Brocēnu vidusskolas publiskais pārskats
2008./2009.m.g.
Brocēnu vidusskola, pašvaldības, Ezera iela 6, Brocēni, Saldus rajons LV3851, 63865605, fax.63865605, broceni.vsk@saldus.lv, Egons Valters.
• Skolas attīstības prioritātes 2006. – 2009.gadam
Pamatjoma
2006./2007.m.g.
2007./2008.m.g.
2008./2009.m.g.
Mācību saturs
Dabas zinību un
matemātikas jauno
vidusskolas
programmu
aprobācija
Mācīšana un
Skolēnu mācīšanās Vērtēšanas
Skolotāja un
mācīšanās
procesa kvalitātes
sistēmas
skolēna dialoga
paaugstināšana
pilnveidošana
kvalitātes
uzlabošana
Skolēnu
Metodisko
sasniegumi
komisiju sadarbības
pilnveide skolēnu
sasniegumu
paaugstināšanai
Atbalsts skolēniem Skolēnu karjeras
izvēles sistēmas
pilnveide
Skolas vide
Skolas fiziskās
vides kvalitātes
uzlabošana
Resursi
Jaunāko
informācijas
tehnoloģiju
efektīva
izmantošana
mācību procesā
Skolas darba
Izglītības kvalitātes
organizācija,
pārraudzības
vadība un
efektivitātes
kvalitātes
paaugstināšana
nodrošināšana
• Mācību gada laikā paveikts:
o 1.vieta valsts atklātā matemātikas olimpiādē Jeļenai Vasiļjevai
(sk.G.Zabarovska);
o Piedalījāmies TV konkursā „Enkurs 2008”;
o Zēnu koris un vidusskolas jauktais koris „Sonate” piedalījās Vispārējos
dziesmu un deju svētkos.
o Skolotāju pieredzes brauciens uz Bauskas 1.vsk.,Jēkabpils Valsts ģimn.;
o Viesojas Igaunijas un Lietuvas izglītības ministri un valsts sekretāri;
o Comenius projekta ietvaros viesojās skolotāji no Grieķijas, Čehijas,
Turcijas;
o Comenius projekta ietvaros skolotāji un skolēni viesojās Čehijā.
o Izremontētas garderobes;
•

o Uzsākts virtuves un ēdamzāles remonts;
o Izremontēti:
o ģeogrāfijas kab. (Cemex dāvana),
o mājturības un tehnoloģiju kab.,
o krievu val.kab.(Arnolda Koņevņikova dāvana);
o 2 sākumskolas kab.;
o Medmāsas kabinets;
o Paplašinātas skolas muzeja telpas;
o Labiekārtots skolas iekšējais pagalms;
o Nomainītas 2 ārdurvis;
Nozīmīgākie pirkumi:
o Iekārtas skolas virtuvei un mēbeles ēdamzālei Ls 45000;
o 7 datori Ls 2900;
o Mēbeles garderobei Ls 1800;
o Digitālais projektors Ls 500;
o Mēbeles meiteņu mājturības kabinetā Ls 600;
o Mēbeles skolas muzejam Ls 500
•

Brocēnu vidusskolas izdevumu tāme 2008.g.

Pavisam izdevumi
Darba samaksa tehniskajiem darbiniekiem
Darba samaksa no dotācijas pedagoģiskajam personālam
Atalgojums ārštata darbiniekiem
Komandējumi un dienesta braucieni
Darba devēja VSAOI 24,09%
Pakalpojumi
Pasta, tel.un citi sakaru pak.
Izdevumi par komunālajiem pak.
- Izdevumi par apkuri
- Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
- Izdevumi par elektroenerģiju
Pārtāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi
darba ņēmējam
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Pārējie ar iestādes pārstāvību, iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Īre un noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,biroja preces un
inventārs (viena vienības vērtība līdz Ls 150)
- Biroja preces un inventārs

2008.g.izpilde
856172
57178
414786
1475
1633
114529
117212
2886
39810
22633
3240
11495
3640
618
5049
10180
28525
704
25800
25425
14305

- Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
- Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Pārējie procentu maksājumi
- Pamatlīdzekļi
- Pārējie pamatlīdzekļi
- Bibliotēkas krājumi
Sociālie pabalsti
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Aizņēmumi
• Sasniegumi sportā
4.-5.klases
2.v.—zēniem rudens krosā
2.v.—meitenēm rudens krosā
2.v.—futbolā
1.v.—zēniem 5.kl. tautas bumbā rajonā
2.v.—meitenēm tautas bumbā rajonā
3.v.—zēniem 5.kl.tautas bumbā rajonā
4.v.—zēniem 5.kl. tautas bumbā novadā
1.v.—4a kl.veiklo stafetēs rajonā
1.v.—4a kl.veiklo stafetēs novadā
1.v.—4a kl.veiklo stafetēs valstī
2.v.—basketbolā meitenēm
1.v.—Tomam Zaķim pavasara krosā valstī
2.v.un 9.v. komandām pavasara krosā valstī

7425
2352
1070
2680
102468
7200
1487
3556
93781
14160

6.-7.klases
1.v.—rudens krosā jauktajai komandai
3.v.—zēniem rudens krosā
1.v.—futbolā rajonā
2.v.—futbolā novadā
1.v.— veiklo stafetēs rajonā
3.v.—veiklo stafetēs novadā
4.v.—vieglatlētikā telpās
8.-9.klases
3.v.—rudenss krosā meitenēm
1.v.—futbolā rajonā
3.v.—futbolā novadā
1.v.—basketbolā zēniem rajonā
3.v.—basketbolā novadā
6.v.—vieglatlētikā telpās
6.v.—pavasara krosā
2.v.—volejbolā zēniem
10.-12.klases
1.v.— rudens krosā jaunietēm
1.v.—vieglatlētikā telpās
1.v.—pavasara vieglatlētikā jaunietēm
2.v.—futbolā
2.v.—basketbolā jauniešiem
1.v.—pavasara krosā rajonā
Brocēnu vidusskolas skolēnu un skolotāju sasniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs 2007./ 2008.m.g.
Jeļena Vasiļjeva 9.c – angļu valodā 2.v.(sk. N.Ivanova), ķīmijā 2.v.(sk. V.Banzena),
matemātikā 3.v.(sk. G.Zabarovska), vēsturē 3.v.(sk.L.Miķelsone), fizikā
3.v.(sk.M.Golubeva),1.vieta valsts atklātajā matemātikas olimpiādē
•

Ieva Žentiņa 12.b – kultūras vēsturē 1.v.(sk.I.Muižarāja), politikas zinībās 1.v.
(sk.L.Miķelsone), vēsturē 2.v. (sk.L.Miķelsone), piedalījās valsts kultūras vēstures
olimpiādē
Deniss Vasiļjevs 11.c – matemātikā 1.v.(sk. G.Zabarovska), ķīmijā 1.v(sk.
V.Banzena),., fizikā atzinība (sk. A.Milta), piedalījās valsts matemātikas un ķīmijas
olimpiādēs
Pēteris Smelters 12.b – angļu valodā atzinība, Kurzemes novada angļu valodas
olimpiādē 2.v., piedalījās valsts angļu valodas olimpiādē (sk. O.Bronšteina)
Anda Šerpa 12.a – angļu valodā 2.v., Kurzemes novada angļu valodas olimpiādē
atzinība, vairāku angļu valodas debašu turnīru dalībniece un 2.vietas ieguvēja,
saņēmusi labākās runātājas diplomu(sk. O.Bronšteina)
Gustavs Galindoms 11.b1- angļu valodā 2.v., Kurzemes novada angļu valodas
olimpiādē 6.v., piedalījās valsts angļu valodas olimpiādē (sk. O.Bronšteina)
Kristiāna Kudrašova 6.c- latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām)
1.v., piedalījās valsts olimpiādē ( sk.R.Balode)
Kristaps Kiršteins 12.a – vizuālajā mākslā 1.v., piedalījās valsts olimpiādē (sk.
A.Šteina)
Zanda Sarģele 12.b – mājsaimniecībā 2.v., piedalījās valsts mājsaimniecības
olimpiādē (sk. I.Valtere)
Krists Šukevičs 12.b – vācu valodā 2.v., piedalījās valsts olimpiādē (sk. Z. Vectīrele)
Andris Ivanovs 11.b1 - vācu valodā 3.v., piedalījās valsts olimpiādē 9sk.Z.Vectīrele)
Heidija Sergejeva 2.a – skatuves runas konkursā 1.v., piedalījās Kurzemes novada
skatuves runas konkursā (sk.E.Raboviča)
Baiba Bērziņa 12.a - vairāku Kurzemes novada angļu valodas debašu turnīru
dalībniece un 2.vietas ieguvēja (sk. O.Bronšteina)
Herta Taube 12.a - vairāku Kurzemes novada angļu valodas debašu turnīru
dalībniece un 2.vietas ieguvēja, saņēmusi labākās runātājas diplomu (sk.
O.Bronšteina)
Laura Līce 8.a – mājturībā un tehnoloģijās 1.v.(sk. I.Valtere), latviešu valodā un
literatūrā 3.v.(Ļ.Zvaigzne)
Dace Preisa 2.b matemātikā 2.v., (sk.I.Zamberga)latviešu valodā atzinība
(sk.I.Zamberga)
Lāsma Šteinberga 9.a – latviešu valodā un literatūrā 3.v.(sk. M.Jēkabsone),
mājturībā un tehnoloģijās atzinība (sk.I.Valtere)
Edmunds Kapačs 8.a – 1.pakāpes atzinība skolēnu ZDD (sk. L.Miķelsone), angļu
valodā 3.v.(sk. A.Voitāne)
Gunita Liepa 12.b – fizikā 1.v.( sk. A.Milta), matemātikā atzinība (sk. A.Ivanova)
Alise Brača 8.b – krievu valodā 1.v. (sk. N.Žameida)
Tatjana Simonova
12.b – krievu valodā 2.v.(sk. O.Visocka)
Sanita Rimkus 12c – vizuālajā mākslā 2.v.(sk.A.šteina)
Evelīna Štefane 5.b – latviešu valodā un literatūrā 2.v.(sk.M.Jēkabsone)
Karīna Ēbere 1.a – latviešu valodā 2.v.(sk. (sk. D.Staško)
Linda Ābele 3.a –
matemātikā 2.v. (V.Ķezbere)
Matīss Žunda 8.a - mājturībā un tehnoloģijās 2.v.(sk. G.Barons
Kristīne Gakute 8.c – latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām) 2.v.

(sk. R.Balode)
Liene Vingre 1. a – kristīgajā mācībā 3.v.(sk.M.Jefimova)
Artūrs Bušs 1.a –
matemātikā 3.v.(sk. D.Staško)
Lelde Kiršteina 12.a – latviešu valodā un literatūrā 3.v.(sk.Ļ.Zvaigzne)
Klāvs Vasiļevskis 12.b – kultūras vēsturē 3.v.(sk.I.Muižarāja)
Žanna Kucenko 6.c - latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām)
3.v.(sk.R.Balode)
Inga Regeļa 9.b – ķīmijā 3.v.(sk.V.Banzena)
Egils Paulovskis 6.b
– angļu valodā 3.v.(sk.D.Barančane)
Sintija Soma 6.c - latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām) atzinība
(sk.R.Balode)
Agrita Sproģe 12.b – latviešu valodā un literatūrā atzinība (sk.Ļ.Zvaigzne)
Ieva Brice 11.b1 – kultūras vēsturē atzinība (sk.I.Muižarāja),
Kārlis Barančans
12.a – politikas zinībās atzinība (sk.L.Miķelsone)
Inita Dīriņa 12.a – angļu valodā atzinība (sk. O.Bronšteina)
Jānis Līdumnieks
12.b – ķīmijā atzinība (sk. V.Banzena)
Matīss Deklavs 12.b – vācu valodā atzinība (sk. Z.Vectīrele)
• Zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultāti
Dana Gakute 1.b - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk.S.Tarasova)
Dainis Strautiņš 1.a - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk.D.Staško)
Egils Milnis 2.a - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk. E.Raboviča)
Jeļena Sušinska 2.b - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk.I.Zamberga)
Agate Zobiņa 3.a - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk.V.Ķezbere)
Kristaps Siksna 3.a – pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk.V.Ķezbere)
Toms Sakne 3.b - pateicība par piedalīšanos rajona skolēnu pētniecisko darbu
konkursā (sk. O.Sušinska)
Luīze Andersone 11.a – 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD piedalījās valsts ZPD
konferencē (sk. I.Muižarāja),
Aiva Brūvere 11.a -1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (L.Miķelsone)
Ģirts Derums 11.b1 - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (sk. A.Milta)
Mārtiņš Indriksons 11.b1- 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (sk. A.Milta)
Elīna Kilevica 11.b2 - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (sk. Z.Pelce)
Agnija Stivriņa 11.b2 - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (sk.Z.Pelce)
Linda Zemīte 11.b1 - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD

konferencē (sk.L.Miķelsone)
Kristīne Kozlovska 11b1 - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD, piedalījās valsts ZPD
konferencē (.A.Milta)
Marija Vilne 8.a - 1.pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk.I.Valtere) Ilva Vingre 7.a–2.
pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone)
Rolands Maslovskis 8.a - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk.G.Barons),
Anna Jaunzeme 11.a - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone)
Ieva Lagūna 11.b1 - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (Z.Pelce)
Vita Sivaščenko 11.b1 - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk.K.Romanovska)
Maija Goča 8.a - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone)
Madara Mega Gulbe 8.a - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone)
Sintija Pļavinska 8.b - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone)
Ieva Jasmonta 8.a - pateicība skolēnu ZPD (sk.Z.Pelce)
Madara Oškalne 8.b
- pateicība skolēnu ZPD (sk.Z.Pelce)
Laura Jansone 8.b- 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone),
Inga Mamedova 8.b -2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD (sk. L.Miķelsone),
Mārcis Japsis 8.a - 2. pakāpes atzinība skolēnu ZPD ( sk. G.Barons)

• Pedagogu kvalifikācija
Mācību gadi
Augstākā
pedagoģiskā
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.

44
47
44
50
51
54
54

Iegūst
augstāko
izglītību
4
5
4
2
2
2
1

Maģistra
grāds

Studē
maģistrantūrā

6
8
8
9
9
10
10

1
1
1
1
1

Plānotās personāla izmaiņas 2009./2010 m.g.
Beidz strādāt: Ilga Valtasa, Irēna Stinge, Kārlis Straupenieks.
Sāk strādāt: jauns sporta skolotājs, mūzikas skolotāja.
Brocēnu vidusskolas
Interešu izglītības darba izvērtējums 2007./08.māc.g.
Lai mērķtiecīgāk izmantotu skolēnu spējas un talantus skolas dzīves uzlabošanā,
apzinājām skolēnus, kuri mācās sporta, mūzikas, mākslas skolā,
•

skolas interešu izglītības pulciņos nodarbināti 41,7 % skolēnu.

n.p.k.

Pulciņa nosaukums

Dalībnieku skaits

1.
2.
3.
4.

Pirmā palīdzība
Kokapstrāde
„Aso prātu” klubiņš
„Radošās domāšanas izpausme

7
18
12
13

% no kopējā skolēnu
skaita
1,2 %
3%
2%
2,2 %

mākslā”
Teātra pulciņš
Zīda apgleznošana
Datorgrafika 2.kl.
Datorgrafika vsk.
1.klašu koris
2.-4.klašu koris
Mūzikas pulciņš
5.-8.klašu ansamblis
Zēnu koris
Volejbols

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14
13
22
8
32
30
30
9
27
12

2,3 %
2,2%
3,7 %
1,3 %
5,5%
5,1 %
5,1 %
1,5 %
4,6 %
2%

• Brocēnu kultūras centra pulciņos iesaistījušies 63 (10,8 %) skolas skolēnu,
attīstot savas spējas un talantu radošā darbnīcā, amatierteātra, pasākumu vadītāju,
pūtēju orķestra un jauniešu kora „Sonata” rindās.
•

Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolu apmeklē 99 ( 17 %)
skolas skolēnu un darbojas smaiļošanas, hokeja, basketbola un futbola
sekcijās.

2007./08.mācību gadā interešu izglītības darbā regulāru ieguldījumu veica mūzikas
pulciņa vadītāja Aija Kampenusa.
Darba rezultāts bija draudzības pasākumos ar Nīgrandes pamatskolu, uzstāšanās
skolas pasākumos un vieskoncerti Brocēnu b/d „Mūsmājas”. Nodarbību laika izvēle,
regularitāte, dalībnieku ieinteresēšana veicinājusi mākslinieciskā snieguma
paaugstināšanos. Ar skolas atbalstu domāts par dziedātāju vizuālo izskatu- iegādāti 25
vienādi krekliņi.
Sākumskolas mūzikas kabinetā ir uzstādīta aparatūra un mikrofons, kas ļauj
skolēniem izmēģināt uzstāšanos .
Sporta sacensībās Brocēnu vidusskola gūst labus rezultātus. Skolas interešu izglītības
pulciņi iekļaujas skolas darba un pasākumu plānā. Pulciņu vadītāji secinājuši, ka skolā
būtu jāpievērš uzmanība skolēnu pozitīvas pieredzes popularizēšanai par
priekšrocībām kā pulciņu dalībniekam.
Nozīmīgākie pasākumi 2007./08.mācību gadā:
Ziemassvētku pasākums sākumskolai „Zem eņģeļa spārniem”, Ābeces svētki
1.klasēm, koncerts sākumskolas matemātikas olimpiādes dalībniekiem – 1.klašu koris
piedalījās. Mūzikas pulciņš izveido tradīciju koncertēt PII „Mūsmājas” un piedalās
draudzības koncertā Nīgrandē, Saldus BJC rīkotājā konkursā „Balsis” iegūst
3.pakāpes atzinības rakstu. 3.pakāpes diplomu ieguva arī 2.-4.klašu koris.
Saldus rajona vizuālās mākslas olimpiādē godalgotas vietas „Krāsu pulciņa”
dalībniekiem, bet Signe Džuljeta Ziediņa un Uģis Grancovskis piedalās Kurzemes
zonas konkursā.
„Radošās domāšanas izpausmes mākslā” pulciņa dalībnieku darbi piedalās izstādē
Saldus BJC „Šķūnī” un nopelna pateicību žurnālā „Umņica”.
6.-9.klašu skolēni teātra pulciņā iestudēja izrādi „Mans Puškins ” un „Mana atmiņa ”.
Skolēni to izrādīja arī Saldus pilsētas ģimnāzijā.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tosstamā vidusskolu Igaunijā mūsu
vidusskolēniem ļāva iepazīt kultūru dažādību un nacionālo mentalitāšu atšķirības.

Viskoptākā tradīcija skolā ir Žetonvakara izrādes. Šajā mācību gadā visus
sajūsmināja „Tobago” uzvedums (12.a- audz. Laura Miķelsone)
Dziesmu festivālu norisē, kas notika jau rudenī, piesaistījām arī Saldus rajona
skolēnus.
•

2007./2008.māc.g. absolventu skaits 9.klasēs -45
Brocēnu vidusskola
Vid.prof.izgl.iest.
Citas vidusskolas
Strādā
Nav datu

26
13
3
3
0

58%
29%
6%
6%

2007./2008.māc.g. absolventu skaits 12.klasēs -59
Augstskolas

41

69%

Koledžas
Strādā
Nav datu

11
3
4

19%
5%
7%

Projekti
Nr
p.k

Projekta
nosaukums

Kur
iesniegts
projekts
Īpašo uzd.
ministrijas
sekretariāts
sabiedrības
integrācijas
lietās

1.

Gudriem bērniem
gudrus vecākus

2.

Uzņēmējs –
palīgs karjeras
izvēlē

Saldus
rajona
padomes
projektu
fonds

3.

Atbalsts biedrības
stiprināšanai –
pamats
veiksmīgai
ilgtermiņa
darbībai

ES
struktūrfon
da
LEDER+
programma

Projekt
a
statuss

Projekta mērķis

Projekta rezultāti

Apmācīt
Brocēnu
vidusskolas
skolēnu vecākus
izmantot
informācijas
tehnoloģijas

36 skolēnu vecāki
ir ieguvuši
prasmes darbā ar
datoru, un spēj
izmantot šīs
zināšanas, lai
konkurētu darba
tirgū.
15 vienaudžu
izglītotāji ir
ieguvuši jaunas
prasmes un 175
Brocēnu novada
skolu skolēni
ieguvuši jaunu
informāciju.
Iegādāts
aprīkojums
biedrības
vajadzībām, lai
varētu veikt
kvalitatīvāku un

Par Saldus
rajona
uzņēmējdarbību
un iespēju
integrēties
darba tirgū
informēts
jaunietis.
Stiprināt
biedrības
„KRVVSC
Kamols „
kapacitāti

Projekta
kopējais
budžets
2000.00

Līdzfina
nsētājs

650,00

3014,98

b/ba
„Kamols

4.

Tepat pie mums
Brocēnos

CEMEX
projektu
fonds

5.

Brocēnu novadā
sportojam ar
azartu

IZM Sporta
Pārvalde

6.

Socrates/
Comenius
Iepazīsim Eiropu
ar bērna acīm

Eiropas
Komisija

7.

Starpkultūru
dialoga
veicināšana

ES un
Sorosa
fonds
Latvija

8.

Mācību satura
izstrāde un
skolotāju
tālākizglītība
dabaszinātņu,
matemātikas un
tehnoloģiju
priekšmetos
Veselību
veicinošas skolas
projekts „Tava
izvēle būt
veselam un
strādāt”

Eiropas
Sociālais
fonds

9.

sadarbī
bas
partner
i

sadarbī
bas
partner
i

Brocēnu
pašvaldība

10.

Zaļā punkta skola

Latvijas
Zaļais
punkts

11.

Skolēnu projektu

Brocēnu

Veikt vides
labiekārtošanu
ap skolu,
veidojot
skolēnos
līdzatbildību par
vides sakopšanu
Uzlabot
sportisko
aktivitāti
skolēnu un
Brocēnu novada
iedzīvotāju vidū
Veicināt
izpratni un
iepazīt dzīvi
dažādās Eiropas
valstīs,
Pilnveidot
dalībnieku
starpkultūru
kompetences,
kas vērstas uz
cieņu pret
kultūru
dažādību.
Skolas
dabaszinību
kabinetu
labiekārtošana
un skolotāju
tālākizglītība.

Nodrošināt
skolā veselīgu
vidi un veicināt
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu

Sadarbī
bas
partner
i

Sekmēt vides
apziņas
veidošanos,
rosināt taupīt
dabas resursus
Ieinteresēt

daudzpusīgāku
izglītojošo darbu.
Izveidots celiņš
pie skolas.

800,00

Iegādāts sporta
inventārs

b/ba
„Kamols

914,00

Skolēni un
skolotāji apzinās
savas Eiropas
pilsoņa iespējas
un lomas.
Veicināta izpratne
par sabiedrības
integrāciju,
ieviešot un
popularizējotstarp
kultūru izglītību,
sekmējot skolu kā
tās nostiprinātāju.
Ir labiekārtoti
skolas
dabaszinību
kabineti un
regulāri notiesk
skolotāju
tālākizglītība.

10000,0
EUR

-

-

-

Notikuši
konkursi,
viktorīnas
sacensības,
dažādas akcijas
gan Brocēnu
vidusskolā gan
novada skolās.
Ekoloģiski
domājoši jauni
cilvēki, kuri
saprot atkritumu
šķirošanas nozīmi
Skolēni, kuri spēj

-

60000,0
Ls

-

340,00

12

konkurss

pašvaldība

Jaunieši vēro

Eiropas
Komisija
un SEB
banka

skolēnus
projektu
rakstīšanā un
apzināties
projektu metodi
kā vienu no
mērķu
sasniegšanas
iespējām
Sadarbī Sekmēt
bas
pilsoniskas
partner sabiedrības
i
veidošanos,
veicinot
jauniešu
interešu
aizstāvību
Kurzemes reģ.

projektus rakstīt,
aizstāvēt un
realizēt.

Ls

Sekmēta jauniešu
aktīva līdzdalība
un pozitīva
attieksme pret
pašvaldības
darbu.

-

1. Brocēnu vidusskolas bibliotēkas vispārīgs raksturojums
Brocēni atrodas Latvijas Republikas dienvidrietumos Cieceres ezera krastā.
100 km no Rīgas, 95 km no Liepājas un 5 km no rajona centra – Saldus pilsētas.
Pilsētas statusu Brocēni ieguva 1992.gadā. Brocēnu novads izveidots 2001. gadā, tajā
ietilpst Brocēnu pilsēta, Brocēnu lauku teritorija, Blīdenes pagasts, Remtes pagasts un
Gaiķu pagasts. Brocēnu novadā lielākā bibliotēka ir Brocēnu pašvaldības bibliotēka,
kura darbojas ar mērķi veicināt iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko apkalpošanu
un informācijas sniegšanu.
Brocēnu vidusskola ir lielākā rajona skola ar 549 skolēniem, un strādā 53
skolotāji. Skola ir vienīgā divplūsmu skola Saldus rajonā. Skolai ir savs karogs,
emblēma un devīze.
Skola savu darbību sāk 1948.gadā kā Cieceres septiņgadīgās skolas filiāle ar 1.
un 2. apvienoto klasi. 1951.gadā uzceļ Brocēnu septiņgadīgās skolas ēku, bet 1963.
gadā skolai uzceļ jauno korpusu un sporta zāli. Vēl pēc 10 gadiem uzceļ internātu.
Skolēnu skaits aug, tāpēc bijušo bērnudārzu blakus skolai pielāgoja skolas
vajadzībām. Skolas darbs norit 3 ēkās.
Skolas bibliotēka dibināta 1966. gadā, mācību grāmatu fondu sāka veidot
1969.gadā. Pašreiz bibliotēkā ir 22947 grāmatas un audiovizuālie līdzekļi, no kuriem
7497. daiļliteratūra, metodiskā, pedagoģiskā un uzziņu literatūra un 15429 mācību

fonds, kur 375 vienības ir audiovizuālie līdzekļi (videokasetes, diski, audiokasetes),
21 periodiskie izdevumi.
Pēdējos gados daiļliteratūru skola iegādājas maz, jo galvenokārt cenšas
iegādāties uzziņu un metodisko literatūru, nodrošina visus skolēnus ar mācību
grāmatām (izņemot angļu valodas).
Sabiedrībā arvien pieaug prasības pret skolu, līdz ar to arī skolas bibliotēku.
Galvenā palīdzība, ko bibliotekārs var dot skolēniem – attīstīt informācijas lietošanas
prasmes un iemaņas. Lai uzlabotu skolēnu iegūtās izglītības kvalitāti, bibliotēka
konsultē lasītājus par iespējām sameklēt materiālus citur, ja to nav skolas bibliotēkā,
māca atrast informāciju.
Bibliotēkas esošie un potenciālie lasītāji: sākumskola – 167 skolēni
pamatskola – 223 skolēni
vidusskola – 159 skolēni
Brocēnu vidusskolas bibliotēkā akreditācija bija 2004. gada maijā. Nākošā
akreditācija 2010. gada maijs.

Brocēnu vidusskolas bibliotēkas misija, mērķis un uzdevumi
Misija. Bibliotēka – skolas informācijas centrs.
Mērķis. Nodrošināt kvalitatīvu informāciju tās lietotājiem.
Uzdevumi. 1. Sadarbības veicināšana ar mācību procesa organizētājiem.
2. Procesā iesaistīto darbinieku pilnveidošana.
3. Lasītāju apkalpošana, informācijas sniegšana.

2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība

Lasītāju skaits
Izsnieguma skaits
Apmeklējuma skaits

2007
638
13903
10185

2008
549
13032
9720

Bibliotēka atvērta katru dienu no plkst. 8.00 – 16.00.
Bibliotēkā atrodas lietošanas noteikumi, kur katrs var izlasīt par lietotāja
apkalpošanu, pienākumiem un tiesībām.

Bibliotēkā skolēnu vajadzībām ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.
Darbiniekiem ir 2 datori, no kuriem viens (atrodas abonementā) tiek lietots
informācijas meklēšanai, izmantojot IS ALISE. Otrs dators atrodas apstrādes telpā,
kuru izmanto grāmatu apstrādei. No 2005. gada grāmatas tiek vadītas LIIS
programmā, kura drīzumā tiks nomainīta uz IS skolu ALISE. Bibliotēkā ir divi
printeri un viens kopētājs, par kuru izmantošanu ir jāmaksā. Bibliotēkā palīdz meklēt
skolēniem vajadzīgo informāciju mācībām, izmantojot dažādas datubāzes.

Ar jaunāko pedagoģisko literatūru skolotājus iepazīstina skolotāju sanāksmēs,
izliekot grāmatas skolotājiem domātajā stendā un izliekot informāciju skolotāju
istabā. Ar jaunāko metodisko literatūru iepazīstina katru Metodisko komisiju
atsevišķi. Kopā ar metodiskajām komisijām tiek pasūtīta vajadzīgā mācību un
metodiskā literatūra.
Šogad

vērojama

lielāka

aktivitāte

bibliotēku

apmeklējumā,

sevišķi

sākumskolas grupā. To veicina bibliotekārās stundas, dažādi pasākumi, izliktie „prāta
asināšanas” uzdevumi.

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas fonds sastāv no daiļliteratūras, nozaru literatūras, uzziņu literatūras
un mācību fonda. Pēc grāmatu saņemšanas tās tiek apstrādātas un ievadītas
programmā LIIS, pēc tam izliktas izstādē, lai ar tām iepazītos lasītājs Krājuma
komplektēšana tiek veidota kopā ar skolotājiem. Pēdējos gados pamatā nodrošina
visus skolēnus ar mācību grāmatām, par pārējo finansējumu iegādājamies metodisko,
pedagoģisko, uzziņu literatūru un daiļliteratūru sākumskolai. Daiļliteratūru pārējiem
iepērk pēc priekšmetu skolotāju ieskatiem. Lai ilgāk saglabātu mācību grāmatas,
notiek grāmatu pārbaudes klasēs un par grāmatu apvākošanu stāsta vecāku sapulcēs.
Katru gadu fonds tiek pārskatīts un izņemtas novecojušās un programmām
neatbilstošās mācību grāmatas.

Bibliotēkas
krājums

2005

2006

2007

2008

ienācis

izslēgts

kopā

ienācis

izslēgts

kopā

ienācis

izslēgts

kopā

ienācis

izslēgts

kopā

Grāmatas

194

-

6640

396

-

7036

1046 879

7203

319

4

7518

Mācību

1170 186

17446 1212 3040

15618 1298 1125

15791 1396 1758

15429

1364 186

24086 1608 3040

22654 2344 2004

22994 1715 1762

22947

fonds
Kopā

Ienākošo un izslēgto grāmatu skaits pa gadiem ir mainīgs, to nosaka piešķirtā
pašvaldības nauda. Jaunu mācību grāmatu iegādi nosaka programmu maiņa vienā vai
vairākos priekšmetos.
Bibliotēkā pēdējā inventarizācija veikta 2004.gadā.
Bibliotēkā ir pieejami 19 žurnāli un 2 avīzes.

4. Informācijas pakalpojumu attīstība
Brocēnu vidusskolas bibliotēka strādā ar elektronisko katalogu LIIS no 2005.
gada, bet žēl, ka šis darbs ir bijis veltīgs. Bibliotēkā pilnībā kartīšu kataloga nav, tas ir
tikai mācību grāmatām. Informācija tiek sniegta dažādos veidos: izmantojot
elektronisko katalogu ALISE, lasītājiem tiek norādīts, kurā rajona bibliotēkā prasītais
dokuments atrodas, ja tas nav skolas bibliotēkā. Bibliotēkas darbinieki palīdz meklēt
skolēniem vajadzīgo informāciju mācību darbam gan interneta resursos, gan
enciklopēdijās,

vārdnīcās,

periodikā.

Šo

darbu

veic

gan

individuāli,

gan

bibliotekārajās stundās.

5. Novadpētniecības darbs
Brocēnu novadpētniecības materiāli atrodas Brocēnu pašvaldības bibliotēkā, par
novadpētniecību var izlasīt skolēnu Zinātniski pētnieciskajos darbos. Skolas
bibliotekāre savā kursa darbā ir izvēlējusies tēmu „Brocēnu novada kultūrvēsture”,
kurā tiek apkopotas novadnieku mutvārdu liecības par Brocēnu kultūrvēsturi, tādējādi
novadpētniecības materiāls kļūst pilnīgāks.

6. Projektizstrāde
Līdz šim bibliotēka ir bijusi palīgs dažādu skolas projektu izstrādē, bet 2008.
gadā sadarbībā ar Brocēnu pašvaldības bibliotēku viņu projektu „Lasīšanas
veicināšana bērniem un jauniešiem Vācijā un Latvijā” ietvaros bibliotēkā
noorganizēja literāro tiesu par Vlada Spāres darbu „Izolatorā”.

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Skolas bibliotēka sniedz konsultācijas gan mācību darbā, gan pētniecisko
darbu izstrādē. Bibliotēkas darbinieki vairākas reizes ir stāstījuši par savu pieredzi
lasītprasmes veicināšanā gan Saldus, gan citu rajonu metodisko komisiju vadītājiem,
gan kolēģiem no Rīgas. 2008.gada maijā bibliotēka organizēja rajona skolu
bibliotekāru semināru, kur stāstīja par bibliotēkas darbu „Es daru tā”.

Ar Brocēnu pašvaldības bibliotēku sadarbojas gan izstāžu veidošanā, gan
Dzejas dienu pasākumos, gan novadnieces Ināras Šteinbergas grāmatas atvēršanas
svētkos. Pašvaldības bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras un periodikas klāsts. Tur skolēni
var izkopēt materiālus un izmantot internetu. Citām skolu bibliotēkām izpalīdzam ar
mācību grāmatām.

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Lai veicinātu skolēnu interesi par grāmatu, popularizētu uzziņu un izglītojošo
literatūru, bibliotēkā ir izstrādāta lasīšanas veicināšanas programma, kuras ietvaros
notiek dažādi pasākumi: izstādes (grāmatu anotāciju, skolotāju mīļākās pasakas
bērnībā, jaunākās grāmatas, aizmirstās grāmatas, par rakstniekiem, Latvijas
gadadienai), grāmatu lasīšana un atsauksmju rakstīšana, grāmatu ilustrēšana,
konkursi, viktorīnas, veidoti teatralizēti uzvedumi, priekšā lasīšana, rotaļu un spēļu
pēcpusdienas, tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Lai skolas bibliotēku pārveidotu par modernu informācijas centru, vispirms ir
nepieciešamas telpas. 2005./2006. m.g. sākumā skolas bibliotēka ieguva 5 jaunas
telpas 95 kvadrātmetru platībā ( lasītavu ar 36 vietām, mācību fonda telpu, 1.-4. klašu
telpu, abonementu un telpu grāmatu apstrādei).
Ar darba apstākļiem un skolas vadības atbalstu esam apmierinātas.

10. Bibliotēkas personāls
No 2008./2009. mācību gada skolas bibliotēkā strādā divi bibliotekāri. Vienam
bibliotekāram ir augstākā pedagoģiskā izglītība, savukārt otrs bibliotekārs apgūst

bibliotēkzinātni Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātē Bibliotēkzinātnes un
informācijas studiju nodaļā, kas pilnībā būs apgūta 2010. gadā.
Regulāri tiek apmeklēti kursi un semināri. Vienam no bibliotekāriem ir apgūts
„Elektroniskais paraksts bibliotekāriem”, kā arī apmācības programma Latvijas valsts
un Bila & Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros.

11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas fonda komplektēšanai finansējumu saņem no novada domes un
valsts dotācijām. 2008. gadā saņēma Ls 2412 valsts dotācijas un Ls 2242 no novada
domes. Ir saņemti arī dāvinājumi no dažādām valsts institūcijām. Pēdējos gados skolu
beidzēji bibliotēkai dāvina vērtīgas enciklopēdijas. Absolventi skolas bibliotēku
izmanto studiju laikā, viņi atzīst , ka skolas bibliotēkā ir plaša pedagoģiskā,
psiholoģiskā literatūra.

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Bibliotēkas darbs rajonā tiek novērtēts, lasītavas telpās tiek rīkoti dažādi
rajona mēroga pasākumi, šeit darbus prezentē skolēni dažādos mācību priekšmetos.
Sākumskolas skolēni starpbrīžus izmanto, lai paspēlētos ar spēļu grāmatām, parisinātu
kādu izlikto atjautības uzdevumu. Bez tematiskajām izstādēm bibliotēkā tiek izlikti arī
citi interesanti uzziņas materiāli rubrikās: Vajadzīga grāmata, Izlasi!, Asini prātu!,
Skolasbiedri stāsta.
Ar bibliotēku var iepazīties arī Brocēnu vidusskolas tīmekļa vietnē
http://www.brocenuvsk.lv/

2009.gada 26.februāris

Bibliotekāres Arita Kukuka
Inese Kunkule

