 

Sievietes 22 31 30 

KOPĀ 46 55 55 

 

Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits) 2020. gadā bija 20 130 (2019. gadā - 17 520). 

 

Klientu sastāvs pēc vecuma 2018., 2019. un 2020. gadā 

 Tabula Nr. 62                                     
Vecums 2018 2019 2020 

36-50 g.v. - - - 

51-61 g.v. 3 4 4 

62-69 g.v. 8 5 4 

70-79 g.v. 13 15 13 

80-89 g.v. 17 23 27 

90 un vairāk 5 8 7 

 

Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošo personu vidējais vecums ir 79,6 

gadi. Vidējais institūcijā dzīvojošo vīriešu vecums uz 2020. gada 31. decembri ir 76,6 gadi, sieviešu 

vidējais vecums – 82,6 gadi. 

 

Izlietotie līdzekļi uz vienu personu 2018., 2019. un 2020. gadā 

 Tabula Nr. 63 
Gads 2018 2019 2020 

Ēdināšana (EUR) 2,04/dienā 2,10/dienā 2,16/dienā 

Medikamenti (EUR) 0,22/dienā 0,19/dienā 0,25/dienā 

Kopējie līdzekļi (EUR) 527,33/mēn. 517,12/mēn. 507,55/dienā 

 

Personāls 

2020.gadā SAC apstiprināto amata vienību skaits 22. Faktiski strādājošie darbinieku uz 

2021.gada 31.decembri ir 23. Apkalpojošais personāls katru gadu plānveidīgi ceļ kvalifikāciju.  

 

 

Brocēnu novada bāriņtiesa ar adresi Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu novads, LV3851, e-

pasts: barintiesa@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada Bāriņtiesas Nolikuma pamata 

(apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes 20.05.2015. sēdes lēmumu Nr.9,4.§.; 

grozījumi: Brocēnu novada pašvaldības domes 22.12.2016. lēmums Nr.25, 28.§.; Brocēnu novada 

pašvaldības domes 25.01.2018. sēdes lēmums Nr.2,8.§.; Brocēnu novada pašvaldības domes 

25.10.2018. lēmums Nr.17,6.§.); iestādes vadītāja Antra Rutka (apstiprināta ar Brocēnu novada 

pašvaldības 12.07.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.12,2.§.).    

 

Bāriņtiesas mērķis ir nodrošināt bērna vai aizgādībā esošās personas personiskās un mantiskās 

intereses un tiesības visā pašvaldības administratīvajā teritorijā, pārvaldot aizgādnības, aizbildnības, 

adopcijas, bērnu un aizgādībā esošo personu personisko un mantisko interešu aizsardzības lietas. 

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības jautājumos, 

veic apliecinājumu izdarīšanu u.c. uzdevumu pildīšanu, ved Bāriņtiesas lietvedības reģistru un veido 

Bāriņtiesas arhīvu, ved lietu uzskaiti un to saglabāšanu saskaņā ar aktos noteiktajām normām. Iestādes 

darbību nākotnē būtiski varētu ietekmēt paredzamā bāriņtiesu reforma un novadu reforma. Valstī 

izveidota darba grupa, kas strādā pie jaunās bērnu tiesību aizsardzības modeļa izstrādes.  
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Brocēnu novada bāriņtiesā strādā 5 darbinieki. Darbinieku vecums no 47-66 gadiem. Visiem 

darbiniekiem ir augstākā izglītība, no kuriem 3 darbiniekiem - pedagoģiskā, 2 – juridiskā. Vienam ir 

maģistra grāds pedagoģijā un iestādes vadībā. Darbinieku sastāvā 2020.gadā izmaiņu nav. 

 

Pārskats par bāriņtiesas darbu 2020. gadā 
  Tabula Nr. 64 

Pārskats par lietām bērnu aprūpes un aizgādības lietās Skaits kopā 

Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 17 

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana 

vecākiem 

- 

Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības - 

Bērnu skaits, kuru vecākiem tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 1 

Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu 2 

Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi Skaits kopā 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 24 

Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē 6 

Bērni, kuriem nodibināta ārpusģimenes aprūpe 
 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu 2020. gadā ieceltas par aizbildni bērnam 1 

Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu citas 

personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs 

Skaits kopā 

Bērnu skaits, kuri nodoti citas personas aprūpē 1 

Pārskats par audžuģimeņu lietām Skaits kopā 

Audžuģimeņu skaits Brocēnu novadā 4 

Pārskats par aizgādnības lietām 
Skaits kopā 

Aizgādnībā esošo personu skaits 7 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai 

 

Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem 2020. 

gadā 

Skaits kopā 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 

2 

Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita 

speciālista 

0 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

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 

1 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

9 

Pieņemto lēmumu skaits 2020. gadā, kopā 24 

• tajā skaitā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits  
 

• tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 
 

Bāriņtiesas lietvedībā aktīvi esošo lietu kopējais skaits  2020. gada 31. decembrī, (lietas, 

kuras nav nodotas arhīvā)  

98 

2020. gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā 13 
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2020. gada budžeta izlietojuma izpilde 
  Tabula Nr. 65 

Nosaukums EUR 

Darba samaksa 49067 

Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana    17286 

Darba komandējumi 83 

Pakalpojumi 5169 

Biroja preces, inventārs 483 

Pamatlīdzekļi 0 

 

Katru gadu bāriņtiesa organizē ekskursiju audžuvecākiem un aizbildņiem kopā ar bērniem. 

2020. gada 7. augustā devās ekskursijā tepat pa Brocēnu novadu – ciemojās mini zoo dārzā “Silavas”,  

aktīvi darbojās Brocēnu Mežaparkā un devās izbraucienā pa Cieceres ezeru ar kuģīti “Zezer”. 

 

 

Brocēnu novada pašvaldības policija  ar adresi Lielcieceres iela 7, Brocēni, Brocēnu novads, 

LV-3851, e-pasts: policija@broceni.lv, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada Pašvaldības policijas 

Nolikumu (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 16.03.2016. sēdes lēmumu r.5.24.§.; 

grozījumi apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 24.10.2019. sēdes lēmumu nr.14,11.§.); 

pašvaldības policijas priekšnieks Gatis Lieldaudzietis (kopš 30.05.2016.).  

 

Pašvaldības policija ir Brocēnu novada pašvaldības militarizēta administrācijas iestāde, kas 

izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un 

saukšanu pie administratīvās atbildības gan privātās, gan juridiskās personas par Brocēnu novada 

pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu.  

Pašvaldības policijas pamatfunkcija ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, 

īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem u.c. prettiesiskiem apdraudējumiem visā 

Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Brocēnu novada pašvaldības policija ir Brocēnu novada pašvaldības pakļautības iestāde. 

Pašvaldības policijā 2020. gadā strādāja 5 darbinieki. Katru ceturtdienu iestādē ir noteikts konkrēts 

apmeklētāju pieņemšanas laiks, t.i., no plkst.14:00 -16:00.  

Pašvaldības policijas pienākumi attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir noteikti likumā “Par 

policiju”. Mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Brocēnu novada administratīvajā 

teritorijā, kontrolēt Brocēnu novada saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst 

administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību un īpašumus, garantēt 

personu sabiedrisko drošību.  

          2020. gadā informācijas pieņemšana un reģistrēšana par saņemtajiem izsaukumiem reģistrēti 178 

izsaukumi, no kuriem: līdz 01.06.2020. sastādīti 43 (četrdesmit trīs) administratīvie pārkāpuma 

protokoli, pēc 01.07.2020. sastādīti 20 (divdesmit) lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa 

uzsākšanu un soda piemērošanu , pieņemti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi par 

apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. 

mailto:policija@broceni.lv
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  Izvērtējot Administratīvo pārkāpumu protokola skaita dinamiku 5 gadu garumā, redzams, ka ir 

vērojams pārkāpuma skaita samazinājums. Viens no pašvaldības policijas uzdevumiem ir sekmēt 

transportlīdzekļu ceļu satiksmes noteikumu prasībām atbilstošu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu. Pašvaldības policijas darbinieki intensīvi veic profilaktiska un izglītojoša rakstura pārrunas 

ar automašīnu vadītājiem, kuri automašīnas stāvēšanai novieto neatbilstoši ceļu satiksmes 

noteikumiem. 

 
            Tabula Nr. 66 

Nr.p.k. Sodu veidi 2020. gads no 1. jūlija 

1. 

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, 

sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (10. pants 

– par alkoholisko dzērienu). x 20 

2. 

Ceļu satiksmes likums (70. pants otrā daļa – par gājējiem 

noteikto pienākumu pārkāpšanu- atstarotāji). x 2 

3. 

Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldes likumi 50. panta pirmā 

daļa, MK rīkojums Nr.655“ Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. 5.4.apakšpunkts(aizliegts rīkot privātus 

pasākumus un privātu pulcēšanos). x 2 

4. 

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, 

sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (11. pants 

– par sabiedriskās kārtības traucēšanu). x 3 

5. 

LAPK 171. pants (Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās 

vietās reibuma stāvoklī.   17 x 

6. LAPK 186. pants par dzīvošanu LR bez deklarētās dzīvesvietas. 1 x 

7. 

LAPK 176. 2. pants MK 12. marta rīkojums Nr.103 par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanas pārkāpšanu (2m distances 

neievērošana). 14 x 

8. LAPK 167. pants (sīkais huligānisms). 4 x 

9. 

LAPK 149.23 panta otrā daļa Ceļu satiksmes likums (bez 

atstarojošiem elementiem) . 2 x 

10. Nogādātas personas VP par dažādiem pārkāpumiem.  4 5 

11. Rīkotie reidi. 57 70 

11.1 

Izteikti mutvārdu aizrādījumi par Brocēnu saistošo noteikumu 

normu neievērošanu.  17 14 

11.2 Tirdzniecības atļauju pārbaude. 24 33 

11.3 Kārtības nodrošināšana avārijas situācijas laikā. 1 2 

11.4 Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām.  10 14 

11.5 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos, satiksmes 

slēgšana ( kā arī kārtības uzraudzība ārkārtējās situācijas 

izsludināšanas laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanos). 5 7 

14. 

Nogādātas personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi 

pārvietoties (uz medicīnas iestādi vai dzīvesvietā). 18 23 

16. Nosūtītas lietas uz administratīvo komisiju  7 8 

17. Apkalpoti iedzīvotāju izsaukumi (notikumi un situācijas). 305 280 

18. Par administratīvā procesa uzsākšanu.  7 8 
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Ikdienā notiek arī aktīva sadarbība gan ar izglītības iestādēm par dažādiem drošības 

jautājumiem, gan ar Valsts policiju abpusēji sadarbojoties un risinot drošības jautājumus Brocēnu 

novadā.  Tāpat notiek sadarbība ar Brocēnu bāriņtiesu un Sociālo dienestu, ja tiek, konstatēts, ka ir 

aizskartas vai apdraudētas bērnu tiesības un veselība, kā arī citi gadījumi.  

2020.gadā turpinājās videonovērošanas sistēmas uzlabošana un attīstīšana. Pašvaldības policija 

23 gadījumos ir izpildījusi Valsts policijas pieprasījumus par videoierakstu izsniegšanu, lai ar to 

palīdzību atklātu pārkāpuma izdarīšanu. 
 Regulāra patrulēšanas Brocēnu novada administratīvajā teritorijā veicot kontroli uz iekšējiem 

ūdeņiem. 

Pašvaldības policija vietējam laikrakstam “ Saldus Zeme” sniedz informāciju par notikušajiem 

pārkāpumiem. 

Ikdienā tiek veiktas ļoti daudz preventīvās pārrunas ar iedzīvotājiem, gan nepieciešamības 

gadījumā piemēroti arī naudas sodi par izdarītajiem pārkāpumiem.  

 

Veiktie pasākumi darbības uzlabošanai 2020. gadā:  

• Kopīga sadarbība ar Brocēnu novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, VP, 

VUGD, NMPD, Saldus pašvaldības policiju, Dobeles Pašvaldības policiju, Skrundas pašvaldības 

policiju, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts vides dienestu u.c. 

• Darbiniekiem tiek piedāvāta veselības un dzīvības apdrošināšana; 

• Darbinieku piedalīšanās dažādu veidu kursos, semināros, apmācības un kvalifikācijas 

celšanas pasākumos: Piedalīšanās semināros "Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās". 

”Administratīvo pārkāpuma procesa atbalsta sistēma - iespējas un izaicinājumi”. “Atsevišķu 

administratīvās atbildības likuma normu piemērošanas kārtība, vadoties no likuma skaidrojumiem”.  

 

2020. gada budžeta izlietojuma izpilde 
    Tabula Nr. 67 

Nosaukums  EUR 

Darba samaksa + VSAO  75875,90 

Pakalpojumi  6961,51 

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 4480,62 

 

2020. gada kopējais uzlikto naudas sodu pārskats 
  Tabula Nr. 68 

Nosaukums  EUR 

Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu 

pārkāpumu  

180,00 

LĒMUMS par saukšanu pie administratīvās atbildības  3010,00 

Par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaida 

konstatēšanai veikto pārbaudi  

31,30 

 

2020. gada ieņēmumi 

• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem EUR- 125,65 

• Par administratīvo pārkāpumu sodiem EUR- 1422,65 

• Pārējie nenodokļu un ieņēmumi (Par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu 

apreibinošu vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaudi) EUR - 46,95 

• Naudas sodi un sankcijas kopā EUR- 1595,25 
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Brocēnu novada vēlēšanu komisija  adresi Lielcieceres iela 3, Brocēni,  Brocēnu novads, LV-

3851, darbojas pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības 18.09.2013. lēmumu Nr.17,31.§. “Par 

vēlēšanu komisiju”. 

 

 

Informācija par COVID-19 ietekmi 

Sakarā ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas neprognozējamo izplatību un tās 

ierobežošanu, 2020. gada 18. martā Brocēnu novada pašvaldība, kā kapitāla daļu turētāja, no SIA 

“Saldus medicīnas centrs” saņēmusi iesniegumu ar lūgumu palielināt SIA “Saldus medicīnas centrs” 

pamatkapitālu. Pamatkapitāla palielinājums nepieciešams šādiem neplānotiem izdevumiem: 

aizdomīgu (iespējams vīrusa inficētu) pacientu īslaicīgas uzturēšanās (izolēšanas) telpu izveidošanai 

un papildus darba vietas izveidei konkrētu dezinfekcijas darbu veikšanai 3 mēnešiem. 2020. gada 26. 

martā pieņemts lēmums (Brocēnu novada pašvaldības 26.03.2020. domes sēdes lēmums nr.4, 12.§.) 

ieguldīt finanšu līdzekļus EUR 3643,00 apmērā SIA “Saldus medicīnas centrs” pamatkapitālā, pretī 

saņemot 3643 jaunas kapitāla daļas. 

Reaģējot uz pasaulē un Latvijā radušos ārkārtas situāciju, ko izraisījusi koronavīrusa (COVID-

19) pandēmija, 2015.gada 15.oktobra Brocēnu novada pašvaldības noteikumos “Par Brocēnu novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” izdarīti grozījumi: 

papildināt noteikumu pielikumus  ar pielikumu Nr.3 “Struktūras un atbildīgo amatu saraksts ārkārtas 

situācijā, ko izraisījusi koronavīrusa (COVID-19) pandēmija, budžeta ieņēmumu, izdevumu uzskaitei”, 

lai nodrošinātu ieņēmumu un izdevumu analītisku uzskaiti attiecībā uz COVID-19 ietekmi. 

     Straujas Covid-19 izplatības dēļ visā pasaulē 2020.gada marta sākumā arī Latvijā bija 

novērojami pirmie saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu. Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 

2020.gada 11.martā paziņoja, ka COVID-19 izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, lai 

ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā, Ministru kabinets 2020.gada martā izsludināja ārkārtējo 

situāciju, kas tika pagarināta līdz jūnijam. Ņemot vērā vīrusa otro       uzliesmojumu 2020.gada rudenī 

un strauji pieaugošo inficēto skaitu, Ministru kabinets 2020.gada 6.novembrī atkārtoti izsludināja 

ārkārtējo situāciju. Tā kā pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas 

uzlabošanā pēc COVID-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes, lai stimulētu ekonomiku valstī, būtiska 

ir pašvaldību iecerēto investīciju projektu realizācija, kas dod darbu uzņēmējiem un uzlabo dzīves vidi, 

sniedz nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem.  Līdz ar to valdības atbalsts 

COVID-19 izraisītajā krīzes situācijā ir nepieciešams arī pašvaldībām. Saskaņā ar 2020.gada 5.jūnijā 

pieņemtā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.pantu 2020.gada 14.jūlijā tika 

pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.456, kas paredz sniegt atbalstu pašvaldībām, nodrošinot 

iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai.  Ar 2020.gada 26.augusta 

Ministru kabineta rīkojumu Nr 475  “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts 

aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

“izplatību”, tika atbalstīts Brocēnu novada pašvaldības projekts “Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mūsmājas” vienkāršota fasādes atjaunošana” par kopējo summu EUR 335971,00, no kuriem EUR 

218707,00 ir aizņēmums, savukārt EUR 117264,00 ir pašvaldības līdzfinansējums. Ar 2020. gada 20. 

oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts 

aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību tika atbalstīts Brocēnu novada pašvaldības projekts “Brocēnu kultūras u izglītības centra ēkas 

fasādes vienkāršotā atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana” par kopējo summu EUR 82128,00, 

no kuriem EUR 61596,00 ir aizņēmums, savukārt EUR 20532,00 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

     Sakarā ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas neprognozējamo izplatību un tās ierobežošanu 

no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam un no 16. oktobra līdz 31. decembrim nebija atļauti pašvaldības 

iestāžu organizēti pasākumi. Tika atcelti nometņu projekti, to realizācijai bija paredzēti EUR 9000,00 

pašvaldības budžeta līdzekļu. Dzimtsarakstu nodaļas pašvaldības budžeta līdzekļu ietaupījums atcelto 

pasākumu dēļ EUR 2491,94. Gaiķu pagasta pārvaldes pašvaldības budžeta līdzekļu ietaupījums atcelto 
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pasākumu dēļ EUR 175,00. Remtes kultūras nama pašvaldības budžeta līdzekļu ietaupījums atcelto 

pasākumu dēl EUR 550,00. Blīdenes kultūras nama ietaupītie pašvaldības budžeta līdzekļi atcelto 

pasākumu dēļ EUR 1402,00. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs ietaupījis EUR 53672,00 , 

t.sk., Pilsētas svētkiem piešķirtos EUR 33100,00 un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem piešķirtos EUR 17522,00. Brocēnu vidusskolas pašvaldības budžeta līdzekļu ietaupījums 

atcelto pasākumu dēļ EUR 8908,00. Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašvaldības 

budžeta līdzekļu ietaupījums atcelto pasākumu dēļ EUR 17159,00. Iepriekš minētos ietaupītos 

pašvaldības budžeta līdzekļus izlietoja atbalstīto pašvaldības investīciju projektu pašvaldības daļas 

līdzfinansēšanai. 

    Brocēnu novada pašvaldība pandēmijas apkarošanai, dezinfekcijas līdzekļu, masku iegādei 

2020.gadā novirzīja  EUR 13674, 2021.gadā Brocēnu novada pašvaldības budžetā šiem izdevumiem 

paredzēti EUR 10500. 

    2020.gadā Brocēnu novada pašvaldībā nebija saņemts neviens iesniegums no uzņēmējiem, lai 

samazinātu/atceltu  telpu nomas maksu Covid-19 noteikto ierobežojumu/aizliegumu veikt 

saimniecisko darbību dēļ. 

    Saskaņā ar SIA “Brocēnu sporta centrs” (Brocēnu novada pašvaldība – 7,70834% kapitāla daļu 

īpašnieks) gada pārskatu par 2020.gadu sabiedrības apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, 

ir samazinājies par aptuveni 38%  (neto apgrozījums 2019.g. – EUR 401 212,00; 2020.g. – EUR 

245792,00) Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto ierobežojumu dēļ. 

     Saskaņā ar SIA “Saldus medicīnas centrs” (Brocēnu novada pašvaldība – 24,5992% kapitāla 

daļu īpašnieks) gada pārskatu par 2020.gadu  valsts apmaksāto stacionāro veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamais līdzfinansējums 2020.gadā bija EUR 32313, t.i., par EUR 53739,00 jeb 

14,26% mazāks nekā 2019.gadā (EUR 376871,00). Salīdzinājumā ar 2019.gadu, stacionēto pacientu 

skaits ir samazinājies par 20,43%. Ievērojams pacientu skaita samazinājums tika novērots tieši ar 

Covid-19 pandēmijas sākšanos, kad valstī tika noteikti ierobežojumi medicīnisko pakalpojumu 

sniegšanas klāstā. Aizliegti maksas pakalpojumi, rehabilitācijas, dienas stacionāra pakalpojumi u.c. 

Tas kopumā ir ietekmējis medicīnas centra 2020.gada finanšu un statistikas rādītājus – 2019.gada neto 

apgrozījums EUR 1728677, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR 170131; 2020.gada neto 

apgrozījums EUR 1890211, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR 226336. Beidzoties 

aizliegumiem, tika darīts viss un strādāts ar maksimālu kapacitāti, lai kopējo situāciju uzlabotu. Tika 

ārstēti paliatīvie pacienti par NVD noteikto cenu, reaģējot ātri – par prioritāti izvirzot pacientu 

vajadzības. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, kopējais saņemtais valsts apmaksāto pakalpojumu  

finansējums no NVD pieaudzis par EUR 1500060,00 jeb 10,23%. 

     2021.gada 18.martā pieņemts likums ‘’Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likumā’’ , kurā noteikts, ka sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto 

gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 

2020.pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto 

gada pārskatu likuma 97.panta pirmajā daļā noteikto termiņu (t.i., 2020.gada pārskata iesniegšanas 

termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.jūlijam. Šajā sakarā SIA ‘’Brocēnu siltums’’ (Brocēnu novada 

pašvaldība – 100% kapitāla daļu īpašnieks) Brocēnu novada pašvaldībai iesniedza neauditēto gada 

pārskatu par 2020.gadu. (neto apgrozījums pārskata gadā bija EUR 1716018, kas ir par 3,1171% 

mazāks nekā 2019.gadā; pārējie ieņēmumi EUR 84949,00. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ 

uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā un 

santehnikas pakalpojumos, pārējās nozarēs izmaiņas ir nebūtiskas. 

 

 

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 Ārijs Sproģis 

 

 



78 

 

 



79 

 

 

 

  



80 

 

 
Latvijas Republika 

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni,  LV 3851 

 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: pasts@broceni.lv 
 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 

Brocēnos                   Nr.6                            2021.gada 29.aprīlī 

 

2.§ 

Par Brocēnu novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, 

ka tikai dome var apstiprināt pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko 

pārskatu, kā arī likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30. pantā noteikto, ka pašvaldības sagatavo 

un iesniedz gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā, atklāti balsojot: PAR 

– 12 deputāti (Ā.Sproģis, A.Bruža, V.Sālava, D.Frīdmane, I.Birgersone, Z.Zaļenko, D.Gredzena, 

J.Sergejenko, I.Ostrovska, A.Ābuls, K.Maslovska, I.Konstante); PRET – nav; ATTURAS – 2 

deputāti (A.Tiļļa, Z.G.Fīrers); Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt Brocēnu novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto finanšu pārskatu ar 

pielikumiem. 

 

Pielikumā: Brocēnu novada pašvaldības 2020.gada konsolidētais finanšu pārskats ar pielikumiem. 

 

Sēdes vadītājs        (personiskais paraksts)   Ā.Sproģis 

  

IZRAKSTS PAREIZS 

Brocēnu novada pašvaldības  

sekretāre   A.Tuka 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

mailto:pasts@broceni.lv
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