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VISPĀRĪGAS ZIŅAS
Brocēnu novads izveidots 2001. gada 27.
decembrī, apvienojoties Brocēnu pilsētai ar lauku
teritoriju, Blīdenes pagastam un Remtes pagastam.
2009.gadā novadam pievienoja arī Gaiķu pagastu.
2010. gadā Brocēnu lauku teritoriju pārdēvēja par
Cieceres pagastu.
Brocēnu novads robežojas ar Saldus,
Kandavas, Jaunpils, Dobeles un Auces novadiem.
Brocēnu pilsēta ir novada administratīvais
centrs. Izvietojusies Cieceres ezera ziemeļaustrumu
krastā pie autoceļa A9 un Rīgas - Liepājas dzelzceļa.
Pilsētas ģerbonī attēloti trīs simboli – ezers, baltā
ūdensroze un zemes dzīļu bagātība.
Brocēnu pilsētas ģerbonis simbolizē Cieceres ezeru, bagātīgos
zemes dzīļu resursus, savukārt ūdensroze – Brocēnu pilsētas
iedzīvotājus.
Brocēnu novada ģerbonis oficiāli apstiprināts 2014. gada 15.
maijā pie LR Valsts Prezidenta. Brocēnu ģerbonis ir veidots uz spāņu
tipa vairoga. Ģerboņa vairogs ar sudraba diagonālu joslu ir sadalīts
divās vienādās daļās. Sudraba josla simbolizē Brocēnu pilsētas
izcelsmi – bagātās kaļķakmens iegulas cementa ražošanai. Kreisā daļa
ir zaļā krāsā un simbolizē Brocēnu novada pagastus. Labā daļa ir zilā
krāsā ar ūdensrozes attēlu un simbolizē novada dabas bagātības –
ezerus, avotus, upes.
Attālums no Brocēnu pilsētas līdz galvaspilsētai Rīgai – 110 km,
līdz Liepājai – 107 km, līdz Saldum - 9,1 km
Brocēnu novada kopējā teritorija ir 49851,4 ha
Brocēnu novada teritorijas struktūra (procentuāli)
2%

31%

Brocēnu pilsēta
28%

Blīdenes pagasts
Cieceres pagasts
Gaiķu pagasts

21%

18%

Remtes pagasts

Teritorijas struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko īpatsvaru aizņem meži - 48,2%,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 38%. Brocēnu novadā ir tādas derīgo izrakteņu atradnes
kā valsts nozīmes māla atradne, smilts atradne, smilts – grants atradne un kūdras atradnes.
Valsts nozīmes māla atradnē „Brocēni II” iegūto mālu cementa ražošanai izmanto SIA
„Cemex”. Smilts atradnē iegūto derīgo izrakteni izmanto būvniecībai un cementa ražošanai.
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie Brocēnu novada pašvaldības Konsolidētā 2015. gada pārskata
Pašvaldības pilns nosaukums – Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417
Adrese – Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, Latvija, LV 3851
Mājas lapa – www.broceni.lv
Brocēnu novadu veido: Brocēnu pilsēta, Cieceres, Blīdenes, Remtes un Gaiķu pagasti.
Novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Brocēnos.
Kopējā novada teritorija – 49851,4 ha, t. skaitā 855 ha aizņem Brocēnu pilsēta, 10034,9 ha
Cieceres pagasts, 13804 ha Blīdenes pagasts, 15 606,1 ha Remtes pagasts un 10581,3 ha
Gaiķu pagasts.
Brocēnu novada pašvaldības domē ir 15 deputāti:
Zigmunds Georgs Fīrers
Rinalds Rullis
Maija Golubeva
Ansis Ābuls
Inese Didrihsone
Irēna Birgersone
Solvita Dūklava
Ārijs Sproģis

Inita Rulle
Daina Gredzena
Daila Frīdmane
Arvīds Mēters
Jānis Sergejenko
Vineta Sālava
Gatis Balahovičs (līdz 22.10.2015.)
Ilze Barone (no 22.10.2015.)

Deputāti darbojas trīs komitejās: finanšu, sociālā, izglītības un kultūras komiteja, attīstības.
Finanšu komiteja:
Solvita Dūklava
Zigmunds Georgs Fīrers
Maija Golubeva
Inese Didrihsone
Vineta Sālava
Arvīds Mēters
Ārijs Sproģis
Gatis Balahovičs (līdz 22.10.2015.)
Irēna Birgersone
Ilze Barone (no 22.10.2015.)
Sociālā, izglītības un kultūras komiteja:
Jānis Sergejenko
Inita Rulle
Daila Frīdmane
Maija Golubeva
Irēna Birgersone
Attīstības komiteja:
Daina Gredzena
Ansis Ābuls
Rinalds Rullis
Ārijs Sproģis

Arvīds Mēters
Zigmunds Georgs Fīrers
Solvita Dūklava

Domes priekšsēdētāja – Solvita Dūklava (21.06.2013. domes sēdes lēmums Nr.10; 1.§).
Vietnieks – Ārijs Sproģis (21.06.2013. domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.11; 1.§).
Pagastu pārvaldnieki - Inga Dreija-Uzule un Ligita Berga (18.12.2013. domes ārkārtas sēdes
lēmums Nr. 24; 7§), Krišjānis Valters (27.03.2014. domes ārkārtas sēdes lēmums Nr. 7; 1§)
Izpilddirektors – Ainis Bruzinskis (18.12.2013. domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.24; 6§).
Galvenā grāmatvede – Gunta Biljarde atbrīvota no amata ar 05.08.2015. Rīkojuma Nr. 143.
Evija Lagzdiņa – galvenā grāmatveža pienākumu izpildītāja no 05.02.2015. līdz 04.05.2016.
Rīkojuma Nr. 18;
Daiga Strautmane (no 08.06.2015. Rīkojuma Nr. 97 līdz 23.07.2015. Rīkojuma Nr. 126);
Viļute Neimeta (no 10.08.2015. Rīkojuma Nr. 146).
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Auditorfirma – SIA „Ievas Liepiņas birojs”, reģistrācijas Nr.40003747546, saņemts 2015.
gada 14. aprīlī par līguma laušanu. 2015. gada 15. maijā noslēgts revīzijas pakalpojuma
līgums Nr. 15 ar SIA „Auditorfirmu Padoms”.
Novada vietējā pašvaldība ir vietējā vara, 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 pašvaldībā 2015. gadā bija šādas iestādes:
Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā:
 Brocēnu novada būvvalde;
 Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
 Brocēnu novada bāriņtiesa;
 Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”;
 Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienība „Dienas
centrs”;
 Brocēnu vidusskola;
 Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs;
 Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola;
 Pirmsskolas izglītības iestāde „ Mūsmājas”;
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”;
 Brocēnu pašvaldības bibliotēka;
 Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka;
 Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā”.
Blīdenes pagastā:
 Blīdenes pagasta pārvalde;
 Blīdenes kultūras nams;
 Blīdenes pagasta bibliotēka;
 Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;
 Blīdenes pamatskola.
Remtes pagastā:
 Remtes pagasta pārvalde;
 Remtes pamatskola;
 Remtes bibliotēka;
 Remtes kultūras nams;
 Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”.
Gaiķu pagastā:
 Gaiķu pagasta pārvalde;
 Gaiķu pamatskola;
 Gaiķu bibliotēka;
 Gaiķu pagasta Tautas nams;
 Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka.
Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto skaits 2015. gadā vidēji 382
strādājošais.
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Par budžeta prioritārajām jomām 2015. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība,
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, novada labiekārtošana, attīstība, kā arī spēja nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, gan arī citām, vietējai
sabiedrībai svarīgām jomām.
Budžeta ieņēmumi 2015. gadā sastāda 6 287 831 EUR, tai skaitā:
1. Nodokļa ieņēmumi 3 084 322 EUR,
2. Nenodokļu ieņēmumi 356 626 EUR
Sociālā
aizsardzība

Vispārējie
valdības dienesti Sabiedriskā kārtība
un drošība
Ekonomiskā
darbība
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

Izglītība
Atpūta, kultūra un
reliģija

Izdevumi - 5 887 069 EUR, kas procentuāli sastāda:
1. Vispārējie valdības dienesti – 814 998 EUR - 13.84%;
2. Sabiedriskā kārtība un drošība – 54 956 EUR – 0.93%;
3. Ekonomiskā darbība – 24 300 EUR – 0.41%;
4. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 916 245 EUR – 15.56%;
5. Atpūta, kultūra un reliģija - 910 555 EUR – 15.47%;
6. Izglītībai – 2 603 790 EUR – 44.23%;
7. Sociālai aizsardzībai – 562 225 EUR – 9 55%.
Izdevumi pa gadiem

Tabula Nr. 1
2013. gads,
EUR
789 889

2014. gads,
EUR
680 609

2015. gads,
EUR
814 998

2016. gada
plāns, EUR
1 400 920

Sabiedriskā kārtība un drošība

49 256

51 063

54 956

124 369

Ekonomiskā darbība

22 205

85 966

24 300

36 609

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

587 518

866 187

916 245

1 061 082

Atpūta, kultūra un reliģija

773 208

905 306

910 555

1 014 369

2 685 417

2 626 214

2 603 790

2 765 128

511 712

537 344

562 225

683 544

5 419 205

5 752 689

5 887 069

7 086 021

Izdevumi
Vispārējie valdības dienesti

Izglītība
Sociālā aizsardzība

KOPĀ:
Ieņēmumi pa gadiem
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

Tabula Nr. 2
2013. gads,
EUR
2 752 553

2014. gads,
EUR
2 912 825

2015. gads,
EUR
3 084 332

2016. gada
plāns, EUR
3 171 719

133 451

265 580

356 626

340 346
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Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

344 861

313 555

323 953

354 327

2 632 767

2 489 074

2 522 920

2 654 304

Ieņēmumu un izdevumu salīdzinājums pa gadiem

Tabula Nr. 3

Gads

2013. gads, EUR

2014. gads, EUR

2015. gads, EUR

2016. gada plāns, EUR

Ieņēmumi

5 863 632

5 981 034

6 287 831

6 520 696

Izdevumi

5 419 205

5 752 689

5 887 069

7 086 021

Nozīmīgākie veikumi novadā 2015. gadā:
1. Īstenots projekts “Datortehnikas iegāde Brocēnu Dienas centram, nodrošinot datortehnikas
un interneta pakalpojumu pieejamību Brocēnu novada iedzīvotajiem ar īpašām
vajadzībām”. Projekta Nr. 14-02-LL16-L413101-000005. Projekta kopējās izmaksas EUR
3390,06, t.sk. ELFLA līdzfinansējums EUR 2644,24.
2. Īstenots projektu konkurss “Brocēnu novada pašvaldību iniciatīvām”. Pašvaldības
līdzfinansējumu dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai saņēma 30 projekti, kopējā
līdzfinansējuma summu EUR 25 873,14. Uzraudzīta šo projektu īstenošana.
3. Izmantojot valsts budžeta dotāciju, tika Izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC). Lai nodrošinātu vides pieejamība- izbūvēta uzbrauktuve,
rekonstruēts ieejas mezgls, veikts Klientu apkalpošanas centra kosmētiskais remonts.
VPVKAC stādā klientu apkalpošanas speciālists. Kopējās izmaksas EUR 21 451, t.sk.
valsts budžeta dotācija EUR 11 800,-.
4. Veiktie ielu labošanas darbi: asfalta bedrīšu remonts Brocēnu novadā EUR 43 840,60; ceļa
virsmas apstrāde Lielcieceres ielā pie Zaļās ielas; likvidētas dziļās bedres - EUR
16 894,02; ielu bruģa celiņa rekonstrukcija un izbūve novada teritorijā; Cieceres pagasta
Oškalnos Parka ielā ar frēzmateriālu noklāta ielas braucamā daļa - EUR 3652,65; Blīdenes
pagasta Rožu ielas iesēduma remonts - EUR 4835,16. Notikusi cirsmu izsole “Upessētu
mežš”, iegūtie naudas līdzekļi - EUR 115 000,-. Brocēnos, Mežaparkā, apmežota sanitārā
kailcirte 0,6 ha platībā.
5. Veikti labiekārtošanas darbi Brocēnu pilsētā: Uzstādīti pie Brocēnu pilsētas Cieceres ezera
pludmales 4 atpūtas soliņi, Cieceres ezera krastā pie Finiša uzstādīti 2 soli un iestādītas 10
kļavas- Meža dienas projekta ietvaros, paplašināta Cieceres ezera pludmale un blakus
izveidots basketbola laukuma segums; nojaukts šķūnis pilsētas centrā, kuru vietā ierīkots
skvērs; uzstādītas stacionāras metāla atkritumu urnas, darbs pie tā turpinās; Leibu kapu
paplašinātajā teritorijā iestādītas liepas; pie pašvaldības ēkas iestādīti kociņi; pie
atsevišķām mājām nojaukti šķūņi, kuru vietā iestādīti bērzi, kā arī sakārtotas vairākas
teritorijas (izzāģētas vecās ābeles, novākti veci drāšu žogi, to vietā iesēta zāle un ierīkotas
puķu dobes);
6. Brocēnu kultūras un izglītības centra vestibila remonts - EUR 19163,09; uzstādīts vai
mainīts apgaismojums Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta iekšpagalmos; Brocēnu
vidusskolas vestibila remonts – EUR 23344,17
7. Veiktie darbi Blīdenes pagastā: ūdensvada rekonstrukcija Ezera ielā - EUR 23836,-;
kanalizācijas filtra atjaunošana Ezera ielā - EUR 8522,-; pagasta ēkas ieejas remonts un
izveidota invalīdu uzbrauktuve - EUR 3036,-; pagasta pārvaldes ēkas 1. stāva koridora
griestu remonts - EUR 1255,-; radiatoru nomaiņa pagasta pārvaldes ēkā - EUR 3928,-.
8. Veiktie darbi Remtes pagastā: Remtes pagasta pārvaldes, kultūras nama, bibliotēkas un
pamatskolas apkures nodrošināšanai iegādāti 110 tonnas granulu kopējā summa - EUR
17421,46; kultūrvēsturiskā pieminekļa “Stallis” izpēte un vēsturiskās izpētes
dokumentācija; pagasta katlu mājas ūdenssūkņa nomaiņa – EUR 1373,-; bērnu rotaļu
laukuma papildināšana – EUR 1300,-; elektrības pieslēguma izveide pašvaldības īpašumā
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– EUR 679,-; āra ģērbtuves iegāde un uzstādīšana – EUR 424,-; pārvaldes ēkas jumta
noteku tīrīšana, apsekošana.
9. Veiktie darbi Gaiķu pagastā: izveidots bruģēts celiņš Satiķu ciematā gar liepu aleju 300 m
garumā no "Tautas nama" ēkas līdz autobusa pieturai; no SIA “Brocēnu ceļš” pārņemta
apkures sistēma un darbinieki; uzstādīti kokskaidu granulu apkures katli Gaiķu
pamatskolas un "Tautas nama" katlu mājās; pilnībā pārvilkta apkures sistēma "Tautas
nama ēkā", kas pielāgota jaunajiem katliem; izveidota koka laipa uz Vecsatiķu dzirnavu
dīķa; iegādāti divi āra trenažieri; vizuāli uzlabota Satiķu taka; izstrādāta topogrāfija Satiķu
ciemata apgaismojumam; izveidota centrālā kanalizācijas sistēma gar Ezera ielu
privātajām mājām Satiķu ciematā; kosmētiskais remonts Gaiķu bibliotēkā un Tautas nama
mazajā zālē.
10. Lai sagatavotos Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ieviešanai, ir uzsākta projekta
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novadā” izstrāde
iesniegšanai”- novembrī visos Brocēnu novada pagastos notika apspriedes ar pašvaldības
speciālistu un vietējo uzņēmēju piedalīšanos. Apspriežu gaitā, balstoties uz lauksaimnieku
un uzņēmēju viedokli, tika noskaidroti prioritāri atjaunojamo ceļu posmi, ņemot vērā arī
autotransporta intensitāti uz konkrētā ceļa, sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu
maršrutus un ceļa posmu seguma kvalitāti. Plānotās projekta izmaksas EUR 1 000 000,
t.sk. ELFLA līdzfinansējums EUR 900 000.
11. Uzsākts: Brocēnu novada Teritorijas plānojums (2015.-2022. gadam), kuras ietvaros
notikušas sabiedriskās apspriedes Cieceres, Remtes, Blīdenes, Gaiķu pagastā un Brocēnos.
Brocēnu novada Vides pārskats. Notikusi sabiedriskā apspriede Cieceres ezera krastā
Cieceres ezera izmantošanai. Veikti Meža parka 1. posma labiekārtošanas darbi (pastaigu,
skriešanas taku izveide), atpūtas vietu (soliņi, galdi).
12. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību, noorganizēts ikgadējais Brocēnu un Saldus novadu NVO
Forums.

13. Turpinām aizsāktās tradīcijas – Jaundzimušo pasākums, 11. Novembra pasākums,
Ziemassvētku pasākums senioriem, Ziemassvētku tirdziņš, tikšanās ar uzņēmējiem,
Brocēnu pilsētas svētki u.c.
Brocēnu novada lielākie uzņēmumi un darba devēji (pēc NVA datiem) – Brocēnu
novada pašvaldība; SIA „CEMEX”, kas nodarbojas ar cementa ražošanu; SIA „Balexmetal”,
nodarbojas ar metāla izstrādājumu ražošanu; SIA „Viduskurzemes AAO” – sadzīves
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes organizācija; SIA „Brocēnu ceļš” – transporta
pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītības iestādēs; SIA „Brocēnu siltums” –
komunālie pakalpojumi; SIA „Stādaudzētava Blīdene” – stādaudzētava, apzaļumošana; SIA
„Brocēnu sporta centrs” – sporta un aktīvās atpūtas organizēšana; SIA „Satiķu Vārpa”; SIA
„Rapšu lauks”; z/s „Rāvas”.
Atsaucoties uz SIA “Auditorfirma Padoms” 2014.gada sniegtā neatkarīgā revidenta
ziņojuma, 2015.gadā grāmatvedības uzskaitē tika koriģēti:
 pamatlīdzekļu uzskaites vērtības;
 renovēto māju uzskaite;
 debitoru uzskaite un konti;
 kreditoru uzskaite;
 kapitālsabiedrību pašu kapitāls atbilstoši iesniegtajiem gadu pārskatiem.
Grāmatvedības nodaļa arī nākamajā gadā turpinās strādāt pie grāmatvedības datu analīzēšanas
un sakārtošanas.
Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja:

S. Dūklava
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Brocēnu novada pašvaldības domes budžets
Pamatbudžeta izpilde 2013.- 2015. gadā un apstiprinātais 2016. gada budžeta plāns
Gads

2013. gads, EUR

2014. gads, EUR

2015. gads, EUR

2016. gada plāns, EUR

Ieņēmumi
Izdevumi

5 863 632
5 419 205

5 981 034
5 752 689

6 287 831
5 887 069

6 520 696
7 086 021

Pamatbudžeta izpilde 2013.-2015. gadā un apstiprinātais 2016. gada budžeta plāns
Ieņēmumi 2013.-2016. gads
2013. gads,
EUR
2 752 553

2014. gads,
EUR
2 912 825

2015. gads,
EUR
3 084 332

2016. gada
plāns, EUR
3 171 719

Ienākuma nodokļi

2 371 974

2 463 546

2 596 859

2 640 169

Īpašuma nodokļi

380 578

449 279

487 473

531 550

Nenodokļu ieņēmumi

133 451

265 580

356 626

340 346

Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

7 947

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

2 541

2 147

3 284

3 967

Naudas sodi

10 794

10 981

15 644

15 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

15 421

3 727

12 729

11 287

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas

96 748

248 725

324 969

290 347

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

344 861

313 555

323 953

354 327

Transferti

2 632 767

2 489 074

2 522 920

2 654 304

Valsts budžeta transferti

2 384 759

2 271 444

2 268 597

2 308 480

248 008

217 630

254 323

345 824

Pašvaldību budžetu transferti

19 745
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Analizējot 1. diagrammu var novērot, ka nodokļu ieņēmumi no 2013. gada līdz 2016.
gadam turpina pieaugt, kas liecina par vispārēju ekonomikas augšupeju novadā, jo šos
ieņēmumus galvenokārt veido novada iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Lielākie nodokļu maksātāji novadā 2015. gadā ir SIA „CEMEX”, SIA „Balexmetal”, SIA
„Viduskurzemes AAO”, SIA „Brocēnu ceļš”, SIA „Brocēnu siltums”, SIA „Stādaudzētava
Blīdene” u.c.
Brocēnu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2016. gadā
1. diagramma

1. diagrammā, skatot kopējos budžeta ieņēmumus, vērojam situāciju, ka no 2013. gada
ievērojami palielinājās budžeta ieņēmumu daļa. 2. diagrammā attēlots 2015. gada budžeta
procentuālais sadalījums pa visām novada budžeta ieņēmumu pozīcijām.
Lielāko īpatsvaru novada domes ieņēmumu kopbudžetā veido nodokļu maksājumi –
49.05%, bet joprojām ievērojama daļa ir maksājumi no valsts budžeta t.i. valsts budžeta
transferti. 2015. gadā, kas sastāda 40.12% no pamatbudžeta, kurā ietilpst valsts budžeta
trasferti – 2 268 597 EUR – 36.08% un pašvaldību budžeta transferti – 254 323 EUR – 4.04%.
Valsts budžeta transferti neatspoguļo reāli pieejamos finanšu līdzekļus novada saimnieciskajai
darbībai, jo tajos ietilpst mērķdotācijas skolotāju algām, piešķirtās valsts investīcijas, valsts
budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. u.c. Šo līdzekļu izlietošana
ir stingri iezīmēta un paredzēta konkrētajiem pasākumiem.
Īpašuma nodokļos ietilpst nekustamā īpašuma nodokļa iemaksas, ko privātpersonas
maksā par zemi un mājokļiem, bet uzņēmumi – par zemi un būvēm. 2015. gadā tas sastāda
7.75% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Brocēnu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pa klasifikācijām 2013.-2016. gads
2. diagramma
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Izdevumi 2013.-2016. gads
Izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

2013. gads,
EUR
789 889

2014. gads,
EUR
680 609

2015. gads,
EUR
814 998

2016. gada
plāns, EUR
1 400 920

49 256

51 063

54 956

124 369

Ekonomiskā darbība

22 205

85 966

24 300

36 609

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

587 518

866 187

916 245

1 061 082

Atpūta, kultūra un reliģija

773 208

905 306

910 555

1 014 369

2 685 417

2 626 214

2 603 790

2 765 128

511 712

537 344

562 225

683 544

5 419 205

5 752 689

5 887 069

7 086 021

Izglītība
Sociālā aizsardzība

KOPĀ:

3. diagrammā var apskatīt finansējumu pa novada budžeta izdevumu pozīcijām. Tie
atspoguļo novada prioritātes. Neapšaubāmi prioritāte ir izglītība, kas sastāda 44.23%, teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana – 15.56%, atpūta, kultūra un reliģija – 15.47%, vispārējie
valdības dienesti – 13.84%, sociālā aizsardzība – 9.55%, sabiedriskā kārtība un drošība –
0.93%, ekonomiskā darbība – 0.41%
Brocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi pa klasifikācijām 2015. Gadā
3. diagramma
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Pamatbudžeta salīdzinājums pa gadiem 2013.-2016. gads

Speciālais budžets
Speciālā budžeta konta atlikums uz 01.01.2015. sastāda EUR 406 349, t.sk.:
 dabas resursu nodoklis: EUR 370 438, autoceļu fonds: EUR 35 910,2015. gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi: EUR 301 330,-, t.sk.:
 dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu: EUR 163 865, valsts budžeta transferti noteiktam mērķim - Autoceļu fonds: EUR 137 465,2015. gada speciālā budžeta plānotie izdevumi: 707 678, t.sk.:
 dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu: 534 303 EUR,
kur plānots sakārtot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu novada aglomerācijas teritorijā
un ārpus tās. Plānots projekts kanalizācijas sakārtošanai Oškalnos. Kapu sakopšanu
novadā. Turpinās garāžu masīva nojaukšana un būvgružu izvešana.
 pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim - Autoceļu fonds:
EUR 173 375, t.sk.:
 ziemas dienests: EUR 35 000;
 tilti un caurteku uzstādīšana: EUR 6 500;
 satiksmes organizēšana (ceļazīmes, to atjaunošana): EUR 3 700;
 autoceļu seguma uzturēšana (a/c bedrīšu labošana; a/c greiderēšana; iesēdumu
remonts): EUR 106 175;
 autoceļu kopšana (grāvju tīrīšana; krūmu ciršana; planēšana): EUR 22 000.
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Sabiedrības
nosaukums,
reģ Nr.

Piederošās
kapitāla
daļas, %
100

Iegādes,
izveidošanas
vērtība,
EUR
86 000

Radniecīgās
sabiedrības pašu
kapitāla vērtība,
EUR
91 445

Radniecīgās
sabiedrības peļņa
vai zaudējumi,
EUR
-13 565

Brocēnu ceļš SIA,
58503006251
Brocēnu siltums
SIA, 48503007414
KOPĀ:

99,43

615 218

609 634

40 228

X

701 218

701 079

26 663
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Ieguldījumi uzskaitīti atbilstoši pašu kapitāla metodei, ņemot vērā sabiedrības pašu
kapitāla vērtību 2015. gada 31. decembrī. Uz pārskata iesniegšanas brīdi, SIA „Brocēnu
siltums” nebija iesniedzis uzņēmuma gada pārskatu, tādēļ pārskatā izmantoti iepriekšējā,
2014. gada, pārskata dati.
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Sabiedrības nosaukums,
reģ Nr.
Saldus medicīnas centrs SIA,
40003187473
Betanol SIA, 48503013355
KOPĀ:

Piederošās kapitāla
daļas, %
25

Ieguldījuma daļas
nominālvērtība, EUR
219 655

47,67
X

140 482
360 137

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Sabiedrības
nosaukums,
reģ Nr.
Brocēnu sporta
centrs SIA,
48503010397
Viduskurzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija SIA,
58503015521
KOPĀ:

Piederošās
kapitāla
daļas, %
Uz 31.12.2015

Ieguldījuma
daļas
nominālvērtība,
EUR

Piederošās
kapitāla daļas
31.12.2014.,
%

Ieguldījuma
daļas
nominālvērtība,
EUR

7,708

32036

7.708

32036

0,01624

487

0.249

660

X

32 523

X

32696
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NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
2015. gadā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā spēkā šādi attīstības plānošanas
dokumenti:
1. „Brocēnu novada Teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam” (apstiprināts ar
Brocēnu novada domes 17.06.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 4§) „par
grozījumu apstiprināšanu Brocēnu novada (21.02.2007.) saistošajos noteikumos
Nr.3 „Brocēnu novada teritorijas plānojuma (2006 – 2018) teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”.
2. „Brocēnu novada Attīstības programma 2014. – 2020. gadam” (apstiprināts ar
Brocēnu novada domes 17.12.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.25, 5§));
3. „Brocēnu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam”
(apstiprināts ar Brocēnu novada domes 21.05.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.
10, 10§)).

IEDZĪVOTĀJI

2014. gads

(Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem)
Iedzīvotāju Brocēnos Blīdenes Cieceres
Gaiķu
Remtes
skaits novadā
pagastā
pagastā
pagastā pagastā
6 372
3 106
797
1 013
716
740

(uz 01.01.2015.)
2015. gads
(uz 01.01.2016.)

6228

3 040

760

995

713

720

Gada laikā iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 144 iedzīvotājiem.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Demogrāfiskā situācija Brocēnu novadā ir ar negatīvu zīmi, lai gan kritiska tā bija
2011. gadā, kad dzimušo un mirušo attiecība bija vairāk kā 1:2. Pagājušais gads vieš cerības,
jo jaundzimušo skaits aug.
Demogrāfiskā situācija Brocēnu novadā pēdējo 5 gadu laikā
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91

92
81

78

75

66

64

60

57
44

46

47

Miruši
Dzimuši

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Laulības
Salīdzinot ar 2014. gadu, laulību skaits Brocēnu nodaļā ir pieaudzis. 2015. gadā nodaļa
piedāvāja iespēju laulāties ne tikai Brocēnu novada pašvaldības domes zālē, bet arī Brocēnu
kultūras un izglītības centra Mazajā zālē, kas ir vairāk piemērota lielām laulību ceremonijām,
piemēram, ja ceremonijā ir 40 un vairāk viesu.
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Pērn izbraukuma laulības ir bijušas tikai vienas – atpūtas bāzē “Zvejnieki”, taču labprāt
dodamies jebkur, kur mūs lūdz jaunais pāris, tikai ar noteikumu, ka izvēlētā vieta atbildīs
likuma prasībām – piemērota laulības ceremonijai.
Aizvadītājā gadā šķirtas 13 laulības, kas ir tieši tikpat, cik 2014. gadā.

Jaundzimušie
Administratīvā teritorija
Brocēni
Cieceres pagasts
Blīdenes pagasts
Remtes pagasts
Gaiķu pagasts
KOPĀ:

2012. gads
15
11
9
6
6
47

2013. gads
35
8
5
5
4
57

2014. gads
20
6
4
8
8
46

2015. gads
27
18
4
6
11
66

Pagājušā gada dzimstības rādītāji ir ļoti labi, jo novada demogrāfiskā situācija nav tik
kritiska kā bija pirms apmēram 3-4 gadiem. Arī atšķirība starp reģistrētajiem jaundzimušajiem
2014. un 2015. gadā ir ievērojama – par 20 bērniem vairāk. Lielākais mazuļu skaits reģistrēts
Brocēnu pilsētā, nedaudz mazāk Cieceres pagastā, bet vismazāk - Blīdenes pagastā. Iespējams,
situācija ir šāda tādēļ, ka daudzi par savu dzīvesvietu izvēlas pilsētu vai tās apkaimi.
2015. gada aprīlis un jūlijs ir bijuši bērniem bagātīgākie mēneši, kad nodaļā reģistrēti
pa deviņiem bērniem, bet vismazāk – janvāra mēnes (tikai 2 bērniņi). No visiem 66 pērn
Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem, 32 bērni (48,48%)
dzimuši laulībā, 31 (46,97%) – ar paternitātes atzīšanu, bet bez ziņām par tēvu – 3 mazulīši
(4,55%). Kā pirmais bērniņš ģimenē reģistrēti – 32, otrais – 27, trešais – 2, ceturtais – 2,
piektais – 1, sestais – 1 un arī viens septītais bērns. Gads bijis ražīgs ar diviem dvīņu pārīšiem
un abos gadījumos ir dzimuši brālītis ar māsiņu.

Mirušie
Brocenu novadā mūžībā aizgājušo sadalījums pa vecuma grupām
Vecums
Skaits
Sievietes
Vīrieši
2014
2014
2014
2015
2015
2015
0 - 20
1
0
1
0
0
0
21 - 40
1
0
1
1
1
0
41 - 50
2
0
2
2
0
2
51 - 60
2
0
2
12
5
7
61 - 70
10
10
2
8
4
6
71 - 80
18
11
7
22
5
17
81 - 100
30
23
7
31
20
11
36
28
Kopā
64
78
35
43
2015. gadā miršanas reģistrāciju skaits ir palielinājies. Lai arī jaundzimušo skaits bija
liels, tas tomēr nepārsniedz pērnā gada mirstības līmeni, līdz ar to demogrāfiskā situācija
novadā ir ar mīnusa zīmi (-12 cilvēki). Visvairāk mūžībā aiziet cilvēki pēc 71 gada vecuma.
Nepatīkams rādītājs ir gados jaunāku cilvēku mirstība - vīrieši vecumā no 51 līz 60 gadiem,
salīdzinājumā ar sievietēm tajā pašā vecumposmā, mirst salīdzinoši vairāk. Nāves cēloņi
lielākoties ir ļaundabīgi audzēji, traumas, sirds-asinsvadu slimības, smadzeņu insults un arī
alkoholisms.
Visvairāk miršanas reģistrētas marta (13 cilvēki) un aprīļa (8 cilvēki) mēnešos, bet
viszemākais mirstības rādītājs bijis jūlijā, kad reģistrēti trīs mūžībā aizgājušie.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pārskata gadā Brocēnu novada pašvaldības viens no galvenajiem mērķiem bija
nodrošināt iedzīvotāju informētību.
Informācijas izziņošana Brocēnu novada iedzīvotājiem notiek galvenokārt sekojošos
veidos:
1. Informatīvais izdevums “Brocēnu Novadā” iznāk reizi mēnesī, atsevišķos
gadījumos, reizi divos mēnešos. 2015. gadā tika izdoti 8 numuri, katra izdevuma tirāža ir 500
gab. Šo izdevumu novada iedzīvotāji saņem bez maksas.
Vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, iespējams, nav pieejamas modernās informācijas
tehnoloģijas, pašvaldības izdevums ir vienīgais veids, kā uzzināt par novadā notiekošo.
Aizvien vairāk tiek strādāts pie tā, lai ievietotā informācija būtu pēc iespējas pilnvērtīgāka un
vizuāli pievilcīgāka, satura veidošanā aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji.
Informatīvais izdevums tiek izdots A4 formātā. Tajā ir aprakstīti notikumi mēneša
ietvaros, ievietota nepieciešamā informācija, kā arī informācija par tuvākajā laikā
gaidāmajiem pasākumiem.
2016. gadā plānots mainīt informatīvā izdevuma vizuālo noformējumu no A4 uz A3 un
drukāt to tipogrāfijā, kas būs ekonomiskāk.
Interesenti informāciju var sūtīt gan e-pastā (ilze.barone@broceni.lv, info@broceni.lv),
gan rakstot iesniegumu un iesniedzot to Informācijas centrā.
2. Mājas lapa www.broceni.lv pieejama informācija par novadu un politisko un
administrācijas struktūru, pakalpojumiem, attīstību, uzņēmējdarbību, iedzīvotāju līdzdalību,
tūrismu, kā arī informācija par aktuālākajiem notikumiem novadā. Mājas lapā tiek ievietoti arī
domes publiskie dokumenti.
Mājas lapas www.broceni.lv apmeklējuma statistika 2015.gadā

158613

Unikālie apmeklētāji

60985
483818

Vizīšu skaits
Lapas apmeklējumi
trāpījumi

5487920

3. Vietnē www.draugiem.lv, pašvaldības lapā ir novērots, ka vairākums sekotāju ir
dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji. Kopējais sekotāju skaits uz 31.12.2015. – 615 cilvēku.
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4. Vietnē www.facebook.com/Broceni novērots, ka vairākums sekotāju ir dažāda
vecuma cilvēki, kuriem nav saistība ar Brocēnu novadu, bet interesē notiekošais tajā, bet
vairākums ir tādi, kuri fiziski novadā nedzīvo, bet ir saistība ar novadu (kādreiz dzīvojis, dzīvo
vecāki, mācījies u.c.). Kopējais sekotāju skaits uz 31.12.2015. – 430 cilvēku.
Facebook platforma ir ļoti labs pasākumu reklamēšanas veids, kā arī iedzīvotāju aptauju
veikšanai pateicīga vietne, jo tajā ir ļoti ērti veidot aptaujas un apkopot datus.
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5. Iedzīvotāju sapulces
2015. gada augustā Pilsētas svētku ietvaros organizēts ezera plānošanas pasākums, uz
kuru ieradās ap 60 iedzīvotāju (skat.zemāk). Uzdevums - uz izprintētas ezera kartes salīmētas
iedzīvotāju idejas, kuras pēcāk apkopoja un izsūtīja pasākuma apmeklētājiem. Pasākums
notika Cieceres ezera krastā, neoficiāla gaisotnē.
6. Brocēnu novada tēla popularizēšana
Brocēnu novada tēla atpazīstamību nodrošina novada ģerbonis, ko Heraldikas komisija
apstiprināja 2014. gada 15. maijā.
Novada popularitāte tiek veicināta arī caur suvenīru dāvināšanas kultūru, jo apzināti
izvēlamis Brocēnu novadā radītas lietas, uz kurām līmē uzrakstu ar ģerboni “Ražots Brocēnu
novadā”, kā arī pie visām pasniegtajām dāvanām ir piestiprināta tipogrāfijā izgatavota kartīte
ar novada ģerboni un uzrakstu: “Ar sveicieniem no Brocēnu novada”. Katrs dāvināšanai
sagatavotais suvenīrs tiek sagatavots īpaši konkrētajam pasākumam, lai tam būtu
individualitātes pieskaņa. Sagatavojot un noformējot suvenīrus pasniegšanai, ievērojam
vienotu un lakonisku “eco, handmade” stilu.
7. Informatīvie stendi
Novada teritorijā katrā centrā ir informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga
informācija, piemēram, par sapulcēm, sabiedriskajām apspriešanām u.c., kā arī afišas par
kultūras pasākumiem novadā. Informācijas lapas tiek izliktas arī vietējos veikalos un
bibliotēkās.
8. 2015. gadā Brocēnu novada pašvaldības Informācijas nodaļas dokumentu aprite:
 saņemtie dokumenti:
no fiziskām personām – 1 440 (2014.g. – 1331);
no juridiskām personām – 1 573 (2014.g. – 982);
kopā: 3 013 (2014g. – 2313)
 izejošie dokumenti:
fiziskām personām – 549 (2014.g. – 467) ;
juridiskām personām – 1 065 (2014.g. – 723);
kopā: 1 614 (2014.g. – 1 190).
 apstrādātie rēķini – 6 914 (2014.g. – 5180).
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Lai organizētu pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, ko nosaka likums “Par
pašvaldībām”, Izglītības likums un citi normatīvie akti, veicinātu un nodrošinātu izglītības
iestāžu attīstību, savu darbu turpina Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa.
Mērķis: pilnveidot izglītības kvalitāti novadā.
Mācību darba uzdevumi:
1. Veicināt ikviena skolēna vajadzībām atbilstošu, mūsdienīgu, uz skolēnu
centrētu un kompetencēm balstītu, mācību procesa organizāciju.
2. Atbalstīt un veicināt mūsdienīgu, inovatīvu mācību līdzekļu un IT tehnoloģiju
izmantošanu pedagoģiskajā procesā.
3. Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem.
Metodiskā darba uzdevumi:
1. Pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes mācību priekšmetu integrācijā un sava
darba popularizēšanā.
2. Veicināt pēctecību un sadarbību starp pamatskolas un vidusskolas posmiem.
3. Atbalstīt pedagogu radošo darbību un atbildīgumu, sadarbību skolas iekšienē un
attiecībās ar sabiedrību.
4. Veicināt skolēnu izpratni par ekonomikas, veselības un cilvēku drošības
jautājumiem.
Lai īstenotu izvirzītos mērķus un uzdevumus, 2015. gadā tika organizētas sekojošas
aktivitātes:
 Sarunas ar izglītības iestāžu direktoriem par skolu attīstību un efektīvu finanšu resursu
izlietošanu.
 Veiksmīga dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 Augustā un decembrī visi novada izglītības iestāžu pedagogi apmeklēja kursus par
Bērnu tiesību un aizsardzības jautājumiem.
 Veikta pedagogu anketēšana ar mērķi izvērtēt Izglītības nodaļas darbu un izvirzīt
tālākās darbības prioritātes. Aizpildītas 97 anketas. Organizētas tikšanās izglītības
iestādēs ar pedagogiem, lai informētu par anketēšanas rezultātiem.
 Izsludināti divi konkursi: “Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā
izglītības iestādē” un “Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”. Konkurss “Brocēnu
novads ceļā uz valsts simtgadi” ietver dažādus citus pasākumus: “Pārgājiens + labais
darbs”, infogramma, “Izmēri savu novadu”, “Izveido īsfilmu “Novada īpašais
cilvēks””, “Izveido ideju karti “ Kā mūsu novadā strādā veiksmīgs uzņēmējs”,
“Izveido kartoshēmu ar īpašām Brocēnu novada dabas bagātībām””.
 Izglītības nodaļa Brocēnu jauniešu centrā “Kopā” Brocēnu novada skolēniem
organizēja domnīcu „Ieklausies! Radi! Mācies!”. Domnīcas darba kārtība:
1. Radošums un digitālās prasmes skolā,
2. Kā vērtējam izglītības ieguves iespējas Brocēnu novadā,
3. Ideju vētra novadpētniecības konkursam,
4. Ko skolēni var paši darīt, lai uzlabotu izglītības kvalitāti Brocēnu novadā.
Mājas uzdevums – nofotografēt telefonā vienu pozitīvu un vienu negatīvu
fotogrāfiju, kas ataino izglītības kvalitāti Brocēnu novadā.
 Decembrī izveidota Darba grupa, kura strādā pie “Brocēnu novada izglītības attīstības
plāna 2016.-2021.gadam” izstrādes.
Interešu izglītība
Bērnu un jauniešu interešu izglītību Brocēnu novadā īsteno izglītības iestādes un
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs. Novadā bērniem un jauniešiem ir iespēja
darboties gan kultūrizglītības un vides programmās, gan sportā.
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N.p.k.

Interešu izglītības programmas

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
Jauniešu koris „Sonate”
1.
Ķipariņš (5-7 gadi)
2.
Dejasprieks (1.-3. kl.)
3.
Dejasprieks (4.-8. kl.)
4.
Muzikālais kustību teātris 1.-3. kl.
5.
Muzikālais kustību teātris 4.-8. kl.
6.
Latviešu tautas dejas 1.-4. kl.
7.
Latviešu tautas dejas 5.-9. kl.
8.
Latviešu tautas dejas 10.-12. kl.
9.
Pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi” 3-5 gadi
10.*
Pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi” 5-7 gadi
11.*
Kustību teātris 4.-7. kl.
12.*
Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs 2-4 gadi
13.*
Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs 5-6 gadi
14.*
Ķipariņš (2-4 gadi)
15.*
Brocēnu vidusskola
Radošās domāšanas iespējas mākslā
1.
Krāsu pulciņš 1.-4. kl.
2.
Krāsu pulciņš 5.-9. kl.
3.
Ansamblis 10.-12. kl.
4.
Vides pulciņš „Vabulis” no 1.-4. kl.
5.
Teātra pulciņš
6.
Koris 1.-4. kl.
7.
Koris 5.-9. kl.
8.
Ripo droši
9.*
Mākslīgās klinšu sienas kāpēju pulciņš no 1.-4.kl. un 5.-9.kl.
10.*
Pirmās palīdzības pulciņš 5.-9.kl. un 10.-12.kl.
11.*
Blīdenes pamatskola
1.-4.kl. koris
1.
1.-4.kl. ansamblis
2.
5.-9.kl. koris
3.
5.-9.kl. ansamblis
4.
Deju kolektīvs 5.-9. kl.
5.
Vides izglītības pulciņš “Dabas laboratorija”5.-9.kl.
6*
Teātra pulciņš 1.-4.kl.
7*
Amatniecības pulciņš 5.-9.kl.
8*
Lego-robotika
9*
Remtes pamatskola
Vides pulciņš „Pēdiņas”
1.
5.-9.kl. ansamblis
2.
1.-4.kl. ansamblis
3.
Sporta spēļu pulciņš 1.-4.kl. un 5.-9.kl.
4.
Mazpulki 4.-9.kl.
5.
Teātris 5.-9.kl.
6.
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7.

Sarīkojuma dejas

Gaiķu pamatskola
Mūzikas pulciņš 6.-9.kl.
1.
Latviešu tautas dejas 1.-4.kl.
2.
Latviešu tautas dejas 5.-9. kl.
3.
Koris 1.-5.kl.
4.
Ansamblis 1.-5. kl.
5.
Dambretes pulciņš 1.-9.kl.
6*
Sporta spēļu pulciņš 1.-4.kl. un 5.-9.kl.
7.*
Kopā: 49
*- šos interešu izglītības pulciņus finansē pašvaldība, pārējos no valsts mērķdotācijām.
Brocēnu novada izglītības iestādes un to programmas
Iestāde
Programmas nosaukums
1. Pamatizglītības programma (21 0111 11)
Brocēnu vidusskola
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (21 0156 11)
3. Pamatizglītības otrā posma
4. (7.-9.klase)
programma
(padziļināta
matemātika,
ģeogrāfija, fizika, ķīmija)
(23 0111 11)
5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena (padziļināta matemātika un informātika)
programma (31 0130 11)
6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
(padziļināta informātika) programma (31 0110 11)
7. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma
(31 0110 21)
8. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
(padziļināta angļu valoda un latviešu valoda) programma
(31 0120 11)
9. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programma (neklātiene) (31 0120 13)
10. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programma (neklātiene) (31 0110 13)
11. Pamatizglītības programma (2101113)
1. Pamatizglītības programma (21011111)
Blīdenes pamatskola
2. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (21015611)
1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Remtes pamatskola
2. Pamatizglītības programma( 21011111)
3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
4. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (21015611)
5. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
(vides izglītība) (21014111)
1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Gaiķu pamatskola
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Pirmsskolas izglītības
iestāde “Mūsmājas”
Pirmsskolas izglītības
iestāde “Varavīksne”

Pirmsskolas izglītības
iestāde “Vālodzīte”
Brocēnu novada bērnu
un jaunatnes sporta
skola

2. Pamatizglītības programma (1011111)
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar valodas attīstības traucējumiem( 01015511)
2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Papildus tiek aprobēta Humānās pedagoģijas programma.
1. Futbols ( 20V813001)
2. Futbols (30V813001)
3. Hokejs (20V813001)
4. Smaiļošana un kanoe (20V813001)
5. Smaiļošana un kanoe (30V813001)
1.

Brocēnu novada izglītības iestāžu piedāvāto izglītības programmu klāsts ir
paplašinājies pēdējos gados. Brocēnu novada vispārējās izglītības iestādēs tiek realizētas
speciālās programmas, atbilstoši izglītojamo vajadzībām.
Izglītības iestādēs uz 2015. gada septembri 29 izglītojamie mācījās iekļaujošā izglītībā,
kas ir process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības
(atbalsta pasākumi, tiek izstrādāts individuālais attīstības plāns un iespēju robežās nodrošināts
atbalsta personāls, asistents).
Brocēnu vidusskolā tiek piedāvāta tālmācības programma no 1.-12. Klasei.
Remtes pamatskola piedāvā profesionāli orientētā virziena programmu, kas ļauj apgūt
padziļināti vides izglītības jau pamatskolā.
Skolēnu skaits izglītības iestādēs uz 2015. gada 1. septembri
Izglītības iestāde
Izglītojamo skaits
Brocēnu vidusskola
543
Blīdenes pamatskola
85
Remtes pamatskola
56 (t.sk. 17 pirmskolnieki)
Gaiķu pamatskola
59 (t.sk. 14 pirmskolnieki)
Pirmsskolas izglītības iestāde “ Mūsmājas”
129
Pirmsskolas izglītības iestāde “ Varavīksne”
68
Pirmsskolas izglītības iestāde “ Vālodzīte”
39
Brocēnu novada sporta un jaunatnes skola
216
Pedagogu tālākizglītība
Nometne radošajiem un mūsdienīgi strādājošiem skolotājiem 2015. gada 19. un 20.
augustā Atpūtas bāzē „Zvejnieki” - pedagogu profesionālās pilnveides programma 12 stundas.
Projektu metode – Kas ir projektu metode un kā to iespējams izmantot mācību darbā?
Akadēmiskie pretstati – Kā attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas un argumentu
veidošanas prasmes? Kā šo metodi izmantot mācību darbā?
Debates – Kā izmantot debates kā mācību metodi dažādos mācību priekšmetos skolēnu
kritiskās domāšanas un viedokļu pamatošanas prasmju attīstīšanai?
Infografika – Plānošana, veidošana, izvērtēšana. Kā veidot digitālās infografikas vietnē
infogr.am. un kā izmantot infografiku veidošanas uzdevumus mācību stundās?
Dažādi paņēmieni no globālās izglītības jomas un multfilmu veidošana.
Apkārtējās vides objektu izmantošana mācību un audzināšanas procesā.
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12h kursi “Interneta droša un atbildīga lietošana”. Kursus apmeklēja pedagogi,
bibliotekāri, atbalsta personāls.
 8 h kursi “Aktuālie jautājumi bērnu tiesību aizsardzības jomā”.
 2015. gada 18. augustā Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte”
notika seminārs pirmsskolas skolotāju palīgiem.
Interesanti bija tas, ka seminārā satikās un pieredzē dalījās Aizputes novada un Brocēnu
novada pirmsskolas skolotāju palīgi. Visiem bija iespēja iepazīties ar iestādi, apskatīt telpas,
pēcāk psiholoģes Ingas Pumpuriņas lekcija “Emocionālā veselība”, kurā psiholoģe mudināja
saprast, kas ir emocijas, kādas tās ir un vai tās vispār ir?!

Brocēnu vidusskola
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu vidusskola
Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestāde
Ezera ielā 1, Brocēni, Brocēnu novadā, LV 3851
63865804
broceni.skola@broceni.lv
Egons Valters

Iestādes darbības virzieni un mērķi, iestādes darbības raksturojums, darbības
rezultātu analīze, mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, secinājumi, kas
pamato nākošā gada mērķus, svarīgākos uzdevumus, prioritātes.
Skolas misija – radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošana.
Skolas vīzija – mūsdienīga skola metodiski daudzveidīgai un sociāli aktīvai
mūžizglītībai.
Karjeras izglītības darbs tika organizēts, realizējot galvenos uzdevumus un
pamatprincipus šajā jomā. Tas palīdzēja skolēniem pašattīstīties, izpētīt dažādās karjeras
iespējas un plānot savu karjeru.
Veiksmīgi turpinās ieteicošu metodisko materiālu uzkrāšana skolēnu izpētei pa
vecumposmiem. Materiālus piedāvā gan skolas psiholoģe, gan klašu audzinātāji. Tie glabājas
pie karjeras konsultantes un tiek prezentēti klašu audzinātāju sanāksmēs.
Skolā notiek augstskolu un profesionālo izglītības iestāžu prezentāciju stundas.
Vidusskolēnus iepazīstinām ar brīvprātīgā darba iespējām.
Sadarbībā ar vecāku padomi katru gadu organizējām „Arodu dienas”. 5.-10.klašu
skolēniem tiek piedāvātas 18 profesijas, ar kurām skolēni iepazīstas gan nodarbībās skolā, gan
izbraukumā darba vietās pie vecākiem.
Projektu nedēļas laikā 9.klašu skolēni pievērsās pašizpētei karjeras testos www.niid.lv
portālā, kā arī kopā ar Saldus karjeras centru pētīja tālākizglītības iespējas, devās ekskursijās.
Arī 10.klašu skolēni pievērsās dzīves prasmju apguvei, iepazīstoties ar Brocēnu pašvaldības
iestāžu un Valsts Nodarbinātības dienesta darbu. Skolēni labprāt iepzinās ar profesiju
aprakstiem. NVA darbinieki viesojās arī skolā pie 9. un 12.klašu skolēniem.
12.klašu skolēni tradicionāli strādā sociālo praksi dažādos uzņēmumos un iestādēs. Pēc
„ieskatīšanās nākotnē,” skolēni prezentēja savas prakses rezultātus klasesbiedriem un skolas
administrācijai.
Tiek uzkrāti dati par absolventu tālāk izglītību.
Interešu izglītība
Par vienu no veiksmēm pagājušajā mācību gadā jāuzskata tautisko deju kolektīvu
atjaunošana skolēniem ar vadītāju Ievu Vorobjovu.
Koru skatēs visi skolēnu kori saņēma 1. pakāpes diplomus. 5.- 9.klašu koris piedalījās
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 1.- 4.klašu koris piedalījās festivālā
„Tauriņu balsis.”
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Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, VJIC rīkoja
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu “Rakstu darbi”. Kurzemes reģiona konkursa
2. kārtā laureātes: Sanija Burlakova – 4.klase (2. pakāpe) un Daniela Šulca (3. pakāpe).
Pateicoties pulciņa „Ripo droši” vadītājai Anetei Miltai un dalībniekiem, Brocēnu
vidusskolā notika CSDD konkursa 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!” Liepājas
reģiona pusfināla sacensības.
Vides pulciņa „Vabulis” aktivitātes noslēdzās ar darbošanos vasaras nometnē.
„Radošās domāšanas iespējas mākslā” pulciņa dalībnieku novitāte bija mācību gada
beigās organizētā „orientēšanās spēle” skolā.
Visi skolas pulciņi savu veikumu rādīja un prezentāja gada noslēguma koncertā, kurš
bija par godu Māmiņdienai, maija sākumā. Pulciņu darbība regulāri tiek atspoguļota Brocēnu
vidusskolas e-klasē.
Audzināšanas joma
Darbā ar klašu audzinātājiem realizējām skolas prioritātes - diferencētas pieejas
nodrošināšana atbilstoši skolēna spējām un vajadzībām, labvēlīga skolas mikroklimata
veicināšanu un IKT efektīva izmantošanu. Notika regulāras klašu audzinātāju sanāksmes. Tās
ir gan tematiskas (skolas un disciplīnas probēmas; skolēnu patriotisma un valstiskās identitātes
veicināšana; pašizziņas, pašiniciatīvas (uzņēmīguma) un jaunrades attīstīšana; skolēnu
izpratne par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas
situācijā; karjeras izglītība skolā; skolēnu pašpārvaldes darbība; vienotu vērtību un uzvedības
principu konsekventa ievērošana skolā), gan informatīvas. Sanāksmēs klašu audzinātāji
iepazīstināja ar savu pieredzi un kursu atziņām, akcentējām izlasīto skolas izdevumā „Skolas
vārdā”, Latvijas vēstneša portālā par „Likumu unValsti”, sekojām līdzi jaunumiem
pedagoģiskajā literatūrā skolas bibliotēkā.
Skolēnu patriotiskās apziņas veidošanā lielu lomu spēlēja piedalīšanās Lāpu gājienā
11. novembrī un Latvijas gadadienai veltītajā svētku koncertā. Par tradīciju kļuvusi skolēnu
iniciatīva un dalība „Gaismas ceļa” veidošana Brocēnos 11.novembrī. Aktivizējusies
jaunsargu darbība. Skolēni atbildīgi un labprāt piedalās militārajās un sporta spēlēs: „Skrundas
jaunie sargi,” „Spēks un daile” Kuldīgā, LJA konkursā „Enkurs.” Pilnveidojama ir skolēnu
dalība labdarības akcijās un „Labo darbu nedēļā”.
Labvēlīga skolas mikroklimata veidošanā gan skolotājiem, gan skolēniem pietrūcis
tolerances un izpratnes par pienākumu un tiesību interpretāciju problēmsituācijās. To atzinusi
arī skolas vecāku padome, kura centusies apzināt un iesaistīties to cēloņu meklēšanā un
novēršanā. Pozitīva darbība vecāku padomes dalībniekiem ir ikgadējās „Arodu dienas”
organizēšanā. Klašu audzinātāji sniedz arī
savu atbalstu vecāku padomes darba
popularizēšanā.
Kopības sajūtu skolā mēģinām rast jau Zinību dienā, kad vienotā lokā roku rokā spējām
„aptvert” savu skolu, skolas dzimšanas dienas pasākumos, Ziemassvētkos un Kustību dienā
macību gada noslēgumā, kad vienojāmies kopējā dejā: „Rēdereja”, kas tapusi Ievas
Vorobjovas horeogrāfijā.
Raiņa un Aspazijas gadā veiksmīgi organizējām gan piemiņas pasākumus dzejniekiem,
gan skolēnu radošo spēju izpausmi daiļlasītāju konkursā. Visu vecumu talantīgie dzejas
runātāji uzstājās Latvijas gadadienai veltītajā kocertā. Skolēnu iniciatīva un erudīcija izpaudās
konkursu „Domu Pūce” organizēšanā. To atbalstīja arī skolotāju un vecāku komandu dalība
konkursa pēdējā kārtā „Ģimeņu dienā.”
Arvien vairāk audzināšanas darbā skolotāji izmanto ITK. To var realizēt skolas
nodrošinājuma ar datoriem, multimēdijiem un interaktīvajām tāfelēm. Skolas atpazīstamībā
savu ieguldījumu devuši skolēni no skolas TV „Odziņa,” jo tiek filmēti skolas pasākumi. Arī
skolas mājas lapas uzlabojumi ļāva uzlabot informācijas apriti starp skolēniem un vecākiem.
2015. gada budžeta izlietojuma izpilde
Nosaukums
EUR
Darba samaksa
632 163
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Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
Darba komandējumi
Pakalpojumi
Biroja preces, inventārs
Periodikas iegāde
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

105 454
1 442
167 517
49 336
605
45 440
9 994

No minētās summas, EUR 619 202 sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un EUR 392 755 ir pašvaldības finansējums. Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi
nodrošināja iestādes uzturēšanu, sociālās garantijas (ceļa izdevumi skolēniem), tehniskā
personāla atalgojumu, īres un nomas maksas, jaunu pamatlīdzekļu iegādi, remontus.
Galveno risināmo saimniecisko problēmu raksturojums
1. Sākumskolas („jaunās skolas”) ēkas stāvoklis
Ēka būvēta ar ļoti maziem, mūsdienām neatbilstošiem, kabinetiem, ēkai augsta
nolietošanās pakāpe, vestibili un daudzi kabineti nav ilgstoši remontēti. Domājot
par ilgtspējīgu, kvalitatīvu mācību vidi, nepieciešama jaunas ēkas izbūve esošās
ēkas vietā.
2. Jaunās skolas ēkas 1. stāva vestibila stāvoklis
Skolas 1. stāva vestibila remonts nav veikts apmēram 20 gadus un tas ir ar augstu
nolietojuma pakāpi. Sienas nav remontētas vēl ilgāku laiku, ir neestētiskas,
nolietojusies grīda, nekvalitatīvas durvis. Ir izveidota tāme un paredzēts veikt
vestibila remontu 2016. gadā.
3. Internāta guļamistabu stāvoklis
Internāta guļamistabas nav remontētas vairāk kā 20 gadu, ir ar augstu
nolietošanās pakāpi, nekvalitatīvs apgaismojums, grīdas, sienas.
Īpaši Brocēnu vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs:
1. Raivis Atteka (3.klase), Starpnovadu informātikas olimpiādē 8.-10.klasei
2.vieta, piedalījās valsts olimpiādē (sk. Ivars Atteka);
2. Jeļena Sušinska (9.klase) Starpnovadu ķīmijas olimpiādē - 1.vieta, piedalījās
valsts olimpiādē (sk. Vita Banzena);
3. Kristaps Siksna (10.klase) Starpnovadu ķīmijas olimpiādē - 1.vieta, uzaicināts
uz valsts olimpiādi (sk. Vita Banzena);
4. Mārtiņš Andersons (11.klase) Kurzemes zonas Zinātniski pētnieciskā darba
(ZPD) konkursā - 2.vieta, Valsts ZPD konkursā – 3. vieta (sk. Daiga
Barančane);
5. Marta Milta (11.klase) Kurzemes zonas ZPD konkursā - 1.vieta, piedalījās
valsts konkursā (sk. Inta Muižarāja);
6. Kristers Upenieks (11.klase) Kurzemes zonas ZPD konkursā - 3.vieta, Valsts
ZPD konkursā - 3.vieta (sk. Inta Muižarāja);
7. Elvis Plācis (12.klase) Starpnovadu ķīmijas olimpiādē - 1.vieta, piedalījās
valsts olimpiādē (sk. Vita Banzena)
8. Žanis Andersons (12.klase) Kurzemes reģiona konkursā ”Kultūras kanons”–
atzinība, piedalījās valsts konkursā (sk. Inta Muižarāja), kā arī Kurzemes
zonas ZPD konkursā - 1.vieta, piedalījās valsts konkursā (sk. Daiga
Barančane);
9. Madara Miķelsone (12.klase) Kurzemes reģiona konkursā ”Kultūras kanons”–
atzinība, piedalījās valsts konkursā (sk. Inta Muižarāja).
Brocēnu vidusskolas bibliotēka
Brocēnu vidusskolas bibliotēka dibināta 1966. gadā, tās mācību grāmatu fondu sāka
veidot 1969. gadā. Patlaban bibliotēkas fondā ir 26442 vienības, no kurām 18331 ir mācību
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fonds, 8111 ir daiļliteratūra, metodiskā, pedagoģiskā un uzziņu literatūra. 2015. gadā abonēti
15 periodiskie izdevumi (13 žurnāli un 2 avīzes). Bibliotēkā ir pieejami dažādi audiovizuālie
līdzekļi (CD, DVD), kā arī dāvinājumi.
Brocēnu vidusskolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras, nozaru
un uzziņu literatūras abonements, 1.-4. klašu abonements, lasītava un grāmatu apstrādes telpa
bibliotekāram.
Lasītāju, aktīvo lietotāju kopskaits 2015. gadā ir 611, no kuriem 464 ir bērni un
jaunieši līdz 18.gadiem, bet pārējie 147 ir pedagogi un tehniskie darbinieki (apmeklējuma
kopskaits – 12975). Pavisam 2015. gadā izsnieguma kopskaits ir 9687 vienības (grāmatas,
audiovizuālie dokumenti, nošu dokumenti, seriālizdevumi u.c.).
Bibliotēkas krājumā 2015. gadā ir ienācis 2432 jaunieguvums, no tiem 2298 mācību
grāmatas. Pavisam izslēgti 1849 dokumenti (no tiem novecojušas gan mācību grāmatas, gan
bērnu un daiļliteratūras grāmatas).
Bibliotēkas fonda komplektēšanai finansējumu saņem no novada pašvaldības domes
un valsts dotācijām. 2015. gadā bibliotēka saņēma EUR 9469 valsts dotācijas un EUR 7700 no
novada domes. Ir saņemti arī dāvinājumi no dažādām valsts institūcijām (Brocēnu novada
pašvaldība, 1991. gada barikāžu muzejs, Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs”) un
privātpersonām.
Bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem tika rīkota mācību stunda, kurā
sākumskolas 4. klases skolēni iepazina vārdnīcas, to veidus, kā arī iepazina grāmatu
aprakstīšanu. Sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām tika rīkoti pasākumi: “Latviešu tautas
mīklu minēšana 5. klasēm,” “Latviešu tautas pasaku un literāro pasaku stāstīšana 7. klasēm.”
Savukārt 6. klasēm tika veltītas dzejas stundas Rainim un Aspazijai. Skolēni Rihards Dzenis,
Elizabete Vasiļevska, Ansis Grišāns un Dana Gakute piedalījās Saldus un Brocēnu novada
skolu bibliotekāru rīkotajā konkursā “Informācijmeklēšanas prasmju konkurss”, kurā skolēni
ieguva 2.vietu. Konkursā bērni pildīja dažādus uzdevumus, popularizēja skolas vārdu.
Dzejas dienās skolas bibliotēkā viesojās dzejniece, rakstniece Evija Gulbe.
Bibliotēkā tiek veidotas un izstādītas arī dažādas izstādes. Viena no interesantākajām
un saistošākajām izstādēm bija sadarbībā ar latviešu valodas un mājturības skolotājām
izveidotā izstāde “Aspazijas un Raiņa dzeja 5. klašu meiteņu interpretācijā”, kurā meitenes
izveidoja tamborētas “glezniņas” kādam no Raiņa un Aspazijas dzejolim.

Blīdenes pamatskola
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
fakss
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada Blīdenes pamatskola
Pašvaldības izglītības iestāde
Skolas ielā 1, Blīdenes pagastā,
Brocēnu novadā, LV 3852
63865316, 63864317
blidene.skola@broceni.lv
63864317
Rasa Bidiņa

Mērķis – jēgpilnas, ilgtspējīgas, kompetenču pieejā balstītas izglītības kvalitātes
nodrošināšana
Galvenie uzdevumi:
 Mūsdienīga, humānā pedagoģijā balstīta, saturiski piepildīta ikdienas pedagoģiski
metodiskā un mācību darba realizēšana
 Skolēnu individuālās mācīšanās prasmju pilnveidošana, dažādošana sasniegumu
paaugstināšanai un pašatbildības veidošanai

26

 Projektu iespēju pielietošana ikdienas darbā uzņēmības veicināšanai un karjeras
attīstībai
 Personību attīstošas garīgās un fiziskās vides uzturēšana
Prioritātes:
 Svešvalodu mācīšanās un lietošana
 Lasītprasmes attīstīšana
 Personības erudīcijas veicināšana
Plāni attiecībā uz pedagoģisko personālu nākamajā gadā
Nākamajā mācību gadā pedagoģisko kadru izmaiņas iespējamas mūzikā un dabaszinību
cikla mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, datorikā un matemātikā. Papildus vēlamies mācīt
franču valodu.
Nozīmīgākie pasākumi: Humānās pedagoģijas pieredzes apmaiņas semināri mūsu skolā,
metodiskā darba veikšana. Radošās domāšanas seminārs pedagogiem. Apmeklētāju aptuvenais
skaits – 200.
Tradīciju uzturēšana - Tēvu diena septembrī, Ģimeņu vakars martā, mācību gada beigās
skolēnam, kurš paaugstinājis savas sekmes par 1,0 balli, dāvana- pārsteigums, šogad Dāvanu
karte. Skolas lepnuma, dažādu sasniegumu ieguvējiem, uzvarētājiem – fotografēšanās pie
skolas karoga.
Skolēnu sasniegumi
Skolēna vārds,
Iegūtā Mācību priekšmets
N.p.k.
Klase
Skolotājs
uzvārds
vieta
1.
Kristiāns Neilands
2.
mājturība
8.
L. Bergmanis
Bruno Žanis
2.
A
angļu valoda
8.
L.Paulauska- Uzule
Bricis
3.
Rainers Apinis
2.
matemātika
5.
R.Muhitdinova
4.
Roberts Juška
2.
vizuālā māksla
9.
R.Grante
5.
Nikola Evarsone
3.
Latviešu valoda
6.
Z.Reiha
Kurzemes reģionālā
6.
Kristiāns Neilands
A
8.
L.Bergmanis
mājturības olimpiāde
Sporta aktivitātes
N.p.k. Sporta veida nosaukums
1.
Florbols, 5. – 9.kl. meitenes
2.
Basketbols, 6. – 7.kl.meitenes
3.
Dambrete, 3. – 5.kl. komanda
6.- 7.kl. komanda
8. – 9.kl. komanda

Iegūtā vieta
Sudraba kauss
Sudraba kauss
1. vieta
2. vieta
3. vieta

Skolotājs
L. Bergmanis
L. Bergmanis
L. Bergmanis

Pedagogu profesionālo meistarību apliecina regulāri metodiskie semināri mūsu
skolā, kuros dalāmies teorētiskajā pieredzē un praktiskajā stundu vadīšanā. Stāstām un
demonstrējam ikdienas pedagoģiskā procesa un humānās pedagoģijas ieguvumus un
apliecinājumus. Mācību gada laikā viesojas 5 -7 grupas, ap 150 kolēģu.
Bibliotēku darba rādītāji
Bibliotēkā kopējais grāmatu skaits bija 4870
2015. gadā iegādātas 303 jaunas mācību grāmatas, 193 daiļliteratūras grāmatas, t.sk.
dāvinājuma grāmatas, bibliotēkas darbības nodrošināšanai pieejami 2 datori.
Budžeta izlietojums
Nosaukums
EUR
Darba samaksa
167 679
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
32 289
Darba komandējumi
627
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Pakalpojumi
Biroja preces, inventārs
Periodikas iegāde
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

36 693
6 420
450
12 989
10 934

No minētās summas EUR 95 906 sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un EUR 71 773 ir pašvaldības finansējums.
Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi nodrošināja iestādes uzturēšanu, sociālās
garantijas (ceļa izdevumi skolēniem), tehniskā personāla atalgojumu, īres un nomas maksas,
jaunu pamatlīdzekļu iegādi, remontus.
Galveno risināmo problēmu raksturojums
Aktuālais jautājums joprojām – skolēnu skaits. Tā pieaugums.
Iesniegtie, realizētie, noraidītie projekti
Darbībā ir radošie un metodiskie projekti – sadarbība ar ideju grupu Radošuma pils,
starptautisko un Latvijas Humānās pedagoģijas asociāciju, programmu Iespējamā misija. Tā ir
pedagogu profesionālā darbošanās, kopīga mācīšanās un metodiskā darba veikšana daloties
pieredzē ar pedagoģiskā – mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesa organizēšanas
metodēm.

Remtes pamatskola
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
fakss
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada Remtes pamatskola
Brocēnu novada pašvaldības izglītības
iestāde
Remtes pils, Remtes pagastā, Brocēnu
novadā, LV 3871
29175620
remte.skola@broceni.lv
63846898
Tālis Zujs

Skolas misija – skola kā pagasta kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā, integrētā un
psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam bērnam ir pieejama
kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana. Skola kā orientieris katra skolēna
personības izaugsmei. Skola, kura palīdz vecākiem būt labiem vecākiem.
Vīzija – augstā līmenī labiekārtota bērniem un videi draudzīga “zaļa” skola, kuras
psiholoģiskā vide veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un virzību tālākai
izglītībai.
Mērķis: pilnveidot izglītības kvalitāti.
Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas
mācīšanās prasmes, dzīvesprasmes, atbildība, mērķtiecība, tiek veicināta karjeras izglītība.
Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbība vienotu vērtību un uzvedības principu
ievērošanā mācīšanas un mācīšanās procesā.
Mācību darbā:
1. Akcentēt mācību procesā jēgpilnu individuālo pieeju atbilstoši skolēnu spējām un
vajadzībām.
2. Veicināt interesi, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā.
3. Attīstīt individuālo sadarbību ar skolēnu vecākiem mācību un audzināšanas procesā.
4. Veicināt skolas pozitīva tēla veidošanos.
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Metodiskā darba uzdevumi:
1. Organizēt skolēna individuālajai attīstībai un vajadzībām atbilstošu
mācību
procesu, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes.
2. Mērķtiecīgi izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas mācīšanas un mācīšanās procesā.
Audzināšanas darbā:
1. Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, valstiskuma identitāti un patriotismu, iedzīvinot
Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, pētot savu novadu un
pagastu.
2. Attīstīt un pilnveidot skolēnos spējas vides un dabas iepazīšanā un aizsardzībā“dzīvosim zaļi!”.
3. Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību skolas un vietējās kopienas izglītības un
kultūrvides veidošanā Brocēnu novadā.
4. Sekmēt formālās un neformālās izglītības sasaisti skolēnu radošuma un inovatīvās
darbības veicināšanā.
2015.gada 1.septembrī mācības Remtes pamatskola turpina iepriekšējā mājvietā –
Remtes pilī.
Sakarā ar skolas adreses maiņu, nomainītas visas skolas licences, programmu un
iestādes akreditācijas lapas.
Skolā ir sesi klašu komplekti, no tiem divi sākumskolas klasēs. Skolēnu skaita
samazināšanās rezultātā, skolā ir apvienotās klases: 1./3. klase, 2/4. klase. Kā atbalsta
personāls skolā strādā skolas māsa, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds. Atbalsta
personāls ir pieejams noteiktās darba dienās. Skolas māsa organizē sadarbību ar ģimenes ārstu
praksēm, zobārstu, kurš reizi gadā veic visu skolēnu zobu pārbaudi un labošanu. Skolas
tehniskā personāla slodžu sadalījums optimāls. Skola tiek uzturēta mācību procesa realizācijai
atbilstošā stāvoklī.
Budžeta izlietojums
Nosaukums
EUR
Darba samaksa
112 582
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
21 400
Darba komandējumi
116
Pakalpojumi
16 757
Biroja preces, inventārs
2 650
Periodikas iegāde
234
Pamatlīdzekļi
3 925
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
45 692
Sociālie pabalsti
463
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai sastāda EUR 55 815 un pašvaldības
finansējums – EUR 56 767. Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi nodrošināja iestādes
uzturēšanu, sociālās garantijas (ceļa izdevumi skolēniem), tehniskā personāla atalgojumu, īres
un nomas maksas, jaunu pamatlīdzekļu iegādi, remontus.
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 šajāziņā ir izveidojusies ar novada Blīdenes
pamatskolu un Brocēnu vidusskolu. Organizējam divas reizes gadā vecāku sapulces, kurās,
pēc vecāku ierosinājumiem, tiek dota iespēja noklausīties lekcijas par dažādiem audzināšanas
jautājumiem. 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, kurā 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.
Skola 2015. gada oktobrī septīto reizi ieguva Ekoskolas Zaļo karogu, tāpēc gan mācību,
gan audzināšanas darbs ir saistīts ar skolas izvēlēto gada tēmu „Skolas vide un apkārtne”.
Ekoskolas nosaukums uzliek skolai obligāti veikt dažādus uzdevumus, piemēram, saskaņot
mācību un audzināšanas darbu par izvēlēto gada tēmu, stādīt mežu, gatavot putnu būrus,
veidot patīkamāku skolas vidi un apkārtni.
Skolas īpašie piedāvājumi:
 pils parks, dabas takas, sporta laukums;
 plašs interešu izglītības piedāvājuma klāsts;
 skolas apkārtējā vide, “zaļā zona”;
 pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem;
 ,,Skolaslepnuma” balvas skolēniem;
 olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem
apbalvošana mācību gada beigās;
 stomatologa pieejamība;
 materiālu klāsta ziņā – plašs skolas un pagasta vēstures muzejs.
Tradīcijas
Remtes pamatskolā ir daudz un dažādas tradīcijas. Skolā atzīmē valsts svētkus un
svinamās dienas, kā piemēram, Zinību diena kopā ar vecākiem, Miķeļdiena, Ziemassvētki
kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem. Katru gadu skolēni dodas vienā tālākā ekskursijā
kopā ar skolotājiem, gaida interesentus atvērto durvju dienās. Skolā ikgadējs ir pasākums „Es
savai skolai”- olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību, godalgoto vietu ieguvēju, izglītojamo un
skolotāju apbalvošana pēdējā skolas dienā, kā arī „Pēdējais zvans” kopā ar 9. klases vecākiem
un izlaidums.
Sports
Oktobrī rudens krosa sacensības Rīgā (1.vieta mazo lauku pamatskolu grupā Latvijā),
Novembrī notika sacensības grieķu-romiešu cīņās Emburgā, Cieceres pagastā (1.vieta - 4,
2.vieta - 1, 3.vieta - 2).
Regulāras nodarbības slidošanā Brocēnu ledus hallē. Sporta spēļu pulciņi.
Bibliotēkas darba rādītāji
Iegādātas jaunas 98 mācību grāmatas – EUR773.26
Darba burtnīcas – 133gb. – EUR 493.30
Daiļliteratūra- iegādātas jaunas 34 grāmatas – EUR 167.79
Abonēti - 11 preses izdevumi – EUR 234.14
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Katru gadu notiek 2- 3 vecāku sapulces: 1.septembrī vecāki tiek informēti par aktualitātēm
jaunajā mācību gadā, mācību gada uzdevumiem, izmaiņām Valsts pārbaudes darbu kārtošanas
kārtībā, pulciņu darbību, izmaiņām skolotāju kolektīvā. Maijā tiek izvērtēti mācību gada
sasniegumi un veiksmes, rādot prezentāciju vecākiem par mācību darba sasniegumiem un Eko
skolas darbu.
Sadarbība
2014. gadā nogalē esam nodibinājuši sadarbību ar Švainfurtes (Vācija, Bavārija) Montesori
izglītības virziena skolu. Esam bijuši ciemos, kā arī saņēmuši daudz jaukas dāvanas
Ziemassvētkos. 2015.gada vasarā pie mums viesojās grupiņa no Švaifurtes skolas.
Pastāvīgi sniedzam informāciju par notikumiem skolā Brocēnu novada avīzītē, Brocēnu
novada mājas lapā, “draugiem.lv” lapā, u.c. un Saldus novada avīzē „Saldus Zeme”. Vecāki un
pagasta iedzīvotāji apmeklē skolas pasākumus. Tiek rīkotas izglītojamo darbu izstādes gan skolā,
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gan Remtes kultūras nama telpās. Pasākumi notiek sadarbībā ar Remtes pagasta nevalstisko
organizāciju „Ideju kalve” .

Gaiķu pamatskola
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada Gaiķu pamatskola
Pašvaldības izglītības iestāde
Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873
63846439
gaiki.skola@broceni.lv
Dzintra Bērtulsone

Mazā skaita dēļ ir apvienotie klašu komplekti: 2./3. klase, 5./7. Klase, 6./8. klase. Pie
pamatskolas darbojas pirmskolas jaukta vecuma bērnu grupa, kuru apmeklē 2-4 gadu veci
bērni.
Skolas galvenie mērķi – jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, skolēnu domes
atbildības paaugstināšana mācību procesa kvalitātes paaugstināšanā, ārpusstundu pasākumu
organizēšanā, skolēnu patriotiskā audzināšana, skolas teritorijas labiekārtošana un interaktīvo
tehnoloģiju ieviešana mācību procesā.
Lai mērķi realizētu, izvirzīti uzdevumi: iekārtoti 3 mācību kabineti, kuros ir interaktīvās
tāfeles, 4 kabineti aprīkoti ar stacionāriem projektoriem un ekrāniem, kas nodrošina
kvalitatīvu darbu mācību stundās, izmantojot interneta iespējas.
Tuvākās izvirzītās prioritātes - mūsdienīga skolēncentrēta, uz kompetencēm balstīta
mācību procesa organizācija; izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu paaugstināšana;
pedagogu profesionalitātes pilnveide.
Katru gadu, vadoties no iepriekš sastādīta plāna un atbilstoši Ministra Kabineta
noteikumiem, skolotāji paaugstina savas zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos.
Vecāki aptaujās pozitīvi novērtē, ka skolas telpas un apkārtne vienmēr ir tīra un sakopta,
kas, protams, ir skolas dārznieces un apkopēju nopelns. Savukārt skolas saimnieks regulāri
rūpējas par savlaicīgu saimniecisko līdzekļu sagādi, vasaras periodā-par skolas apkārtnē esošo
zālāju appļaušanu.
Lielākās veiksmes un sasniegumi
Katru gadu konkursā ,,Balsis”, 1.-4. klašu ansamblis iegūst augstu novērtējumu.
Skolā ir savas tradīcijas: Zinību diena, 11. novembris, 18. novembris, Ziemassvētki,
Sveču diena, Mātes dienā notiek skolā esošo kolektīvu atskaites koncerts, 9. klases skolēniem
– pēdējais zvans, kristīgās mācības jautrās stafetes maija beigās, skolas vieglatlētikas –
pavasara un rudens sacensības, 9. klases izlaidums.
Uz visiem svētkiem skolā aicinām skolēnu vecākus, iepriekš izsūtot glīti noformētus
ielūgumus. Skaitliskā ziņā visvairāk apmeklēti tādi pasākumi kā Valsts svētki, Ziemassvētki,
Mātes dienas atskaites koncerts. Šajos pasākumos vidēji no ģimenēm ierodas vecāki no 3545 ģimenēm.
Skolā darbojas informācijas centrs, kur ietilpst bibliotēka, lasītava. Lasītavā atrodas
datori ar interneta pieslēgumu, kurus skolēni izmanto gatavojoties mācību stundām, meklējot
atbildes uz dažādu konkursu jautājumiem.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
Summa EUR
Biroja preces un inventārs
2 667
Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas
18 261
materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
6 795
Pamatlīdzekļi
1 200
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No minētās summas EUR 119828.60, Valsts dotācija pedagogu algām – EUR 8022.00,
pārējais EUR 111806.00 – pašvaldības finansējums.
Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi nodrošināja iestādes uzturēšanu, sociālās
garantijas (ceļa izdevumi skolēniem), tehniskā personāla atalgojumu, arī pedagogu
finansējumu, īres un nomas maksas.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
Visās klases ir nodrošināta interneta pieeja, kas atvieglo darbu skolotājiem, strādājot ar
e-klasi. 5 klasēs darbam ir pieejama interaktīvā tāfele. Iegāgāti 2 portatīvie datori.
Tika veikts kosmētiskais remonts, atremontējot virtuves bloka saimnieciskās telpas,
zēnu un meiteņu sporta ģērbtuves, tehniskā personāla saimniecisko līdzekļu noliktavu,
skolotāju atpūtas telpu.
Pateicoties ,,Cemex” projektu atbalstam, pārkārtojām skolas apkārtni – izveidojām bruģi
skolas priekšā, iegādājāmies atpūtas solus.
Galvenās problēmas nākotnē – skolēnu skaita samazināšanās, apvienotās klases. Tas
izskaidrojams ar to, ka jaunās ģimenes no pagasta aizplūst, jo nav nodrošinātas ar darba
vietām. Nav arī kvalitatīvs ceļš no Saldus uz Gaiķiem. Skola piedalījusies CEMEX Iespēju
fonda izsludinātajos projektos.

Pirmskolas Izglītības iestāde “Mūsmājas”
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada PII „Mūsmājas”
Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas
izglītības iestāde
Lielcieceres iela 13a, Brocēni, Brocēnu
novadā, LV 3851
63864120, 63865172
aijamusmajas@inbox.lv
Aija Sevčuna

Iestādes darbības virzieni un mērķi, iestādes darbības raksturojums, darbības rezultātu
analīze, mērķu sasniegšanas kavējošie un veicinošie faktori, secinājumi, kas pamato nākošā
gada mērķus, svarīgākos uzdevumus, prioritātes.
Iestādes pamatmērķis: Bērnu attīstības sekmēšana – mācību satura apguve, kas
orientēta uz bērna izziņas darbību un tās kvalitatīvu norisi sadarbībā ar ģimeni.
Galvenie darbības virzieni – prioritātes
Pamatmērķis: pilnveidot pirmsskolas kvalitāti novadā.
Mērķis: Veicināt P.I.I.””Mūsmājas” bērnu intelektuālo, fizisko, emocionālo, sociālo un
garīgo attīstību katrā vecumposmā atbilstoši bērnu individuālajām īpatnībām.
Mācību darba uzdevumi:
1. Akcentēt mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši bērnu spējām un vajadzībām.
2. Veicināt interesi, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā.
3. Veicināt skolēnu lasītprasmi visu vecumposmu skolēniem visos mācību
priekšmetos.
4. Attīstīt individuālo sadarbību ar skolēnu vecākiem mācību un audzināšanas procesā.
Metodiskā darba uzdevumi:
1. Pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes mācību priekšmetu integrācijā.
2. Nodrošināt visu vecumposmu pēctecību mācību un audzināšanas procesā,
izmantojot mūsdienīgas mācību metodes.
3. Atbalstīt skolotāju radošo darbību, sadarbību starp novada un citām mācību
iestādēm, rosināt iesaistīties aktivitāšu organizēšanā savā kopienā.
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Iestādes veiksmes faktori:
1. Visi iestādes pedagogi ir apguvuši prasmes strādāt ar IKT, apzinās sasniegto un
turpmākās attīstības vajadzības mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesu kvalitatīvai
nodrošināšanai,
2. Sistemātiski pilnveidotas un pielietotas mūsdienīgas mācību metodes un paņēmieni
starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai,
3. Iestādē ir iekārtotas un nodrošinātas atbilstošas telpas, resursi un līdzekļi mācību
audzināšanas procesa sekmīgai nodrošināšanai,
4. Aktīva bērnu vecāku līdzdalība iestādes darbības un vides pilnveidošanā –
rezultatīva saziņas organizācija un reāla palīdzība materiālu iegādē.
5. Aktīva un veiksmīga piedalīšanās dažādos projektos – iespēja kvalitatīvāk un
daudzveidīgāk nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesa saikni ar reālo dzīvi.
6. Mazuļu un vecāku skoliņa „Pirmie solīši” – alternatīva iespēja bērniem un
vecākiem: sagatavot mazuli bērnudārza gaitām un būt drošam atrodoties citu bērnu un
pieaugušo vidū.
7. Sistemātiska un regulāra iesaistīšanās dažādos projektos ar mērķi papildināt iestādes
budžetu bērnu rotaļspēļu, fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanai.
8. Jau otro mācību gadu iestādē tiek veiksmīgi iedzīvinātas projektā „Globālā
dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” iegūtās atziņas, metodes un paņēmieni
pirmsskolas vecuma bērniem. Aktīvi darbojas metodiķe Ņina Paļenova, skolotājas Inguma
Skvorcova, Gunita Apšukrapša, Sandra Laugale un Valentīna Kupcova.
Nepieciešamie uzlabojumi:
1. Turpināt mērķtiecīgi un aktīvi katrai grupai un iestādei kopumā popularizēt savu
pedagoģiskās darbības pieredzi un labās prakses piemērus ārpus pirmsskolas iestādes
robežām.
2. 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.
3. Pilnveidot un stiprināt sadarbības formas ar ģimeni, aktualizējot informāciju par
iestādes pedagoģiski psiholoģisko audzināšanas darbību, lai paplašinātu bērnu mācīšanās un
socializācijas iespējas.
Visi iestādes pedagogi reizi trijos gados un pēc iespējām paaugstina savu kvalifikāciju
36 st. kursos.
Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
EUR
Darba samaksa
209 126
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
21 156
Darba komandējumi
53
Pakalpojumi
754
Biroja preces, inventārs
3 852
Periodikas iegāde
191
Pamatlīdzekļi
5 360
No minētās summas EUR 209126 sastāda valsts mērķdotācija pedagoga darba samaksai
30 192 pašvaldības finansējums 29 464 EUR.
Piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi nodrošināja iestādes uzturēšanu, tehniskā
personāla atalgojumu, īres un nomas maksas, jaunu pamatlīdzekļu iegādi, remontus.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā, nozīmīgākie pasākumi
Ar ģimeņu biedrības „Ligzda „atbalstu paveikts liels darbs bērnu laukuma
labiekārtošanas darbos – nojumēs atjaunota grīda, salabots jumts, sakārtoti ceļiņi Veselības
takā.
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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.
Mazuļu un vecāku skoliņa
Veicina bērnu sensoro (redzes, taustes, garšas, ožas) un motoro (kustību, līdzsvaru,
koordināciju) attīstību, kas paralēli attīsta sīko pirkstu muskulatūru un runas centru. Dažādas
aktivitātes – rotaļāšanās ar attīstošām rotaļlietām, dziesmiņām, kustību rotaļas, smilšu spēles.
Rotaļu telpa „Saules zaķis” – darbojas četras telpas – smilšu, spēļu, radošo nodarbību
un fizisko aktivitāšu telpa. Izveidota smilšu kaste ar apgaismojumu, kas palīdz bērniem veidot
visdažādākās spēles – gan kolektīvi, gan individuāli.
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Regulāra informācija par PII “Mūsmājas” darbību tiek sniegta un atspoguļota Brocēnu
novada informācijas lapā. Pieredzes apmaiņa un iestādes jaunākās un interesantākās
aktualitātes tiek publicētas žurnālā Skolas vārds.
Iesniegtie un realizētie projekti
PII “Mūsmājas” iesniedzis Cemex Iespēju fondā projektu – vides nomente “Sprīdītis”,
kura mērķis ir rosināt bērniem ieraudzīt, iepazīt un izziņat brocēnu pilsētas tuvākā apkārtnē
mītošo kukaiņu sugas. Projekts tika finansiāli atbalstīts. Tā kopējais budžets ir EUR 2500, no
kuriem pašvaldības lidzfinansējums – EUR 1000.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e-pasts
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada pirmsskolas izglītības
iestāde „Vālodzīte”
Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas
izglītības iestāde
„Vālodzīte”, Blīdenes pagasts, Brocēnu
novads, LV 3852
29384796
daina.gredzena@inbox.lv
Daina Gredzena

Iestādē darbojas 2 grupas – jaukta vecuma grupa „Bitītes” ( 1.5 - 4 gadi) un 5- 6-gadīgo bērnu
grupa „Mārītes”.
Mērķis: pilnveidot pirmsskolas izglītības kvalitāti iestādē.
Prioritātes: veicināt Brocēnu novada piederības sajūtu un patriotisko jūtu audzināšanu.
Mācību darba uzdevumi:
 Akcentēt mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši bērnu spējām un vajadzībām;
 Veicināt interesi, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā, izmantojot
humānās pedagoģijas atziņas;
 Stiprināt interesi par lasītprasmi visos vecumposmos.
Audzināšanas darba uzdevumi:
 Veidot izpratni par pilsonisko apziņu, valstiskuma identitāti un patriotismu;
 Iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā.
Metodiskā darba uzdevumi:
 Nodrošināt visu vecumposmu pēctecību mācību un audzināšanas procesā,
izmantojot humānās pedagoģijas atziņas;
 Nodrošināt iestādes pasākumu kvalitatīvu norisi iestādē, iesaistoties visiem
darbiniekiem
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Bērnu skaita sadalījums pa grupām
Grupas nosaukums, bērnu vecums
„Bitītes”, 1.5-4gadu veci bērni
„Mārītes”5- 6 gadīgie bērni

Skaits
21
18

Mūsu veiksmes un sasniegumi:
„Vālodzītei” 30 gadu jubilejas pasākums.
Iestāde ieguva 2. vietu un naudas balvu VAAO rīkotajā „Zaļā tīkla” konkursā,
2. vietu un naudas balvu Ziemassvētku konkursā par noformējumu.
Iestādes darba metodes prezentētas Starptautiskajā izglītības forumā „Radi 2015”
13.05.2015.
Iestādē ir iekārtotas un nodrošinātas atbilstošas telpas, resursi un līdzekļi mācību un
audzināšanas procesa sekmīgai nodrošināšanai – izremontētas grupas „Bitītes” tualetes telpas,
iegādāti garderobes skapīši grupai „Mārītes”, iegādātas kvalitatīvas attīstošās spēles visiem
bērnu vecumiem.
Iestādes teritorijā ierīkotas Zaļās dobes. Bērni paši sēj un audzē stādus, paši laista un
sadarbībā ar pieaugušajiem ravē, novāc ražu un izmanto ikdienā kā papildinājumu
ēdienreizēm. Sākta veidot dabas klase.
Pēc vecāku ierosinājuma iestādes darbībai var sekot līdzi sociālajā tīklā draugiem.lv.,
kur izveidota sava lapa pii „Vālodzīte”.
Papildus muzikālās nodarbības 2 reizes nedēļā „Muzicējam kopā ar skolotāju Dinu”.
Papildus 2 reizes mēnesī 5-6 gadīgie bērni mācās angļu valodu.
Iestādē strādā logopēds.
Bērnu skaita palielināšanās, piesaistot audžuģimenes.
Iestādei ir labi sadarbības partneri – Blīdenes bibliotēka, SIA „Meduspils”, I/K „Bricis
Sadarbībā ar Blīdenes pamatskolu bērni iepazīstas ar skolu – apmeklē skolas rīkoto
Labdarības tirdziņu, apgūst interaktīvo tāfeli.
Bērni nodarbībās labprāt izmanto interaktīvās mācību metodes – „Paper show” iekārtu.
Sakarā ar brīvajām telpām, iestādē ir ierīkota „Radošā telpa”, kurā radošās nodarbības
notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Iestādes darbinieki regulāri piedalās kvalifikācijas celšanas kursos un semināros.
Tradicionālie pasākumi
 Zinību diena;
 Rudens pārgājiens;
 Ražas svētki – Miķeļi;
 Lāčplēša dienas lāpu-svecīšu gājiens kopā ar pagasta iedzīvotājiem;
 LR proklamēšanas diena – Latvijas dzimšanas diena;
 Mārtiņi;
 Ziemassvētki;
 Ziemas diena – sniega diena;
 Sveču diena;
 Teātra diena;
 Lieldienas;
 Māmiņu diena
 Pavasara pārgājiens;
 Sporta diena kopā ar ģimenēm;
 Izlaiduma grupas ekskursija;
 Izlaidums.
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Budžeta izlietojums
Budžeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Remonta darbi un iestādes uzturēšanas materiāli
Biroja preces
Mācību līdzekļi un materiāli
Inventārs
Pamatlīdzekļi
Izdevumi periodikas iegādei

Summa (EUR apaļos
skaitļos)
77 363
3 027
508
1 323
3 038
350
156

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai sastāda EUR 9 714 un pašvaldības finansējums
– EUR 67 649.
Galveno risināmo problēmu raksturojums
 Nelielais izglītojamo skaits;
 Koridora kāpņu seguma atjaunošana;
 Iestādes darbības popularizēšana;
 Grupas „Mārītes” tualetes remonts;
 Žoga remonts.

Pirmskolas izglītības iestāde “Varavīksne”
Iestādes nosaukums
Juridiskais nosaukums
Adrese
Tālrunis
e – pasta adrese
fakss
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada PII ,,Varavīksne”
Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas
izglītības iestāde
Kalna iela1, Brocēni, Brocēnu novads
63865776
varaviksne.pii@broceni.lv
63865776
Anita Melle

Prioritāte: paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgspējību, veicinot
atbilstošasvides attīstību izglītības iestādē.
Uzdevumi:
 Nodrošināt katra izglītojamā attīstības un izaugsmes iespējas atbilstoši viņu
zināšanu un prasmju līmenim, sadarbojoties pedagogiem, pedagogu palīgiem un
vecākiem.
 Veidot estētisku, sakārtotu attīstošu vidi, mūsdienīgu materiālo bāzi, kas nodrošina
izglītojamo fizisko un garīgo veselību,drošību, veselīgu dzīvesveidu.
 Veicināt izglītojamo lasītprasmi visu vecumposmu izglītojamiem visās
rotaļnodarbībās.
Lielākās veiksmes un sasniegumi mācību gadā:
 Sporta zāles rekonstrukcija pateicoties nodibinājuma ,,Cemex Iespēju fonds”
sniegtajam atbalstam, kuru rezultātā tika nomainīti apkures sistēmas elementi,
nosiltinātas ārsienas, griesti, nomainīti apgaismes ķermeņi, ieklāts jauns grīdas
segums.
 Sporta laukuma rekonstrukcija pateicoties nodibinājuma ,,Cemex Iespēju fonds”
sniegtajam atbalstam, kuru rezultātā tika izveidots ekoloģisks, drošs, viegli
aprīkojams, triecienabsorvējošs segums.
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Piedalījāmies Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas projektā ,,Zaļais tīkls”,
kurā starp Saldus novada un Brocēnu novada izglītības iestādēm ieguvām 2. vietu.
 Iestādi absolvēja 23 bērni - visi izglītojamie mācības turpina vispārizglītojošās
skolās.
Mācību gada laikā tika organizēti gan tradicionālie, gan netradicionālie pasākumi:
 Zinību diena
 Drošības nedēļa
 Rudens pārgājiens
 Olimpiskais rīts
 Ražas svētki
 Rudens ziedu kompozīciju izstāde ,,Rudens krāsas un smaržas”
 Latvijas dzimšanas dienas pasākums ,,Es mīlu Tevi, Latvija!”
 Ziemassvētki
 Avangardiskā modes skate
 Ziemas sporta spēles ,,Ziemas prieki”
 Draudzības diena
 Sveču dienas
 Projektu nedēļa
 Projektu nedēļas noslēguma koncerts
 Superpuikas un supermeitenes
 Teātra dienas
 Lieldienas
 Ģimeņu sporta svētki
 Mātes dienas
 Ekskusija izlaiduma bērniem
 Izlaidums
Budžeta izlietojums (100% valsts finansējums):
Budžeta izdevuma pozīcija
Summa (apaļos skaitļos) EUR
Darba samaksa
170 162
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
32 210
Biroja preces
4 375
Izdevumi periodikas iegādei
170
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
13 950
Mācību līdzekļi un materiāli
2 480
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums:
 Ir nomainīti bērnu krēsliņi aktu zālē.
 Iestādes teritorijā daļēji izbūvēts bruģis – nobruģētas kāpnes pie vienas no
grupiņas ieejām, ieklāts bruģis pie iestādes mazajiem vārtiņiem.
 Labiekārtota iestādes teritorija ar diviem soliņiem.
 Ierīkotas kodatslēgas pie visām ieejas durvīm.
 Nozīmīgākie pirkumi: papildināts sporta inventārs, attīstošās spēles, rotaļlietas,
kopētājs.c
Galveno risināmo problēmu raksturojums:
 Jumta seguma nomaiņa.
 Iestādes teritorijas turpmāka bruģēšana
 Notekcauruļu sakārtošana
 Rotaļlaukumu labiekārtošana
 Remonts iestādes kāpņu telpās
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Grīdas seguma nomaiņu divās grupu telpās

Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada BJSS
Brocēnu novada profesionālās ievirzes
izglītības sporta skola
Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu novadā,
LV 3851
63865714
brocenubjss@inbox.lv
Evija Šulce

2015. gada prioritāte:
 Trenēšanas un trenēšanās metožu dažādošana.
 Pilnveidot sadarbības formas vecāku un sabiedrības iepazīstināšanai ar audzēkņu
sasniegumiem.
Nodarbināto skaits
Nodarbinātie
Skaits
Pedagogu skaits
11
Tehniskais personāls
3
Medmāsa
1
Kopā:
14
Sporta skolā kopā mācās 202 audzēkņi,
Hokejā – 111, futbolā – 56 un smaiļošanā un kanoe airēšanā 35 audzēkņi. Galvenie,
nozīmīgākie rezultāti sportā:
Audzēkņu sasniegumi sacensībā
Nr. Profesionālās Sasniegumi valstī
p.k ievirzes
Vieta Audzēkņa vārds,
Pedagogs
Konkurss/sacensības
programma
uzvārds/komanda
1.
Futbols
5.
Brocēnu NBJSS
Raitis
Kurzemes jaunatnes
U-12
Lilienšteins
čempionāts futbolā 5 pret 5,
2.
Futbols
4.
Brocēnu NBJSS
Raitis
Kurzemes jaunatnes
U-13
Lilienšteins
čempionāts futbolā 5 pret 5,
3.
Futbols
4.
Brocēnu NBJSS
Raitis
Kurzemes jaunatnes
U-14
Lilienšteins
čempionāts futbolā 5 pret 5,
4.
Futbols
7.
Brocēnu
Niks Ozols
Latvijas meiteņu telpu futbola
NBJSS/FK Laidze
čempionāts 2016,
U-12 vecuma grupā
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un

1.

Ansis Grišāns

2.

Ansis Grišāns

3.

Ansis Grišāns

4.

Gints Markavičs

4.

Toms Andersons

6.

Ansis Grišāns,

Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs

LKF Jaunatnes mestarsacīkstes
2015.g., (C-1; 200m)
LKF Jaunatnes mestarsacīkstes
2015.g., (C-1; 1000m)
LR skolēnu sporta spēles
2015.g., (C-1; 200m)
LR skolēnu sporta spēles
2015.g., (K-2; 200m)
LR skolēnu sporta spēles
2015.g., (K-2; 200m)
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde,
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kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana

6.

20.

11.
12.

Korotkovs

2015.g., (C-2; 1000m)

Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs
Valērijs
Korotkovs

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde,
2015.g., (C-1; 200m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-4; 200m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-1; 500m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-2; 500m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-2; 200m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-4; 500m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-1; 200m)
LR čempionāts,
2015.g., (K-2; 500m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (K-2; 200m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (C-4; 200m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (C-2; 1000m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (K-1; 500m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (K-1; 200m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (C-4; 500m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (C-4; 1000m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (K-1; 200m)
LR Junioru un U-23
čempionāts,
2015., (C-2; 200m)
Latvijas, Baltijas čempionāts
maratonā, 2015., (C-1; 16 km)

1.

Deniss Volkovs,
Vasilijs Andriško
Deniss Volkovs

1.

Deniss Volkovs

2.

Deniss Volkovs

2.
3.

Deniss Volkovs,
Vasilijs Andriško
Deniss Volkovs

3.

Vasilijs Andriško

1.

Deniss Volkovs

Smaiļošana un
kanoe airēšana

2.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

21.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

2.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

22.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

2.

Vasilijs Andriško

Valērijs
Korotkovs

23.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

3.

Deniss Volkovs

Valērijs
Korotkovs

24.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

3.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

25.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

3.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

26.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

4.

Vasilijs Andriško

Valērijs
Korotkovs

27.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

4.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

28.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

1.

Ansis Grišāns

Valērijs
Korotkovs

29.

Hokejs

5.

Brocēnu NBJSS
U-16

Egils Arājs,
Juris Ozols

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.

Mārtiņš
Grundmanis
Ansis Grišāns

Latvijas bērnu un jaunatnes
meistarsacīkstes 2015 hokejā,
U-16 grupā
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30.

Hokejs

11.

Brocēnu NBJSS
U-14

Dinārs
Daugela

31.

Hokejs

13.

Brocēnu NBJSS
U-12

Jānis Zīle

32.

Hokejs

9.

Brocēnu NBJSS
U-10

Vladimirs
Šabaševs

Sasniegumi pasaulē
Nr. Profesionālās
p.k ievirzes
Vieta
programma
1.
Smaiļošana un
1.
kanoe airēšana
2.

Smaiļošana un
kanoe airēšana

4.

3.

Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana

19.

4.

24.

Latvijas bērnu un jaunatnes
meistarsacīkstes 2015 hokejā,
U-14 grupā
Latvijas bērnu un jaunatnes
meistarsacīkstes 2015 hokejā,
U-12 grupā
Latvijas bērnu un jaunatnes
meistarsacīkstes 2015 hokejā,
U-10 grupā

Sasniegumi pasaulē
Audzēkņa vārds,
Pedagogs
Konkurss/sacensības
uzvārds/komanda
Ansis Grišāns
Valērijs
Olympic Hopes International
Korotkovs
Regatta,
2015.g., (C-1; 200m)
Deniss Volkovs
Valērijs
Eiropas Junioru U-23
Korotkovs
čempionāts,
2015.g., (K-2; 200m)
Deniss Volkovs
Valērijs
Pasaules čempionāts,
Korotkovs
2015.g., (K-2; 200m)
Vasilijs Andriško
Valērijs
Pasaules čempionāts,
Korotkovs
2015.g., (K-1; 500m)

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. Sporta skolas futbolisti kopumā Latvijas
čempionātā nospēlē pie 75 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 7 vecuma grupās.
2015. gada skolas budžeta nodrošinājums:
Budžeta izdevumu pozīcija
Summa (EUR)
Valsts finansējums /dotācija pedagogu
59 094
algām/VSAOI
Pašvaldības finansējums
320 895
Sponsoru atbalsts
3 000
Algas pedagogiem no valsts dotācijas
Algas
Darba devēja VSAOI
Telpu un sporta laukumu noma
Transporta pakalpojumi
Inventārs, biroja preces, degviela, mācību
līdzekļi
Pamatlīdzekļi (Laivas)
Kārtējā remonta un uzturēšanās materiāli

Budžeta izlietojums
45 153
62 441
26 482
165 636
32 710
29 475
4 000
7 150
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KULTŪRA
Brocēnu novadā darbojas četras kultūras iestādes: Brocēnu novada kultūras un izglītības
centrs, Blīdenes kultūras nams, Remtes kultūras nams un Gaiķu tautas nams.
Kultūras centru galvenie uzdevumi ir kvalitatīva kultūras norišu piedāvājuma
nodrošināšana, kultūras un mākslas vērtību radīšana, izplatīšana saglabāšana un uzturēšana.
Īstenot valsts kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Brocēnu novada iedzīvotāju
dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām.
Realizēt Brocēnu novada pašvaldības pasūtījumus kultūras pasākumu jomā. Veicināt un
atbalstīt mākslinieciskās jaunrades procesus, novada kultūras mantojuma un tradīciju
saglabāšanu, to tālāku veidošanu. Piedalīties kultūras pasākumos, procesos, programmās,
festivālos, konkursos.

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu
novadā, LV 3851
63865235/ 29147271
kultura@broceni.lv
Liena Zommere

Pašdarbības kolektīvi un pasākumi, kuros kolektīvi piedalījušies
Kolektīvs/Dalībnieku
Vadītāja/s
Piedalījušies šādos pasākumos:
skaits
Jauniešu koris
Ināra Bērziņa  Brocēnu novada koru skatē;
“SONATE”/ 27
 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
2.kārtas koru konkursā;
 Koncertā “Pats skani, līdzi skani Brocēnos”;
 Koncerts “Satikšanās” ;
 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos – Rīgā;
 Lāčplēša dienas pasākumā;
 Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku stāsts”.
Sieviešu koris
Ināra Bērziņa  XI Starptautiskais koru konkurss “Sudraba zvani”,
“LAIKSNE”/ 25
Daugavpilī ;
 Brocēnu pilsētas svētkos;
 “Kurzemes dziedātāju svētkiem -145”,Dobelē;
 Lāčplēša dienas pasākumā;
 Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku stāsts”
Vīru koris” BROCĒNI”/ Iveta Logina  Draudzības koncertā Dobelē;
28
 Draudzības koncerts Skrundā;
 Koncerts Pampāļos;
 Brocēnu pilsētas svētkos;
 Draudzības koncerts Tērvetē;
 Koru skate Saldū;
 IV Vispārējo Dziesmu svētku jubilejas koncerts
Jelgavā;
 II Kurzemes vīru kora koncerts Skrundā.
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Senioru deju kolektīvs
“Dzirnaviņas”/ 17

Astrīda
Rozenberga

Vidējās paaudzes deju
kolektīvs/ 19

Māra
Krūmiņa

Brocēnu teātris/ 15

Zanda
Strogonova

Folkloras kopa
“VIRZA”/ 16

Agrita
Pileniece

Ansamblis “Cik
dažādi!”/ 6

Andris
Akermanis

 Lāčplēša dienas pasākumā Brocēnos;
 Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku stāsts”
 Valdeķos LSDA senioru deju precizēšanas
seminārā;
 LSDA 7.konferencē –Rīgā;
 Starptautiskajā senioru deju festivālā “Puķu balle”;
 Starptautiskajā senioru deju festivālā – Ventspilī;
 Starptautiskajā senioru deju festivālā “Zem ozolu
cepurēm “-Kandavā;
 IV Latvijas senioru deju festivālā “Annas danči”Bauskā;
 Senioru deju festivāls “Pasakas par ziediem”;
 Brocēnu pilsētas svētkos
 Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku stāsts”
 Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu svētki
Jelgavā;
 Saldus apriņķu deju skatē;
 Lieldienu pasākumā;
 Miķeļdienas jampadracis;
 Ziemassvētku koncertā : “Ziemassvētku stāsts”.
 Dalība 3.amatiermākslas festivālā “Reprīze”Penkulē;
 Dalība amatierteātru festivālā Līvbērzē;
 Dalība amatierteātru festivālā “Smejiens”- Pūrē;
 Dalība amatierteātru festivālā “Vitamīns C “ –
Slampē;
 Dalība Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru
svētkos Latvijas EtnogrāfiskajāBrīvdabas muzejā;
 Dalība festivālā “Pērses krastos 2015”-Koknesē;
 Dalība 4.Kurzemes lauku amatierteātru festivālā
“Spēlēju, dancoju”-Skrundā;
 Dalība Lauku amatierteātru festivālā “Bine-2015”Jelgavas novadā;
 Dalība Ziemassvētku koncertā
 Meteņdienas šļūciens aiz Kultūras centra;
 Starptautiskais folkloras festivāls “Baltika 2015” –
Aizkrauklē, Ludzā, Rēzeknē;
 Starptautiskais folkloras festivāls “Baltika
2015”ieskaņas pasākums Kazdangā;
 Folkloras kopas “Talsi”25 gadu jubilejas svinībās;
 Miķeļdienas jampadracis;
 Mārtiņdiena Ventspilī;
 Folkloras kopas “Dzedzudas”jubileja Olainē;
 Bluķa vakars Brocēnos
 Ziemassvētku koncertā
 Koncerti pansionātos “Ābeles” un “Atpūtas”;
 Latvijas Sarkanā Krusta Saldus nodaļai veltīts
labdarības koncerts “Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”;
 Ojāra Ulmaņa sadziedāšanās svētki Saldus BJC;
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Brocēnu Bends/ 6

Andris
Akermanis

Pirmsskolas vecuma
bērnu vokālais ansamblis
“Mazputniņš”/ 15
Skolēnu muzikālais
kustību teātris “Spēle”/
20
Pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs
“Kipariņi “jaunākā un
vecākā grupa/ 12
dalībnieki katrā grupā

Anita
Bērziņa

Skolēnu deju kolektīvs
“Dejasprieks” jaunākā un
vecākā grupa/ 14
dalībnieki katrā grupā

Ilze Kalniņa

Kustību teātris/ 12

Ieva
Vorobjova

10.-12.kl.tautisko deju
kolektīvs/ 20

Ieva
Vorobjova

Ilze Kalniņa

Ilze Kalniņa

 Koncerts “Sanāciet, sadziediet, sasildieties”
Brocēnos”;
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Ērika Ķiģeļa piemiņas ekspozīcijas atklāšana saldus
J.Rozentāla muzejā ;
 Ērika ķiģeļa piemiņas plāksnes atklāšana saldū ,
Striķu ielā;
 Saldus novada svētku vakara koncerts pie Saldus
ezera;
 Latvijas bibliotekāru salidojums Skolēnu un
jauniešu iniciatīvas centra ‘Šķūnis”;
 Cieceres tīrīšanas talka un koncerts;
 Rokmūzikas festivāls “Saldus saule”;
 Brocēnu pilsētas svētki.
 Koncerts “Sanāciet, sadziediet, sasildieties”
Brocēnos;
 Ērika Ķiģeļa piemiņas ekspozīcijas atklāšana saldus
J.Rozentāla muzejā;
 Saldus novada svētku vakara koncerts pie Saldus
ezera;
 Brocēnu pilsētas svētki
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu , mammu”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
 Draugu deju koncerts;
 Koncerts “Aprīļa pilieni”;
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Kolektīva 5 gadu jubilejas koncerts;
 Koncerts “Rudens krāsiņas”, piedalās “Ķipariņi’,
“Dejasprieks”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
 Draugu deju koncerts;
 Koncerts “Aprīļa pilieni”
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Kolektīva “Kipariņi”5 gadu jubilejas koncerts;
 Koncerts “Rudens krāsiņas”, piedalās “Ķipariņi’,
“Dejasprieks”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
 Mazo formu uzvedumu skate- Brocēnos,1.kārta;
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
 Brocēnu novada deju skatē;
 Mātes dienas koncertā “tevi mīlu , mammu”;
43





3.-6.kl.tautisko deju
kolektīvs/ 20

Ieva
Vorobjova








1.-2.kl.tautisko deju
kolektīvs/ 30

Ieva
Vorobjova

Bērnu muzikālā teātra
studija/ 10

Kristaps
Kiršteins

Pirmsskolas vecuma
bērnu tautisko deju
kolektīvi
( 2-4 g.; 5-6 g.)
2-4g.vecuma grupā - 11
5-6g.vecuma grupā - 13

Aira Nāruna










Lieldienas pasākumā;
Deju koncerts “Iegriežam vasaru”;
Miķeļdienas jampadracis;
Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju
svētku skate –Blīdenē;
Lieldienas pasākumā;
Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
Deju koncerts “Iegriežam vasaru”;
Miķeļdienas jampadracis;
Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.
XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju
svētku skate –Blīdenē;
Lieldienas pasākumā;
Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
Deju koncerts “Iegriežam vasaru”;
Miķeļdienas jampadracis;
Ziemassvētku koncertā
Mātes dienas koncerts “Tevi mīlu , mammu” ;
Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.

 Sadraudzības koncerti ar Novadnieku un Saldus
pagastu kolektīviem;
 Piedalīšanās Lieldienu pasākumā;
 Mātes dienas koncertā “Tevi mīlu, mammu”;
 Ziemassvētku koncertā “Meklējot brīnumu
zvaigznāju”.

Aktivitātes
Aktivitātes
Animācijas filmas
Filmas
Teātra izrādes
Izlaidumi
Koncerti
Pasākumi
Balles
Semināri, telpu īre, donoru dienas, mājas
sapulces

Pasākumu skaits
14
5
10
3
8
50
1
83

Apmeklētāju skaits
309
222
1 203
930
1 280
8 680
114
1 558

Budžeta ieņēmumi un izdevumi
Pašvaldības budžets
Valsts budžets
Ieejas maksa
Citi maksas pakalpojumi

Ienākumi
231296.92
4178.39
6373
1035.77

Izdevumi
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Sponsorējumi, ziedojumi
Bruto darba samaksa
Darba dev.VSAOI,
pabalsti, kompensācijas
Komun.maksājumi
Autortiesību apmaksa
Pārējie izdevumi

200
77608.55
18075.34
20071.07
1816.58
113725.38

Blīdenes kultūras nams
Blīdenes kultūras nams
„Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads
LV 3852
29467311
blidene.kultura@broceni.lv
Māris Neilands

Nosaukums
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Iestādes vadītājs

Budžeta izlietojums
Kopā: EUR 52698,-

12587 eur
38%

3428.15054.-

darba devēja VSAOI
Komunālie maksājumi
Pārējie izdevumi

17687 eur
54%

Mākslinieciskie kolektīvi
Pulciņa nosaukums

Vadītāja

Bērnu deju kolektīvs “Bitītes” (3-6 g.vec.)
Bērnu deju kolektīvs “Bitītes” 1-4kl.
Jauniešu deju kolektīvs “Blīdene”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “LETI”
Jauktais vokālais ansamblis

Kristīne Šampiņa
Kristīne Šapmiņa
Sanita Šampiņa-Bergmane
Lāsma Krama
Krista Vīndedze/ Z. Ņukša

Dalībnieku
skaits
10
20
19
16
17

Kolektīvu darbība
Bērnu deju kolektīvs “Bitītes” šajā sezonā svinēja savu 5 gadu jubileju kopā ar Kašeru
un Jogitu. Piedalījušies Blīdenes kultūras nama rīkotajos pasākumos: Līgo vakara koncertā,
LR proklamēšanas dienai veltītā koncertā, deju skatēs Blīdenes kultūras namā, koncertā
Blīdenes pamatskolā, Brocēnos - divas reizes. Vecākā “Bitītes” grupa piedalījās XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skatē ieguva I pakāpi.
Jauniešu deju kolektīvs piedalījās koncertos Blīdenes kultūras namā: Līgo vakara
koncertā, LR proklamēšanas dienai veltītā koncertā, skatē, “Saldus sadancī 2015”, kas notika
Blīdenes kultūras namā, kā arī izbraukuma koncertos Lauberē, Lutriņos, Zebrenē, Rīgā,
Bikstos, Saldus tehnikumā, Druvā un Brocēnos. Deju kolektīvu skatē iegūta II pakāpe.
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs “LETI” piedalījušies koncertos Blīdenē: Līgo koncertā,
LR proklamēšanas dienai veltītā koncertā, “Bitītēm-5”, Sadancī “Šis un tas par mīlestību”,
Saldus apriņķa deju skatē, Saldus sadancī 2015 un izbraukuma koncertos Aucē, Lauberē,
Zebrenē un VPDK festivālā Jelgavā. Deju kolektīvu skatē iegūta II pakāpe.
Jauktais vokālais ansamblim nomainījušies vairāki vadītāji, pašlaik vada sk. Zane
Ņukša, bet pirms tam pussezonu vadīja Krista Vīndedze. Ansamblis arī piedalījās Blīdenes
Kultūras nama tradicionāli organizētajos pasākumos, kā arī sadziedāšanās koncertā “Pavasara
mirkļi”, kurā piedalījās vairāki vokālie ansambļi no Lēdurgas, Rubas, Jaunauces, Druvas,
Zebrenes, Striķiem, Gaiķiem, izbraukuma koncertā Zantē, Striķos, Brocēnos NVO pasākumā
un Gaiķos baznīcā.
Iestādes organizētās norises
Maksas norišu skaits pavisam
10
Bezmaksas norišu skaits pavisam
19
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
1 234
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
604
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
630
Izbraukuma koncerti kolektīviem
20
Norišu skaits KOPĀ
29
Aktivitātes
2015.gada sezonā pavisam rīkotas 29 aktivitātes un 20 izbraukuma koncerti. Viens
no šīs sezonas grandiozākajiem pasākumiem bija grupas “Big All& Jokers” koncerts. Vietējie
iedzīvotāji ir diezgan neaktīvi, jo vairākums apmeklētāju ir no Saldus, Dobeles un citiem
novadiem.
Kupli apmeklēts pasākums ir “Dziediens” jeb “Dziesma manam pagastam”, aicināti
piedalīties dažādu vecumu dziedātāji, kuri dzied dažāda žanra dziesmas un cīnās par ceļojošo
balvu, to darinājis blīdenieks Ansis Ābuls.
Šogad pirmo gadu Blīdenes kultūras namā notika deju kolektīvu skates gan
pieaugušajiem, gan skolniekiem. Piedalījās 15 pieaugušo kolektīvi, ap 300 dalībniekiem, 26
bērnu un jauniešu kolektīvi ar aptuveni 470 dalībniekiem.
Otro gadu tika rīkota “’Īpašā GADA BALLE”, tajā tiek sumināti ļaudis, kuri pagasta
labā ir paveikuši ko labu, noderīgu vai vienkārši spējuši pieteikties dažādos konkursos, lai
darītu skaistāku savu dzīvesvietu vai apkārtni, piemēram “Sakoptākā sēta”.
Kultūras nams organizēja vairākas reizes izbraukumus uz teātra izrādēm Liepājā un
Rīgā.
Darba vides nodrošinājums. Galvenās problēmas
Koncertu apskaņošanai iegādātas jaunas skaņu tumbas un pults, klavieres, projektors,
magnetafons.
2015.gada budžetā tika piešķirti līdzekļi foajē grīdas remontam, centrālo iekšdurvju
maiņai un garderobes letei. Kā katru gadu naudas līdzekļi tiek piešķirti arī kultūras nama
kolektīviem, lai piedalītos skatēs, izbraukuma koncertos, bet uz tuvākām vietām deju
kolektīva dalībnieki nokļūst ar savu transportu.
Lielākie pirkumi - jauniešu deju kolektīvam Kuldīgas tautas tērpi – EUR 2512,-,
mēbeles aktieru istabā – EUR 610,-, apmeklētāju krēsli 80 gb. - EUR 1408,-, galds atpūtas
vakariem mazajā zālē – EUR 320,-.
Kultūras namā nepieciešams remontēt aktieru telpas, dažās remonts nav bijis kopš ēkas
uzcelšanas t.i. no 1989.gada, remonts nepieciešams skatuves grīdai arī lielajā zālē, vajadzētu
mainīt krēslus, grīdas segumu un radiatorus, arī lielajā zālē remonts nav bijis kopš ēkas
uzcelšanas.
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Remtes kultūras nams
Nosaukums
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Iestādes vadītājs

Remtes kultūras nams
„Kantora ēka”, Remtes pagasts, Brocēnu novads
LV 3871
29404823
saulevar@inbox.lv
Saulcerīte Evarsone
Budžeta izlietojums

Kopā: EUR 27587.29,12640.35;
46%

2745 euro
8%
12587 eur
38%
darba devēja VSAOI
Komunālie maksājumi

17687 eur
54%

Mākslinieciskie kolektīvi
Pulciņa nosaukums
Dāmu deju kolektīvs „Zīle”
Aerobikas pulciņš
Folkloras kopa „Virši”
Audēju pulciņš

Pārējie izdevumi

Kolektīvu skaits
1
1
1
1

Dalībnieku skaits
10
8
8
8

Kolektīvu darbība
Dāmu deju kolektīvs „Zīle” piedalās dažādos pasākumos ne tikai sava pagastā, novadā,
Latvijā, bet viesojās arī Igaunijā Rakverē. Dejojušas Latvijas pilsētu svētkos Saldū, Tukumā,
Jelgavā, Ventspilī u.c.. Piedalījušas Eiropas deju festivālos. Ikgadējā Eiropas deju festivālā
„Ak, sievietes, sievietes…” Remtes kultūras namā deju kolektīvs piedalās festivāla
organizēšanā un veidošanā. Uz festivālu sabrauc deju kolektīvi no tuvākas un tālākas
apkārtnes. Dāmu deju kolektīvs „Zīle” piedalās rīkotajos tradīciju un danču vakaros kopā ar
folkloras kopu „Virši”.
Folkloras kopa „Virši” ar savām dziesmām, rotaļām un dančiem kuplina gadskārtējos
svētkus: Līgo, Vasaras saulgriežus, Lieldienas, Ziemas saulgriežus – Bluķa vakaru, Latvijas
proklamēšanas gadadienu u.c.
Folklora skopa „Virši” piedalījās Baltica - 2015 ieskandināšanā Kazdangā un, protams, arī
Baltica- 2015 svētkos gan Rīgā, gan arī Rēzeknē.
Folkloras kopa „Virši” darina maskas un piedalījās Starptautiskajā Masku festivālā
Vecumniekos, kur maska „Muzikants uz siena kaudzes” guva žūrijas atzinību.
Audēju pulciņš ir piedalījies un rīkojis izstādes Remtes kultūras namā. Braukušas
pieredzes braucienā uz Snēpeli, rīkojušas mācības, lai prastu katra sev noaust savu tautas tērpa
brunci.
Aerobikas pulciņš darbojas, lai Remtes pagasta sievietes būtu vingras un veselīgas.
Iestudē sportiskas dejas ar dažādiem aerobikas vingrojumiem.
Iestādes organizētās norises
Norišu skaits pavisam
14
Maksas norišu skaits pavisam
4
47

Bezmaksas norišu skaits pavisam
Norišu apmeklētāju skaits pavisam
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam

10
766
245
521

Darba vides nodrošinājums. Galvenās problēmas
2015.gadā iegādāts portatīvais dators. Pirms vairākiem gadiem tika iegādāta skaņu
pastiprināšanas iekārta, kura ir nolietojusies un nepieciešams to pilnveidot.
Tika atjaunota koka siena garderobei, kultūras nama foajē salaboti griesti.
Nepieciešams remonts tualetēs, īpaši vīriešu tualetē, garderobē un kultūras nama
papildtelpās. Nepieciešama kultūras nama fasādes krāsošana. Un sētas ieejas remonts: kāpņu
un ielas nobruģēšana.

Gaiķu pagasta Tautas nams
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Gaiķu pagasta Tautas nams
p/n Satiķi „Tautas nams”, Gaiķu pag.,
Brocēnu novadā, LV 3873
26638076
ilzekonstante@inbox.lv
Ilze Konstante
Budžeta izlietojums

EUR 2188,6%

EUR 18947,54%

Kopā: EUR 36380,atlīdzība
EUR 14192 ,40%

pakalpojumi
materiāli,
energoresursi,
biroja preces

Darbības rezultātu analīze
2015. gadā Gaiķu pagasta Tautas namā notika 44 pasākumi, tai skaitā novada senioru
9. saiets, 1 Gaiķu Luter. Baznīcas dievkalpojums, 8 reizes Bībeles stunda, 3 sapulces , vairāki
atpūtas vakari, gongu meditācijas. Notikušas vairākas produktu prezentācijas. Viesojušies 3
amatierteātri ar izrādēm. Gaiķu pagasta Tautas namā 2 dienas filmēti sižeti bērnu raidījumam
“Dardarija”.
Ņemot vērā piešķirto finansējumu, iespēju robežās ir nodrošināti daudzveidīgi kultūras
pasākumi.
Sadarbībā ar Satiķu bibliotēku rīkotas 6 tematiskās pēcpusdienas.
Gaiķu Tautas namā darbojās:
Interešu pulciņš
Pulciņa vadītājs
Sieviešu vokālais ansamblis
vadītāja Antra Nadziņa
Līnijdeju grupa „Saivas”
vadītāja Laimdota Radionova
Bērnu teātris
režisore Ilze Konstante
Ģitārspēles pulciņš
vadītājs Jānis Fridrihsons
Senioru teātris
režisore Ilze Konstante
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Sieviešu vokālais ansamblis nosvinēja 15.gadskārtu. Ziemassvētku laikā sniedza
koncertu baznīcā, brauca viesos. Piedalījās skatē Saldū.
Līnijdeju grupa „Saivas” piedalījās pagastā rīkotajos pasākumos, arī brauca viesos uz
kaimiņu pagastiem.
Kopš februāra Tautas namā sāka darboties Senioru teātris un ģitārspēles pulciņš.
Tehniskais nodrošinājums
Tehniskais nodrošinājums ir samērā labs. Vajadzīgi vēl jauni krēsli un papildus galdi.
Izremontēta garderobe, uzstādītas margas pie kāpnēm uz zāli. Nomainīta apkures sistēma.
Problēmu raksturojums
Nepieciešami vairāk krēsli, daļa no esošajiem ir sliktas kvalitātes un bieži lūst, kā arī
papildus saliekamie galdi, jo lielos pasākumos to trūkums rada problēmas.
Ir jāuzlabo apgaismojums skatuves priekšā. Būtu jāuzstāda novērošanas kameras Tautas
nama priekšā un ēkas aizmugurē.
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 Tautas nama materiāli
tehnisko bāzi. Piedalīties projektu konkursos, tādējādi iegūstot papildus līdzekļus.
Turpināt veiksmīgu sadarbību ar Satiķu un Gaiķu bibliotēkām, ar Brocēnu novada un
kaimiņu novadu kultūras/tautas namiem.

BIBLIOTĒKAS
Brocēnu novada bibliotēkas ir kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kas pilda
vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas, nodrošinot vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas veic grāmatu,
periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī
nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas novada iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz bibliotēkas nolikumu un pašvaldībā apstiprinātiem bibliotēkas
lietošanas noteikumiem, bibliotēka visiem tās lietotājiem nodrošina brīvu un neierobežotu
literatūras un informācijas saņemšanu.
Brocēnu novadā darbojas 6 bibliotēkas: Brocēnu pašvaldības bibliotēka, Brocēnu
pašvaldības bibliotēkas filiāle „ Emburga”, Blīdenes pagasta bibliotēka, Gaiķu pagasta
bibliotēka, Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka un Remtes pagasta bibliotēka.
Bibliotēkas lietotājiem piedāvā:

brīvpieejas krājumu;

periodiku;

4 datorizētas lietotāju darba vietas;

bezmaksas pieeju interneta resursiem;

datu bāzes Letonika un Lursoft;

bibliogrāfiskas uzziņas un konsultācijas;

SBA pakalpojumus;

novadpētniecības materiālus par Gaiķu pagastu, Gaiķu pagasta un kolhozu vēsturi,
ievērojamiem pagasta cilvēkiem;

maksas pakalpojumus - kopēšana, printēšana, laminēšana (izmaksas apstiprinātas
Brocēnu novada domes 2014. gada 30. jūnija sēdē, lēmums Nr.13.);

u.c. pakalpojumus, katras bibliotēkas ietvaros.
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Brocēnu pašvaldības bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese

Brocēnu pašvaldības bibliotēka
Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu
novads, LV 3851
63865955
valda.ozolina@gmail.com

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Valda Ozoliņa

2015. gadā bibliotēka akreditēta vietējās nozīmes bibliotēkas statusā. Brocēnu
pašvaldības bibliotēkas mērķis – pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana.
2015. gads – veiksmīgs gads pēc iepriekšējo gadu uzlabojumiem materiālajā un
lasīšanas veicināšanas jomā. Piesaistot projekta finansējumu, organizētas izglītojošas lekcijas
pieaugušajiem. Veiksmīgi realizēta skolēnu lasīšanas veicināšanas programma izremontētajā
bērnu nodaļā.
Lasītāju skaits pieaudzis pēc iepriekšējā gada samazinājuma remontdarbu dēļ.
Notikušas regulāras nodarbības Lasītāju klubā. Organizēts darbs ar skolēniem dažādās
vecuma grupās – no 1. klases līdz vienpadsmitās klases skolēniem, kuriem jāraksta
pētnieciskie darbi. Bibliotēkas darbinieki iesnieguši 2 jaunus projektus un realizējuši 2
projektus, kuri iesākti iepriekšējā gadā. Bērnu/jauniešu žūrijā iesaistīti 180 eksperti.
Bibliotēku pakalpojumu pieejamība, darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēka atvērta 42 stundas nedēļā: pirmdien, ceturtdien, piektdien no 10.00 līdz 18.00
vakarā, trešdien no 12.00 līdz 18.00 (semināru un apmācību diena) un otrdienās un sestdienās
no 10.00 līdz 16.00. Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka atvērta 36 stundas nedēļā, jo sestdienās
slēgta.
Visčaklāk bibliotēku apmeklē no 7 līdz 17 gadiem, jo bibliotēka organizē pirmklasnieku
atklājumu nedēļu, Bērnu žūrijas aktivitātes, bibliotekārās stundas un nodarbības pētniecisko
darbu rakstītājiem 8. un 11. klasēm.
Esam 561 dokumentu piegādājuši elektroniski – tie pārsvarā ir laikrakstu raksti no
Lursoft laikrakstu bibliotēkas skolēnu pētnieciskajiem darbiem un novadpētniecības materiāli.
Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā un nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām.
Piedāvājam grāmatu piegādi mājās.
Darbojas Lasītāju klubs. To dalībnieki pārsvarā ir sociāli mazaizsargāti un, ieklausoties
viņu vajadzībās, tiek organizēti kursi, pasākumi un projekti.
Par veiksmīgāko pasākumu darbā ar bērniem uzskatāmas regulāras atklājumu nedēļas
pirmklasniekiem, kuras notikušas deviņus gadus. Pirmklasnieku atklājumu nedēļa papildina
lasītāju skaitu, aktualizē bibliotēku kā brīvā laika pavadīšanas vietu un izveido sirsnīgas
attiecības starp skolēniem un bibliotekārēm. Pirmklasnieku atklājumu nedēļas tiek organizētas
kā 5 dienu nodarbību maratons un tās sagatavo skolēnus masveidīgākajam pasākumam
bibliotēkā – Bērnu žūrijai
No 1034 bibliotēkas lietotājiem 39% ir bērni un jaunieši.
Atbilstoši lasītāju grupām pirktas grāmatas – jaunieguvumi bērniem un jauniešiem ir
38%.
Darba ar bērniem attīstīšana ir viena no prioritātēm un bibliotēkā tiek realizēts plāns šo
aktivitāšu mūsdienīgai realizēšanai. Veikta situācijas un vēlmju izpēte. Apmeklējumu skaits
skolēniem pieauga no 2014. gada pavasara, kad tika pēc remonta atklātas paplašinātās
bibliotēkas telpas bērniem.
Pēc vecāku ierosinājuma mācību gada beigās jūnijā organizējām atklājumu nedēļu
pirmklasniekiem. 2015. gadā informāciju sniedzām vecāku sapulcē, lai informācija par
nodarbībām sasniedz visus vecākus, un pieteicās 12 skolēni. Lai palīdzētu vadīt nodarbības,
aktīvi visu nedēļu darbojās vairāki brīvprātīgie.
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2015. gadā notika 9 bibliotēkmācību stundas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
kā arī pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto, astoto un vienpadsmito klašu skolēniem. Populāra
kļuvusi Orientēšanās spēle, kurā pēc bibliotekāra stāstījuma skolēni saņem uzdevumu lapiņas
– kāda grāmata jāatrod bibliotēkā. Šo spēli realizējam ar dažādu grūtības pakāpi jaunākiem un
vecākiem sākumskolēniem.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Informācija par bibliotēku tiek sniegta pašvaldības mājaslapā www.broceni.lv un
www.biblioteka.lv . Informāciju par bibliotēkas aktivitātēm iegūst arī no www.draugiem.lv,
kur bibliotēkas draugi veido galerijas, komentē bibliotēkas pasākumus un iegūst informāciju –
tā jau tradicionāli izveidojusies par komunikācijas vietu. Informācija par bibliotēku atrodama
arī www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkā būtiski atjaunots tehnoloģiju nodrošinājums darbiniekiem un 2015. gadā
projektā iegādāts projektors un ekrāns. Lietotāju datori ir novecojuši, jo 5 – 9 gadus veci.
Lietotājiem pieejami 9 datori, 4 datorus izmanto darbinieki. Internetpiekļuve nodrošināta ar
pastāvīgo internetu un WI - FI. Bezvadu internetu izmanto gan lasītavā savos līdzpaņemtajos
datoros un viedtālruņos, gan atrodoties ārpus bibliotēkas – kāpņu telpā un ēkas tuvākajā
apkārtnē. Bibliotēkai ir integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE.
Projekta ietvaros un arī ārpus tā notikušas nodarbības par elektronisko katalogu un
datubāzu lietošanu jauniešiem un senioriem.
Tiek izmantotas bibliotēkām abonētās datubāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka un
Letonika, bibliotēkā ir izmantojama datubāze ar novadpētniecības materiāliem. Viens kopētājs
(A3) un 2 multifunkcionālās iekārtas nodrošina melnbalto, krāsaino kopēšanu un skenēšanu
A3 formātā. Darbinieku lietošanai (galvenokārt novadpētniecībai) ir labas kvalitātes skeneris.
Ļoti nepieciešams iegādāties atsevišķu skeneri, lai to varētu lietot apmeklētāji.
Bibliotēkas darba rādītāji
Pavisam
1 034
Lasītāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
406
15 531
Apmeklējumu kopskaits
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
10 055
38 098
Izsniegumu kopskaits
t.sk. grāmatas
21 286
Lasītāju skaits Brocēnos stabils, veiksmīga sadarbība ar Brocēnu vidusskolas klasēm,
tādēļ daudz lasītāju no sākumskolas, aktivitāte pasākumos un Bērnu žūrijā. Izsniegumu
kopskaitā ietilpst arī elektroniskie dokumenti, spēles un periodika. Grāmatu izsniegums
sastāda 56% no kopējā izsnieguma.
Bibliotēkas krājums
Grāmatu uc. (fizisko
vienību) kopskaits
t.sk. grāmatas

Jaunieguvumi

Izslēgtie

Krājums

1 265

3 246

19 898

520

3 025

16 825

No bibliotēkas krājuma izņemtas 3025 grāmatas, kuras nolietotas, un norakstīti 5 gadus
vecie žurnāli un laikraksti.
Bibliotēkas finansiālie rādītāji
57 059
IEŅĒMUMI KOPĀ
Piešķirti no pašvaldības budžeta
56 993
57 059
IZDEVUMI KOPĀ
Kārtējie izdevumi
56 434
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Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Krājuma komplektēšana
no tiem:
grāmatas
periodiskie izdevumi
Preces un pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

29 107
6 905
5 659
3 487
2 172
6 816
453
7 428
625

2015. gadā finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. Šajā gadā Cemex
iespēju fondā iesniegts lasītavas remonta projekts, kurš netika atbalstīts (vispirms jāveic jumta
remonts).
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Brocēnu bibliotēka atrodas Brocēnu novada Brocēnu pilsētā pašvaldībai piederošā ēkā,
kurā izvietots arī Brocēnu kultūras centrs. Bibliotēkā ir abonements, lasītava, klusā lasītava,
bērnu nodaļa, krātuve un saimniecības telpa.
Ēkai (1960), kurā atrodas bibliotēka, nepieciešams remonts, tādēļ 2013. gadā pašvaldībā
izstrādāts energoefektivitātes projekts un tas tika atkārtoti iesniegts. Bibliotēkas telpās citā
projektā 2014. gadā pabeigts abonementa remonts, par pašvaldības līdzekļiem veikts
bibliotēkas administratīvo telpu, priekštelpas un krātuves remonts. 2015. gadā Cemex iespēju
fondā iesniegts lasītavas remonta projekts, kurš netika atbalstīts (vispirms jāveic jumta
remonts). Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinoša, nopirkti jauni krēsli bērniem,
plaukti lielajām grāmatām par 2100 EUR un skapji novadpētniecības materiāliem un
saimnieciskajām lietām par 800 EUR. 2016. gadā budžetā plānots klusās lasītavas
kosmētiskais remonts.
Noorganizētās aktivitātes
Bibliotēkā noorganizētas 30 dažādas aktivitātes un pasākumi, 69 izstāde.
Par 2015. gada veiksmes stāstu bibliotēkā nosaucam izzinošas lekcijas otrdienās.
Regulāri tikās interesenti un Lasītāju kluba dalībnieki, lai klausītos izzinošas lekcijas par
sabiedrībā aktuālām tēmām. Lektores, vietējās pedagoģes – Laura Miķelsone un Inta
Muižarāja, psiholoģe Daina Gredzena stāstīja par sabiedrību, kultūru dažādību, darbu
komandā, dabas resursu taupīšanu. Līdzīgi pasākumi iekļauti 2016. gada plānā un budžetā.
Projektu darbs
2015. gadā sagatavoti un realizēti 3 projekti.
Sekmīgs bija iepriekšējā gada Bērnu/Jauniešu žūrijas noslēgums – 180 dalībnieki un arī
2015. gada Bērnu žūrijā iesaistījās ap 200 skolēnu. Maija beigās uzzinājām ieteiktās grāmatas
un par tām informējām skolas skolotājas. Lai varētu uzsākt grāmatu lasīšanu, iegādājāmies
vairākus eksemplārus. Projektā piešķirtās grāmatas saņēmām tikai vasarā un novirzījām
sadarbības partnerim šajā projektā – vidusskolas bibliotēkai. Kopā Brocēnos Bērnu žūrijā par
grāmatām nobalsoja 180 skolēni un vecāki. Visaktīvākie lasītāji bija 3.a un 3.b klases skolēni,
tādēļ viņiem tiks organizēts īpašs pasākums.
2015. gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts lasītavas remontam “Uzlabota vide
bibliotēkā Brocēnos”, tas netika atbalstīts ēkas sliktā stāvokļa dēļ.
Tika realizēts "Cemex Iespēju fonda" atbalstītais projekts “Iespēja pilnveidoties
bibliotēkā Brocēnos” ar lekcijām un izbraukumiem. “Mēs bijām vairāk sagatavotas bēgļu
krīzei Eiropā, jo mums bija lekcijas bibliotēkā – tā skanēja replika lasītāju klubā Brocēnos.
Notikušas 12 lekcijas un 3 izbraukumi - uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, Ventspili un
ekskursija pa rūpnīcas Cemex teritoriju un raktuvēm. Patīkami pārsteidza iespējas bibliotēkās
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Ventspilī un, protams, Gaismas pilī. Savukārt broceniekiem atklājums bija vietējās rūpnīcas
raktuves, kurās ieskatīties ikdienā nav iespējams, bet atklājas neiepazīta pasaule tepat blakus
dzīvesvietai.
Novadpētniecības darbs
2015. gadā veidotas novadpētniecības izstādes. Notikusi fotogrāfiju kolekciju par
Brocēniem apzināšana, skenēšana, saglabāšana, aprakstu veidošana, 2 izstāžu sagatavošana.
Šīm fotogrāfijām DVD pievienotas agrāk skenētās fotogrāfijas – tā papildināts jau agrāk
izveidotais disks. Notiek sadarbība ar Brocēnu pilsētas foto vēstures izveidotāju sociālajos
tīklos Zigmundu Zaļenko fotogrāfiju atlasē.
2015. gadā bibliotēka uzsāka pētījumu "Kas atradās tagadējā Brocēnu pilsētas teritorijā
pirms 70 gadiem". XX gadsimta četrdesmitajos gados sāka plānot un celt pirmās mājas
Brocēnos. Bet kas bija pirms tam? Kartē parādās māju vārdi “Klinči”, “Dūņupes”, “Leibas” un
“Klāmaņi”, tiek stāstītas atmiņas par “Bedreskrogu”. Tā ir diezgan nesena pagātne un,
sagaidot Latvijas simtgadi, vēlamies uzklausīt aculiecinieku stāstus un apkopot foto liecības
par tēmu - kas bija šajā vietā, kad Brocēni vēl nebija kā apdzīvota vieta ceļa malā?
Bibliotēkas personāls
Brocēnu pašvaldības bibliotēkā 5 darbinieki, no kuriem 4 bibliotekārie un viens
tehniskais.
Bibliotēkā ilgstoši strādā un dažādas apmācības vada Valda Ozoliņa un Inese Sadauska.
Esam apmeklējuši profesionālās izglītības pasākumus - 8 seminārus Saldus pilsētas bibliotēkā
un 4 dažādus kursus.
2015. gads bibliotēkas publicitātei ir bijis ļoti veiksmīgs, jo rakstīti raksti, esam pamanīti
no žurnālistu puses un esam bijuši aktīvi sociālajos tīklos. Saldus pilsētas bibliotēkas gada
noslēguma pasākumā esam saņēmuši Gada preses balvu. Bibliotēkas vadītāja saņēmusi
pateicību no Brocēnu novada pašvaldības - apbalvojumu “Gada cilvēks” par ieguldījumu
kultūras jomas attīstībā Brocēnu novadā.
Problēmas, kuras jārisina nākotnē
Daļa bibliotēkas telpu izremontētas, remonts nepieciešams lasītavai un krātuves telpai,
kura jāpaplašina. Vajadzīgs skapis ar vitrīnām novadpētniecības materiāliem, lai ar to daļēji
kompensētu telpu trūkumu pašreizējā ēkā. Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem ierobežota. Tas ir izaicinājums nākotnei, jo bibliotēka atrodas otrajā stāvā.
Viens no risinājumiem ir attīstīt sadarbību ar kultūras centru par kopīga informācijas centra
izveidošanu pirmajā stāvā. Otrs risinājums ir pārcelt bibliotēku uz plašākām telpām pirmajā
stāvā citā ēkā.
Par pakalpojumiem - dokumentu rezervēšana elektroniski ir 2016. gadā attīstāmā
iespēja. Attālināti lietotāji ir bibliotēkas nākotnes ieceres.

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle Emburga
Iestādes nosaukums

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle
Emburga
Adrese
Bērzāju iela 6A, Emburga, Cieceres pagasts,
Brocēnu novads, LV 3851
Tālrunis/Mob.
63824165
e- pasta adrese
mara.zarina@broceni.lv
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds
Māra Zariņa
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka ir Brocēnu novada pašvaldības kultūras,
informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic informācijas, izglītības un sabiedrības
centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcijas. Informēt un izglītot, piedāvāt
informāciju Cieceres pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem.
53

Bibliotēkas krājuma atlases pamatprincipi ir: pieprasījums, aktualitāte, kvalitāte,
daudzveidība. Pamatojoties uz šiem pamatprincipiem, tiek veidots bibliotēkas krājums.
Iegādājoties grāmatas, prioritāte ir bērnu literatūrai, jo esošie izdevumi ir novecojuši un
bērniem nepievilcīgi.
Nozaru literatūra tiek veidota balstoties uz pieprasījumu. Šogad grāmatu iegādei tika
palielināts finansējums EUR 1602,-. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši – 2765 reizes, izsniegtas
6732 grāmatas un žurnāli, avīzes u.c.; bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem – 1140
izniegumi. Norakstītas 686 nolietotās un nevajadzīgās grāmatas un žurnāli.
Budžeta izlietojums:
Budžeta izdevumu pozīcija
Summa (EUR)
Izdevumi kopā
17 649
Krājuma
2 493
Pakalpojumi
5 905
Bruto darba samaksa
6 097
Projektizstrāde
Raiņa un Aspazijas daiļradei ģimenēm ar bērniem veltītu pasākumu sarīkošana Cieceres
un Zaņas bibliotēku apmeklētājiem. Pasākumu programma tika veidota, programmā iekļaujot
jauniestudēto Raiņa un Aspazijas dzejas uzvedumu “Uz nebēdu!” un radošas izziņas
darbnīcas.
Projekta rezultāti
Popularizētas Raiņa un Aspazijas gada aktualitātes Cieceres pagastā ar izziņas un radošo
darbnīcu palīdzību bērniem un jauniešos sekmēta interese par izcilām latviešu kultūrai
nozīmīgām personībām, vienlaikus sekmēt mērķa grupas radošumu un vēlmi līdzdarboties.
Radošajās darbnīcās dalībnieki apguva jaunas radošās prasmes, iepazina dažādus Raiņa un
Aspazijas dzejas aspektus, dzejas krājumus, uzzināja ko jaunu par abu personību dzīvi un
sabiedrisko darbību.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas fonds atrodas vienā telpā, katrai lietotāju grupai ir sava vieta, kurā netraucēti
var strādāt. Bērniem ir savs stūrītis, kurā bez grāmatām ir arī spēles, rotaļlietas, iespēja zīmēt
un krāsot. Tīņiem savs stūrītis kur uzspēlēt šahu vai dambreti, bet pieaugušajiem ir vieta, kur
palasīt kādu žurnālu.
Bērnu stūrītim jauni plaukti, visiem logiem žalūzijas, bibliotēkas darbiniekam jauna
multifunkcionālā iekārta, jauns plaukts žurnāliem.
Bibliotēku darba rādītāji
Iespieddarbu
Apmeklējumu
Lasītāju
Literatūras
kopskaits
skaits
skaits
izsniegums
4 983
2 765
133
6 732
Ar izstādēm atzīmētas ievērojamākās atceres un jubilejas. Atbilstoši gadalaikam izliktas
izstādes – lauku darbiem, veselībai, ārstniecības augu vākšanai, dārza labiekārtošanai
Aizvadītajā gadā bibliotēkā izliktas 54 izstādes, kas ir gan tematiskās, gan veltītas katra
mēneša jubilāriem. Noorganizēti 16 tematiski pasākumi un radošās darbnīcas.
Visiem ļoti patika pasākums “Uz nebēdu”, kurā piedalījās grupa Fokus no Kuldīgas ar
uzvedumu par godu Aspazijas un Raiņa 150. gadadienai. Bija Radošās darbnīcas, bērnu
zīmējumu izstāde.
No visa bibliotēkas lietotāju skaita bērni un jaunieši ir 25. Bērnu un jauniešu
apmeklējums ir samazinājies. Mazākie bērni nāk līdzi mammām un pavada laiku bērnu stūrītī,
lai skatītos grāmatas, zīmētu, spēlētu spēles. Bērniem tiek izliktas bērnu grāmatu izstādes, lai
vairāk piesaistītu grāmatu lasīšanai, kā arī jauno grāmatu saraksti pie ziņojumu dēļa. Bērniem
komplektē viņu vecumam atbilstošas grāmatas. No visām jaunajām grāmatām, 56 ir bērniem
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un jauniešiem. Bibliotēkas ikdienas darbs pakārtots tā, lai bērni no mazotnes gribētu nākt uz
bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un gribētu ilgāku laiku pakavēties bibliotēkā.
Bērniem ļoti patīk izstādes, kurās ir vairāki uzdevumi – meklēt informāciju, aizpildīt
krustvārdu mīklas, krāsot.
Iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums
Bibliotēkas fonds atrodas vienā telpā, katrai lietotāju grupai ir sava vieta, kurā netraucēti
var strādāt. Bērniem ir savs stūrītis, kurā bez grāmatām ir arī spēles, rotaļlietas, iespēja zīmēt
un krāsot, locīt papīru. Tīņiem savs stūrītis, kur uzspēlēt šahu vai dambreti, bet pieaugušajiem
ir vieta, kur lasīt.

Blīdenes pagasta bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

Blīdenes pagasta bibliotēka
„Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu
novads, LV 3852
63865502
bibl.blidene@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Vineta Sproģe

Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē, tā piedāvā plašu bezmaksas elektronisko
resursu pieejamību un izmantošanu, piem., daudzas avīzes var lasīt internetā Lursoft laikrakstu
bibliotēkā, kā arī visu par Latviju uzzināt datu bāzē „Letonika”.
Blīdenes pagasta bibliotēkas finanšu līdzekļus veido Brocēnu novada pašvaldības
piešķirtie budžeta līdzekļi, maksas pakalpojumi, ziedojumi un dāvinājumi. Bibliotēka
akreditēta 2014. gada 21. novembrī.
2015. gadā kopējais bibliotēkas lasītāju skaits ir - 253 lasītāji, kas ir apmēram 41% no
pagasta iedzīvotājiem. Lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāju ir sievietes.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Krājuma veidošanas koncepcija orientēta uz lasītāju interesēm un vajadzībām, krājuma
kvalitāti. Galvenais jaunieguvumu avots ir budžeta līdzekļi. Pārskatot budžetu, gada beigās
neizlietotās pozīcijas pārcēla grāmatu iegādei, tā papildus grāmatu iegādei iegūti EUR 280.
Šogad no dāvinātājiem saņēmām tikai 5 grāmatas. No Nacionālā kino centra saņēmām
“Latvijas filmu izlasi” – 25 eks. DVD par kopējo summu EUR 179.89.
Bibliotēku krājumu papildināšanai grāmatas tiek komplektētas grāmatu bāzē
„L.Grāmata” un I/K “VIRJA AK”. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar I/K „VIRJA AK”, kuri
pieved grāmatas uz vietas bibliotēkā, pēc iepriekš sastādīta saraksta.
Bibliotēkā ir pieejamas Letonika un Lursoft datu bāzes, kuras iedzīvotāji paši apmeklē
kūtri, bet ar bibliotekāra palīdzību iegūtos materiālus no datu bāzēm labprāt izmanto
pētniecisko darbu rakstīšanā.
2015. gadā iepirktas 226 grāmatas par summu EUR 1980.75. Saņemti 5 eks. dāvinājumi
par summu EUR 20.50. Bibliotēka no saviem budžeta līdzekļiem abonēja 32 dažādu nozaru
laikrakstus un žurnālus, pārējie, veiksmīgas sadarbības rezultātā ar bibliotēkas lietotājiem, tika
dāvināti.
Grāmatas un periodiku izsniedzam automatizēti. Veidojot bibliotēkas krājumu,
galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes. Bibliotēkā vislielākais pieprasījums joprojām ir
pēc daiļliteratūras un preses izdevumiem.
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Izsnieguma rādītāji, salīdzinājums ar 2014. gadu
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Aplūkojot diagrammu, var redzēt, ka izsniegums bērniem samazinājies, jo šogad bērni,
kuri dzīvo citā pagastā un novadā, tūlīt pēc stundām ar skolēnu autobusu tiek nogādāti mājās.
Iepriekš visi braucēji pulcējās bibliotēkā un gaidīja autobusu. Daudzi pagasta bērni apmeklē
mūzikas un mākslas skolu un sporta skolu Saldū vai Brocēnos.
Bibliotēkas krājumā 2015. gada beigās ir 5618 eksemplāri grāmatu, 39 audiovizuālie
dokumenti un 27 attēlizdevumi, 1793 eks. seriālizdevumi.
21. un 22. maija veiktajā inventarizācijā konstatēts, ka, brīvpieejas apstākļos pazudušas
34 grāmatas, kā arī, BIS ALISE ievadītas par 238 grāmatām vairāk, kā inventārgrāmatā un
summārajā grāmatā. Norakstīti 1176 eks. novecojuši un nepieprasīti izdevumi.
Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Blīdenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes publiska bibliotēka, kurā ir abonements,
bērnu literatūras nodaļa, stūrītis mazajiem lasītājiem, lasītava un internetlasītava. Šogad
iegādāts A3 laminātors un giljotīna papīram, kas atvieglos apsveikumu, ielūgumu, daleņu u.c.
izgatavošanu.
Liela daļa cilvēku bibliotēku apmeklē tāpēc, ka ir pieejams bezmaksas internets un
datori. Jaunākā paaudze pārsvarā interneta un datoru sniegtās iespējas izmanto, lai spēlētu
spēles vai “sēdētu” dažādos sociālajos tīklos: draugiem.lv, facebook.com, twitter.lv u.c.,
savukārt vidējās un vecākās paaudzes apmeklētāji biežāk izdrukā un apmaksā rēķinus, meklē
darbu, raksta iesniegumus, nosūta e-pastus, meklē sev vajadzīgo informāciju u.tml.
Pieprasīts pakalpojums ir bankas konta pārskata izdruka. Bieži tiek lūgta arī
bibliotekāres konsultācija, padoms un palīdzība, lai atrisinātu sev aktuālus jautājumus.
Bibliotēkā apmaksāt rēķinus internetbankā nāk arvien vairāk iedzīvotāju.
Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 253 lietotāji t.sk. bērni un jaunieši - 65, pensionāri
– 44 un 12 pirmsskolas vecuma bērni, kuri ir reģistrēti kā lietotāji un nāk kopā ar vecākiem –
krāso, spēlējas, skatās bilžu grāmatas. Prieks par katru bērnu un jaunieti kas atrod sev
piemērotu nodarbi bibliotēkā.
Darba rādītāji, salīdzinājums ar 2014. gadu
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Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, ir
samazinājušies, izņemot izsniegumu. Lietotāju skaits un apmeklējums krities. Ar katru gadu
pagastā dzīvo mazāk iedzīvotāju. Daudzi strādā tuvākajos pagastos, novados, pilsētās, Rīgā un
ārzemēs. Liels lasītāju skaits ir gados veci cilvēki, kuriem līdz bibliotēkai ir grūti nokļūt, arī
veselības stāvoklis neļauj tik daudz lasīt redzes dēļ.
Izsniegumu, apmeklētāju un lietotāju skaits ir samazinājies arī bērniem, tā kā šobrīd
katra skola ar visiem spēkiem cenšas saglabāt un piesaistīt skolēnus, to dara arī Blīdenes
pamatskolas kolektīvs, kas piedāvā daudz un dažādas ārpusstundu aktivitātes, līdz ar to bērni
ir nodarbināti skolā un mazāk apmeklē bibliotēku.
Gada laikā sniegtas 241 uzziņas. Visbiežāk par dažādu iestāžu darba laikiem,
kontaktiem, autobusu kursēšanas laikiem, kā arī palīdzot atrast vajadzīgās atbildes un faktus
skolēnu mājasdarbiem, referātiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem.
Bibliotēka nav piemērota personām ar īpašām vajadzībām, jo atrodas 2. stāvā. Šobrīd
apmeklētāju vidū nav tādu klientu, kuri nevarētu kustību problēmu dēļ apmeklēt bibliotēku,
bet, ja šāda nepieciešamība rastos, izietu pretī un pakalpojums tiktu sniegts, nepieciešamības
gadījumos vajadzīgo piegādātu arī uz mājām.
Par 0.77% ir samazinājies apmeklējumu skaits, par un par 1.36% palielinājies
izsniegums. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 14.44. Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju ir
EUR 68.06 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju ir 56 vienības. Krājuma apgrozība 1.8;
pagājušajā gadā 1.32. SBA pasūtītās grāmatas lasītājiem tiek piegādātas aptuveni 3 dienu
laikā, atsevišķos gadījumos nedēļas laikā. No SBA saņemtas 71 grāmata.
Labprāt tiek apmeklēti tematiskie pasākumi, pasākumi bērniem, dažādas lietotāju
apmācības e-prasmēs un arī izstādes bibliotēkās ir labi apmeklētas, kas liecina, ka bibliotēka
laukos veic arī iedzīvotāju izklaides un informācijas funkciju, veicinot kultūrvides attīstību.
Turpinot iepriekšējos gados iesākto, bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu rīko radošās
ceturtdienas. Nodarbības notiek no novembra līdz maijam, divas reizes mēnesī.
Nodarbībās var apgūt šalles adīšanu uz rokām, čību adīšanu, flīsa ziedu gatavošanu.
Mācījāmies vārīt vaniļas mērci un gatavot ogu želeju. Lieldienās bija “Olu riktes” – viss, kura
galvenā sastāvdaļa ir ola. Uz Ziemassvētkiem taisījām Adventa kompozīcijas un vainagus.
Kopā ar bērniem taisījām grāmatzīmes.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkas apkalpojošā teritorijā dzīvo aptuveni 147 skolēni, no tiem 65 ir Blīdenes
pagasta bibliotēkas lasītāji.
Turpinās sadarbība ar Blīdenes pamatskolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Vālodzīte”.
Mazie bērni ar audzinātājām nāk uz bibliotēku, lai apgūtu uzvedības normas bibliotēkā, iegūtu
sapratni par lasīšanas higiēnu, iepazītos ar grāmatu izvietojumu un grāmatu izsniegšanu.
Lasītāju skaits ir krities, bet tas tādēļ, ka bērnu skaits vispār ir samazinājies. Tā kā
bibliotēka ir arī skolā, kura orientējas pārsvarā uz bērnu un jauniešu grāmatām, ir
pašsaprotami, ka bērni vairāk grāmatas lasa skolas bibliotēkā. Lai bērni vairāk pievērstos
grāmatām, bērnu zonā izliekam dažādas grāmatu izstādes, jo tās grāmatas, kas atrodas izstādē
vienmēr, ir saistošākas, kā tās, kas atrodas plauktā. Apmēram 1/3 daļa jaunieguvumu ir bērnu
un jauniešu literatūra.
Laba sadarbība ar Brocēnu novada pašvaldības Blīdenes pirmskolas izglītības iestādi
„Vālodzīte”. Notika 6 bibliotekārās stundas.
Lai neaizmirstos, cik tālu grāmata izlasīta, tajā vienmēr jāieliek grāmatzīmīte! Tādēļ, 1.
oktobrī visus grāmatu mīļotājus aicinājām piedalīties radošajā darbnīcā "Grāmatzīme Tavai
grāmatai".
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Šogad portālā Draugiem.lv izveidojām Blīdenes pagasta bibliotēkas lapu
http://www.draugiem.lv/blidenesbiblioteka/, kurā var uzzināt par bibliotēkas jaunumiem,
aktualitātēm un aktivitātēm. Esam ieguvušas 140 sekotājus un 10420 skatījumus.
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Datortīkla, interneta izmantošana lietotājiem pieejama bez maksas. Kā maksas
pakalpojumi noteikti kopēšana, melnbaltā un krāsainā drukāšana, skenēšana, laminēšana.
Grupu apmācība datorlietotājiem nav bijusi, bet lietotāju konsultēšana datoru un interneta
izmantošanā notiek individuālu konsultāciju veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Nodarbībās
mācījām strādāt ar Microsoft Word – rakstīt, kopēt, ielīmēt, izveidot e-pastu, rakstīt vēstuli,
pievienot dokumentu kā pielikumu, meklēt informāciju internetā.
Informācija par bibliotēkas krājumu ikvienam interesantam elektroniski ir pieejama
Saldus un Brocēnu novada kopkatalogā. Bibliotēkas lietotājiem pieejamas vairākas bezmaksas
datu bāzes - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkas NEWS.lv , kā arī iespēju skatīties
filmas internetā bez maksas portālā filmas.lv.
Novadpētniecības darbs
Bibliotēkā ir apkopots interesants pieejamo materiālu klāsts par pagasta vēsturi,
atbilstoši laika periodiem, nozīmīgākajiem notikumiem, ievērības cienīgām vietām, iestādēm
un personām. Tā ir savāktā informācija galvenokārt no iespieddarbiem un preses izdevumiem,
jo bibliotēkā tie ir plaši pieejami.
Apmeklētājiem pieejami novadpētniecības materiāli, tie regulāri tiek papildināti.
Turpinās pagasta vēstures apzināšana, materiālu vākšana. Papildinām novadpētniecības
kartotēku ar jaunām kartiņām. Laika gaitā savākti novadpētniecības materiāli: kopijas no
avīzēm un žurnāliem, fotogrāfijas, izvilkumi no interneta un dažādi citi materiāli, kas krājas
mapēs un tie ir pieejami ikvienam apmeklētājam.
Sadarbojoties ar dzejas rakstītāju Inetu Birni, turpinām papildināt viņas
novadpētniecības mapi, pievienojot klāt jaunos dzejoļus.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Šogad bibliotēkas darbinieku telpā nomainīts grīdas segums – ieklāts jauns linolejs un
ielikts jauns radiators.
Atjaunots grāmatu plauktus. Pielikti jauni lamināta plaukta gali. Lasītājiem iegādāti 4
jauni galdi un krēsli. Nopirkts aizkara audums un sašūti aizkari. Bērnu stūrītim nopirkti jauni
dažādu pakāpju plaukti.
Remontam iztērēti EUR 929,- (plauktu gali, laka, krāsa, linolejs, radiators).
Sadarbības tīkls un partneri pagasta robežās - Blīdenes pamatskola, pirmskolas
iestādes „ Vālodzīte”; Mednieku kolektīvs „Blīdene”; Blīdenes pārvalde; Blīdenes kultūras
nams; Blīdenes ev. lut. draudze.
Bibliotēka vienmēr iesaistās Blīdenes kultūras nama un pagasta pārvaldes organizēto
pasākumu tapšanas procesā – ielūgumu, noformējumu un dekoru izgatavošana dažādiem
gadskārtu svētkiem.
Patstāvīga sadarbība notiek ar Blīdenes pagasta pārvaldi gan materiāli, gan finansiāli,
gan, iesaistot tās darbiniekus bibliotēkas ikdienas dzīvē.
Bibliotēka regulāri sadarbojas ar Blīdenes pamatskolu. Patstāvīgi notiek arī sadarbība ar
Saldus pilsētas bibliotēku – biežāk tā ir metodiskā palīdzība. Regulāri notiek konsultēšanās ar
citām novada bibliotēkām par bibliotēkas darbu, uzdevumu veikšanu.

Remtes pagasta bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese

Remtes pagasta bibliotēka
Kantora ēka, Remte, Remtes pag., Brocēnu
nov., LV-3871
63846634
bibl.remte@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Lauma Jekuma
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Bibliotēka atrodas pagasta centrā. Tā pieejama Remtes pagasta iedzīvotājiem. Pagasta
bibliotēku 2015. gadā apmeklēja 204 lietotāji, no tiem 71 skolēns, kuri mācās Remtes
pamatskolā, Brocēnu un Saldus vidusskolās. Pagasta bibliotēku apmeklēja arī studenti, kuri
mācās Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Tā apkalpo Remtes pagasta bērnudārzu grupu,
Remtes pamatskolu, vienu veikalu, medpunktu, sociālās aprūpes centru „Atpūtas” un pārējo
individuālo māju iedzīvotājus. Bibliotēku apmeklēja arī iedzīvotāji no blakus – Blīdenes,
Gaiķu (Brocēnu novada) un arī Saldus novada pagastiem. Gada noslēgumā apsveic labākos
bibliotēkas apmeklētājus. Bibliotēku apmeklē 26.7% no Remtes pagatsā deklarētajiem
iedzīvotājiem.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Prioritātes: bibliotēkas krājuma un informācijas resursu attīstība, nodrošinot piešķirtā
finansējuma racionālu izmantošanu daudzveidīgas literatūras iegādi. Krājuma attīstības
dinamika pēdējo 4 gadu laikā ir sekojoša:
Gads Fondā Ienācis
Izslēgts
Fondā gada beigās
2012
8 738
198
451
8 485
2013
8 485
598
711
8 372
2014
8 372
463
1 074
7 761
2015
7 761
585
603
7 743
Bibliotēka jaunākās grāmatas iepērk „ABC Zvaigzne”, L - grāmatā. Biežāk pērk
VIRJA AK IK izbraukuma tirdzniecībā. Iegādāti 224 izdevumi par EUR 1796.92. Vidēji
grāmata izmaksājusi EUR 8.02.
No 224 iegādātajām grāmatām 81 ir bērnu grāmata, kas sastāda 36% no kopējā
grāmatu skaita.
Krājuma labākai izmantošanai ir paplašināta plauktu novietošana 4.- 6. klašu grāmatu
ievietošanai. Iegādāti 6 jauni, atbilstoši plaukti. Bibliotēkā ir izvietotas norādes par plauktu
saturu un izvietojumu.
Bērnu literatūras krājums – 1392. Izsniegums bērniem un jauniešiem ir samazinājies,
jo skolā arī ir bibliotēka un daļa no skolēniem lasa tajā.
Šogad norakstītas 603 grāmata par summu EUR 385.63. Galvenokārt norakstītas
nolietojušās un novecojušās grāmatas.
95% no šogad jaunajām grāmatām ir iegādātas par budžeta līdzekļiem. Nepieciešams
papildināt ar jaunākajiem izdevumiem latviešu daiļliteratūras fondu. Grāmatu krājums
nedaudz samazinās, jo katru gadu notiek bibliotēkas krājuma rekomplektēšana no dubletiem,
nolietotām un maz pieprasītām. Palielinās preses izdevumu iepirkums.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Ir izstrādāti un apstiprināti visi nepieciešamie bibliotēkas darbību reglamentējošie
dokumenti: Bibliotēkas nolikums, Bibliotēkas izmantošanas noteikumi, kuri atjaunināti 2014.
gada 30. jūnijā.
Bibliotēka apkalpo Remtes pagasta teritorijā un blakus novados (Tukuma un Saldus)
dzīvojošos. Bibliotēkas darba laiks ir iekārtots tā, lai katrs apmeklētājs varētu izmantot
bibliotēku sev vēlamā laikā. Bibliotēka atvērta no plkst. 8.30 līdz 17.30 katru dienu, sestdienās
līdz 12.30. Skolēniem iespēja pirms stundām apmeklēt bibliotēku. Bibliotēkā visi pasākumi ir
par brīvu – lasīt grāmatas, laikrakstus, izmantot internetu.
Bibliotēka nodrošina pieeju bibliotēkas fondam sekojošā darba laikā:
Katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no 9.30 līdz 12.30 Astoņiem cilvēkiem
grāmatas tiek piegādātas mājās. Katra mēneša pēdējā trešdienā – metodiskā diena, lietotājus
neapkalpo.
Bibliotēka apmāca lietotājus elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā,
popularizē jaunieguvumus, attīsta novada bibliotēku savstarpējo kooperāciju pasākumos un
projektos. Tādējādi, pakalpojumi tiek gadu no gada uzlaboti. Notiek sadarbība ar Brocēnu un
Saldus novada bibliotēkām grāmatu apmaiņā un konsultācijās.
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2015. gadā saņemtas 128 grāmatas no Brocēnu, Saldus, Novadnieku, Druvas un Gaiķu
bibliotēkām. Citām bibliotēkām aizdotas 25 grāmatas.
Bibliotēkas pakalpojumu attīstības prognoze – iedzīvotāju automatizēta apkalpošana –
ir realizēta dzīvē. Lasītājiem ir iespēja izdevumus sameklēt elektroniskajā katalogā, rezervēt
un pasūtīt attālināti.
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā:
Gads
2013
2014
2015

Lietotāji
201
204
204

Bērni
71
64
71

Apmeklējums Bērni
Izsniegums Bērni
4 340
1 013
13 948
1 430
4 693
817
9 641
707
3 713
894
11 787
1 202

Lasītāju skaits procentos
Kopējais
skaits

Pensionāri

Strādnieki

Mācību
iestāžu
audzēkņi
79

Bezdarbnieki

Kalpotāji

Ar īpašām
vajadzībām

2013.g.
37
38
26
20
1
201
%
18
19
39.5
13
10
0.5
2014. g.
37
61
64
16
25
1
204
%
18
30
31.5
8
12
0.5
2015
37
38
81
28
19
1
204
%
18
18
40
14
9.5
0.5
Skolēni un jaunieši vairāk izmanto tehnoloģiskās iekārtas, nekā lasa grāmatas.
Sakarā ar lauku iedzīvotāju mazo pirktspēju un cenu pieaugumu valstī, lietotāji maz
abonē preses izdevumus, bet tos vairāk lasa bibliotēkā. 52.83 % no izsnieguma sastāda preses
izdevumi.
Informācijas pakalpojumu attīstības novērtējums
Lai pilnīgāk apmierinātu lietotāju vajadzību pēc informācijas, katru gadu bibliotēkā
piekomplektē uzziņu literatūru. Lasītājiem sniegtas 150 uzziņas. Studenti visbiežāk interesējas
par psiholoģiju, audzināšanu un finansēm.
Lasītājiem iespējams izmantot arī internetu, datu bāzi ”Letonika”, „Lursoft” un NAIS,
kā arī Saldus un Brocēnu bibliotēkas elektronisko kopkatalogu. Bibliotēkas lietotāji - skolēni
izmanto arī novadpētniecības materiālu krājumus savu projektu realizēšanā. Pie jauniegūtajām
grāmatām lasītājs var tikt pēc 1-2 dienām, atkarībā no apstrādājamo grāmatu skaita.
Ikdienā bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas konsultācijas par datoru izmantošanu.
Bibliotēkā iekārtota lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca. Ir izdalītas anketas ar
bibliotēku, tās apkalpošanu saistītiem jautājumiem. Pēc rezultātu analīzes labākie priekšlikumi
ieviesti darbā.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēka ar līdzdalību piedalās LKKF projektā “Bērnu žūrija”. Lai skolēnus
ieinteresētu lasīt grāmatas, 11 gadus iesaistījusi bērnus lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija”, kurā šogad piedalījās 11 skolēni. Arī 3 vecāki lasīja grāmatas, kas iekļautas
žūrijā vecākiem. No Remtes pagastā deklarētiem 133 bērniem, bibliotēku apmeklē 71.
„Bērnu žūrijas” dinamika:
Gads
Skolēnu skaits, kas lasa „Bērnu žūriju”
2011
11 ( No bibliotēkas fonda „Bērnu žūrija”)
2012
11
60

2013
12 + 3 vecāki
2014
11 + 2 vecāki
2015
11 + 3 vecāki
Lai rosinātu bērnus lasīt grāmatas un piedalīties bibliotēkas pasākumos, bibliotēkā rīko
konkursus, literārās stundas, gadā kopā piedalījās 169 apmeklētāji. Literārie pasākumi notiek
ar bērnudārzu grupu.
Šogad ievērojams notikums bija Raiņa un Aspazijas jubilejas gads. Bibliotēkā
izveidots pasākumu cikls Rainim un Aspazijai - 150. Remtes pamatskolā septembrī visa skola
piedalījās ar dzejas lasījumu, pārrunas par Raiņa un Aspazijas dzīvi. Novembrī bibliotēkā
viesojās Rīgas Televīzija, kurā par godu Latvijas - 97 gadadienai uzņēma 1. klases skolēna
lasījumu no grāmatas Via Dolorosa.
Ir skolēni, kuri regulāri izmanto brīvpieejas internetu. 5-gadīgo un 6-gadīgo apmācību
grupas bērni apmeklē bibliotēku kopā ar audzinātāju. Arī Remtes pamatskolas 1. klases
skolēni bibliotēku apmeklēja kopā ar audzinātāju. Visi apgūst bibliotēkas noteikumus, kā lietot
grāmatu, kāpēc pēc izlasīšanas jānes grāmata atpakaļ. Pagasta bibliotēkā notiek bibliotekārās
stundas. Bibliotēkā māca skolēnus, kā lietot elektronisko katalogu, kā atrast grāmatas
plauktos, kā izturēties pret grāmatu. 2015. gadā notikušas četras šādas stundas.
Rīgas, Liepājas un citu augstskolu studenti bibliotēkā vēršas ar jautājumiem par
grāmatām un autoriem, kas nepieciešami mācībām. Šeit ļoti labs atbalsts ir Saldus un Brocēnu
elektroniskais kopkatalogs, kurā redzams nosaukums, autors, bet galvenokārt bibliotēka, kurā
meklētā grāmata atrodas. Nepieciešamās grāmatas tiek saņemtas caur SBA no citām
bibliotēkām.
No bibliotēkā esošajām 7743 grāmatām, bērniem 1.-6. klasei ir 1392 grāmatas, kas
sastāda 17.98% no kopējā skaita.
Skolēniem bibliotēkā ir iekārtota sava atsevišķa telpa 1. - 3. klasei un 4. - 6. klasei
stūrītis abonementa telpā, kuru šogad paplašināja. Ir norādes. Šogad atjaunoti abi bērnu stūrīši
ar 7 jauniem plauktiem. Izliktas izstādes, grāmatu jaunumi. Visbiežāk skolēni bibliotēku
apmeklē pēc mācību stundām no plkst. 15.00 līdz 17.30, kad agriežoties no skolas. Skolas
brīvdienās skolēni, kuriem mājās nav pietiekoši ātrs dators, apmeklē bibliotēku biežāk.
Remtes skolas skolēni un bērnudārza grupa tiek aicināti uz bibliotēkas pasākumiem. Tie
notiek vienreiz mēnesī gan bibliotēkā, gan bērnudārzā.
Internets Izlasītas
Literārie
Izstādes
Konkursi
Deklarēti
Lietotāju
Gads
grāmatas
pasākumi
bērni
skaits
bērniem
2013 133
71
646
643
11
30
4
2014 143
64
420
696
17
22
12
2015 133
71
356
1 202
12
49
4
No kopējā deklarēto bērnu skaita 53 % apmeklē bibliotēku. Interneta lietotāju
apmeklējums arī samazinājies.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Par bibliotēku informāciju var lasīt Saldus pilsētas bibliotēkas un Brocēnu novada mājas
lapās: www.saldus.lv un www.broceni.lv sadaļās Remtes pagasta bibliotēka.
Bibliotēkā ir 7 datori, no kuriem 6 ir lasītāju rīcībā. Ir kopētājs un printeris. 2008. gadā
Bila un Melindas Geitsu projekta ietvaros iegūta multifunkcionālā iekārta Samsung, kas
nodrošina iespēju printēt, skenēt un kopēt dokumentus. Ir 2 kameras, kas nodrošina sarunas
internetā. Ir interneta pieslēgums un Wi-Fi.
Bibliotēka strādā ar BIS ALISE 5i. Elektroniskajā katalogā ievadīts viss krājums.
Bibliotēka palīdz lasītājam ieiet jaunajā informācijas laikmetā. Informāciju un
komunikāciju tehnoloģijām ir liela nozīme bibliotēku apmeklētāju dzīvē. 2015. gadā apmācīti
lietošanā 10 pagasta iedzīvotāji. Vairākiem lietotājiem sniegtas konsultācijas.
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Apkopoti materiāli par pagasta bibliotēkas vēsturi. Foto albumā savākti attēli par
bibliotēkā notiekošo vai dalību citā ar bibliotēku saistītā pasākumā. Papildināta
novadpētniecības kartotēka ar rakstiem no preses izdevumiem un bibliotēkas albums ar
jaunām fotogrāfijām. Izgatavotas uzskates plāksnes.
Remtes pamatskolā ir novadpētniecības muzejs ar vēsturiskiem materiāliem un foto
albumiem par Remti. Tādēļ bibliotēkā netiek dublēti izstāžu materiāli - senlietas.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Sadarbībā ar bērnudārzu Remtē un Remtes pamatskolas skolēniem notiek literāri
pasākumi, konkursi, bibliotekārās stundas.
Pagastā dzīvo atsaucīgi iedzīvotāji, kuri savus izlasītos žurnālus atnes uz bibliotēku
pārējiem bibliotēkas lietotājiem. Izmantojot SBA pakalpojumu, ir iespēja saņemt grāmatas no
Brocēnu novada un Saldus novada pilsētas un pagastu bibliotēkām.
„Kultūras informācijas sistēmas” piešķirtās tehnoloģijas dod lielāko atbalstu
bibliotēkām.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas kultūras nama telpās. 2008. gadā izremontēja bibliotēkas telpas (106
m²). Paplašināts bērnu stūrītis 4.- 6. klasei. Šogad pārkrāsoti 7 grāmatu plaukti.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītājs. Bibliotēkas vadītāja
piedalījusies 10 semināros, kuros bija runāts par bibliotēkas darbu, uzzināts jaunākais. Katrā
no semināriem var gūt ko jaunu, interesantu. Piedalījās pieredzes braucienā pa Brocēnu
novada pagastu bibliotēkām.
Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkai budžetā grāmatu iepirkšanai piešķirti EUR 1700, preses iegādei - EUR 900,-.
Iepirktas
Bezatlīdzībā
Dāvinājums
Bērnu
Kopējā summa
grāmatas
saņemtas
žūrija
224
51
49
0
1 797
Lai sabiedrību informētu par bibliotēkas pakalpojumiem un funkcijām, Brocēnu novada
mājaslapā ir ievietota informācija par pagasta bibliotēku. Bibliotēkas tēlu veido publikācijas
preses izdevumos.
2015. gadā sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku un Brocēnu pilsētas bibliotēku bija
izliktas grāmatu un gleznu izstādes. Izvietoti izstādē sieviešu klubiņa darbi. Grāmatu apmaiņa
notiek ar Saldus pašvaldības bibliotēku un Brocēnu pagastu bibliotēkām.
Pasākumi un apmeklējumi
Pasākums
Skaits
Apmeklējums
2013
2014
2013
2014
Gads
2015
2015
Izstādes
116
125
x
x
158
x
Tematiskie
22
17
199
97
21
165
pasākumi u.c.
Sadarbībā ar pagasta bērnudārza grupām un Remtes skolas skolēniem notiek literāri
pasākumi, lasījumi, dzejas dienas, bibliotekārās stundas. Šogad Ziemassvētkos sveica biežākos
bibliotēkas lietotājus.

Gaiķu pagasta bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu novada Gaiķu pagasta bibliotēka
Gaiķu pagasta nams, Gaiķi, Gaiķu pag.,
Brocēnu nov., LV-3873
63846440
maradrei@inbox.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Mārīte Dreimane
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Pēc 2012.gadā izstrādātas Gaiķu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politikas, kurā noteikti bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatuzdevumi,
cenšamies ekonomiskāk izlietot piešķirtos līdzekļus, iepērkot grāmatas – nedublēt ārzemju
autoru darbus, jo Gaiķu pagastā ir divas bibliotēkas.
Bibliotēkas krājums veidojas no budžetā piešķirtajiem līdzekļiem. Tā komplektēšanai
gadā tērēti EUR 1534,25, iepirktas 203 grāmatas.
Bibliotēkas krājums papildināts ar 17 dāvinājumiem.
Iepirkto un dāvināto grāmatu skaits
Gads
2013
2014
2015
Iepirkto grāmatu skaits
185
179
203
Dāvināto grāmatu skaits
43
26
17
Kopā
228
205
220
Veidojot krājumu, ņemtas vērā lasītāju vajadzības un intereses. Atskaites gadā pārsvarā
iepirkta daiļliteratūra un bērnu literatūra. Kopumā bibliotēkas krājums papildināts ar 220
grāmatām, no kurām 119 ir daiļliteratūra (54%), 69 - literatūra bērniem (31%), 32 – nozaru
literatūra (15%). No bibliotēkas krājuma atlasīta un norakstīta bibliotēkas lietotāju
nepieprasītā un nolietotā literatūra. Norakstīti 1114 eksemplāri.
Viss krājums ir ievadīts reģiona elektroniskajā kopkatalogā (2014.gadā).
Daudzveidīgs ir bibliotēkā abonēto periodisko izdevumu klāsts, par kuru ļoti apmierināti ir
bibliotēkas lietotāji, jo daudzi bibliotēku izmanto, lai iepazītos ar jaunāko periodiku. Abonēti
29 žurnāli, 2 - avīzes. Bibliotēka saņēma dāvinājumu no Gaiķu evaņģēliski luteriskās draudzes
– žurnālu ”Svētdienas Rīts” gadam.
2015. gada 15. maijā saņemta akreditācijas apliecība Nr. 635A, kurā Gaiķu pagasta
bibliotēkai atkārtoti piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Gaiķu pagasta bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir pierakstīti 215 iedzīvotāji.
Bibliotēkas lietotāju skaits atskaites gadā – 116, t.sk. skolēni un jaunieši - 18. Bibliotēkas
lietotāji ir 54 % no apkalpojamajā teritorijā reģistrētajiem.
Bibliotēkas lietotāji bibliotēku apmeklējuši 1806 reizes, t.sk. bērni un jaunieši – 312.
Vidēji katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku 16 reizes. Apmeklējums, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājies.
Izsniegums atskaites gadā - 8419, t.sk. bērniem – 770. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, izsniegums palielinājies par 705, arī bērniem (+201). Secinājums – daudzi bibliotēkas
lietotāji bibliotēku apmeklē, lai iepazītos ar jaunāko periodiku, jo periodikas izsniegums ir
vairāk kā puse no kopējā izsnieguma (66%).
Gads
Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši
Apmeklējums
t. sk. bērni un jaunieši
Izsniegums

2012
137
25
2 426
458
7 897

2013
121
23
2 064
380
7 692

2014
111
17
1 744
214
7 714

2015
116
18
1 806
312
8 419

t. sk. bērni un jaunieši

921

870

569

770

Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bērnu un jauniešu skaits Gaiķu pagasta bibliotēkas apkalpojamā teritorijā 32, no tiem 9
ir pirmskolas bērni. Bibliotēkas lietotāji atskaites gadā – 18, no tiem 3 pirmskolas. Bibliotēkas
apmeklējums – 312. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits tikai par vienu vairāk,
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apmeklējumu skaits + 98. Katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku apmeklējis 17 reizes.
Izsniegums – 770, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 200 lielāks.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Bibliotēkas lietotājiem pieejamas bezmaksas datu bāzes Letonika.lv un Lursoft
laikrakstu bibliotēka. Datoru, interneta izmantošanas bibliotēkas lietotājiem pieejama bez
maksas.
Novadpētniecības darbs
Turpinās darbs pie materiālu vākšanas par Gaiķu pagastu, tā iedzīvotājiem,
novadniekiem, kuri dzimuši vai dzīvojuši pagastā, ievērojamām kultūrvēsturiskām vietām.
Novadpētniecības materiāli kārtoti mapēs un kartīšu formā kartotēkā. Bibliotēkā pieejama H.
Ēdelmanes „Gaiķu pagasta vēsture” un „Kolhozi Gaiķu pagastā”.
Ikdienas darbā vairāk izmantoju Lursoft laikrakstu bibliotēku, meklējot materiālus par
Gaiķiem.
Novadpētniecības materiāli izmantoti:
 I. Šteinbergai grāmatas par Brocēnu novada skolām izdošanai;
 piedaloties projektā par dižkokiem, izmantots Gaiķu pagasta teritorijā uzskaitīto
dižkoku saraksts, kuru 2005. gadā veidojis G. Eniņš ar grupu;
 atzīmējot koktēlnieka Pētera Barona 110. jubileju.
Laba sadarbība ar Gaiķu pagasta vēstures krātuves vadītāju Inesi Gulbi-Rodionovu.
Projektizstrāde
Projektu ”Visi koki lieti der” projektu konkursam Brocēnu novada pašvaldībā iesniedza
Gaiķu TN, Gaiķu un Satiķu bibliotēku vadītājas, izveidojot iniciatīvas grupu “Pārmaiņu vējš”.
Tā mērķis – izglītot pagasta iedzīvotājus un viesus par koku un akmens enerģijām, mudināt
vairāk ieskatīties dabā, iedvesmot sakārtot savu veselību ar dabas palīdzību. Galvenās
aktivitātes projekta realizācijas laikā:
 ekskursija uz “Ozolu biotopu”;
 Daigas Brilas lekcija ”Iepazīsti kokus”;
 bārbeļu stādīšana;
 koka soliņu izvietošana pie Gaiķu Tautas nama;
 pagasta dižkoku apsekošana un fotografēšana ( pēc materiāliem no pagasta
vēstures)
 foto izstāde “Gaiķu pagasta dižkoki”.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Darba jautājumos galvenokārt konsultējos ar Saldus pilsētas bibliotēkas metodiķi.
Konsultējos arī ar kolēģiem no Saldus un Brocēnu novada. Turpinās sadarbība ar Satiķu
bibliotēkas un Gaiķu tautas nama vadītājām.
Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Telpu tehniskais stāvoklis apmierinošs. Bibliotēkai nomainītas ārdurvis, izremontēta
viena telpa. Iegādāti 9 plaukti nozaru literatūras un jaunākās literatūras izvietošanai,
laminēšanas ierīce. Nākamajos gados nepieciešams nozaru literatūras telpas remonts un
abonementa telpas griestu remonts.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotekāre. Izglītība – vidējā vispārējā. Strādāju
pilnu slodzi, bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā. Savā darbā esmu arī apkopēja,
kurinātāja un sētniece. Regulāri apmeklēju Saldus pilsētas bibliotēkas rīkotos seminārus.
Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēka ir pašvaldības iestāde. Finansiālās darbības veiktas pašvaldības piešķirtā
budžeta ietvaros. Bibliotēkas darba nodrošināšanai no pašvaldības budžeta tērēti EUR 15228.
Budžets
Izmaksu veids
2014.gads (EUR)
2015. gads (EUR)
Atalgojums
6 040
6 483
64

Sociālā apdrošināšana
Grāmatu iegāde
Periodikas abonēšana
Elektrība
Pakalpojumi
Kancelejas, saimniecības preces
Remonti
Plauktu iegāde
Datortehnika
KOPĀ:

1 483
1 269
846
169
1 240
410
1 163
509
989
13 132

1 517
1 534
847
176
804
339
1 462
450
13 615

Kopdarbība ar pašvaldības institūcijām. Publicitāte
Informācija par bibliotēku ir Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapā un Brocēnu novada
pašvaldības domes mājas lapā, kulturaskarte.lv

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese

Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka
Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873
63846336
bibl.satiki@broceni.lv

Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Liene Bartkus

No pašvaldības piešķirtā finansējuma nopirktas 193 grāmatas, t.sk. bērnu 72, par summu
EUR 1505.35. Krājums papildināts ar 203 jaunieguvumiem, par summu EUR 1606,74.
Iegādājoties grāmatas, ņemti vērā lasītāju ieteikumi, intereses un izvērtēts pieprasījums pēc
konkrētā izdevuma. Krājums papildināts arī ar 2 grāmatām, kas saņemtas no Saldus pilsētas
bibliotēkas lietošanā bez atlīdzības un 8 grāmatām, kas saņemtas kā dāvinājums bibliotēkai.
Jaunās grāmatas elektroniskajā kopkatalogā ievada Saldus pilsētas bibliotēka. Jauno
grāmatu apstrāde notiek uz vietas bibliotēkā.
Preses abonēšanai iztērēti 855.31 EUR. Krājums papildināts 485 eksemplāriem, t.sk.
saņemtie dāvinājumi no pagasta iedzīvotājiem. Piešķirtais finansējums nodrošina lasītājiem
saturā daudzveidīgus preses izdevumus.
Krājumā fizisko vienību skaits 2015. gadā 4635 vienības, t.sk. 4105 grāmatas.
Turpinājās darbs pie krājuma attīrīšanas, norakstītas 484 vienības (lasītāju nepieprasītas 132,
nolietotas 352).
Pieprasītākā un lasītākā ir latviešu un ārzemju daiļliteratūra.
10227
8636

8550

7276
6199

5756

1.9

2535

2279

1825
1.8

2.2

65
Kopīgais izsniegums

Krājuma apgrozība

Grāmatu izsniegums

Preses izsniegums

Bibliotēkas akreditācijas datums 15.05.2015. Krājuma rekataloģizācija plānota 2016. gadā.
Galveno rādītāju analīze

10227
8636

8550

3432
145

3112
133

2863

Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

138

2015. gadā izsniegtas 2535 grāmatas (2014. g.- 2279 grāmatas), prese 7276 (2014. g. –
6199 preses izdevumi). Secinājums – izsniegums salīdzinājumā ar 2014. gadu ir nedaudz
palielinājies. Grāmatām par 11%, preses izdevumiem par 12%.
Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām.
SBA kopā 200 grāmatas, nosūtītas 79, saņemtas 121. Visvairāk izmanto SBA ar otro
pagasta bibliotēku – Gaiķu bibliotēku. Bibliotēka atvērta apmeklētājiem 5 dienas nedēļā (40
st.).
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkā reģistrējušies 46 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Kopīgais apmeklējums –
1361. Izsniegums – 857.
Bērnu literatūra, salīdzinot ar pieaugušo literatūru, no jaunieguvumiem sastāda 35 %.
Krājums bērniem ir atjaunots un papildināts ar jaunām, skaistām grāmatām. No krājuma
norakstītas 45 nolietotas grāmatas. Nopirktas 72 grāmatas. Lai piesaistītu bērnu uzmanību un
veicinātu lasīšanu, tika iekārtotas 28 grāmatu izstādes bērniem – tematiskas, radošas,
izzinošas.
Kopā bibliotēkā notikuši 10 pasākumi un 2 bibliotekārās stundas bērniem, kurus
apmeklēja jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni.
Viena no problēmām, kas ietekmē darbu ar bērniem, ir tas, ka Gaiķu skola atrodas 5 km
ārpus Satiķu centra. Skolai pašai ir sava bibliotēka, tātad faktiski Gaiķu pagastā ir 3
bibliotēkas. Skolā mācās 45 bērni. Bērni no skolas atgriežas vakarā. Daudzi papildus vēl
apmeklē sporta, mūzikas, mākslas skolas, kas atrodas Saldū, Brocēnos. Bērni atgriežas mājās
vēlu vakaros, tāpēc pasākumus bērniem plāno skolas brīvlaikos.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Bibliotēkai nav savas mājaslapas. Informāciju par bibliotēku var atrast Saldus pilsētas
bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.saldus.lv un Brocēnu novada mājaslapā
www.broceni.lv. Darba vajadzībām izmanto Saldus un Brocēnu novada elektronisko
kopkatalogu.
Apmeklētājiem pieejams pastāvīgais interneta pieslēgums, abonētas datu bāzes-Letonika
un Lursoft, iespēja kopēt, printēt un skenēt.
Novadpētniecības darbs
Plašu informāciju par Gaiķu vēsturi var atrast Gaiķu pagasta krātuvītē, kurā strādā
zinošs darbinieks un veic novadpētniecības darbu. Bibliotēkā ir pieejami H. Edelmanes
materiāli par Gaiķu pagasta vēsturi. No 2011. gada tiek papildinātas tematiskās mapes ar
kopijām, izgriezumiem no avīzēm „Saldus zeme”, „Brocēnu novadā”.
Secinu, ka līdzīgu novadpētniecības darbu veic abas pagasta bibliotēkas un Gaiķu
pagasta krātuvītes darbiniece.
Projekta ietvaros izveidota izstāde “Gaiķu pagasta dižkoki”. Pirms desmit gadiem
dažādās Gaiķu pagasta vietās tika uzskaitīti 39 dižkoki (uzskaitījis G. Eniņš). Vadoties pēc šī
saraksta, dižkoki tika sameklēti, nofotografēti un izveidota ceļojošā izstāde, lai pagasta
iedzīvotāji uzzinātu par pagasta vērtībām.
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Projektizstrāde
Sadarbojoties ar Gaiķu pagasta Tautas namu un Gaiķu bibliotēku, nodibināta iedzīvotāju
iniciatīvas grupu ”Pārmaiņu vējš ” un realizēts projekts “Visi koki lieti der”. Projektu
atbalstīja Brocēnu novada pašvaldība. Projekta mērķis - veicināt Gaiķu pagasta iedzīvotāju
zināšanas par koku enerģijām un pagasta dižkokiem, popularizēt pagastu.
 Tika sakopta un izveidota atpūtas vieta pie Gaiķu pagasta Tautas nama.
 Iestādītas bārbeles.
 Noorganizēta ekskursija uz “Ozolu biotopu” Kabilē.
 Noorganizēta tikšanās ar dziednieci un koku enerģētikas pētnieci Daigu Brilu, kura
pastāstīja kā izmantot akmeņu un koku enerģiju.
 Izveidota ceļojošā foto izstāde “ Gaiķu pagasta dižkoki”.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Apmeklēti 9 semināri. Metodiskās konsultācijas sniedz metodiķe A. Pelīte. Apgūta 240
stundu profesionālās pilnveides kursu programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”.
Pēc apmeklētāju lūguma sniedza konsultācijas datora lietotājiem, palīdza veikt interneta
maksājumus, izveidot e-pastu, meklēt vajadzīgo informāciju internetā un grāmatās.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks. Iegūti sertifikāti “Informācijas un bibliotēku zinību
pamati”, “Emocionālā inteliģence – efektīvas komunikācijas pamats, apliecība “Pasākumu
scenārija pamati un pasākumu organizēšana”.Veic bibliotekāres un apkopējas darbu.
Finansiālais nodrošinājums
Piešķirtais finansējums no Brocēnu pašvaldības budžeta, nodrošina bibliotēkas funkciju
veikšanu un ir apmierinošs.
Piešķirts no pašvaldības budžeta – 16 466 EUR
Krājuma komplektēšana – 2360 UER
Atalgojums – 6 716 EUR
Darba devēja VSAOI – 1 600 EUR
Preces un pakalpojumi – 5 069 EUR
Pārējie kārtējie izdevumi – 721 EUR
Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Informācija par Satiķu bibliotēku pieejama Brocēnu novada mājaslapā un Saldus pilsētas
bibliotēkas mājaslapā. Sabiedrības informēšanai, par aktualitātēm bibliotēkā, izmanto Brocēnu
novada informācijas lapu ”Brocēnu Novadā”, avīzi ”Saldus zeme”.
Kopā bibliotēkā bija apskatāmas 84 izstādes – 77 grāmatu, 4 tematiskas, 1 bērnu
zīmējumu un 2, kas veidotas no bērnu darbiņiem.
Apmeklētāji priecājās par izstādēm – svecīšu izstāde “Es lūdzu sveci gaismu dot – rāmu,
gaišu un siltu”, I.Dreijas – Uzules privātā pūcīšu kolekcija “Pūcīšu salidojums”, M. Dreimanes
privātā mārīšu kolekcija “Tu pazīsti mušu, biti un spārīti, bet vai pazīsti mārīti?”, Saldus
mākslas skolas audzēknes P. Didrihsones (7gadi) darbiņu izstāde.
Sadarbojoties ar Gaiķu pagasta T/N un Gaiķu pagasta bibliotēku kopīgi noorganizēti 2
pasākumi.
Dzejas dienām veltīts pasākums – tikšanās ar novadnieci, bijušo gaiķenieci, dzejnieci
Intu Švažu, izstādes “Gaiķu pagasta dižkoki” atklāšana. Kopīgi ar Gaiķu pagasta Tautas namu
organizēts tematisks pasākums –“Ienes pavasari sirdī” (piespraudes šūšana no organza
auduma).
Lasīšanas veicināšanai organizēta “Jauno grāmatu diena”, kuras mērķis bija iepazīstināt
lasītājus ar jaunajām grāmatām.
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SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
Iestādes nosaukums

Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais
dienests”
Adrese
Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novadā, LV 3851
Tālrunis/Fakss
63807298
e- pasta adrese
soc. dienests@broceni.lv
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds
Vineta Frīdmane
Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk tekstā - Dienests) ir
Brocēnu novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kura nodrošina noteikta veida sociālās
palīdzības un pakalpojumu sniegšanu – materiālu vai morālu atbalstu personai, kura nespēj
nodrošināt sevi vai savu ģimeni, un patstāvīgi, tikai ar saviem spēkiem, pārvarēt radušās
sociālās grūtības un, kurai aktīvi līdzdarbojoties, ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo dzīves
situāciju.
Sociālo pakalpojumu sniegšanu Brocēnu novadā regulē pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 8 “Par Brocēnu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību”.
Sociālās palīdzības sniegšanu Brocēnu novadā regulē pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 20 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Brocēnu novadā” un saistošie noteikumi Nr. 8 “Par
papildus materiālo palīdzību Brocēnu novadā”.
Sociālā dienestā strādā septiņi sociālā darba speciālisti. Divas sociālās darbinieces
turpina mācības un iegūst sociālā darbinieka izglītību. Visi Sociālā dienesta darbinieki 2015.
gadā apmeklējuši kvalifikācijas celšanas seminārus un kursus atbilstoši MK noteikumu Nr.
291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajā apjomā.
Sociālais dienests strādā ar Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvo sistēmu
“SOPA”, kurā tiek ievadīti dati par Sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu.
2015.gadā Sociālā dienesta budžets bija EUR 377307, no tiem EUR 223708 paredzēti
pabalstiem un samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Sociālie pakalpojumi
Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk tekstā- Sociālais
dienests) piešķir gan valsts finansētos sociālos pakalpojumus, gan pakalpojumus, kas tiek
nodrošināti no pašvaldības finanšu resursiem.
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā,
politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avāriju seku
likvidēšanas dalībniekiem ir valsts finansēts sociālais pakalpojums.
2015.gadā ir saņemti 12 iesniegumi, no tiem 3 ir politiski represētās personas, 9
personas ar funkcionāliem traucējumiem. Gada laikā 13 personas ir saņēmušas sociālo
rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem, kuras iesniegumus bija iesnieguši 2013. un 2014.
gadā.
Pakalpojuma finansēšanu un uzskaiti veic Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai nokļūtu darbavietā, mācību iestādē, dienas
aprūpes centrā un atpakaļ, kā arī piedalīties sabiedriskās aktivitātēs ar mērķi iekļauties
sabiedrībā. Pakalpojumu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
Šajā periodā asistenta pakalpojumu saņēma 17 personas, no tiem asistenta pakalpojumu
saņēma 2 bērni – invalīdi, 10 personas ar I grupas invaliditāti un 5 personas ar II grupas
invaliditāti. Pakalpojumu nodrošināja17 asistenti. Pakalpojuma nodrošināšanai tika izlietoti
EUR 13234.00.
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1. diagramma
Asistenta pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju skaits
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Ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā novadā nodrošina
Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Atpūtas”, pakalpojumu institūcijā
saņēma 20 personas. 3 personas pakalpojumu saņēma citu novada sociālās aprūpes centros.
Pakalpojumu nodrošināšanai institūcijā par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izlietoti EUR
73014.
2. Diagramma
Personu skaits, kuras saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus
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Aprūpe mājās – pakalpojums 2015.gadā sniegts 6 personām, kuras vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ikdienas sadzīves darbus. Aprūpes
mājās pakalpojums tika nodrošināts, atbilstoši personu individuālajām vajadzībām saskaņā ar
individuālo sociālās aprūpes plānu un līmeni. Aprūpes mājās pakalpojumu snieguši 4
aprūpētāji, izlietoti 1590 euro.
3. Diagramma
Aprūpe mājās pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju skaits
8

7

6

6

6
4

4

5
3

Pakalpojumu saņēmušo
skaits
Aprūpētāji

2
0
2013

2014

2015

69

Valsts apmaksātā sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem
bērniem sniegta 15 bērniem- 14 bērniem pakalpojums nodrošināts institūcijā, no tiem trijos
gadījumos, kad bērnam ir bijis nepieciešams pavadonis. 1 bērnam nodrošināts pakalpojums
dzīvesvietā, kas tika finansēts par valsts budžeta līdzekļiem. Sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā
finansēšanu un uzskaiti veic “Latvijas Bērnu fonds”.
4. Diagramma
Sociālā rehabilitāciju saņēmušo bērnu skaits
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Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem
2015.gadā tika nodrošināts 7 personām izlietojot EUR 36296.00. Pakalpojumu nodrošināja
SIA “Bērnu Oāze” un Irlavas bērnu nams-patversme. Pakalpojumu nodrošina pašvaldība.
5. Diagramma
Nepilngadīgo personu skaits, kuras saņēmušas
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
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Sociālā palīdzība
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 2015. gadā bija spēkā 109 ģimenēm jeb 230
personām. No tām 15 ģimenēm ienākumi bija zem garantētā ienākuma līmeņa, kurš Brocēnu
novadā bija vienlīdzīgs ar Ministru Kabinetā noteikto ienākumu līmeni, t.i. EUR 49.80.
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss bija noteikts 126 ģimenēm jeb 211
personām. Ienākumu līmenis ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu ģimeni
(personu) Brocēnu novadā bija noteikts, ka ģimenes (personas) ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā nedrīkst pārsniegt 75% no attiecīgā gada1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša
darba algas, t.i. EUR 270.00.
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6. Diagramma
Sociālās palīdzības saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva 2015.gadā
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Sociālai palīdzībai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) 2015.gadā tika
izlietoti EUR 190948, no kuriem 8619 novirzīti mājokļa pabalsta (dzīvokļa pabalsta un
kurināmā iegādes) nodrošināšanai 76 ģimenēm. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai (GMI pabalsts) tika izmantots 15 ģimenēm, izlietojot EUR 4065.
Citu pašvaldības sociālo pabalstu izmaksai, kas paredzēti trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu pamatvajadzību nodrošināšanai, izlietoti EUR 12394, no kuriem EUR 6459 izmaksāti
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 33 ģimenēm, EUR 5 935 izlietoti ar veselības aprūpi
saistītu izdevumu atmaksai 144 ģimenēm.
Brocēnu novadā tiek atbalstītas arī ģimenes, kurās ir bērni. Ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nedrīkst nepārsniegt EUR 285. Pabalstam ģimenēm ar bērniem (130
ģimenēm) izlietoti EUR 12 899.
Pašvaldības pabalstos 937 ģimenēm, kurus piešķir neizvērtējot ģimenes materiālo
stāvokli izlietoti EUR 36 514. Savukārt 8 audžuģimenēm ārpusģimenes pakalpojuma
nodrošināšanai 12 bez vecāku gādības palikušiem bērniem izlietoti EUR 19 677.
7. Diagramma
Sociālai palīdzībai izlietotie līdzekļi (EUR) pa pabalstu veidiem 2015.gadā
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Lai iedzīvotāji, kuri nonākuši īslaicīgas grūtībās, nekļūtu atkarīgs no sociālās
palīdzības, liela nozīme tiek pievērsta personas līdzdarbības pasākumiem. Ilgstošie sociālās
palīdzības saņēmēji, kuri nespēj iekļauties darba tirgū, tiek iesaistīti darbu un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Šo pasākumu mērķis ir veicināt
darbspējīgā klienta darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu, lai klients
patstāvīgi spētu iekļauties darba tirgū, gūt ienākumus, uzlabojot ģimenes sociālo situāciju un
mazinot risku kļūt atkarīgam no sociālajiem pabalstiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados Sociālais dienests Ziemassvētkos apsveica Brocēnu
novada pensionārus, kuri ievietoti Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā
“Atpūtas” un bērnus, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē audžuģimenēs un ilgstošas aprūpes
institūcijās. 2015.gadā kopā tika sagatavotas 30 Ziemassvētku paciņas.
No 2015.gada jūnija Sociālā dienestā tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts Brocēnu
novada iedzīvotājiem. Tiek veikta psiholoģiskā konsultēšana gan individuāli, gan grupā, lai
palīdzētu klientam apzināties un izprast savu psiholoģisko stāvokli, palīdzētu rast risinājumus
psiholoģiskajām problēmām, kā arī veicinātu personības izaugsmi, emocionālo līdzsvarotību
un darbības produktivitāti.
Veikta sarakste ar pašvaldībā un ārpus tās esošajām institūcijā, gatavoti pārskati,
atskaites par sociālā darba norisi Brocēnu novadā. Veiktas dzīves apstākļu noskaidrošana
augsta riska ģimenēs, 2015.gadā veiktas vairāk nekā 300 apsekošanas dzīvesvietās, risināti
sociālie gadījumi, sniegtas konsultācijas dažādu situāciju uzlabošanai.

Brocēnu novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Dienas centrs
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada pašvaldības iestādes
„Sociālais dienests” Dienas centrs
Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novadā,
LV 3851
25144882
dienascentrs@broceni.lv
Daina Sadretdinova

2015. gadā turpinājās iepriekšējā gadā iesāktais “Cemex iespēju fonds” projekts “Drošs
un veselīgs dzīvesveids Brocēnu novada senioriem un citu paaudžu iedzīvotājiem”. Projekta
ietvaros notika Dr. Sv. Sergejenko lekciju cikls “Mana veselība – mans kapitāls” un
farmaceites S. Freibergas sarunas “Kā pārvarēt pavasara nogurumu”, kur tika aptverti
veselības saglabāšanai nozīmīgi jautājumi.
Dienas centru 2015. gadā apmeklējuši 1195 iedzīvotāji.
Turpinājās sporta instruktores T. Ipoļitovas vadībā organizētās pareizas nūjošanas
pamatu apgūšanas nodarbības, kas noslēdzās ar nūjošanas svētkiem Brocēnos.
Projekta ietvaros dalībniekiem bija iespēja apgūt galda spēles “Novuss” pamatus, kas
noslēdzās ar novusa turnīru Brocēnos. Spraiga un draudzīga sacensība notika starp Brocēnu
novada senioru un junioru komandām.
Sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldības domi, tika realizēts LEADER projekts:
“Datortehnikas iegāde Brocēnu novada Dienas centram, nodrošinot datortehnikas un interneta
pakalpojumu pieejamību Brocēnu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām”. Iegādātie
datori ir aprīkoti ar speciālu programmu, kas tos palīdz lietot personām ar redzes
traucējumiem. Projekta ietvaros iegādāti arī galdi, kuriem ir iespēja mainīt augstumu, tas ir, lai
piemērotu galda augstumu strādājot personām ratiņkrēslā, bērniem vai stāvot kājās. Tāpat
apmeklētājiem ir pieejams arī multifunkcionāls printeris, kas pieejams arī Brocēnu novada
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pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem (ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu). Par
iepriekšminēto projektu, Dienas centrā tika veidots Aizputes TV sagatavots sižets reģionālajai
televīzijai.
Dienas centrā notika Saldus un Brocēnu novada literātu un interesentu tikšanās, kuras
ietvaros notika dzejas un prozas lasījumi. Šajā reizē tika prezentēts literātu biedrības
“Saulesstīga” un Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas atklātņu komplekts “Kādā krāsā ir
Saldus”, kā arī atklāta apskatei izstāde topošajam projektam “Dzejas siena”, jau iesniegto
dzejoļu daļa.
Par godu Latvijas valsts 98. dzimšanas dienai notika tikšanās ar Oskara Kalpaka muzeja
“Airītes” vēsturnieci Intu Švažu, kura prezentēja muzeja darbību un pastāstīja par O. Kalpaka
un viņa līdzgaitnieku dzīvi un cīņām par Latvijas valsti.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komitejas vadītāju Daci Poruku un Valdi
Zemeni, Dienas centrā notika Lineļļas un kaņepju produktu prezentācija.
Dienas centrā tiek organizētas regulāras tikšanās Brocēnu novada cilvēkiem ar
invaliditāti, kas dod iespēju dalīties pieredzē, uzzināt jauno un socializēties sabiedrībā.
Sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo
darbinieci tika organizēta atbalsta grupa Brocēnu novada jaunajām māmiņām. Māmiņas grupā
apguva bērna audzināšanai nozīmīgus jautājumus.
Aktīvu darbību uzsāka Dienas centra rokdarbu grupa, kur rokdarbnieces apgūst un
nostiprina iemaņas adīšanā, tamborēšanā, pērļošanā, konfekšu pušķu, apsveikumu kartīšu un
dāvanu kastīšu pagatavošanā. Ar pieredzi dalījās gan pieaicināti speciālisti, gan pašas
rokdarbnieces.
Aktīva sadarbība izveidojusies ar biedrības “Ciecere” dalībniecēm. Kopā organizēta
salātu degustācija un salātu recepšu apmaiņa.
Organizēta rokdarbu izstāde Brocēnu novada iedzīvotājiem, kas turpināsies, kā tradīcija,
katru gadu.
Dienas centrs atbalstīja biedrības “Ciecere” projektu “Zeķītes mazajām pēdiņām”, kopā
adot zeķītes Brocēnu novada jaundzimušajiem bērniņiem.
Ar sociālā dienesta finansiālu atbalstu notika ekskursija pa Kurzemi Brocēnu novada
senioriem un personām ar trūcīgā un maznodršināto statusu. Ekskursijas ietvaros viesojās
Vārmē pie Ilmāra Pilenieka, Alsungas novadā pie sklandu raušu cepējas un Reģos pie
murkšķu audzētājas. Noslēgumā izbraukums ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” un veldze Ventspils
jūrmalā.
Brīvo laiku Dienas centrā lietderīgi pavada arī bērni, spēlējot galda spēles un
nodarbojoties ar rokdarbiem. Vecāki, kuri atnāk uz Sociālo dienestu kopā ar bērnu, labprāt
sadarbojas ar Dienas centru, kur bērns tiek pieskatīts, kamēr paši aizņemti pie speciālistiem.
Dienas centrā joprojām ir iespēja izmantot velo trenažieri, nūjošanas nūjas un izmērīt
asinsspiedienu bez maksas, kā arī pavadīt laiku spēlējot galda spēles, tai skaitā novusu.

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada pašvaldības sociālās
aprūpes centrs „Atpūtas”
„Atpūtas”, Remtes pagasts, Brocēnu
novads, LV 3871
63800893
valda.beinarovica@broceni.lv
Valda Beinaroviča
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Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Atpūtas" (turpmāk tekstā 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:
 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.
Finansējums
Ieņēmumu avots
Kopā ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Maksas pakalpojumi, pašu ieņēmumi

2014.gads
(EUR)
250 067
17 080
46 936
186 051

2015.gads
(EUR)
254 953
12 806
78 577
175 783

Sociālā aprūpes centra budžets veidojas no pašvaldības ieskaitītajiem līdzekļiem,
iemītnieku pensijām un piemaksām - 90%, pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksām,
radinieku iemaksām.
SAC iemītnieku skaits:
Gads
Vīrieši
Sievietes
KOPĀ

2014
16
35
51

2015
17
32
49

Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits) – 17637 (2014.gadā – 17358).
Klientu sastāvs pēc vecuma:
Vecums
36-50 g.v.
51-61 g.v.
62-69 g.v.
70-79 g.v.
80-89 g.v.
90 g. un vairāk

2014.g. (skaits)
2
4
19
19
5

2015.g. (skaits)
2
2
4
18
16
7

Vidējais vecums institūcijā dzīvojošiem uz 2015. gada 31. decembri - 77.6 gadi
(vīriešiem – 71.2 gadi, sievietēm – 81.0 gadi). Vidējais mūža ilgums 2014. gadā – 81.1 gadi
(vīriešiem – 77.2 gadi, sievietēm – 84.1 gadi).
Izlietotie līdzekļi mēnesī
Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu personu mēnesī 2015. gadā – EUR 432.78 (2014.
gadā - EUR 437.66). Ēdināšanai izlietotie līdzekļi uz vienu personu dienā – EUR 1.81
(2014.g. - EUR 2.00), medikamentu iegādei uz vienu personu dienā – EUR 0.23 (2014.g. –
EUR 0.24), mīkstā inventāra iegādei uz vienu personu mēnesī – EUR 1.23 (2014.g. - EUR
1.61).
Apkalpes personāls katru gadu plānveidīgi ceļ savu kvalifikāciju. Izveidota jauna
organizatoriskā struktūra, nodrošināta centralizētā grāmatvedības sistēma.
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Sociālā aprūpes centra klienti pamatā dzīvo vienvietīgās un divvietīgās istabiņās. Sociālā
aprūpes centrā ir izveidotas: aktivitāšu telpa, atpūtas zona, ēdamtelpa, darbinieku atpūtas
istaba, atpūtas stūrītis, zāle, veselības istaba. Nepieciešamības gadījumā cenšamies klientus
nodrošināt ar nepieciešamo inventāru aktivitāšu veicināšanai. Klienti tiek nodrošināti ar
informācijas līdzekļiem, kā arī ir iespēja iepirkties veikalā, apmeklēt pagasta bibliotēku,
apmeklēt kultūras pasākumus Remtes klubā, izmantot ģimenes ārsta pakalpojumus.
Personāls strādājis pie sociālā centra labiekārtošanas: sastādīti košumkrūmi, puķes,
daļēji atjaunoti celiņi, atpūtas zonas. Pārslēgts līgums par 1 ha zemes izmantošanu, lai klienti
savu brīvo laiku pavada ārpus telpām. Iemītniekiem tiek organizētas ekskursijas, katru mēnesi
tiek atzīmētas iemītnieku dzimšanas dienas, rīkoti kultūras pasākumi sociālās aprūpes centra
zālē. Teritorija tiek regulāri sakārtota un pilnveidota. Katru gadu tiek paredzēts finansējums
iestādes attīstībā:
Veikti tekošie remonti vannas istabās, pārtikas noliktavā, klientu istabās, kosmētiskais
remonts virtuvē, koridoros, atpūtas telpā. Lai uzlabotu klientu dzīves apstākļus, izveidota
viena jauna istaba klientiem, kā arī viena klientu istaba paplašināta, iegādātas trīs funkcionālās
gultas.
Perspektīvā plānots veikt divu korpusu logu rekonstrukciju klientu istabās, izstrādāt
projektu telpu piespiedu ventilācijai un vestibilā, koridoros, vannas istabās veikt tekošos
remontus.
Maksa par viena klienta uzturēšanos sociālās aprūpes centrā: pašvaldību savstarpējo
norēķinu iemaksas noteiktas ar Brocēnu novada pašvaldības lēmumu - 355.72 EUR/mēnesī
neatkarīgi no aprēķinātās pensijas par vienu kalendāro mēnesi.

Brocēnu novada bāriņtiesa
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu novada Bāriņtiesa
Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu
novads, LV 3851
63807299/ 29423289
Sanita.kravza@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Sanita Kravza

Brocēnu novada bāriņtiesa ir Brocēnu novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma
lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus (notariālās
funkcijas) un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus Brocēnu novada administratīvajā
teritorijā.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem (Konvencijām, kurām ir
pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumiem, kas ratificēti Saeimā, Latvijas
Republikas Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesas
darbības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem) un publisko tiesību principiem.
Mērķis ir nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.
Pārskats par bāriņtiesas darbu 2015. gadā
Skaits
Pārskats par lietām bērnu aprūpes un aizgādības lietās
kopā
Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana
24
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības atjaunošana
11
vecākiem
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības
11
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības
5
75

Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu
Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes
aprūpi
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits
Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
Bērni, kuriem nodibināta ārpusģimenes aprūpe
Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu 2015.gadā ieceltas par aizbildni
bērnam
Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu
citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs
Bērnu skaits, kuri nodoti citas personas aprūpē
Pārskats par audžuģimeņu lietām
Audžuģimeņu skaits Brocēnu novadā
Pārskats par aizgādnības lietām
Aizgādnībā esošo personu skaits
Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai
prombūtnē esošas personas mantai
Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem
lēmumiem 2012.gadā
Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par
bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību
Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta , psihologa
vai cita speciālista
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu,
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem
nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai
izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā
Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju
mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā
Pieņemto lēmumu skaits 2015.gadā, kopā
 tajā skaitā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits
 tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu
vecākiem
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvi esošo lietu kopējais skaits 2015.gada 31.decembrī,
(lietas, kuras nav nodotas arhīvā)
2015.gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā
2015. gada budžeta izlietojuma izpilde
Nosaukums
Darba samaksa
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
Darba komandējumi
Pakalpojumi
Biroja preces, inventārs
Pamatlīdzekļi

7
Skaits
kopā
33
22
9
3
Skaits
kopā
5
Skaits
kopā
3
Skaits
kopā
4
0
Skaits
kopā
2
1
2

3
61
6
5
497
28

EUR
30 261
7 151
25
727
452
1 11
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Brocēnu novada jauniešu centrs „KOPĀ”
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu novada jauniešu centrs „KOPĀ”
Lielcieceres iela 17 , Brocēni, Brocēnu
novads, LV 3851
26326607
eversone.egita@gmail.com

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Egita Eversone

Centra mērķis – atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu
pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
Centra prioritātes kārtējam gadam:
1. Organizēt uz jauniešiem orientētu plānotu pasākumu kopumu viņu dzīves
kvalitātes uzlabošanai;
2. Veicināt neformālo izglītību;
3. Attīstīt Brocēnu brīvprātīgo kustību un Brocēnu mazpulku organizāciju;
4. Iesaistīties starptautiskā sadarbībā ar „Erasmus +” Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes
darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgais darbs;
5. Piesaistīt papildus finansējumu iesaistoties Latvijas un starptautiskos projektos.
Dienā centru vidēji apmeklē 35 apmeklētāju dienā. Vidējais vecums 10-25 gadi.
Pasākumi 2015.gadā:
08.01.-26.03. Viss par un ap šūšanu”.„Cemex Iespēju fonds” projekts „Domā zaļi, dzīvo zaļi,
radi zaļi”. ( piedalījās: 37 apmeklētāji);
09.01. Biedrības „Homo ecos” informatīvs pasākums par efektīvu resursu izmantošanu un
videi draudzīgu dzīvesveidu. ”.„Cemex Iespēju fonds” projekts „Domā zaļi, dzīvo zaļi,
radi zaļi” (piedalījās: 18 apmeklētāji);
16.01. „Piektās dienas Neformaļņiks kopā ar Kristīni Lieldaudzieti”. Neformālās izglītības
aktivitātes un metodes. ( piedalījās: 23 apmeklētāji);
19.01.-11.02. „Ģitārspēles pamati” ģitārspēles nodarbības. (piedalījās: 5 apmeklētāji);
23.01. Informatīvs pasākums: Teodora Tudora no Ungārijas un Ilze Fišmeistare no JIC
„Šķūnis” par Eiropas brīvprātīgo darbu (piedalījās: 12 apmeklētāji);
26.01.-28.01. Pērļošanas nodarbības (piedalījās: 30 apmeklētāji);
30.01. „Skolēns māca skolēnam” iespēja vieglā veidā mācīties; Angļu valodu, matemātiku,
mūziku, ķīmiju, fiziku, latviešu valodu. (piedalījās: 9 apmeklētāji);
9.01.-6.03. Katru piektdienu, paralēli citām nodarbībām – notiek ēst gatavošanas apmācības.
„Cemex Iespēju Fonds” projekts „Nekas netiks pasniegts uz paplātes, bet gatavosim
paši.” (piedalījās 47 apmeklētāji);
31.01. „Nīcas jauniešu diena 2015” (piedalījās: 23 dalībnieki);
6.02. „Ciparu un numeroloģijas nozīme mūsu dzīvē” vada Sarmīte Lazda (piedalījās: 11
apmeklētāji);
13.02. „Valentīndienas pasākums” cepam mīlestības keksus, buču stends, valentīndienas pasts,
spēles u.c. SIA „Maxima” atbalstīja produktu iegādi. (piedalījās: 39 apmeklētāji);
16.02.-18.02. „Rotaļlietu izgatavošana” ar pērlēm un filcu (piedalījās: 18 apmeklētāji);
23.02.-25.02. „Konfekšu pušķu nodarbības”. SIA “Saldus pārtikas kombināts” atbalstīja ar
„Gotiņa” konfektēm. (piedalījās: 44 apmeklētāji);
27.02. „Ciparu un numeroloģijas nozīme mūsu dzīvē” vada Sarmīte Lazda. (piedalījās: 8
apmeklētāji);
27.02. Galda tenisa turnīrs. (piedalījās: 18 apmeklētāji);
27.02. Latvijas sarkanā krusta Saldus komitejas rīkots labdarības pasākums Saldū
(piedalījās: 9 brīvprātīgie jaunieši);
28.02. Izglītības izstāde „Skola 2015” Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā
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(piedalījās: 15 dalībnieki);
2.03.- 4.03. Spilvenu šūšanas nodarbības. .„Cemex Iespēju fonds” projekts „Domā zaļi, dzīvo
zaļi, radi zaļi”. (piedalījās: 12 apmeklētāji);
6.03. „Piektās dienas Neformaļņiks kopā ar Kristīni Lieldaudzieti”. Neformālās izglītības
aktivitātes un metodes. (piedalījās: 23 apmeklētāji);
9.03.-11.03. Sajūtu sedziņu šūšana.„Cemex Iespēju fonds” projekts „Domā zaļi, dzīvo zaļi,
radi zaļi”. (piedalījās: 13 apmeklētāji);
13.03. un 27.03. „Kas top uz manas paplātes? Top TOP 10!”. „Cemex Iespēju Fonds” projekts
„Nekas netiks pasniegts uz paplātes, bet gatavosim paši.” (piedalījās: 31 apmeklētājs);
16.03.-23.03. Gatavošanās Lieldienām. Radošās nodarbības, dekorāciju, dāvaniņu gatavošana.
(piedalījās: 32 apmeklētāji);
20.03. Biedrības „Homo ecos” informatīvs pasākums par efektīvu resursu izmantošanu un
vides kvalitātes situāciju.„Cemex Iespēju fonds” projekts „Domā zaļi, dzīvo zaļi, radi
zaļi” (piedalījās: 19 apmeklētāji);
24.03. Jauniešu NVO festivāls: „Jaunieši iesaistās”, Ķīpsalas starptautiskajā Izstāžu zālē
(piedalījās: 8 dalībnieki);
25.03.-30.03. Muzikālās nodarbības. Vada Krista Vīndedze (piedalījās: 21 apmeklētājs);
31.03. Jauniešu centra 2.stāva Virtuves atklāšana. (piedalījās: 38 apmeklētāji);
1.04. JOKU DIENA anekdotes, joki, brīvais mikrofons, spēles u.c. (piedalījās: 23
apmeklētāji);
2.04. Novusa turnīrs (piedalījās: 18 apmeklētāji);
3.04. Piedalāmies Lieldienu tirdziņā (piedalījās: 11 dalībnieki);
6.04. Raibās Lieldienas. Piedalāmies Brocēnu novada kultūra un izglītības centra pasākumā
(piedalījās: 13 dalībnieki);
7.04. Zaļais pārgājiens. Pasaules veselības diena. (piedalījās: 14 dalībnieki);
8.04.-17.04. „Pelēkā akmens stāsts”. Radošās nodarbības ar akmeņiem (piedalījās: 19
apmeklētāji);
17.04. Pelēkā akmens nakts stāsts. Spēles, radošo darbu izstāde, spoku stāsti.
(piedalījās: 34 apmeklētāji);
20.04.-23.04. Radošās nodarbības – Stikla apgleznošana (piedalījās: 27 apmeklētāji);
4.04. „Lielā Talka”. Talkas ballīte „Dod pa stīgām”. (piedalījās: 11 dalībnieki);
27.04.- 7.05. Dekupāžas nodarbības (piedalījās: 24 apmeklētāji);
30.04. Tenisa turnīrs (piedalījās: 14 apemklētāji);
30.04. Latvijas Mazpulku XX sporta spēles „Zaļais starts”, Staļģenē (piedalījās: 5 dalībnieki);
8.05.-29.05. Kulinārijas nodarbības. Sadarbībā ar biedrību „Mantenieki”, projekts „Dzīves
dzeja” VKKF mērķprogamma „Rainim un Aspazijai 150”. (piedalījās: 21 apmeklētājs);
11.05.- 28.07. Šūšanas nodarbības sadarbībā ar SIA „66 NORTH BALTIC”. (piedalījās: 29
apmeklētāji);
19.05. „RIPO AUTO 2015” piedalāmies koka auto sacīkstēs Rīgā (piedalījās: 8 dalībnieki);
29.05. Novusa turnīrs. (piedalījās: 13 apmeklētāji);
01.06. – 15.06. Deju nodarbības. Sadarbībā ar biedrību „Mantenieki”, projekts „Dzīves
dzeja” VKKF mērķprogamma „Rainim un Aspazijai 150”. (piedalījās: 25 apmeklētājs);
22.06. Vasaras saulgriežu tirdziņš Saldus BJC sētā. (piedalījās: 11 dalībnieki);
8.07.-26.08. Koka auto modeļu gatavošana. Projekts “RIPO AUTO BROCĒNOS 2015”,
“Atbalsts Brocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvām” (piedalījās: 19 apmeklētāji);
23.07.-4.08. Zīda apgleznošana. Sadarbībā ar biedrību „Mantinieki”, projekts „Dzīves dzeja”
VKKF mērķprogamma „Rainim un Aspazijai 150”. (piedalījās: 19 apmeklētāji);
18.07.-19.07. „Izdzīvotāji” gan piedzīvojums, gan jauniešu izturības, organizētības, komandas
gara un radošuma pārbaude. Projekts „Izdzīvotāji” īstenots ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. (piedalījās: 43 dalībnieki);
5.08.- 30.09. „Suvenīru darbnīca”
radošās nodarbības, dažādu suvenīru, rotaslietu
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izgatavošana. Sadarbībā ar Brocēnu mazpulku projekts “Brocēnu patrioti”, “Atbalsts
Brocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvām.“ (piedalījās: 23 apmeklētāji);
6.08.-8.08. „Gaujas noslēpumi”, Valmierā. Projekts „Gaujas noslēpumi” īstenots ar Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros (piedalījās: 35 dalībnieki);
10.08.-13.08. Šūšanas nodarbības. Šujam pufus. (piedalījās: 11 apmeklētāji);
15.08. Brocēnu pilsētas svētki. Radošās aktivitātes un nodarbību vadīšana. (piedalījās: 15
dalībnieki);
17.08.-21.09. „Žurnālists” informatīvs, radošs pasākums bērniem par un ap to kā top ziņas,
intervijas, avīzes u.c. sadarbībā ar Brocēnu mazpulku projekts “Brocēnu patrioti”,
“Atbalsts Brocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvām.” (piedalījās: 14 apemklētāji);
24.08.-28.08. Floristikas nodarbības sadarbībā ar biedrību „Mantinieki”, projekts „Dzīves
dzeja” VKKF mērķprogamma „Rainim un Aspazijai 150”. (piedalījās: 17 apmeklētāji);
28.08. Dzejas dienas. Čačiņa atklāšana. Sadarbībā ar biedrību „Mantinieki” projekts „Dzīves
dzeja” VKKF mērķprogamma „Rainim un Aspazijai 150”. (piedalījās: 15 apmeklētāji);
3.09.-1.10. Šūšanas nodarbības sadarbībā ar SIA „66 NORTH BALTIC”.(piedalījās: 17
apmeklētāji);
1.09.-28.09. Projekts „Labie darbi savam novadam” sadarbībā ar biedrību „Ligzda”, finansē
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Kurzemes NVO atbalsta centrs. (piedalījās: 14
apmeklētāji);
07.09. Glītrakstīšanas konkurss. Sadarbībā ar biedrību „Saldus saulesstīga” projekts „Dzejas
dienas Brocēnos”, Atbalsts Brocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvām. (piedalījās: 12
dalībnieki);
11.09. Latvijas dzejas dienas akcija „Sirds uz perona”, Brocēnu dzelzceļa stacijā „Biļete uz
mājām”. Sadarbībā ar biedrību „Saldus saulesstīga” projekts „Dzejas dienas Brocēnos”,
Atbalsts Brocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvām. (piedalījās: 46 dalībnieki);
09.09. Dzejoļu konkurss skolēniem „Dzejolis manam novadam”. Sadarbībā ar biedrību
„Saldus saulesstīga” projekts „Dzejas dienas Brocēnos”, Atbalsts Brocēnu novada
iedzīvotāju iniciatīvām. (piedalījās: 32 dalībnieki);
09.09. Ozolsalas sakopšana kopā ar „Mazo Kavalērija”. ("Mazā kavalērija" ir ceļojoša,
darbīga, muzikāla un iedvesmojoša draugu un domubiedru kopa, kurā darbojas Andris
Čeksters, Renārs Kaupers (Prāta Vētra), Jānis Strapcāns (H2O solists), Māra UpmaneHolšteine (grupa Astro’n’out), Jānis Holšteins (mūziķis), Ēvalds Gaušis, Eva Ikstena –
Strapcāne, Kārlis Kazāks, u.c. ((piedalījās: 27 dalībnieki);
15.09.-28.10. Putnu būru gatavošana. Projekts „Brocēnu patrioti”, Atbalsts Brocēnu novada
iedzīvotāju iniciatīvām. (piedalījās: 27 apmeklētāji);
28.09.-17.11. Projekts „Latvija sākas Tevī”, sadarbībā ar biedrību „PīeMKei”, projektu
finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Kurzemes NVO atbalsta centrs
(piedalījās: 28 apmeklētāji);
26.09.-30.10. Suvenīru darbnīca. Projekts „Brocēnu patrioti”, Atbalsts Brocēnu novada
iedzīvotāju iniciatīvām (piedalījās: 24 apmeklētāji);
23.10. Novusa turnīrs. (piedalījās: 16 apmeklētāji);
24.10 „Kurzemes un Zemgales Mazpulku rudens forums 2015”. (piedalījās: 6 dalībnieki)
31.10. „Ķirbīšu ballīte” sadraudzības pasākums ar biedrību „PīeMKei” projektu finansē
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Kurzemes NVO atbalsta centrs (piedalījās: 53
dalībnieki);
19.11.- 3.12. Gatavošanās Ziemassvētkiem. Radošās darbnīcas, rotājumu gatavošana
(piedalījās: 18 apmeklētāji);
25.11. Ciemos pie Brocēnu novada pašvaldības (piedalījās: 15 dalībnieki);
26.11. Ciemos pie Saldus novada pašvaldības (piedalījās: 13 dalībnieki);
30.11. Putnu viesnīcas atklāšana Projekts „Brocēnu patrioti”, Atbalsts Brocēnu novada
iedzīvotāju iniciatīvām (piedalījās: 11 apemklētāji);
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4.12. Ziemassvētku tirdziņš Brocēnos. (piedalījās: 13 dalībnieki);
5.12. Zigmunds Zaļenko ”GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2015” . Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) kopā ar “Valmieras novada fondu” un sadarbības partneriem – Latvijas
Jaunatnes padomi (LJP), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Nodarbinātības
valsts aģentūru, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Jelgavas
pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Daugavpils pašvaldības Jaunatnes
departamentu, Talsu novada fondu, biedrību “brīvprātīgais.lv” svinīgā ceremonijā
godināja aktīvākos Latvijas brīvprātīgos. (piedalījās: 3 darbinieki)
6.12 .-11.12. Gatavojam Ziemassvētku kartiņas. (piedalījās: 19 apmeklētāji);
14.12.-16.12. Šujam Ziemassvētku cepures. (piedalījās: 11 apmeklētāji);
15.12. „Ripo auto” sacensības Rīgā. (piedalījās: 7 dalībnieki);
21.12. -28.12. Šujam čības. (piedalījās: 14 apmeklētāji);
18.12. Muzeju diena. Ekskursija uz Rīgu, muzeju apemklējumi (piedalījās: 21 dalībnieks);
29.12. Jauniešu diena Brocēnos (piedalījās: 31 dalībnieks);
30.12. „Brīvais mikrofons ar Druvas saldējumu” sadarbībā ar a/s „Druva Food”. (piedalījās:
22 apmeklētāji);
2015. gada budžeta izlietojuma izpilde
Nosaukums
Darba samaksa
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
Pakalpojumi
Biroja preces, inventārs
Pamatlīdzekļi
Projekti

EUR
15 931
3 805
7 836
1 460
1 196
4 533

80

PAGASTU PĀRVALDES
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likumu „Par
pašvaldībām” un 2013. gada 18. decembra apstiprināto nolikumu „Brocēnu novada
pašvaldības nolikums” pamata, protokola Nr. 24 4.§, darbojas Remtes, Gaiķu un Blīdenes
pagasta pārvaldes, turpmāk tekstā - Pārvalde.
Pagastu pārvalde ir Brocēnu novada domes izveidota iestāde, kas Brocēnu novada
pagastu administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par
pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto, pašvaldības sniegto, pakalpojumu
pieejamību. Pārvalde savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta
noteikumus, Brocēnu novada pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un rīkojumus, kā arī
Brocēnu novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes nolikumu.
Pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos
pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties
par novada domes un tās iestāžu noteiktajiem pakalpojumiem un saņemt novada domes
noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo izziņu
izsniegšanu, pieņemt valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt pašvaldības
sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā
kārtībā, pieņemt un reģistrēt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un organizēt atbildes
sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību informācijai par domes
pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

Remtes pagasta pārvalde
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

Remtes pagasta pārvalde
„Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts,
Brocēnu novads, LV-3871
63846899
remte@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Krišjānis Valters

Remtes pagasta pārvaldē 2015. gadā saņemti 58 dažāda veida oficiāli dokumenti,
nosūtīti vai izsniegti dažādiem adresātiem 41 dokuments, izsniegtas 33 izziņas, t.sk. izziņas
par deklarēto dzīvesvietu.
Pārvaldē 2015. gadā ir nodarbināti 10 (desmit) darbinieki – pārvaldes vadītājs,
informācijas nodaļas sekretāre, mikroautobusa vadītājs, apkopēja (3 mēnešus), sporta
pasākumu organizators, jaunatnes lietu speciālists un četri kurinātāji.
Pārvalde uzrauga un koordinē Remtes pamatskolas, Remtes kultūras nama, Remtes
bibliotēkas un SAC „Atpūtas” saimniecisko darbību. Saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojas ar
atbildībā esošo pašvaldības mantu.
Remtes pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 117
9432, no kuriem darba samaksa, darba devēja VSAOI, DD izdevumi veselības, dzīvības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanai – EUR 71 647, Pakalpojumi (komunālie pakalpojumi,
transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, īre un noma) – EUR
45 085, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā remonta
materiāli, pārējās preces – EUR 15 277, pamatlīdzekļi (datortehnika, pārējie iepriekš
neklasificētie pamatlīdzekļi) – EUR 700.
Pārvalde 2015. gadā iepirkumā Remtes pagasta pārvaldes, kultūras nama, bibliotēkas un
pamatskolas apkures nodrošināšanai iegādājās 110 tonnas granulu par kopējo summu EUR
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17421,46. Lai optimizētu apkures izmaksas, pārvaldes īpašumā tika pārņemta SAC “Atpūtas”
katlu māja. No VKPAI (Valsts Kultūras un Pieminekļu aizsardzības inspekcija) saņemts
finansējums EUR 3600, kurš izlietots veicot kultūrvēsturiskā pieminekļa “Stallis” izpēti un
izveidojot vēsturiskās izpētes dokumentāciju. Pārvalde noslēdza vairākus pakalpojuma un
uzņēmuma līgumus: sētnieka pakalpojumi – EUR 4860, kapsētu pārziņa pakalpojumi - EUR
2160, pagasta katlu mājas ūdenssūkņa nomaiņa – EUR 1373, bērnu rotaļu laukuma
papildināšana – EUR 1300, krūmgrieža iegāde – EUR 700, elektrības pieslēguma izveide
pašvaldības īpašumā “Dulbji”-1 – EUR 679, āra ģērbtuves iegāde un uzstādīšana – EUR 424,
granulu katla apkope – EUR 335, pārvaldes ēkas jumta noteku tīrīšana, apsekošana – EUR
300.
2016. gadā plānots izveidot sētnieka un kapsētu pārziņa štata vienību (pakalpojuma
līgumu slēgšanas vietā, pieņemot darbā), veikt iepirkumu kurināmo granulu iegādei pagasta
katlu mājai, papildināt bērnu rotaļu laukumu, veikt vides monitoringu (“Vibsteri”), iegādāties
zemi, uz kuras atrodas dziļurbums, filtru māja un ūdenstornis, šajā vietā izveidot jaunu
dziļurbumu, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Remtes pagasta iedzīvotājiem, veikt pagasta pārvaldes
koridora remontu, izveidot aku “Ciskaiņu” kapos, uzstādīt jaunu galdu ar diviem soliem un
miskasti Remtes centrā, veikt 3 jaunu elektrības stabu ierīkošanu, pārseguma nomaiņu bijušo
bērnudārza telpu koridorā, izveidot bruģa celiņu pie aptiekas un feldšerpunkta, plānots izpirkt
nomāto mikroautobusu Renault Trafic, kā arī citus darbus.
Plānots piedalīties Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākumā
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” grants ceļu sakārtošana Brocēnu
novadā atjaunojot Strautiņi-Kalītes ceļa posmu.

Blīdenes pagasta pārvalde
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

Blīdenes pagasta pārvalde
„Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu
novads, LV-3871
63865844
blidene@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Ligita Berga

Pārvaldē 2015. gadā ir nodarbināti desmit darbinieki - pārvaldes vadītāja, informācijas
nodaļas sekretāre, jauniešu lietu speciāliste, mikroautobusa vadītājs, apkopēja,
remontstrādnieks, četri kurinātāji.
Pārvalde uzrauga un koordinē Blīdenes pamatskolas, Blīdenes PII “Vālodzīte”, Blīdenes
kultūras nama, Blīdenes bibliotēkas saimniecisko darbību.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojas ar
atbildībā esošo pašvaldības mantu.
Blīdenes pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja 118 224
EUR, no kuriem darba samaksa un darba devēja VSAOI – 74 532 EUR, pakalpojumi
(komunālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi, īre un noma) – 32 069 EUR, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie
materiāli, kārtējā remonta materiāli un pārējās preces- 9 446 EUR, pamatlīdzekļi
(datortehnika, pārējie iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi) – 2 177 EUR
2015. gadā tika veikta ūdensvada rekonstrukcija Ezera ielā par 23836,- EUR ,
kanalizācijas filtra atjaunošana Ezera ielā par 8522,- EUR un ceļa seguma atjaunošanas darbi
Rožu ielā par 4835,- EUR, veikts pagasta ēkas ieejas remonts un izveidota invalīdu
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uzbrauktuve par 3036,- EUR, veikts pirmā stāva koridora griestu remonts par 1255,-EUR un
radiatoru nomaiņa Blīdenes pagasta pārvaldes ēkā par 3928,- EUR. 2015. gadā izveidota jauna
štata vienība - remontstrādnieks, kurš veic nepieciešamos darbus vairākās iestādēs - pārvaldē,
bibliotēkā, kultūras namā, bērnudārzā. Pagasta pārvaldes kontrolē pārņemta katlu māja un
kurinātāji, lai nodrošinātu apkures pakalpojumus. Noslēgts pakalpojuma līgums par kapu
kopšanu. Nopirkts profesionālais zāģis malkas gatavošanai.
2016. gadā paredzēta āra apgaismojuma izbūve no skolas līdz kultūras namam, dubultā
ielas virsmas apstrāde J.Kundera ielai un Skolas ielai. Plānots izpirkt nomāto mikroautobusu
Renault Trafic, iegādāties zāles pļaušanai un krūmu zāģēšanai trimeri. Pašu spēkiem veikt
atpūtas telpas remontu.
Plānots piedalīties Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākumā
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” grants ceļu sakārtošana Brocēnu
novadā.

Gaiķu pagasta pārvalde
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese

Gaiķu pagasta pārvalde
„Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts,
Brocēnu novads, LV-3871
63846338
gaiki@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Inga Dreija-Uzule

Pārvaldē 2015. gadā saņemti 58 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai izsniegti
dažādiem adresātiem 111 dokumenti, izsniegtas izziņas 70, tai skaitā 22 izziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
2015. gada sākumā no SIA „Brocēnu Siltums” Gaiķu pagasta pārvaldes pārziņā tiek
pārņemtas divas katlu mājas, kurās strādā kopskaitā 8 darbinieki, darbā pieņemta sētniece un
uz nepilnu darba slodzi kapsētas pārzini. Kopskaitā Pārvaldē kopā ar pārvaldes vadītāju,
informācijas nodaļas sekretāri un mikroautobusa vadītāju, strādā 13 darbinieki. Beidzoties
2014/2015. gada apkures sezonai, no kurinātāju darba tiek atbrīvoti 6 kurinātāji, iepriekš viņus
brīdinot, jo, iestājoties rudens apkures sezonai, tiek ieviesta kokskaidu granulu apkures
sistēma gan Gaiķu pamatskolas, gan Satiķos „Tautas nama” katlu mājās. 2015. gada beigās
pārvaldē strādā 7 darbinieki.
Pārvalde uzrauga un koordinē Gaiķu pamatskolas, Gaiķu pagasta tautas nama, Gaiķu
un Satiķu bibliotēkas saimniecisko darbību.
Gaiķu pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 145 634,
no kuriem atlīdzībai EUR 65 645, pakalpojumiem un precēm EUR 46 689.
Pārvalde 2015. gadā budžeta ietvaros noslēdza vairākus pakalpojuma un uzņēmuma
līgumus:
 Apkures sistēmas rekonstrukcija Satiķos un Gaiķu pamatskolā – EUR 55 613.44;
 Ielas celiņš gar liepu aleju – EUR 19 793.44;
 Ezera ielas kanalizācijas izbūve Satiķos – EUR 8521.76;
 Sūkņu mājas rekonstrukcija un atdzelžošanas sistēmas uzstādīšana Gaiķu ciema
„Mierkalnos” un Vecgaiķu ciema „Eglājos” – EUR 20 045.60;
 Tiltiņa izbūve uz Vecsatiķu dzirnavas dīķa – EUR 3 834.37;
 Topogrāfija Satiķu ciemata ielām āra apgaismojuma ierīkošanai EUR 500.00;
 Iegādāts kopētājs EUR 912.00;
 iegādāts trimmeris un motorzāģis EUR 1207.00.
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2016. gadā plānotie galvenie darbi: turpināsies āra apgaismojuma uzstādīšana Satiķu
ciematā Krasta ielā, „Tautas nama” ēkai jumta nomaiņa, Satiķu centra dīķa atjaunošana, akas
izrakšana Gaiķu kapsētā, Muižciema un Lāmu karjeru rekonstrukcija, dokumentāciju
izstrādāšana, bērnu laukuma inventāra papildināšana, pārvaldes mikroautobusa izpirkšana pēc
nomas līguma beigšanās, jauna datora iegāde.
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