BROCĒNU NOVADS

Stāsti par ūdensrozēm

BROCĒNU NOVADS

TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJI

VECUMA GRUPAS
15.6% līdz darbaspējas
vecumam
60,8% darbaspējas
vecumā
23,6% virs darbaspējas
vecuma

Platība 496.523 km2
Iedzīvotāju skaits - 6 173
Blīvums - 12 cilv. uz 1 km2

DABAS VĒRTĪBAS

ZEMES LIETOJUMS

48%
meža zeme
14%
parējā
zeme

38%
lauksaumniecībā
izmantojamā zeme

LIELĀKĀS APDZĪVOTĀS VIETAS
ATPAZĪSTAMĪBA

Ezeri
Cemex
4 Natura 2000
teritorijas
Airēšana
Māla atradnes
UZŅĒMUMI

Muižas parki

Muižas
(Remtes, Smuku u.c.)

Brocēnu novads gatavojas Latvijas valsts simtgadei,
lai godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinētu valsts simto
dzimšanas dienu, stāstot Latvijas un Brocēnu novada stāstus.

ĪSUMĀ PAR BROCĒNU NOVADU
Brocēnu novads izveidots 2001. gada 29. decembrī
Ģeogrāfiskais novietojums: Eiropa, Latvija, Kurzemes austrumu
daļa, Austrumkursas augstiene, Kurzemes plānošanas reģions
Platība: 49 655,4 ha 2
Iedzīvotāju skaits novadā: 6173 cilvēki (2016.gada sākums)
Iedzīvotāju skaits Brocēnu pilsētā: 3022 iedzīvotāji
(2016.gada sākums)
Administratīvais iedalījums: Brocēnu pilsēta
(administratīvais centrs) un 4 pagasti – Blīdenes,
Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasti

Kaimiņu novadi: Saldus, Auces, Dobeles, Jaunpils
un Kandavas novadi
Dabas aizsargājamās teritorijas: Četras Natura 2000
teritorijas: dabas liegums „Cieceres ezera salas”,
dabas liegums „Baltezera purvs”, dabas liegums „Dulbju acs
purvs” un daļa no dabas lieguma „Zvārde”
Lielākās upes un ezeri: Ciecere, Imula, Amula,
Cieceres ezers (276,8 ha), Remtes ezers (75,5 ha),
Brocēnu ezers (43,6 ha) un Baltezers (35 ha)
Nozīmīgākie ceļi: valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Liepāja
(šķērso Brocēnu pilsētu un Blīdenes ciemu),
valsts reģionālais autoceļš P109 Kandava – Saldus,
dzelzceļa līnija Liepāja – Rīga

BROCĒNU PILSĒTA UN CIECERES PAGASTS
Iedzīvotāju skaits: 3278 Platība: 855 ha
Brocēnu novada pašvaldības dome: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851,
T: +371 63807300; E: dome@broceni.lv
Mājas lapa: www.broceni.lv

Izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola,
PII «Mūsmājas», PII «Varavīksne»,
Brocēnu sporta skola.

Atpūtas un nakšņošanas iespējas
BROCĒNU SPORTA CENTRS
Brocēnu sporta centrs ir daudzpusīga sporta bāze, kas ir piemērota dažādiem sporta veidiem un
sportistiem.Šeit atrodas ledus halle, kvalitatīvs futbola laukums, trenažieru zāle, kas apmierina pat
augstākās prasības, kā arī sporta-basketbola zāle! Rūpējoties par mūsu klientu labsajūtu, pie mums ir
iespējams gardi paēst Ledus halles kafejnīcā un iegādāties sporta inventāru veikalā “Hokeja pasaule”.
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Piedāvājam arī nakšņošanas iespējas mājīgos hosteļa tipa numuriņos. Hostelī ir 18 istabiņas, kurās kopā
var izmitināt 58 viesus, kā arī piedāvājam divvietīgu luksus numuriņu (guļamistaba, atpūtas istaba, dušas,
virtuve, televizors + internets)..
Adrese: "SIA BROCĒNU SPORTA CENTRS", Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: +371 26666783
E-pasts: ledus242@inbox.lv; www.brocenusc.lv

Viesu nams "KRŪZES"
Atrodas pie autoceļa A9, klusā vietā, pašā Cieceres ezera krastā.
Viesu mājā ir četras guļamistabas, kopumā var izguldīt 16 personas.
Pagrabstāvā ir pirts, ārā - karstā ūdens kubls.
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Adrese: "Krūzes", Brocēni, Brocēnu novads
Tālrunis: 29242771
E-pasts: maris@samaco.lv

Viesu nams "ZVEJNIEKI 2000"
Tikai pusotra stunda no Rīgas - tā ir mierīga vieta, kur beidzas ceļi. Ērtas divstāvu mājiņas. Katrā ir duša,
tualete, karsts ūdens. Ziemā - slēpes, ragaviņas un karuseļi uz ledus. Mēs atrodamies Lielcieceres ezera
krastā, kurš bagāts ar zivju krājumiem. Iespēja nomāt laivas un katamarānus.
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Adrese: "Zvejnieki", Lielciecere, Brocēnu novads, LV-3851
Kontakti: 29715001, 67033576
E-pasts: info@zvejnieki2000.lv; www.zvejnieki2000.lv

Viesu nams"RADI"
Mājīgi divvietīgi līdz pat četrvietīgi numuri ar labierīcībām, TV un internetu, ģimenes numurs, kurā ietilpst
divas divvietīgas istabas, labierīcības un virtuve, saulaina banketu zāle saviesīgiem pasākumiem ar skatu
uz Cieceres ezeru (līdz 50 cilvēkiem), semināru zāle (līdz 30 cilvēkiem).Vasaras laikā viesi var izbaudīt
dažādas aktivitātes, kā piemēram atpūtu pie ezera, izbraucienu ar airu laivām, morotlaivu, pūsli, ūdens
slēpošanu. Makšķernieki var izmēģināt savu roku mūsu ezerā, kurā mīt dažāda lieluma līdakas, karpas.
Atpūtas bāzi ir iecienījuši arī sporta spēļu, saviesīgo pasākumu un kāzu rīkotāji.
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Adrese: "Radi", Lielciecere, Brocēnu novads
Kontakti: 29538230, 63846051
E-pasts: radi@radi.lv; www.radi.lv

Salons LAIPA SPA
Laipa SPA ir miera osta, kurā patverties no ikdienas steigas,aizdzīt stresu un atbrīvoties no noguruma.
Mājīgās telpas un jaukā atmosfēra jūsos radīs mieru jau pirmajās minūtēs.
Ļaujoties Laipa SPA rituāliem,masāžām,sejas un ķermeņa procedūrām,jūs atjaunosiet
ķermeni,garu,mieru prātā un harmoniju dvēselē.
Salona adrese: Bērzāju iela 6A, Emburga, Brocēnu novads, LV-3851
E-pasts: v_kristine@inbox.lv; info@laipaspa.lv
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Gaidīti ciemos
Piemājas saimniecība "EŽI"
Piemājas saimniecība, kas sākusi savu lauksaimniecisko darbību 2010. gadā ar paipalu audzēšanu.
Tas kļuvis par hobiju, turpinām arī citu putnu audzēšanu. Ir attīstījusies ideja par
„Lauku sētu” jeb „Mini zoo” izveidi. Ežos ir sastopami dažādu šķirņu putni, tai skaitā pāvs un
Indijas skrējējpīles. Apskatāmi arī citi sīkdzīvnieki - Soay šķirnes aitas,pundurkazas, truši.
Kā vēl viena saimniecības nozare ir mājražošana. Saimniece Lilija piedāvā dažādas uzkodas
svētku galdiem, kā arī cep gardas kūkas no dabīgiem produktiem. Katram klientam tiek nodrošināta
individuāla pieeja,tādēļ ir iespējams pasūtīt un izveidot kaut ko neparastu un īpašu.
Kontakti: e-pasts:lily_v@inbox.lv, T: 28274547
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Cieceres ezers
Cieceres ezers atrodas Brocēnu novada Cieceres pagastā. Ezers atrodas subglaciālajā vagā,
izteiksmīgākais šāda veida ezera piemērs Latvijā. Vietām atgādina upi. Gultne - smilšaina,
dūņaina.Viena liela sala - Ozolu sala (14 ha), aizsargājama no 1977. gada.
Konstatētas 7 zivju sugas. Cieceres ezers ir 9.5km garš un 22 m dziļš. Ezers atgādina upi ar
augstiem krastiem, kur vietām atsedzas kaļķakmeņi. Krasti pārsvarā ir sausi, ezera galos un ieteku
vietās zemi un slapji. No ezera iztek Ciecere (garums 51km), lielākā pieteka ir Mazupe (16km), ko
dažkārt uzskata par Cieceres augšteci.

Brocēnu pludmale
Cieceres ezera pludmale ik gadu kļūst pievilcīgāka gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Šeit
lieliski var baudīt ne tikai mieru un skaistu dabu, bet arī sportot un aktīvi pavadīt brīvo laiku, jo
pludmalē ir ierīkots gan volejbola laukums, gan basketbola laukums.

Atpūtas laukums
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Aicinām piestāt uz mirkli, lai ieelpotu svaigu gaisu un brīdi veldzētos skaistās ainavas burvībā, kas
sastopama pašā autoceļa A9 malā Brocēnu pilsētas teritorijā.

Meža parka pastaigu un atpūtas taka
Meža burvība un miers. Tas ir tas, ko varat baudīt pastaigā pa Mežaparku. Ik gadu to papildinām ar
jaunām takām un objektiem, lai ik pa laikam vairotu pārsteigumus, labo auru tajā un jūsu vēlmi tajā
atgriezties un uzkavēties, pavadot laiku svaigā gaisā, mierā un harmonijā. Parkā ir arī piknika vieta
ar lielu galdu, soliem un ugunskura vietu.

Brocēnu ezers
Nelielais ezers (43.6 ha) sastopams uz ziemeļiem no Rīgas - Liepājas dzelzceļa pieturā Brocēni,
netālu no Cieceres ezera. Tam cauri tek Cieceres pieteka - Vēršāda, strauti ezeru savieno ar upi
Ildzi un NATURA2000 teritoriju - Baltezera purvu.
SIA "CEMEX"
CEMEX ir pasaules līderis betona ražošanā, viens no vadošajiem cementa ražotājiem. 2005. gada
martā, iegādājoties starptautisko celtniecības materiālu piegādes uzņēmumu RMC Group o.l.c.,
CEMEX kļuva par Brocēnu cementa ražotnes īpašnieku.
2010. gada vasarā ekspluatācijā tika nodota Eiropā modernākā cementa rūpnīca, kuru Brocēnos
uzcēla pilnībā no jauna. Jaunās cementa rūpnīcas izveidē uzņēmums ir investējis vairāk nekā
320 miljonus eiro, kas ir lielākās investīcijas Latvijas rūpniecībā pēc neatkarības atgūšanas.
Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu no Latvijā iegūtiem izejmateriāliem, kuru izplata
vietējā un eksporta tirgos. Uzņēmums piedāvā iespēju apmeklēt rūpnīcu un apskatīt cementa ražošanas procesu.
Tālrunis ekskursiju grupu pieteikšanai: +371 67033500

1
5

4

BLĪDENES PAGASTS
Platība: 13 804 ha
Iedzīvotāju skaits: 773
Pagasta pārvalde: “Ievas“, Blīdenes p., Brocēnu n., LV-3852, T:63865844, E: blidene@broceni.lv
Izglītības iestādes: Blīdenes pamatskola, PII “Vālodzītes“
Kultūras iestādes: Blīdenes kultūras centrs
Mājas lapa: www.blidene.broceni.lv

FOTO:INDRA DAVIDĀNE

Gaidīti ciemos
Saimniecība “KĀRES“
Apciemojot biškopi Jāni Vainovski Blīdenes “Kārēs”, varēsiet uzzināt daudz jauna par medu un bitēm, nogaršot dažādu augu un ziedu
medu, ziedputekšņus un bišu maizi. Iespējams pašam piedalīties vaska sveču liešanas procesā. Vasarā visiem drosmīgajiem dota iespēja
izmēģināt ekstrēmu ekskursiju bišu dravā.
Ekskursijas ilgums: 1 - 2.5 stundas.
Ciemos aicinātas gan ģimenes, gan ekskursantu grupas.
Kontakti: 29497903, e-pasts: meduspils@inbox.lv
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Zaļā āra baznīca
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A9 šosejas malā atrodas ļoti maģiska vieta - Dievnams, kurš atrodas zem
klajas debess. Blīdenes baznīca tika uzbūvēta 1862. gadā, bet iznīcināta
Otrā pasaules kara laikā - 1944. gadā un nav atjaunota.
Šī vieta ir veiksmīgi pārtapusi par āra baznīcu, kurā notiek dievkalpojumi.

Mācītāja māja
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Blīdenes Mācītājmuiža celta ap 1862. gadu. Pēc Otrā pasaules kara
Mācītājmuižu pārdēvēja par “Liepām”. No 1945. - 1958. gadam
Mācītājmuižā bija ierīkota Blīdenes pamatskola.
Draudze savu darbību atjaunoja 1991. gadā, kad atguva arī
Mācītājmuižu. Pašreiz Mācītājmājā aktīvi darbojas Blīdenes evanģēliski
luteriskā draudze.

Blīdenes stādaudzētava
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Stādaudzētavas “Blīdene” vēsture aizsākusies 1999. gadā. Uzņēmums
izaudzis no nelielas stādu audzētavas par vienu no lielākajām stādu
servisa kompānijām Latvijā. Ekskursijas iespējas šajā uzņēmumā ir
jaunums, ikviens ir laipni aicināts ar Blīdenes stādaudzētavas
starpniecību izzināt augu valsts noslēpumus.
Kontaktinformācija: E-pasts: rinalds@stadiblidene.lv
Tālrunis ekskursiju grupu pieteikšanai: +371 29477588
Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, LV-3852
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REMTES PAGASTS
Platība: 15 606,1 ha
Iedzīvotāju skaits: 717
Pagasta pārvalde: Remte, “Kantora ēka”, Remtes p., Brocēnu n., LV-3871, Tālr.: 63846899
Izglītības iestādes: Remtes pamatskola
Kultūras iestādes: Remtes kultūras nams
Mājas lapa: www.broceni.lv

Remtes muižas apbūve
No sākotnējās Remtes muižas apbūves kompleksa saglabājusies vecā kungu māja
(celta 18. gs.), kura atrodas iepretī jaunajai pilij.
Vecajā kungu mājā ap 1875. g. atvērta aptieka, te dzīvojis muižas pārvaldnieks, vēlāk tā bijusi
dārznieka māja. Ēka pārbūvēta 20. gs. 60. gados. Remtes Jaunā pils celta 1800. g. Berlīnes
klasicisma stilā pēc toreizējā muižas īpašnieka grāfa Karla Medema pasūtījuma. 1880. g. pils
modernizēta, piebūvējot tai galos nelielus šķērskorpusus un centrālajā daļā - rizalītu ar
neorenesanses stila zelmini. 1906. g. vasarā pils izdega revolucionāru sarīkotā ugunsgrēkā. Bojā
gāja gadsimtiem krātas mākslas vērtības un Medemu dzimtas relikvijas. Kopš 1921. gada pilī
darbojās pamatskola, bet 1929. g. pils vēlreiz cieta ugunsgrēkā. Tā kā pils divreiz degusi, tās
interjera apdare nav saglabājusies. Šobrīd pilī saimnieko pamatskolas skolēni, biedrības.
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Muižas parks
Pili ieskauj plašs (26 ha) 19. gs. sākumā veidots ainavu parks, ar daudzveidīgiem stādījumiem,
dīķi un kanālu sistēmu. Parkā atrodas vairāki skulpturāli pieminekļi Medību tornis (restaurēja
2015. gadā), kur grāfu laikā ēstas brokastis, Lāču būda, kur mitināti grāfa iegādātie lācēni,
Lapene, Moku kambaris un mākslīgi izveidota Mīlestības saliņa. Parka malā aug
Mīlestības ozols (apkārtmērs - 5,3 m), kuru iecienījuši jaunlaulātie. Līdzās parkam atrodas
Remtes ezers (75,5 ha), no kura iztek Viesatas upīte. Ezera krastā redzams 19. gs. vidū
neogotikas formās celtais Peldu tornis. Ezera austrumu krastā atrodas kāds akmens, kas
pēc nostāstiem ap 1800. g. esot atvests no Somijas jūrmalas.

Remtes evaņģēliski luteriskā baznīca
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Remtes baznīca celta no 1775. līdz 1780. g. Baznīcas portālu rotā akmenī kalts abu baznīcas
patronu alianses ģerbonis. 1945. g. 11. maijā, svinot uzvaru pār Vāciju, baznīcu aizdedzināja
Padomju armijas karavīri un tā nodega. Ap 1970. g. baznīcas mūri tika pielāgoti noliktavas
vajadzībām. Kopš 1992. g. baznīcā notiek dievkalpojumi, bet 1997. g. atjaunota baznīcas
torņa smaile. Kādreizējās altāra gleznas vietā tagad novietota altāra skulptūra -novadnieces
tēlnieces Artas Dumpes dāvana.
Kontakttālrunis: +371 25977777
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Atpūtas komplekss “SMUKU MUIŽA”
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Netālu no Remtes uz Jaunpils pusi atrodas agrākās Smuku muižas centrs. Muiža savulaik
piederējusi ievērojamām baltvācu dzimtām: Rekēm, Tīzenhauzeniem, Grothusiem un
Budbergiem. Smuku muižā jaunībā (1898. - 1899. g.) par pārvaldnieku strādājis
rakstnieks un gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš (1877 - 1962). Dzīvojot Smuku muižā, viņš
sarakstījis romantisko stāstu “Vēja ziedi”.
Smuku muižas kungu māja nodega 1944. g., no tās saglabājušās tikai drupas. Tagad
atjaunotajā Smuku muižas centrā ir izveidots plašs atpūtas komplekss. Piedāvājam
iespēju atpūsties no ikdienas steigas, makšķerējot zivis, karsējoties pirtiņā vai vienkārši
baudot lauku klusumu un mieru. Mēs parūpēsimies par jūsu dzīves īpašajiem
mirkļiem - kāzu svinībām, jubilejām, draugu, radu saietiem.
Kontaktinformācija: T: 27 33 88 54, e-pasts: info@smukumuiza.lv
mājas lapa: www.smukumuiza.lv
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Piemājas saimniecība “KAIJAS”
Piedāvā zirgu izjādes un izbraucienus pajūgā visa gada garumā. Saimniecībā sastopami
dažādi dzīvnieki - zirgi, kazas, aitas, vistas, tītari, zosis,pīles un ponijs. Iespēja nobaudīt
kūpinātu kazas sieru.
Kontaktinformācija: Ieva Forstmane, e-pasts: ieva.forstmane@inbox.lv,T:+37128868772

Piemājas saimniecība “BĀLIŅI”
Piemājas saimniecībā ’’BĀLIŅI’’ jūs varēsiet apskatīt medību trofejas.Turpat sastapsiet arī citus lauku sētas dzīvniekus - vistas,
pīles, zosis, cūkas, govis u.c.
Kontaktinformācija: Iveta Zamberga, e-pasts:iveta-112@inbox.lv, T:26150438
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GAIĶU PAGASTS
Platība: 15 606,1 ha
Pagasta pārvalde: “Satiķi”, “Tautas nams”, Gaiķu p., Brocēnu n. LV-3873, T: 63846338
Izglītības iestādes: Gaiķu pamatskola
Kultūras iestādes: Gaiķu tautas nams

Gaiķu akmens
Braucot pa Saldus - Vānes ceļu, pēc 6.8 km veiksmīgi esam nokļuvuši Gaiķu pagastā, par to
liecina akmenī iekalts uzrakts “GAIĶI”. Kāpēc Gaiķi? To vēl neesam noskaidrojuši, bet
senlatviešiem “gaiķis” nozīmējis “nevaldāmais”, kas attiecināms uz dzīvniekiem, īpaši uz zirgiem.
Gaiķu pagasta kopējā platība 1058,3 ha. Pagasta centrs, kurš atrodas Satiķu ciemā - 20 km
attālumā no Brocēniem un 140 km no Rīgas. Tas robežojas ar Saldus, Jaunpils un Kandavas
novadu. Iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība, augkopība, lopkopība. No 1058,3
ha lielas zemes paltības 52.1% ir lauksaimnieciski izmantojamā zeme, 38.9% aizņem meži.

Gaiķu evanģēlisti luteriskā baznīca
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis atrodas Gaiķu ciemā. Pirmā baznīca Gaiķos (kādreiz
Muižciemā) celta ap 1640. gadu un bijusi no koka. Tagadējā baznīca celta 1658. gadā. 1684.
gadā baznīcai piebūvēts tornis, bet 1817. gadā baznīca tika pilnīgi atjaunota. Baznīca ievērojama
ar tās aprīkojumu- altāri un unikāliem gleznojumiem uz baznīcas solu durvīm.
Dievkalpojumi notiek katra mēneša ceturtajā svētdienā, draudzi vada mācītājs Uldis Gailītis.

Vecsatiķu liepu aleja
Valsts aizsardzības dabas objekts, atrodas Satiķu ciema centrā. Apmēram, 300 liepas stādītas
divās rindās, kurām pa vidu ir Valsts nozīmes ceļš.

Gaiķu pilskalns
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Pilskalns ierīkots zemes stūrī starp divu strautu gravām
6-7 m augstā kalnā.

9

8

7

Imulas upes senleja
Pats lielākais lepnums un skaistums, tās kopējā platība ir 94,7 ha. Laika gaitā uz Imulas upes ir
izveidots Vecsatiķu dzirnavu dīķis 10,2 ha liels. Abas ūdenskrātuves kopā veido skaistu dabas
ainavu komplektu. Imulas krastus grezno gan pirmo vizbuļu paklāji, gan ievu kupenas.
Pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa, ko vietējie sauc par ezeru, izveidota pludmale un volejbola
laukums, ierīkota ugunskura vieta, uzstādīta laipa, izveidoti soli un galds.
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Satiķu dabas taka
Apskates objekts ikvienam, kas vēlas atpūsties, izbaudīt mieru un klusumu
pie Imulas senlejas. Piedāvajam paviesoties pie Upura ozola, Aitu kalna, veldzēties pie
Avotiņa, atpūsties Vigvamā, vairāk lasiet www.broceni.lv.
Takas labākai izzināšanai piedāvājam teatralizētu uzvedumu, kurā tiek iesaistīti apmeklētāji.
Zvaniet +371 29198001, +371 26808054.
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Vēstures krātuvīte
Atrodas daudzdzīvokļu mājā “Eglāji” Vecgaiķos, kur lielu darbu savā dzīves
laikā ieguldīja Hermīte Edelmane. Vēstures krātuvītes telpas ir iekārtotas ar saturu - vienā telpā
materiāli par skolu, otrā par pagastu, trešā par kolhoza laikiem. Ir telpa ar senlietām, ko
saziedojuši gan tagadējie iedzīvotāji, gan tie, kas agrāk dzīvojuši.

Lauku tūrisms
Pagastā attīstīts lauku tūrisms, jo Imulas senleja tam ir piemērota. Viens no apskates
objektiem ir kūdras ieguve Spundiņu kūdras purvā. Ne visi zina, cik tas ir grūts darbs. Var
iegriezties dzērveņu audzētavā un rudenī pat pieteikties to lasīšanā.
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Z/S ’’Kloni’’
Īpašniece piedāvā viesu nama ’’Gariņi’’ pakalpojumus ar naktsmītni,
pirti, telts vietām un makšķerēšanu dīķos. Skaista vieta dažādiem dzīves svētkiem.
Adrese: "Kloni", Gaiķu pagasts, Brocēnu novads
Kontakti: + 371 29390950, staseboltika@inbox.lv
Peintbola parks ’’Dāre’’
Piedāvā jauki pavadīt brīvo laiku, apvienojot azartisku atpūtu
svaigā gaisā ar neaizmirstami emocionālu pārdzīvojumu. Ir padomāts par atpūtu gan
lieliem, gan maziem. Iecienīti ir tematiskie pasākumi, piemēram,’’Valpurģu nakts’’ u.c.
Ieskaties www.facebook.com un uzzināsi vairāk par šo izklaidi.
Adrese: ’’Brūveri’’, Gaiķu pag., Brocēnu novads
Kontakti: + 371 26305332, info@dareparks.lv
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BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
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