
 

       

Idejas radošiem risin jumiem „Broc nu novads – m su m jas šodien un rīt!” 
 

2015.gada 27.-28.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja 
Brocēnu novada dome sadarbībā ar Britu padomi, biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” un SIA 
„Ķemers Business Law and Consulting”. 

Spēle tiek l dzfinansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarb ba starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvald bu teritoriālās att st bas plānošanas 
kapacitātes palielināšana un att st bas plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) 
2.aktivitātes „Vietējo pašvald bu teritorijas att st bas plānošanas kapacitātes uzlabošana” l dzekļiem. Projekta 
stenotājs: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrija. 

 
Sp les gait  rasto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus): 
DZELTEN S KOMANDAS IDEJA:  „SAULE KABAT ” 
Komandas ideja paredz pašvald bas, uzņēmēju un privātpersonu uzstād to saules kolektoru/saules 
bateriju izstrādātā siltuma izmantošanu centralizētā siltumapgādē, tādejādi samazinot iedz votāju 
izdevumus par komunāliem pakalpojumiem. 
ORANŽ S KOMANDAS IDEJA: „CEMENTA BAZ RS” 
Lai uzlabotu tirgus situāciju Brocēnos, tiks izveidots tirdzniec bas un tūrisma vieta “Cementa Bazārs”. 
Tas būs unikāls, vienreizējs no arhitektūras viedokļa, kur parastu tirgus būdiņu vietā atrad sies 5 mājiņas 
“maisu” veidā, jo Brocēni ir “cementa galvaspilsēta”. 
ZIL S KOMANDAS IDEJA: „DEGOŠO UGUNSKURU FESTIV LS” 
Degošo ugunskuru festivāls Brocēnos tiktu organizēts ar mēr i popularizēt Brocēnu novada vārdu Latvijā 
radot iespēju att st ties vēl kādam festivālam. Kāpēc gan tas lai nebūtu ugunskuru festivāls? 
SARKAN S KOMANDAS IDEJA: „IESP JU IELEJA” 
Ap ezeriem veidot iedz votājiem un tūristiem aizraut gas vietas, kur pavad t br vo laiku. Ar mēr i, lai šajā 
vidē interesanta atpūta ir visiem ģimenes locekļiem 
SUDRABA KOMANDAS IDEJA: „ATP TAS UN IZKLAIDES PARKS „CEMENTI Š”” 
Idejas būt bas pamatā ir atpūtas vieta novada ģimenēm un visiem novada viesiem, kur ietilpst cementa 
vagoniņš (interakt vs cementa muzejs), mājražotāju tirdziņš, bērnu atrakcijas, skatuve pasākumiem, 
lauku sēta, pastaigu taka, kafejn ca, veloceliņš. 
 
Papildus inform cija par: 
Spēles rezultātiem un to autoriem: Karīna Jefimova, karina.jefimova@broceni.lv tālr. 63807306 
„Nākotnes pilsētas spēles” konceptu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533 
Britu padomes darb bu Latvijā un ārvalst s: Sandra Prince, sandra.prince@britishcouncil.lv 



 

       

 
Dzelten s komandas ideja:  „Saule kabat ” 
Komanda: Zigmunds F rers, Solvita Dūklava, Marta Milda, Krist ne Treidena, Krist ne Zgirska 
 
Idejas apraksts 

 
Projekts paredz pašvald bas, uzņēmēju un privātpersonu uzstād to saules kolektoru/saules bateriju 
izstrādātā siltuma izmantošanu centralizētā siltumapgādē. 
Probl ma: 
• Ir tendence katru gadu pieaugt centralizētās apkures izmaksām (sadārdzinās elektroenerģija, 

kurināmais, pieaug strādājošo algas u.c.). 
• Pieaugot saules enerģijas ieguvei, jāmeklē risinājums tās efekt vai izmantošanai vasaras 

periodā, kad saražotās enerģijas ir visvairāk, bet piepras jums pēc tās ir niec gs. 
Risin jums: 
• Brocēnu pilsētas centralizētā apkures sistēma vasaras periodā nodrošina 1,5 MW 

siltumenerģijas siltā ūdens sagatavošanai iestādēs  un dz vokļos; 
• Pašvald ba ar saistošo noteikumu pal dz bu nosaka saules iekārtās saražotās siltumenerģijas 

iepirkuma nosac jumus un katra pieslēguma pieļaujamo jaudu, summāro pieslēgto saules iekārtu 
jaudu ierobežojot 1,5 MW apjomā; 

• Pašvald ba izvieto daļu saules iekārtu uz savu iestāžu jumtiem; 
• Pašvald ba saskaņo uzņēmēju un iedz votāju uzstād to saules iekārtu pieslēgumus. 

Ieguvumi: 
• Projekts ērti realizējams daudzskaitl gos etapos; 
• Pieejams ES finansējums; 
• Ieinteresēto uzņēmēju un iedz votāju iesaist šana; 
• Pašvald bas ēku izmantošana – kultūras centrs, skola, pašvald bas ēka, bērnu dārzi u.c.; 
• Ieviešanas iespējas pagastos; 
• Iespējas atslogot centralizētās siltuma ražošanas jaudas vasaras periodā; 
• Mazināt apkures sistēmu ietekmi uz vidi; 
• Iespēja samazināt apkures izmaksas pašvald bas iestādēm, iedz votājiem, uzņēmējiem. 

Novit tes: 
• Pašvald bas organizatorisku pasākumu rezultātā rad ta iespēja realizēt no saules iegūtu enerģiju, 

būtiski vienkāršojot ieguves tehnisko risinājumu ; 
Partnerība: 
• Viegli un efekt vi piesaist t projekta risinājumam uzņēmumu un privātpersonu l dzekļus; 

 
Aicin jums Broc nu novada iedzīvot jiem: apsveriet iespēju izvietot uz person go māju un 
daudzdz vokļu namu jumtiem saules kolektorus/saules baterijas un sekojiet pašvald bas informācijai. Ir 
iespējams iegūt lētāku siltumenerģiju! 
 
 
 
 



 

       

 
Zil s komandas ideja:  „Degošo ugunskuru festiv ls” 
Komanda: Liena Zommere, Egons Valters, Egita Eversone, Kar na Jefimova 
 
Idejas apraksts 
 

Degošo ugunskuru festivāls Brocēnos tiktu organizēts ar mēr i popularizēt Brocēnu novada vārdu Latvijā 
radot iespēju att st ties vēl kādam festivālam. Kāpēc gan tas lai nebūtu ugunskuru festivāls? Festivāla 
pirmā diena varētu iesākties ar vakarēšanu pie lielā milzu ugunskura, kur notiktu gan kopā dziedāšana ar 
paz stamiem novada mūzi iem, gan kop gi danči, gan silta zupa. Festivāla otrajā dienā tiktu paredzēts 
r ts bērniem, kur tiem tiktu piedāvātsas dažādas aktivitātes un sacens bas, kas saist tas ar uguni, 
ugunskuru utt.  

Pēc bērnu r ta sekotu v ru pēcpusdiena, kuras laikā v ru komandas sacenstos dažādos spēka, atjaut bas 
un atraktivitātes uzdevumos. Sacens bu laikā tiktu jau sagatavoti materiāli ugunskuru gatavošanai. Otrās 
dienas novakare tiktu atklāts ugunskuru konkurss, kurā varētu piedal ties jebkurš interesents, kas vēlētos 
piedal ties ugunskuru konkursā- šovā. Ugunskuri būtu jāveido unikāli, ar kādu roz n ti. Roz n te, 
piemēram, varētu būt aizdedzināšanas unikalitāte, krāvuma unikalitāte vai kas cits, lai izpeln tos skat tāju 
ovācijas.   
Festivāla unikalitāte - ģimenisks vakars. Festivālu var noorganizēt jebkurā novada teritorijā, tai paredzot 
pietiekamu vietu skaitu dal bniekiem. festivāls tiek organizēts pie kādas no ūdenstilpnes, kas atrodas 
novadā, jo tur kur ir uguns, nepieciešams ūdens.  
Konkurss iedz votājiem: festivāla simbolikas atrašana, ieteikšana, izstrādāšana. 
 
 



 

       

 
 
Oranž s komandas ideja: „Cementa Baz rs” 
Komanda: Inese Gulbe – Rodionova, Rinalds Rullis, Agnese Veldre, Daila Fr mane, Irēna Birgersone 
 
Idejas apraksts 
 

Brocēni sāka veidoties 1938. gadā pēc Brocēnu cementa un š fera kombināta uzbūvēšanas. 
Pilsētciemata statuss kopš 1950. gada, pilsētas ties bas no 1992. gada, bet kā Brocēnu novada centrs 
kopš 2001.gada. Pilsētā ir gan  vidusskola, kultūras un izgl t bas centrs, pirmsskolas iestādes, ledus 
halle, veikali un citas iestādes, bet nekad nav bijis tirgus. Šobr d par tirgus vietu vietējie iedz votāji, kuri 
tirgo augļus un dārzeņus, izmanto auto stāvlaukumu pilsētas centrā. Tirgotāju produkciju galvenokārt 
pērk tikai pilsētas iedz votāji. 
Lai uzlabotu tirgus situāciju Brocēnos, tiks izveidots tirdzniecības un t risma vieta “Cementa Baz rs”. 
Tas būs unikāls, vienreizējs no arhitektūras viedokļa, kur parastu tirgus būdiņu vietā atrad sies 5 mājiņas 
“maisu” veidā, jo Brocēni ir “cementa galvaspilsēta”. Lielākajā mājiņā-”maisā” varēs atrast Informācijas 
centru un kafejn cu ar  austrumu virtuvi. Pārējās mājiņas apdz vos tirgotāji ar produkciju, kuru  varēs 
nopirkt tikai šeit-Brocēnos. Tiks piedāvāts  tirgoties visiem Brocēnu novada mājražotājiem.  
Bez mājiņām būs pieejamas ar  dažas nojumes tiem tirgotajiem, kuri šobr d tirgojas uz stāvlaukuma. 
Tā kā “Cementa Bazārs” atrad sies ceļmalā, tad galvenokārt tiks piedāvāts un reklamēts 
“caurbraucējiem”, jo Brocēni atrodas R gas -Liepājas šosejas malā. Izvērtējot pilsētas plānojumu, tirgus 
izvēlētā vieta -Skolas un Liepas ielu krustojums, kur jau izsenis ir izveidots automaš nu stāvlaukums. 
“Maisu” izvietošana būs blakus stāvlaukumam. Tā ir labi pārredzama vieta no šosejas.  Ar reklāmas 
pal dz bu apturēsim satiksmi, lai braucēji  piestātu un apmeklētu “Cementa Bazāru”. 
Izveidojot tirdzniec bas un tūrisma vietu “Cementa Bazārs”  Brocēniem būs tirgus, jaunas darba vietas, 
pilsētas atpaz stam ba, piesaist ti tūristi, sakopta vēl viena vieta.  
 
 
 

 
 



 

       

 
 
Sarkan s komandas ideja: „Iesp ju ieleja” 
Komanda: Ilze Barone, Sandra Jankauska, Evel na Štefane, Jānis Vainovskis, Aiva Apša šeniece 
 
Idejas apraksts 

Probl ma Brocēnu novadā pastāv - Brocēnu novada teritorijā ir daudz ezeru ar 
neizmantotām teritorijām ap tiem. 
Piedāvātais risin jums - ap ezeriem veidot iedz votājiem un tūristiem aizraut gas vietas, kur 
pavad t br vo laiku. Ar mēr i, lai šajā vidē interesanta atpūta ir visiem ģimenes locekļiem. 
Ieguvums Brocēnu novada iedz votājiem - patriotisma veicināšana un iespēja piesaist t 
aizbraukušos novada iedz votājus, kaut vai uz laika pavad šanu kopā ar savām ģimenēm un 
draugiem. Būs iedz votāju lepnums, ka novadā, kurā viņi dz vo ir skaistas vietas uz kurām 
brauc ciemos no visas Latvijas un pasaules. 

Novit te - novitāte būtu teritorijas aptveršana ap visu ezeru, taka ap ezeru, kura sadal ta pa 
darb bas sektoriem. Un reāla iespēja tepat Latvijā dažādu aktivitāšu iespējam bas nelielā 
teritorijā. Iespēja dažādi pavad t laiku, kaut nedēļu vai ilgāk dz vojot šeit. 
Stratēģiskā partnerība - apzināt lietas, ko var organizēt izmantojot projektu l dzfinansējumu, 
apzinātu vietējo uzņēmēju iespējas iesaist ties ar finansēm un materiāliem, kā ar  iedz votāju 
iespēju uz darbiem. Piesaist tu inventāra nomai uzņēmumus, kuri to jau dara citur Latvijā vai 
Eiropā ar iespēju veidot Brocēnu novadā filiāli. 
Aicin jums Broc nu novada iedzīvot jiem - mums ir fantastiski skaista publiskā pludmale 
ar teritoriju, pie Cieceres ezera, kuru mēs varam sakopt un necūkot tajā, parks turpat, kuru 
skaisti var izt r t un uztais t vienkāršus soliņus, izl dzināt taciņas, atjaunot veco estrād ti un 
vismaz šo palielo posmu sakārtojot, mums būtu skaista pastaigu, atpūtas un svētku 
svinēšanas vieta. Ko lieliski papildinās šovasar plānotā vasaras kafejn ca pludmalē ar 
sauļošanās krēslu nomu. 

 
 



 

       

 
Sudraba komandas ideja: Izklaides un atp tas parks „Cementi š” 
Komanda: Krišjānis Valters, Lilija Bleidele, Laura Mi elsone, Krist ne Donga, Mairita Blūma 
 
Idejas apraksts - cementa vagoniņš (interakt vs cementa muzejs), Mājražotāju tirdziņš, Bērnu atrakcijas, 
skatuve pasākumiem, lauku sēta, pastaigu taka, kafejn ca, veloceliņš 
 

V ZIJA: atpūtas vieta novada ģimenēm un visiem novada viesiem. 

Bērniem vispirms ir jāmāca sociālās prasmes, jānodrošina iespējas fiziskai attīstībai un tikai tad ir 
jāatlicina laiks arī informācijas tehnoloģijām. Ir svarīgi, lai bērniem ir pieejamas vienkāršas rotaļlietas, 

spēles, lai viņi var attīstīt savu fantāziju, zīmējot uz sienām, kas ir kā tāfeles; uz grīdas izveidot laukumu 
klasītēm, rāpties pa sienām, lai bērni var kustēties un viņu ķermenis fiziski attīstīties. 

Ir jāatgriežas arī pie dabas, vairāk laika jāpavada dabā, mācoties tajā un no tās, spēlējoties un atrodoties 
svaigā gaisā, kas ļauj nostiprināt bērnu veselību. 

 

Nepieciešam ba (iespējas): 

 tā ir jauka atpūtas vieta ģimenēm un bērniem 

 tas ir atbalsts vietējai ekonomikai un vietējiem ražotājiem 

 tas ir iemesls iepaz t Brocēnu novadu 

 tā ir sakopta vide 

 iespēja vietējiem cilvēkiem, pagastiem un uzņēmumiem sevi reklamēt un gūt atbalstu 

 savest kopā ražotājus, NVO un uzņēmējus 

Draudi: 

 ilgtspēja  
 vandālisms  
 projekta izstrāde  
 finansējums (50 000 - 100 000 EUR) 

 

Aptaujā piedalījās 54 respondenti. (facebook, tiešā komunikācija) 

 


	2015.gada 27.-28.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Brocēnu novada dome sadarbībā ar B...



