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SAĪSINĀJUMI
AS – akciju sabiedrība

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

SM – stratēģiskais mērķis

ES SF – Eiropas Savienības struktūrfondi

t.sk. – tai skaitā

IP – ilgtermiņa prioritāte

u.c. – un citi

IT – informāciju tehnoloģijas

utt. – un tā tālāk

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

VAS – Valsts akciju sabiedrība

m.g. – mācību gads

VZD – Valsts zemes dienests

NVA – nodarbinātības valsts aģentūra

z/s – zemnieku saimniecība

NVO – nevalstiskā organizācija
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IEVADS
Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam [turpmāk tekstā – Stratēģija] ir
pašvaldības politikas dokuments, kas definē novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos
mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
Stratēģija ir hierarhiski augstākais Brocēnu novada pašvaldības līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments. Saskaņā ar to izstrādā pārējos novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
– attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus un dažādu nozaru attīstības plānošanas
dokumentus.
Stratēģijas izstrāde uzsākta ar Brocēnu novada domes 2013.gada 23.augusta sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.16, 9.§) „Par Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
Stratēģijas sagatavošanā ievēroti attīstības plānošanas dokumentu izstrādi regulējošie normatīvie akti,
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais
(teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
sagatavotie „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī” (2012.gada 4.aprīļa aktualizētā redakcija).
Stratēģija ir tapusi sadarbojoties Brocēnu novada pašvaldības deputātiem, speciālistiem un konsultantu
firmai SIA „Reģionālie projekti”, iesaistot arī iedzīvotājus un uzņēmējus, noskaidrojot viņu viedokli par
novada perspektīvo attīstību ar aptaujas anketas palīdzību.
Stratēģija sastāv no:


PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA JEB NOVADA PORTRETA – pamata
datiem par Brocēnu novadu, esošo resursu (cilvēkresursi, zemes un dabas resursi, kultūras resursi,
sociālie resursi, fiziskās vides resursi, finanšu resursi un pārvaldības resursi) raksturojumu un to
attīstības tendencēm.



STRATĒĢISKĀS DAĻAS – kas ietver ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), ilgtermiņa stratēģiskos
mērķus un prioritātes, teritorijas specializāciju.



TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS DAĻAS – kurā aprakstīta vēlamā novada teritorijas telpiskā
struktūra.



STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UN UZRAUDZĪBAS – noteikta pašvaldības rīcība, lai novērtētu
Stratēģijas īstenošanas rezultātus.

Stratēģijā izmantoto fotogrāfiju avots: Brocēnu novada pašvaldība; www.broceni.lv
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I NOVADA PORTRETS
NOVADA FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS
Brocēnu novads atrodas Eiropā, Latvijā, Kurzemes
austrumu daļā, Austrumkurzemes augstienē,
Kurzemes plānošanas reģionā un robežojas ar
Saldus, Auces, Dobeles, Jaunpils un Kandavas
novadiem.

Novada administratīvais centrs Brocēni atrodas
110 km attālumā no Rīgas, 9 km attālumā no
Saldus, 52 km attālumā no Kuldīgas, 46 km
attālumā no Dobeles un 107 km attālumā no
Liepājas un Liepājas ostas.

ATTĒLS 1: NOVADA NOVIETOJUMS LATVIJAS REPUBLIKĀ

ATTĒLS 2: NOVADA NOVIETOJUMS KURZEMES PLĀNOŠANAS
REĢIONĀ
5

NOVADA TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS
Novads izveidots 2001.gada 27.decembrī,
apvienojoties Brocēnu pilsētai ar lauku teritoriju,
Blīdenes pagastam un Remtes pagastam. Ar
2007.gada 29.decembri novadam pievienojās arī
Gaiķu pagasts. 2010.gadā Brocēnu pilsētas lauku
teritoriju pārdēvēja par Cieceres pagastu.
Brocēnu novada administratīvais iedalījums
sastāv no šādām teritoriālām vienībām –
Brocēnu pilsētas un 4 pagastiem – Blīdenes,
Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasta. Novada
administratīvais centrs ir Brocēni.

ATTĒLS 3: NOVADA TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS

ZEMES RESURSI
Novada kopējā platība sastāda 49 652,3 ha1, t.sk.
Brocēnu pilsētas platība – 855 ha (1,7%), Cieceres
pagasta platība – 10 034,9 ha (20,2%), Blīdenes
pagasta platība – 13 804 ha (27,8%), Gaiķu
pagasta platība – 10 581,3 ha (21,3%) un Remtes
pagasta platība – 15 606,1 ha (31,4%). Teritorijas
struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko
īpatsvaru aizņem meži (23935,4 ha jeb 48,2%),
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (18844,1 ha
jeb 38,0%), zeme zem ūdeņiem (1184,3 ha jeb
2,4%), purvi (1036,1 ha jeb 2,1%), zeme zem
ceļiem (844,9 ha jeb 1,7%), krūmāji (644,1 ha jeb
1,3%), zeme zem zivju dīķiem (94,6 ha jeb 0,2%)
un pārējās zemes (2504,4 ha jeb 5,0%).2
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GRAFIKS 1: ZEMES LIETOŠANAS VEIDI (%)

1
2

Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2013.gada 1.janvāri, VZD
VZD dati uz 01.01.2013.
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DABAS RESURSI UN TO IZMANTOŠANA
Ūdens resursi: Ūdensobjekti - Cieceres ezers
(276,8 ha), Remtes ezers (75,5 ha), Brocēnu ezers
(43,6 ha), Baltezers (35,0 ha), Ildzis (14,2 ha),
Vecsatiķu dzirnavu dīķis (11,9 ha), Luknis (5,9 ha),
Melnezers (1,4 ha) u.c. mazāki ezeri un mākslīgie
dīķi. Lielākās upes ir Ciecere, Imula, Amula un
citas mazākas upes – Viesata, Mazupe, Dūņupīte,
Vēršāda, Buļļupe, Dzīvene, Brancupīte, Ķilpjupīte,
Blīdenes upe, Stūrupe, Smukupīte. Satiķu ciema
teritorijā izveidojusies Imulas upes senleja, upe
paplašināta, izveidojoties Satiķu dzirnavu dīķim.
Ūdensobjektu
izmantošana
rekreācija,
makšķerēšana un ūdenssporta iespējas. Cieceres
ezera paplatinātajā daļā atrodas Cieceres ezera
sala (dabas liegums, kas iekļauts Natura 2000
teritoriju sarakstā) jeb Ozolu sala (6,5 m).
Derīgie izrakteņi: 2012.gadā Brocēnu novada
teritorijā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu
saraksts: „Brocēni II” valsts nozīmes māla
atradne; „Jaunsmuģi” smilts atradne; „Lielsatiķu
grantsbedres” smilts – grants un smilts atradne;
Spundiņu un Tīreļa purvu kūdras atradnes. Valsts
nozīmes māla atradnē „Brocēni II” iegūto mālu
cementa ražošanai izmanto SIA „Cemex”. Smilts
atradnē „Jaunsmuģi” iegūto derīgo izrakteni
izmanto būvniecībai un cementa ražošanai, smilts
– grants un smilts atradnē „Lielsatiķu
grantsbedres” iegūto derīgo izrakteni izmanto
būvniecībai un ceļu uzturēšanai3. Kopumā novada
teritorijā ir izpētītas un par vērtīgām atradnēm
atzīmētas 15 smilts – grants („Blīdene”, „Brocēni
– smilts-grants”, „Ciecere -2”, „Vējkalni”,
„Smiltnieki – Saldus raj.”, „Āķi”, „Kreceri”,
„Muižciems”, „Kori”, „Bērzupes”, „Lielsatiķu
grantsbedres”, „Vecsātiķi I”, „Vecsātiķi II”,
„Lāma”, „Kāpukrogs”) un 21 smilts atradne, 76
kūdras atradnes, 9 māla atradnes („Zīles māls”,
„Bramaņi”, „Paegļi”, „Saldus māls”, „Brocēni
māls”, „Cieceres māls”, „Mežlauki – Saldus
rajons”, „Brocēni II”, „Meiri”), 2 kaļķakmens
atradnes („Ciecere – kaļķakmens”, „Liepnieki”), 3

pazemes ūdeņu atradnes –darbojošas saldūdens
ieguves atradnes („Meiri (Brocēni)”, „Brocēni”)
un 1 sāļūdens atradne („Saldus 1”), kuru
neizmanto4.
Meža zemes (mežs, purvi, lauces, pārplūduši
klajumi un meža infrastruktūras objekti): aizņem
25414,3 ha jeb 48% no novada kopējās platības,
t.sk. privātās meža zemes – 7 199,6 ha jeb 28,3%;
valsts meža zemes - 17 675,7 ha jeb 70% un
pašvaldības meža zemes – 539 ha jeb 2,1%.
Visvairāk meža zemes atrodas Remtes pagastā – 9
496,8 ha un Blīdenes pagastā -7 105,1 ha,
savukārt Gaiķu pagastā – 4 368,4 ha, Cieceres
pagastā – 4 359,2 ha un pilsētā meža zemes
aizņem 84,8 ha.5
Lauksaimniecības zemes: Novadā izmantotā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk LIZ) sastāda 14 670 ha jeb 78% no kopējās LIZ
platības. Lauksaimniecības kultūraugu sējumu
kopplatība sastāda 10 780 ha.6
Brocēnu novadā kopumā reģistrētas 462 lauku
saimniecības, vidējais šo lauku saimniecību
ekonomiskais lielums sastāda 12,3 tūkst. eiro.
Zemes kopplatība, vidēji vienā saimniecībā – 43,7
ha, LIZ vidēji vienā lauku saimniecībā aizņem 32,6
ha, no kuriem izmantotā LIZ aizņem 31,8 ha vidēji
vienā saimniecībā. Lauksaimniecībā nodarbināto
skaits vidēji vienā saimniecībā – 2,3 nodarbināto,
savukārt
pilnajās
gada
darba
vienībās
lauksaimniecībā nodarbināto skaits vidēji vienā
saimniecībā ir 1,1 nodarbinātais.7
Apkaimei raksturīgi vāji un vidēji erodētas velēnu
karbonātaugsnes.
Pēc lietošanas veida izmantotā LIZ zeme iedalās
sekojoši:




11 766 ha aramzeme (10780 ha sējumu
un 980 ha papuves);
29 ha ilggadīgie stādījumi;
83 ha piemājas dārziņi;

4

Dati no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra, www.meteo.lv
Meža statistikas CD, 2013.g., Valsts meža dienests
6
CSP, dati par 2010.gadu
7
CSP, dati par 2010.gadu
5

3

Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2012.gadu, Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2013.
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2 792 ha pļavas un ganības.

Visvairāk no lauksaimniecības kultūraugu sējumu
platībām aizņēma graudaugu kultūras – 4980 ha
(46%), lopbarības zaļbarības kultūras – 3726 ha
(35%) un tehniskās kultūras – 1870 ha (17%).
Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti:
Brocēnu novada teritorijā atrodas četras Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(Natura 2000 teritorijas) – dabas liegums
„Cieceres ezera salas” 15 ha platībā (Cieceres
pagastā), dabas liegums „Baltezera purvs” 228 ha
platībā (Cieceres pagastā), dabas liegums „Dulbju
acu purvs” 8 ha platībā (Remtes pagastā) un daļa
no dabas lieguma „Zvārde” (Blīdenes pagastā).
Dabas aizsardzības plāns8 izstrādāts tikai dabas
liegumam „Baltezera purvs”, individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav
izstrādāti un apstiprināti nevienai teritorijai, to
aizsardzību un izmantošanu regulē vispārējie īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
izmantošanas noteikumi. Liegumu apmeklētāji
galvenokārt ir makšķernieki, mednieki, ogotāji un
sēņotāji.
Novada teritorijā atrodas arī īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas – aizsargājamā aleja „Vecsatiķu
muižas aleja” 6 ha platībā (Satiķos, Gaiķu
pagastā), „Stūru parks” (Stūros, Blīdenes pagastā)
aizsargājams dendroloģiskais stādījums, 30
dižkoki un 15 mikroliegumi9, kas atrodas īpašā
valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu
dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi,
dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī
sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai
nozīmīgas teritorijas.
Novadā atrodas arī vairākas vietējas nozīmes
aizsargājamas dabas teritorijas un objekti,
piemēram, Remtes muižas pils ar parku, kurā aug
Mīlestības ozols. Publisko ārtelpu veido atsevišķi
parki – parks pie Brocēnu vidusskolas,
8

Dokuments, kas nosaka īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas saglabāšanai un uzturēšanai nepieciešamos
pasākumus
9
Dati no Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS

Pilsblīdenes parks, Satiķu centrā esošie parki u.c.
publiski pieejamas zaļās teritorijas.
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Brocēnu novada teritorijā atrodas 17 valsts
aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi, t.sk. 4
arheoloģijas pieminekļi – Gaiķu pilskalns, senkapi
pie Zaķukalnu fermas, Cieceres pilskalns, Valteru
senkapi; 7 mākslas pieminekļi – mākslas
pieminekļi Gaiķu un Remtes luterāņu baznīcās un
Remtes muižas pilī; 6 arhitektūras pieminekļi –
Gaiķu luterāņu baznīca, Remtes muižas apbūve,
Remtes muižas īpašnieku kapenes, muižas stallis,
muižas parks un parka arhitektūra un pils. Daudzi
arhitektūras pieminekļi ir apmierinošā stāvoklī,
nepieciešama to restaurācija.
TRANSPORTA KORIDORI, INFRASTRUKTŪRA
Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš
A9 Rīga – Liepāja (šķērso Brocēnu pilsētu un
Blīdenes ciemu), valsts reģionālais autoceļš P109
Kandava – Saldus, valsts vietējie autoceļi: V1120
Lielauce - Bejas; V1152 Bērzi – Brocēnu stacija;
V1153 Doktorāts – Viesati - Irlava; V1154 BlīdeneRemte; V1155 Kaulači - Pilsblīdene; V1156
Brocēni – Imantas - Namiķi; V1157 Blīdene - Stūri;
V1429 Jaunpils - Ošenieki; V1298 Gaiķi – Kabile;
V1174 Lielsatiķi – Lejassētas un V1430 Vāne –
Saldus, kā arī pašvaldības ceļu tīkls – kopā 195,42
km, 177,11 km – grants un 18,31 km – asfalts
(t.sk., „A” grupas ceļi – 71,57 km; „B” grupas ceļi
– 70,27 km; „C” grupas ceļi – 30,71 km; „ielas”
grupas ceļi – 22,87 km, uz citiem īpašumiem
grupas ceļi – 5,60 km). Esošais ceļu tīkls pilnīgi
nodrošina nepieciešamās saites starp novada
ciemiem un novada administratīvo centru, kā arī
ar reģionālas nozīmes attīstības centriem un
galvaspilsētu Rīgu. Jaunu ceļu ierīkošana nav
nepieciešama. Aktuāla problēma ir esošo ceļu
atjaunošana un seguma kvalitātes uzlabošana, kā
arī satiksmes drošība Brocēnu pilsētā, šķērsojot
valsts galveno autoceļu.
Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Liepāja Rīga. Dzelzceļa līnijas garums pašvaldības
teritorijā - 19,1 km, ko pārvalda VAS „Latvijas
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dzelzceļš”. Dzelzceļa līnija tiek izmantota gan
pasažieru pārvadāšanai, gan tranzīta kravu
pārvadājumiem. Tuvākā dzelzceļa stacija atrodas
Saldū.
Dzelzceļa transports sniedz priekšrocības
uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju
mobilitātei.
Novada teritorijā nav attīstīts veloceliņu tīkls.
Perspektīvā nepieciešams paredzēt veloceliņu
tīklu attīstību gan Brocēnu pilsētā, gan arī lauku
teritorijā.
INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN
TELEKOMUNIKĀCIJAS
Novada teritoriju šķērso maģistrālās gaisvadu
110 kV un 330 kV elektrolīnijas. Brocēnu pilsētā
atrodas AS „Latvenergo" filiāles „Augstsprieguma
tīkls" transformatoru apakšstacija.
Brocēnu novada teritoriju šķērso arī maģistrālais
gāzes vads Iecava – Liepāja. Brocēnu pilsētā,
Rūpnīcas ielā 4 atrodas gāzes regulēšanas stacija
(GRS) –„Brocēni”. Cieceres pagastā un Brocēnu
pilsētā atrodas augstā, vidējā un zemā spiediena
sadales gāzesvadi.
Ar
pašvaldības
centralizētām
inženierkomunikācijām, izņemot siltumapgādi, ir
nodrošinātas visas lielākās apdzīvotās vietas.
Centralizēta siltumapgāde pieejama tikai
Brocēnu pilsētā. Pašvaldība ar siltumapgādi
nodrošina visas pašvaldības pārziņā esošās
iestādes. Centralizētas ūdensapgādes tīkli ierīkoti
Brocēnos, Emburgā, Oškalnos, Lielciecerē,
Blīdenē, Remtē, Satiķos, Gaiķos un Vecgaiķos.
Savukārt centralizētas kanalizācijas tīkli izbūvēti
Brocēnos, Blīdenē, Remtē, Satiķos un Gaiķos.
Brocēnu novadā telekomunikācijas nodrošina
fiksēto
un
mobilo
telekomunikāciju
infrastruktūra, pieejami interneta, datu pārraides
pakalpojumi.

IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadā uz
01.01.2013. bija 5 981 iedzīvotājs10, no tiem 53%
sievietes un 47% vīrieši. Pēdējo desmit gadu laikā
pastāv tendence iedzīvotāju skaitam samazināties
(no 2003.gada līdz 2013.gada sākumam
iedzīvotāju skaits samazinājies par -1 641 cilvēku)
gan negatīvā dabiskā pieauguma, gan negatīvās
migrācijas ietekmē. Iedzīvotāju blīvums – 12 cilv.
uz 1 km2.
TABULA 1: IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS UN TĀS
11
IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Gads
(uz gada
sākumu)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Iedzīvotāju
skaita
izmaiņas
-112
-174
-359
-201
-99
-133
-116

Dabiskais
pieaugums

Migrācijas
saldo

-37
-46
-30
-37
-75
-51
-35

-75
-128
-329
-164
-24
-82
-81

TABULA 2: IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS DABISKĀ
12
PROCESA IETEKMĒ

Gads
(uz gada
sākuma)
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dzīvi dzimušie

Mirušie

55
46
67
79
34
64

92
92
97
116
109
115

Novadā darbaspējas vecumā ir 60,8% iedzīvotāji,
līdz darbaspējas vecumam - 15,6%, savukārt virs
darbaspējas vecuma -23,6%.
Novada etnisko sastāvu veido 4 889 (81,7%)
latvieši, krievi – 541 (9,0%), 171 (3,0%) baltkrievi,
170 (2,8%) lietuvieši, 91 (1,5%) ukraiņi, 38 (0,6%)
poļi un 81 (1,4%) citu tautību iedzīvotāji.
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CSP
CSP datu bāze
12
CSP datu bāze
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Bezdarba līmenis novadā uz 31.10.2013. bija
6,1%, kas, salīdzinot kopumā ar bezdarba līmeni
Latvijā (7,0%) un Kurzemes plānošanas reģionā
(7,4%), bija zemāks. Bezdarbnieku skaits uz šo
laika periodu sastādīja 222.13
APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN MĀJOKĻI
Novada apdzīvojuma struktūru veido Brocēnu
pilsēta un ciemi14 - Oškalni, Emburga, Kalnsētas
un Lielciecere Cieceres pagastā; Blīdene, Stūri un
Pilsblīdene Blīdenes pagastā; Satiķi, Gaiķi,
Vecgaiķi un Lielsatiķi Gaiķu pagastā, un Remte
Remtes pagastā, kā arī viensētu grupas un
atsevišķas viensētas. Lielākie ciemi pēc
iedzīvotāju skaita ir Oškalni (362 iedzīvotāji),
Remte (358), Satiķi (306), Emburga (279) un
Blīdene (276). Iedzīvotāju skaits Brocēnu pilsētā
uz 01.01.2013. – 3 207 iedzīvotāji.15 Pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem Brocēnu pilsētā uz
01.01.2013. iedzīvotāju skaits bija 2 94716.
SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
Izglītība: novada izglītības iestāžu struktūru
veido:
 Pirmsskolas izglītības iestāde (PII)
„Mūsmājas” (Brocēnu pilsētā),
 PII
„Mūsmājas”
Blīdenes
filiāle
„Vālodzītes” (Blīdenes ciemā),
 PII „Varavīksne” (Brocēnos),
 Blīdenes pamatskola (Blīdenē),
 Gaiķu pamatskola un Remtes pamatskola
(atrodas vienā izglītības ēkā Vecgaiķos) ar
pirmsskolas grupiņām,
 Brocēnu vidusskola,
 Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola.
Darbojas Brocēnu novada pašvaldības jauniešu
centrs „Kopā”, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu
iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu
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NVA dati
Ciemi, kuriem teritoriālo vienību teritoriju plānojumos
noteikts ciema statuss un robežas
15
Brocēnu novada pašvaldības dati
16
CSP, Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās uz gada
sākumu (01.01.2013.)

pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanai, jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
Izglītojamo skaits Brocēnu novada izglītības
iestādēs 2013./2014. m.g.17:
Izglītības iestāde
Brocēnu vidusskola
Blīdenes pamatskola
Gaiķu pamatskola
Remtes pamatskola
PII „Mūsmājas”
PII „Mūsmājas” filiāle
„Vālodzīte”
PII „Varavīksne”
Brocēnu novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola

Izglītojamo skaits
482
83
50
44
106
53
66
199

Sports: publiskā sporta infrastruktūra novadā
pieejama Sporta centrā, Ledus hallē un novada
izglītības iestāžu sporta zālēs (Blīdenes
pamatskolas sporta zālē, Brocēnu vidusskolas
sporta zālē un Gaiķu pamatskolas sporta zālē).
Novadā populārākie sporta veidi - hokejs (3
komandas), futbols (4 komandas), basketbols (1
meiteņu komanda). Cieceres ezerā tiek rīkotas
smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensības.
Kultūra: katrā novada teritoriālā vienībā darbojas
kultūras namas – Brocēnu novada kultūras un
izglītības centrs, Blīdenes kultūras nams, Gaiķu
pagasta Tautas nams un Remtes kultūras nams.
Brīvdabas pasākumi notiek Remtes pagastā, kur
pieejama āra estrāde.
Darbojas 6 bibliotēkas - Brocēnos, Emburgā,
Blīdenē, Remtē, Satiķos un Gaiķos.
Nevalstiskās organizācijas18: kopumā novadā
darbojas 19 biedrības – veselības veicināšanā,
sporta aktivitātēs, sabiedrības līdzdarbības
veicināšanā,
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā u.c. darbības virzienos. „CEMEX
iespēju fonds” ir uzņēmuma CEMEX izveidota
iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt Saldus un
Brocēnu novadu attīstību un sabiedrības
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17
18

Dati apkopoti uz 13.01.2014. no VIIS
www.broceni.lv
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vajadzības, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par
attīstības prioritātēm.
Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi: veselības
aprūpes pakalpojumus novada iedzīvotāji saņem
ģimenes ārstu prakses vietās – Brocēnos
pieejamas 3 ģimenes ārstu prakses vietas,
ģimenes ārsta prakses vietas filiāle Blīdenē,
ģimenes ārsta prakses vieta un feldšerpunkts ar
aptieku Satiķos, ģimenes ārsta prakses vieta
Remtē. Novada iedzīvotāji izvēlas arī novietojuma
ziņā tuvāko ārstniecības iestādi - Saldus
medicīnas centru, kur pieejams steidzamās
Medicīniskās palīdzības punkts, dienas stacionāra
piedāvātie veselības aprūpes pakalpojumi, t.sk.
dienas operācijas, ārstu speciālistu pakalpojumi,
zobārstniecības pakalpojumi u.c. pakalpojumi.
Tuvākā stacionārā iestāde, kuru izvēlas novada
iedzīvotāji atrodas Kuldīgā, savukārt Liepājas
reģionālā slimnīcā tiek nogādāti novada
iedzīvotāji
ar
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības transportu.
Sociālos pakalpojumus novadā sniedz pašvaldības
Sociālais dienests. Remtes pagastā atrodas
Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs „Atpūtas”, kurā piedāvā veco ļaužu un
invalīdu ievietošanu uz noteiktu vai nenoteiktu
laiku diennakts sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas veikšanai.
PĀRVALDE
Novada pārvaldi īsteno Brocēnu novada
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes.
Brocēnu novada Dome sastāv no 15 deputātiem,
kuri darbojas šādās komitejās: finanšu komitejā,
sociālā izglītības un kultūras komitejā, attīstības
komitejā. Brocēnu novada pašvaldības pakļautībā
ir 24 iestādes un struktūrvienības, pašvaldība ir
kapitāldaļu turētāja 6 kapitālsabiedrībās un
pašvaldība
ir
dalībnieks
1
biedrībā
(nodibinājumā). Pašvaldībai ir sadraudzība ar
Lietuvas Republikas Telšu rajona Ruškēnu ciema
pašvaldību. Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību Brocēnu novada
teritoriālajās vienībās, veicinātu teritoriālo
vienību attīstību, ir izveidotas šādas iestādes -

pagastu pārvaldes: Blīdenes pagasta pārvalde,
Remtes pagasta pārvalde, Gaiķu pagasta
pārvalde, apvienotā Brocēnu pilsētas un Cieceres
pagasta pārvalde.
Komunikācija ar sabiedrību notiek, izmantojot
novada mājas lapu www.broceni.lv, informatīvo
lapu „Brocēnu Novadā”, rīkojot publiskās
apspriešanas,
tiekoties
ar
iedzīvotājiem,
sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām,
iespēju robežās atbalstot šo organizāciju darbību
ar telpām pasākumu rīkošanai, ar transportu, kā
arī ar informācijas izplatīšanu par organizāciju
darbu. Novada domes ēkā izveidota Informācijas
nodaļa, tādejādi paaugstinot pakalpojumu
pieejamību un iedzīvotāju informētību par
pašvaldības darbu.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā
sastādīja 4122360,0 LVL (5865589,84 EUR),
pamatbudžeta izdevumi – 4 276 101,0 LVL
(6 084 344,0 EUR)19.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Brocēnu novada lielākie uzņēmēji un darba devēji
– Brocēnu novada pašvaldība, SIA „CEMEX”, kas
nodarbojas
ar
cementa
ražošanu,
SIA
„Balexmetal”, nodarbojas ar metāla izstrādājumu
ražošanu, SIA „Viduskurzemes AAO” – sadzīves
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes
organizācija, SIA „Brocēnu ceļš” – transporta
pakalpojumi, SIA „Brocēnu siltums” – komunālie
pakalpojumi, SIA „Stādaudzētava Blīdene” –
stādaudzētava, apzaļumošana, SIA „Brocēnu
sporta centrs” – sporta un aktīvās atpūtas
organizēšana, SIA „Satiķu Vārpa”, SIA „Rapšu
lauks”, z/s „Rāvas”.
Uz 2012.gada sākumu tirgus sektora ekonomiski
aktīvās statistiskās vienības novadā bija – 383,
t.sk., mikro uzņēmumi – 363, mazie uzņēmumi –
17 un vidējie uzņēmumi - 3. Tirgus sektora
ekonomiski statistiskās vienības uz 1000
iedzīvotājiem 2012.gada sākumā bija – 6320.

19
20

Brocēnu novada pašvaldības dati
CSP
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Ekonomiski aktīvās statistikas
2012.gada sākumu novadā bija21:







vienības

uz

pašnodarbinātās personas – 168;
individuālie komersanti – 25;
komercsabiedrības – 102;
zemnieku un zvejnieku saimniecības – 88;
fondi, nodibinājumi un biedrības - 21;
pašvaldības budžeta iestādes – 3.

Strādājošo atalgojuma līmenis Brocēnu novadā
veido 68% no Latvijas vidējā22.

ATTĒLS 4: INFOGRAFIKA

21
22

CSP
CSP, 2013.gadā
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II STRATĒĢISKĀ DAĻA

2.1. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA)
VĪZIJA - lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda Brocēnu novada unikālās vērtības.
Brocēnu novads 2030.gadā – DRAUDZĪGA, SAKOPTA UN LABI PĀRVALDĪTA VIDE DARBAM, IKDIENAI UN
ATPŪTAI.
2030.gadā novada teritorija ir pievilcīga un ar atbilstošu infrastruktūru uzņēmējiem, nodrošinātas darba
vietas – uzlabota autoceļu infrastruktūra, nodrošinātas augstas sakaru tehnoloģijas un racionāli izmantotas
rūpniecības attīstībai plānotās teritorijas gan pilsētā, gan pagastos. Dažādota uzņēmējdarbība, attīstītas
attālinātā darba iespējas. Veicināta vietējo uzņēmēju kooperācija un efektīvi izmantoti vietējie resursi
(cilvēkresursi, dabas rerursi, infrastruktūra, finanšu resursi) novada ekonomikās vides attīstības
stimulēšanai.
2030.gadā novadā dzīvo izglītoti, aktīvi un veselīgi iedzīvotāji, kas lepojas ar savu novadu, pilsētu, pagastu,
ciemu, māju, kas jūtas labi savā novadā. Nodrošinātas izglītības, sporta un kultūras iespējas, kā arī publisko
pakalpojumu klāsts.
Novadā ir saglabātas un racionāli izmantotas teritorijas unikālās vērtības un resursi – sakopta apkārtējā
vide, t.sk. publiskā ārtelpa, racionāli izmantoti dabas resursi (zemes dzīles, meža zemes), apstrādāti lauki.
Attīstīta tūrisma nozare, ņemot vērā esošo un potenciālo novada resursu pieejamību tūrisma attīstībai.
Novada teritoriju pārvalda un apsaimnieko gudra un inovatīva pašvaldības pārvalde.
Novada attīstības modelis tiek balstīts uz četru savstarpēju dimensiju mijiedarbību – sociālais, vide,
ekonomika, pārvaldība.
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2.2. ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN
PRIORITĀTES

2.2.1. STRATĒĢISKIE MĒRĶI
STRATĒĢISKIE MĒRĶI - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Lai nodrošinātu Vīzijas sasniegšanu, noteikti 4 stratēģiskie mērķi, kuri balstīti uz galvenajām Brocēnu
novada pamatvērtībām: sabiedrību, dzīves telpu, uzņēmējdarbības telpu un pašvaldības pārvaldību:

SM1
Izglītota,
veselīga, aktīva
un patriotiska
sabiedrība

SM3
SM2
Pilnvērtīga un
sakārtota
dzīves vide

Uz vietējo
resursu
izmantošanu
balstīta
ekonomika

SM4
Labi pārvaldīta
pašvaldība

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS SM1 IZGLĪTOTA, VESELĪGA, AKTĪVA UN PATRIOTISKA SABIEDRĪBA
Nodrošināt katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību pieejamā
attālumā, kā arī rast iespēju piedāvāt interešu un mūžizglītības pieejamību un daudzveidību ikviena vecuma
un sociālā statusa iedzīvotājam Brocēnu novadā. Izglītots, radošs un aktīvs novada iedzīvotājs ir galvenais
pašvaldības attīstības virzītājspēks. Novadu veido tā iedzīvotāji, kas apzinās savu piederību novadam, kurā
apvienotas dzīves, darba un atpūtas iespējas. Novadu par savu dzīves vietu izvēlas izglītoti un uzņēmīgi
cilvēki, jaunieši pēc izglītības iegūšanas atgriežas novadā, strādā, uzsāk uzņēmējdarbību un veido ģimeni.
Mērķa sekmēšanai novada pašvaldības turpmākie darbības virzieni pamatā ir saistāmi ar:
 kvalitātes paaugstināšanu izglītības, kultūras un sporta jomā;
 visu izglītības, kultūras un sporta procesā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību;
 izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras uzlabošanu.
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS SM2 PILNVĒRTĪGA UN SAKĀRTOTA DZĪVES VIDE
Izglītota, sabiedriski aktīva un sociāli nodrošināta sabiedrība veido pievilcīgu,saistošu dzīves vidi, kurā cilvēki
spēj veiksmīgi realizēt savu potenciālu. Attīstīti veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi uzlabo sociālās
drošības līmeni. Aktīvas nevalstiskās organizācijas uzlabo pārvaldes institūciju saikni ar iedzīvotājiem un
samazina sociālās atstumtības risku. Īstenojot šo mērķi, Brocēnu novadā būs uzlaboti priekšnoteikumi
pilsoniskas sabiedrības attīstībai, un novads iegūs būtiskas priekšrocības kā kvalitatīva dzīves un darba vieta.
Kvalitatīva un racionāla infrastruktūra un augsta dabas vides kvalitāte kalpo par pievilcīgas dzīves telpas
pamatu un būtiski paaugstina saimnieciskās darbības efektivitāti. Lai novads saglabātu konkurētspēju kā
dzīves un uzņēmējdarbības vieta, ir nepieciešams uzlabot novadā esošās infrastruktūras un dabas vides
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stāvokli, veicināt daudzveidīgu publisko pakalpojumu pieejamību un augstu to kvalitāti un nodrošināt
mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu.
Šī mērķa galvenie attīstības virzieni pašvaldības turpmākajā darbībā saistīti ar:
 dabas un ainaviskās vides (publisko ārtelpu, mežu, ezeru, upju) saglabāšanu un kopšanu;
 pilnvērtīgas un sakārtotas dzīves vides nepārtrauktu plānošanu;
 cilvēku drošības sekmēšanu;
 novada iedzīvotāju sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras paplašināšanu.
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS SM3 UZ VIETĒJO RESURSU IZMANTOŠANU BALSTĪTA EKONOMIKA
Mērķis paredz pilnvērtīgu un ilgtspējīgu novada resursu izmantošanu daudzveidīgai uzņēmējdarbības
izaugsmei. Augsta uzņēmējdarbības aktivitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem novada attīstības
augšupejai. Uzņēmējdarbības attīstība balstīta uz vietējo resursu (dabas resursu, cilvēku resursu, finanšu
resursu, infrastruktūras resursu) izmantošanu un finanšu plūsmas palielināšanu novada iekšienē.
Šī mērķa galvenie attīstības virzieni pašvaldības turpmākajā darbībā saistīti ar:
 ekonomiskās vides plānošanu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos;
 vietējo kooperatīvu veidošanos novadā;
 nevalstisko organizāciju darbību atbalstīšanu;
 infrastruktūras uzlabošanu.
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS SM4 LABI PĀRVALDĪTA PAŠVALDĪBA
Mērķis paredz pašvaldības kapacitātes paaugstināšanu, veidojot gudru, atklātu un labi pārvaldītu
pašvaldību.
Šī mērķa galvenie attīstības virzieni pašvaldības turpmākajā darbībā saistīti ar:
 pašvaldības speciālistu kapacitātes nepārtaukta uzlabošanu;
 novada tēla veidošanu.

2.2.2. PRIORITĀTES
PRIORITĀTE - ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm:

IP1
Izglītības,
sporta,
kultūras
iestāžu
nodrošinājums

IP2
Komfortabls
dzīvojamais
fonds,
sakārtota
tehniskā
infrastruktūra

IP3
Uzņēmējdarbības vides
attīstība

IP4
Profesionāla
uz vietējo
sabiedrību
orientēta
pašvaldība
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2.3. TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA
TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA – ir ekonomiskās darbības veidi, kas ilgtermiņā varētu veidot novada
uzņēmējdarbības vides struktūru.
Ņemot vērā Brocēnu novada pieejamos dabas resursus (lauksaimniecības zemes, meža zemes, derīgo
izrakteņu atradņu krājumi, bioloģiskās daudzveidības resursi), infrastruktūru (transporta koridori un
maģistrālo inženierkomunikāciju tīkli, objekti) un vēsturiskās tradīcijas, pašvaldības teritorijas specializācija
balstās uz sekojošiem TRADICIONĀLIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIDIEM:
 lauksaimniecības nozares attīstība;
 mežsaimniecības (ietverot mežsaimniecību un mežizstrādi) nozares attīstība;
 celtniecības materiālu ražošana (cementa ražošana, inertie materiāli un betona piegāde);
 metālapstrāde;
 ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumi;
 mēbeļu izstrādājumu ražošana, galdniecība;
 tūrisma nozares attīstība.
PERSPEKTĪVIE JAUNIE UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIRZIENI:
 lauksaimniecības produktu pārstrāde un produkcijas ražošana;
 netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība;
 mājražošana;
 izklaide, atpūta un tūrisms (kultūras pasākumi, nometnes, sporta spēles un daudzveidīgi sporta
veidi, tūrisma maršrutu veidošana u.c.);
 intelektuālais bizness (attīstot IT jomu, grāmatvedības pakalpojumus);
 attālinātā darba iespēju centri23.
Lauksaimniecības nozare (augkopība, lopkopība, dārzeņkopība) kā novada specializācija noteikta,
pamatojoties uz atbilstošiem zemes resursiem (38% no novada kopplatības aizņem LIZ teritorijas) un to
kvalitatīvajiem rādītājiem, it īpaši Gaiķu pagasta teritorijā, kur ir augstvērtīgas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kā arī agroklimatiskiem apstākļiem un vides (reljefs) apstākļiem. Nepieciešams
veicināt netradicionālās lauksaimniecības nozares attīstību (piemēram, slieku audzēšanu, nūtriju
audzēšanu, savvaļas dzīvnieku audzēšanu nožogotā teritorijā mazvērtīgās lauksaimniecības zemēs,
dzērveņu audzēšanu) un bioloģisko lauksaimniecību kā blakus nozari tradicionālajām lauksaimniecības
nozarēm.
Vēl viens no pieejamiem dabas resursiem novadā ir meža zemes (aizņem 48,2% no novada kopplatības), kas
jau tiek izmantoti, un perspektīvā var veicināt mežsaimniecības nozares attīstību, ietverot mežu izstrādi un
ar kokapstrādi saistītu uzņēmumu attīstību.
Novada teritorijā darbojas SIA „CEMEX”, kas ir viens no lielākajiem cementa ražotājiem pasaulē, kā arī
vadošais betona piegādātājs pasaulē. Ņemot vērā uzņēmuma vēsturisko attīstību un ilgtspējīgas attīstības
iespējas, arī turpmāk SIA „CEMEX” būs viens no lielākajiem darba devējiem novadā.

23

Attālinātā darba centrs ir birojs ar attālinātajam darbam nepieciešamo aprīkojumu (tostarp jaunākajām informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām, videokonferences iespējām) un citiem resursiem, kas atbalsta attālināto darbu un sniedz iespēju
cilvēkiem strādāt neatkarīgi no tā darba devēja vai pasūtītāja atrašanās vietas.
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Apzinot to, ka novada teritorijā atrodas vairākas nozīmīgas derīgo izrakteņu ieguves vietas, t.sk. arī valsts
nozīmes māla atradne „Brocēni II” (platība 242,0 ha), smilts un smilts-grants atradņu resursi un purvu
teritorijas (Spundiņu un Tīreļu purvs), perspektīvā tiek saglabāta ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes
uzņēmējdarbības attīstība.
Ņemot vērā novada bagātos un daudzveidīgos dabas resursus (Imulas senleja ar Satiķu dzirnavu ezeru,
Cieceres un Remtes ezerus, dabas takas, purvu teritorijas, aizsargājamās dabas teritorijas u.c. resursus),
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības (muižas un to parki) un sporta infrastruktūru un veidus, ilgtspējīgi un
racionāli tos izmantojot, kā arī sakārtojot atbilstošu infrastruktūru tūrisma, atpūtas un sporta aktivitāšu
veicināšanai, novada ekonomiskā specializācija saistāma ar tūrisma nozares attīstību, attīstot dabas
tūrismu, specializēto aktivitāšu un interešu tūrismu.
Nozīmīgākie teritorijas resursi – meža zemes, augstvērtīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, derīgo
izrakteņu krājumi (māls, smilts un smilts – grants krājumi), Cieceres, Remtes ezeri un Vecsatiķu dzirnavu
dīķis, daudzveidīgas sporta veidu iespējas, transporta infrastruktūra (valsts galvenais autoceļš, dzelzceļš),
energoresursi (maģistrālais gāzes vads, 110 un 330 kV elektrolīnijas). Kā papildus priekšrocību var minēt
novada ģeogrāfisko novietojumu – nelieli attālumi no reģionālas nozīmes attīstības centriem – Saldus,
Dobele, Kuldīga, kā arī samērā nelieli attālumi no Rīgas, Liepājas un Ventspils.

2.4. KOPĒJO INTEREŠU UN SADARBĪBAS
JAUTĀJUMI, GALVENĀS FUNKCIONĀLĀS SAITES
Novada funkcionālās saites pēc satura un nepieciešamības iedalāmas trīs veidos:
1) iedzīvotāju individuālās intereses, lai nodrošinātu savas vajadzības pēc darba, pakalpojumiem utt.;
2) pašvaldības pārvaldes intereses, kuras savstarpēji īsteno valsts iestādes un pašvaldības;
3) saimnieciskās intereses, kuras savstarpēji īsteno uzņēmēji.
Brocēnu novada ārējās funkcionālās saites (pakalpojumi, darbavietas utt.) ar starptautiskas, nacionālas un
reģionālas nozīmes centriem:


Rīgas virziens (starptautiska un nacionāla līmeņa pakalpojumi, darbavietas, transporta mezgls, t.sk.
starptautiskā lidosta, osta, dzelzceļš u.c.);



Liepājas virziens (saikne ar nacionālas nozīmes centru, veselības aprūpes pakalpojumi, izglītība,
kultūra, transporta mezgls, t.sk. osta);



Saldus virziens (saikne ar reģionālas nozīmes centru Saldu, darbavietas, publiskie pakalpojumi
(interešu un profesionālā izglītība, veselības aprūpe utt.), valsts iestāžu esamība, transporta mezgls,
t.sk. veloceliņi, sabiedriskā transporta mobilitātes centrs (autoosta, dzelzceļa stacija) un sabiedriskā
transporta maršruti);



Kuldīgas novada virziens (saikne ar reģionālas nozīmes centru, publiskie pakalpojumi (veselības
aprūpe, profesionālā izglītība));



Dobeles novada virziens (saikne ar reģionālas nozīmes centru, publiskie pakalpojumi (veselības
aprūpe, profesionālā izglītība));
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Kandavas novads (saikne ar novada nozīmes centru, publiskie pakalpojumi (profesionālā izglītība),
transporta mezgls (sabiedriskais transports, autoceļu kvalitātes uzlabošanas sadarbības
veicināšana), tūrisma nozares sadarbības veicināšana);



Jaunpils novada virziens (saikne ar novada nozīmes centru, mājražotāju, mazo uzņēmēju
sadarbības veicināšana);



Auces novada virziens (transporta koridors uzņēmējiem uz Lietuvas Republiku).

Brocēnu novada piedāvātās interešu jomas, sadarbības iespējas un teritorijas saistās ar kopējām
aktivitātēm vai pasākumiem izglītības un kultūras jomā, tūrisma maršrutu kopīgā plānošanā ar kaimiņu
pašvaldībām, sporta infrastruktūras piedāvājumā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un
apsaimniekošanu un azbesta saturošo atkritumu noglabāšanas poligona darbību.

ATTĒLS 5: KOPĒJĀS FUNKCIONĀLĀS SAITES
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2.5. STRATĒĢISKO UZSTĀDĪJUMU SASKAŅOTĪBA
NACIONĀLĀ LĪMEŅA ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
Stratēģija izstrādāta, ievērojot hierarhiski augstāka nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (Latvija 2030) - noteiktos ilgtermiņa attīstības
mērķus un prioritātes. Latvija 2030 pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un
veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā
ātrspējas partneris.
1.

„Latvija 2030” izvirzītās prioritātes
Kultūras telpas attīstība

2.
3.

Ieguldījumi cilvēkkapitālā
Paradigmas maiņa izglītībā

4.

Inovatīva un ekoefektīva ekonomika

5.
6.
7.

Daba kā nākotnes kapitāls
Telpiskās perspektīvas attīstība
Inovatīva pārvalde un Sabiedrības
līdzdalība

Atbilstošie novada Stratēģijas uzstādījumi
SM1 Izglītota, veselīga, aktīva un patriotiska sabiedrība
IP1 Izglītības, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums
SM1 Izglītota, veselīga, aktīva un patriotiska sabiedrība
SM1 Izglītota, veselīga, aktīva un patriotiska sabiedrība
IP1 Izglītības, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums
SM3 Uz vietējo resursi izmantošanu balstīta ekonomika
IP3 Uzņēmējdarbības vides attīstība
SM2 Pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide
Telpiskās attīstības perspektīva
SM4 Labi pārvaldīta pašvaldība
IP4 Profesionāla uz vietējo sabiedrību orientēta pašvaldība

Latvijas nākotnes telpiskā struktūrā Brocēnu novada attīstība saistīta ar lauku attīstības telpu, kur atrodas
nozīmīgi dabas resursi – lauksaimniecības zeme, meži, ūdeņi, derīgie izrakteņi un novadu, kuru šķērso
starptautiskas nozīmes transporta koridors A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, kas nodrošina novada sasniedzamību
Latvijas mērogā ar starptautiskas (Rīga), nacionālas (Liepāja) un reģionālas (Saldus) nozīmes attīstības
centriem, kā arī ar starptautisko lidostu „Rīga” un lielajām ostām.
REĢIONĀLĀ LĪMEŅA ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam izstrādāta saskaņā ar Kurzemes
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem
un prioritātēm.
Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānā 2010.-2013.gadam (pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim),
lai nodrošinātu ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona attīstību, ir noteiktas Kurzemes plānošanas reģiona
ilgtermiņa (2010.-2030.) attīstības prioritātes: (1) Reģiona apdzīvotības struktūras saglabāšana; (2)
Daudzveidīgu un konkurētspējīgu pakalpojumu attīstība un to pieejamības uzlabošana reģionā; (3)
Energoefektīvas un ilgtspējīgas saimniekošanas veicināšana reģionā; (4) Zinātnes, pētniecības un
uzņēmējdarbības attīstība reģionā un (5) Efektīvas pārvaldības nodrošināšana reģionā un prioritārie rīcību
virzieni, kas daļēji sakrīt arī ar Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiskiem mērķiem un šo mērķu
sasniegšanas attīstības virzieniem.
Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006.-2026.gadam Telpiskās attīstības
perspektīvā noteikti 3 telpiskās struktūras attīstības virzieni: (1) Spēcīgi un dinamiski centri; (2) Kvalitatīva
vide un daudzveidīgām aktivitātēm pieejamas lauku teritorijas un (3) Augstas kvalitātes infrastruktūra un
satiksme, kas lielā mērā sakrīt arī ar Brocēnu novada telpiskās attīstības perspektīviem virzieniem.
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VIETĒJĀ LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI
Brocēnu novada Stratēģijas telpiskā attīstības perspektīva attēlo Brocēnu novada teritorijas plānojumā
2006.-2018.gadam ar 2009.gada grozījumiem un Gaiķu pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam
detalizētos novada teritorijas attīstības risinājumus.
Lai nodrošinātu sabalansētu novada attīstību, nepieciešams pilnveidot un attīstīt Brocēnu novada sadarbību
ar kaimiņu novadiem. Blakus esošās teritorijas ietekmē viena otru, un plānošanas procesā apkārtējās
teritorijas konteksts ir svarīgs. Kaimiņu novadu ilgtermiņa uzstādījumi ir samērā līdzīgi Brocēnu novada
attīstības ilgtermiņa redzējumam:
TABULA 3: KAIMIŅU NOVADU ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI UN SPECIALIZĀCIJA

Novads
Saldus
24
novads

Stratēģiskie mērķi
SM1 Dzīvot – veidot visiem novada
iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu ar
kvalitatīviem pakalpojumiem
SM2 Strādāt – veicināt ekonomisko stabilitāti
un attīstību, izmantojot pieejamos resursus,
potenciālu un investīciju piesaisti
SM3 Atpūsties – veidot sakoptu un
daudzveidīgu vidi atpūtai vietējiem
iedzīvotājiem, ciemiņiem un tūristiem

Ilgtermiņa prioritātes
SM1: (1) Visiem pieejama
veselības aprūpe; (2) Sociālā
palīdzība un aizsardzība; (3)
Pieejama kvalitatīva vispārējā,
profesionālā, interešu un
mūžizglītība; (4) Dzīves
kvalitātes uzlabošana

Ekonomiskā
specializācija
Lauksaimniecība,
mežsaimniecība,
ražošana – pārtikas
ražošana,
metālapstrāde,
kokapstrāde, ieguves
rūpniecība

SM2: (1) Moderna un
kvalitatīva inženiertehniskā
infrastruktūra; (2)
Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība; (3)
Sasniedzamība
SM3: (1) Apzināts un sakopts
kultūrvēsturiskais mantojums;
(2) Dabas daudzveidība un
resursi; (3) Kultūras un sporta
aktivitātes; (4) Sabiedriskās
organizācijas)

Kuldīgas
25
novads

SM1 Uzturēt un paaugstināt cilvēku potenciālu
novadā
SM2 Uzlabot teritorijas sasniedzamību, izkopt
pilsētas, lauku un dabas vidi, un saglabāt tās
vērtības

IP1 Cilvēks un ģimene
IP2 Darbs
IP3 Dzīves vide

Meža nozare,
lauksaimniecība, vieglā
rūpniecība, tūrisms,
pakalpojumi, radošās
industrijas

SM3 Veicināt daudzveidīgas saimnieciskās
aktivitātes, kas rada raksturīgus un
atpazīstamus produktus un pakalpojumus
SM4 Stiprināt novada lomu reģionālā,
nacionālā un starptautiskā kontekstā un
veicināt tā atpazīstamību, iedzīvotāju,
investīciju un tūristu piesaisti

24
25

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2038.gadam
Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam
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Novads
Kandavas
26
novads

Stratēģiskie mērķi
(I)

Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un
aktīva sabiedrība

(II)

Ekonomiski attīstīts novads

(III) Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs
novads

Ilgtermiņa prioritātes
(I): Izglītotas sabiedrības
veidošana; Veselīgas un sociāli
drošas sabiedrības veidošana;
sociāli aktīvas un
kultūrbagātas sabiedrības
attīstība; Efektīvas publiskās
pārvaldes nodrošināšana

Ekonomiskā
specializācija
Tūrisma centrs,
lauksaimniecība,
pārtikas pārstrāde,
mežsaimniecība,
kokapstrāde, tūrisma
attīstība

(II): Uzņēmējdarbības un
nodarbinātības sekmēšana;
Novada tēla popularizēšana
un tūrisma uzņēmējdarbības
vides uzlabošana
(III): Transporta
infrastruktūras uzlabošana;
Kvalitatīvu komunālo
pakalpojumu attīstība
Jaunpils
27
novads

Dobeles
28
novads

SM1 Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un
pozitīvi domājoša vietējā sabiedrība

IP1 Izaudzināt jaunu uzņēmīgu
un pārliecinātu paaudzi

SM2 Droša, pieejama un labiekārtota dzīves
vide

IP2 Infrastruktūras un dabas
līdzsvarota mijiedarbība

SM3 Dažādota ekonomiskā vide, kas veicina
pievienoto vērtību radīšanu

IP3 Mazās uzņēmējdarbības
attīstība

(1)

Labklājīga sabiedrība

(2)

Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas
vide

(1) Pieejami Izglītības,
sociālie, kultūras un
sporta pakalpojumi

(3)

Attīstīta uzņēmējdarbības vide

(2) Attīstīta inženiertehniskā
infrastruktūra
(3) Novada konkurētspējas
palielināšana

Auces
29
novads

SM1 Ekonomiski aktīvs novads

IP1 Līdzsvarota attīstība

SM2 Radoši izglītojošs novads

IP2 Attīstīta, konkurētspējīga
sociālā infrastruktūra

SM3 Zaļi relaksējošs novads

IP3 Nodrošināta kvalitatīva
tehniskā un vides
infrastruktūra

Lauksaimnieciskās
produkcijas ražošana
un pārstrāde;
mežsaimniecība;
kokapstrāde;
būvniecība; derīgie
izrakteņi; tūrisms;
bioenerģijas ražošana;
individuāla
uzņēmējdarbība
Izglītība un zinātne;
lauksaimniecība;
pārtikas rūpniecība;
kokapstrāde; ieguves
rūpniecība un karjeru
izstrāde;
tekstilrūpniecība;
metālapstrāde un
mašīnbūve; ķīmiskā
rūpniecība un tūrisms
Zinātne;
lauksaimniecība;
mežsaimniecība;
ieguves rūpniecība un
karjeru izstrāde;
apstrādes, pārstrādes
rūpniecība un tūrisms
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Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam
28
Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
29
Auces novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
27

21

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA

3.1. NOZĪMĪGĀKIE ESOŠĀS TELPISKĀS STRUKTŪRAS
ELEMENTI UN VĒLAMĀS ILGTERMIŅA IZMAIŅAS
Brocēnu novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli parāda vēlamo novada telpisko
struktūru (skatīt 6.attēlu), plānotos teritorijas telpiskos attīstības virzienus un prioritātes. Vēlamā telpiskās
attīstības perspektīva ir veidota tā, lai sniegtu pašvaldības teritorijai ilgtspējīgas attīstības iespējas,
nodrošinātu novada atsevišķo teritoriālo vienību (pilsēta, pagasti) pilnvērtīgu funkcionēšanu, kvalitatīvu
dzīves vidi iedzīvotājiem, pievilcīgu investīciju vidi uzņēmējiem ar atbilstošu satiksmes un inženiertehnisko
infrastruktūru, kā arī, lai saglabātu dabas resursu bagātības, to daudzveidību un kultūrvēsturiskās vērtības.
BROCĒNU NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVIE VIRZIENI:


Policentriska apdzīvojuma struktūra, paredzot ilgtspējīgu
konkurētspējas celšanu un pilsētas – lauku mijiedarbību

pilsētas

izaugsmi,

tās

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas apdzīvojuma struktūras attīstībai saistītas ar resursu koncentrēšanu, esošo un
plānoto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Stratēģijā tiek noteikts viens novada nozīmes attīstības centrs –
Brocēni un tā atbalsta centri jeb vietējas nozīmes attīstības centri – Blīdene, Remte un Satiķi, kā arī pārējie
ciemi. Blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas koncentrēsies tikai pilsētas un ciemu teritorijās. Ārpus blīvi
apdzīvotām vietām lauku teritorijā veicināma apdzīvojuma attīstība viensētās un viensētu grupās.

22



Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība

Stratēģijā, izvērtējot esošo pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, tiek noteikti prioritāri attīstāmie
publiskie pakalpojumi apdzīvotās vietās.


Transporta koridoru un infrastruktūras attīstība

Stratēģijā tiek noteikti prioritāri attīstāmie transporta koridori, lai uzlabotu transporta koridoru kvalitāti,
tādejādi nodrošinot novada iekšējo un ārējo sasniedzamību un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kā arī
satiksmes drošību.


Uzņēmējdarbības veicināšana un rūpniecības teritoriju atbalsta vietu noteikšana

Startēģija paredz attīstīt rūpniecības teritorijas Brocēnu pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, racionāli
izmantojot esošos resursus, infrastruktūru un jau vēsturiski veidojušās ražošanas teritorijas, savstarpēji
saskaņojot dzīvojamās apbūves izvietojumu un plānošanu no rūpniecības apbūves.


Daudzveidīgas lauku teritorijas izmantošanas iespējas un kvalitatīva vide

Stratēģija paredz attīstīt daudzveidīgas lauku teritorijas, ilgtspējīgi un racionāli izmantojot pieejamos
resursus, veicinot daudznozaru lauksaimniecisko darbību, mežsaimniecību, atbalstot arī citu ražošanas un
mājražošanas uzņēmumu attīstības iespējas. Vienlaicīgi jānodrošina kvalitatīvas dzīves, darba, atpūtas
vietas, respektējot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības.


Prioritāri attīstāmās teritorijas

Kā prioritāri attīstāmās teritorijas tiek noteiktas uzņēmējdarbības veicināšanas un rūpniecības teritorijas
(t.sk. derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības teritorijas un citas, jau esošās, rūpniecības teritorijas), transporta
infrastruktūras teritorijas, kuras nodrošina Brocēnu novada ārējo un iekšējo sasniedzamību starp blīvi
apdzīvotajām vietām, uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti un uzņēmējdarbības infrastruktūru, un blīvi apdzīvoto
vietu teritorijas (galvenokārt novada nozīmes centrā un vietējas nozīmes centros pieejamo pakalpojumu
attīstībai un infrastruktūras attīstībai).
Minēto teritoriju attīstības atbalsta pasākumi īstenojami kopīgi ar Brocēnu novada pašvaldības sadarbības
partneriem un ieinteresētajām pusēm - valsts, privāto, pašvaldību un nevalstisko sektoru, kopīgi nodrošinot
ilgtspējīgu Brocēnu novada attīstību ilgtermiņā.
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ATTĒLS 6: NOVADA VĒLAMĀ TELPISKĀ ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
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3.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN
PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS
Apdzīvojuma struktūru novadā veido izteikts administratīvais centrs – Brocēnu pilsēta, 12 ciemi, t.sk.
pagastu administratīvie centri ciemi – Blīdene, Remte, Satiķi un pārējie ciemi – Gaiķi, Vecgaiķi, Lielsatiķi,
Pilsblīdene, Stūri, Oškalni, Kalnsētas, Emburga un Lielciecere, kā arī viensētu grupas un viensētas.
To, kā, ilgtermiņā attīstīsies novada apdzīvotās vietas un tajās pieejamo publisko pakalpojumu klāsts,
lielā mērā ietekmēs demogrāfiskā situācija novadā un iedzīvotāju migrācija.
Izvērtējot vēsturiski veidojušos novada apdzīvojuma struktūru, esošo iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju
skaita prognozes, apdzīvoto vietu apbūves struktūru, sociālo un tehnisko infrastruktūru, kā arī publisko
pakalpojumu klāstu, novada apdzīvojuma struktūrā tiek izdalīti sekojoši attīstības centri – novada
nozīmes attīstības centrs – BROCĒNI, vietējas nozīmes attīstības centri (ciemi) – BLĪDENE, REMTE UN
SATIĶI, un ciemi - GAIĶI, VECGAIĶI, LIELSATIĶI, PILSBLĪDENE, STŪRI, OŠKALNI, KALNSĒTAS, EMBURGA,
LIELCIECERE un lauku viensētas.
Katram apdzīvojuma attīstības centra līmenim noteikts pieejamais un plānotais publisko pakalpojumu
klāsts (grozs)30, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, esošā infrastruktūra un tās plānotā
attīstība, cilvēkresursu rādītāji, attīstības centru izvietojums un sasniedzamība. Pakalpojumu
nodrošinājums novadā uz 2030.gadu ietver visu esošo pakalpojumu saglabāšanu, nodrošinot to
pilnveidošanu (efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu), atbilstoši apdzīvojuma attīstības centra
līmenim un pašvaldības pārziņā esošai infrastruktūrai.
Lauku sētas – viensētas un viensētu grupas ir novada apdzīvojuma struktūras neatņemama sastāvdaļa,
kura pastāvēšana nākotnē veicinās vienmērīgu lauku apdzīvotību, saglabās raksturīgo kultūrainavu un
tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku tūrismam, pasīvajai un aktīvajai atpūtai, kā arī to
izmantošanai par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem.

30

Pakalpojumu „grozu” veido perspektīvais publisko pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim
(infrastruktūra un pakalpojumi)

25

ATTĒLS 7: NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
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PUBLISKAIS PAKALPOJUMU KLĀSTS VIETĒJAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTROS:
PUBLISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 2014.gadā
BLĪDENE










Pagasta pārvalde un tajā pieejamie pašvaldības pakalpojumi (Bāriņtiesa, Sociālā dienesta
klientu pieņemšanas punkts)
PII „Mūsmājas” Blīdenes filiāle
Blīdenes pamatskola
Jauniešu centrs
Blīdenes kultūras nams
Bibliotēka
Ģimenes ārsta prakse
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, ielu apgaismojums
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas un objekti
PLĀNOTIE JEB NEPIECIEŠAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI
(perspektīvā uz 2030.gadu)






Bērnu rotaļu laukums
Sporta infrastruktūra
Multifunkcionāls centrs31
Reliģiska iestāde
PUBLISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 2014.gadā
REMTE












Pagasta pārvalde un tajā pieejamie pašvaldības pakalpojumi (Bāriņtiesa, Sociālā dienesta
klientu pieņemšanas punkts)
PII grupas
Sporta infrastruktūra
Remtes kultūras nams un estrāde
Bibliotēka
Reliģska iestāde
Ģimenes ārsta prakses vieta
Pansionāts „Atpūtas”
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, ielu apgaismojums
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas un objekti
PLĀNOTIE JEB NEPIECIEŠAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI
(perspektīvā uz 2030.gadu)




31

Multifunkcionāls centrs
Vispārējās izglītības iestāde (Remtes pamatskola)

Multifunkcionālais centrs, kur vienkopus pieejami interešu izglītības, mūžizglītības, bibliotēkas, sporta, kultūras u.c. pakalpojumi
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PUBLISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 2014.gadā
SATIĶI







Pagasta pārvalde un tajā pieejamie pašvaldības pakalpojumi (Bāriņtiesa, Sociālā dienesta
klientu pieņemšanas punkts)
Gaiķu pagasta Tautas nams
Bibliotēka
Ģimenes ārsta prakse (feldšerpunkts), aptieka
Pasta nodaļa
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija
PLĀNOTIE JEB NEPIECIEŠAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI
(perspektīvā uz 2030.gadu)





Multifunkcionāls centrs
Sporta infrastruktūra
Ielu, laukumu apgaismojums

PUBLISKAIS PAKALPOJUMU KLĀSTS CIEMOS:
PUBLISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 2014.gadā
EMBURGA, OŠKALNI, KALNSĒTAS, LIELCIECERE



Bibliotēka Emburgā
Centralizēta ūdensapgāde Emburgā, Lielciecerē, Oškalnos
GAIĶI





Bibliotēka
Reliģiska iestāde
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija
VECGAIĶI




Gaiķu pamatskola un Remtes pamatskola, PII grupa
Muzejs un diakonija istaba pamatskolas ēkā

VADLĪNIJAS Apdzīvojuma attīstībai un plānošanai





Veicināt hierarhiski strukturizētas apdzīvojuma struktūras veidošanu, prioritāri attīstot pašreizējo
novada pilsētas un ciemu infrastruktūru un nodrošinot daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību
(atbilstoši noteiktajam apdzīvojuma līmenim).
Uzlabot pilsētas un ciemu teritoriju vides kvalitāti, nodrošinot pievilcīgu dzīves vidi iedzīvotājiem un
investīciju vidi – investoriem.
Pilsētas un ciemu teritorijās attīstīt un uzlabot dzīvojamo fondu un rezervēt teritorijas
uzņēmējdarbības, tajā skaitā ražošanas un investīciju piesaistes mērķiem.
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Lauku teritorijā saglabāt raksturīgo kultūrvēsturisko ainavu ar atsevišķām viensētām un to grupām,
lauksaimnieciskās ražošanas ēkām un būvēm, tūrisma un atpūtas pakalpojumu objektiem.
Nodrošināt apdzīvojuma centru savstarpējo sasniedzamību un īpaši sekmēt iedzīvotāju mobilitātes
iespējas attiecībā uz tuvāko novada reģiona nozīmes centru (Saldu).

3.2.1. BROCĒNU PILSĒTAS TELPISKĀS STRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA
Brocēnu pilsētas telpiskās struktūras attīstības perspektīvā izdalīti šādi galvenie elementi un funkcionālās
zonas (skatīt 8.attēlu):


Savrupmāju apbūves teritorijas – aptver esošās un plānotās savrupmāju apbūves teritorijas, lai
nodrošinātu mājokļa funkciju, vienlaicīgi paredzot atbilstošu infrastruktūru.



Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas, kas iever gan mazstāvu dzīvojamo apbūvi līdz 3 stāviem, gan
daudzstāvu dzīvojamo apbūvi līdz 5 stāviem.



Publiskās apbūves teritorijas – aptver pilsētas neapbūvētās teritorijas gar valsts galveno autoceļu
A9, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.



Centra apbūves teritorijas - aptver Brocēnu pilsētas vēsturisko daļu, kurā koncentrēti galvenie
publiskās apbūves un pakalpojumu objekti; jaukta teritorijas izmantošanas struktūra, atsevišķi
daudzdzīvokļu dzīvojamie masīvi un savrupmāju apbūve.



Rūpniecības apbūves teritorijas – aptver esošās rūpniecības apbūves teritorijas pilsētas Z daļā, lai
nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju,
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.



Tehniskās apbūves teritorijas – teritorijas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei un
uzturēšanai.



Dabas un apstādījumu teritorijas – nodrošina rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un
kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar
attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.



Ūdeņu teritorija – pilsētas teritorijai pieguļošie ūdensobjekti – Cieceres un Brocēnu ezeri, kuru
resursu izmantošana plānota ūdenssaimnieciskai izmantošanai un rekreācijai. Sakārtot un uzlabot
pilsētas vidi, izveidojot iedzīvotājiem publiski pieejamu sporta un rekreācijas zonu Cieceres ezera
krastā.
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ATTĒLS 8: BROCĒNU PILSĒTAS VĒLAMĀ TELPISKĀS STRUKTŪRAS UN ELEMENTU ATTĪSTĪBA
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PUBLISKAIS PAKALPOJUMU KLĀSTS NOVADA NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRĀ:
PUBLISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS 2014.gadā

Pārvaldība

Veselība, sociālā aprūpe

Kultūra, atpūtas vietas

Komunālie pakalpojumi

Uzņēmējdarbības pakalpojumi




















pašvaldības administrācijas centrs un tajā pieejamie pašvaldības
pakalpojumi (administrācija u.c. nodaļas, Būvvalde, Bāriņtiesa,
Brocēnu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Sociālais dienests)
PII „Mūsmājas”, PII „Varavīksne”
Brocēnu vidusskola, piedāvā mūžizglītību, internāts
Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola
Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā”
Brocēnu sporta centrs
Ģimenes ārstu prakses
Aptieka
Sociālais dienests
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
Bibliotēka
Peldvieta
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde
Atkritumu apsaimniekošana (dalītā)
Ielu, laukumu apgaismojums
Efektīva un moderna energoapgādes un sakaru infrastruktūra
(t.sk. internets)
Mazumtirdzniecības objekti
Viesnīca
Pasta nodaļa
PLĀNOTIE JEB NEPIECIEŠAMIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI
(perspektīvā uz 2030.gadu)

Drošība
Reliģija
Kultūra

Tūrisma infrastruktūras objekti

Uzņēmējdarbības pakalpojumi

Mājokļi, infrastruktūra


















Pašvaldības policija, videonovērošana
Reliģiska iestāde (baznīca)
Bibliotēka
Estrāde (patstāvīgi ierīkota vai ar pārvietojamu skatuvi)
Tūrisma informācijas centrs, inventāra noma
Viesnīca
Muzejs
Velo/gājēju celiņu izveide
Tirdzniecības vieta (tirgus laukums)
Bankas filiāle
Sadzīves pakalpojumu veicināšana
Autostāvlaukumu kapacitātes paaugstināšana
Apgaismojuma uzlabošana
Iekšpagalmu sakārtošana
Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana
Sabiedriskās tualetes izveide
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3.3. TRANSPORTA KORIDORU UN
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA, MAĢISTRĀLĀS
INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS TĪKLI UN OBJEKTI

3.3.1. TRANSPORTA KORIDORU UN INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA
Viens no novada attīstības priekšnoteikumiem ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana.
Novada attīstības centru sasniedzamības uzlabošanai nepieciešams:
 gan asfalta, gan grants ceļu seguma kvalitātes būtiska uzlabošana;
 ar asfaltēto ceļu seguma īpatsvaru palielināšana;
 sabalansēts sabiedriskā transporta maršrutu plānojums.
STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORS
Brocēnu novada administratīvo teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Liepāja, kas vienā
virzienā savieno novadu ar starptautiskas nozīmes attīstības centru Rīgu, starptautisko lidostu „Rīga”, Rīgas
ostu, savukārt pretējā virzienā - ar nacionālas nozīmes attīstības centru Liepāju, Liepājas ostu un nacionālas
nozīmes lidostu Liepājā.
Šis autoceļš ir būtisks arī novada iekšējās sasniedzamības nodrošināšanai – nodrošinot Blīdenes
sasniedzamību ar Brocēniem un Saldu, kā arī nodrošinot novada ārējo sasniedzamību ar kaimiņu
pašvaldībām.
REĢIONĀLAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORS
Reģionālas nozīmes autoceļš P109 Kandava – Saldus, kas šķērso Brocēnu novada teritoriju savieno
reģionālas nozīmes attīstības centru Saldu un novada nozīmes attīstības centru Kandavu. Šis autoceļš ir
būtisks novada iekšējās sasniedzamības nodrošināšanai – nodrošinot Remtes sasniedzamību ar Brocēniem
un Saldu, kā arī nodrošinot novada ārējo sasniedzamību ar kaimiņu pašvaldībām.
VIETĒJAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORS
Vietējas nozīmes transporta koridori ir valsts vietējās nozīmes autoceļi, kas nodrošina pašvaldības teritorijas
līdzsvarotu attīstītību un savienojumu ar augstāka līmeņa transporta koridoriem. Šie autoceļi ir būtiski
novada iekšējo apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī būtiski tūrisma nozares attīstībai un
uzņēmējdarbības veicināšanai. Stratēģijā noteikti prioritāri attīstāmie vietējās nozīmes transporta koridora
posmi, kas būtu jārekonstruē, lai uzlabotu autoceļu kvalitāti, mobilitāti, satiksmes drošību.
DZELZCEĻA TRANSPORTA KORIDORS
Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja – pasažieru un kravu pārvadājumiem. Pašreizējā
situācijā dzelzceļa stacija „Brocēni” netiek izmantota pasažieru pārvadāšanai. Tuvākā dzelzceļa stacija, ko
var izmantot pasažieri atrodas Saldū.
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VELOMARŠRUTU ATTĪSTĪBA
Perspektīvā plānots attīstīt vietējo velomaršrutu tīklu Brocēnu pilsētas un lauku teritorijā. Velomaršrutu
izstrāde veicinās novada tūrisma nozares piedāvājuma klāstu. Stratēģija kā nozīmīgu infrastruktūras objektu
atzīmē veloceliņu izveidi Brocēnu pilsētā un virzienā uz Saldu gar valsts autoceļu P109.
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Sabiedriskā transporta pieejamība visā novada teritorijā nav vienmērīga, īpaši šī pakalpojuma pieejamības
nepietiekamību izjūt pagastu lauku iedzīvotāju, kas nepārvietojas ar personisko transportu. Nākotnē,
integrēt sabiedriskā transporta pārvadājumus kopā ar skolēnu pārvadāšanu.
Kvalitatīvam sabiedriskajam transportam jānodrošina novada iedzīvotājiem iespēja īsākā laikā sasniegt gan
savas dzīves un darbavietas, gan pakalpojumus novadā un ārpus tā.
PRIORITĀRI ATTĪSTĀMIE AUTOCEĻI32:
1. valsts vietējā autoceļa V1430 Vāne – Saldus seguma rekonstrukcija no grants seguma uz asfalta
segumu, uzlabojot autoceļu seguma kvalitāti un satiksmes drošību uz Gaiķu pagastu;
2. valsts reģionālais autoceļš P109 Kandava - Saldus; vietējās nozīmes autoceļi V1154 Blīdene - Remte;
V1429 Jaunpils – Ošenieki, uzlabojot autoceļu seguma kvalitāti un satiksmes drošību;
3. valsts vietējā autoceļa V 1120 Lielauce – Bejas seguma rekonstrukcija no grants seguma uz asfalta
segumu, nodrošinot uzņēmējdarbības infrastruktūras vides uzlabojumus.
CITAS PRIORITĀTES TRANSPORTA KORIDORU UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI:





satiksmes drošības uzlabošana Brocēnu pilsētas teritorijā Lielcieceres ielas un valsts galvenā
autoceļa A9 krustojumā;
satiksmes drošības uzlabošana Blīdenes ciema robežās – uz valsts galvenā autoceļa A9 ierīkot gājēju
pāreju ar apgaismojumu, noteikt braukšanas ātruma ierobežojumu ciema robežās;
ielu un laukumu apgaismojuma uzlabošana apdzīvotās vietās;
sabiedriskā transporta kustības grafiku uzlabošana un sabiedriskā transporta pakalpojuma
pilnveidošana.

VADLĪNIJAS Transporta infrastruktūras attīstībai un plānošanai


Nodrošināt visu apdzīvoto vietu - gan pilsētas un ciemu, gan atsevišķu viensētu, ražošanas,
pakalpojumu u.c. objektu lauku teritorijā sasniedzamība pa labas kvalitātes autoceļiem.



Atbalstīt veloceliņu, gājēju ceļu, pastaigu un tūrisma taku tīkla attīstību un to integrāciju kopējā
transporta un tūrisma un atpūtas infrastruktūras pakalpojumu tīklā.



Minēto prioritāri attīstāmo autoceļu un infrastruktūras attīstības atbalsta pasākumi īstenojami
kopīgi ar ieinteresētajām pusēm.
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Transporta koridoru prioritāri attīstāmie autoceļu posmi noteikti pa kārtām prioritārā secībā un kas ir arī noteiktas kā prioritāri
attīstāmās teritorijas
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ATTĒLS 9: TRANSPORTA KORIDORI UN PRIORITĀRI ATTĪSTĀMIE AUTOCEĻI
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3.3.2. MAĢISTRĀLĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS TĪKLI
UN OBJEKTI
GALVENIE MAĢISTRĀLIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI UN OBJEKTI
 Maģistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja; gāzes regulēšanas stacija (GRS) „Brocēni”.
 Elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu līnijas.
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS (ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA) APDZĪVOTAJĀS VIETĀS
 Novada nozīmes attīstības centrā - Brocēnu pilsētā.
 Vietējās nozīmes attīstības centros - Blīdenē (Blīdenes pagastā), Remtē (Remtes pagastā), Satiķos (Gaiķu
pagastā).
 Ciemos – ūdensapgādes tīkli – Stūros (Blīdenes pagastā), Emburgā, Oškalnos, Lielciecerē (Cieceres
pagastā), Gaiķos, Vecgaiķos (Gaiķu pagastā).
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS darbojas Brocēnos.
PRIORITĀTES INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ATTĪSTĪBAI:


ūdenssaimniecības sakārtošana vietējas nozīmes centros – Blīdenē (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija), Satiķos (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija vai jaunu ietaišu ierīkošana,
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija), Remtē (ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija);



mūsdienu prasībām atbilstošas informācijas sistēmas izveide, nodrošinot augstas kvalitātes
infrastruktūru – telekomunikācijas un datu pārraides tīklus.

VADLĪNIJAS Inženierkomunikāciju attīstībai un plānošanai


Nodrošināt pašvaldības pārziņā esošās ūdenssaimniecības sistēmas attīstību, modernizāciju un
veicināt sadarbību ar maģistrālo inženierkomunikāciju turētājiem, lai nodrošinātu atbilstošas
energoapgādes jaudas gan ražošanas, gan sabiedriskā, gan mājsaimniecību vajadzībām un
nodrošinot augstas kvalitātes sakaru infrastruktūru - telekomunikācijas un datu pārraides tīklus.



Atbalstīt „zaļo enerģiju” - alternatīvos energoapgādes veidus un videi draudzīgu tehnoloģiju
attīstību, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus - koksnes atkritumus, salmus, biogāzes,
zemes/ūdens siltumsūkņus u.c.

35

ATTĒLS 10: INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI UN OBJEKTI
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3.4. DABAS TERITORIJU STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
UN CITAS NOZĪMĪGAS TERITORIJAS
Brocēnu novada NOZĪMĪGĀKIE UN VĒRTĪGĀKIE DABAS RESURSI ir meža zemes (48%), lauksaimniecības
zemes (38%), ūdeņi – ezeri (Cieceres, Brocēnu, Remtes ezeri u.c.), Imulas senleja un derīgo izrakteņu
krājumi – māla, smilts, smilts – grants, kūdras un kaļķakmens atradnes.
Novadā atrodas vairākas ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS (Natura 2000 teritorijas), kuru
aizsardzību un teritoriju izmantošanu nosaka valsts normatīvie akti, tie ir četri dabas liegumi – „Cieceres
ezera salas”, „Baltezera purvs”, „Zvārde” un „Dulbju acu purvs”. Bez šīm teritorijām novadā atrodas arī
valsts aizsardzības dabas teritorijas – aizsargājamā aleja „Vecsatiķu muiža aleja” un „Stūru parks”. Teritoriju
prioritāte ir unikālo dabas vērtību un ainavu aizsardzība, kā arī ilgtspējīga izmantošana saskaņā ar teritoriju
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Stratēģija atbalsta šajās teritorijās videi draudzīgu saimniecisko
darbību.
Brocēnu novada telpiskā struktūrā kā AINAVISKI VĒRTĪGĀS TERITORIJAS noteiktas:




ūdens ainavu telpas (upju ieleja ar pieupes joslu un ezeri) – Imulas senleja, Brocēnu – Cieceres
ezeru virkne;
ainaviski nozīmīga skatu vieta pie Brocēnu un Saldus novada robežas;
citas ainaviski vērtīgi teritorijas (skatīt 12.attēlu).

KULTŪRVĒSTURISKAS TERITORIJAS novadā galvenokārt veido valsts aizsardzības un pašvaldības nozīmes
aizsargājami kultūras pieminekļi/teritorijas, kas perspektīvā saglabājamas (skatīt 12.attēlu). Dabas un
kultūrvēstures vērtības ir pamats tūrisma, atpūtas un rekreācijas attīstībai.
ŪDEŅU TERITORIJU perspektīvā izmantošana saistīta ar tūrisma un rekreācijas iespējām – atpūtas vietas
pie ūdeņiem, sporta aktivitātes, laivu bāzes, makšķerēšana u.c. aktivitātes, kā arī ūdens resursa
izmantošana enerģijas ražošanai.
Stratēģija nosaka MEŽA ZEMES ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai, kuras veido lieli vienlaidu
meža masīvi. Meža zemju attīstības prioritātes ir:




mežsaimniecība, kas ietver mežkopību (meža zemes apsaimniekošanu un atjaunošanu);
mežizstrāde (koksnes sagatavošana un pievešana);
mežrūpniecība, kas apstrādā mežā iegūtos izejmateriālus, iegūstot pirmapstrādes un tālākapstrādes
jeb pievienotās vērtības produkciju.

Tāpat Stratēģija atbalsta arī meža zemju izmantošanu meža nekoksnes produktu (medījamie dzīvnieki, ogas,
sēnes, rekreācija u.c.) ieguvei un pakalpojumiem, kas dod ieguldījumu saimnieciskās darbības dažādošanai
lauku teritorijā.
Novada lauku teritorijas telpiskās attīstības struktūrā tiek izdalītas AUGSTVĒRTĪGAS LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJAS Gaiķu pagastā, kurās ir potenciāls konkurētspējīgas lauksaimniecības saglabāšanai un attīstībai
un kurās nav pieļaujama īpašumu sadrumstalotība un apmežošana. Tās ir teritorijas ar augstāku
lauksaimniecības zemju vērtību, lielākām vienlaidus platībām un augstāku ražību. Pārējās lauksaimniecības
teritorijas perspektīvā paredzamas daudzveidīgai izmantošanai – lauksaimnieciskai izmantošanai, t.sk.
bioloģiskai un netradicionālai lauksaimniecībai, dažādu uzņēmumu darbībai, dzīvošanai un atpūtai.
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Lai racionāli izmantotu novada zemes dzīļu resursus – mālu, smilti, smilti – granti un kūdru, Stratēģija
nosaka prioritārās DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS – valsts nozīmes māla atradne „Brocēni II”
teritoriju, valsts nozīmes māla atradnes „Jaunsmuģi” teritoriju, smilts atradnes teritorijas, Spundiņu un
Tīreļa purvu kūdras atradnes u.c., kur ir izpētīti un pieejami nozīmīgi derīgo izrakteņu krājumi, kā arī
izveidojusies ražošanas bāze, transporta un inženiertehniskā infrastruktūra. Teritorijas prioritāte ir
rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve (karjeru izstrāde), pārstrāde un būvmateriālu ražošana, kā arī cita veida
ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un
produkcijas ar augstu pievienoto vērtību radīšanu.
Stratēģija paredz, ka derīgo izrakteņu ieguve kā atļautā izmantošana tiek paredzēta ne tikai esošajās
izpētītajās un darbojošās atradnēs, bet arī pārējā novada teritorijā ārpus apdzīvotām vietām, izstrādājot
detalizētus noteikumus novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
MOZAĪKVEIDA TERITORIJAS ir visas pārējās lauku telpas teritorijas un kurās ir iespējama daudzveidīga
saimnieciskā darbība un zemes izmantošana, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un daudzveidību dažādās
nozarēs, vienlaicīgi racionāli izmantojot un apsaimniekojot dabas (ĪADT, ūdensobjektus u.c.) un zemes (LIZ,
mežus, zemes dzīles u.c.) resursus un saglabājot kultūrvēsturisko un novadam raksturīgo ainavisko vidi.
VADLĪNIJAS Dabas teritoriju un citu nozīmīgu teritoriju attīstībai un plānošanai


Nodrošināt dabas daudzveidību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot dabas
teritoriju tradicionāli ainavisko, ekoloģisko, rekreatīvo vērtību un izmantojot dabas resursus videi
draudzīga tūrisma piedāvājuma attīstīšanā.



Dabas daudzveidības saglabāšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un aizsargājamo dabas
objektu saglabšāna un aizsardzība.



Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu.




Nodrošināt ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšanu.
Meža zemju attīstības teritoriju prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar
kokapstrādi saistītas ražotnes.



Lauksaimniecības zemju teritoriju prioritāte ir visa veida lauksaimnieciskā darbība - augkopība,
dārzeņkopība, lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde u.c., īpašs atbalsts ir videi draudzīgai
lauksaimnieciskajai lielražošanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei un bioloģiskajai
lauksaimniecībai.



Veicināt lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, līdztekus tradicionālajām lauksaimniecības
nozarēm attīstot bioloģisko lauksaimniecību, biškopību, zivsaimniecību, netradicionālo
lauksaimniecību.



Veikt pasākumus augsnes auglības samazināšanās novēršanai, meliorācijas sistēmu saglabāšanai un
uzturēšanai, erozijas un augsnes piesārņojuma mazināšanai.



Visā novada teritoriojā atbalsīt lauku zemju elastīgu un daudzveidīgu izmantošanu – tūrismam un
atpūtai, ražošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un dažādu pakalpojumu sniegšanai.



Lai saglabātu novada lauksaimniecības zemju resursus, aizliegta augstvērtīgo lauksaimniecības
zemju apmežošana.
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ATTĒLS 11: DABAS TERITORIJU VĒLAMĀ TELPISKĀ ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
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ATTĒLS 12: AINAVISKI VĒRTĪGĀS UN KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGAS TERITORIJAS
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3.5. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJAS
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS ir dažāda veida tūrisma nozares attīstībai nozīmīgas
un piemērotas teritorijas un objekti, kā arī teritorijas, kuras raksturo augsta estētiskā un kultūrvēsturiskā
kvalitāte. Teritorijas ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu ar
atbilstošu infrastruktūru.
PERSPEKTĪVIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBAI NOVADĀ:


Brocēnu pilsēta – Tūrisma informācijas centrs ar aktīvās atpūtas un sporta inventāra nomu, sporta
un aktīvās atpūtas centrs (Cieceres ezers, velo/gājēju celiņi, dabas taka, labiekārtota peldvieta,
sporta infrastruktūra u.c. aktivitātes);



Blīdenes pagasts – bērnu, jauniešu kultūras, izklaides un izglītības centrs (izglītības iestādes, kultūras
nams, nometnes, kultūras pasākumi u.c. aktivitātes);



Remtes pagasts – rekreācijas centrs (Remtes muiža, ezers, muižas parks);



Gaiķu pagasts – aktīvās atpūtas centrs (dabas takas, peintbols, orientēšanās u.c. aktivitātes) Imulas
senlejā;



Parku teritoriju attīstība rekreācijas nodrošināšanai;



Velotūrisma attīstība pilsētā, izbūvējot veloceliņu tīklu. Pārējā novada teritorijā attīstāms
velotūrisms, plānojot velomaršrutus pa novada un apkārtējām kaimiņu teritorijām.
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ATTĒLS 13: NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS UN VIRZIENI
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IV STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA
Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumos Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” noteikts, ka pašvaldība nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību,
regulāri novērtējot īstenošanas rezultātus.
Par Stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir Brocēnu novada pašvaldības
Perspektīvās attīstības nodaļa, kā arī pārējās pašvaldības struktūras nodaļas, iestādes un uzņēmumi.
Stratēģijas īstenošanas uzraudzības process paredz ik pēc 3 gadiem izstrādāt Pārskata ziņojumu par
Stratēģijas ieviešanu. Pārskata ziņojuma izstrādes mērķis ir analizēt Stratēģijas rādītāju sasniegumus trīs
gadu periodā, t.sk., novērtējot sasniegto darbības rezultātu un politikas rezultātu ietekmi uz teritorijas
attīstības rādītājiem.
Pārskata ziņojumā ietver:





vērtējumu par stratēģisko mērķu un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu;
vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas progresu;
aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus (pamatrādītāji);
priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams.

Lai novērtētu Brocēnu novada Stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu ir izvirzīti novada attīstības
izvērtēšanas pamatrādītāji (skatīt 4.tabulu).
TABULA 4: BROCĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PAMATRĀDĪTĀJI

Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Bāzes gads

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Iedzīvotāju skaits
Izglītojamo skaits
vispārējās izglītības
iestādēs kopā

2013.

5 981

Rādītāja vēlamā
attīstības tendence
2030.gadā
saglabāts

2013.

884

saglabāts

Pašvaldība

NVO skaits

2013.

19

Pašvaldība

2013.

58 655 89,84 EUR




2013.

363 EUR

saglabāts

Pašvaldība

2013.

7,4%

saglabāts

NVA

2012.

407



CSP

2011.

- 0,245
(65.vieta)

ar pozitīvu zīmi

Plānošanas
34
periods

5



Rādītājs

Kopējie pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākumu
nodokļa ieņēmumi uz 1
cilv.
Bezdarba līmenis
Ekonomiski aktīvo tirgus
sektora statistikas vienību
skaits
Novada vieta teritorijas
attīstības indekss un vieta
rangā, salīdzinot ar citiem
novadiem
ES SF līdzfinansēti projekti

Datu avots
CSP

Pašvaldība

MK noteikumi

Pašvaldība

IV Stratēģijas īstenna un uzraudzība

33
34

MK noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” (25.05.2010.)
Plānošanas periods 2007.-2013.gads
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IZSTRĀDES GRUPA
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES VADĪTĀJA

KONSULTANTI

Karīna Jefimova
Perspektīvās attīstības nodaļas teritorijas
plānotāja
Tālr.63807306, karina.jefimova@broceni.lv

Aira Veinberga
Projektu vadītāja, teritorijas plānotāja
Tālr. 67320809, laine@rp.lv

STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES VADĪBAS DARBA
GRUPA
Daila Frīdmane
Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste,
deputāte
Tālr. 63807307, daila.fridmane@broceni.lv

Vita Jumtiņa
Kartogrāfe, teritorijas plānotāja, ainavu arhitekte
Tālr.67320809, vita@rp.lv
Sanita Fazilova
Biroja administratore
Tālr.67320809, sanita@rp.lv

Inga Dreija - Uzule
Brocēnu novada Gaiķu pagasta pārvaldes vadītāja
Ainis Bruzinskis
Brocēnu novada domes izpilddirektors
Tālr. 63807292, ainis.bruzinskis@broceni.lv
Rinalds Rullis
Brocēnu novada domes deputāts
Zigmunds Georgs Fīrers
Brocēnu novada domes deputāts

SIA „Reģionālie projekti”
Rūpniecības iela 32 b-502, Rīga, LV – 1045
Tālr.: 67320809; Fakss: 67320807
e-pasts: birojs@rp.lv
www.rp.lv

Brocēnu novada pašvaldība
Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads,
LV-3851
Tālr.: 63807300; Fakss: 63807298
e-pasts: dome@broceni.lv
www.broceni.lv
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