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Pamatinformācija
Pašvaldības pilns nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:

Brocēnu novada pašvaldība
90000024417
Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu
novads, LV 3851

Novada pašvaldības administratīvais centrs: Brocēni
Brocēnu novada struktūra:
Brocēnu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs:
Priekšsēdētāja vietnieki:
Brocēnu novada pašvaldības
izpilddirektore:
Brocēnu novada pašvaldības galvenā
grāmatvede:
Auditorfirma:
Reģistrācijas numurs:

Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts,
Blīdenes
pagasts, Remtes pagasts,
Gaiķu pagasts
Arvīds Mēters (01.07.2009. protokols
Nr.9. 2.§)
Ārijs Sproģis, Solvita Dūklava, Inga
Dreija-Uzule (07.07.2009. protokols
Nr.10. 6.§).
Gaļina Aharkova (18.05.2011. protokols
Nr. 7. 14.§)
Gunta Biljarde
SIA „Ievas Liepiņas birojs”
Ieva Liepiņa
40003747546
Sadovņikova iela 13-4, Rīga
LV 1003; Licence Nr.139

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības Domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts
un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Izvirzītie darbības uzdevumi - radīt iedzīvotājiem pēc iespējas komfortablākus
sadzīves apstākļus, nodrošināt iespēju saņemt plašu un kvalitatīvu pakalpojumu
klāstu, radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošināt novada
iedzīvotājiem likumā „Par pašvaldībām” paredzētās un Brocēnu pašvaldībā
izstrādātās sociālās garantijas, kā arī veicināt daudzpusīgas izglītības un
daudznacionālas kultūrvides veidošanu.
Brocēnu novada domē strādā 14 deputāti.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes
sēdēs, dome ir izveidojusi 3 pastāvīgās komitejas: finanšu komiteju ar 9 komitejas
locekļiem; sociālo komiteju ar 5 komitejas locekļiem un izglītības un kultūras komiteju
ar 5 komitejas locekļiem.
Brocēnu novada pašvaldībā 2011. gadā bija šādas iestādes:
• Brocēnu vidusskola
• Blīdenes pamatskola
• Remtes pamatskola
• Gaiķu pamatskola

3

• Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola
• Pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”
• Specializētā pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”
• Brocēnu novada bāriņtiesa
• Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļa
• Brocēnu novada Remtes dzimtsarakstu nodaļa
• Brocēnu kultūras un izglītības centrs
• Remtes kultūras nams
• Blīdenes kultūras nams
• Gaiķu pagasta Tautas nams
• Brocēnu pašvaldības bibliotēka
• Remtes bibliotēka
• Blīdenes pagasta bibliotēka
• Gaiķu bibliotēka
• Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka
• Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā”
• Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”
Brocēnu novada kopējā teritorija ir 49967,73 ha un iedzīvotāju skaits novadā
ir 6721. 13987,46 ha no kopējās teritorijas aizņem Blīdenes pagasts ar 905
iedzīvotājiem, 15596,14 ha - Remtes pagasts ar 819 iedzīvotājiem, 10602,27 ha Gaiķu pagasts ar 773 iedzīvotājiem, 854,9 ha – Brocēnu pilsēta ar 3195
iedzīvotājiem, 8926,96 ha - Cieceres pagasts ar 1029 iedzīvotājiem.
Lielākie uzņēmumi un darba devēji Brocēnu novadā 2011. gadā bija Brocēnu
novada pašvaldība, SIA Cemex, kas nodarbojas ar cementa ražošanu, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Balexmetal” - metāla izstrādājumu ražošana, SIA „Brocēnu
ceļš”- transporta pakalpojumi, SIA „Brocēnu siltums”- komunālie pakalpojumi
Brocēnu novada iedzīvotājiem, SIA „Jaunbērzi” - stādaudzētava, apzaļumošana,
stādaudzētava Blīdene, SIA „Brocēnu sporta centrs” - sporta un aktīvās atpūtas
organizēšana, kā arī aptuveni 90 mazāki uzņēmumi, kas darbojas tirdzniecības,
pakalpojumu, ražošanas jomā.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Brocēnu novada pašvaldības 2011. gada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma
bilance)
Nr.p.k.
1.
1.1
1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Aktīvi:
ilgtermiņa ieguldījumi
apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi:
pašu kapitāls
uzkrājumi
kreditori

Gada beigās
7496953
6817680
679273
7496953
5994214
0
1502739

(latos)
Gada sākumā
7390098
6810544
579554
7390098
5543101
26188
1820809
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Brocēnu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
Brocēnu novada domes 2011. gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos, izdevumos
un 2012. gada prognoze:
2012.g.
2011. g.
Nr.p.k.
Ieņēmumu avots
Prognoze
(Ls)
(Ls)
1.
Ieņēmumi (kopā):
4079759
3458480
1.1
nodokļu ieņēmumi
1858627
1900060
1.2.
Nenodokļu ieņēmumi
64741
34846
maksas pakalpojumi un citi pašu
1.3.
233385
240546
ieņēmumi
1.4.
norēķini ar citu pašvaldību budžetiem
126263
130232
1.5.
Valsts budžeta transferti
1796743
1152796
2.
Izdevumi(kopā):
3693402
3770685
2.1.
Uzturēšanas izdevumi (kopā):
3182706
3464490
2.1.1.
atalgojumi
1252029
1405394
304529

338560

2.1.3.
2.1.4.

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Sociālie pabalsti
Pārējie uzturēšanas izdevumi

196536
1429612

214974
1505562

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem:
-kapitālās iegādes
-kapitālais remonts

510696
110723
399973

306195
78489
227706

2.3.
3.
3.1.
3.2.

Aizņēmumi
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits
Vidējā darba alga

249338

222246

351
297

340
344

2.1.2.

Brocēnu novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu izlietojums
Brocēnu novada pašvaldības 2011. gada speciālā budžeta izpilde ieņēmumos,
izdevumos un 2012. gada prognoze (latos)
Nr. p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Ieņēmumu avots
Ieņēmumi (kopā):
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Izdevumi (kopā):
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
atalgojumi
Valsts soc. apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem(kopā)

2011.g.
(Ls)
121553
72389
47067
2097

2012.g.
prognoze
96016
48949
47067

132687
132687
0

96016
96016
0

0

0

132687
0

96016
0
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2.2.1.
2.2.2.
2.3.

Kapitālās iegādes
Kapitālais remonts
Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi

0
0
0

0
0
0

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi
Nr.
p.k.
1.
2.

Izcenojums
(Ls)
0.20 par m2
6.59 par m3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Īre, apsaimniekošanas maksa
Atkritumu izvešana

Brocēnu novada pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
(latos)
Nr.p.k.
1.
Saņemts(kopā)
4081
1.1.
Lielākie ziedotāji:
1.2.
Latvijas Hokeja Federācija
2351
1.3.
Latvijas Kanoe Federācija
770
1.4.
RRP SIA
500
1.5.
Biedrība Hokeja klubs
310
1.6.
SEB Banka
150
2.
Izdevumi (kopā):
4081
2.1.
Finansētie pasākumi (kopā):
4081
2.2.
Brocēnu pilsētas svētku organizēšanai
300
2.3
Brocēnu novada BJSS sporta sacensību
3631
norisei un inventāra iegādei
2.4.
Gaiķu pamatskolas pasākumiem
150
Kreditoru un debitoru parādi 2010. gadā un 2011. gadā

Debitori
tai skaitā, - nekustamā īpašuma nodokļa
debitori
- īres un komunālo maksājumu debitori
- citi maksājumi
- Ilgtermiņa maksājumi par renovētajām
mājām
Kreditori
tai skaitā,- darba alga un nodokļi par
decembra mēnesi
- ilgtermiņa aizņēmumi
- citi maksājumi un saistības

2010. gads (Ls)
345976

2011. gads(Ls)
339434

50653

75446

21505

24108

72872

95036

200946

144844

1820809

1502739

96181

34573

1074804

852557

649824

615609

Aizņēmumu un garantiju apjomi:
2009. gadā – Ls 1833677
2010. gadā – Ls 1969751
2011. gadā - Ls 1875851
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums:
2009. gadā – Ls 8494004
2010. gadā – Ls 5058487
2011. gadā - Ls 5273449
Līdzdalība radniecīgo, asociēto un pārējo kapitālsabiedrību kapitālā:
Kapitālsabiedrības nosaukums
SIA „Brocēnu ceļš”

Reģistrācijas
Nr.
58503006251

SIA „Brocēnu siltums”

A/S BETANOL
SIA Saldus medicīnas centrs
SIA Brocēnu sporta centrs
SIA Viduskurzemes AAO

Līdzdalība %
100.0

Pašu kapitāls
(Ls)
32402

48503007414

99.38

359420

48503013355
40003187473
48503010397
58503015521

47.67
25.00
9.30
0.30

102500
144874
16253
150

Brocēnu vidusskola
Iestādes nosaukums – Brocēnu vidusskola
Juridiskais statuss – Brocēnu novada pašvaldības iestāde
Adrese- Ezera iela – 6, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851
Tālrunis – 63865804
e-pasta adrese : broceni.skola@broceni.lv
Direktors: Egons Valters
Skolas misija – radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošana.
Skolas vīzija – mūsdienīga skola metodiski daudzveidīgai un sociāli aktīvai
mūžizglītībai.
Iestādes darbības galvenie mērķi 2011. gadā bija
•skolēnu drošība un sociālās palīdzības attīstīšana;
•mūsdienīgam mācību procesam nepieciešamo jauno prasmju pilnveide un
sadarbības veicināšana;
•starppriekšmetu saiknes nodrošināšana mācību satura īstenošanā, akcentējot jauno
standartu ieviešanu.
Ir izveidotas un licencētas vai iesniegtas licencēšanai jaunas izglītības
programmas - speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem;
Uzsāktas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes
programmas un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
neklātienes programmas realizācija.
Skolā ieviests sociālā pedagoga amats, vērojams mērķtiecīgs atbalsta
personāla (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa) darbs.
Mērķu sasniegšanu veicinošie faktori
•daudzu skolotāju profesionalitāte, atvērtība inovācijām;
•skolas vadības mērķtiecīgs darbs mērķu realizēšanā;
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•skolas atrašanās vieta – novada centrs, tuvu Saldus.
Mērķu sasniegšanu kavējošie faktori
•skolai neizdevīga novada izglītības politika;
•nepietiekams budžets mērķu efektīvai realizācijai;
•skolēnu skaita samazinājums.
Secinājumi
•Aktīvs darbs projektu īstenošanā un jaunu realizējamo programmu ieviešana
paplašina iestādes darbības virzienus un iespējas.
•Metodiskā darba profesionalitātes turpmākā izaugsme ir svarīga mācīšanas
kvalitātes paaugstināšanā.
•Veiksmīga sadarbība ar CEMEX veicina mācību vides kvalitātes uzlabošanu.
Mācību darbs
Skolēnu skaits 472, no tiem sākumskolā 153, pamatskolā 195, vidusskolā 124.
Brocēnu vidusskola īsteno 9 izglītības programmas, licencētas jaunas
pamatskolas programmas - bērniem ar mācīšanās traucējumiem un 2 jaunas
vidusskolas programmas - vispārējā un humanitārā neklātienes programma, kur
viena no mācību formām ir tālmācība, tādējādi radīta iespēja apgūt vidējo izglītību
pieaugušajiem, arī tiem, kas neatrodas Latvijā.
Brocēnu vidusskolas skolēnu sadalījums pa
izglītības programmām 2011./2012.m.g.
16 8

32

26

60

34
10

304

pamatizglītības programma ( 21011111)
speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(21015611)
pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl) programma (23011111)
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
(31013011)
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
(31011021)
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (neklātiene)
31012013
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)
31011013

Iesaistoties projektā „Matemātika un dabaszinības”, skolas komandas skolotāji
piedalījušies materiālu aprobācijā un mācību satura pilnveidē 7.-9.klasei,
pilnveidojuši savas prasmes mācību stundu vadīšanā un Valsts Izglītības satura
centra uzdevumā sākuši realizēt mācību satura reformas idejas, daloties pieredzē ar
citiem mūsu skolas un novada skolu skolotājiem, veicot Inovatīvās pieredzes skolu
tīkla uzdevumus.
Būtisks notikums satura pilnveidē un metodoloģijā
ir skolotājas Intas
Muižarājas jaunās mācību grāmatas „ Kulturoloģija vidusskolai” izdošana.
Ar 2010./2011. mācību gadu Brocēnu vidusskolā ir iespējams apgūt
profesionālās pilnveides programmu "Komercprasmes". Šo programmu piedāvā
Profesionālās karjeras institūts (IZM izglītības iestādes reģistrācijas nr.3360800864).
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Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu
konkursos.
Skolēna vārds, uzvārds
1.
2.

Rolands Šakals
Atis Jēkabsons

3.

Linards Lapčinskis

4.

Liene Miķelsone

5.

Jeļena Vasiļjeva

6.

Laura Līce

7.
8.

Kalvis Kundrats
Alise Brača

9. Karīna Ēbere
10. Sintija Pļavinska
11. Marta Milta
12. Juris Rullis
13.
14.
15.
16.

Uģis Grancovskis
Juris Petrušenkovs
Kristīne Lagzdiņa
Signija Štrāla

17. Arno Kulbergs
18. Žanete Druvaskalne
19. Kintija Podziguna
20.
21.
22.
23.
24.

Kristiāna Kudrašova
Ādams Maks
Everts Ozols
Annija Līva Staškovska
Ričards Vītols

Mācību priekšmets, sasniegums
Mājturība un tehnoloģijas – 2.vieta
Bioloģija -3.v.
Fizika – atzinība
Ķīmija -2.v.
Vēsture -1.v.
Ģeogrāfija -3.v.
Bioloģija – atzinība
Fizika – atzinība
Ķīmija – atzinība
Angļu valoda Kandavā -2.v.
Angļu valoda – atzinība, Kandavā
– 3.v.
Zinātniski pētnieciskais darbs(ZPD)
– novadā 1.pakāpe, Kurzemes
reģionā 3.pakāpe, valstī -1.pakāpe.
Fizika -2.v.
Ķīmija -3.v.
Matemātika -1.v, piedalījās valsts
olimpiādē
Fizika – atzinība
Ķīmija - atzinība
Fizika -2.v.
Latviešu valoda – atzinība
ZPD – novadā 1.pakāpe, Kurzemes
reģionā- atzinība
Latviešu valoda – 1.v
Ķīmija – atzinība, ZPD novadā 2.pakāpe
Mājturība un tehnoloģijas – 2.v.
Ģeogrāfija -3.v
ZPD – 2.p
Ģeogrāfija -3.v.
Krievu valoda -1.v.
Krievu valoda -2.v
Krievu valoda – atzinība, ZPD
1.pakāpe
Krievu valoda - atzinība
Angļu valoda – 1.v.
Angļu valoda – atzinība, ZPD 1.pakāpe
Angļu valoda -2.v.
Matemātika- 3.v
Matemātika – 3.v
Dabaszinības – 1.v
ZPD – 2.pakāpe

Skolotājs
G.G. Barons
I. Ādlere
A. Milta
V. Banzena
L. Miķelsone
E. Valters
I. Ādlere
A. Milta
V. Banzena
O. Bronšteina
I. Muižarāja

M. Golubeva
V. Banzena
G. Zabarovska
A.Milta
V. Banzena
A.Milta
M. Neilande
I.Muižarāja
D. Staško
V. Banzena
I.Valtere
E. Valters
D. Barančane
I.Valtere
N. Žameida
S. Krūtaine
S. Krūtaine
D. Barančane
S. Krūtaine
D. Barančane
D. Barančane
N.Ivanova
E. Raboviča
V. Sproģe
V. Ķezbere
I.Muižarāja
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25. Santa Laugale
26. Egils Grišāns
27. Signe Ziediņa
28. Kristaps Ķezberis
29. Krista Paulauska
30. Imants Rudens
31. Marta Muzikante

32. Mārtiņš Jurevics
33. Pauls Vilnis
34. Madara Oškalne
35. Paula Laurinoviča
36. Elvita Bebre
37. Maija Goča

38. Laura Eglīte
39. Laura Jansone
40. Inga Mamedova
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Alise Bruzinska
Karīna Voitova
Dace Preisa
Sabīne Lapuķe
Viktorija Petrušenkova
Elīna Bērziņa

47. Patrīcija Bruzinska
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Laine Jamščikova
Diāna Kerimova
Evelīna Štefane
Kima Bērtule
Beāte Sergejeva
Elizabete Vorobjova
Jānis Dombrovskis
Sanita Ziediņa
Dana Gakute

ZPD -2.pakāpe
ZPD – 2.pakāpe
ZPD -1.pakāpe
Vizuālā māksla- 1.v.
ZPD – 1.pakāpe
ZPD -1.pakāpe
Vizuālā māksla – 3.v.
ZPD-2.pakāpe
ZPD –novadā 2.pakāpe
Kurzemes reģionā 2.pakāpe
Vizuālā māksla -1.v.,,starpnovadu
olimpiādē atzinība
ZPD – dalība Kurzemes reģiona
konkursā
ZPD – dalība Kurzemes reģiona
konkursā
ZPD – 1.pakāpe
Kurzemes reģionā atzinība
ZPD – 2.pakāpe
ZPD – 2.pakāpe
Kurzemes reģionā atzinība
ZPD – 1.p
Kurzemes reģionā atzinība
3.pakāpe, valsts konkursā –
2.pakāpe
ZPD – 2.pakāpe
Latviešu valoda - atzinība
ZPD – 2.pakāpe
Kurzemes reģionā atzinība
ZPD – 2.pakāpe
Kurzemes reģionā atzinība
Latv. val.-1.v.
Kurzemes reģionā atzinība
Latviešu valoda -1.v.
Vizuālā māksla-3.v.
Vizuālā māksla- 2.v.
Vizuālā māksla- 2.v.,starpnovadu
olimpiādē 1.v
Vizuālā māksla -1.v.
starpnovadu olimpiādē 2.v.
Vizuālā māksla – 3.v.
Vizuālā māksla – 2.v.
Vizuālā māksla – 1.v.
Vizuālā māksla- 2.v.
Kristīgā mācība-2.v.
Kristīgā mācība – 1.v.
Kristīgā mācība -3.v.
Vizuālā māksla -1.v.
Matemātika -2.v.

I.Valtere
D. Barančane
I.Valtere
A.Šteina
A.Milta
D. Barančane
A. Šteina
V. Ķezbere
I.Muižarāja
A.Šteina
A.Milta
A.Milta
I.Muižarāja
L. Miķelsone
I.Valtere
L. Miķelsone

A.Zepa
M. Neilande
L. Miķelsone
L. Miķelsone
Ļ. Zvaigzne
Ļ. Zvaigzne
A.Milberga
A. Šteina
A. Šteina
A. Šteina
O. Sušinska
M. Jefimmova
O.Sušinska
A.Štiena
A.Šteina
M. Jefimova
M. Jefimova
M. Jefimova
A.Šteina
S. Tarasova
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Skolā īstenotie projekti
Finansētājs Norises Koordinators
laiks
Eiropas
2009.03.- Olita Ļitvinova
Sociālais
2011.06.
fonds

Mērķa grupa

Mācīsimies dzīvot
izmantojot savas
iespējas

Sorosa fonds 2009.
2011.

Sporta aktivitāšu
centra izveide
sabiedrības dzīves
kvalitātes
uzlabošanai Brocēnu
novadā.
Ģērbtuvju un dušas
telpu rekonstrukcija
Brocēnu vidusskolā
Veselību veicinošas
skolas projekts
„Mācies veselību"
Mamma daba

ELFLA

1.-12. klašu
skolēni, novada
skolotāji,
novada
iedzīvotāji
1.-12.klašu
skolēni,
skolotāji,
novada
iedzīvotaji

N.p. Projekta
k. nosaukums
ESF projekts „Dabas
1. zinātnes un
matemātika" 7.9.klasei

2.

3.

4.

5.

6.
Zaļā punkta skola
7.
8.
9.

Skolēnu projektu
konkurss
Novada skolu
sadarbība
novadpētniecībā

Laura
Miķelsone

2010.07.- Arta Zepa
2011.03. Inita Valtere

7.-9. kl.
skolēni,
dabaszinību,
matemātikas
skolotāji

SIA CEMEX 2010.06.- Egons Valters 1.-12. klašu
2010.09.
skolēni
Brocēnu
2010.09.- Inita Valtere
novada
2011.05.
pašvaldība
Latvijas
2008. Vineta Dīriņa
Valsts Meži
Inga Zamberga
Daiga Staško
Vivita Ķezbere
Latvijas
2003.09.- Vivita Ķezbere
Zaļais punkts
Brocēnu
2003.11.- Egons Valters
pašvaldība 2011.02.
Brocēnu
2003.09.- Laura
pašvaldība 2011.05. Miķelsone

1.- 12. klašu
skolēni
1. - 4. klašu
skolēni

1.12.kl.skolēni
5.-12.kl.
interesenti
5.-9.kl. skolēni

Personāla kvalifikācijas celšana
Skolotāji pastāvīgi pilnveido savu mācīšanas metodiku, apmeklējot mācību
priekšmetu kursus, papildinot zināšanas arī informācijas tehnoloģiju jomā,
pedagoģijā un psiholoģijā. Notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi ar Garkalnes,
Aizputes, Auces vidusskolas, Bauskas 1.vidusskolas, Liepājas pilsētas, Jelgavas
novada kolēģiem, organizēti mācību semināri, lekcijas un kursu nodarbības.
Regulāri tiek noteikta mācību gada skolas metodiskā tēma.
Mācīšanas procesa kvalitāti būtiski ietekmējuši skolotāji, kuri iesaistījās ESF
projektā „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos.” Projekta rezultātā 4 skolotāji ieguvuši profesionālās kvalifikācijas
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2.pakāpi, 19 skolotāji 3.pakāpi, 11 skolotāji 4.pakāpi. Tikai 8 skolas skolotāji
neizmantoja iespēju tādā veidā apliecināt savu profesionālo meistarību. Skolas
vadība vērojusi apmēram 200 mācību stundas, un secina, ka mācību procesa laikā
tiek izmantotas dažādas mācību metodes, īpaši domāts par skolēnu radošuma
attīstīšanu.
Skolā ir 6 interaktīvās tāfeles, ko visaktīvāk izmanto matemātikas,
dabaszinātņu, latviešu valodas skolotāji, tagad ir viena tāfele arī sākumskolā. 16
kabineti aprīkoti ar stacionāriem projektoriem un interneta izmantošanas iespējām,
ir iespēja vēl 2 projektorus izmantot jebkurā kabinetā, iegādāti vēl 7 projektori un
papīra interaktīvā tāfele, kas sevišķi noderīga skolotājiem, kuriem nav sava
pastāvīga mācību kabineta. Skolotāju aptauja liecina, ka 84% skolotāju mācību
procesā izmanto skolā pieejamās mūsdienu tehnoloģijas, bet skolēni izteikuši
viedokli, ka skolotāji par maz izmanto kabinetos pieejamo aparatūru un tehniskās
iespējas, nepārzina jaunās tehnoloģijas labā līmenī.
Tiek plānots darbs ar mācībās spējīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir
grūtības mācībās.
Ārpusskolas pasākumi
Ārpusskolas mācību pasākumi, alternatīvās darba formas, projektu darbs,
dzīvesprasmju apguve un sociālā prakse — dažādu muzeju, ražotņu un uzņēmumu,
institūciju apmeklēšana, veicina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Skolā
organizētas tikšanās ar dažādu fakultāšu studentiem ( RTU ķīmijas fakultāte,
Policijas koledža, LU pedagoģijas fakultāte, Jūras akadēmija, u.c.) dažādu profesiju
pārstāvjiem, uzņēmējiem (SIA „Cemex”, dažādu valsts un privātstruktūru darbinieki).
Paralēli mācību stundu darbam skolā ir arī citas mācību darba formas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektu nedēļa;
mācību priekšmetu olimpiādes;
alternatīvā olimpiāde;
erudīcijas konkursi;
projekti;
mācību priekšmetu nedēļas;
karjeras stundas;
mācību ekskursijas;
sabiedrības diena.

Budžeta izlietojums
2011.gada budžeta izlietojuma izpilde pa kodiem:
Kods
koda nosaukums
1100
darba samaksa
1200
darba samaksas nodokļi
2200
pakalpojumi
2300
biroja preces, inventārs līdz Ls 300;
2400
periodikas iegāde
4000
procentu maksājumi
5200
pamatlīdzekļi
6000
sociālie pabalsti
aizņēmumi

Ls
233881
56342
172710
26488
400
1491
55896
17975
27092

No minētās summas Ls 213821; sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un Ls 281559; ir pašvaldības finansējums.
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Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi nodrošināja iestādes uzturēšanu,
sociālās garantijas (ceļa izdevumi skolēniem), tehniskā personāla atalgojumu, īres un
nomas maksas, jaunu pamatlīdzekļu iegādi, remontus.
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums. Nozīmīgākie pirkumi, remonti,
būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšanā
Skolas esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot biedrību un projektu finansētāju
īpašumu):
Datori 56
printeri14
skeneri2
projektori12
interaktīvās tāfeles- 5
kopētāji3
kodoskopi4
televizori3
dokumentu kamera- 1
digitālie fotoaparāti- 2
Web kamera1
Videokamera1
Nozīmīgākie remonti – vecās skolas ēkas jumta renovācija – izmaksas –Ls
16721, finansētājs – pašvaldība. Remonta izpildes laiks – jūlijs, augusts; skolotāju
istabas remonts un tehniskais aprīkojums
Finansētājs – CEMEX. Izmaksas – Ls 4412. Remonta izpildes laiks – jūlijs, augusts.
Nozīmīgākie pirkumi : grāmatas – Ls 3000;
biroja preces un sīkais inventārs – Ls 8900..
Realizējot novada izglītības iestāžu informatizācijas projektu, visas skolas telpas
nodrošinātas ar interneta pieslēgumu.
Runājot par tālākās attīstības vajadzībām:
•nepieciešams aktualizēt jautājumu par konsekventu vienoto prasību ievērošanu
visiem pedagogiem;
•pilnveidot skolēnu un skolotāju motivācijas sistēmu;
•efektīvāk izmantot IKT ( informācijas tehnoloģijas);
•uzlabot stundu sarakstu, paredzot blokstundas , kas veicinātu skolēnu un skolotāju
kvalitatīvāku sagatavošanās darbu, dažādotu mācību procesa metodiku, nostiprinātu
jaunās zināšanas un prasmes, uzlabotu skolēnu sasniegumus;
•modelēt mācību priekšmetu moduļus sistēmu, variējot stundu skaitu vienā
priekšmetā dažādos gados;
•strādāt pie skolēna personīgās atbildības, aktīvas un ieinteresētas iesaistīšanās
mācīšanās procesā;
•uzlabot mācību stundu disciplīnu;
•jāturpina darbs neattaisnoto stundu kavējumu samazināšanai;
Galveno risināmo problēmu raksturojums
•Skolas sporta zāles stāvoklis
Skolas sporta zālē remonts nav veikts apmēram 15 gadus un tā atrodas
darbam un estētiski nepieņemamā stāvoklī. Sakarā ar ventilācijas iztrūkumu sienas
regulāri ir mitras, pelē un rada neveselīgus apstākļus skolēniem, īpašie tiem, kuriem
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ir elpošanas ceļu problēmas. Ir izveidota tāme un paredzēts veikt sporta zāles
remontu 2012. gadā.
• Datortehnikas novecošanās
Skola pa budžeta līdzekļiem
iegādājusies 1 interaktīvo tāfeli un 3
projektorus. Jauni datori nav iegādāti jau kopš 2008. gada, kad tika iegādāti 7 datori.
Līdz ar to gan datorklasēs, gan citos kabinetos esošie datori nav izmantojami jauno
programmu instalēšanai un lietošanai, kā arī palēnina interneta ātrumu.
•Skolas galvenās ieejas kāpņu un vecās skolas ēkas fasādes augstā
nolietošanās pakāpe
Ieejas kāpnes un vecās skolas ēkas fasāde ir ar augstu nolietošanās pakāpi
un ir estētiski bēdīgā stāvoklī. Kāpnes vietām ir arī nedrošā stāvoklī un tām steidzami
ir nepieciešams steidzams remonts. Ir izveidota remonta tāme un iesniegta
pašvaldības domē 2012. gada budžeta izskatīšanā.

Remtes pamatskola
Iestādes nosaukums - Remtes pamatskola,
Juridiskais statuss - pašvaldības izglītības iestāde,
Adrese - Remtes pag., Brocēnu novads, LV - 3871,
tālrunis, fakss: 63846898,
e-pasta adrese: remte.skola@broceni.lv
Direktore: Antra Rutka
Skolas pamatmērķi
•Veidot mūsdienīgu, laikam atbilstošu mācību vidi.
•Paaugstināt katra izglītojamā, pedagoga, vecāka personīgo atbildību un aktīvu
iesaistīšanos izglītošanās procesā.
•Sagatavot audzēkņus tālākās izglītības turpināšanai.
2010./11.m.g. attīstības prioritātes
•izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu un mācīšanās motivācijas paaugstināšana;
•vides izglītības aktualizēšana mācību procesā;
•kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana;
•pedagogu profesionalitātes attīstīšana un personiskās atbildības veicināšana katra
izglītojamā izglītības procesa organizēšanā.
Mērķi to realizācijai
•aktivizēt izglītojamo mācīšanās procesu un celt izglītojamo personīgo atbildību par
mācību sasniegumiem;
•pilnveidot mācību darba sistēmu ar talantīgajiem izglītojamiem;
•paaugstināt izglītojamo mācīšanās motivāciju;
•aktualizēt moderno tehnoloģiju lomu mācību procesā.
Skola 2011. gada septembrī trešo reizi ieguva Eko skolas karogu, tāpēc gan
mācību, gan audzināšanas darbs ir saistīts ar skolas izvēlēto gada tēmu „Klimata
pārmaiņas”. Eko skolas nosaukums uzliek skolai obligāti veikt dažādus uzdevumus
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piem., saskaņot mācību un audzināšanas darbu par izvēlēto gada tēmu, stādīt mežu,
gatavot putnu būrus, veidot patīkamāku skolas vidi un apkārtni u.t.t.
Budžeta izlietojums
Gads

kopīgais

pašvaldība

algas

uzturēšana

2011.

196818

121000

92423

39182

Izdevumu pozīcija
Pedagogu atalgojums
Apkure
Ūdens un kanalizācija
Elektroenerģija
Atkritumi
Ledus noma
Kārtējie iestādes remonta un
uzturēšanas materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli

Māc.
Līdz.
0

Grāmatas
682

datori
mēbeles,
0

Ls
57064
28382
467
3384
358
3075
2501
682

Veikti nelieli kosmētiskie remonti. Nopirkts 1 dators (Ls 350), 2 CD
magnetofoni (Ls 100), apskaņošanas iekārta (Ls 800). Nav līdzekļu ne skolas
attīstībai, ne pedagogu tālākizglītībai. Pēdējais laiks uzsākt jaunas skolas celtniecību.
Personāla skaits un izglītība
Pedagogu skaits pamatdarbā 14 (skolā), bērnu dārzā -2
•1 jeb 5,6% pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību pēdējā kursā;
•17 jeb 94,4 % ir augstākā pedagoģiskā izglītība;
• ir 2 jeb 11% maģistri;
•11 jeb 61% apguvuši papildspecialitāti;
•no visiem 18 pedagoģiskajiem darbiniekiem 15 jeb 83% ir pamatdarbā;
•7jeb 39% pedagoguiršīsskolasabsolventi.
Darba stāžs
•Līdz 5 gadiem – 2 -11 %;
•5 -9 gadi -2 – 11 %;
•10 - 19 gadi – 4 – 22 %;
•20 - 29 gadi – 5 – 28 %;
•30 un vairāk gadi – 5 – 28 %.
Pedagogu skaits līgumdarbā 2, izglītība - augstākā 2,
Tehniskais personāls 5,3 likmes skolā (apkopējas-2,4, sētn.-1, sekretāre-0,4, saimnieks-0,8,
laborants-0,5, feldšers-0,2 ).
Bērnu dārza tehniskais personāls-1,05 likmes (audz. palīgs-0,8, kurinātājs-0,25)
2011. gadā licencētas 2 jaunas programmas: ar padziļinātu dabas zinību apguvi un
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Viens skolotājs ESF „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ieguva papildspecialitāti, bet 6
skolotāji ieguva kvalitātes pakāpi.
Skolotāju tālākizglītība notiek saskaņā ar 347. MK noteikumiem par prasībām skolotāju
izglītībai. Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība. 2011. gada vasarā kvalifikācijas
paaugstināšanas kursus apmeklēja 6 skolotāji.
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Audzēkņu skaits 2011. gadā:
pirmsskolā - 22
sākumskolā - 37
pamatskolā - 40
Sasniegumi olimpiādēs 2011.gadā
•3. vieta Saldus un Brocēnu novadā latviešu valodas olimpiādē;
•3. vieta Saldus un Brocēnu novadā vizuālās mākslas olimpiādē;
•atzinība mājsaimniecības/kokapstrādes tehnoloģijas olimpiādē;
•5. vieta starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē;
•5.-9. klases pētniecisko darbu lasījumos 1 pirmā vieta, piecas 2. vietas, atzinība
•četri ļoti augsti vērtējumi pētniecisko darbu konkursā 1.-4. klašu grupā (vietas nepiešķir).
Sasniegumi konkursos
•3. vieta sociālo zinību konkursā Brocēnu novadā;
•1. vieta vides spēļu konkursā Brocēnu novadā;
•vokālās mūzikas konkurss „Cīrulītis” tituls Brocēnu novadā;
•Liepājas leļļu teātra izrāde „Draudzēsimies” kā balva vides pulciņam;
•Logo konkurss “ No čiekura līdz lietaskokam” – pateicība;
•Konkursi ‘Zīļu mači” un “ Paņem līdzi pusdienas” – pateicības;
•7. Klase ZZS čempionātā ieguva balvu par labāko saukli;
•7. klase finālā Kurzemes zonā konkursā „Gribu būt mobils” - atzinība un balvas.
Sasniegumi sportā
•2. vieta rudens krosa stafetēs valstī mazo pamatskolu grupā;
•2. vieta (3.-5.kl. komandai) rudens krosa stafetēs Saldus un Brocēnu novadā;
•3. vieta Saldus un Brocēnu novadā krosā.
Ārpusstundu aktivitātes skolā, dalībnieku skaits
Kultūrizglītības programma
•Sarīkojumu dejas iesācējiem - 8 dalībnieki
•Sarīkojumu dejas 1.-4. kl. - 17 dalībnieki
•Vokālais ansamblis - 16 dalībnieki
•Rokdarbi - 19 dalībnieki
•Profesionālās karjeras attīstība - 12 dalībnieki
•Kokapstrāde - 9 dalībnieki
•Novadpētniecība - 16 dalībnieki
•Skolas avīzītes „Āķītis” veidošana - 8 dalībnieki
Sabiedriskās organizācijas programma
•Vides klubiņš „Pēdiņas” - 19 dalībnieki
•Mazpulks - 20 dalībnieki
Sporta izglītības programma
•Sporta spēļu pulciņš 1., 2. kl. - 15 dalībnieki
•Sporta spēļu pulciņš 3. kl. - 11 dalībnieki
•Sporta spēļu pulciņš 4., 5. kl. - 12 dalībnieki
•Sporta spēļu pulciņš 6., 7. kl. - 10 dalībnieki
•Sporta spēļu pulciņš 8., 9. kl. zēniem - 8 dalībnieki
•2012. gadā jāatjauno teātra pulciņa darbība.
Citas darbības
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•Esam Eko skola un Veselību veicinoša skola;
•Veiksmīga sadarbība ar Saldus Sarkanā krusta nodaļu. Tur darbojas direktore, palīdzot
sagādāt apģērbu, mēbeles, bērnu ratiņus maznodrošinātajām ģimenēm;
•1.,3.,5.,7. klases skolēni 4 x apmeklēja mācību koncertlektorijus Rīgā,
•Esam „Zaļā punkta” skola no 2003. gada,
•Kopā ar mežziņiem izlikti 49 putnu būrīši, stādīti koki;
•Piedalījāmies makulatūras ( 2t 345kg) un bateriju (58 kg) vākšanas akcijā valstī – ieguvām 40
kg papīra.
Saldus mūzikas skola-5
Saldus sporta skola-2
Brocēnusporta skola-5
Tradīcijas
•1.septembris kopā ar vecākiem - 170 dalībnieki,
•Miķeļi kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem - 150 dalībnieki;
•Mazpulcēnu ražas skate - 100 dalībnieki;
•Tautas dziesmu maratons- 85 dalībnieki;
•Skolotāju diena- 100 dalībnieki;
•Mārtiņdiena ar tirgu kopā ar vecākiem 120 dalībnieki;
•Lāčplēša diena -100 dalībnieki;
•18. novembris kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem - 250 dalībnieki;
•Ziemassvētki kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem - 300 dalībnieki;
•Meteņi 100 dalībnieki;
•Atvērto durvju dienas – ierodas apmēram 10 vecāki;
•Lieldienas100 dalībnieki;
•Katru gadu viena ekskursija uz ārzemēm – uz Vāciju;
•Mātes dienas koncerts kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem - 150 dalībnieki;
•Pēdējais zvans kopā ar 9. klases vecākiem - 110 dalībnieki;
•Pasākums „Es savai skolai”- olimpiāžu, konkursu, sporta sac. godalgoto vietu ieguvēju
izglītojamo un skolotāju apbalvošana kopā ar vecākiem - 60 dalībnieki;
•Izlaidums 300 dalībnieki.
Bibliotēkas darba rādītāji
Iegādātas jaunas 60 mācību grāmatas – Ls 300
Daiļliteratūra - iegādātas jaunas 41 grāmata – Ls 200
Abonēti - avīze 1 „Izglītība un Kultūra”, 7 žurnāli - Ls 186
Lielākās problēmas 2011. gadā
•Sporta zāles trūkums.
•Ļoti agri autobuss tiem bērniem, kas dzīvo Vikstrautē, Kaulačos, Brocēnos.
•Daļa vecāku pilnīgi nerūpējas par saviem bērniem (nav nopirkts nepieciešamais
skolai, neēd pusdienas) un vecāki nenāk arī uz skolu.
•Skolā ir ļoti auksti.
•Skolas logi ir kritiskā stāvoklī, fasāde ir vizuāli nepievilcīga.
•Nekas nenotiek jaunās skolas celtniecībā.
•Jumta remonts.
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Projektu darbs
Projekta,
konkursa
nosaukums

Kur iesniegts
projekts

Radošā
domāšana
7. klasei

Organizāc.„R
adošuma
pils”
„ Visu daru
es ar prieku”

Latvijas
mazpulku
projekts
Starptautis
kā
Ekoskolupr
ogr. „Vide
un
inovācijas”
Bērnu
vides
skolas un
BalticSean
ow vides
proj.
Latvijas
Valsts meži
vides izgl.
projekts „
Mammada
ba
meistarklas
e”
Latvijas
mazpulku
projekts
Veselību
veicinoša
skola
Zaļā
punkta
skola
Zaļā josta

Projekta
statuss

Zaļā josta

ENO progr.
projekts
„Ahtisaarid
ay”

Rezultāts

Attīstīt
domāšanu

7. klasei
nodarbības
radošajā
domāšanā
Semināri pie
mums, materiāli
nodarbībām,
nometne
Iegūts zaru
smalcinātājs

Apmācību
programma
Kā lietderīgi
izmantot
zarus

Vides fonds

„Esi vērīgs”

Dzīve pie jūras

Dalība konferencē

Piedalīties
dažādās meža
aktivitātēs

Meistara diplomi 5
skolotājām

„ No čiekura
līdz
lietaskokam”

Izveidota
mācību
burtnīca par
mežu
Veselīgs
ēdiens un
dzīvesveids
Atkritumu
šķirošana

Ir darba burtnīca

Būsim
atbildīgi

Bateriju
vākšana
Makulatūras
vākšana
Fotokonkurss

Zaļā josta
Zaļā josta

Mērķis

Jauns skats
uz vecām
lietām
Mana
oriģinālā
Ziemassvētk
u egle
Miera
stiprināšna
pasaulē

Fotokonkurss

Projekta
kopējais
budžets

projekt
a līdz
finansētāj
s

Ls 863

Pateicība
40 kg papīra

Pateicība
Pateicība
Pateicība

Pateicība
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Ilgtspējīga
enerģijas
izmantošana
un klimata
pārmaiņas

SAUCE
universitāš
u un skolu
sadarbības
proj.

Nodarbīb
a
skolēniem

Blīdenes pamatskola
Iestādes nosaukums - Blīdenes pamatskola
Juridiskais statuss - pašvaldības izglītības iestāde
Adrese: Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV 3852
Tālrunis: 63865316, fakss: 63864317
e-pasta adrese: blidene.skola@broceni.lv
Direktore: Rasa Bidiņa
Iestādes darbības raksturojums
Blīdenes pamatskolā mācās 94 skolēni, tiek īstenotas 2 pamatizglītības
programmas - pamatizglītības programma, kods 2101 1111, speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri
integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 2101 5811, A un B līmenis.
Galvenie uzdevumi
•Laba, radoša, iedvesmojoša, skolēnu prāta slodzi nodrošinoša skolotāja darba
īstenošana katrā mācību stundā un pedagoģiskajā darbībā.
•Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu līmeņa paaugstināšana, pašatbildības
pilnveidošana saistībā ar reālās dzīves vajadzībām.
•Personības audzināšana, gara disciplīnas veidošana, izmantojot humānās,
pozitīvās, latviskās pedagoģijas pieredzi.
•Draudzīgas, drošas, izglītojošas skolas estētiskās vides uzturēšana.
Prioritāte
Ilgtspējīgas izglītības kvalitātes nodrošināšana.
Personāls
Pedagogu skaits
Tehnisko darbinieku skaits

15
7

Izglītība
Augstākā pedagoģiskā
15

t.sk. ieguvuši maģistra
grādu
3

t.sk. studē maģistrantūrā
-

Plāni attiecībā uz personālu nākamajā gadā
Nodrošināt esošo personālu ar adekvātu darba
atvaļinājumos esošos aizvietot ar kvalificētiem darbiniekiem.

slodzi.

Ilgstošos
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Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā mācību gadā
Kolektīvi - Blīdenes pamatskolas 4.-9.klašu deju kolektīva vadītāja skolotāja Sanita
Šampiņa
1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru vadītāja Ērika Kreicberga
Kolektīvu sasniegumi skatēs
•2.pakāpes diploms 1.-4.klašu ansamblim un korim skatē (skolotāja Ē.Kreicberga),
•2.pakāpes diploms 5.-9.klašu ansamblim un korim skatē (skolotāja Ē.Kreicberga),
•2.pakāpes diploms 5.-9.klašu deju kolektīvam (vadītāja S.Šampiņa),
•deju kolektīva dalība festivālā „Latvju bērni danci veda” Ventspilī
Nozīmīgākie pasākumi
skolas tradīciju uzturēšana,
projektu aktivitātes,
mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi,
labdarības pasākumi.
Jaunas tradīcijas
Mācību gada beigās skolēniem, kuri paaugstinājuši savas sekmes par 1,0
balli salīdzinot ar 2.semestri, dāvana - pārsteigums, šogad tas atkal bija velosipēds.
Audzēkņu skaits sporta skolā
Saldus sporta skolā - 1, Brocēnu sporta skolā - 6
Sasniegumi sportā
skolēni aktīvi un rezultatīvi futbolā 1.vieta,
hokejā 2.vieta
Radīta interese un atsaucība sporta aktivitātēm!
Sasniegumi olimpiādēs
2011./ 2012. mācību gadā

2.

Skolēna vārds,
uzvārds
Lūcija Anna
Lavrinoviča
Inessa Maag

3.

Rūdolfs Baumanis

4.
5.

Bruno Žanis Bricis
Šeila Bleidele

6.

Lūcija Anna
Lavrinoviča
Sabīne Kristiāna

n.p.k.
1.

7.

Mācību priekšmets
krievu valoda

Vieta

Skolotājs

A

Lida Želtova

matemātika
krievu valoda

A
1.

Inta Šampiņa
Lida Želtova

angļu valoda
latviešu valoda
vizuālā māksla

3.
2.

Lana Paulauska
Rasa Bidiņa
Inese Rebeka
Gotfrīde
Inese Rebeka
Gotfrīde
Inese Rebeka

vizuālā māksla
vizuālā māksla

1.
3.
A

20

8.

Lapuķe
Roberts Juška

9.

Žanete Lagzdiņa

11.
12.
13.

Nils Trokša
Rūdolfs Baumanis
Oskars Deaks
Jānis Tauberis
Inessa Maag
Viola Remese
Marta Uskāne

14.

Dāvis Dāvids Bergs

15.

Dāvis Dāvids Bergs

16.

Krists Ādamsons

17.

Aiga Ozoliņa

18.

1.-4. un 5.-9.klašu
koris
1.-4. un 5.-9.klašu
ansamblis

10.

19.

vizuālā māksla

Gotfrīde
Inese Rebeka
Gotfrīde

3.

starpnovadu
sākumskolas
kombinētā olimpiāde
Starpnovadu četrcīņa

Marita Bašlika

3.

3.
ZPD 8.klasei
ZPD 8.klasei
Alternatīvā olimpiāde
Remtes pamatskolā
Alternatīvā olimpiāde
Remtes pamatskolā
Alternatīvā olimpiāde
Gaiķu pamatskolā
Alternatīvā olimpiāde
Gaiķu pamatskolā
Alternatīvā olimpiāde
Gaiķu pamatskolā
koru skate
vokālo ansambļu
konkurss ,,Balsis”

1.pakāpe
1.pakāpe

Inta Šampiņa
Rasa Bidiņa
Marita Bašlika
Maija Golubeva
Lana Paulauska
Daina Masule

1.vieta

Regīna Deaka

2.vieta

Lauris Bergmanis

3.vieta

Lauris Bergmanis

1.vieta

Lauris Bergmanis

3.vieta

Regīna Deaka

2.pakāpe

Ērika Kreicberga

2.pakāpe

Ērika Kreicberga

Skolas bibliotēkas darba rādītāji
Bibliotēkā kopējais grāmatu skaits bija 8317.
2011./2012.mācību gadā iegādātas 160 jaunas mācību grāmatas,
68 daiļliteratūras grāmatas, t.sk. 25 dāvinājuma grāmatas,
bibliotēkas darbības nodrošināšanai pieejami 2 datori.
Iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums. Nozīmīgākie pirkumi, remonti
n.p.k.
1.

Nosaukums
Mājturības kabineta aprīkojums

Skaits
Viss kabinets

Budžeta izlietojums
Summa (apaļos skaitļos LVL)
Budžeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs
Grāmatas un žurnāli
Pamatlīdzekļi

102 673
60346
8690
1000
2000
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Galveno risināmo problēmu raksturojums
Būtisku problēmu nav.
Skolēnu skaits samazinās arī Blīdenes pamatskolā. Bet šī problēma kopīga valstij.
Jāveic skolas renovācijas darbu garantijas remonts, kas jau iesākts un tiks pabeigts.
Projektu darbs
Projekta mērķis

n.p
.k

Projekta
nosaukums

Kur
iesniegts
projekts

Projekt
a
statuss

1.

CHAIN
individuālā
mobilitāte

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūrā

Darbībā Skolēnu
individuālā
mobiltāte –
mācības un
uzturēšanās
Spānijā

2.

Atbalsta
pasākumu
īstenošana
jauniešu
sociālās
atstumtības
riska grupu
integrācijai
izglītībā
Brocēnu
novadā

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūrā

3.

Strūklakas
atjaunošana

Darbībā Nodrošināt
mācību
atbalstu
Brocēnu
novada
izglītības
iestāžu
bērniem un
jauniešiem ar
mācīšanās
problēmām un
attīstīt
pamatprasmes.
Pabeigt Sakopt vēl
s.
vienu vietu
skolas
apkārtnē.

4.

Brīvpusdiena
s Blīdenes
pamatskolas
skolēniem

Saldus
Rotari
klubs

Pabeigt
s

Nodrošināt
mazturīgo
skolēnu
pusdienošanu.

Projekta
rezultāti

2 skolēni
piedalījās,
devās uz
Spāniju;
2 uzņēmām
Blīdenes
skolā

Projekt
a
kopējai
s
budžets
EUR
4300,-

Līdzfinans
ētājs

LVL
119721
,-

Finansē
tājs Trokšu
ģimene.
Pašvaldīb
a–
elektrības
pieslēgum
s.

Atjaunota
strūklaka
skolas
teritorijā.

7 skolēni tika
ēdināti

LVL
750,-

Gaiķu pamatskola
Iestādes nosaukums - Gaiķu pamatskola
Juridiskais statuss - pašvaldības iestāde
Adrese - Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV 3873
Tālrunis - 63846454; fakss 63846439
e-pasta adrese: gaiki.skola@broceni.lv
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Direktore: Dzintra Bērtulsone
2011.gada 1.septembrī mācības Gaiķu pamatskolā uzsāka 66 skolēni.
Gaiķu pamatskolā, tāpat kā visā Latvijā, turpmākajos gados skolēnu skaits
samazinās, kas saistīts ar demogrāfisko situāciju. Skolēnu skaita prognozē pielietots
pieņēmums, ka uz ārzemēm aizbraukušo skaits būtiski palielinās, jo pamatā aizbrauc
gados jauni pagasta iedzīvotāji.
9.klases absolventi lielākoties vidējās izglītības ieguvi turpina kādā no Saldus
pilsētas vidējās izglītības iestādēm - Saldus ģimnāzijā, Druvas vidusskolā. Jau
vairākus gadus pēc kārtas, daļa pamatskolas absolventu izvēlas turpināt savu
izglītību Saldus profesionālajā vidusskolā. Īpaši šo mācību iestādi ir iecienījuši zēni.
Absolventi izvēlas Saldus novada vidējās mācību iestādes, jo pamatā ir
labāka satiksme ar Gaiķu pagastu, arī piedāvātās mācību programmas vairāk
piesaista Saldus novada vidējās mācību iestādēs. Tādēļ arī skaitliski mazākā daļa no
absolventiem dodas mācīties uz Brocēnu novada vidusskolu.
Skolēnu sasniegumi 2010./2011.mācību gadā mācību priekšmetos, kuros bija
valsts pārbaudes darbi
Mācību
priekšmeti,
kuros
bija
valsts
pārbaudes
darbi
Latviešu
valoda
Matemātika

Skolotāj
u skaits

1 – 3
balles,
nepietiekams
līmenis %

4 – 5
balles,
pietiekam
s līmenis
%

6 – 8
balles,
optimāls
līmenis %

9 – 10
balles,
augsts
līmenis %

6

1

0%

0%

50%

50%

6

1

0%

16.7%

33.3%

50%

6

1

0%

0%

50%

50%

5

1

0%

40%

60%

0%

5

1

0%

20%

60%

20%

9

1

0%

44.5%

55.5%

0%

9

1

0%

44.4%

44.4%

11.2%

9

1

0%

70%

30%

0%

9.

Dabaszinības
Latviešu
valoda
Matemātika
Latviešu
valoda
Matemātika
Latvijas
un
pasaules
vēsture
Angļu valoda

6

1

0%

16.7%

83.3%

0%

9.

Krievu valoda

3

1

0%

33.3%

66.7%

0%

Klase

3.
3.
3.
6.
6.
9.
9.
9.

Kopējai
s
skolēnu
skaits

Īstenojamās izglītības programmas
Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā 2010./2011.m.g. tiek realizētas:

Programma

Klases Kods

Licences
nr.

Izdošanas
datums

Licences
termiņš

Skolēnu skaits
2010./11.
(uz 1.01.2011.)
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Pamatizglītības
Pirmsskolas

1.-9.kl. 21011111 V-2877
01011111 V-3528

15.09.2010.
11.01.2011.

beztermiņa. 66
beztermiņa 30

Skolā strādā 16 pedagogi. Trīs no tiem ir pirmskolas skolotājas. Visi pedagogi
ir ar atbilstošu izglītību.
Izglītība
Augstākā
skaitā:
maģistri

izglītība,

Skaits

Piezīmes

3

1 pedagoģijas,
pedagoģija,

tai

ar augstāko pedagoģisko
izglītību
Apguvuši
papildus
vairākas
augstākās
izglītības
Nav augstākā izglītība
Pavisam

1

izglītības

vadība,

1

mūzikas

13
3

Angļu valodas, vizuālās mākslas, mājturības un
tehnoloģijas

0
16

Skolas īpašie piedāvājumi:
•zaļā zona, sporta, atpūtas un rotaļu laukums,
•stomatologa pieejamība,
•plašs interešu izglītības piedāvājuma klāsts,
•profesionāli pedagogi un tehniskie darbinieki,
•augstie sasniegumi 1.-4. korim un ansamblim,
•labi sasniegumi mācību olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos,
•skolas apkārtējā vide, „skola ārpus pagasta vides”,
•pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem,
•vienota skolēnu dienasgrāmata,
•radoša skolas padome,
•”Censonības balvas” skolēniem,
•olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem
apbalvošana mācību gada beigās.
•aktīva sadarbība ar visām novada skolām,
•materiālu klāsta ziņā - plašs skolas un pagasta vēstures muzejs.
Skolas budžets pamatā veidojas no diviem dotāciju avotiem:
•valsts dotācijas pedagogu algu nodrošināšanai un mācību grāmatu iegādei – šī
dotācija tieši neienāk skolas bankas kontos un netiek ieplānota skolas budžeta tāmē
attiecīgajam gadam, jo Brocēnu novads praktizē centralizēto grāmatvedību
pedagogu darba algu nodrošināšanai,
•pašvaldības budžets – šī dotācija nonāk skolas bankas kontos un tās izlietojumu
plāno skolas vadība.
Papildus šiem diviem pamatdotāciju avotiem skolai ir papildus ienākumi no
projektiem un ziedojumiem.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija

Summa LVL

Biroja preces un inventārs

2919

24

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas 1005
materiāli
Grāmatas un žurnāli

692

Pamatlīdzekļi

39000

Pakalpojumi

51601

Skolā 2011. gada oktobrī tika pabeigta skolas vispārējā renovācija par Ls 200.000.
Kapitāli izremontēts un modernizēts skolas pagraba stāvs, veikta jumta nomaiņa,
atbilstoši ugunsdrošības prasībām aprīkotas mācību telpas, sporta zāle, veikta sporta
zāles siltināšana, visas skolas fasādes pārkrāsošana, papildus avārijas izejas
izveidotas 1. stāva sporta zālē un 2. stāva angļu valodas kabinetā.
Skolas darbības pamatmērķi
•veidot demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina valsts standarta pamatizglītībā noteikto mērķu sasniegšanu;
•sekmēt skolēna personības attīstību un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni,
līdzcilvēkiem un augstākajām morāles vērtībām.
Skolas uzdevumi
•īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmas;
•nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot
viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju
attīstību un spēju uzņemties atbildību;
•izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina
skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
•racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
•sadarboties ar skolēnu vecākiem.
Skolas vīzija
Gaiķu pamatskola ir atvērta, intelektuāli brīva, demokrātiska mācību iestāde.
Savstarpējās attiecības tajā balstās uz cieņu, sadarbību un izpratni.
Skolas savdabība
•skola ar savu tēlu, kurā atspoguļojas tas, ka esam maza, bet skolēniem draudzīga
skola–zinām savas skolas vēsturi, esam ieinteresēti un līdzdalīgi tās šodienā un
nākotnē;
•mūsdienīga un moderna skola, ko nodrošina profesionāli skolotāji un mūsdienīgi
mācību līdzekļi (grāmatas, datortehnika, bibliotēka pēc skolas renovācijasmūsdienīgas un mājīgas klašu telpas un saimnieciskais sektors.). Absolventi ir
motivēti tālākai izglītībai vispārizglītojošajā vai profesionālajā izglītības iestādē un
apguvuši prasmi dzīvot sabiedrībā.
•videi draudzīga skola ar sakoptu zaļo zonu, sporta un rotaļu laukumu.
Skolai gadu laikā izveidojušās daudz tradīciju, kas veicina harmoniskas un
kulturālas personības attīstību:
•zinību diena;
•ziedu paklājs;
•mārtiņdienas tirgus;
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•LR proklamēšanas pasākumi;
•adventes vainagu veidošana;
•ziemassvētku koncerts;
•sveču diena;
•klašu ansambļu skate „Mana Tautasdziesma”;
•pēdējā zvana diena;
•ģimenes dienas pasākums;
•labāko skolēnu apbalvošana mācību gada beigās.
Dažādi interesanti pasākumi, skolēnu un skolotāju kopīgi rīkotie pasākumi,
rezultāti mācību olimpiādēs, sacensībās un konkursos, piedalīšanās vides un
veselības projektos vieš skolēnos un skolotājos lepnumu par savu skolu un
vēlēšanos to atbalstīt. 90 % aptaujāto skolēnu atzīst, ka skolas organizētie pasākumi
ir interesanti.
Skolēniem ārpus mācību darba ir pieejama bibliotēka ar
un iespēja savu personību attīstīt kādā pulciņā no plašā
piedāvājuma klāsta, kā arī iesaistīties Saldus novada Bērnu
interešu izglītības nodarbībās, kā arī mācīties Saldus Mākslas,
skolās.

lasītavu, datorklase
interešu izglītības
un jauniešu centra
Mūzikas vai Sporta

Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības
programmas. Pateicoties skolas renovācijai, skolā no jauna pārkārtotas visas
pagraba stāva telpas: izveidotas jaunas sporta ģērbtuves ar dušas telpām gan
zēniem, gan meitenēm, pārkārtots virtuves sanitārais mezgls, atbilstoši sanitāro
normu prasībām iekārtota virtuve, tai nepieciešamās palīgtelpas.
Telpu izvietojums ir racionāls. Visās klašu telpās ir jaunas mēbeles. Mēbeles
un iekārtas atbilst skolēnu vecumam un augumam.
Skolā ir viens informātikas kabinets un bibliotēka, kura nodrošināta ar TV,
PC,videoprojektoru un videomagnetofoniem. Bibliotēka ir nodrošināta ar obligāto
daiļliteratūru, ir plašs izziņas un metodiskās literatūras klāsts. Skolēniem ir iespēja
mācību grāmatas saņemt no skolas.
Skolotāju racionālākam darbam vairākās mācību telpās ir ievietoti TV.
Skolotājiem pieejams videoprojektors. Skolotājiem atremontētajā pagrabstāvā
iekārtota mājīga atpūtas telpa.
IKT izmantošanas iespējas mācību, audzināšanas un administratīvajā darbā
ir viena no skolas plānotajām prioritātēm.
Skolotājiem ir pieejams kopētājs, videoprojektors, DVD, VHS atskaņotāji ar
televizoriem. Katrs valodu kabinets nodrošināts ar magnetofonu.
Skolēniem ir iespēja mācību procesā izmantot datorus. To apgalvo 88%
skolēnu. 98% skolēnu apgalvo, ka skolas bibliotēkā ir plaša mācībām nepieciešamā
informācija un 92% apgalvo, ka skolotāji rosina to izmantot.
Iespēja izmantot sporta zāli. Pilnvērtīgam mācību un ārpusstundu darbam
pieejams stadions. Pilnvērtīgai sporta un interešu izglītības realizācijai nepieciešams
atjaunot sporta stadiona segumu.
Skolā ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Regulāri iespēju robežās tiek
papildināta materiāli tehniskā bāze, mācību līdzekļi.
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Tālākās attīstības vajadzības:
•ēdamzāles mēbeļu nomaiņa,
•skolēnu atpūtas telpas pilnveidošana
•iekārtu nomaiņa metālapstrādes un kokapstrādes kabinetos.
Finanšu resursi
Skolas budžeta sastādīšanā piedalās direktore, novada ekonomiste un skolas
saimnieks, apkopojot nepieciešamības izglītības procesa nodrošināšanai un
ārpusstundu darbībai, ko iesniedz skolas personāls. Līdzekļi tiek plānoti un izlietoti
atbilstoši skolas attīstības plānam, izvirzītajām prioritātēm.
Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizācijai, skolas
uzturēšanai.
2012.gada budžets paredzēts bez attīstības iespējām. Tajā iekļauta tikai
„izdzīvošanai” nepieciešamā summa.
Par budžeta plānojumu un izlietojumu skolas direktore regulāri informē
kolektīvu, kā arī sabiedrību ar avīzes starpniecību.
Skolas vadība aktīvi cenšas piesaistīt papildus finansu līdzekļus , materiālās
bāzes uzlabošanai. Skolu atbalsta arī pagasta vietējie uzņēmēji, dažādu materiālo
līdzekļu iegādē.
Tālākās attīstības vajadzības
•finanšu resursu piesaiste materiālās bāzes pilnveidei, sporta stadiona atjaunošanai.
Skolā ir 5 klašu komplekti, no tiem 2 sākumskolas klasēs. Skolēnu skaita
samazināšanās dēļ, skolā ir apvienotās klases: 1./3. klase, 2./4. klase, 5/6.
7./8.klase.
Kā atbalsta personāls skolā strādā ārsta palīdze. Atbalsta personāls ir
pieejams noteiktās darba dienās.
Ārsta palīdze organizē sadarbību ar ģimenes ārstu praksēm, zobārstu, kurš
regulāri – reizi gadā veic visu skolēnu zobu pārbaudi un labošanu.
Skolas tehniskā personāla slodžu sadalījums optimāls. Skola tiek uzturēta
mācību procesa realizācijai atbilstošā stāvoklī.
Personāla tālākizglītība
Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā
noteiktajām prioritātēm un attiecīgā brīža nepieciešamību.
Skolotāji metodiskās komisijās regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto
informāciju. Skolā notiek metodiskie pasākumi, kurus vada gan skolotāji, gan
vieslektori. Laba sadarbība šajā ziņā ir izveidojusies ar novada Blīdenes pamatskolu
un Brocēnu vidusskolu.
Tālākizglītības efektivitāti apliecina tas, ka, mainoties skolēnu skaitam, skolotāji
nepaliek bez darba, ir samērā stabils pedagogu kolektīvs. Efektivitāti apliecina arī
veiksmīgā skolas gada plānu realizācija, kurās skolotāju tālākizglītībai ir ļoti būtiska
nozīme.
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Metodiskajās komisijās skolotāji apspriež tālākizglītības vajadzības un iespējas.
Komisiju sēdēs skolotāji apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju un jaunu
metožu pielietošanu mācību stundās.
Visi skolotāji ir apmeklējuši valsts noteikto obligāto tālākizglītības minimumu.
Liela daļa skolotāju apmeklē papildus tālākizglītības kursus saskaņā ar piedāvājumu
un attiecīgā brīža nepieciešamību un aktualitātēm. Šajā mācību gadā 2 skolotāji
iesaistījušies kvalitātes novērtēšanas programmā.
•Tālākās attīstības vajadzības: tālākizglītības vajadzību optimāla izvēle.
Nozīmīgākie sasniegumi sportā, konkursos valsts un novada skatēs
2010./2011.

Baterijas vākšanas konkursā ”Zaļā josta”
Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis” 5.-9.kl.
Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis” 1.-4.kl.
Starpnovadu sacensības dambretē 3-.4. klašu grupā
Starpnovadu sacensības dambretē 6-7. klašu grupā
Starpnovadu sacensības dambretē 8.-9. klašu grupā

republikā
novadā
novadā

3.vieta
II pakāpe
I pakāpe
3.vieta
2.vieta
1.vieta

•Esam piedalījušies CEMEX izsludinātājā projektā: „Jaunas iespējas 3. kārta!”, kur
saņēmām materiālus ģeogrāfijas kabinetam, kopsummā par Ls 2443,62.

Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Profesionālās ievirzes izglītības sporta skola
Adrese - Ezera iela 1, Brocēni
Tālrunis/fakss 63865714
e-pasts: brocenubjss@inbox.lv
Direktore: Evija Šulce
2011. gada prioritāte
• Paaugstināt audzēkņu sasniegumus valsts mēroga sacensībās.
• Dažāda mēroga sacensību organizēšana gatavojoties valsts meistarsacīkstēm.
•Nodrošināt atbalstošu, pozitīvu, labvēlīgu mācību vidi.
Nodarbināto skaits un izglītība
Pedagogu skaits
Augstākā pedagoģiskā izglītība
Mācās (LSPA)
Tehniskais personāls
Kopā:

8
5
3
3
11

Sporta skolā kopā mācās 190 audzēkņi, basketbolu apgūst 27 meitenes,
futbolu 35 audzēkņi, hokeju 99 audzēkņi, smaiļošanu un kanoe airēšanu 29
audzēkņi.
Galvenie, nozīmīgākie rezultāti sportā
Futbols
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U-16 komanda LČ A grupā 8. vieta
U-15 komanda LJ Zemgales reģiona čempionāts 4. vieta
U-10 komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes Zemgales
futbolā 5. vieta.
U-10 komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes Kurzemes
futbolā 6. vietu.
U-9 komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes Kurzemes
futbolā 5. vieta.
U-14 komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes Zemgales
futbolā 2. vietu.

reģiona čempionātā telpu
reģiona čempionātā telpu
reģiona čempionātā telpu
reģiona čempionātā telpu

Hokejs
U-10 vecuma Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstēs hokejā iegūta 12. vieta
U-12 vecuma Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstēs hokejā iegūta 12. vieta.
U-14 vecuma Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstēs hokejā iegūta 10. vieta.
Basketbols
Meitenes piedalījās Latvijas Swedbank jaunatnes līgā U-15 grupā iegūstot 12. vietu.
Smaiļošana un kanoe
LR Skolēnu sporta spēles –
Sergejs Pokatovs, Eduards Krūtainis, Mario Volkovs, Emīls Krūmiņš- 3. vieta K-1
4x200m.
LR Junioru čempionāts
Deniss Volkovs

Ēriks Urbāns

1. vieta k-4 1000 m
3. vieta k-1 500 m
1. vieta k-4 500 m
2. vieta k-1 200 m
1. vieta k-4 200 m
1. vieta c-4 200 m

LKF jaunatnes meistarsacīkstes
Deniss Volkovs

3. vieta k-1 1000 m
2. vieta k-1 200 m

Visi sporta veidi piedalās vēl citos dažāda mēroga sacensībās un turnīros.
Smaiļošanas un kanoe airētāji vasaras sezonā piedalās aptuveni 12 sacensībās,
kuras organizē Latvijas Kanoe federācija, citas sporta skolas, kā arī organizē
sacensības, tādas kā Brocēnu pilsētas meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe
airēšanā, Brocēnu novada BJSS meistarsacīkstes. Sporta skolas futbolisti kopumā
Latvijas čempionātā nospēlē pie 60 spēlēm, tikpat daudz spēles tiek aizvadītas
turnīros. Hokejisti bez Latvijas jaunatnes čempionāta sezonas laikā piedalās vairākos
vietēja mēroga un starptautiskos turnīros, kas norisinās Rīgā, kā arī regulāri organizē
draudzības spēles, kas norisinās Brocēnos. Organizēti Brocēnos turnīri – Brocēnu
kausa izcīņa 5 vecuma grupās.
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Budžeta pārskats
Budžeta izdevumu pozīcija
Valsts finansējums /dotācija pedagogu
algām/
Pašvaldības finansējums
Sponsoru atbalsts
Airēšanas distances un bāzes izīrēšana
valsts sacensību organizēšanai

Summa LVL
22755,127208,856,880,-

Budžeta izlietojums
Algas pedagogiem no valsts dotācijas
Algas pedagogiem un tehniskajiem,
medicīnas darbiniekiem
Darba devēja VSAOI 24,09%
Telpu un sporta laukumu noma
Transporta pakalpojumi

18293,17210,-

Ēdināšana, naktsmītnes, sīkie remonti,
dalības maksa sacensībām, mācībutreniņu nometnes
Inventārs, biroja preces, degviela,
mācību līdzekļi

400,-

Komunālie pakalpojumi, medicīnas
preces

8553,88671,11858,-

2328,2241,-

Nozīmīgākie pirkumi 2011. gadā
Pateicoties ziedojumu līdzekļiem tika iegātātas jaunas spēļu formas.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”
Brocēnu novada pašvaldības p.i.i.’”’Mūsmājas”, Lielcieceres iela 13a,
tel.63864120, 63865172,
aijamusmajas@inbox.lv, vadītāja Aija Sevčuna
www.brocenumusmajas.lv
Iestādes pamatmērķis
Bērnu attīstības sekmēšana – mācību satura apguve, kas orientēta uz bērna izziņas
darbību un tās kvalitatīvu norisi.
Galvenie darbības virzieni – prioritātes
•Nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu atbilstoši valsts
vadlīnijām,
•Veicināt pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņu par elastīgām un radošām
darba metodēm un mācīšanās procesa organizēšanu, aktivizējot bērnu aktīvās runas
attīstību,
•Bērnu rotaļu organizēšanu un vadību,
•Grupas attīstošās vides darbības nodrošināšanu,
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•Pilnveidot bērnu un darbinieku veselības veicināšanu, akcentējot fiziskās aktivitātes
un izziņas procesus,
•Veicināt mērķtiecīgu pirmsskolas un 1. Klašu skolotāju sadarbību – tikšanās un
profesionālās diskusijas,
•Sekmēt pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību ar bērnu vecākiem savas pilsētas
un novada piederības izpratnes veicināšanā,
Iestādes darbības raksturojums
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas” ir Brocēnu novada pašvaldības
iestāde, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 0101 11
11, 11.01. 2011. licence Nr. V 3545.
Pirmsskolas izglītības iestādes savu darbību sāka 1992.gada 2.oktobrī ar 5
pirmsskolas bērnu vecuma grupām un 3 pirmajām klasēm – kopskaitā 137 bērni.
Uzsākot 2010./2011.mācību gadu iestādē ir nokomplektētas 6 pirmsskolas bērnu
vecuma grupas – kopskaitā 115 bērni.
Iestādes veiksmes faktori
•Vairākums pedagogu ir apguvuši prasmes strādāt ar IKT, apzinās sasniegto un
turpmākās attīstības vajadzības mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesu
kvalitatīvai nodrošināšanai,
•Mājas lapas uzturēšana, popularizējot iestādes darbību un tālākās attīstības
vajadzības,
•Pedagogu aktīva un rezultatīva iesaistīšanās ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”,
•Sistemātiski pilnveidotas un pielietotas mūsdienīgas mācību metodes un paņēmieni
starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai,
•Iestādē ir iekārtotas un nodrošinātas atbilstošas telpas, resursi un līdzekļi mācību
audzināšanas procesa sekmīgai nodrošināšanai,
•Aktīvāka bērnu vecāku līdzdalība iestādes darbības un vides pilnveidošanā –
rezultatīva saziņas organizācija un reāla palīdzība materiālu iegādē,
•Aktīva un veiksmīga piedalīšanās dažādos projektos – iespēja kvalitatīvāk un
daudzveidīgāk nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesa saikni ar reālo dzīvi,
•Mazuļu un vecāku skoliņa „Pirmie solīši” – alternatīva iespēja bērniem un vecākiem:
sagatavot mazuli bērnudārza gaitām un būt drošam atrodoties citu bērnu un
pieaugušo vidū.
Mazāk veiksmīgās darbības:
•Daļa pedagogu ir pasīvi un neuzņēmīgi attiecībā pret IKT izmantošanu ikdienas
darbā – rezultātā vairākās darbības jomās tiek bremzēta pedagogu individuālā
attīstība un iestādes darbība kopumā.
•Nepietiekama ir vadības kontrole attiecībā uz ikdienas darbības ritma pārbaudi.
Nepieciešamie uzlabojumi
•Mērķtiecīgāk un aktīvāk katrai grupai un iestādei kopumā popularizēt savu
pedagoģiskās darbības pieredzi un labās prakses piemērus ārpus pirmsskolas
iestādes robežām.
•Iestādei pievērst lielāku uzmanību pierādījumiem, kas atspoguļo veiksmīgus (vai
mazāk) rezultātus darbā ar bērniem un viņu vecākiem, objektīvi izanalizēt un katram
pedagoģiskajam darbiniekam, un vadībai veikt izmaiņas savā attieksmē un praksē.
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Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
Summa
Mazgājamie un dezinfekcijas līdzekļi
2000,-Ls
Remonta līdzekļi – Brocēni un Blīdene
3500,-Ls
Medicīniskie līdzekļi
450,-Ls
Grupas laukumu labiekārtošana ar vecāku papildus ziedojumi
darbu
Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums projektu 400,-Ls
vadībā
Kancelejas preces
1500,-Ls
Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam un vecumam
Gadi

līdz 5

Skaits

6 – 10
6

11 - 15
1

16 - 20

21 - 25

26 - 30

2

31 - 35
2

36 un
vairāk
4

Visi iestādes pedagogi reizi piecos gados un pēc iespējām paaugstina savu
kvalifikāciju 36 st. kursos.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā, nozīmīgākie pasākumi
•Iestādes divas pirmsskolas izglītības skolotājas 2010./2011. māc. gadā piedalījās
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” 5 posmā un ieguva 3. kvalitātes pakāpi, kas ir liels
sasniegums gan individuālajā , tā arī iestādes darbībās attīstībā kopumā.
•Ar ģimeņu biedrības „Ligzda „atbalstu paveikts liels darbs bērnu laukuma
labiekārtošanas darbos.
•Ar lieliem panākumiem turpina darbu iestādes mazuļu skoliņa bērniem un vecākiem
„Pirmie solīši”’, kur galvenais darbības akcents likts uz mazo bērnu attīstību un
sagatavošanu bērnudārza gaitām un būt drošam atrodoties citu bērnu un pieaugušo
vidū.
•Rotaļu telpa „Saules zaķis” – darbojas četras telpas – smilšu, spēļu, radošo
nodarbību un fizisko aktivitāšu telpa.
•Bērnu svinību organizēšana un vadīšana.
•Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Regulāri tiek uzturēta iestādes mājas lapa, kur ievietota aktuālākā un jaunākā
informācija par iestādes pedagoģisko un ikdienas darbību.
Projektu darbs
N.p.k. Projekta
nosauk.
1.

Kur
iesniegts

Vides
Cemex
nometne iespēju
„Sprīdītis” fonds

Projekta Projekta
statuss mērķis

Projekta Līdzfinans.
kopēj.
budžets
Projektu
900Ls
Brocēnu
šajā gadā
novada
neatbalstīja
dome 250
un .
Ls
Projekta
rezultāti

Rosināt
bērniem
ieraudzīt,
iepazīt
izzināt
Brocēnu
pilsētas tuvākā
apkārtnē
mītošo
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2.

Attīstošo
rotaļlietu
iegāde

Labiedarbi.lv

kukaiņu sugas.
Nodrošināt
bērniem
iespēju
Projektu
darboties
ar finansiāli
intelektuālajām atbalstīja
spēlēm

1300Ls

Brocēnu novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
,,Varavīksne”
Brocēnu novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”
Adrese - Kalna iela 1, Brocēni, Brocēnu novads
Tālrunis 63865776, fakss 63865776,
varaviksne.pii@broceni.lv
Vadītāja: Anita Melle
Iestādes darbības raksturojums:
Izglītības iestādē mācās 65 izglītojamo, tiek īstenotas trīs programmas:
•Programma ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;
•Programma ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611
2010./2011. Mācibu gada uzdevumi
•Attīstīt izglītojamo stāstīt prasmi, ievērojot katra izglītojamā individuālās īpatnības un
runas attīstības līmeni un veicināt gramatiski pareizas runas attīstību.
•Turpināt pilnveidot materiālo bāzi matemātikā, ņemot vērā bērncentrētas mācību
metodes.
•Nodrošināt pirmsskolas izglītības
pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

programmu

īstenošanu

atbilstoši

valsts

Prioritāte
Sagatavot bērnu turpmākai apmācībai ievērojot, katra izglītojamā attīstības
līmeni, intereses un spējas.
Personāls
Kopā darbinieki
28

T.sk.
personāls
13

pedagoģiskais Tehniskie darbinieki
15

Pedagogu sadalījums pēc izglītības
Ar
augstāko Ar citu augstāko
pedagoģisko
13
-

Kvalifikācijas
paaugstināšana
4
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Brocēnu
novada
dome 250
Ls

Lielākās veiksmes un sasniegumi mācību gadā
Mūsu iestādi absolvēja 8 bērni. 7 no tiem mācības turpina vispārizglītojošās skolās.
Mācību gada laikā tika organizēti gan tradicionālie, gan netradicionālie pasākumi:
• Zinību diena
• Pārgājiens
• Ražas svētki
• LR proklamēšana
• Mārtiņi
• Ziemassvētki
• Ziemas prieki
• Sveču dienas
• Šļūkšana un jautras rotaļas ar sniegu
• Veselības nedēļa
• Lieldienas
• Putnu dienas
• Jautrie starti ar vecākiem
• Mātes diena
• Ekskursija izlaiduma bērmiem
• Izlaidums
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums
Ir veikts remonts virtuves bloka pārtikas noliktavā, izremontēta vienas grupas
priekštelpa un nomainīts grīdas segums iestādes foajē. Ir uzlabota iestādes estētiskā
vide.
Nozīmīgākiepirkumi
3 bērnu drēbju žāvējamie skapji, 1 portatīvais dators, fotoaparāts, 1 printeris,
bērnu gultas divām grupām, bērnu galdi ar krēsliņiem divām grupām, bērnu krēsli
aktu zālē, bērnu veļas gultas komplekti, spilveni, ir papildināts sporta inventārs, 1
ledusskapis, ēdienu kalkulācijas programma „Rausītis”.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevuma pozīcija
Darba samaksa
Remontadarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Biroja preces
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi
par
komunālajiem
pakalpojumiem
Mācību līdzekļi un materiāli

Summa (apaļos skaitļos) LVL
103460
13 281
8844
88
18175
9794

Galveno risināmo problēmu raksturojums
•Jumta seguma gremots.
•Vienas grupas guļamtelpas remonts.
•Iestādes galvenās ieejas grīdas seguma nomaiņa.
•Aktu zāles grīdas seguma restaurācija.
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Brocēnu Jauniešu centrs”Kopā”
Iestādesnosaukums: Brocēnu jauniešu centrs “Kopā”.
Juridiskā adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni , Brocēnu novads
LV 3851,
tālrunis 28654414
Vadītāja: Valda Štāle
Iestādes darbības raksturojums
2011.gadā Brocēnu Jauniešu centru” Kopā” apmeklē bērni un
jauniešivecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri dzīvo Brocēnosun Brocēnu novadā. Centra
apmeklējums ir par brīvu.Vidēji Jauniešu centru apmeklē 20-30 apmeklētāju dienā.
Jauniešu centrā bērniem un jauniešiem ir iespēja spēlēt galda tenisu, novusu, galda
spēles, ir iespēja izpausties ar mākslinieciski radošu darbību, izglītoties neformāli,
organizēt un iesaistīties dažādos pasākumosgan centratelpās gan ārpus tām.
Galvenie uzdevumi un prioritātes
•nodrošināt jauniešiem lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas,
•sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības
palīdzību,
•sniegt jauniešiem iespēju pašiem uzņemties atbildību, nodrosināt nepieciešamo
atbalstu jauniešu iniciatīvām un pasākumiem,
•sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanos vienaudžu kā arī citas sabiedrības
vidē,
•sastādīt un īstenot sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu
apmeklētājiem, kuri ir policijas nepilngadīgo lietu uzskaitē.
Personāls
Valda Štāle - Brocēnu jauniešu centra “Kopā” sociālā pedagoģe.
Izglītība
•augstākā - pedagoģiskā, Liepājas Pedagoģijas akadēmija - sociālā pedagoga
kvalifikācija. Skolotāja diploms izdots 2002.gada 25.maijā.
•2011.g. 24. februāris. Izglītības attīstības centrs. “Sociālo un pilsonisko prasmju
pilnveide izglītotajiem”. 60 st.
•2010.g. 10-12.novembris. Izglītības Zinātnes ministrija. “Lobija un personīgās
pilnveides paņēmieni un instrumenti darbā ar jaunatni pašvaldībā”. 24.st.
•2009. g. 15.jūnijs. LPMC. “Kā atpazīt vardarbībā cietušus bērnus”.16 st.
•2008. g. 22.augusts. “Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 8st.
Lielākās veiksmes un sasniegumi
Notikuši 26 lielāki un mazāki pasākumi gan centra telpās, gan ārpus tām.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
Televizors, trenažieris, novusa galds, tenisa galds, DVD, kopētājs, elektriskā
krāsniņa, 3 nolietoti datora komplekti, galda spēles, bumbas, lecamās auklas,
vingrošanas riņķi, materiāli mākslinieciskajai darbībai, fotoaparāts, svari.
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Galveno risināmo problēmu raksturojums un risinājums
Lielākā daļa bērnu nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, viņiem nav vajadzīgo
līdzekļu nodarbībām maksas pulciņos. Tāpēc ļoti labi, ka jauniešu centrā viņi var
piedalīties dažādās aktivitātēs un tādējādi notiek jauniešu līdzvērtīga iekļaušanās
sabiedrībā, tiek celta jauniešu pašapziņa.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija

LVL

Darba samaksa
3042
Sakaru pakalpojumi
237
Apkure
1315
Ūdens, kanalizācija
40
Elektrība
380
Ar iestādes darbību veicamo funkciju 300
nodrošināmie materiāli
Kopā
5314

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs
“Atpūtas”
Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Atpūtas" (turpmāk Tekstā
SAC).
Adrese: “Atpūtas”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV 3871.
Tel./fakss 63800893
e-pasta adrese - valda.beinarovica@broceni.lv
Direktore Valda Beinaroviča
Darbības raksturojums
Esošā SAC ēka ir piemērota veco ļaužu un bērnu vajadzībām. Tās iegādei
un rekonstrukcijai palīdzība tika saņemta no Norvēģijas pilsētas ODDAS
pensionāriem. SAC plānoto vietu skaits - 53. Pamatojoties uz SAC nolikumu, tajā tiek
uzņemtas šādas personas:
•bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni invalīdi pamatojoties uz
bāriņtiesas lēmumu;
•bērni pamatojoties uz Valsts policijas vai Pašvaldības policijas, vai bāriņtiesas
iesniegumu – sniedz īslaicīgus sociālās aprūpes pakalpojumus krīzes situācijā
nonākušiem bērniem, kuri ievietoti sociālo apstākļu dēļ;
•pensionāri, kuriem vecuma vai cita iemesla dēļ ir apgrūtināta spēja pašam sevi
aprūpēt un kuri izsaka vēlēšanos dzīvot SAC;
•I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma.
Sac “Atpūtas” mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos
personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati
saviem spēkiem.
Budžeta izlietojums
Gads
2011.g.

valsts
18000 Ls

pašvaldības
43290 Ls

pārējie
133671 Ls

kopā
194961 Ls
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SAC budžets veidojas no valsts ieskaitītajiem kredītiem, iemītnieku pensijām un
piemaksām, pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksām, radinieku iemaksām,
ziedojumiem un dāvinājumiem. Maksa par viena klienta uzturēšanos sociālās
aprūpes centrā:
•bērniem ar Brocēnu novada domes lēmumu noteikta diennakts maksa Ls 14.61, par
sociālo pakalpojumu sniegšanu bērnu nodaļā,
•pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksas noteiktas ar Brocēnu novada domes
lēmumu Ls 250 mēnesī neatkarīgi no aprēķinātās pensijas par vienu kalendāro
mēnesi.
Uz 2011. gada 1. janvāri SAC dzīvoja 52 iemītnieki ( 18 vīrieši/zēni, 34
sievietes/meitenes). Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits) 2011. gadā –
19311. Institūcijā dzīvojošo klientu sastāvs pēc vecuma bērni – no 7-12g.v.- 2 klienti
no 13-14g.v. – 1 klients, no 15-17 g.v. – 3 klienti, pilngadīgas personas – no 36-50
g.v. – 1 klients, no 62-69 g.v. – 8 klienti, no 70-79 g.v. – 20 klienti, no 80-89 g.v. –
15 klienti, no 90 un vairāk – 1 klienti. Vidējais vecums institūcijā dzīvojošiem uz 2011.
gada 31. decembri -76.6 gadi (vīriešu – 70.4 gadi, sieviešu – 79.4 gadi). Vidējais
mūža ilgums 2011. gadā – 81.9 gadi (vīriešu – 84.3 gadi, sieviešu – 81.3 gadi).
Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu personu mēnesī 2011. gadā – 287.42 Ls.
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi uz vienu personu dienā – 1.46 Ls, medikamentu iegādei
uz vienu personu dienā – 0.16 Ls, mīkstā inventāra iegādei uz vienu personu mēnesī
– 2.83 Ls.
Iestādē strādā 27 darbinieki. Apkalpes personāls katru gadu plānveidīgi ceļ
savu kvalifikāciju. Jāatzīmē, ka divi darbinieki strādā ar iegūto sertifikātu
gerontoloģijā. Iestādē strādā darbinieki ar dažādām profesijām, kas rada lielāku
iespēju, ka problēmai ir daudzpusīga pieeja. Ir izveidota organizācijas kvalitātes daļa
trīs cilvēku sastāvā, kura patstāvīgi strādā, lai novērtētu indivīda vajadzības.
SAC izveidoti:
•grāmatvedības un uzskaites sektors, kura mērķis ir nodrošināt grāmatvedības
uzskaiti;
•saimnieciskais sektors, kura mērķis ir nodrošināt saimnieciska rakstura funkciju
izpildi;
•sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sektors , kura mērķis ir klientu veselības
aprūpe, sanitāri higiēniskām normām atbilstošu sadzīves apstākļu nodrošināšana,
klientu ēdināšana, sociālais darbs ar klientu un klientu sociālā rehabilitācija;
Materiāli tehniskais nodrošinājums
SAC klienti pamatā dzīvo vienvietīgās un divvietīgās istabiņās. SAC ir
izveidotas: aktivitāšu telpa, fizkultūras istabiņa, atpūtas istaba, atpūtas stūrītis, zāle,
relaksācijas telpa, veselības istaba. Nepieciešamības gadījumā cenšamies klientus
nodrošināt ar nepieciešamo inventāru aktivitāšu veicināšanai. Klienti tiek nodrošināti
ar informācijas līdzekļiem, kā arī ir iespēja iepirkties divos veikalos, apmeklēt pagasta
bibliotēku, izmantot pasta pakalpojumus, ģimenes ārsta pakalpojumus.
Aprūpes personāls strādājis pie SAC labiekārtošanas: sastādīti košumkrūmi,
puķes, izveidoti celiņi, atpūtas zonas. Noslēgts zemes nomas līgums par 1 ha zemes
izmantošanu, lai klienti savu brīvo laiku pavada ārpus telpām. Teritorijā izveidots
mazdārziņš, kurā katram klientam, kas to vēlas ir savas puķu vai dārzeņu dobes.
Iemītniekiem tiek organizētas ekskursijas, katru mēnesi tiek atzīmētas iemītnieku
dzimšanas dienas, rīkoti pasākumi SAC zālē, notiek dievkalpojumi vienu reizi
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mēnesī, uzņemti ciemiņi SAC. SAC teritorija tiek regulāri sakārtota un pilnveidota.
Katru gadu tiek paredzētsfinansējums SAC attīstībā.
2011. gadā veikti celtniecības remontdarbi vadītājas kabinets, virtuve, veļas
noliktava, klienta istabiņa Nr.88) - 6571.27 Ls. Kosmētiskais remonts klientu
istabiņās.
Perspektīvā plānots iespēju robežās veikt kosmētisko remontu klientu
istabiņās, uzlabot SAC vizuālo izskatu un sakoptību.

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs, Brocēnu novada pašvaldības iestāde
Adrese - Lielcieceres iela 10, Brocēni, LV3851
Tālr.63865235, fakss 63865843,
e-pasta adrese - broceni.kc@inbox.lv,
Direktore: Zanda Strogonova

Iestādes darbības raksturojums
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs ir Brocēnu novada pašvaldības
pakļautībā esoša kultūras un izglītības iestāde, kas īsteno kultūras un interešu
izglītības programmas. Iestādes mērķis ir kvalitatīvas kultūrvide veidošana un
uzturēšana Brocēnos, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī
mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.
Galvenais uzdevums 2011.gadā – veidot kvalitatīvu māksliniecisko
pašdarbību un nodrošināt Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu
kultūras pasākumu pieejamību.
2012.gada prioritātes – māksliniecisko pašdarbības kolektīvu kvalitātes
rādītāju izvērtēšana, kvalitatīvu pašdarbības kolektīvu un profesionāļu pasākumu
pieejamības nodrošināšana Brocēnu pilsētā.
2012.gada galvenais uzdevums – veikt Brocēnu novada kultūras un
izglītības centra pagraba stāva hidroizolācijas, ventilācijas un lietus savākšanas
sistēmas
tehnisko
projektu.
Budžeta izlietojums
Summa LVL
Darba algas
27081.00
Darba devēja sociālais nodoklis
6524.00
Autoratlīdzības
220.00
Komunālie maksājumi
19578.00
Citi, ar iestādes darbības nodrošināšanu 17554.00
saistītie izdevumi
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Personāls
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā strādā 7 darbinieki pamatdarbā,
no tiem 3 darbinieki ar augstāko izglītību, 4 darbinieki ar vidējo izglītību, no tiem 6
sievietes. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā strādā 14 darbinieki
blakusdarbā, no tiem 11 ar augstāko izglītību, 3 ar vidējo izglītību, no tiem 10
sievietes. 2011.gadā tiek uzsākts izvērtēt darbinieku blakusdarbā kvalitātes rādītājus,
kas plānots turpināt arī 2012.gadā.
Lielākās veiksmes un sasniegumi
2011.gadā Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notikuši 121
pasākumi. 2011.gadā pasākumus Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā kopā
apmeklējuši 12304 apmeklētāji. Brocēnu vidējās paaudzes deju kolektīvs, sieviešu
koris „Laiksne” un jauniešu koris „Sonate” skatēs ieguva I pakāpes diplomus.
Folkloras kopa „Virza” un vīru koris „Brocēni” skatēs ieguva II pakāpes diplomu.
Brocēnu teātris piedalījās vairākos Latvijas amatierteātru festivālos. 2011.gadā
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā tika izveidots jauns kolektīvs – Brocēnu
bends, kas veidojās līdzšinējā Brocēnu pūtēju orķestra vietā. 2011.gadā savu
darbību pārtrauca 2 kolektīvi – Brocēnu pūtēju orķestris un līnijdeju kolektīvs
„LustDance”. Kopā 2011.gadā Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā darbojās
15 kolektīvi, kuros kopā darbojās 256 dalībnieki.
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar iestādes
darba kvalitāti un to rezultāti (ja veikti šādi pasākumi).
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs sabiedrību par savām un
novada kultūras aktivitātēm informē ar centra interneta mājas lapas –
www.kulturabroceni.lv palīdzību. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs 8
reizes gadā izdod informatīvo izdevumu „Kultūras ziņas Brocēnos”. Brocēnu novada
kultūras un izglītības centrs regulāri sadarbojas ar biedrību „radošo sieviešu un
meiteņu klubs „Gaidas””.
Galveno risināmo problēmu raksturojums
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā tuvākajā laikā nepieciešams
sakārtot elektroinstalācijas sistēmu un skatuves gaismu sistēmu; hidroizolācijas,
ventilācijas un lietus ūdens savākšanas sistēmu, veikt kosmētisko remontu deju zālei.
Centram steidzīgi ir nepieciešama jauna štata vieta – sētnieks-dārznieks.

Remtes kultūras nams
Brocēnu novada Remtes kultūras nams
Adrese - Brocēnu novads, Remtes pagasts „Kantora ēka”
Tālrunis 29404823,
e-pasta adrese - saulevar@inbox.lv
Vadītāja: Saulcerīte Evarsone
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Iestādes darbības raksturojums
Remtes kultūras nama galvenie uzdevumi ir nodrošināt kultūras valsts svētku,
piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras un interešu izglītības norišu
kvalitatīvu realizēšanu Remtes pagastā. Veicināt un atbalstīt mākslinieciskās
jaunrades procesus, novada kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, to tālāku
veidošanu. Piedalīties kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos,
konkursos.
Iestādes organizētās norises
Apmeklētāju
skaits

Maksas
pasākumi
Valsts un tradicion.
svētki
Konferences,
semināri
Informatīvas
sanāksmes
Amatieru koncerti
Profesionāļu
koncerti
Amatieru izrādes
Amatieru izstādes
Izklaides sarīkojumi
Reliģisko
konf.norises
Kinoizrādes

1
1

33
98

2

40

11

1405

7

280

Bezmaksas
pasākumi
7

Apmeklētāju
skaits
606

1

31

2

53

5

203

1
2
1

58
315
15

Mākslinieciskie kolektīvi

Deju kolektīvi
Siev.vok.
ansamblis
Folkloras kopa
Aerobikas
pulciņš

Pieaugušo
kolektīvi sk.
1
1

Pieaugušo
kol.dalībn.sk.
12
6

1
1

10
10

Vadītāji
1

Speciālisti

Darbinieki

Pamatdarbā
Blakusdarbā

Pārējie
2

4

Darbinieku izglītība

Augstākā
Augstākā citā
nozarē

Vadītāja
1

Speciālisti

Pārējie

4
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Vispārējā vidējā

2

Budžeta izlietojums
Ienākumi
18740.00

Pašvaldības budžets
Darba samaksa
Darba dev.VSAOI
Komun.maksājumi
Pārējie izdevumi

Izdevumi
6761.00
1629.00
7237.00
3113.00

Blīdenes kultūras nams
Brocēnu novada Blīdenes kultūras nams
Adrese - Blīdenes pag. „Ievas” LV 3852
Tel.29467311, fax.63864289
e-pasta adrese - marisne@inbox.lv
Vadītājs: Māris Neilands
2011.gadabudžets sastāda 22804,-Ls
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
Darbinieku atalgojums
Sociālā apdrošināšana
Komunālie maksājumi
Pārējie izd.

Summa
7027,1693,10455,3629,-

Darba vides nodrošinājums
Kultūras namā ir pieejams internets, dators un printeris, turpat pagastā
iespēja izmantot kopētāju skeneri, faksu. Darba nodrošināšanai pirms vairākiem
gadiem iegādātas skaņu pastiprinošas iekārtas, bet nepieciešams ir pilnveidot un
uzlabot iekārtas.
Piešķirtie finanšu līdzekļi 2011.gadā pietika vienīgi apkurei un algām,
nedaudz atvēlēts KN darbības nodrošināšanai.
Lielākie pirkumi
Iegādāts mūzikas centrs - 149Ls, deju kurpes – 120Ls, klavieru skaņošanai
50Ls, pirmsskolas bērnu paciņas 170Ls, vēl protams iegādāta tinte printerim, balvas,
ziedi un pārējās lietas, lai nodrošinātu KN darbību. Šajā sezonā, lai kolektīvi varētu
aizbraukt uz koncertiem, pārsvarā paši brauca ar saviem transporta līdzekļiem,
dažreiz izmantojām pašvaldības transportu – 14 vietīgu busu, kā arī jauno skolnieku
autobusu 31 vieta.
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Galveno risināmo problēmu raksturojums
• Darbiniekiem nav iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, jo novadā
tam nav paredzēti naudas līdzekļi, kursus apmeklē deju kolektīvu vadītāji, bet
diemžēl to dara par savu naudu.
• Ļoti nepieciešams remonts skatuvei, kā arī tualetēm, skatuves aizkari ir kritiskā
stāvolī, nolietojušies un ļoti cauri, kožu saēsti, nedarbojas mehānisms aizvēršanai
un, ja darbotos, tad nevarētu vērt, jo aizkari ir vienos caurumos.
• Arī skatuves apgaismojums ir sliktā stāvoklī, nav iespēju veikt kvalitatīvu
apgaismojumu.
• Remonts nepieciešams arī foajē telpā un koridoros, kur ļoti nolietojies linolejs.
Savācām materiālus un rakstījām projektu ELFLA par skatuves iekārtojuma
uzlabošanu un atjaunošanu, diemžēl projekts, naudas trūkuma dēļ, netika atbalstīts
un konkursam netika iesniegts, gaidīsim nākošo kārtu.
Personāls, izglītība
Kultūras namā strādā 2 darbinieki, abiem vidējās profesionālās izglītības.
Kultūras nama telpas ir ļoti plašas 1300 m2. Pulciņus vada 5 darbinieki no tiem 2 ar
augstāko izglītību, pārējie ar vidējo profesionālo izglītību.
Sabiedrības iesaistīšanās kultūras aktivitātēs
Kolektīvu skaits 5, pašdarbnieki 51.
• Jauniešu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiņa, kolektīvs pastāv no
2001.gada, piedalās Blīdenes kultūras nama rīkotajos pasākumos, kā arī novadu
rīkotajos pasākumos, bijuši dažādi izbraukuma koncerti Durbē, Lauberē, Zebrenē,
svinēja savu 10 gadu jubileju, piedalījās Saldumu svētkos Saldū un citur.
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Leti” – vadītājs Dzintars Kaksis,darbojas kopš
2003.gada novembra, piedalās pašu mājās rīkotajos koncertos, kā arī izbraukumu
koncertos – Jaunpilī, Liepājā, Pūrē, kā ari Lietuvā Ryškenai , „Aprīļa pilieni” Liepājā,
Par tradīciju jau kļuvuši VPDK sadraudzības koncerti, ko rīko pats kolektīvs janvāra
mēnesī un aicina pie sevis ciemos draugu kolektīvus.
• Teātra studija- vadītājs Māris Neilands. Piedalās pasākumos savā kultūras namā,
pasākumā Gaiķos, kā arī Saldū.
• Grupa DiDi’sBand - vadītājs Intars Gegusts. Piedalās dažādu pasākumu
organizēšanā kultūras namā, rīkoja paši savu koncertu, piedalījās ikgadējā
pasākumā „Dziediens” - nodrošināja muzikālo pavadījumu, piedalījās Saldū „mazajā
Saldus Saulē” koncertā. Darbojās 2011. gadā līdz maijam.
• 2011.gada decembrī dibinājās jauns kolektīvs – koris - vadītāja Dina Zariņa,
pieteicās 18 dalībnieki. Pirmā uzstāšanās bija decembra beigās pašdarbnieku
Ziemassvētku koncertā.
Iestādes darbs 2011. gadā
2011.gada sezonā pavisam rīkotas aptuveni 36 dažāda veida aktivitātes, gan
teātra izrādes kultūras namā, rīkoti dažādi koncerti un pasākumi kultūras namā –
notikuši vairāki ievērojamu un pazīstamu mākslinieku koncerti, tiek rādīts arī kino,
viesojās Uškānu ģimene, bija aicināta arī Zaļkalniņu ģimene, kas uzvarēja
Dziedošajās ģimenēs, diemžēl publikas atsaucība nebija, koncerts bija jāatceļ

42

Apmeklētākie pasākumi šajā sezonā bija „Ikgadējais Dziediens”, kā arī jauniešu deju
kolektīva 10 gadu jubilejas pasākums. Uz apmeklētākajiem koncertiem vidēji ir 120150 apmeklētāju, bet daudz reižu ir tikai 30- 40, kas ir ļoti zems rādītājs. Vairākus
koncertus palīdzēja sagatavot un tajos piedalījās instrumentālā grupa DiDi’sBand.
Interesants bija kultūras nama rīkotais pasākums ”Koru kari” uz Jāņiem, kurā
aicinājām kopā dziedāt Līgo dziesmas, kā arī citas zināmas dziesmas, šajā
pasākumā piedalījās dažādu kolektīvu kori- Jauniešu deju kolektīva koris, VPDK
„Leti” koris, bērnudārza koris, Stūru koris (bija viskuplākais apmēram 25 cilvēki), kā
ari Senioru koris
Deju kolektīvi piedaloties skatē saņēmuši labus vērtējumus Jauniešu deju
kolektīvs - I pakāpi, bet vidējas paaudzes deju kolektīvs ”Leti” II pakāpi.

Gaiķu pagasta Tautas nams
Brocēnu novada Gaiķu pagasta Tautas nams,
Adrese – Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, p/n Satiķi „Tautas nams”, LV-3873
Tālrunis – 63846346, fakss 63846337
Vadītāja: Ilze Konstante; mob. 26638076, ilzekonstante@inbox.lv
Iestādes darbības raksturojums
Brocēnu novada Gaiķu pagasta Tautas nams ir Brocēnu novada pašvaldības
pakļautībā esoša kultūras iestāde.
Tautas namā ir liela skatītāju – deju zāle (250 vietas) un banketu zāle, plaša
skatuve, aktieru telpas, foajē. Telpas ir skaistas, izremontētas, mājīgas, ziemā ļoti
siltas. Foajē regulāri tiek noformēts atbilstoši gadalaikam un svētkiem.
Mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Brocēnu novada
Gaiķu pagastā. Kultūras vērtību radīšana un saglabāšana.
Saglabāt amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošināt to piedalīšanos gan
vietējos, gan novada un ārpus Brocēnu novada kultūras pasākumos.
Organizēt kvalitatīvus kultūras pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.
Personāls
Tautas namā strādā 2 darbinieki (abiem vidējās speciālās izglītības).
Amatiermākslas kolektīvus vada 3 darbinieki (visiem augstākās izglītības).
Darbības rezultātu analīze
2011. gadā Gaiķu pagasta Tautas namā notika 39 pasākumi, tai skaitā 2
bērnu mākslas pulciņa darbu izstādes, 2 novada pensionāru saieti, kā arī 6 Gaiķu
pamatskolas pasākumi, 10 Gaiķu Luter. Baznīcas rīkotie Alfas kursi, 1
dievkalpojums. Tikusi izīrēta lielā zāle privātiem pasākumiem.
26.martā Gaiķu pagasta Tautas namā notika Brocēnu un Saldus novadu
Teātra svētki.
3.-5.jūnijā Satiķos notika Brocēnu novada svētki.
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Ņemot vērā valsts ekonomisko krīzi un nepietiekamo finansējumu, iespēju
robežās ir nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi.
Kopā ar Satiķu un Gaiķu bibliotēkām sarīkoti vairāki pasākumi.
Gaiķu Tautas namā darbojas
Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Antra Nadziņa.
Gaiķu amatierteātris „Dadzis”- režisore Vita Šteinberga.
Līnijdeju grupa „Satiķu meitenes”- vadītāja Laimdota Radionova.
Bērnu mākslas pulciņš – vadītāja Iveta Vekšina.
Gaiķu amatierteātris „Dadzis” nosvinēja 10 gadu jubileju. Piedalījās Brocēnu
un Saldus novadu teātru skatē. 7 reizes brauca rādīt izrādes citur, piedalījās „Satiķu
takas” prezentācijā. Bijuši sveikt citus teātrus jubilejās. Piedalījās pagastā rīkotajos
pasākumos.
Sieviešu vokālais ansamblis trīs novadu skatē Ezerē ieguva 1.pakāpes
diplomu un piedalījās Kurzemes novada skatē Kuldīgā. Oktobrī nosvinēja 10 gadu
jubileju. Ziemassvētku laikā sniedza koncertus gan Tautas namā, gan baznīcā un
Lutriņu pansionātā.
Līnijdeju grupa „Satiķu meitenes” piedalījās 2 koncertos Brocēnu kultūras un
izglītības centrā, kā arī pagastā rīkotajos pasākumos.
Budžeta izlietojums
Pavisam izdevumi Ls 18762, tai skaitā:
Atlīdzībai Ls 6383,
Pakalpojumiem Ls 8877,
Materiāliem, energoresursiem, biroja precēm Ls 426.
Tehniskais nodrošinājums
Tehniskais nodrošinājums ir vidējs, jo nav apskaņošanas aparatūras (uz
pasākumiem jāizīrē). Vajadzīgi jauni krēsli un papildus galdi.
Problēmu raksturojums
Trūkst apskaņošanas iekārtas. Vajadzīgi vēl krēsli, jo esošie ir sliktas
kvalitātes un bieži lūzt, kā arī papildus saliekamos galdus, jo lielos pasākumos to
trūkums rada problēmas. Būtu jāuzlabo skatuves apgaismojums.
Nākotnes ieceres
Saglabāt un attīstīt esošo amatiermākslas kolektīvu darbu, izveidot jaunus
kolektīvus. Turpināt nodrošināt Gaiķu pagasta iedzīvotājus un viesus ar labas
kvalitātes pasākumiem. Ieinteresēt iedzīvotājus apmeklēt pasākumus kuplākā skaitā.
Uzlabot TN materiāli tehnisko bāzi.
Turpināt veiksmīgu sadarbību ar Satiķu un Gaiķu bibliotēkām.

Brocēnu pilsētas bibliotēka
Brocēnu pilsētas bibliotēka
Adres - Lielcieceres iela 10, Brocēni, LV 3851
tel/fakss 63865955 , brocbibl@navigator.lv
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Vadītāja: Valda Ozoliņa
Iestādes darbības virzieni un mērķi
Brocēnu pilsētas bibliotēka apkalpo iedzīvotājus Brocēnu pilsētā un visā
Brocēnu novadā. Bibliotēkas darbības mērķis - iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā
apkalpošana un informācijas sniegšana, automatizētas bibliotēkas veidošana.
Brocēnu bibliotēka veic publiskās bibliotēkas funkcijas. Attiecībā pret citām novada
publiskajām bibliotēkām pilda novada centrālās bibliotēkas uzdevumus un funkcijas.
Brocēnu pilsētas bibliotēka kopā ar bibliotēku Emburgā veido struktūrvienību
„Brocēnu pašvaldības bibliotēka”.
2011.gads bibliotēkā ir bijis izaicinājumu un vietējo aktivitāšu gads.
Nepietiekama finansējuma apstākļos nācies optimizēt resursus un pārkārtot savu
darbību. Vairāk organizēti pasākumi un aktīvāks kļuvis lasītāju klubs un IT draugu
grupa. Pieaudzis novadīto bibliotēkmācību stundu skaits. Notiek mērķtiecīgs darbs ar
bērniem dažādās vecuma grupās – no bērnudārza audzēkņiem līdz vienpadsmitās
klases skolēniem, kuriem jāraksta pētnieciskie darbi.
Realizējām projektu „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”, kura
aktivitātes uzskatām par veiksmes stāstu vietējā sabiedrībā. Fotokursi un radošās
laboratorijas aktivizēja broceniekus un sagatavotā izstāde guva ievērību sabiedrībā.
Bibliotēkas lietotājiem maz vietu lasītavā un telpai vajadzīgs remonts.
Lasītavā atrodas 8 publiskā interneta vietas, klusā lasītava ar 12 sēdvietām un 3
darbinieku vietas grāmatu apstrādei, uzziņu meklēšanai un citam darbam.
Nepieciešams interneta piekļuves vietas pārcelt uz citu bibliotēkas daļu. To
iespējams izdarīt, ja bibliotēkas krātuvi pārceļ uz citu telpu. Nepieciešama elektrības
instalācijas un apgaismojuma lampu maiņa.
Personāls, skaits, izglītība
Brocēnu pilsētas bibliotēkā 4 bibliotekārie darbinieki un pusslodze tehniskais
darbinieks. Diviem bibliotekārajiem darbiniekiem ir speciālā augstākā izglītība.
Bibliotēkā praksi 5 mēnešus strādāja datortehniķe.
Darbinieki
(amats)

Izglītība (beigšanas gads)
augstākā
speciālā

augstākā
cita

vadītājs

2009.

2007.

vec.
bibliotekārs

2006.

studē

vidējā
spec.

vidējā

1977.

1977.
1978.

bibliotekārs

2005.

bibliotekārs

1958.

2011.gadā visi darbinieki tika nodarbināti nepilnu slodzi, bet, strādājot pēc
slīdošā grafika, nodrošināja pamatpakalpojumus, organizēja pasākumus un realizēja
projektu.
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Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā
Bibliotēkā reģistrēti 1021 lietotāji. Vidēji viens lasītājs bibliotēku apmeklējis 11
reizes gadā, vidēji gadā katram lasītājam izsniegtas 54 vienības. Bibliotēkas krājums
Brocēnos – 22187 eksemplāri. 2011.gadā veikta krājuma attīrīšana. Krājuma
apgrozība palielinājusies no 2,3 uz 2,5. Darbinieki piedalījušies 16 profesionālās
pilnveides un tālākizglītības pasākumos un organizējuši 2 seminārus. Bibliotēkas
organizēto programmu un aktivitāšu skaits – 26. 2011.gadā nokomplektētas un
apmācītas 6 datorapmācību grupas un noorganizēti fotokursi (projektā), kopā šos
kursus apmeklējuši 43 interesenti.
2011.gadā no Brocēnu 510 bērniem un jauniešiem kā lasītāji reģistrēti 334
jeb 66 %. Bibliotēkai ir sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm “Varavīksne” un
“Mūsmājas”, kuru audzēkņiem organizējam bibliotēkmācību stundas. Pēc vecāku
ierosinājuma mācību gada beigās jūnijā organizējam atklājumu nedēļu
pirmklasniekiem. 2011.gadā pieteicās tik daudz bērnu, ka to organizējām divas
reizes – mēneša sākumā un beigās. Notika 10 bibliotēkmācību stundas astoto un
vienpadsmito klašu skolēniem, kuriem jāraksta pētnieciskie darbi.
Iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas finanšu līdzekļus veido Brocēnu novada
domes piešķirtie budžeta līdzekļi, mērķdotācijas, maksas pakalpojumi. No 21667 Ls
pašvaldības budžeta finansējums ir 21291 Ls (tajā skaitā 25 Ls maksas
pakalpojumi), mērķdotācija no valsts budžeta 376 Ls. Krājuma komplektēšanai
grāmatām iztērēti 1015 Ls, kas ir nepilni 0.30 Ls uz iedzīvotāju apkalpojamā teritorijā.
No bibliotēkas budžeta 58 % izlietoti atalgojumam, 7 % krājuma papildināšanai.
Bibliotēkā 10 datorus lieto apmeklētāji, 4 datorus izmanto darbinieki gan
darbam, gan uzziņu meklēšanai apmeklētājiem. Datoru vecums 4-5 gadi. Ir
pastāvīgais un bezvadu internets. Bezvadu internetu izmanto gan lasītavā savos
līdzpaņemtajos datoros, gan atrodoties ārpus bibliotēkas – kāpņu telpā un ēkas
tuvākajā apkārtnē. Ir integrētā bibliotēku informācijas sistēma Alise, bet finanšu
trūkuma dēļ 2011.gadā nenoslēgtais līgums ar Saldus pilsētas bibliotēku (SPB) radīja
situāciju, ka nav iespējas ar to strādāt. 2011.gadā projektā bibliotēkai iegādāts dators
un monitors 32 collas, lai to varētu izmantot pasākumos. Bibliotēkā ir fotoaparāts,
kuru izmanto novadpētniecībai.
Tiek izmantotas bibliotēkām abonētās datubāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka
un Letonika, filmas.lv, bibliotēkā ir izmantojamas 4 datubāzes ar novadpētniecības
materiāliem. Viens kopētājs un 2 multifunkcionālās iekārtas nodrošina melnbalto.
Darbinieku lietošanai (galvenokārt novadpētniecībai) ir labas kvalitātes skeneris A4
formātam. Atsevišķos gadījumos mācībām vai oficiālu iesniegumu ieskanēšanai
bibliotēkas lietotājiem veicam skenēšanas pakalpojumu, taču ļoti nepieciešams
iegādāties atsevišķu skeneri, lai to varētu lietot apmeklētāji.
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Analizējot bibliotēkas telpu noslogojumu pa stundām, secināts, ka mazāk
apmeklētāju ir pēdējā darba stundā pirms slēgšanas un sestdienu rītos. Secinājums
– sestdienu rītos bibliotēkā varētu organizēt bērniem multfilmu demonstrēšanu ar
dažādiem uzdevumiem par tām. Darbalaiks mainīts par vienu stundu pēc lasītāju
vajadzību izpētes. Bibliotēka atvērta 36 stundas nedēļā: pirmdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien no 12.00 līdz 18.00 vakarā, no 10.00 līdz 16.00 otrdienās un
sestdienās.
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Galveno risināmo problēmu raksturojums
Brocēnu bibliotēka atrodas Brocēnu novada Brocēnu pilsētā pašvaldībai
piederošā ēkā, kurā izvietots arī Brocēnu kultūras centrs. Bibliotēkā ir abonements,
lasītava un sabiedriskais interneta pieejas punkts.
Ēkai (1960), kurā atrodas bibliotēka, nepieciešams remonts. Bibliotēkas telpas ir
šauras, nav telpu grāmatu apstrādei un personālam, datorlietotāji traucē lasītavas
apmeklētājiem. Ziemā telpās pārāk zema temperatūra, kaut arī veikta logu nomaiņa.
Fiziski novecojusi elektrības instalācija, nepiemērots apgaismojuma lampu
izkārtojums. Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinoša.
Nepieciešamo remontu iespējams veikt pa daļām, neslēdzot bibliotēku. Tam
nepieciešama telpa, kur uz dažiem mēnešiem izvietot grāmatas. Lai atdalītu interneta
lietotāju vietas no lasītavas vietām, bibliotēkas krātuve jāpārceļ uz citu telpu, kurā
jāiekārto arī darbinieku atpūtas vieta.
Iegādāto grāmatu skaits bibliotēkā 2007.-2011.g.
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2011.gadā mazs iepirkto grāmatu skaits, to ierobežoja finansējums.
Nespējot apmierināt pieprasījumu pēc jaunajām grāmatām, īpašu uzmanību
veltījām citām lietotāju vēlmēm. Novērojām, ka pieprasījums ir pēc bibliotēkmācību
stundām un apmācībām par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Apmeklētāji pa mēnešiem 2011.g.
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Analizējot apmeklējumu pa mēnešiem, secinām, ka aprīlī un jūlijā tas
vismazākais – šajos mēnešos darba dienu skaits gadā bijis mazs. Grafikā
redzama tendence, ka, sākoties lauku darbiem aprīlī, samazinās apmeklētāju
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skaits. Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās nav atvērta, bet tas nav
iemesls samazinājumam, kurš sākas jau aprīlī. Maijā un jūnijā apmeklētāju mazliet
vairāk, jo tas ir mācību gada noslēgums ar eksāmeniem un interesi par ieteicamo
literatūru.
Bibliotēkā apspriests plāns darbam nepilnīga finansējuma situācijā, kad algas
samazinātas un trūkst naudas pamatpakalpojumu nodrošināšanai. Veikta grāmatu
apmaiņa novada robežās, dāvinājumu piesaiste, LNB resursu izmantošana,
interneta resursu aktīvāka izmantošana un dokumentu elektroniskā piegāde.
Organizēta 2 lietotu datoru saņemšana no Swedbankas Saldus filiāles. Jauno
grāmatu trūkumu centāmies kompensēt ar izglītojošiem pasākumiem par
aktuālām tēmām.
Projektu darbs
Nr.p
.k.

Projekta
nosaukum
s

Kur
iesniegts
projekts

Projekta
statuss

Projekta
mērķis

Projekta
reultāti

1.

„Photovoic
e stiprina
ģimeni un
aktivizē
sabiedrību
”,

EIFL Itālijā

Projekta
turpinājum
s
2012.gadā

aktivizēt
vietējos
iedzīvotāju
s un
audzināt
jaunus
sabiedriski
aktīvus
cilvēkus
pašvaldīb
ās

Noorganizētas
radošās
laboratorijas,
izveidota
fotoizstāde,
sagatavots
metodiskais
materiāls

Projekt
a
kopējai
s
budžets
1292
Ls

Projektā organizētas radošās laboratorijas par tēmu “Aktualitātes manā
pašvaldībā”. Šajās aktivitātēs iedzīvotāji apguva jaunās IKT un tās izmantoja
fotogrāfijās, dokumentējot problēmsituācijas pašvaldībā. Izveidotie materiāli tika
apspriesti diskusijās kopā ar pašvaldības darbiniekiem un sadarbības partneriem kā
arī tiks izmantoti skolās mācību procesā. Aktīvākie no radošo laboratoriju
apmeklētājiem tika sagatavoti par bibliotekāru palīgiem, kuri pēc projekta beigām
palīdzēs iedzīvotājiem darboties bibliotēkās, turpinot projektā iesāktās aktivitātes.
Projekts paredzēts ar valsts nozīmes ietekmi, jo 2012.gadā tiks izveidots metodiskais
materiāls publisko bibliotēku bibliotekāriem par jauna pakalpojumu piedāvājumu un
ieviešanu.
Papildinformācija
Darbojas IT draugu klubs. Uz nodarbībām katru otrdienu no 10.00 līdz 12.00
aicināts ikviens. Nodarbības vada bibliotēkas darbinieki vai arī nodarbību apmeklētāji
paši darbojas, pielietojot agrāk iemācīto (piemēram, apstrādā fotogrāfijas vai veido
prezentācijas). Brocēnos bez datorprasmēm ikviens var pieteikties uz kursiem.
Bibliotēkā darbošanās domubiedru grupā pozitīvi ietekmē tās dalībniekus, viņi kļuvuši
dzīvespriecīgāki, apguvuši mūsdienīgas prasmes un daudzi no viņiem tās pielieto,
sazinoties ar radiniekiem ārzemēs. IT draugu grupā dalībnieki manās, tiek
apspriestas jaunu projektu idejas.
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Līdzfinansēt
ājs,
summa
Brocēnu
pašvaldības
bibliotēkas
ieguldījums
natūrā 761 Ls

Sniedzam konsultācijas datorlietotājiem, pētniecisko darbu rakstītājiem,
interesentiem par projektu iespējām, lauku atbalsta speciālistam novadā un katram
interesentam. Konsultācijas sniedzam arī Brocēnu novada bibliotekāriem un
koordinējam darbu novadā. Pavasarī skola organizēja konferenci, kurā Brocēnu
iestādes apsprieda sadarbības iespējas un nākotnes izaicinājumus. Tajā aktīvi
piedalījās bibliotēkas pārstāvis. Brocēnu pašvaldības bibliotēka saņēma pateicību
par atsaucību un atbalstu sadarbības veicināšanā. Regulāri savu darbību koordinē
pilsētas un skolas bibliotēkas Brocēnos.
Sabiedrību informējam ar „Saldus Zemes” un Brocēnu novada informācijas
lapas palīdzību. Bibliotēkas publicitāti veido arī lasītāju kluba aktīvisti, kuri
www.draugiem.lv ievieto galerijas par bibliotēkas aktivitātēm un pasākumiem.
Bibliotēkas vadītāja sagatavoja divus apjomīgus rakstus republikas presei
par divpadsmit bibliotekāru no Latvijas piedalīšanos apmācību projektā ASV. Viens
tika publicēts Latvijas Pašvaldību savienības izdevumā “Logs” Nr.2/2011, otrs raksts
publicēts
“Bibliotēku
Pasaulē”Nr.
53/2011,
kurš
elektroniski
pieejamshttp://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bibliotekupasaule/ozolina-asv-bibliotekas-un-fish-filozofija.pdf
Videostāsts par IT draugu grupu Brocēnos tika demonstrēts LTV 1 kanālā
dažādos raidījumos kā piemērs bibliotēkas un tās lietotāju aktivitātei. Arī datorkursi
pamatiemaņu apguvei pieaugušajiem veido veiksmīgu bibliotēkas tēlu, kura spēj
atsaukties uz vajadzībām sabiedrībā.
Bibliotēka Brocēnos nodrošina lietotājus ar Brocēnu novada domes
sagatavoto un publicēto informāciju: domes sēžu protokoli, citi materiāli un infolapa
„Brocēnu novadā” atrodas lasītavā.

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle Emburga
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle Emburga,
Adrese - Bērzāju 6, Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu nov., LV- 3851
Tālrunis - 63824165
e-pasts - bibl.emburga@saldus.lv
Bibliotekāre: Māra Zariņa
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle „Emburga” ir Brocēnu novada domes
kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas,
elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī
nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Brocēnu novada
iedzīvotājiem un visiem interesentiem.
Bibliotēka veic informācijas, izglītības un sabiedrības centra, cilvēcisko
kontaktu tīkla veidošanas funkcijas.
Informēt un izglītot pagasta iedzīvotājus, organizēt viņu atpūtu un brīvo laiku,
veicināt saikni ar pagasta pašvaldību.
Bibliotēkas loma ir sakārtot un piedāvāt informāciju Brocēnu novada
iedzīvotājiem. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzu,
tematisko mapju, literatūras popularizēšanas pasākumu, reklāmu stendu, lietotāju
apmācības un citu formu veidā.
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā ir viens darbinieks ar vidējo profesionālo izglītību citās jomās. Katru
gadu kvalifikācija tiek paaugstināta dažādos mācību semināros un kursos. 2011.
gadā apmeklēti 6 profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumi.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā
Bibliotēkas fonds atrodas vienā telpā un katrai lietotāju grupai ir sava vieta
kurā netraucēti var strādāt. Bērniem ir savs stūrītis kurā, bez grāmatām ir arī spēles,
rotaļlietas, kuras atnesuši paši bibliotēkas lietotāji. Bibliotēkas mazie lietotāji ir
sajūsmā. Tīņiem ir savs stūrītis ar pufīgu krēslu, šahu un dambreti, domino. Arī
pensionāram ir vieta, kur palasīt kādu žurnālu.
Bibliotēkas darba rādītāji
Iespieddarbu
kopskaits
6773

Apmeklētāju
skaits
4079

Lasītāju
skaits
191

Literatūras
izsniegums
8480

Bibliotēkā noorganizēti - 13 pasākumi un izliktas - 37 izstādes.
Ar izstādēm atzīmētas ievērojamākās atceres un jubilejas. Atbilstoši
gadalaikam izliktas izstādes lauku darbiem, veselībai, ārstniecības augu vākšanai,
dārza labiekārtošanai.
Tā kā pasākumi notika kopā ar bērniem, tie tika organizēti brīvlaikā, kad bērni ir brīvi
un tiek uz pasākumiem:
• Oliņ boliņ-bums,
• Jautrā pēcpusdiena,
• Nāc un piedalies jautrajās sacensībās,
• Tikai pūce lielā kokā sēro, tumsā medījumu vēro (konkurss-zīmējam pūci un
krāsojam mandalu-pūci),
• Esi vērīgs un uzmanīgs,
• Paņem ja vari (jautājumu konkurss par Brocēnu novadu, dabu, augiem ,
dzīvniekiem),
• Un mazliet no manis tev tiek…(Dzejas dienas)
Radošās darbnīcas:
• Ziedu gatavošana, brošu gatavošana, atstarotāju šūšana, dekupāžas tehnikā
dāvanu gatavošana, apsveikumu kartiņu taisīšana, eņģeļu darbnīca, adventes
vainaga veidošana, sveču apgleznošana.
• Rūķi dullojas(nenopietnie Ziemassvētki visiem čaklajiem rūķiem).
• Tika organizēta ekskursija uz Dobeli – ceriņu burvība.
Darbnīcas vadījām mēs pašas s/k Emburga, cita aizgāja uz kursiem Saldū lai
iemācītos ,citai tas bija hobijs, cita no interneta iemācījās, lai varētu nodarbībā mācīt
citiem
Nodarbībās nāca gan pieaugušie, gan bērni. Kopā visos pasākumos
piedalījās 124 cilvēki.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
Izdevumi kopā
Krājuma

Summa LVL
8397
545
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Citi ienākumu avoti
Pakalpojumi
Bruto darba samaksa
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

375
3970
2729
840

Galveno risināmo problēmu raksturojums
Bibliotēka nevar iegādāties daudzus preses izdevumus un grāmatas, labs
kontakts ar bibliotēkas lietotājiem, jo viņi atnes uz bibliotēku savus abonētos
žurnālus, kurus paši ir izlasījuši. Tādā veidā bibliotēkas lietotājiem bija iespēja lasīt
tādus žurnālus, kurus bibliotēka nav pasūtījusi: Ievas Stāsti, Mans Mazais, Taka,
Marta, Patiesā Dzīve, Santa, Ilustrētā Junioriem.

Remtes pagasta bibliotēka
Brocēnu novada Remtes pagasta bibliotēka, vietējās nozīmes bibliotēka
Adrese - „Kantora ēkā”, Remtes pagasts, Brocēnu novads; LV 3871
e-pasts :laumajekuma@inbox.lv
tālrunis: 63846634
Bibliotekāre: Lauma Jekuma
Bibliotēkas darbības mērķis
Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.
Bibliotēka reģistrēta BLB0018 2013.gada 29. augustā Bibliotēku reģistrā.
Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, tai skaitā Bibliotēku
likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem LR likumiem, MK noteikumiem, Brocēnu
pašvaldības apstiprinātiem Remtes pagasta bibliotēkas darbības nolikumu un
lietošanas noteikumiem, kuri apstiprināti 2010.g. 26.aprīlī.
Remtes pagasta bibliotēkas finansu līdzekļus veido Brocēnu pašvaldības
piešķirtie budžeta līdzekļi, mērķdotācijas, maksas pakalpojumi, ziedojumi un
dāvinājumi.
Bibliotēka akreditēta līdz 2013.gada 5.augustam.
Bibliotēkas uzdevums
Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas
saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus.
Saviem lietotājiem Remtes pagasta bibliotēka nodrošina:
• informācijas strukturizāciju, atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem;
• daudzveidīgas informācijas ieguves iespējas kultūras, informācijas, izglītības,
sociālās, kā arī izklaides jomās;
• krājumu atbilstību lietotāju pieprasījumam un vajadzībām izglītības attīstībā un
mūžizglītībā;
• pieeju bibliotēkā uzkrātā kultūras mantojuma izmantošanai tradicionālā un
elektroniskā formā.
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Remtes pagasta bibliotēkas darbība
Remtes pagasta bibliotēka ir Brocēnu novada pašvaldības Remtes pagasta
pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas misija ir sniegt
informāciju lietotājiem, bibliotekāram darboties kā vidutājam starp sabiedrību un
zināšanām.
Bibliotēkas mērķi un uzdevumi ir iestrādāti pagasta bibliotēkas attīstības
vidējā termiņa plānā.
No Tukuma arhīva saņemta pierādoša izziņa par bibliotēkas dibināšanas
gadu 1946.gadā. Bibliotēka pieejama Remtes pagasta iedzīvotājiem. Pagasta
bibliotēku apmeklē 259 lietotāji, no tiem 118 ir skolēni, kuri mācās Remtes pagasta
pamatskolā, Brocēnu un Saldus visusskolās. Pagasta bibliotēku apmeklē arī
studenti, kuri mācās Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Bibliotēka ir tā vieta, kur
iedzīvotāji var paceļot internetā, lasīt grāmatas, laikrakstus, žurnālus, mācīties,
atpūsties un izklaidēties.
Bibliotēka atrodas pagasta centrā un apkalpo Remtes pagasta skolu ar 94
skolēniem un 16 skolotājiem, bērnudārzu grupu, divus veikalus, medpunktu,
pansionātu „Atpūtas” un pārējo individuālo māju iedzīvotājus. Bibliotēka apkalpo arī
iedzīvotājus no blakus – Viesatu (Jaunpils novada), Blīdenes, Gaiķu (Brocēnu
novada) un arī Saldus novada pagastiem.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēkas darba laiks ir iekārtots tāds, lai katrs apmeklētājs varētu izmantot
bibliotēku sev vēlamā laikā. Bibliotēka atvērta pirms plkst. 9.00 no rīta, kas dod
iespēju skolēniem apmeklēt pirms stundu sākšanās. Pieaugušie preses lasītāji arī
vēlas laikrakstus saņemt no rīta.
Pēc plkst. 9.00, kad sākušās stundas, ir laiks, kad notiek grāmatu apstrāde,
norakstīšana, grāmatu labošana un citas darbības, kas saistītas ar bibliotēkāro
darbu. Pie jauniegūtajām grāmatām lasītājs var tikt pēc 1-2 dienām, atkarībā no
apstrādājamo grāmatu skaita.
Bibliotēkā visi pasākumi ir par brīvu – lasīt grāmatas, laikrakstus, izmantot
internetu.
Ikdienā bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas konsultācijas par datoru
izmantošanu.
Bibliotēkā iekārtota lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca. Ir izdalītas
anketas par bibliotēku, tās apkalpošanu saistītiem jautājumiem. Izanalizētas un
labākie priekšlikumi ieviesti darbā.
Telpas 1976.gadā pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. Pirms tam šeit bija
dzīvokļi. Lai lietotājiem būtu patīkami bibliotēkā ienākt un uzturēties, 2008.gadā
izremontēja telpas. Telpas ir gaišas un siltas. Ziemā ļoti labi strādā apkure, kas
nodrošina siltumu ne tikai skolai, bet arī kultūras namam un bibliotēkai, kas atrodas
kultūras nama ēkā.
SBA (starpbibliotēku abonements) izmantošana: Šogad saņemtas 77
grāmatas no citām bibliotēkām, pārsvarā no Brocēnu bibliotēkas krievu valodā.
Aizdotas 58 grāmatas, galvenokārt Gaiķu bibliotēkai.
Bibliotēkas pakalpojumu attīstības prognoze 2007. - 2012.gadam
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mērķis - automatizēta pagasta bibliotēka.
Esošo pakalpojumu uzlabojums
• mācību, darba kvalifikācijas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveide;
• lietotāju apmācības elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā aktualizēšana;
• jaunieguvumu krājumu īpašo kolekciju popularizēšana.
• izdevumu automatizēta izsniegšana –saņemšana;
•attālā izdevuma rezervēšana un pasūtīšana;
• bibliotēku savstarpējās kooperācijas attīstība pakalpojumu piedāvāšanā,
pasākumos un projektos.
Lai pilnīgāk apmierinātu lietotāju vajadzību pēc informācijas, katru gadu bibliotēkā
piekomplektēju uzziņu literatūru.
Sniedzu dažādas uzziņas. 2011.g. izsniegtas 145 uzziņas. Biežāk prasa
jautājumus no nozaru literatūras. Studenti iegriežas bibliotēkā meklējot literatūru
studijām, visbiežāk par psiholoģiju, audzināšanu un finansēm. Lasītājiem iespējams
izmantot arī internetu, datu bāzi ”Letonika”, „Lursoft”, Saldus bibliotēkas elektronisko
kopkatalogu. Bibliotēkas lietotāji - skolēni izmanto arī novadpētniecības materiālu
krājumus savu projektu realizēšanā. Datu bāzi „Letonika” abonēju jau vairākus
gadus. Bieži skolēni meklē caur www.Google.lv, www.letonika.lv Iespēja izmantot
abonēto datu bāzi www. lursoft.lv. Ir iespēja izmantot Saldus novada vai citu Latvijas
bibliotēku kopkatalogus.
8395 eksemplāri no bibliotēkas krājuma ievadīti programmā „Alise 4i”, kas
sasniedz 96.1 % no bibliotēkas kopējā krājuma 9732 (vienības). Ar 2010.g. jūniju
grāmatas programmā „Alise 4i” neievadu, bet ierakstu inventāra grāmatā un kataloga
kartiņas iepludinu alfabētiskajā katalogā.
(Ar 2012.gada 5. aprīli ir atjaunots līgums un notiek grāmatu ievade programmā Alisē
4i).
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotekārs. Ar 2010.gadu Brocēnu
novada pašvaldība visām novada bibliotēkām atcēla „vadītājs” „uz „bibliotekāru”.
Darba līgumu slēdz Brocēnu pašvaldība. Bibliotekāre arī veic apkopējas un sētnieces
pienākumus. Tas viss ir iekļauts vienā atalgojumā. Bibliotēka strādā uz 0,8 slodzi, bet
darbs bija jāpadara pilnas slodzes apmērā, savādāk strādāt nav iespējams.
Nepārtraukti tiek paaugstināta profesionālā kvalifikācija. 2005.gadā ieguvu
Latvijas Kultūras koledžas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību,
kurā piešķirta Bibliotēku informācijas speciālista kvalifikācija. Lai uzzinātu kādas
aktualitātes notiek bibliotekāru darbā, piedalos semināros un kursos, kurus rīko
Saldus pilsētas bibliotēka.
Šogad esmu piedalījusies 8 semināros, kuros bija runāts par bibliotēkas
darbu, uzzināts jaunākais. Piedalījos izbraukuma seminārā Pampāļu bibliotēkā un
Igaunijas bibliotēkās - Paidē, Vīlandē un Tīrē. Arī piedalījos Latvijas Nacionālās
bibliotēkas rīkotajā braucienā uz Turciju, kurā apskatījām Stambulas 2 bibliotēkas.
Katrā no bibliotēkām var gūt ko jaunu, interesantu.
Pampāļos apskatījām un paši darbojāmies podnieku darbnīcā, kurā mācījāmies
izgatavot izstrādājumus no māla.
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Veiksmes stāsts
2011.gada veiksmīgakais notikums bija iespēja aizbraukt pieredzes braucienā uz
Turciju - Stambulas un Igaunijas republikas Virjas, Tiri un Paides bibliotēkām. Liels
gandarījums ir redzēt jaunas skaistas, plašas bibliotēkas, iepazīties ar tautas kultūru.
Bibliotēkas finanšu nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā
Finansējums Ls

2009.gads

2010.gads

2011.gads

Kopējā
dinamika(+/-)

Kopā
Pašvaldības
budžets
Fondu
piešķīrumi
(VKKF u.c.)
Maksas
pakalpojumi
Sponsorējumi,
ziedojumi

7072
6372

6168
5818

6949
6785

24

0

24

+

0

0

0

0

141

174

140

_

+

+

Pēdējo trīs gadu pieškirtās summas lasīšanas veicināšanas pasākumam „Bērnu
žurija” un „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegādei publiskajām bibliotēkām”
Gads
2009
2010
2011

Projekta nosaukums
Grāmatu skaits
Lasīšanas
veicināšanas 5
programma „Bērnu žūrija”
Lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu žūrija”
Lasīšanas
veicināšanas 6
programma „Bērnu žūrija”

Summa
23.79
0
24.54

(Summa 24.54 bija par 2010.gada „Bērnu žūrijai iedalītās grāmatas saņēma novēloti
janvārī). Grūti iepirkt bērnu grāmatas, jo nav zināmas kādas būs iedalītas „Bērnu
žūrijai”. Šogad nepiedalījos VKKF kultūras programmā „Bērnu žūrija”, jo pabalsts
2010.gadā bija neliels un ar nokavēšanos-saņēmu tikai janvārī. To vietā izvēlējos
savu „Bērnu žūriju” no sava fonda grāmatām. 11 bērni izlasīja visas 6 grāmatas.
Bērni saņēma dāvanās – grāmatu.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
Stāvoklis
Bibliotēkas ēkas (vai ēkas, 1880
kurā atrodas bibliotēkas
telpas) būvniecības gads
Telpu kopējā platība (m²)
106 m²
Krātuvju telpas (m²)
7 m²
Lasītāju
apkalpošanas 98 m²
telpas (m²)
Lasītāju darba vietu skaits 16
bibliotēkā
Telpu tehniskais stāvoklis
106 m²
Kad pēdējo reizi veikta 2008

Piezīmes, komentāri
Pielāgotajās telpās 1968.
gadā ievietoja bibliotēku.
Labs
Par mazu
Labs
Labs
Labs
2008.g.
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rekonstrukcija, kapitālais
vai kārtējais kosmētiskais
remonts
Apgaismojuma attīstība
apmierinošs
Mēbeļu
un
pārējā labs
aprīkojuma atbilstība

Nepieciešams uzlabot
2011.- putekļsūcējs

Bibliotēka atbilst bibliotēkas uzdevumiem. Finansējums nodrošina bibliotēkas
funkciju veikšanu, ievērojot dotos MK normatīvus.
Lai apmierinātu visus bibliotēkas lietotājus, izmantoju Saldus un Brocēnu
bibliotēkas pakalpojumus caur SBA. Arī citas novada bibliotēkas grāmatas izmantoja.
Arī Remtes bibliotēkas fonda grāmatas tiek izmantotas citu bibliotēku lietošanā.
Sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām, publicitāte
Lai sabiedrību informētu par bibliotēkas pakalpojumiem, funkcijām Saldus
bibliotēkas mājas lapā un Brocēnu novada mājas lapā ir ievietotas informācijas par
pagasta bibliotēku. Bibliotēkas tēlu veido arī raksti, kurus korespodenti ievieto preses
izdevumos.
Bibliotēkā ir izveidoti albūmi, kas saistīti ar bibliotēkas darbību. Bibliotēkas
noteikumi ir pieejami jebkuram lietotājam. Šogad izvietoju jaunāko gramatu izstādes
par ievērojamiem cilvēkiem, gadskārtām, valstiski svarīgiem notikumiem – kopā 104
izstādes. Bija izgatavotas 4 uzskates plāksnes: „Bibliotēkas ārzemēs un pie mums”,
„Bibliotēka un lietotāji”, „Novadniece-tēlniece Arta Dumpe”, „Novadnieks Nopelniem
bagātais skatuves mākslinieks Alfrēds Videnieks”.
Sadarbībā ar sieviešu klubiņu „Ideju kalve” izliktas izstādes „Advente”, „Ziedi
manā dārzā”. Izgatavojām „Dāvanas”, kuras pasniedzām Eiropas deju kolektīviem
Remtes kultūras nama pasākumā. Bija arī viena rokdarbu izstāde, kura bibliotēkas
apmeklētājiem tiešām patika, jo galda sedziņas bija adītas, ne tamborētas.
Izgatavoja arī „Lieldienu ligzdas”. Parasti aktīvi iesaistās 4 - 6 cilvēki.
Pasākums
Izstādes
Tematiskie
un
citi
pasākumi

Skaits
2009.
78
10

2010
81
16

2011
104
18

Apmeklējums
2009
2010
x
x
82
129

2011
x
95

Sadarbībā ar skolu, pagasta bērnudārza grupu notiek literāri pasākumi,
lasījumi, dzejas dienas, bibliotekārās stundas. Skolēniem patika konkurss „Iegūsti vai
zaudē”, kurā, pareizi atbildot uz jautājumiem, bija iespēja vinnēt saldumus.
Lai pateiktu paldies bibliotēkas lietotājiem, kuri ziedo bibliotēkai savus
izlasītos žurnālus, uzaicināju viņus piedalīties ziemassvētku pasākumā.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Remtes pagasta bibliotēkas prioritātes bibliotēkas krājumu un informācijas resursu
attīstībā:
• bibliotēku krājuma daudzveidības nodrošināšana, akcentējot elektroniskās
informācijas nesējus;
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• rekataloģizācijas process – visu iepriekšējo gadu izdevumu ievade
elektroniskajā katalogā.
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laika, tās vērtējums
Gads

Fondā

Ienācis

Izslēgts

2009
2010
2011.

9862
9040
8747

80
127
169

902
435
178

Fondā
beigās
9040
8732
8738

gada

Secinājums: Norakstīšana. Grāmatu fonds nedaudz samazinās, jo katru gadu
notiek bibliotēkas krājuma rekomplektēšana no dubletēm, nolietotām un maz
pieprasītām. Šogad norakstītas 163 grāmatas par summu Ls 67.50. Galvenokārt
norakstītas nolietojušās un novecojušās grāmatas. Norakstīšana un iepirkums ir
līdzsvarā.
Jauniegūtie. Šogad pašvaldības dotie līdzekļi ir 2010.gada līmenī,
Bibliotēkai budžetā grāmatu iepirkšanai piešķirti Ls 300.00 gadam. Bibliotēkai
jaunākās grāmatas iepērk Latvijas grāmatā, Kontinentā, Dainās, ABC Zvaigznē un
izdevniecības Virja izbraukuma tirdzniecībā. Grāmatām cenas ir dārgas par Ls
368.00 var nopirkt tikai 78 grāmatas. Vidēji grāmata izmaksājusi Ls 4.72 (Šeit ir
iepirktas arī nocenotās grāmatas). Presei piešķirts gadam Ls 250.00. Arī preses
izdevumiem cenas ir dārgas, jo 8 nosaukumi izmaksā Ls 65.00 ceturksnim.
Jāpaaugstina domes piešķirtie līdzekļi grāmatu un preses iegādei.
Bibliotēkas Izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā
Gads
2009
2010
2011

Lietotāji
256
262
259

Secinājums: pēdējo gadu laikā ir tendence samazināties lietotāju skaitam, jo skolā un
pagastā samazinās skolēnu skaits.
Gads

2009
2010
2011

Apmeklējums
Kopējais

T.sk.bērni

6626
8566
7852

4389
5287
4280

Secinājums:līdz ar to, ka pagastā samazinās iedzīvotāju skaits, samazinās arī
apmeklējumu skaits.
Otrs iemesls ir tas, ka iedzīvotājiem mājās ir interneta pieslēgums, tādēļ nav
vajadzības apmeklēt bibliotēku.

Izsniegums
t.sk.bērniem

2009

2010

2011

15836
5069

17829
5887

18146
4480

Kopējā
dinamika(+/-)
+
-
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Secinājums: sakarā ar cenu pieaugumu valstī, lietotāji maz abonē preses
izdevumus, bet tos vairāk lasa bibliotēkā. Skolēni un jaunieši vairāk izmanto
tehnoloģiskās iekārtas, nekā lasa grāmatas.
Lietotājiem ir pieejama Letonikas un Lursoft datu bāzes. Esmu jauniešiem
ieteikusi izmantot šīs datu bāzes.
Lai iesaistītu bērnus lasīt grāmatas un piedalīties bibliotēkas pasākumos,
bibliotēkā rīko konkursus, literārās stundas. Spēlē „Iegūsti vai zaudē” piedalījās 20
bērni. Literārie pasākumi notiek ar skolas bērniem un bērnudārzu grupu. Ir skolēni,
kuri regulāri izmanto brīvpieejas internetu. 5-gadīgo un 6-gadīgo apmācību grupas
bērni apmeklē bibliotēku kopā ar audzinātāju. Visi kopā sameklējam grāmatas ar
lielajiem burtiem, kopā nāk atdot atpakaļ. Mācās bibliotēkas noteikumus, kā appieties
ar grāmatu, kāpēc pēc izlasīšanas jānes grāmata atpakaļ.
Secināju, ja skolotāja nāk kopā ar skolēniem uz bibliēku, tad no tās klases
izveidojas labi lasītāji, kuri mīl grāmatas.
Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības darbs nav šķirams no bibliotēkas darba. Bibliotēkas mērķis
ir savākt vairāk materiālu par pagastu, tās pilsoņiem, slaveniem novadniekiem, kas
dzimuši vai dzīvojuši pagastā. Bibliotēka veido novadpētniecības kartotēku, kura
atspoguļo preses izdevumus vai pagasta bibliotēkā esošajās grāmatās ievietotos
rakstus par Remti un Remtes iedzīvotājiem. Esmu apkopojusi materiālus par pagasta
bibliotēkas vēsturi. Foto albūmā savākti attēli par bibliotēkā notiekošo vai dalību citā
ar bibliotēku saistītā pasākumā.
Šogad esmu izrakstījusi rakstus par Remtes pagastu, kas ievietoti laikrakstos.
Papildinājusi bibliotēkas albumu ar jaunām fotogrāfijām. Izgatavotas 2 uzskates
plāksnes „Novadniece tēlniece Arta Dumpe” un „LPSR Tautas skatuves mākslinieks
Alfrēds Videnieks”.

Blīdenes pagasta bibliotēka
Blīdenes pagasta bibliotēka
Adrese - „Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852
Tālrunis - 63865502, fakss: 63864289
e-pasta adrese - bibl.blidene@saldus.lv vai vineta.sproge@inbox.lv
Vadītāja: Vineta Sproģe
Bibliotēkas darbības raksturojums
Blīdenes pagasta bibliotēka ir pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi
finansē Brocēnu novada pašvaldība. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko
izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un
izmantošanu iedzīvotājiem. Galvenais bibliotēkas uzdevums ir kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā
laika pavadīšanas un izglītības jomā. Misija- padarīt savus un globālos informācijas
resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos

57

par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu
nākamajām paaudzēm.
Blīdenes pagasta bibliotēka atrodas Brocēnu novadā. Blīdenes pagastā ir 903
iedzīvotāji. Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Blīdenes pārvaldi, kultūras namu un
ambulanci. Bibliotēka tās lietotājiem atvērta 32 stundas nedēļā. Bibliotēkas esošie,
lietotāji ir skolēni, skolotāji, studenti, bezdarbnieki, strādājošie un pensionāri.
Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, tai skaitā Bibliotēku
likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem LR likumiem, MK noteikumiem, Brocēnu
novada domes apstiprinātiem Blīdenes pagasta bibliotēkas darbības nolikumu un
lietošanas noteikumiem.
2011.gadā iegādātas un dāvinājumos saņemtas 67 jaunas grāmatas. Tā kā
grāmatu un periodikas cenām ir tendence augt, tādēļ iepirkto grāmatu skaits arī ir tik
neliels. Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2011. gada beigās ir 7401eksemplārs.
Šogad, lai nezaudētu savus lasītājus, galvenokārt esam iepirkuši latviešu un
ārzemju daiļliteratūru - pieaugušajiem un jauniešiem. Grāmatu sortiments tika
iegādāts pēc lasītāju aptaujāšanas rezultātiem. Jauniegūtās grāmatas pie lasītājiem
nonāk jau nākamajā dienā pēc iepirkšanas. No kopējā fizisko vienību kopskaita
grāmatas sastāda 81%, bērnu grāmatas 16%, periodika 1.8%, audiovizuālie
dokumenti 1.2%.
Bibliotēkas izmantošanas tabula pa gadiem
2009
2010
Lasītāju skaits
332
310
No tiem bērni un 132
115
jaunieši
Apmeklējums
8666
7316
No tiem bērni un 4731
2987
jaunieši
Izsniegums
23236
24227
No tiem bērni un 5817
4537
jaunieši
Krājums
8734
7941
Krājuma apgrozība 2.66
3.05

Tabula Nr.1
2011
315
125
7677
3364
26841
3992
7401
3.62

2011.gadā 35% no Blīdenes pagasta iedzīvotājiem ir bibliotēkas lietotāji.
Bibliotēkā pieaug apmeklējums, to veicina bibliotēku pakalpojumu plašais
piedāvājums un bibliotēku darbinieku augstās profesionālās prasmes, radot
bibliotēkā drošības sajūtu ikvienam lietotājam, ka šeit varēs atrast nepieciešamo
informāciju vai lūgt palīdzību e-prasmēs dažādās sadzīviskās lietās.
Krājuma apgrozījums ir audzis, jo norakstot grāmatas krājums ir
samazinājies, bet pieaudzis izsniegums.
2011.gadā iepirktas 47 grāmatas par summu 307.15 Ls un saņemti 21. eks.
dāvinājumi par summu 43.17 Ls. 2011. gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru
22 nosaukuma laikraksti un žurnāli. Bibliotēka abonēja 14 dažādu nozaru laikrakstus
un žurnālus, pārējie komplekti tika dāvināti. Bibliotēkas lietotāja Ligita Berga
bibliotēkai dāvinājusi visus 2011. gada Latvijas Avīzes numurus, Dzintra Kārkliņa
dāvinājusi gada abonementu Praktiskajam Latvietim, Mājas Viesim, Ievas Stāstiem.
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Norakstītas un izslēgtas 582 grāmatas, kas laika gaitā nozaudētas,
novecojušas vai saplēstas.
Lietotājiem bibliotēka piedāvā
• brīvpieejas krājumu
• lasītavu ar 18 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras krājumu
• bezmaksas pieeju interneta resursiem
• datu bāzi Letonika un NAIS
• 6datorizētas lietotāju darba vietas
• bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
• SBA pakalpojumus
• esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu ieviešana notiek ņemot vērā lietotāju
vēlmes un vajadzības, kā arī bibliotēkas iespējas.
Uzklausot blīdenieku vēlmi darboties, sākot ar martu un no novembra
bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu rīkoja radošās ceturtdienas. Nodarbībās
apguvām organzas ziedu piespraudes gatavošanu, adventes vainaga pīšanu,
tamborējām volānšalles un apguvām dekupāžas tehniku. Visas nodarbības ir bez
maksas, jo cilvēki, kas pasniedz šīs nodarbības ir no pašu vidus un labprāt dalās
savās prasmēs un pieredzē. Tā kā cilvēki par šim nodarbībām izrāda arvien lielāku
interesi, tad turpināsim darboties arī nākamgad.
Personāls
Bibliotēkā strādā divas darbinieces - viena ar augstāko bibliotekāro izglītību
un otra ar vidējo speciālo izglītību pedagoģijā.
Finansiālu apsvērumu dēļ maksas kursi netika apmeklēti, bet zināšanas un
prasmes papildinājām Saldus pilsētas bibliotēkas organizētajos semināros, lekcijās
un konferencēs.
Maijā bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Saldus novada Pampāļu
bibliotēku, kurā bibliotekāre Rita stāstīja kā notiek sadarbība ar skolas bērniem. Par
to kā bērnus mudina iet uz bibliotēku, plašāku izklāstu mums sniedza Pampāļu
pamatskolas skolotāja Gita Jaunsproģe. Bibliotekāru starpā izvērtās plaša diskusija
par bērnu iesaistīšanu lasīšanā.
Septembrī bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz kaimiņvalsti Igaunija, ko
organizēja Saldus pilsētas bibliotēka, kurā apmeklējām Paides, Tiras un Vīlandes
bibliotēkas. Paides bibliotēkā norisinājās starptautiska konference, kurā piedalījās
visu triju Baltijas valstu bibliotekāri. Konferences tēmas - bibliotēkas nākotnes
stratēģija, starptautiskā sadarbība un pieredze, bibliotēkas tēla veidošana, lasītāju
apkalpošana krīzes laikā un novadpētniecība.
Oktobrī apmeklējām Saldus pilsētas bibliotēkas rīkoto semināru, kurā galvenā
metodiķe Aija Pelīte informēja par bibliotēkas aktualitātēm, LNB Bibliotēku attīstības
institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Baiba Bierne informēja
par bibliotēku statistisko datu ievadi digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā.
Budžeta izlietojums
Bibliotēkas finansējumu pamatbudžetam piešķir Brocēnu novada pašvaldība.
2011. gadā no pašvaldības piešķirtais budžets ir 8942 Ls. Saņemtas dotācijas no
valsts budžeta 374 Ls apmērā.
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Finansiālais nodrošinājums
Budžeta izdevuma pozīcija
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Grāmatām
Periodikai
Apkure
Telefons, internets
Biroja preces

Tabula Nr.2
Summa LVL
4631
1116
307
263
1174
962
200

Novadpētniecības darbs
Apmeklētājiem pieejami novadpētniecības materiāli, kuri sakārtoti 22 mapēs 6
albumos. Turpinās pagasta vēstures apzināšana, materiālu vākšana. Papildinām
novadpētniecības kartotēku ar jaunām kartiņām. Turpinām regulāri papildināt
tematiskās mapes ar jauniem materiāliem.
Cītīgi turpinām strādāt pie novadpētnieka Iziodora Broka mantojuma
sakārtošanas. Šogad Microsoft Office Excel esam savadījušas 5000 grāmatas. Katru
grāmatu klasificējam, numurējam un novietojam plauktā atbilstoši klasifikācijai. Par
prioritāti esam izvēlējušās grāmatu sakārtošanu, lai atbrīvotu telpu no „lielajiem
krāvumiem”. Fotogrāfijas un citas lietas atliekam maliņā vēlākai apstrādei.
Sadarbojoties ar dzejas rakstītāju Inetu Birni, turpinām papildināt viņas
novadpētniecības mapi. Šogad klāt nākuši 18 jauni dzejoļi.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Blīdenes pagastā 2011. gadā reģistrēti 146 skolas vecuma bērni. Bibliotēku
apmeklēja 125 bērni, kas sastāda 85.6% no pagastā dzīvojošajiem bērniem. Bērni
labprāt nāk un uzturas bibliotēkā - krāso, zīmē, spēlē spēles utt. Lasītāju skaits ir
audzis, bet nav sasniedzis tādu līmeni kāds bija 2008. un 2009. gadā, jo samazinātā
finansējuma dēļ nevaram iepirkt vēlamo daudzumu jaunas bērnu un jauniešu
grāmatas. Tā kā bibliotēka ir arī skolā, kura orientējas pārsvarā uz bērnu un jauniešu
grāmatu komplektēšanu, ir pašsaprotami, ka bērni vairāk grāmatas lasa skolas
bibliotēkā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, izsniegums ir audzis par 11.2%. Izsniegumu
sastāda – grāmatas, periodika, uzziņas no interneta resursiem, kopētās un printētās
lpp.
Daudzi bērni gaidot skolas autobusu vai nu izmanto datoru vai spēlējas
bibliotēkas bērnu stūrītī. Tā ielokā atrodas latviešu literatūra 1. – 4. klasei un ārvalstu
literatūra, kā arī mūzikas nozare, lugas bērniem un jaunatnei, ārvalstu literātu darbi
pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu enciklopēdijas un uzziņu izdevumi.
Katru gadu Blīdenes pamatskolā notiek projektu nedēļa, kuras laikā
bibliotēkai ar skolu notiek cieša sadarbība. Aktīvāks darbs ar bērniem notiek skolas
projektu nedēļā. Tiek palīdzēts bērniem izvēlēties interesantu tēmu, atrast informāciju
grāmatās, žurnālos un internetā. Skolēniem palīdzam skenēt attēlus vai noformēt
patstāvīgos darbus. Mācību gada beigās, skola iesniedz ieteicamās literatūras
sarakstus pa klašu grupām. Šajā gadā ļoti aktīva sadarbība izvērtās ar pamatskolas
2. klases skolēniem un klases audzinātāju Ivetu Muhitdinovu. Kopīgi meklējām bērnu
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dzejoļus, teikas, pasakas, fabulas, stāstus, lai varētu salīdzināt skolā mācību stundā.
Uz Ziemassvētkiem palīdzējām sameklēt dzejoļus par rūķīšiem, kurus varētu
izmantot kā lugu un lasīt skolas pasākumā lomās.
Šogad bērniem un jauniešiem rīkojām foto konkursu „Mans pagasts – manas
mājas”. Fotogrāfijas izprintējām un izvietojām apskatei A3 formāta 5 rāmjos (katrā
rāmī pa 6 fotogrāfijām), katrai fotogrāfijai pieliekot klāt kārtas numuru, lai katrs
bibliotēkas apmeklētājs varētu nobalsot par viņaprāt labākajām 5 fotogrāfijām. Piecas
visvairāk ieguvušo balsu fotogrāfijas izdrukātas A4 formātā izdaiļos bibliotēkas
datortelpas sienas.
Novembrī bērni piedalījās BTA apdrošināšanas firmas izsludinātajā
zīmējumu konkursā „Kad Latvijai būs 100 ...”, katrs dalībnieks balvā saņēma šokolādi
no BTA.
Šogad ļoti laba sadarbība bija ar Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas un
izglītības iestādi „Mūsmājas” – „Vālodzīte” 5-gadnieku grupas „Mārīte” bērniem un
audzinātājām. Lielāko klašu skolēniem bibliotekārajās stundās mācījām darboties ar
e-katalogu, meklēt rakstus LNB analītiskas datu bāzē, atlasīt vajadzīgo literatūru pēc
dažādiem kritērijiem.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā ar platību 178.3 m². No tiem
lasītāju apkalpošanai ir paredzēti 132.94 m², kuros izvietotas 12 lasītāju darba vietas.
Krātuvju telpu kopējā platība ir 12 m² un telpas bibliotēkas darbiniekiem 33.36 m2.
Telpu tehniskais stāvoklis ir labs, apgaismojums atbilst noteiktajiem normatīviem.
Bibliotēkas telpas ziemā ir aukstas, bet gaišas un viesmīlīgas. Telpu vizuālais
noformējums veidots, lai tas būtu tīkams apmeklētājiem.
Šogad decembrī ar bibliotēkas labdaru iesaistīšanos nomainījām interjeru
datortelpā. Pie brīvās gala sienas, novecojuša salmu dekora vietā, pielikām imitētu
logu ar dabas skatu un košiem aizkariem. No bibliotēkas budžeta tika iztērēts tikai
5.80 Ls aizkaru iegādei.
2012. gada prioritātes – pabeigt rekataloģizēt fondu ALISE 4i, sākt strādāt
40 stundu darba nedēļu.

Gaiķu pagasta bibliotēka
Brocēnu novada Gaiķu pagasta bibliotēka
Adrese - „Ciema padome”, Gaiķi, Brocēnu novads, LV 3873
Talrunis 63846440
e-pasta adrese - maradrei@inbox.lv
vadītāja Mārīte Dreimane
Bibliotēkas darbības raksturojums
Bibliotēkas misija-iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā
apkalpošana. Bibliotēkas funkcija-attīstīt un veidot bibliotēku par informācijas centru,
nodrošināt mūžizglītības iespējas, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu saviem
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pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas
jomā.
Bibliotēka akreditēta 2009.gadā.
Bibliotēkas darba rādītāji
Gaiķu pagastā uz 2011.gadu reģistrēti 789 iedzīvotāji, no kuriem 277 dzīvo
Gaiķu bibliotēkas apkalpojamā teritorijā. Potenciālie bibliotēkas lietotāji-pagasta
iedzīvotāji. Pārsvarā bibliotēkas pakalpojumus izmanto pensionāri, bezdarbnieki,
skolēni, iestādēs, uzņēmumos strādājoši. Lietotāju skaits bibliotēkā atskaites gadā 145, t. sk. skolēni un jaunieši -33.Lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
nedaudz samazinājies (-4). Bibliotēkas lietotāji ir 52% no apkalpojamā teritorijā
dzīvojošiem iedzīvotājiem. Lietotāju skaits pa grupām – strādājošie 45 (31% no
lietotāju skaita), pensionāri 28 (19%), bezdarbnieki 29 (20%), skolēni 33 (23%),vidējo
mācību iestāžu audzēkņi un studenti 10 (7%).
Bibliotēkas lietotāji 2011.gadā bibliotēku apmeklējuši 2356 reizes (t.sk. bērni
un jaunieši - 426). No kopējā apmeklējumu skaita 769 ir datorapmeklējums (t.sk.
bērni un jaunieši - 277).
Izsniegums atskaites gadā - 8285 (t.sk. bērniem un jauniešiem - 1076).
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais izsniegums palielinājies (+206). Jūtami
samazinājies izsniegums bērniem (-384).
Galvenie samazinājuma iemesli:
• sakarā ar ieilgušo skolas renovāciju, skolēni maz apmeklēja bibliotēku,
• samazinājies iedzīvotāju un arī bērnu skaits pagastā,
• daudzās mājās, kur dzīvo skolēni, ir internets, tāpēc nav nepieciešamība pēc
bibliotēkas pakalpojumiem.

Lietotāju skaits
t.
sk.
jaunieši
Apmeklējums
t.
sk.
jaunieši
Izsniegums
t.
sk.
jaunieši

2008
141
bērni, 38

2009
151
39

2010
149
38

2011
145
33

1891
bērni, 566

2802
957

2499
659

2356
426

6580
bērni, 1447

7724
1748

8079
1460

8285
1076

Budžeta izlietojums
Bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kurai tiek ieplānots gada budžets. Atskaites gadā
bibliotēkas vajadzībām tērēts:
Kopā
5886 Ls
t. sk. atalgojums
3136 Ls
soc. apdroš.
6 09 Ls
grāmatu iegāde
334 Ls
periodikas abon.
260 Ls
IT
1033 Ls
elektrība
137 Ls
pārējie izdev.
377 Ls
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viena darbiniece-bibliotekāre. Izglītība-vidējā. Jau otro gadu
strādāju nepilnu slodzi (32 stundas nedēļā).
Regulāri apmeklēju Saldus pilsētas bibliotēkas rīkotos seminārus un kursus,
piedalījos pieredzes apmaiņas braucienos – izbraukuma seminārā Pampāļu
bibliotēkā un pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas bibliotēkām Paidē, Viru un
Vīlandē. Zināšanas bibliotekārajā darbā papildināju kursos:
„Lursoft laikrakstu bibliotēka”
„Pasākumu scenāriju veidošanas pamati”
„Autortiesības”
Bibliotēkas materiāli tehniskais nodrošinājums.
Bibliotēka atrodas 1856. gadā celtā pašvaldībai piederošā ēkā ar platību 87 m2.
Telpu tehniskais stāvoklis-apmierinošs. Nepieciešams kosmētiskais remonts
(iepriekšējais kosmētiskais remonts bija 2002.gadā). Nepieciešama arī grīdas
seguma maiņa fonda telpā.

Satiķu bibliotēka
Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka, Brocēnu pašvaldības iestāde,
Adrese - Gaiķu sākumskola, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV 3873
Tālr. 63846336
e-pasta adrese - bibl.satiki@broceni.lv
Bibliotekāre Liene Bartkus
Bibliotēkas raksturojums
Satiķu bibliotēka ir Brocēnu novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde.
Bibliotēkas darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliogrāfiskā un bibliotekārā
informacionālā apkalpošana. Iedzīvotāju motivēšana bibliotēkas apmeklējumam,
informācijas tehnoloģiju izmantošana.
Bibliotēkas funkcijas - attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras
un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās
sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu
vietējās sabiedrības attīstībā.
Budžeta izlietojums
Piešķirti no pārvaldības budžeta - 9328 Ls
Atalgojums - 3625 Ls
Darba devēja VSAOI - 704 Ls
Krājuma komplektēšana - 559 Ls
Preces un pakalpojumi - 3568 Ls
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - 872 Ls
Izdevumi kopā - 9328 Ls
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Personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vid. spec. izglītību. Laikā no 16.marta
līdz 11.maijam apguva 36 stundu pamatzināšanu programmu bibliotekāriem
„Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā”, kuru organizēja LNB. Novembrī
Saldus pilsētas bibliotēkas un LNB rīkotajos kursos, apguva 4 stundu kursu
programmu „Autortiesības”, zināšanu papildināšanai apmeklēti 4 semināri Saldus
pilsētas bibliotēkā.
Bibliotēkas darba rādītāji
Bibliotēkas lasītāju skaits-187, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18.gadiem-77
2011.g.
Lasītāju kopskaits
187
t.sk. bērni un jaunieši
77
Apmeklējuma kopskaits
5519
Bēni un jaunieši līdz 18. g.
3786
Izsnieguma kopskaits
12185
t.sk grāmatas
2129
Apmeklētība
29.5
Lasāmība
65.2
Dokumentu(fiziskovienību)skaits 36.6
uz vienu lasītāju

2010.g.
181
83
3812
2222
6675
2534
21
37
41

Bibliotēkas apmeklējuma un izsnieguma rādītāji 2011. gadā ir lielāki tāpēc, ka
Gaiķu pamatskola atradās Satiķu centrā.
Bibliotēka apmeklētājiem bez maksas piedāvā bezmaksas pieeju interneta
resursiem, 5 datorizētas lietotāju vietas, datu bāzes Letoniku un Lursoft, iespēju
printēt, kopēt, skenēt, brīvpieejas krājumu, periodikas izdevumus, novadpētniecības
materiālus - H.Edelmane „Gaiķu pagasta vēsture ”, SBA pakalpojumus.
Čaklākie bibliotēkas apmeklētāji pagājušajā gadā bija skolēni un jaunieši,
tiem seko pensionāri, strādājošie un bezdarbnieki. Visvairāk lasīja pensionāri. Bērni
un jaunieši vairāk izvēlējās datora apmeklējumu .Pasākumus bibliotēkā visvairāk
apmeklēja skolēni un pensionāri.
2011. gadā bibliotēkā ir bijušas 72 izstādes (grāmatu, zīmējumu, žurnālu,
bērnu sacerētu dzejoļu izstāde, konfekšu pušķu, apmeklētāju atnesto ziedu izstāde,
ķirbju, dārzeņu, olu, T-kreklu jautrās pārvērtības).
Notikuši 15 tematiskie pasākumi, tsk.11 bērniem.
Sabiedrības informēšanai, kas notiek bibliotēkā, izmantoju „Saldus zemi”,
„Gaiķu ziņotāju” un informācijas lapu „Brocēnu novadā”. Informēju ar afišām un
mutiski.
Oktobra beigās, skolai pārceļoties atpakaļ uz savām telpām, bērnu
apmeklējuma skaits un izsniegums samazinājās vairāk par pusi. Ļoti liela nozīme ir
tam, kur atrodas skola.
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Nobeigums
Katrai pašvaldībai rūp, lai tās iedzīvotāji būtu veseli, sociāli aizsargāti un
justos droši savā dzīves vietā. Pašvaldības deputātu uzdevums – izvērtēt, cik svarīga
konkrēti viņu iedzīvotājiem ir viena vai otra pašvaldības veicamā funkcija un ar gada
budžeta sadales palīdzību rast kompromisu starp iedzīvotāju vajadzībām un budžeta
iespējām.
Veicot budžeta izstrādi, bija strikti jāizvērtē prioritātes. Lielāka uzmanībatika
veltīta sociālajiem jautājumiem, iedzīvotāju atbalstam, pabalstu piešķiršanai tika
iedalīti papildus 12 000 LVL. Visās pašvaldības iestādēs bija noteikta četru dienu
darba nedēļa. Nepilna darba laika noteikšana daļēji ierobežoja gan iestāžu attīstību,
gan arī pašvaldības funkciju izpildi. Darbinieki strādāja intensīvāk, toties pašvaldības
budžetā tas nodrošināja finanšu līdzekļu ietaupījumu un gadu varējām noslēgt bez
budžeta deficīta.
2011. gada 29. jūlija plūdu rezultātā Brocēnu novadā tika bojāti un pārrauti
ceļi. Lielākie zaudējumi bija Blīdenes un Gaiķu pagastos, un Brocēnu pilsētā. Lai
varētu likvidēt plūdu sekas, dome pieņēma lēmumu vērsties Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā un lūgt iedalīt finansējumu 209 308,47 LVL apmērā no
budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Pašvaldība saņēma 70
% no pieprasītās summas- 146 516 LVL, pārējie 62 792 LVL tika iedalīti no
pašvaldības budžeta. Par šo naudu tika salaboti ceļi Blīdenes pagastā, Gaiķu
pagastā noteka uz ceļa Muižciems-Satiķi,Dūņupes tilta pārrāvums un apakšzemes
komunikācijas Brocēnos un likvidēti nogruvumi uz pašvaldības A kategorijas ceļiem.
Katru mēnesi 70-80 iedzīvotājiem bija iespēja strādāt Nodarbinātības valsts
aģentūras un Eiropas Sociālā fonda atbalstītā programmā „Apmācība darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”.
Nozīmīgākie veikumi novadā 2011. gadā:
•Brocēnu pašvaldība piedalās Kohēzijas fanda projektā „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Brocēnu novada izgāztuves VibsteriNr. 84808/15111PPV
rekultivikācijas būvdarbi” ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 15% - 45914,57
LVL, Kohēzijas līdzekļi 260 182,55 LVL. Kopīgās izmaksas projektam 306 097,12
LVL. Darbi vēl turpināsies 2012.gadā.
•Veikta arējā apgaismojuma izbūve Pilskalna ielā Oškalnos Cieceres pagastā,
izlietotie līdzekļi 4664,63 LVL.
•VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi” ar aktu 23.02.2011. nodeva Brocēnu pašvaldības
īpašumā valsts vietējās nozīmes autoceļu Brocēni – Namiķi 1,8 km garumā, ceļa
vērtība 61 067,25 LVL.
•Pabeigti remonta darbi Latvijas Lauku attīstības programmas projektam
„Brocēnu novada Remtes pagasta Kļavu ielas rekonstrukcija”. Kļavu ielai ir uzlikts
jauns asfalta segums, izveidoti gar malām jauni gājēju celiņi, paplašināts nakts
apgaismojums, sakārtota notekūdeņu aizvadīšana. Kopējais finansējums 62 464
LVL, no kuriem Eiropas līdzekļi 33 370,- LVL, pašvaldības finansējums 29 094,LVL.
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•Ar ELFLA atbalstu Brocēnu kultūras centrs iegādājās skaņu aprīkojumu,
Kopīgās izmaksas 8495,82 LVL, no kurām Eiropas Savienības līdzekļi 5222,84
LVL, pašvaldības līdzfinansējums 3272,98 LVL.
•Remtes pagasta „Silainē” ir ierīkots jauns ūdens urbums, veikta esošā urbuma
tamponāža un sakārtota ūdens apgādes sistēma Remtes pagastā 30432,- LVL.
•Izstrādāts tehniskais projekts un izbūvēts ārējais apgaismes tīkls Remtes
pagasta gājēju celiņam 25053.- LVL.
• Pabeigta Gaiķu pamatskolas renovācija 3 kārtās, kurā bija realizēti divi Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas projekti „Gaiķu
pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”, „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija ar jaudu 5 m3 diennaktī Pilnībā tika renovēta un atjaunota Gaiķu
pamatskola. Kopīgi izlietoti līdzekļi par summu 285924,95 LVL, t. sk. Eiropas
fonda līdzekļi 44 570,64 LVL, valsts investīcijas līdzekļi 200 000 LVL, pašvaldības
līdzekļu ieguldījums 41 354,31 LVL.
• Izveidota ūdens ņemšanas vieta ugunsnelaimju gadījumā netālu no Gaiķu
pamatskolas par summu 2954,62 LVL.
• Gaiķu pagasta Satiķu centrā artēziskai akai tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta
un daļēji sakārtota artēziskās akas ēka. Veikti darbi par summu 9272 LVL. Darbi
vēl turpināsies.
• Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu biedrība Ideju kalve realizēja projektu, kurā
iegādāts jauns tērpu un apavu komplekts deju grupai Zīle Remtes pagastā 890
LVL,
• PII Mūsmājas realizēja projektu „Labie darbi” 1330.- LVL.
• Brocēnu vidusskolā tika veikts skolotāju istabas remonts 4415.- LVL.
•Turpinās ESF sociālā fonda projekti: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 68282.- LVL un Blīdenes pamatskolā ES
mūžizglītības programmas comenius „Skolēnu individuāla mobilitāte” ietvaros 4368.EUR, Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā
119721.- LVL, Speciālista - Informatīvo sistēmu projektētāja piesaiste Brocēnu
novada pašvaldībā 18224.- LVL.
•Turpinās ERAF atbalstīts projekts Brocēnu novada izglītības iestāžu informatizācijai
66522.- LVL.
•2011. gada novembrī iesniegti projekti ELFLA pasākumā „Pakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros:
„Lielcieceres ielas rekonstrukcija un autobusa pieturu labiekārtošana” 13863.- LVL;
„Ceļa rekonstrukcija Skolas un Ezera ielu krustojumā Brocēnos” 216797.- LVL;
„Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cieceres pagasta Oškalnu ciemā” 49340.- LVL.

Domes priekšsētājs

A.Mēters
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