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VISPĀRĪGAS ZIĽAS

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 robeţojas 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.

Novada ģerbonis oficiāli apstiprināts 2014. gada 15. maijā pie LR Valsts
Prezidenta.Brocēnu ģerbonis ir veidots uz spāľu tipa vairoga. Ģerboľa vairogs ar sudraba
diagonālu joslu ir sadalīts divās vienādās daļās. Sudraba josla simbolizē Brocēnu pilsētas
izcelsmi – bagātās kaļķakmens iegulas cementa raţošanai. 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 – 110km, līdz Liepājai - 107km,
līdz Saldum - 9,1km
Brocēnu novada kopējā teritorija ir 49851,4 ha
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Brocēnu novada teritorijas struktūra (procentuāli)
2%

31%

Brocēnu pilsēta
28%

Blīdenes pagasts
Cieceres pagasts

21%

18%

Gaiķu pagasts
Remtes pagasts

Teritorijas struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko īpatsvaru aizľem meţi 48,2%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 38%. Brocēnu novadā ir tādas derīgo izrakteľu
atradnes kā valsts nozīmes māla atradne, smilts atradne, smilts – grants atradne un kūdras
atradnes. Valsts nozīmes māla atradnē „Brocēni II‖ iegūto mālu cementa raţošanai izmanto
SIA „Cemex‖. Smilts atradnē iegūto derīgo izrakteni izmanto būvniecībai un cementa
raţošanai.

VADĪBAS ZIĽOJUMS
pieBrocēnu novada pašvaldības Konsolidētā 2014. 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 – 49851,4ha, t. skaitā 855ha aizľem Brocēnu pilsēta, 10034,9ha
Cieceres pagasts, 13804 ha Blīdenes pagasts, 15 606,1ha Remtes pagasts un 10581,3ha
Gaiķu pagasts.
Brocēnu novada pašvaldības domē ir 15 deputāti:
Zigmunds Georgs Fīrers
Inita Rulle
Rinalds Rullis
Daina Gredzena
Maija Golubeva
Daila Frīdmane
Ansis Ābuls
Arvīds Mēters
Inese Didrihsone
Jānis Sergejenko
Gatis Balahovičs
Vineta Sālava
Solvita Dūklava
Irēna Birgersone
Ārijs Sproģis
Deputāti darbojas trīs komitejās: finanšu komiteja, sociālā, izglītības un kultūras
komiteja, attīstības komiteja.
Finanšu komitejā:
Solvita Dūklava
Zigmunds Georgs Fīrers
Maija Golubeva
Inese Didrihsone
Gatis Balahovičs
Arvīds Mēters
Ārijs Sproģis
Vineta Sālava
Irēna Birgersone
Sociālā, izglītības un kultūras komitejā:
Jānis Sergejenko
Inita Rulle
Daila Frīdmane
Maija Golubeva
Irēna Birgersone
Attīstības komitejā:
Daina Gredzena
Arvīds Mēters
Ansis Ābuls
Zigmunds Georgs Fīrers
Rinalds Rullis
Solvita Dūklava
Ārijs Sproģis
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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.
Auditorfirma – SIA „Ievas Liepiľas birojs‖, reģistrācijas Nr.40003747546, saľemts 2015.
gada 14. aprīlī par līguma laušanu. 2015. gada 15. maijā noslēgts revīzijas pakalpojuma
līgums Nr. 15 ar SIA „Auditorfirmu Padoms‖ par 2014. gada Brocēnu novada pašvaldības
revīziju.
Novada vietējā pašvaldība ir vietējā vara, kas ar pilsoľu vēlētas pārstāvniecības –
Domes – un tās izveidoto institūciju un iestāţu 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 saľemt plašu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu,
radīt labvēlīgu vidi uzľēmējdarbības 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 2014. gadā bija šādas iestādes:
Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā:
 Brocēnu novada būvvalde;
 Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
 Brocēnu novada bāriľtiesa;
 Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests‖;
 Brocēnu novada pašvaldības iestādes ―Sociālais dienests‖ struktūrvienība„Dienas
centrs‖ (19.03.2014. domes lēmums Nr. 6, 9§);
 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 (ar 15.10.2014.);
 Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā‖.
Blīdenes pagastā:
 Blīdenes pagasta pārvalde;
 Blīdenes kultūras nams;
 Blīdenes pagasta bibliotēka;
 Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte‖ (ar 26.06.2014.);
 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;
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 Gaiķu pamatskola;
 Gaiķu bibliotēka;
 Gaiķu pagasta Tautas nams;
 Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka.
Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto skaits 2014.gadā vidēji 368
strādājošais.
Plānotie budţeta ieľēmumi 2014. gadā sastāda - 5 906 886 EUR, tai skaitā
nodokļa ieľēmumi - 2 835 768 EUR, nenodokļu ieľēmumi - 175 626 EUR.
Izdevumi – 6 106 462 EUR, kas procentuāli sastāda izpildvarai 9.04%, izglītībai
45.88%, sociālai aizsardzībai 10.48%, kultūrai 14.29%, pārējie izdevumi novirzīti
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Izpildītie budţeta ieľēmumi 2014. gadā sastāda 5 981 034 EUR, tai skaitā nodokļa
ieľēmumi 2 912 825 EUR, nenodokļu ieľēmumi - 265 580 EUR. Izdevumi - 6 066 162
EUR.
Nozīmīgākie veikumi novadā 2014. gadā:
 Brocēnu novada pašvaldība realizēja ELFLA1, LEADER2 projektu „Brocēnu
jauniešu centra „Kopā‖ vienkāršotā renovācija‖. Projekta nr. 13-02-LL16L413201-000007. Kopējās izmaksas - 14 386,23 EUR (t. sk. PVN 21%);
ELFLA finansējums 12 805,85 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām);
Brocēnu novada pašvaldības finansējums 1580,38 EUR. Īstenots 01.09.2013.31.12.2014.
 Turpinās vēl viens ELFLA, LEADER iesniegtais projekts ―Datortehnikas iegāde
Brocēnu Dienas centram, nodrošinot datortehnikas un interneta pakalpojumu
pieejamību Brocēnu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām‖. Projekta nr.
14-02-LL16-L413101-000005. Projekta kopējais finansējums 3199,53 EUR,
2379,82 EUR publiskais finansējums un 819,71 EUR (t.sk.21%PVN 555,29
EUR). Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums. Īstenots no 18.11.2014. –
turpinās ieviešana.
 Veiktas ielu rekonstrukcijas: Liepnieku un Meţa ielas krustojuma rekonstrukcija
EUR 29507,25; Stūru ielas rekonstrukcija EUR 10087,48; Ātrumu
ierobeţošanas vaļľa izveidošana Skolas ielā EUR 2444,58; Trotuāru bruģēšana
Jaunatnes, Liepu un Skolas ielās, kopējās izmaksas sastāda EUR 20541,47.
 Veikti labiekārtošanas darbi: sakoptas teritorijas gan Skolas, gan Lielcieceres
ielā, kā arī uzsākta pludmales sakopšana un paplašināšana, iztīrītas akas
Purvakroga un Biļļu kapos, nomainīts akas grods, ierīkotas apstādījumu dobes,
sakārtota teritorija gar Rīgas – Liepājas šoseju, iesākta teritorijas sakopšana
Liepu ielā – skvēra izveidošanai; uzstādītas norādes Brocēnu pilsētā;
 Izveidots un apstiprināts Brocēnu novada ģerbonis;
 Cieceres pagasta Lielciecerē un Blīdenes pagasta Stūros uzliktas atdzelţošanas
iekārtas, kā arī Stūros veikta ūdensvada tīkla rekonstrukcija;
 Gaiķu pagasta Satiķu centrā uzlikti jauni apgaismojuma stabi, pagalmos ierīkoti
apgaismojumi;
 Remtes pagastā veikts skolas remonts, uzlikti četri jauni apgaismes stabi,
nomainīts jauns apkures katls;
 Blīdenē izremontēts bibliotēkas telpas, kultūras namā uzsākts zāles remonts,
garāţas jumta konstrukcijas nomaiľa;
 Veikti vairāki remonti pašvaldības dzīvokļos Brocēnu novadā;
1

ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
LEADER - mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no
LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no ―apakšas uz augšu‖, kad iniciatīva nāk no vietējiem
iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
2
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Vairāki projekti sadarbībā ar SIA „Cemex‖ Iespēju fondu – tautastērpi korim
„Laiksne‖ un Gaiķu pamatskolas deju kolektīvam, Pašvaldības iestādes
„Sociālais dienests‖ Dienas centra atklāšana, Brocēnu bibliotēkas lasītavas
remonts un Pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas‖ nojumju izveidošana;
 Uzsāktas sarunas par sadarbības līgumu slēgšanu ar Moldovas, Vācijas un
Norvēģijas pilsētām;
 Izveidota un apstiprināta Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības
programma; dalība VARAM3 projektā „Nākotnes spēle‖ – „Brocēni šodien un
rīt‖; aktuālas ir sabiedriskās apspriešanas; ieviestas jaunas tradīcijas –
Jaundzimušo pasākums, Ziemassvētku tirdziľš, 11. Novembra pasākums,
tikšanās ar uzľēmējiem u.c.
Brocēnu novada lielākie uzľēmumi un darba devēji(pēc NVA4 datiem)– Brocēnu
novada pašvaldība; SIA „CEMEX‖, kas nodarbojas ar cementa raţošanu; SIA
„Balexmetal‖, nodarbojas ar metāla izstrādājumu raţošanu; SIA „Viduskurzemes AAO‖ –
sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes organizācija; SIA „Brocēnu ceļš‖
– transporta pakalpojumi. 2014. gada 30. jūnijā ārkārtas domes sēdē tika pieľemts lēmums
Nr. 13, 10§ „Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas deleģēšanu SIA „Brocēnu ceļš‖
saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 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‖.
2014. gada 27. augustā tika noslēgts līgums PPL/704 ar biedrību „Izaugsmes forums‖
„Par LEAN5 projekta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu‖, kuras darbības rezultātā 2014.
gada 21. oktobra Atzinumā tika konstatētas nepilnības grāmatvedības uzskaitē, kā arī,
ľemot vērā revidenta „Auditorfirmas Padoms‖ norādījumus saistībā ar trūkumiem
grāmatvedības uzskaitē, var secināt, ka gada pārskatā sniegtā informācija nesniedz
pārliecību par sniegtās informācijas precīzu un ticamu atspoguļošanu.
Saistībā ar SIA „Auditorfirmas Padoms‖ ir jāveic lietvedības, lietu arhīva,
pamatlīdzekļu ārkārtas inventarizācija, iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, 2014. gada
grāmatvedības uzskaites analīze.

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja:

S. Dūklava

3

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
5
LEAN - sistēmas mērķis – izmantojot mazākus resursus, radīt lielāku vērtību klientam un palielināt savu
konkurētspēju. Tas tiek sasniegts, likvidējot vai mazinot klientam un uzľēmumam vērtību neradošos
procesus, radot pastāvīgas pilnveidošanās kultūru organizācijas iekšienē.LEAN būtību vislabāk definē divi
pamatprincipi: nepārtraukta pilnveidošanās un nevajadzīgu darbību (zaudējumu) likvidēšana.
4
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BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETA
LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
Brocēnu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudţeta, speciālā budţeta un
ziedojumu un dāvinājumu izpilde ieľēmumos un izdevumos salīdzinājumā ar 2013. gadu
un 2015. gada prognoze:
LVL
2013
4 122 360
1 934 505
93 790
242 531
1 851 534

EUR
2014
5 981 034
2 912 825
265 580
313 555
2 489 074

EUR
2015
6 225 741
3 072 378
326 331
371 756
2 455 276

4 276 101
555 137
34 617
15 606

6 066 162
680 609
51 063
85 966

6 381 925
810 744
59 384
33 477

412 910
543 414
1 887 322
398 563
428 532

866 187
905 306
2 626 214
537 344
313 473

1 061 483
984 446
2 572 808
655 170
204 413

Speciālā budţeta ieľēmumi t.sk.:
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi

168 277
96 807
71 120
350

294 854
163 865
130 884
105

301 330
163 865
137 465

Speciālā budţeta izdevumi:

108 188

171 264

707 678

Saľemtie ziedojumi un dāvinājumi:

12 837

28 212

Izlietotie ziedojumi un dāvinājumi:

14 204

24 824

Pamatbudţeta ieľēmumi t.sk.:
Nodokļu ieľēmumi
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi
Transferti
Pamatbudţeta izdevumi t.sk.:
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta un kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Aizľēmumu atmaksa

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Sabiedrības
nosaukums,
reģ Nr.
Brocēnu ceļš
SIA,
58503006251
Brocēnu
siltums SIA,
48503007414
KOPĀ:

Piederošās
kapitāla
daļas, %

Ieguldījuma
bilances
vērtība,
EUR

100

Iegādes,
izveidoša
nas
vērtība,
EUR
14229

90781

Radniecīgās
sabiedrības
pašu kapitāla
vērtība,
EUR
105010

Radniecīgās
sabiedrības
peļľa vai
zaudējumi,
EUR
-7114

99,4

563777

-25520

538257

40 228

X

578006

65261

643267

33 114
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Ieguldījumi uzskaitīti atbilstoši pašu kapitāla metodei, ľemot vērā sabiedrības pašu
kapitāla vērtību 2014. gada 31. decembrī. Uz pārskata iesniegšanas brīdi, SIA „Brocēnu
siltums‖ nebija iesniedzis uzľēmuma gada pārskatu, tādēļ pārskatā izmantoti iepriekšējā,
2013. 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
94582

47,67

145844

X

358384

Piezīmes

Sabiedrības kapitāla daļas
pārľemtas Saldus rajona
padomes reorganizācijas
procesā 2009. gadā
Sabiedrība pārskata periodā
vēl nav uzsākusi saimniecisko
darbību

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

Piederošās
kapitāla
daļas, %

Ieguldījuma
daļas
nominālvērtība,
EUR

Piederošās
kapitāla
daļas
31.12.2013.,
%

Ieguldījuma
daļas
nominālvērtība,
EUR

7,708

32036

7.708

32036

0,249

660

0.249

660

X

32696

X

32696
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NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
2014. gadā Brocēnu novada administratīvajā teritorijā bija spēkā šādi attīstības plānošanas
dokumenti:
 „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‖.
 „Brocēnu novada Attīstības programma 2014. – 2020. gadam‖ (apstiprināts ar
Brocēnu novada domes 17.12.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.25, 5§));
 „Brocēnu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam‖
(apstiprināts ar Brocēnu novada domes 21.05.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.
10, 10§)).

IEDZĪVOTĀJI

2013.gads

(Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem)
Iedzīvotāju Brocēnos Blīdenes Cieceres
Gaiķu
Remtes
skaits novadā
pagastā
pagastā
pagastā pagastā
6500
3176
808
1022
740
754

(uz 01.01.2014.)

2014.gads

6372

3106

797

1013

716

740

(uz 01.01.2015.)

Iedzīvotāju skaits – 6372, gada laikā iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par128
cilvēkiem.
2014.gadāBrocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti:
Teritorija
Dzimšanas
Laulības reģistri
Miršanas reģistri
reģistri
Brocēni
20
37
Cieceres pag.
6
5
Blīdenes pag.
4
7
Gaiķu pag.
8
7
Remtes pag.
8
18
Cita admin.terit.
0
0
Kopā:
46
23
64
2014. gadā Brocēnu novadā reģistrēti 46 bērni, un tas ir par 10 bērniem mazāk nekā
2013.gadā, kad tika reģistrēti 56 jaundzimušie. Jaundzimušo pulkā ir 17 meitenes un 29
zēni (2013. gadā bija 27 meitenes un 29 zēni). Nosakot paternitāti
(kad
vecāki
nesastāv laulībā) reģistrēti 25 bērniľi, 20 - dzimuši laulībā, 1 dzimšanas reģistri sastādīti
bez ziľām par tēvu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, laulībā reģistrēto bērnu ir mazāk. 18
ģimenē reģistrēti kā pirmie bērniľi, 17 – kā otrie, 6 – kā trešie, 3 – kā ceturtie, 1 – kā
piektais un 1 – kā sestais bērns ģimenē. Dvīnīši šogad nav reģistrēti.
.Vecāki bieţāk mazuļiem izvēlējušies vārdus: Emīlija – 2, Rebeka – 2, Roberts – 2,
Kristaps – 2, Mārtiľš - 3. Diviem puisīšiem un vienai meitenītei vecāki devuši divus
vārdus. Vecāki ir izvēlējušies savām atvasēm arī retāk sastopamus vārdus: Polīna,
Herberts, Fricis, Niklāvs un Ketlīna.
Aizvadītajā gadā reģistrētas 23 laulības, kas ir par tieši tikpat, cik pagājušajā 2013.
gadā, trīs no tām reģistrētas ar ārzemnieku. Novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas - 18,
bet 5 laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā novada administratīvajā
teritorijā.
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Pagājušajā gadā mūţībā devušies 64 iedzīvotāji,36 sievietes un 28 vīrieši, tas ir par
11 iedzīvotājiem mazāk kā iepriekšējā gadā, kad mūţībā aizgāja 75 iedzīvotāji (sievietes –
41, vīrieši – 34).
Mirušo iedalījums pa vecuma grupām 2014. gadā
Vecums
0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
Kopā

Skaits
1
1
4
28
30
64

Sievietes
0
0
0
13
23
36

Vīrieši
1
1
4
15
7
28

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai veicinātu informatīvo saikni ar Brocēnu
novada iedzīvotājiem novada
pašvaldība nodrošina šādus pasākumus:
 par pašvaldības budţeta līdzekļiem tiek izdots laikraksts „Brocēnu novadā‖. 2014.
gadā sagatavoti 7 pašvaldības informatīvā laikraksta izdevumi.
 informācija, kas skar pašvaldību un tās iedzīvotājus, ir atrodama interneta mājas
lapā www.broceni.lv.
 Brocēnu novada domes sēdēs piedalās laikraksta „Saldus Zemes‖ ţurnālisti.
 Brocēnu novada domes sēdēs pieľemtie lēmumi, sēţu protokoli ir pieejami ne tikai
Brocēnu novada domē, bet arī pagastos: Blīdenes pagastā, „Ievas‖; Remtes
pagastā, „ Kantora ēka‖; Gaiķu pagastā, „Tautas nams‖ un novada bibliotēkās.
 lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu
izlemšanā tiek organizētas publiskās apspriešanas.
 2014. gadā Brocēnu novada pašvaldības informācijas nodaļas dokumentu aprite:
 saľemtie dokumenti:
no fiziskām personām – 1331;
no juridiskām personām – 982;
kopā: 2313
 izejošie dokumenti:
fiziskām personām – 467;
juridiskām personām – 723;
kopā: 1190.
 apstrādātie rēķini – 5180.

VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt seminārus, apmācības un kvalifikācijas
celšanas kursus, ja darba devējs akceptē šīs apmācības nepieciešamību attiecīgajam
speciālistam.
LEAN projekta realizēšana Brocēnu novada pašvaldībā sadarbībā ar biedrību
“Izaugsmes forums”
Projekta mērķis: veikt Brocēnu novada pašvaldības darbības izpēti un ieviest
uzlabojumus ārējo un iekšējo klientu apkalpošanā un aprūpē.
Projekta realizēšanas laiks: no 2014.gada septembra – 2015.gada maijam.
Projekta saturs:
1. sagatavošanās posms - tiek noteikta projekta joma, veikta priekšizpēte un izvirzītas
hipotēzes;
2. analīze - tiek definētas problēmas, intervijas ar projektā iesaistītajām pusēm, veiktas
apmācības un grupu darbi problēmu cēloľu izzināšanai;
3. izstrāde - noteikti problēmu risinājumi;
11
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4. ieviešana - tiek īstenots pilotprojekts, kurā tiek īstenoti izstrādātie problēmu risinājumi;
5. nostiprināšana- tiek nostiprinātirisinājumi.
Mērķa grupa:
 vidēji 21 darbinieks,
 3 pagastu pārvaldnieki,
 Pašvaldības iestādes „Sociālais dienests‖ vadītāja un viena darbiniece.
Projekta gaitā:
 Tika organizētas 18 lielās grupas sanāksmes un 17 mazo grupu sanāksmes;
 veiktas individuālās pārrunas ar katru darbinieku;
 veikta darbinieku „ēnošana‖;
 darbinieki tika iepazīstināti ar LEAN teoriju un rīkiem;
 vadīts seminārs par organizācijas kultūru un vērtībām, darbinieku motivāciju
un DocLogix programmu;
 veikta aptauja par Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbību;
 darbinieki aizpildīja aptaujas anketu par apmierinātību pašvaldībā;
 LEAN projekta eksperti JaroslavsRomanovičs un Inga Grendesniedza
ieteikumus darba pilnveidei Grāmatvedības nodaļai, Personāla nodaļai,
Informācijas tehnoloģiju nodaļai un Sociālās aprūpes centram ― Atpūtas‖;
 trim darbiniekiem bija iespēja doties pieredzes apmaiľā uz Jēkabpils novada
pašvaldību, lai redzētu, kā tur ir izdevies ieviest LEAN projektu pašvaldības
darbībā.
Projekta rezultāts:
 pašvaldībā attieksme pret darbinieku ir pozitīva;
 ir jūtama kopības sajūta un komandas veidošana;
 iestādē tiek ieviestas pārmaiľas, lai uzlabotu darba kvalitāti;
 analīzes gaitā tika apzinātas problēmas un piedāvāti risinājumi izmantojot
LEAN rīkus nodaļu darbību uzlabošanai;
 Attīstības nodaļai ir izdevies veiksmīgi pielietot projektā gūto metodi – ieviest
nodaļas sapulces, kas tiek organizētas pēc projektā ieteiktās metodes;
 katru otro nedēļu, trešdienās, pašvaldībā tiek organizētas sapulces, kurās
piedalās administrācija, pagastu pārvaldnieki un nodaļu vadītāji, sapulcēs tiek
pārrunāts paveiktais darbs un plānotie darbi turpmāk;
 darbiniekiem ir pieejama LEAN projekta darba mape elektroniski, kurā ir
ievietoti projekta gaitā izstrādātie un apgūtie materiāli, kurus var izmantot
turpmākam darbam;
 pie projekta vadītājas ir pieejama LEAN bibliotēkas materiāli, ar kuriem
darbinieki var iepazīties.
LEAN projekta uzturēšana:
 Reizi pusgadā, novembrī un maijā, tiks veikts LEAN projekta audits;
 Ieviesto risinājumu monitorings;
 Pārrunas ar darbiniekiem.
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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
iestāţu attīstību, savu darbu turpina Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa.
Brocēnu novada izglītības mērķi un uzdevumi 2013./2014. mācību gadā:
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.
Audzināšanas darba uzdevumi:
1. Stiprināt skolēnu pilsoniskās apziľu, valstiskuma identitāti un patriotismu,
gatavojoties Latvijas Republikas 95. gadadienai.
2. Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību skolas un vietējās kopienas izglītības un
kultūrvides veidošanā.
Lai īstenotu izvirzītos mērķus un uzdevumus, 2013./2014. mācību gadā tika
organizētas sekojošas aktivitātes:
2013.g.
12. – 14. augustam notika tradicionālā pedagogu augusta konference, kuras ietvaros
bija iespēja pedagogiem pilnveidoties par tēmām: „Dzīves un dabas matemātika‖,
„Publiskā runa un vingrinājumi‖, „7 domāšanas stadijas‖, „Bioenerģija un es‖, „Skolotāja
kā sieviete‖.
24. augustā tika organizēts seminārs pirmsskolas izglītības iestāţu skolotāju palīgiem
„Laime kā prasme‖.
12. septembrī direktori,direktora vietnieki un metodisko apvienību vadītāji devās
pieredzes apmaiľas braucienā uz Sabiles vidusskolu, Talsu valsts ģimnāziju un
sākumskolu, tikāmies ar rotkali H. Jaunzemi un koktēlnieku I. Baľķi. Brauciens noslēdzās
folkloras sētā „Jāľkalni‖.
2014. g.
19. martā tika organizēta Brocēnu novada pedagogu konference „Inovācijas
kvalitatīvam izglītības procesam‖. Konferencē pedagogiem bija iespēja pilnveidoties par
tēmām: „Starpdisciplinārās mācības kā praktiskas kreativitātes avots‖, „Rosīties-rosinātsaľemties-uzľemties – četri svarīgākie veiksminieka balsti‖, „Mācību stunda - mans
zīmols‖, „Skola, kādā es gribētu mācīties‖.
28. maijā tradicionāli tika organizēti Brocēnu novada izglītības iestāţu Darba svētki,
skolēniem un pedagogiem tika pasniegtas „Gada sasniegumu‖ stipendijas par
sasniegumiem olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos un sacensībās.
No 27. - 31. oktobrim izglītības iestāţu direktoriem un direktoru vietniekiem tika
organizēti „A programmas‖ pilnveides kursi „Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē:
inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā‖.
20. novembrī klašu audzinātājiem tika organizēta sadarbības darbnīca „Klasvadība
un emocionālā inteliģence‖.
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Brocēnu novadā ir 7 izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Blīdenes, Gaiķu un Remtes
pamatskolas, PII „ Mūsmājas‖, PII „ Varavīksne‖, Brocēnu novada bērnu un jaunatnes
sporta skola.

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
mūţizglītībai.
Īstenojamās izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām
N.

Programmas nosaukums

Kods

Licences
Nr.

Skolēnu
skaits

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
Pamatizglītības otrā posma
(7.-9.klase) programma (padziļināta
matemātika, ģeogrāfija, fizika, ķīmija)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
(padziļināta matemātika un informātika)
programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programma (padziļināta
angļu valoda)
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena (padziļināta
informātika) programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programma (neklātiene)
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma
(neklātiene)
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena mazākumtautību
programma
Pamatizglītības programma

21 0111 11
21 0156 11

V - 5411
V - 4273

289
17

23 0111 11

V - 2400

19

31 0130 11

V - 2243

45

31012011

V - 2241

15

31 0110 11

V - 2239

12

31 0120 13

V - 4076

22

31 0110 13

V - 4075

8

31 0110 21

V - 2240

7

21 0111 13

V- 6238

50

p.k.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
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Pedagogu kvalitatīvais sastāvs
Skolā strādā 49 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors, 4
vietnieki (1 ar pilnu slodzi un 3 ar nepilnu slodzi). Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā
atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
pamatdarbā strādā 42 skolotāji.
 ar augstāko pedagoģisko izglītību - 47
 ar maģistra grādu – 19
 ar vidējo speciālo medicīnisko izglītību – 1 (pulciľa skolotāja)
 ar vidējo speciālo mūzikas – 1 (koncertmeistars)
Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā:
 sociālais pedagogs;
 skolotāja palīgs 1.klasēs;
 psihologs;
 logopēds;
 skolas māsa.
Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāţam:
 līdz 4 gadiem -5
 5-9 gadi – 1
 10-19 gadi –9
 20-29 gadi –14
 virs 30 gadiem -20
Skolas īpašie piedāvājumi:
 izglītību veicinoša un sakārtota skolas fiziskā un mācību vide;
 veselību veicinoša skola ar ilgstošu pieredzi;
 inovatīvās pieredzes skola;
 īpaši iekārtoti dabaszinību un matemātikas kabineti;
 moderno tehnoloģiju pieejamība mācību procesā;
 dzīves prasmju izglītība;
 ţurnālistikas, retorikas kurss vidusskolā;
 sporta novirziena klase;
 neklātienes programmas vidusskolā;
 neklātienes un tālmācības programma 1.- 9.klasei;
 dabaszinātľu un matemātikas programma 7.- 9.klasei;
 starpnovadu olimpiādes 1.-9.kl. skolēniem;
 slidošanas iespējas sporta stundās;
 skolēnu motivēšanas sistēma;
 labiekārtots internāts;
 plašs ārpusstundu nodarbību piedāvājums skolā un Brocēnu kultūras un
izglītības centrā, Brocēnu sporta skolā;
 daudzveidīga un veselīga ēdināšana;
 skolas atvērtība kopienas interesēm.
Skolas vērtības:
 skolēni;
 skolas tradīcijas;
 absolventu konkurētspēja;
 pedagogu profesionalitāte, atvērtība inovācijām un eksperimentiem;
 sadarbība ar SIA „Cemex‖;
 projektu pieredze;
 biedrības „Kamols‖; „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments‖.
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Piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāte, novērtējums, optimizēšanas
pasākumi. Budţeta izlietojums
2014. gada budţeta izlietojuma izpilde
Budţeta izdevumu pozīcija
EUR
Darba samaksa
560437
Darba samaksas nodokļi, darbinieku apdrošināšana
132207
Darba komandējumi
1758
Pakalpojumi
182679
Biroja preces, inventārs
44867
Periodikas iegāde
618
Pamatlīdzekļi
14683
Sociālie pabalsti
7514
No minētās summas 552370.00 EUR sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un 392393.00 EUR 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.
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums. Nozīmīgākie pirkumi, remonti,
būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšanā.
Skolas esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot biedrību un projektu finansētāju
īpašumu):
datori
84
printeri
15
skeneri
2
projektori
30
Interaktīvās tāfeles
7
kopētāji
3
Kodoskopi
4
Televizori
3
Dokumentu kamera
1
Digitālie fotoaparāti
2
Web kamera
1
Videokamera
1
Nozīmīgākie remonti – jaunā korpusa fasādes siltināšana un ieejas mezgla
kosmētiskais remonts – izmaksas – EUR 6790; remonta izpildes laiks – jūnijs, 308.
kabineta kosmētiskais remonts – izmaksas – EUR 3545;-, remonta izpildes laiks – jūlijs,
407. kabineta remonts – izmaksas – EUR 3455;-, remonta izpildes laiks – jūlijs;
401.kabineta remonts – izmaksas – EUR 3519;- remonta izpildes laiks – augusts. Minēto
darbu finansētājs – pašvaldība.
Nozīmīgākie pirkumi: grāmatas un mācību līdzekļi– EUR 13202;- biroja preces un
sīkais inventārs – EUR 16377;- pamatlīdzekļi - 6 projektori, 10 datori, 1 interaktīvā tāfele.
Realizējot novada izglītības iestāţu informatizācijas projektu, visas skolas telpas
nodrošinātas ar interneta pieslēgumu.
2013./2014. m. g. olimpiāţu un konkursu uzvarētāji:
Valodas:
Dace Preisa:
1.v. starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Mairita Neilande);
1.v. novada pētniecisko darbu lasījumos (sk.L.auraMiķelsone);
2.v. starpnovadu angļu valodas olimpiādē (sk. Natālija Ivanova);
Atzinība starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Krūtaine).
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JeļenaSušinska:
1.v. starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Krūtaine);
1.v. starpnovadu mājturība un tehnoloģijas I olimpiādē (sk. Inita Valtere);
1.v. novada pētniecisko darbu lasījumos (sk.L.auraMiķelsone);
2.v. novada mūzikas olimpiādē (sk. Aija Zakovska);
3.v. starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Mairita Neilande)
Liene Jamščikova:
1.v. starpnovada latviešu val. un literatūras olimpiādē (sk. Ļena Zvaigzne).
Jānis Dombrovskis:
Atzinība starpnovadu latviešu val. un literatūras olimpiādē (sk. Mairita Neilande).
Laura Briede:
Azinībastarpnovadu latviešu val. un literatūras olimpiādē (sk. Mairita Neilande).
Nora Grišāne:
2.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Svetlana Tarasova);
3.v. starpnovadu latviešu val. un literatūras olimpiādē (sk. Svetlana Tarasova).
Kristiāna Kudrašova:
2.v. starpnovadu angļu valodas olimpiādē (sk. Kristīne Oliľa).
KristersStepanovs:
Atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē (sk. Daiga Barančane)
Gints Jasmonts:
Atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē (sk. Daiga Barančane).
Karīna Ēbere:
2.v. starpnovadu angļu valodas olimpiādē (sk. Natālija Ivanova).
Karīna Beķere:
2.v. starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Oksana Visocka).
Eduards Krūtainis:
1.v. starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Natālija Ţameida).
Ţanna Teļnova:
2.v starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Oksana Visocka);
3.v novada mūzikas olimpiādē (sk.AijaZakovska).
Dmitrijs Pokatovs: 1.v. starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Natālija Ţameida).
Nika Korľijenko:
Atzinība starpnovadu krievu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Krūtaine);
1.pakāpe novada pētniecisko darbulasījumos (sk. Daiga Barančane).
RomansMaags:
3.pakāpe valsts publiskās runas konkursā (sk. Inta Muiţarāja);
2.v. starpnovadu vācu valodas olimpiādē (sk. Vija Zusmane).
Matemātika un dabaszinības:
Signe Dţuljeta Ziediľa:
3.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Digna Virkstene)
Dana Gakute:
Atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Vineta Mielava)
3.v. novada mūzikas olimpiādē (sk.Aija Zakovska)
Miķelis Topecs:
1.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Vivita Ķezbere)
Raivis Atteka:
1.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Jolanta Atteka)
3.v starpnovadu informātikas olimpiādē (sk. Ivars Atteka)
Mareks Lazda:
2.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē (sk. Dace Viļumsone)
Rūta Alma Vicinska:
3.v. starpnovadu sākumskolas kombinētā olimpiādē (sk. Daiga Staško)
EvlisPlācis:
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Atzinība starpnovadu fizikas olimpiādē (sk. Anete Milta)
1.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
1. pakāpe Kurzemes reģiona konkursā „Kultūras kanons‖
Kristaps Siksna:
1.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
Sanita Ziediľa:
2.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
Signija Štrāla:
3.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
2. pakāpe starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Daiga Barančane)
Atzinība – Kurzemes reģionaZPD lasījumos (sk.Daiga Barančane)
Lana Krūtaine:
3.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
Armands Plikgalvis:
3.v. starpnovadu ķīmijas olimpiādē (sk. Vita Banzena)
Vēsture un mākslas:
Antra Brūvere:
3.v.starpnovadu vēstures olimpiādē (sk. Laura Miķelsone)
Ričards Juris Sproģis:
3.v. starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē (sk. Gunārs Guntis Barons)
Ţanis Grundmanis:
Atzinība starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē (sk. Gunārs Guntis
Barons)
Dora Liekmane:
1.v. starpnovadu kristīgās mācības olimpiādē (sk. Maira Jefimova)
Linda Breidaka:
1.v. starpnovadu kristīgās mācības olimpiādē (sk. Maira Jefimova)
Elizabete Vorobjova:
3.v. starpnovadu kristīgās mācības olimpiādē (sk. Maira Jefimova)
Paula Raboviča:
2.v. starpnovadu konkursā „Rotāsimies, meitenes‖ (sk. Inita Valtere)
Daniela Jevdokimova:
2.v. starpnovadu konkursā „Rotāsimies, meitenes‖ (sk. Inita Valtere)
Mārtiľš Grundmanis:
Atzinība starpnovadu konkursā „Pulkstenis‖ – (sk. Gunārs Guntis Barons)
Ansis Grišāns:
Atzinība starpnovadu konkursā „Pulkstenis‖ –(sk. Gunārs Guntis Barons)
Beāte Sergejeva:
Atzinība Kurzemes novada vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Aiva Šteina)
Anna Lūcija Lavrinoviča:
2.v. novada mūzikas olimpiādē (sk. Aija Zakovska)
Pētnieciskie darbi:
Krišs Kopštāls:
2.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Irēna Brēdiķe)
ErnestsBušmanis:
2.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Inese Kunkule)
Agnese Nābele:
1.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Daiga Barančane)
Megija Petrova:
2. pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Daiga Barančane)
Kristiāna Zariľa:
2.p. novada pētnieciskie darbi(sk. Inta Muiţarāja)
EndijaKlimoviča:
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1.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Daiga Barančane)
Oskars Soroka:
2.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Daiga Barančane)
Egils Milnis:
2.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Anete Milta)
HeidijaSergejeva:
2.pakāpe novada pētniecisko darbu lasījumos (sk. Inita Valtere)
Ţanis Andersons:
2.pakāpe starpnovadu zinātniski pētnieciskā darba (turpmāk – ZPD) lasījumos (sk.
Daiga Barančane)
1.pakāpe Kurzemes reģiona ZPD lasījumos (sk. Daiga Barančane)
2.pakāpe Valsts ZPD lasījumos (sk. Daiga Barančane)
1.pakāpe Kurzemes reģiona konkursā „Kultūras kanons‖ (sk. Inta Muiţarāja)
Kristaps Ķezberis:
2.pakāpe starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Anete Milta)
3.pakāpe starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Anete Milta)
Signe Zommere:
2.pakāpe starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Inta Muiţarāja)
Madara Miķelsone:
1.pakāpe starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Inta Muiţarāja)
1.pakāpe Kurzemes reģiona konkursā „Kultūras kanons‖ (sk. Inta Muiţarāja)
AtzinībaKurzemes reģiona ZPD lasījumos (sk. Inta Muiţarāja)
Konkursi:
1. Konkurss „Enkurs‖ –3.v. Kurzemes reģionā, 4.v. valstī
Komandā- V. Andriško, A. Plikgalvis, R. Jurevics, R. Milts, M. Puriľš, E. Sauja, R.
Maags, J. Sokolovskis, T. M. Mednis, D. Pokatovs (sk. G. Sīle, N. Ozols).
2. CSDD konkurss 6.- 8.klašu skolēniem "Gribu būt mobils!"(Sk. A. Milta)
Brocēnu vidusskolas komanda piedalījās Liepājas reģiona pusfināla sacensībās, kas notika
Brocēnu vidusskolā, un ieguva 7.vietu. (Pavisam bija pieteikušās 491 komandas, 70 no tām
piedalījās pusfināla sacensībās.)
Komandas "Spridzeklīši - 2" dalībnieki:
Ansis
Egils
Oskars
Rihards Uldis
Ričards Juris

Grišāns
Milnis
Soroka
Sproģis
Sproģis

7.b klase
8.a klase
8.a klase
8.a klase
8.b klase

3. "Latvenergo" konkurss 8.-9.klašu skolēniem "eXperiments"(Sk. A. Milta)
Brocēnu vidusskolas komanda "A un B" Liepājas reģiona pusfināla sacensībās, kas notika
Liepājas Universitātē, un ieguva 3.vietu.
Komandas "A un B" dalībnieki:
Jeļena
Dace
Kristiāna
Rihards Uldis
Juris Jurģis
Ţanis

Sušinska (kapteine)
Preisa
Švaţa
Sproģis
Blūmentāls
Grundmanis

8.b klase
8.b klase
8.b klase
8.a klase
8.a klase
8.a klase

4. CSDD konkurss 4.-6.klašu skolēniem "Jauno satiksmes dalībnieku forums"(Sk. A.
Milta)
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Brocēnu vidusskolas komanda "Broči ripo!" piedalījās Brocēnu un Saldus novadu
sacensībās, kas notika Saldus sākumskolā, un ieguva 1.vietu. (Pavisam bija pieteikušās 11
komandas) Komanda ieguva tiesības startēt valsts fināla sacensības 6.un 7.jūnijā
"Ronīšos".
Komandas "Broči ripo!"dalībnieki:
Elīza
Rūta Elizabete
Madara
Matīss
Rihards
Aleksis
Rezervists Ričards

Milta
Ozoliľa
Utbarde
Arājs
Pavlovs
Vītols
Strikauskis

5.a klase
5.a klase
5.a klase
5.a klase
5.a klase
5.a klase
5.a klase

5. Latvijas tautas frontei 25. gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu konkurss
5.1. „Mans novads, mana pilsēta‖ (sk. A. Šteina)
1.v. Raivis Tomanis
2.v. Līga Gūtmane
2.v. Roberts Augustiľš
3.v.Estere Zaķe
3.v.Edijs Dombrovskis
3.v.Katei Kunkulei.
5.2. „Tāsdienasacīm‖ (sk. L. Miķelsone)
3.v. Laura Inapša
3.v.UģisGrantovskis
6.Starptautiskais Kerberafondakonkurss „Vēstureap mums‖ (sk. L. Miķelsone)
3.v. JeļenaSušinska
AtzinībaDace Preisa
7. Akcija „Idejošana‖(sk. L. Miķelsone, M. Neilande)
Uzaicinātas darbus prezentēt Rīgā: 10.A un 11.B klašu komandas.
Galveno risināmo problēmu raksturojums:
1. Sākumskolas („jaunās‖ skolas) ēkasstāvoklis
Ēka būvēta ar ļoti mazām, 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. „Vecās‖ skolasēkas 1. stāvavestibilastāvoklis
Skolas 1. stāva vestibilā remonts nav veikts apmēram 20 gadus un tā ir ar augstu
nolietojuma pakāpi. Sienas nav remontētas vēl ilgāku laiku, ir neestētiskas, ļoti
nolietojusies grīda, nekvalitatīvas durvis. Ir izveidota tāme un paredzēts veikt vestibila
remontu 2015. gadā.
3. Internātaguļamistabustāvoklis
Internāta guļamistabas nav remontētas vairāk kā 15 gadu, ir ar augstu nolietošanās
pakāpi, nekvalitatīvs apgaismojums, grīdas, sienas.
Brocēnu vidusskolas bibliotēkas teksta pārskats par 2014. gadu
Brocēnu vidusskolas bibliotēka dibināta 1966. gadā, tās mācību grāmatu fondu sāka
veidot 1969. gadā. Patlaban bibliotēkas fondā ir 25859 vienības, no kurām 17752 ir mācību
fonds, 8107 ir daiļliteratūra, metodiskā, pedagoģiskā un uzziľu literatūra. 2014. gadā
abonēti 18 periodiskie izdevumi (16 ţurnāli un 2 avīzes). Bibliotēkā arī ir pieejami daţādi
audiovizuālie līdzekļi (video kasetes, CD, DVD, audiokasetes), kā arī dāvinājumi.
Skolas bibliotēka ir būtiska skolas un izglītības daļa, tās darbības mērķis – līdzdalība
akreditēto izglītības programmas īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartam un
mācību priekšmetu programmām. Protams, galvenais uzdevums skolas bibliotekāram ir
palīdzēt skolēniem attīstīt informācijas lietošanas prasmes un iemaľas, spēju patstāvīgi
atrast nepieciešamos materiālus.
20

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Brocēnu vidusskolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras,
nozaru un uzziľu literatūras abonements, 1.-4. klašu abonements, lasītava un grāmatu
apstrādes telpa bibliotekāram.
Lasītāju skaits 2014. gadā ir 576, no kuriem 518 ir bērni un jaunieši līdz 18. gadiem,
bet pārējie 58 ir pedagogi un tehniskie darbinieki (apmeklējuma kopskaits – 12074).
Pavisam 2014. gadā izsnieguma kopskaits ir 9744 vienības (grāmatas, audiovizuālie
dokumenti, nošu dokumenti, seriālizdevumi u.c.).
Bibliotēkas fonds sastāv no daiļliteratūras, nozaru un uzziľu literatūras, mācību
fonda. Krājuma komplektēšana notiek ar skolotāju līdzdalību, rūpīgi izvērtējot, cik un kādi
mācību līdzekļi nepieciešami. Katru gadu fonds tiek pārskatīts un izľemtas novecojušās un
programmām neatbilstošās mācību grāmatas. Ienākošo un izslēgto grāmatu skaits pa
gadiem ir mainīgs, to nosaka piešķirtā pašvaldības nauda. Bibliotēkas krājumā 2014. gadā
ir ienācis 1927 jaunieguvums, no tiem 1779 mācību grāmatas. Pavisam izslēgti 1341
dokumenti (no tiem visas novecojušas mācību grāmatas).
Bibliotēkas fonda komplektēšanai finansējumu saľem no novada domes un valsts
dotācijām. 2014. gadā bibliotēka saľēma EUR 8790 valsts dotācijas un EUR 7826 no
novada domes. Ir saľemti arī dāvinājumi no daţādām valsts institūcijām, CEMEX.
Bibliotēkas darbs tiek novērtēts, lasītavas telpās tiek rīkoti daţādi mēroga pasākumi,
šeit darbus prezentē skolēni daţādos mācību priekšmetos. Sākumskolas skolēni starpbrīţus
izmanto, lai paspēlētos ar spēļu grāmatām, parisinātu kādu atjautības uzdevumu.

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

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

Iestādes darbības raksturojums
Blīdenes pamatskolā mācās 82 skolēni, tiek īstenotas 3 pamatizglītības programmaspamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem.
Mērķis: reālas, ilgtspējīgas izglītības kvalitātes nodrošināšana.
Galvenie uzdevumi:
 Mūsdienīga, humānajā pedagoģijā balstīta, saturiski piepildīta ikdienas pedagoģiski
metodiskā un mācību darba realizēšana
 Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošana, daţādošana sasniegumu paaugstināšanai
un pašatbildības veidošanai
 Projektu iespēju izmantošana ikdienas darbā atbilstīgi reālās dzīves vajadzībām un
karjeras attīstībai
 Personību attīstošas garīgās un fiziskās vides uzturēšana
Prioritāte:
 Svešvalodu mācīšanās un lietošana
 Lasītprasmes attīstīšana
 Erudīcijas veicināšana
Personāls
Pedagogu skaits
14
Tehnisko darbinieku skaits
7
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Izglītība
augstākā
pedagoģiskā

t.sk. ieguvuši maģistra skolotāji-mentori
grādu

skolotāji ar 4.kvalitātes
pakāpi

14
3
3
4
Plāni attiecībā uz personālu nākamajā gadā
Nākamajā mācību gadā pedagogi mainīsies 2 mācību priekšmetos – matemātikā /skolotāja
pensionēsies/ un krievu valodā /skolotāja samazinās darba slodzi.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā mācību gadā
Kolektīvi un pašdarbnieki kultūras iestādēs- Blīdenes tautas nama jauniešu deju kolektīva
vadītāja skolotāja Sanita Šampiľa-Bergmane.
Kolektīvu sasniegumi skatēs- 2.pakāpes diploms 1.-4.klašu ansamblim un korim skatē
(skolotāja Ē.Kreicberga), 2.pakāpes diploms 5.-9.klašu ansamblim un korim skatē
(skolotāja Ē.Kreicberga)
Nozīmīgākie pasākumi- Vasaras nometne skolēniem, Humānās pedagoģijas vasaras
nometne pedagogiem, Radošās domāšanas seminārs pedagogiem, dalīšanās darba pieredzē
ar kaimiľu novadu – Saldus, Auces, Jelgavas kolēģiem.
Apmeklētāju aptuvenais skaits- 200
Jaunas tradīcijas- Tēvu diena septembrī, Ģimeľu vakars martā, mācību gada beigās
skolēnam, kurš paaugstinājis savas sekmes par 1,0 balli dāvana- pārsteigums, šogad tas
atkal velosipēds un Skolas lepnuma, daţādu sasniegumu ieguvējiem, uzvarētājiem –
fotografēšanās pie skolas karoga.
Audzēkľu skaits sporta skolā, mūzikas skolā- Brocēnu sporta skolā- 5, Saldus mūzikas
skolā -6, Saldus mākslas skolā-4.
Sasniegumi sportā- 3.vieta 6.-7.klašu grupā starpnovadu sacensībās dambretē
Sasniegumi olimpiādēs
N. p. Skolēna
vārds,
k.
uzvārds
1.
Kristiāns Neilands
2.
Dāvids Maags
3.
Roberts Juška
4.
Elīna Kaļinka
5.
Ţanete Lagzdiľa
6.
Bruno Ţanis Bricis
7.
Laura Vilmane

Iegūtā
vieta
2.
A
1.
2.
A
2.
A

Mācību
priekšmets
mājturība
mājturība
angļu val.
latviešu valoda
matemātika
latviešu valoda
matemātika

Klase

Skolotājs

7.
6.
8.
2.
6.
7.
2.

L. Bergmanis
L. Bergmanis
R. Grietiľa
G. Reisa
D. Plaude
D. Masule
D. Plaude

Ārpusmācību darba rezultatīvākās aktivitātes
N.
k.
1.

2.

3.
4.

p.

Iegūtā
Klase
vieta
Iepazīsti Brocēnu novada
7.kl.
2.
vēsturiskās vietas
L. Plaude
8.,9.kl.
K. Deaka
Brocēnu četrcīľa
3.
S. Lapuķe
D. Gluškovs
R. Juška
7. kl.
L. Plaude
Folkloras bagātības smeļot
1.
A. Kulačkovskis
B. Bricis
Zinu, varu, daru!
2.
5.,6. Kl.
Aktivitāte

Skolotājs
L. Plaude
R. Bidiľa
M. Bašlika
I. Šampiľa

D. Masule
M. Bašlika,
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R. Muhitdinova
4.

Cits Eksperiments

1.

5.

Svešvalodu konkurss

3.

6.

LALIGABAS un
CHOCOLATE

7.

Skolēni eksperimentē

PURE

9.kl.
S. Lapuķe
K. Deaka
6.,7.kl.
K. Neimeta
Ţ. Lagzdiľa
L. Plaude
B. Bricis

I.R. Grante

L. Ţeltova
R. Grietiľa

1.

4. klase

R. Grante
D. Masule
R. Bidiľa

1.

M.Metla
Ţ. Lagzdiľa
D. Maags

M. Bašlika

Bibliotēku darba rādītāji
Bibliotēkā kopējais grāmatu skaits bija 7870.
2014./2015.mācību gadā iegādātas 210 jaunas mācību grāmatas, 271 daiļliteratūras
grāmatas, t.sk. 10 dāvinājuma grāmatas, bibliotēkas darbības nodrošināšanai pieejami 2
datori.
Iestāţu materiāli tehniskais nodrošinājums. Nozīmīgākie pirkumi, remonti
N.p.k. Nosaukums
1.
2.
3.
4.

Skaits

3 klašu telpas jaunā korpusa 2.stāvā
Molberti vizuālās mākslas kabinetā
Biroja mēbeles direktora vietnieces mācību darbā kabinetā
Gaismošanas iekārta zālei

3
15
3
1

Budţeta izlietojums
Budţeta izdevumu pozīcija

EUR

Darba samaksa
Komandējumi un dienesta braucieni
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs
Periodikas iegāde
Pakalpojumi
Pamatlīdzekļi

160 000
1 600
27 000
2 500
63 000
1000

No minētās summas 123245.20 EUR sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un 77708.00EUR 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 noturīgums, stabilitāte.
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Iesniegtie, realizētie, noraidītie projekti
N.p.k Projekta
nosaukums
1.

Projekts
iesniegts

Projekta
statuss

Projekta Projekta Projekta Līdzfinansētājs
mērķis
rezultāti kopējais
budţets

Āra
CemexIespēju
Daļēji
trenažiera
fonds
Iesniegts atjaunot
iegāde un
sporta
uzstādīšana
taku
Blīdenē
Strops

1289,00 Blīdenes psk.
Finansiālais
ieguldījums
EUR 200,69

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

Gaiķu pamatskola atrodas Gaiķu pagastā un nodrošina pamatizglītības apguvi
skolēniem no 1.-9. klasei. Skolēnu skaits šajās klasēs 2013./2014. mācību gadā bija 51
bērns. Mazā skaita dēļ ir apvienotie klašu komplekti: 1./3./ klase, 2./4./ klase, 5./6. Klase,
7./8. Klase. Šajā mācību gadā Gaiķu pamatskolas atradās vienā ēkā ar Remtes
pamatskolu,kuras skolēni pamatskolas telpās tika izvietoti uz remonta laiku.
Pie pamatskolas darbojas pirmsskolas jauktā vecuma bērnu grupa,kuru apmeklē
bērni no 2-4 gadiem. Kopējais bērnu skaits pirmskolā ir14 bērni.
Skolas galvenie mērķi: jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, skolēnu domes
atbildības paaugstināšana mācību procesa kvalitātes paaugstināšanā, ārpusstundu
pasākumu organizēšanā, skolēnu patriotiskā audzināšana.
Uzdevums: skolas mācību telpu vizuālais uzlabojums un interaktīvo tehnoloģiju
ieviešana mācību procesā.
Lai uzdevumu realizētu, skolā, atbilstoši standarta prasībām, tika iekārtoti mācību
kabineti: trīs kabinetos ir interaktīvās tāfeles, četri: aprīkoti ar stacionāriem projektoriem
un ekrāniem, kas nodrošina kvalitatīvu darbu mācību stundās, izmantojot interneta
iespējas.
Tuvākās, izvirzītās prioritātes:
 mūsdienīga,uz skolēnu centrēta, uz kompetencēm balstīta, mācību procesa
organizācija;
 izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu paaugstināšana;
 pedagogu profesionalitātes pilnveide.
Skolā kopā ar sākumskolu strādā14 pedagogi. No tiem – 2 maģistri, 4 skolotāji ir
apguvuši papildus specialitāti, 3 skolotāji strādā amata apvienošanas kārtībā. Skolā
veiksmīgi darbojas sociālais pedagogs un psihologs, ko pozitīvi novērtē gan skolotāji, gan
vecāki. Katru gadu, vadoties no iepriekš sastādīta plāna un atbilstoši Ministra Kabineta
noteikumiem, skolotāji paaugstina savas zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos.
Skolā kopā ar sākumskolu strādā 9 tehniskie darbinieki. Vecāki aptaujās pozitīvi
novērtē, ka skolas telpas un apkārtne vienmēr ir tīra un sakopta, kas, protams, ir skolas
sētnieces un apkopēju nopelns. Savukārt skolas saimnieks regulāri rūpējas par savlaicīgu
saimniecisko līdzekļu sagādi, bet vasaras periodā – par skolas apkārtnē esošo zālāju
appļaušanu.
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Lielākās veiksmes un sasniegumi
Skola jau trešo gadu pēc kārtas piedalās republikas dambretes sacensībās, šogad
valsts mērogā tika iegūta 4. vieta.Kopā ar Remtes pamatskolu apvienotajā komandā,
republikā tika iegūta 1. vieta rudens un pavasara krosā. Ar augstiem rezultātiem skolēni
piedalījās svešvalodu olimpiādēs, iegūstot 1. vietu. Skolā darbojas 6.-9. klašu ansamblis,
1.-4. klašu koris, 1.-5. klašu ansamblis, 1.- 4.klašu un 5.-8. klašu tautisko deju kolektīvs,
teātra pulciľš. Visi minētie kolektīvi regulāri piedalās novada skatēs. Konkursā ,,Balsis‖,
1.-4. klašu ansamblis tika izvirzīts Kurzemes novada skatei, kur ieguva 2. pakāpi.
Tradīcijas, svētki, pasākumi:
 septembris- Zinību diena;
 11. novembris – Lāčplēša diena;
 18. novembris – Valsts svētki;
 Ziemassvētki;
 2. februāris – Svečudiena;
 Mātes diena-skolā esošo kolektīvu atskaites koncerts;
 9. klase 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 ziľā visvairāk apmeklēti tādi pasākumi kā Valsts
svētki, Ziemassvētki, Mātes dienas atskaites koncerts. Šajos pasākumos vidēji no 56
ģimenēm ierodas vecāki no 35-45 ģimenēm.
Skolā darbojas informācijas centrs, kur ietilpst bibliotēka un lasītava. Lasītavā
atrodas datori ar interneta pieslēgumu, kurus skolēni izmanto, gatavojoties mācību
stundām, meklējot atbildes uz daţādu konkursu jautājumiem.
Materiāli tehniskais nodrošinājums, nozīmīgākie pirkumi, remonti
Tika pielāgotas un izveidotas no jauna telpas pirmskolas grupai skolā, izmantojot
skolā esošas klases. Visās klases ir nodrošināta interneta pieeja, kas atvieglo darbu
skolotājiem,strādājot ar e-klasi.
5. klasē darbam ir pieejama interaktīvā tāfele.
Iegāgātas jaunas digitālās klavieres, 2 portatīvie datori.
Budţeta izlietojums
Budţeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Darba komandējumi un dienesta braucieni
Biroja preces un inventārs
Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Pamatlīdzekļi
Pakalpojumi

EUR
106520
16
3671
2846
3884
2134
62898

No minētās summas 71492.14 EUR sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un 64203.00EUR 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.
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 Gaiķi-Saldus-Gaiķi.
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Esam piedalījušies „CEMEX‖ izsludinātājā projektā,
laukums pirmskolas grupai.
Visu gadu aktīvi darbojāmies visa novada skolu
pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
novadā‖.
Piedalījāmies baterijas vākšanas konkursā ,,Zaļā
elektropreču vākšanā.

kā rezultātā tapa jauns atpūtas
kopīgajā projektā: ,,Atbalsta
integrācijai izglītībā Brocēnu
josta‖, makulatūras vākšanā,

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 – sekmēt krietna (harmoniska, patstāvīga, brīva, radoša, atbildīga, zinoša)
cilvēka veidošanos pirmsskolas un pamatskolas vecumā sociāli ekonomisko procesu
pārmaiľu periodā.
Uzdevumi– tiek izvirzīti divi veidi – mācību un audzināšanas
Mācību:
 Nodrošināt izglītības procesa nepārtrauktību no pirmsskolas līdz pamatizglītības
ieguvei.
 Veicināt un nodrošināt skolēnu mērķtiecīgu, neatlaidīgu un sistemātisku
izglītošanos, ievērojot katra individuālās spējas.
 Nodrošināt maksimāli labvēlīgus mācīšanas un mācīšanās apstākļus un iespējas.
 Radīt iespējas skolēna personības vispusīgai attīstībai, respektējot skolēnu intereses
un spējas.
 Veicināt skolas pozitīva tēla veidošanos.
Audzināšanas:
 Pilnveidot sadarbības prasmes; veidot un uzturēt estētiski sakoptu vidi; izkopt
skolas tradīcijas.
 Attīstīt skolēnos spējas apkārtējās vides un dabas iepazīšanā un aizsardzībā –
„dzīvot saskaľā ar dabu‖.
 Veicināt humānu un tolerantu attieksmi savstarpējās attiecībās.
 Attīstīt izglītojamo nacionālo un valstisko identitāti, veicināt patriotismu.
Pilnveidot izglītojamo izpratni par ētiskajiem principiem, realizējot tos ikdienas
saskarsmē.
2014. gada 1. septembrī mācības Remtes pamatskola uzsāka iepriekšējā mājvietā Remtes pilī. Skolā mācās 43 skolēni, pirmsskolas grupās – 16 bērni.
26

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Brocēnu novada Remtes pamatskolā 2014./2015. m. g. tiek realizētas
Programma

Klases

Kods

Licences nr.

Izdošanas
datums

Skolēnu
skaits

Pamatizglītības profesionāli
1.- 7.
orientētā virziena programma
(dabaszinībās)

21014111 V- 7791

05.02.2015.

23

Pamatizglītības programma

8.- 9.

21010000 V - 7790

05.02.2015.

13

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

1.- 9.

21015811 V - 7793

05.02.2015.

7

01011111 V - 7789

05.02.2015.

16

Pirmsskolas izglītības
programma

Pedagogu sastāvs
Skolā strādā 16 pedagogi. Trīs no tiem ir pirmsskolas skolotājas. Visi pedagogi ir ar
atbilstošu izglītību.
Izglītība
Augstākāizglītība, tai skaitā:
maģistri
Ar augstāko pedagoģisko izglītību
Apguvuši papildus vairākas augstākās izglītības
Nav augstākā izglītība
Pavisam

Skaits
15
1
14
3
1
16

Piezīmes
Izglītības vadība
Studē RPIVA6

Sakarā ar skolas adreses maiľu, nomainītas visas skolas licences, programmas un
iestādes akreditācijas lapas.
Skolā ir 5 klašu komplekti, no tiem 2 sākumskolas klasēs. Skolēnu skaita
samazināšanās rezultātā, skolā ir apvienotās klases: 1./3. klase,, 5/6. ;7./8. 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 regulāri –reizi gadā veic visu skolēnu
zobu pārbaudi un labošanu. Skolas tehniskā personāla slodţu sadalījums optimāls. Skola
tiek uzturēta mācību procesa realizācijai atbilstošā stāvoklī.
Personāla tālākizglītība
Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaľā ar skolas attīstības plānā noteiktajām
prioritātēm un attiecīgā brīţa nepieciešamību. Skolotāji metodiskās komisijās regulāri
apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju. Skolā notiek metodiskie pasākumi, kurus
vada gan skolotāji, gan vieslektori. Laba sadarbība šajā ziľā 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
daţādiem 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
6

RPIVA – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
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tālākizglītībai ir ļoti būtiska nozīme. Metodiskajās komisijās skolotāji apsprieţ
tālākizglītības vajadzības un iespējas. Komisiju sēdēs skolotāji apmainās ar tālākizglītībā
iegūto informāciju un jaunu metoţu pielietošanu mācību stundās. Visi skolotāji ir
apmeklējuši valsts noteikto obligāto tālākizglītības minimumu. Liela daļa skolotāju
apmeklē papildus tālākizglītības kursus saskaľā ar piedāvājumu un attiecīgā brīţa
nepieciešamību un aktualitātēm.
Skola 2014. gada oktobrī sesto reizi ieguva Ekoskolas Zaļo karogu, tāpēc gan
mācību, gan audzināšanas darbs ir saistīts ar skolas izvēlēto gada tēmu „Veselīgs
dzīvesveids‖. Ekoskolas nosaukums uzliek skolai obligāti veikt daţādus uzdevumus,
piemēram, saskaľot mācību un audzināšanas darbu par izvēlēto gada tēmu, stādīt meţu,
gatavot putnu būrus, veidot patīkamāku skolas vidi un apkārtni.
Skolas īpašie piedāvājumi
 pils parks,dabas takas,sporta laukums;
 plašs interešu izglītības piedāvājuma klāsts;
 profesionāli pedagogi un tehniskie darbinieki;
 labi sasniegumi mācību olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos;
 skolas apkārtējā vide, zaļā zona;
 pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem;
 ,,Skolaslepnuma‖ balvas skolēniem;
 olimpiāţu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem
apbalvošana mācību gada beigās;
 aktīva sadarbība ar visām novada skolām;
 stomatologa pieejamība;
 materiālu klāsta ziľā – plašs skolas un pagasta vēstures muzejs.
Skolas interešu izglītības programmas: sportā, vides izglītībā, kultūrizglītībā
 vides pētnieki;
 vokālais ansamblis 1.- 4. kl.;
 vokālais ansamblis 5.- 9. kl.;
 sporta spēles daţādām klašu grupām;
 sarīkojumu dejas;
 teātris;
 skolēnu organizācija – mazpulks.
Tradīcijas
1. Zinību diena kopā ar vecākiem;
2. Miķeļi;
3. Mazpulcēnu raţas skate;
4. Skolotāju diena;
5. Mārtiľdienas ar tirgus kopā ar vecākiem;
6. Lāčplēša diena;
7. 18. novembris kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem;
8. Ziemassvētki kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem;
9. Meteľi;
10. Atvērto durvju dienas;
11. Lieldienas;
12. Katru gadu viena tālāka ekskursija skolēniem kopā ar skolotājiem;
13. Mātes dienas koncerts kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem;
14. „Pēdējais zvans‖ kopā ar 9. klases vecākiem;
15. Pasākums „Es savai skolai‖- olimpiāţu, konkursu, sporta sacensību, godalgoto
vietu ieguvēju, izglītojamo un skolotāju apbalvošana pēdējā skolas dienā;
16. Izlaidums.
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Budţeta izlietojums
Budţeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas materiāli
Biroja preces
Pamatlīdzekļi
Periodikas iegāde

EUR
93811
3242
4058
1235
2370
151

No minētās summas 71740.25 EUR sastāda valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai pamatskolā un 49685.00 EUR 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.
Dalība olimpiādēs
1. Latv. val. un literatūra 9. klasei
2. Mājturība (zēniem) 8. klasei- 7. vieta
3. Mājturība (zēniem) 9. klasei
4. Kombinētā olimpiāde 4. klasei- 6. vieta
5. Sākumskolas matemātikas olimpiāde 4. klase
6. Lietišķās informātikas olimpiāde
7. Matemātikas olimpiāde
8. Mājturības un tehnoloģiju 2 olimpiāde Rīgas Amatniecības vidusskolā.
9. Valsts atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm
10. Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm Kandavā
Konkursi
1. Brocēnu novada dabaszinību konkurss 5.- 6. kl.
2. Mājturības konkurss 5.- 6. kl. meitenēm
3. Brocēnu novada svešvalodu konkurss 6.- 7. kl.
Sports
07.02.-Saldus un Brocēnu novadu skolnieku sacensības basketbolā 8.-9.kl.zēni
21.02.- Vieglatlētika telpās Saldus sporta komplekss
14.03.- Volejbols 8.-9.kl. zēniem Saldus sporta komplekss
25.04.-Pavasara kross Kalnsētas parkā 4.-9.kl. skolniekiem
29.04.-Pavasara kross Rīgā Anniľmuiţas parkā 4.-9.kl. skolniekiem
14.05.-Vieglatlētikas sacensības Druvā 8.-9.kl. skolniekiem
21.05.-Brocēnu novada 1.-3.kl. skolnieku stafešu sacensības Blīdenē
12.09.-Futbols 8.-9.kl.zēniem Brocēnos
26.09.-Rudens krosa stafešu sacensības Kalnsētas parkā 4.-9.kl.skolniekiem
09.10.-Kross Rīgā 4.-9.kl.skolniekiem
24.10.-Florbols 8.-9.kl. zēniem Šķēdē
14.11.-Fināls florbolā 8.-9.kl. zēniem Druvā
21.11.- Florbols 6.-7.kl.zēniem
Bibliotēkas darba rādītāji
Iegādātas jaunas 100 mācību grāmatas – 667,59 EUR ;Daiļliteratūra- iegādātas jaunas
10 grāmatas – 55,67 EUR; Abonēta prese – 98,44 EUR.
EKO skola
Laiks
10.01.
14.01.

Pasākums
Starpnovadu vides projektu olimpiāde. Iegūta atzinība
Ekopadomes sēde.

Norises vieta
Brocēni
skola
29
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Sākas projekts „Zaļais tīkls‖
Meţa olimpiāde „Literatūra meţā‖. Piedalās 4 skolotāji
ar klasēm
04.02
Vides izziľas spēļu konkurss
21.02-23.02 Ekoskolu Ziemas forums
28.02
Skolēni eksperimentē 1. kārta
07.03
Skolēnu pētnieciskie darbi
15.03
Skolēni eksperimentē 2.kārta
Marts
Skolēnu pētnieciskie darbi. Iegūta 2.pakāpe
21.03
Dalība Mammadaba vēstniecību salidojumā. Saľemts
Meistarības meţs.
26.03
Ūdens diena
27.03
Dalība Ūdens dienas pasākumā
28.03
Pieteikums Balto stārķu uzskaitei
31.03
Ekoskolu koordinatoru seminārs par reģionālo kampaľu
02.04
Ekopadomes sēde par reģionālo kampaľu
03.04
Vides izglītības koordinatoru seminārs
14.04
Sākumskolas pētnieciskie darbi
23.04
Sākumskolas pētnieciskie darbi
24.04
Koku diena
24.04
Lielā talka
29.04
Dalība ekoskolu reģionālajā pasākumā. Uzstāšanās ar
prezentāciju, radošās darbnīcas organizēšana.
30.04
Meţa diena sadarbībā ar Latvijas Valsts meţiem (eglīšu
stādīšana, putnu būrīšu izlikšana).
02.05
Dalība novada radošo darbu konkursā „Tīra Baltijas jūra
sākas Tavā vannas istabā‖. Iegūta nominācija „Neparasta
ideja vides piesārľojuma samazināšanai‖.
09.05
Veselīga dzīvesveida kampaľa „Veselīgs. Uzturs.
Dzīvesveids. Tu.‖.
22.05
Starpnovadu vides spēļu konkursa organizēšana
21.01
Janvāris

skola
Mammadaba
meistarklase
skola
Daugmale
novadā
skola
Rīgā
novadā
Tērvete
skola
Brocēnu vsk.
LOB
Rīga
skola
Rīga
skola
novadā
Dzimtmisa
Remte
Kuldīga
Remte
Skola/novads
Skola/VISC7

Skola, piedalās
5 skolas
26.05-30.05 Projektu nedēļa
skola
Jūnijs
Balto stārķu uzskaite. Esam starp 15 aktīvākajām skolām Remte/LOB8
Latvijā
22.09.2014 Ziedu kompozīciju izstāde.
Skola
26.09
Vides izglītības koordinatoru seminārs
Rīga
29.09
Ziedu paklājs „Mūsu Ekoskola‖.
Skola
Dārzeľu un augļu veidojumu izstāde.
30.09
Ekskursija uz galdniecības darbnīcu. Proj. „Mūsu mazais Blīdene
pārgājiens‖.
01.10
Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Saľemts Zaļais
Rīga
karogs‖.
Oktobris
Darbs pie skolas, lapu grābšana.
Skola
20.10
Putras dienas pasākums
skola
23.10
Ekopadomes sēde par ekoskolu programmu un darbības Skola
plānu.
06.11
Rīcības diena –akcija Remtes pagastā par atkritumu
Remte
šķirošanu.
7
8

VISC – Valsts Izglītības satura centrs.
LOB – Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
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07.11
10.11
Decembris
Oktobrisnovembris

Rīcības dienas pasākums
Mārtiľdienas tirgus
Ziemassvētku Labdarības akcija
Pieteikums „Mammadaba‖ meistarklasei
Pieteikums elektropreču vākšanas konkursam.
Pieteikums izlietoto bateriju vākšanas konkursam.
Pieteikums makulatūras vākšanas konkursam.

skola
skola
Remte
Mammadaba
„Zaļā josta‖

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, izmaiľām Valsts pārbaudes
darbu kārtošanas kārtībā, pulciľu darbību, izmaiľām 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 saľēmuši daudz jaukas dāvanas
Ziemassvētkos. 2015. gada rudenī gaidīsim draugus pie sevis.
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, gan Remtes kultūras nama telpās. Pasākumi notiek sadarbībā ar Remtes pagasta
nevalstisko organizāciju „Ideju kalve‖ .

Pirmsskolas Izglītības iestāde ‖ Mūsmājas‖
Iestādes nosaukums
Juridiskais statuss
Adrese
Tālrunis
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

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

Iestādes pamatmērķis: Bērnu attīstības sekmēšana – mācību satura apguve, kas
orientēta uz bērna izziľas darbību un tās kvalitatīvu norisi.
Galvenie darbības virzieni – prioritātes 2013./2014. mācību gadā:
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 izglītojamo lasītprasmi visu vecumposmu bērniem visos mācību
priekšmetos.
4. Attīstīt individuālo sadarbību ar bērnu vecākiem mācību un audzināšanas darbā.
Metodiskā darba uzdevumi:
1. Pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes mācību priekšmetu integrācijā.
2. Nodrošināt visu bērnu vecumposmu pēctecību mācību un audzināšanas procesā,
izmantojot mūsdienīgas mācību metodes..
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Atbalstīt skolotāju radošo darbību, sadarbību starp novada un citām mācību
iestādēm, rosināt iesaistīties aktivitāšu organizēšanā savā kopienā.
Iestādes darbības raksturojums
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas‖ ir Brocēnu novada pašvaldības iestāde,
kura realizē Pirmsskolas izglītības programmu, licence Nr. V 3545.
Uzsākot 2013./2014. mācību gadu iestādē ir nokomplektētas 6 pirmsskolas bērnu vecuma
grupas – kopskaitā 130 bērni.
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. Mājas lapas uzturēšana, popularizējot iestādes darbību un tālākās attīstības
vajadzības,
3. Pedagogu aktīva un rezultatīva iesaistīšanās ESF9 projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖,
4. Sistemātiski pilnveidotas un pielietotas mūsdienīgas mācību metodes un
paľēmieni starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai,
5. Iestādē ir iekārtotas un nodrošinātas atbilstošas telpas, resursi un līdzekļi mācību
audzināšanas procesa sekmīgai nodrošināšanai,
6. Aktīva bērnu vecāku līdzdalība iestādes darbības un vides pilnveidošanā –
rezultatīva saziľas organizācija un reāla palīdzība materiālu iegādē.
7. Aktīva un veiksmīga piedalīšanās daţādos projektos – iespēja kvalitatīvāk un
daudzveidīgāk nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesa saikni ar reālo dzīvi.
8. Mazuļu un vecāku skoliľa „Pirmie solīši‖ – alternatīva iespēja bērniem un
vecākiem: sagatavot mazuli bērnudārza gaitām un būt drošam atrodoties citu
bērnu un pieaugušo vidū.
9. Sistemātiska un regulāra iesaistīšanās daţādos projektos ar mērķi papildināt
iestādes budţetu bērnu rotaļspēļu, fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanai
Nepieciešamie uzlabojumi:
1. Turpināt mērķtiecīgi un aktīvi katrai grupai un iestādei kopumā popularizēt savu
pedagoģiskās darbības pieredzi un labās prakses piemērus ārpus pirmsskolas
iestādes robeţām.
2. Pievērst lielāku uzmanību pierādījumiem, kas atspoguļo veiksmīgus (vai
mazāk) rezultātus darbā ar bērniem un viľu vecākiem, objektīvi izanalizēt un
katram pedagoģiskajam darbiniekam, un vadībai veikt izmaiľas savā attieksmē
un praksē.
3. Darbs pie jaunās mājas lapas izveides.
Piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāte, novērtējums, optimizēšanas
pasākumi. Budţeta izlietojums.
3.

Budţeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Remonta darbi un iestādes uzturēšanas materiāli
1. Mazgājamie un dezinfekcijas līdzekļi
Biroja preces
Mācību līdzekļi
Inventārs
Pamatlīdzekļi
Periodikas iegāde

9

EUR
179219
9426
3486
4086
4850
5908
1015
215

ESF – Eiropas Sociālais fonds.
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Bērnu skaits, sadalījums pa grupām
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupu sadalījums pēc bērnu vecuma
Grupa „Ziediľš ‖ - bērni vecumā no 1 – 2,5 gadiem
Grupa „Mazputniľš „ - bērni vecumā no 2,5 – 3,gadiem
Grupa „ Zīļuks ‖ - bērni vecumā no 3 – 4,5 gadiem
Grupa „Rūķītis ‖ – bērni vecumā no 3 – 4,5 gadiem
Grupa „Zvaniľš‖ – bērni vecumā no 5 – 7 gadiem
Grupa „Taurenītis ‖ – bērni vecumā no 6 – 7 gadiem

Skaits
18
18
20
24
27
27

Iestādes pedagoģiskā personāla sadalījums pēc vecuma
No 30 – 40 gadiem
3

No 40 – 50 gadiem
4

No 50 – 60 gadiem
8

No 60 – 65 gadiem
3

Visi iestādes pedagogi reizi piecos gados un pēc iespējām paaugstina savu
kvalifikāciju 36 stundu kursos.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā, nozīmīgākie pasākumi
1. Ar lieliem panākumiem turpina darbu iestādes Mazuļu skoliľa 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.
2. Logopēda pakalpojumi – bērniem vecumā no 5 – 6 gadiem.
3. Angļu valodas pirmsākumu apmācības – 5 – 6 gadīgiem bērniem.
5. Jaunas, plašas bērnu vajadzībām atbilstošas 2 laukuma nojumes – nodarbību un
daţādu aktivitāšu organizēšana - ar projekta darbības piesaisti un domes
līdzfinansējumu.
6. Vasaras vides izziľas nometne „Sprīdītis‖ bērniem vecumā no 5 – 10 gadiem.
7. Dziedāšanas un deju pulciľi bērniem no 3 gadiem.
8. Radošās darbnīcas visiem iestādes bērniem.
Mazuļu un vecāku skoliľa piedāvā
Bērniem: veicināt bērnu sensoro (redzes, taustes, garšas, oţas) un motoro ( kustību,
līdzsvaru, koordināciju) attīstību, kas paralēli attīsta sīko pirkstu muskulatūru un runas
centru. Daţādas aktivitātes – rotaļāšanās ar attīstošām rotaļlietām, dziesmiľām, 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 visdaţādākās spēles – gan kolektīvi, gan individuāli.
Iesniegtie un realizētie projekti
N.p.k. Projekta
nosaukums

Kur
iesniegts

1.

Vides
nometne
„Sprīdītis‖

Cemex
iespēju
fonds

Ainaviskās
vides
uzlabošana
Brocēnu
pilsētā

ELFLA
lauku
attīstības
programma

2.

Projekta mērķis, bērnu
primāro vajadzību
nodrošināšana
Rosināt bērniem
ieraudzīt, iepazīt un
izzināt Brocēnu
pilsētas tuvākā
apkārtnē mītošo
kukaiľu sugas.
Āra nodarbībām un
sabiedriskām
aktivitātēm

Projekta
rezultāti
Projektu
finansiāli
atbalstīja

Projektu
finansiāli
atbalstīja

Projekta
kopējais
budţets

Līdzfinans
ējums

800;EUR

Brocēnu
novada
pašvaldība
200;- EUR

12805;EUR

11000;EUR

33

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

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

Dibināta kā atsevišķa iestāde 26.06.2014. Reģistrācijas apliecība Nr. 4101903032.
Pirms tam darbojās kā Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas‖ filiāle
Iestādes darbības raksturojums
 Izglītības iestādē no 01.09.2014. mācās 33 izglītojamie;
 tiek īstenota Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 01 01 1111 (licence
Nr. V – 7427);
 papildus tiek aprobēta Humānās pedagoģijas programma.
 Iestādē darbojas 2 grupas – jaukta vecuma grupa „Bitītes‖ (1.5 - 4 gadi) un 5-6
gadīgo bērnu grupa „Mārītes‖.
2013./2014. mācību gada mērķis:
 bērna attīstības sekmēšanai – mācību satura apguve, kas vērsta uz bērna izziľas
darbību un tās kvalitatīvu norisi.
Prioritātes:
 Veicināt Brocēnu novada piederības sajūtu un patriotisko jūtu audzināšanu.
Mācību darba uzdevumi:
 Aktivizēt mācību satura apguvi saistītu ar praktisku dzīves darbību;
 Veicināt bērnu un pieaugušo izpratni par veselības un cilvēku drošības
jautājumiem, atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās;
 Organizēt individuālo papilddarbu ar talantīgajiem bērniem.
Audzināšanas darba uzdevumi:
 Veidot izpratni par pilsonisko apziľu, valstiskuma identitāti un patriotismu;
 Iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā.
Metodiskā darba uzdevumi:
 Stiprināt pirmsskolas un pamatskolas pēctecību;
 Pilnveidot pedagogu un skolotāju palīgu profesionālās prasmes integrēto
rotaļnodarbību organizēšanā;
 Veicināt pedagogu un skolotāju palīgu darba popularizēšanu.
Pedagoģiskais personāls:
Trīs pirmsskolas izglītības skolotājas (pamatdarbs); Mūzikas skolotāja, logopēde
(blakusdarbs).
Atbalsta personāls:
Divas skolotāju palīdzes, medmāsa, veļas noliktavas pārzine, apkopēja, sētniecedārzniece.
Mūsu veiksmes un sasniegumi, pasākumi:
Iestādē ir iekārtotas un nodrošinātas atbilstošas telpas, resursi un līdzekļi mācību un
audzināšanas procesa sekmīgai nodrošināšanai.
Tradicionālie pasākumi:
 Zinību diena;
 Rudens pārgājiens;
 Raţas svētki – Miķeļi;
 Lāčplēša dienas lāpu-svecīšu gājiens kopā ar pagasta iedzīvotājiem;
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 LR proklamēšanas diena – Latvijas dzimšanas diena;
 Mārtiľi;
 Ziemassvētki;
 Ziemas diena – sniega diena;
 Sveču diena;
 Teātra diena;
 Lieldienas;
 Māmiľu diena
 Pavasara pārgājiens;
 Sporta diena kopā ar ģimenēm;
 Izlaiduma grupas ekskursija;
 Izlaidums.
Izglītojamo skaita palielināšanās – uz 22.12.2014. bērnu skaits iestādē – 39 (plus 6
izglītojamie).
Iestādes teritorijā ierīkotas Zaļās dobes. Bērni paši sēj un audzē stādus, paši laista un
sadarbībā ar pieaugušajiem ravē, novāc raţu un izmanto ikdienā kā papildinājumu
ēdienreizēm. Ierīkota jauna lielā puķu dome.
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.
Iestādei ir labi sadarbības partneri – Blīdenes bibliotēka, biškopības I/U „Kāres‖ –
ekskursijas, materiāli nodarbībām; I/K „Bricis‖ - izgatavoja garderobes skapīšus.
Sadarbībā ar Blīdenes pamatskolu bērni iepazīstas ar skolu – apmeklē skolas rīkoto
Labdarības tirdziľu, 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.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos‖ visas skolotājas ieguvušas 3. kvalitātes pakāpi. Regulāri piedalās pedagogu
kvalifikācijas celšanas kursos.
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums:
Iegādātas jaunas mēbeles – sekcijas bērnu rotaļlietām, grāmatām; jauni garderobes
skapīši abām grupām, bērnu virtuvītes grupās „Mārītes‖ un „Bitītes‖. Iegādāts projektora
ekrāns, jauns dators. Par valsts mērķdotācijām un pašvaldības finanšu līdzekļiem iegādātas
nepieciešamās mācību grāmatas, darba burtnīcas, enciklopēdijas, attīstošās spēles.
Budţeta izlietojums:
(2014. gada budţets bija sastādīts kopīgs ar iestādē esošajiem Brocēnu 5 gadīgajiem bērniem – kopējais
izglītojamo skaits līdz 31.05.2014. bija 55 bērni, darbinieku skaits 17)

Budţeta izdevumu pozīcija
Darba samaksa
Remonta darbi un iestādes uzturēšanas materiāli
Biroja preces
Mācību līdzekļi un materiāli
Inventārs
Pamatlīdzekļi
Izdevumi periodikas iegādei

EUR
108 903
1 594
1 067
1 921
1 707
2 867
128

Galveno risināmo problēmu raksturojums:
 Nelielais izglītojamo skaits;
 Bērnu galdu un krēslu nomaiľa atbilstoši izglītojamo augumiem (pašreiz grupās
ir 30 gadu veci mācību galdi un krēsli);
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 Koridora kāpľu seguma atjaunošana;
 Iestādes darbības popularizēšana.

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Varavīksne‖
Iestādes nosaukums
Juridiskais nosaukums
Adrese
Tālrunis
e – pasta adrese
fakss
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

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

Iestādes darbības raksturojums:
Izglītības iestādē mācās 65 izglītojamo, tiek īstenotas trīs programmas:
 Programma ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511;
 Programma ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;
 Programma ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.
2013./2014. mācību gada uzdevumi:
 Izglītības iestādes personāla, izglītojamā un vecāku mērķtiecīga sadarbība –
nodrošinājums kvalitatīvai izglītībai.
 Veicināt bērnu un pieaugušo izpratni par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
 Nodrošināt bērniem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, attīstot katra
bērna individualitāti un aktivitāti.
Prioritāte:pedagoģiskā procesa kvalitātes pilnveide.
Personāls
Kopā darbinieki
T.sk. pedagoģiskais
Tehniskie darbinieki
personāls
28
13
14
Pedagogu sadalījums pēc izglītības
Ar augstāko
Ar citu augstāko
Kvalifikācijas
pedagoģisko
paaugstināšana
13
4
Lielākās veiksmes un sasniegumi mācību gadā:
1.vieta SIA ,,Viduskurzemes AAO organizētajā projektā ,,Zaļais tīkls‖.
2.vieta – Skatītāju simpātija Radošo darbu konkursā ,,Tīra Baltijas jūra sākas tavā
vannas istabā‖.
Konkursā ,,Ziemassvētku noformējums‖ grupā ,,Iestādes‖: 1.vieta.
Iestādi absolvēja 20 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;
 Raţas svētki – Miķeļi;
 Vispasaules Putras diena;
 Mārtiľi;
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 LR proklamēšana;
 Ziemassvētki;
 Ziemas olimpiāde;
 Sveču dienas;
 Projektu nedēļa;
 Sporta svētki ,,Pifa piedzīvojumi‖;
 Teātra dienas;
 Lieldienas;
 Talantu parāde;
 Mātes diena;
 Sporta svētki;
 Ekskursija - izlaiduma bērniem;
 Izlaidums.
Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums:
 Ir veikts remonts iestādes 1.stāva gaitenī, vienā logopēdiskajā kabinetā, divu
grupu priekštelpās, vadītājas kabinetā.
 Uzstādīta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēma (lokālā). Izgaismotas izeju un evakuācijas kustību virzienu
norādītājzīmes.
 Iestādes teritorijai nomainīti lielie vārti un vārtiľi.
 ,,Rūķīšu‖ grupas bērniem iegādātas jaunas izvelkamas gultas.
 Iestādes teritorijā (pie galvenās ieejas) izbūvēts bruģis, sakārtota āra ūdens
novadīšanas sistēma.
 Labiekārtoti ,,Rausīšu‖ un ,,Pīlēnu‖ grupu rotaļlaukumi ar atsperu šūpolēm.
 Nozīmīgākie pirkumi: mēbeles,,Rūķīšu‖ grupai, papildināts sporta inventārs,
attīstošās spēles, rotaļlietas.
Budţeta izlietojums (100% valsts finansējums)
Budţeta izdevuma pozīcija
EUR
Darba samaksa
168817
Remonta darbi un iestāţu uzturēšanas pakalpojumi
36698
Biroja preces
3645
Izdevumi periodikas iegādei
170
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
14911
Mācību līdzekļi un materiāli
2480
Galveno risināmo problēmu raksturojums:
 Jumta seguma nomaiľa.
 Iestādes teritorijas izbūve ar bruģi.
 Sporta zāles apkures elementu nomaiľa.
 Grīdas seguma nomaiľa sporta zālē.

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

Brocēnu novada BJSS
Brocēnu novada profesionālās ievirzes
izglītības sporta skola
Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu novadā,
LV 3851
63865714
brocenubjss@broceni.lv
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Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Evija Šulce

2014. gada prioritāte:
 Audzēkľu individuālās izaugsmes atbildības paaugstināšana.
 Pedagogu tālākizglītība, pieredzes apmaiľa.
Nodarbināto skaits un izglītība
Pedagogu skaits – 11
Augstākā pedagoģiskā izglītība – 10
Mācās (LSPA10) – 1
Tehniskais personāls – 3
Kopā: 14
Sporta skolā kopā mācās 186 audzēkľi. Hokejā - 105, futbolā - 54 un smaiļošanā un
kanoe airēšanā - 27 audzēkľi.
Galvenie, nozīmīgākie rezultāti sportā
Profesionālās
ievirzes
programma
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana

Sasniegumi valstī
Pedagogs

Konkurss/sacensības

Valērijs Korotkovs

LR kauss I, (K-1; 500m)

2.

Audzēkľa vārds,
uzvārds/komanda
DenissVolkovs

6.

VasilijsAndriško

Valērijs Korotkovs

LR kauss I, (K-1; 500m)

2.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

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

2.

Toms Andersons

Valērijs Korotkovs

2.

Toms Andersons

Valērijs Korotkovs

2.

Gints Markavičs

Valērijs Korotkovs

2.

Gints Markavičs

Valērijs Korotkovs

1.

Mārtiľš Grundmanis

Valērijs Korotkovs

2.

Helmuts Zīle

Valērijs Korotkovs

LKF jaunatnes
meistarsacīkstes,
(C-1; 500m)
LR skolēnu sporta spēles,
(K-2; 500m)
LR skolēnu sporta spēles,
(K-1; 4x200m)
LR skolēnu sporta spēles,
(K-2; 500m)
LR skolēnu sporta spēles,
(K-1; 4x200m)
LR skolēnu sporta spēles,
(C-2; 500m)
LR skolēnu sporta spēles,
(K-1; 4x200m)

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

2.

Arvis Kreicbergs

Valērijs Korotkovs

1.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

1.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

1.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

2.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

1.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

3.

Toms Andersons

Valērijs Korotkovs

10

Vieta

LR skolēnu sporta spēles,
(K-1; 4x200m)
LR skolēnu sporta spēles,
(C-2; 500m)
LR skolēnu sporta spēles,
(C-1; 200m)
LR skolēnu sporta spēles,
(C-1; 2000m)
LKF klubu čempionāts,
(C-1; 1000m)
LKF klubu čempionāts,.
(C-1; 200m)
LKF klubu čempionāts,

LSPA – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
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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
Futbols

5.

Toms Andersons

Valērijs Korotkovs

3.

Gints Markavičs

Valērijs Korotkovs

5.

Gints Markavičs

Valērijs Korotkovs

5.

Kitija Holšteine

Valērijs Korotkovs

2.

VasilijsAndriško

Valērijs Korotkovs

1.

VasilijsAndriško

Valērijs Korotkovs

2.

VasilijsAndriško

Valērijs Korotkovs

1.

Ansis Grišāns

Valērijs Korotkovs

1.

Brocēnu NBJSS
U-11

Raitis Lilienšteins

Futbols

13.

Raitis Lilienšteins

Futbols

3.

Brocēnu NBJSS
SMP-3, SMP-1
Brocēnu NBJSS
SMP-1

Futbols

3.

Niks Ozols

Futbols

3.

Hokejs

5.

Oskars Soroka
(Kurzemes
reģionālās izlases
kandidāts)
Elvis Jansons
(Kurzemes
reģionālās izlases
kandidāts)
Brocēnu NBJSS
U-14

Hokejs

4.

Brocēnu NBJSS
U-10

Jānis Zīle

Futbols

4.

Raitis Lilenšteins

Futbols

3.

Brocēnu NBJSS
U-10
Brocēnu NBJSS
U-16

Niks Ozols

Niks Ozols

Egils Arājs

Raitis Lilenšteins

(K-2; 1000m)
LKF klubu čempionāts,
(K-2; 200m)
LKF klubu čempionāts,
(K-2; 1000m)
LKF klubu čempionāts,
(K-2; 200m)
LKF klubu čempionāts,
(K-1; 1000m)
LR kauss II,
(K-1; 200m)
LR čempionāts,
(K-2; 500m vīrieši)
LR čempionāts,
(K-2; 200m vīrieši)
Zemgales rudens
maratons, (C-1; 8km)
Latvijas Jaunatnes ziemas
čempionāts, B grupa
2013./2014.m.g.
LR čempionāts 1. līga
Kurzemes ziemas
čempionāts telpās
pieaugušiem
2013./2014.m.g.
Kurzemes ziemas
čempionāts telpās
pieaugušiem
2013./2014.m.g.
Kurzemes ziemas
čempionāts telpās
pieaugušiem
2013./2014.m.g.
Latvijas bērnu un
jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā, U-14 grupā
Latvijas bērnu un
jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā, U-10 grupā
Kurzemes jaunatnes
čempionāts futbolā 2014
Latvijas jaunatnes
čempionāts futbolā 2014,
B grupā

Audzēkľu sasniegumi pasaulē
Profesionālās
ievirzes
programma
Smaiļošana un
kanoe airēšana

Sasniegumi pasaulē
Vieta Audzēkľa vārds,
uzvārds/komanda
37.
VasilijsAndriško

Pedagogs

Konkurss/sacensības

VarērijsKorotkovs

Pasaules junioru,
U-23 čempionāts,
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Smaiļošana un
kanoe airēšana

9.

DenissVolkovs

VarērijsKorotkovs

Smaiļošana un
kanoe
airēšana
Smaiļošana un
kanoe airēšana

17.

DenissVolkovs

VarērijsKorotkovs

19.

DenissVolkovs

VarērijsKorotkovs

(K-1, 200m)
Pasaules junioru,
U-23 čempionāts,
(K-2; 200m)
Pasaules junioru,
U-23 čempionāts,
(K-1; 500m)
Pasaules čempionāts
pieaugušajiem,
(K-2; 200m)

Visi sporta veidi piedalās vēl citos daţāda 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 60 spēlēm, tikpat daudz spēles tiek aizvadītas
turnīros. Hokejisti bez Latvijas jaunatnes čempionāta sezonas laikā piedalās vairākos
vietēja mēroga un starptautiskos turnīros, kas norisinās Rīgā, kā arī regulāri organizē
draudzības spēles, kas norisinās Brocēnos. Organizēti Brocēnos turnīri – Brocēnu kausa
izcīľa 6 vecuma grupās.
Skolas budţeta nodrošinājums
Budţeta izdevumu pozīcija
Valsts finansējums (dotācija pedagogu algām)
Pašvaldības finansējums
Sponsoru atbalsts
Budţeta izlietojums
Algas pedagogiem no valsts dotācijas
Algas
Telpu un sporta laukumu noma
Transporta pakalpojumi
Inventārs, biroja preces, degviela, mācību līdzekļi
Pamatlīdzekļi (laivas)
Remontdarbi un iestādes uzturēšanas darbi

Summa,
EUR
39904.158296.6000,32750.62441.178118.26295.14368.1011.5865.-
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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.

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

Galvenais uzdevumsbija veidot interesantas un daudzpusīgas kultūras un interešu
izglītības aktivitātes daţāda vecuma, sociālajām un interešu grupām. Nodrošināt
profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem, saglabāt un attīstīt amatiermākslas
kolektīvu kvalitāti, noorganizēt novada svētkus.
Kolektīvi un sasniegumi
Darbojās 17 kolektīvi ar 316 dalībniekiem.
2014.gads Brocēnu novada kultūras un izglītības centra kolektīviem bija izbraukumu
gads. Sieviešu koris „Laiksne‖ un jauniešu koris „Sonate‖ 13.07.piedalījās Vispasaules
koru olimpiādē Meţaparkā. Sieviešu koris „Laiksne‖ nosvinēja 5 gadu jubileju. Oktobrī
piedalījās garīgās mūzikas festivālā Varšavā.
Vīru koris „Brocēni‖ no 20.02.-24.02. piedalās Starptautiskā mūzikas festivālā
Polijā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) piedalās Eiropeādē Polijā no 05.07.-10.07.
Oktobrī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notiek teātru festivāls „Smaidi
Brocēnos!‖, notiek Ināras Šteinbergas „Krāsns‖ pirmizrāde.
Kultūras centra kolektīvi veiksmīgi startē skatēs:
 Folkloras kopa „Virza‖ „Baltika 2015‖ skatē iegūst 1.pakāpi
 Sieviešu koris „Laiksne‖ Saldus apriľķa koru skatē iegūst 1.pakāpi
 Jauniešu koris „Sonate‖ Saldus apriľķa koru skatē iegūst 1.pakāpi
 Vīru koris „Brocēni‖ Saldus apriľķa koru skatē iegūst 1.pakāpi
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs deju skatē iegūst 1.pakāpi
Kultūras centrā vēl darbojas šādi kolektīvi dāmu deju kolektīvs „Dzirnaviľas‖,
„Brocēnu Bends‖, Brocēnu bērnu un jauniešu muzikālā teātra studija, Brocēnu jauniešu
mūsdienu deju kolektīvs, Brocēnu pirmsskolas vecuma tautisko deju kolektīvi- 2-4 gadi un
5-6 gadi, bērnu deju kolektīvs „Ķipariľi‖, Bērnu deju kolektīvs „Dejasprieks‖, kustību
teātris „Spēle‖, Brocēnu 1.-2.klašu, 3.-6.klašu, 10.-12.klašu tautisko deju kolektīvi,
rokdarbu pulciľš.
Kultūras centra darbība 2014. gadā
Norišu skaits
Apmeklējumu skaits
48
10735
Kopā
Citu iestāţu organizētie
60
6424
pasākumi un apmeklējumu
skaits
108
17159
Kopā
Kolektīvu izbraukumi
75
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Kultūras centra finansiālie rādītāji
EUR
IEĽĒMUMI KOPĀ

4828

Mērķdotācijas
Kultūras ieľēmumi
IZDEVUMI KOPĀ
Pārējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Komunālie maksājumi
Pamatlīdzekļi

1454
3374
212693
65096
68111

Projektu darbs
Kur iesniegts
Projekta
projekts
nosaukums

Sadarbības
partneris

Cemexiespējufonds

Mēs un daba

Kurzemes NVO
atbalstacentrs

Kopāmēsvara
m

Kopienuiniciatīvuf
onds
Latvijasinvestīcijuf
onds
Valstskultūrkapitāl
afonds
Cemexiespējufonds

Veselicilvēki
mīldzīvi
KPFI-KC
renovācijai
―Grāmatai pa
pēdām‖
―Droša videskaista vide‖
Brocēnu
VPDKdalībaE
iropeādē
Mazāsdejuzāle
sremonts

Valstskultūrkapitāl
afonds
RietumubankasLab
darībasfonds

Proje
kta
kopēj
ais
budţ
ets
2569.
09
1505.
00

Biedrība
―Paritāte‖
Biedrība
―Paritāte‖

16991
19673
42522

Līdzfinans
ētājs,
summa

Projektas
tatuss
(A/N)

apstiprin
āts
apstiprin
āts

Biedrība
―Paritāte‖
Kultūrascentrs

-

Cemex=14
94.71
Kurzemes
NVO=125
0.00
-

-

-

noraidīts

Biedrība
―Paritāte‖
Kultūrascentrs

-

-

noraidīts

-

-

noraidīts

Vidējāspaaudzesd
ejukolektīvs

4500, VKKF11=1 apstiprin
00
500.00
āts

Kultūrascentrs

1409
5.38

Fonds=40
00.00

noraidīts

apstiprin
āts

Kultūras centrā 8 štata darbinieki
Darbinieki (amats)
Iestādes adītājs
Kultūras vadītājs
Pasākumureţisore
Ēkassaimnieks
Skaľu operators
Deţurants
11

augstākā
speciālā

Izglītība (beigšanas gads)
augstākā
studē
vidējā
cita
spec.

vidējā

x
x
x

x
x
x
x

VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds.
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Deţurants
Apkopēja

x
x

Iestādes materiāli tehniskais nodrošinājums
Telpu skaits ir nepietiekošs centra darbībai, skaľu aparatūra labā stāvoklī,
datortehnika daļēji tiek atjaunota, izremontēta mazā deju zāle, nomainītas skatuves kulises,
daļēji iegādāta un nomainīta gaismas tehnika skatuvei. Centra pagrabs ir katastrofālā
stāvoklī, jo pagrabstāva hidroizolācijas un lietus ūdeľu savākšanas sistēmas ir stipri
bojātas.

Blīdenes kultūras nams
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/fax
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Blīdenes kultūras nams
„Ievas‖, Blīdenes pag., Brocēnu novadā, LV
3852
29467311/63864289
marisne@broceni.lv
Māris Neilands

Budţets: kopā EUR 63686,EUR
21790,45%

EUR 12305,25%

darbinieku atalgojums
sociālā apdrošināšana

EUR 3205,7%

EUR 11413,23%

komunālie maksājumi
kapitālie
izdevumi, remonti

Darba vides nodrošinājums
Kultūras namā ir pieejams dators,internets un printeris, turpat pagasta mājā ir iespēja
izmantot kopētāju, skeneri, faksu, bibliotēkā var ielaminēt dokumentus. Darba
nodrošināšanai pirms vairākiem gadiem iegādātas skaľu pastiprinošas iekārtas, bet
nepieciešams pilnveidot un uzlabot iekārtas, jo skaľu pults ir nolietojusies, pasākumu
apskaľošanai iegādāts portatīvais dators par 1017,-EUR
Šajā gadā budţetā tika piešķirti līdzekļi remontiem: divu ārdurvju nomaiľai 2200,EUR, papildus piešķīra līdzekļus kultūras nama deju zāles remontam, kur tika nomainīts
griestu segums, apgaismojums, apkures radiatori un veikta parketa grīdas atjaunošana, tas
ir slīpēšana, restaurēšana un lakošana: kopā 16000,-EUR.
Naudas līdzekļi tika piešķirti arī transportam, lai pašdarbības kolektīvi varētu
aizbraukt uz koncertiem citos pagastos un novados, kā arī piedalīties skatēs. Uz tuvākajām
vietām kolektīvu dalībnieki brauc ar savu transportu.
Lielākie pirkumi: iegādāti tautas tērpi deju kolektīvam „Bitītes‖ par 1146,35 EUR;
apmeklētāju krēsli 100gb. – 1760;-EUR; mēbeles kabinetā 780;-EUR; galdauti – 260,EUR, kā arī pasākumu organizēšanai un nepieciešamo saimniecisko lietu iegādei.
Darbiniekiem ir iespēja apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, tiek izmantota šī
iespēja, ir apmeklēti gan maksas, gan arī bezmaksas kursi.

Personāls, izglītība
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Kultūras namā strādā divi darbinieki, kultūras nama vadītājs un kultūras vadītājs,
abiem vidējās profesionālās izglītības. Kultūras nama kopējā platība ir 1382m2. Pulciľus
vada četri darbinieki no tiem trīs ar augstāko izglītību, viens ar nepabeigtu augstāko.
Sabiedrības iesaistīšanās kultūras aktivitātēs
Kolektīvu skaits – 4, pašdarbnieki – 90.
Jauniešu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiľa-Bergmane, kolektīvs pastāv no
2001.gada, piedalās Blīdenes kultūras nama rīkotajos pasākumos, kā arī Brocēnu novada
rīkotajos pasākumos. Piedalījās Brocēnu novada svētkos un koncertos: Lutriľos, Lauberē,
Saldū, Madlienā un citur.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „LETI‖ vadītājs bija Dzintars Kaksis, no 2014.gada
oktobra – vadītāja Lāsma Krama,darbojas kopš 2003. gada novembra, piedalās pašmāju
rīkotajos koncertos, šogad svinēja 10 gadu jubileju, piedalījušies arī izbraukumu koncertos
– Saldū novada svētkos, Siguldā, Bikstos, Zebrenē.
Jauktais vokālais ansamblis darbojas no 2011. gada, vadītāja Zane Ľukša. Piedalās
kultūras nama rīkotajos pasākumos, tradicionālajā „Dziedienā‖, kas ir dziesmu festivāls un
notika jau sešpadsmito reizi, piedalās arī izbraukuma koncertos Brocēnos, Remtē, Zantē.
No 2011. gada pie kultūras nama darbojas pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs
„Bitītes‖ (2 grupas), ko vada Kristīne Šampiľa, pirms tam kolektīvs darbojās pie
pirmsskolas izglītības iestādes un bija maksas pulciľš. Kolektīvs piedalījies koncertos
Blīdenes kultūras namā, kā arī izbraukuma koncertos Gaiķos, Brocēnos un Rīgā.
2014.gada sezonā pavisam rīkotas 39 daţāda veida aktivitātes kultūras namā un 16
bijuši izbraukuma koncerti. Kultūras nams organizē gan teātra izrādes, gan daţādus
koncertus un pasākumus; notikušas tradicionālo svētku svinēšanas: Lieldienas un
Ziemassvētki. Sadarbībā ar Blīdenes bibliotēku ir organizētas vairākas radošas nodarbības,
visapmeklētākie ir pašdarbnieku koncerti, kas ir bez maksas, kā arī visvairāk apmeklēts ir
ikgadējais „Dziediens‖, kurā aicinām piedalīties daţādu vecumu dziedātājus, kuri dzied sev
tīkamas dziesmas un cīnās par ceļojošo balvu, kuru ir gatavojis blīdenieks Ansis Ābuls.
Aicinām arī profesionālos teātrus un grupas, 2014.gada sezonā notika pavisam 4
teātra izrādes, bet apmeklējums varētu būt labāks. Labdarības koncertā, kurš bija
bezmaksas un tajāuzstājāsŢorţsSiksna ar savu tirkīza ansambli bija aptuveni 40 klausītāji.
Grupas „Galaktika‖ koncertā- 150. Organizējām Miķeļu un Lieldienu tirdziľu- iedzīvotāju
atsauksmes varētu būt aktīvākas.
Deju kolektīvi piedaloties skatē saľēmuši vērtējumu- jauniešu deju kolektīvs I
pakāpi, bet deju kolektīvs „LETI‖ II pakāpes diplomu, mazo bērnu deju kolektīvs
„Bitītes‖ 1.-2.kl. grupā ieguva I pakāpi, bet mazie- III pakāpi.

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

Iestādes darbības virzieni un mērķi, darbības raksturojums
Brocēnu novada Gaiķu pagasta Tautas nams ir Brocēnu novada pašvaldības
pakļautībā esoša kultūras iestāde.
Tautas namā ir liela skatītāju – deju zāle (250 vietas) un banketa zāle, plaša skatuve,
aktieru telpas, foajē. Telpas ir skaistas, izremontētas, mājīgas, ziemā ļoti siltas. Foajē
regulāri tiek noformēts atbilstoši gadalaikam un svētkiem.
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Mērķis - kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Brocēnu novada Gaiķu
pagastā. Kultūras vērtību radīšana un saglabāšana. Saglabāt pašdarbības kolektīvu
darbību, nodrošināt to piedalīšanos gan vietējos, gan novada un ārpus Brocēnu novada
kultūras pasākumos. Izveidot jaunus kolektīvus.Organizēt kvalitatīvus kultūras pasākumus
daţādām iedzīvotāju grupām.
Personāls
Gaiķu pagasta Tautas namā strādā 2 darbinieki.
Darbības rezultātu analīze
Gaiķu pagasta Tautas namā notika 42 pasākumi, tai skaitā 1 novada senioru saiets, 1
Gaiķu ev. lut. Baznīcas dievkalpojums, 10 reizes Bībeles stunda, 6 tematiskās
pēcpusdienas, 2 sapulces un vēlēšanas, 2 izstādes. Notikušas vairākas prezentācijas.
Ľemot vērā nepietiekamo finansējumu, iespēju robeţās ir nodrošināti daudzveidīgi
kultūras pasākumi.
Sadarbībā ar Satiķu bibliotēku rīkotas 9 tematiskās pēcpusdienas.
Gaiķu Tautas namā darbojās:
Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Antra Nadziľa.
Gaiķu amatierteātris „Dadzis‖- reţisore Vita Šteinberga.
Līnijdeju grupa „Saivas‖- vadītāja Laimdota Radionova.
Bērnu teātris – reţisore Ilze Konstante.
Sieviešu vokālais ansamblis, kurš darbojas jau 13 gadus, Ziemassvētku laikā sniedza
koncertus gan Tautas namā, gan baznīcā, gan Lutriľu pansionātā, tā iemītniekiem.
Līnijdeju grupa „Saivas‖ nosvinēja 5 gadu jubileju. Piedalījās pagastā rīkotajos
pasākumos.
Kopš oktobra Tautas namā sāka darboties Bērnu teātris.
Budţeta izlietojums
EUR 2188,6%

Budţets: kopā EUR 36380,0, 0%
EUR
14192 ,40%

EUR 18947,54%

atlīdzība

pakalpojumi
materiāli, energoresursi, bir
oja preces

Tehniskais nodrošinājums
Tehniskais nodrošinājums ir labs. Vajadzīgi jauni krēsli un papildus galdi.
Problēmu raksturojums
Vajadzīgi vēl krēsli, jo esošie ir sliktas kvalitātes un bieţi lūzt, kā arī papildus
saliekamos galdus, jo lielos pasākumos to trūkums rada problēmas. Būtu jāuzlabo skatuves
apgaismojums.
Nākotnes ieceres
Saglabāt un attīstīt esošo pašdarbības kolektīvu darbu, izveidot jaunus kolektīvus.
Turpināt nodrošināt Gaiķu pagasta iedzīvotājus un viesus ar labas kvalitātes pasākumiem.
Ieinteresēt iedzīvotājus apmeklēt pasākumus kuplākā skaitā. Uzlabot TN materiāli tehnisko
bāzi. Piedalīties projektu konkursos, tādējādi iegūstot papildus līdzekļus.
Turpināt veiksmīgu sadarbību ar Satiķu un Gaiķu bibliotēkām, ar Brocēnu novada un
kaimiľu novadu kultūras/tautas namiem.

Remtes kultūras nams
Nosaukums

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

Adrese
Tālrunis
E-pasts
Iestādes vadītājs

Iestādes darbības raksturojums
Remtes kultūras nama galvenie uzdevumi ir nodrošināt kultūras valsts svētku,
piemiľas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras un interešu izglītības norišu kvalitatīvu
realizēšanu Remtes pagastā. Veicināt un atbalstīt mākslinieciskās jaunrades procesus,
novada kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, to tālāku veidošanu. Piedalīties
kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos.
Iestādes organizētās norises
Norišu skaits pavisam: 49
Maksas norišu skaits pavisam: 19
Bezmaksas norišu skaits pavisam: 30
Norišu apmeklētāju skaits pavisam: 3276
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam: 1201
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam: 2075
Mākslinieciskie kolektīvi:

Deju kolektīvi
Vokālais ansamblis
Folkloras kopa
Audēju pulciľš

Pieaugušo
kolektīvi sk.
1
1
1
1

Pieaugušo
kolektīvu
dalībnieku sk.
10
6
8
8

Folkloras kopa „Virši‖ piedalījās Vasaras saulgrieţu pasākumā Brīvdabas muzejā,
kur notika kopu atlase – skate „Baltica 2014‖. Folkloras kopa piedalās visos kultūras nama
rīkotajos tradīciju pasākumos, rīko danču vakarus, viesojās Kazdangā Jāľu ielīgošanā,
piedalījās novada svētkos, Meteľos bija Pūrē un Jaunpilī. Folkloras kopa „Virši‖ kuplina
kāzas gan kā čigāni, gan mičo seno latvju garā.
Dāmu deju kolektīvs „Zīle‖ piedalās daţādos senioru deju festivālos Vircavā, Aucē,
Valdeķos, Kandavā, Liepājā, Saldū u.c. Dejoja Remtes KN rīkotajā dāmu deju festivālā
„Ak, sievietes, sievietes…‖, piedalījās novada svētkos.
Audēju pulciľš sagatavoja izstādi Lieldienās Remtes kultūras namā un piedalījās
izstādē Jaunpilī.
Remtes kultūras nama amatiermākslinieki piedalījās Lailas Pakalniľas filmas
„Ausma‖ filmēšanā gan Remtē, gan Lestenē.
Darbinieki:
Pamatdarbā
Blakusdarbā

Vadītāji Speciālisti
1
4

Pārējie
1

Darbinieku izglītība:
Augstākā
Augstākā citā nozarē

Vadītāja Speciālisti Pārējie
1
4
1

Vadītāji apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, kurus rīko Latvijas
Nacionālais kultūras centrs.
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Budţets: kopā EUR 41325,11051;- eur

17687;- eur

darba samaksa
komunālie maksājumi
pārējie izdevumi

12587;- eur

Darba vides nodrošinājums
Kultūras namā ir pieejams internets, dators, printeris un skeneris. Nepieciešams
portatīvais dators. Darba nodrošināšanai pirms vairākiem gadiem tika iegādāta skaľu
pastiprināšanas iekārta, kura ir nolietojusies un nepieciešams to pilnveidot.
Ļoti nepieciešams remonts tualetēs, īpaši vīriešu tualetē, garderobē un kultūras nama
papildtelpās. Kā arī nepieciešama kultūras nama fasādes krāsošana.

BIBLIOTĒKAS
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.

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 Ozoliľa

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
2014. gads – uzlabojumu gads bibliotēkā. Piesaistot projekta finansējumu, un ar
pašvaldības ieguldījumu veikti būtiski remontdarbi un telpu paplašināšana.
Brocēnu novada pašvaldības nolikumā veiktas izmaiľas un 2014. gadā no Brocēnu
pašvaldības bibliotēkas atdalīta filiāle Emburgā, jo izveidota Cieceres pagasta bibliotēka
Emburgā.
Notikušas regulāras nodarbības lasītāju klubā. Organizēts darbs ar skolēniem daţādās
vecuma grupās – no 1. klases līdz vienpadsmitās klases skolēniem, kuriem jāraksta
pētnieciskie darbi. No aktīvākajiem skolēniem izveidojies Jauno bibliotekāru pulciľš.
Bibliotēkas darbinieki realizējuši 3 projektus, kuros piesaistīts finansējums remontdarbiem,
novada bibliotēkām saľemtas grāmatas un Bērnu/jauniešu ţūrijā iesaistīti 180 eksperti.
2014. gada 1. ceturksnī bibliotēkas lietotājiem bija pieejama tikai lasītava un Klusā
lasītava ar nelielu bērnu literatūras un jaunākās literatūras krājuma daļu, tādēļ apkalpošanā
bija ierobeţojumi, kuri ietekmēja 2014. gada statistikas rādītājus. Septembrī notika pāreja
uz elektronisko dokumentu izsniegšanu.
Notika gatavošanās akreditācijai 2015. gadā.
Bibliotēkas 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
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sestdienās no 10.00 līdz 16.00. Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka atvērta 36 stundas
nedēļā, jo sestdienās slēgta.
2014. gadā bibliotēkā reģistrēti 758 lietotāji. Apmeklējumu kopskaits – 17180,
izsniegumu kopskaits – 27837. Iemesls samazinājumam – bibliotēkas remonts un pāreja uz
elektronisko lietotāju uzskaiti un dokumentu izsniegšanu.
302 dokumenti piegādāti 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 un IT draugu grupa. Ieklausoties viľu vajadzībās, tiek
organizēti kursi, pasākumi un projekti.
2014. gadā Brocēnu vidusskolā mācījās 386 skolēni (bez neklātniekiem). Kā lietotāji
bibliotēkā reģistrēti 293 jeb 76 %. Bērnu ţūrijas grāmatu vērtēšanā iesaistījušies 180
skolēni, viľi vasarā bija aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. No iegādātajām grāmatām 39% ir
bērnu un pusaudţu auditorijai.
Pēc vecāku ierosinājuma mācību gada beigās jūnijā organizējam atklājumu nedēļu
pirmklasniekiem kā dienas nometni. Lai palīdzētu vadīt nodarbības, aktīvi visu nedēļu
darbojās vairāki brīvprātīgie.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Informācija par bibliotēku tiek sniegta pašvaldības un citās mājaslapās:
www.broceni.lv, www.kulturaskarte.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.
Bibliotēkā būtiski atjaunots tehnoloģiju nodrošinājums, iegādājoties 4 jaunus datorus
darbiniekiem un multifunkcionālo centru. Lietotāju datori ir novecojuši, jo 4 – 8 gadus
veci. Lietotājiem pieejami 9 datori, 4 datorus izmanto darbinieki. Interneta piekļuve
nodrošināta ar pastāvīgo internetu un WI - FI. Bezvadu internetu izmanto gan lasītavā
savos līdzpaľemtajos datoros un viedtālruľos, gan atrodoties ārpus bibliotēkas – kāpľu
telpā un ēkas tuvākajā apkārtnē. Bibliotēkai ir integrētā bibliotēku informācijas sistēma
ALISE.
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 A4 formātā. Darbinieku lietošanai (galvenokārt novadpētniecībai) ir labas
kvalitātes skeneris. Ļoti nepieciešams iegādāties atsevišķu skeneri, lai to varētu lietot
apmeklētāji. Bibliotēka iesniegusi lūgumu Swedbank Saldus filiālei dāvināt lietotus datorus
un saľemta apstiprinoša atbilde ar konkrētu laiku - 2015. gada rudens.
Bibliotēkas darba rādītāji
Lasītāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Apmeklējumukopskaits
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Izsniegumukopskaits
t.sk. grāmatas

Pavisam
758
293
17180

8517
27837

16275

Lasītāju skaits Brocēnos stabils, veiksmīga sadarbība ar Brocēnu vidusskolas 1.-5.
klasēm, tādēļ daudz lasītāju no sākumskolas, aktivitāte pasākumos un Bērnu ţūrijā.
Izsniegumu kopskaitā ietilpst arī elektroniskie dokumenti, spēles un periodika. Grāmatu
izsniegums sastāda 58% no kopējā izsnieguma.
Bibliotēkas krājums
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Grāmatu uc.
(fizisko vienību)
kopskaits
t.sk. grāmatas

Jaunieguvumi

Izslēgtie

Krājums

1069

3599

21879

361

3000

19330

Bibliotēkas finansiālie rādītāji (euro, veselos skaitļos)
Pavisam
IEĽĒMUMI KOPĀ (I.)
Piešķirti no pašvaldības budţeta
Citi ieľēmumu avoti
IZDEVUMI KOPĀ (II.)
Kārtējie izdevumi (1.1.)
Atalgojums (1100)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (1200)
Krājuma komplektēšana
no tiem: grāmatas (5233)
periodiskie izdevumi (2400)
Preces un pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

61815
51524
10291
61815
57497
27908
7510
3601
2843
758
11683
364
6431
4318

2014. gadā finansējums pieaudzis un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
Noorganizētās aktivitātes
Bibliotēkā noorganizētas 30 daţādas aktivitātes un pasākumi, 21 izstāde.
Par 2014. gada veiksmes stāstu bibliotēkā nosaucam bērnu nodaļas paplašināšanu.
Veikts komplekss darbs: aktivizēts darbs ar skolēniem un skolotājiem, organizēti jauni
pasākumi, izremontētas un iekārtotas bibliotēkas telpas. Veiksmes stāsta pamatu veido
teicama sadarbība starp pašvaldību, „Cemex iespēju fondu‖, skolu un bibliotēku.
Projektu darbs
2014. gadā sagatavoti un realizēti 3 projekti, iestrādnes vēl 2 projektiem.
Turpinājās „Cemex Iespēju fonda‖ (slēgtā projektu pieteikumu konkursā Brocēnu
novada pašvaldību iestādēm) atbalstītā projekta ―Attīstām iespējas iedzīvotājiem bibliotēkā
Brocēnos‖ īstenošana. Projekta ietvaros bibliotēkas abonementā tika veikti remontdarbi un
tika novadītas vairākas informācijpratības nodarbības Brocēnu novada iedzīvotājiem.
Projekta īstenošanas laikā bibliotēkas pakalpojumu sniegšana tika ierobeţota. Projekta
kopējās izmaksas 10245 EUR.
Realizēts Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās‖.
Brocēnu pašvaldības bibliotēka iesniedza un vadīja projektu, veidoja projekta darba grupu
un 52 grāmatu sadali. Tika organizēta sešu novada bibliotēku sadarbība – notika
vienošanās savstarpēji ar grāmatām apmainīties un organizēt izstādes. Projektā piedalījās
visas sešas Brocēnu novada bibliotēkas. Bibliotekāri grāmatu kolekciju organizēja
pieejamu plašam lasītāju lokam, popularizēja VKKF atbalstu.
Sekmīgs bija iepriekšējā gada projekta - Bērnu/Jauniešu ţūrijas noslēgums – 108
dalībnieki. Kopā ar skolas bibliotēku gatavojāmies nākamajai ţūrijai. Kopā Brocēnos
Bērnu ţūrijā grāmatas lasīja 150 skolēni un vecāki. Visaktīvākie lasītāji bija 4. klase, tādēļ
viľiem tika organizēts īpašs pasākums ―Nakts bibliotēkā ar Balto dāmu‖.
Novadpētniecības darbs
2014. gadā veidotas novadpētniecības izstādes. Notikusi fotogrāfiju kolekciju par
Brocēniem apzināšana, skenēšana, saglabāšana, aprakstu veidošana, 2 izstāţu
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sagatavošana. Šīm fotogrāfijām DVD pievienotas arī agrāk skenētās Izidora Broka
kolekcijas fotogrāfijas – tā izveidots viens disks. Bibliotēkā ir novadpētniecības kartotēka
kartīšu formā, kurā materiāli sadalīti pa tēmām. Lasītavā tiek izmantoti kopētie materiāli
tematiskajās mapēs un novadpētniecības datubāzes DVD.
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 un bērnu
nodaļa. 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. Mēbeļu un
pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinoša, nopirkti jauni bērniem atbilstoši grāmatu plaukti
par 2418 EUR un jauna lete.
Bibliotēkas personāls
Brocēnu pašvaldības bibliotēkā 4 darbinieki. Diviem darbiniekiem ir speciālā
augstākā izglītība, viens darbinieks apguvis 36 stundu pamatzināšanu kursu, viens jauns
darbinieks, kuram plānoti 240 stundu kursi. Bibliotēkā ilgstoši strādā un daţādas
apmācības vada Valda Ozoliľa un Inese Sadauska. Esam apmeklējuši citu organizētus
profesionālās izglītības pasākumus (10 seminārus Saldū RGB), paši organizējuši divus
seminārus: organizējām semināru novada bibliotekāriem par aktuālākajiem jautājumiem
pašvaldībā – izmaiľām nolikumā, kopprojektiem un budţeta sagatavošanu un izbraukuma
semināru uz Gaismas pili ar tikšanos Bibliotēku konsultatīvajā centrā.
Cita informācija
Saldus un Brocēnu novadu avīzē ―Saldus Zeme‖ informācija par bibliotēku
parādījusies 11 reizes (4 fotogrāfijas), plašākā publikācija atspoguļoja grāmatu draugu ķēdi
ar grāmatu pārvietošanu ―Brocēnu bibliotēka izplešas‖, lielo remontu ―Pabeidz Brocēnu
bibliotēkas remontu‖ un bērnu vasaras dienas nometni ―Raiba nedēļa bibliotēkā‖.
Lai informācija par bibliotēku vairāk sasniegtu bibliotēkas nelietotājus, sociālajos
tīklos tika izveidota lapa ―Brocēnu bibliotēka‖ http://www.draugiem.lv/broceni.biblioteka/.
Bibliotēka Brocēnos nodrošina lietotājus ar Brocēnu novada domes sagatavoto un
publicēto informāciju: domes sēţu protokoli, citi materiāli un informācijas lapa „Brocēnu
novadā‖ atrodas lasītavā.
Problēmas, kuras jārisina nākotnē
Daļa bibliotēkas telpu izremontētas, remonts nepieciešams lasītavai un krātuves
telpai, kura jāpaplašina. Nepieciešami plaukti jauno bērnu grāmatu un ţurnālu izvietošanai,
un jāiekārto papildus vietas bērnu brīvā laika pavadīšanai. Vajadzīgi plaukti liela izmēra
grāmatu izvietošanai un skapis ar vitrīnām novadpētniecības materiāliem, lai ar to daļēji
kompensētu telpu trūkumu pašreizējā ēkā. Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem ierobeţota. 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.

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle Emburga
Iestādes nosaukums
Adrese

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle
Emburga
Bērzāju iela 6A, Emburga, Cieceres pagasts,
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Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu novads, LV 3851
63824165
mara.zarina@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Māra Zariľa

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra nolikumu,
bibliotēka no 2014. gada 1. jūlija ir patstāvīga iestāde.
Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka ir Brocēnu novada pašvaldības kultūras,
informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu
dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās
informācijas izmantošanas iespējas Cieceres pagasta iedzīvotājiem.
Bibliotēka veic informācijas, izglītības un sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu
tīkla veidošanas funkcijas. Informēt un izglītot, piedāvāt informāciju Cieceres pagasta
iedzīvotājiem. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzes literatūras
popularizēšanas pasākumu, lietotāju apmācības un citu formu veidā.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā ir viens darbinieks ar vidējo profesionālo izglītību citās jomās.
Katru gadu kvalifikācija tiek paaugstināta daţādos mācību semināros un kursos.
2014. gadā apmeklēti 9 profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumi.
Lielākās veiksmes un sasniegumi aizvadītajā gadā
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 1127euro, līdz ar to varēja iegādāties vairāk
grāmatas. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši-2440 reizes un izsniegtas 6542 grāmatas un
ţurnāli, avīzes u.t.t. No tiem 654 bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Lai bibliotēka
neveidotos par vecu grāmatu krātuvi, vecās nevajadzīgās un nepievilcīgās grāmatas,
ţurnālus norakstu – 908.
Projektu izstrāde
Bibliotēka piedalījās kultūras projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra
bibliotēkās‖. Projektā piedalījās visas sešas Brocēnu novada bibliotēkas. Brocēnu
pašvaldības bibliotēka iesniedza un vadīja projektu, veidoja projekta darba grupu un 52
grāmatu sadali un tika nolemts savstarpēji ar grāmatām apmainīties.
Metodiskais un konsultatīvais darbs
Bibliotēkas darba jautājumos esmu konsultējusies ar Saldus pilsētas bibliotēku,
Brocēnu pašvaldības bibliotēku, Remtes un Zaľas bibliotēku.
Sadarbība ar S/k Emburga. I/U REA veikals Emburgā.
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, locīt papīru. Tīľiem savs stūrītis, kur uzspēlēt šahu vai dambreti,
bet pieaugušajiem ir vieta, kur palasīt kādu ţurnālu.
Bibliotēkā ielikti jauni logi, bet ļoti nepieciešams savest kārtībā koridoru un kāpnes.

Bibliotēku darba rādītāji
Iespieddarbu
kopskaits
5320

Apmeklējumu
skaits
2440

Lasītāju
skaits
149

Literatūras
izsniegums
6637
51
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Bibliotēkā noorganizēti - 15 pasākumi un izliktas - 54 izstādes.
Ar izstādēm atzīmētas ievērojamākās atceres un jubilejas. Atbilstoši gadalaikam
izliktas izstādes - lauku darbiem, veselībai, ārstniecības augu vākšanai, dārza
labiekārtošanai.
Izstādes:
Margaritai Stārastei – 100 (arī pasākums)
ĒrihamKestneram – 115
AidaiNiedrai - 115
Vikam - 75
Mārai Cielēnai – 60
Jānim Peteram – 75
Jānim Baltvilkam – 70 u.t.t.
„Es iepazīstu pasauli‖, cikla izstādes – putni, kukaiľi, ūdens noslēpumi, zivis,
abinieki, rāpuļi, pasaules valstis, transports, mana Latvija;
„Dabiskās dziedināšanas veidi‖ (arī pasākums);
„Es gribu itin visu – jaunieši jums‖;
„Gardumi ziemai‖;
„Kopā ar Muminu‖;
„Mazās Nāriľas pasaulē‖ (arī darbnīcas);
„Ar dziednieces rokasgrāmatu rokā‖ (pasākums dabā - pļavā).
No visa bibliotēkas lietotāju skaita – 34 ir bērni un jaunieši. Bērnu un jauniešu
apmeklējums ir samazinājies, jo katrā mājā ir dators un internets telefonā, mazie bērni nāk
līdzi mammām un pavada laiku bērnu stūrītī, lai skatītos grāmatas, zīmētu, spēlētu spēles.
Bērniem, lai vairāk piesaistītu grāmatu lasīšanai, tiek izliktas bērnu grāmatu izstādes, kā arī
jauno grāmatu saraksti pie ziľojumu dēļa. Bērniem tiek komplektētas viľu vecumam
atbilstošas grāmatas. No visām jaunajām grāmatām - 54 ir bērniem un jauniešiem.
Bibliotēkas ikdienas darbs pakārtots tā, lai bērni jau agrīnā vecumā gribētu nākt uz
bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un gribētu ilgāku laiku pakavēties bibliotēkā.
Iestāţu 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. Tīľiem savs stūrītis kur uzspēlēt šahu vai dambreti,
bet pieaugušajiem ir vieta, kur palasīt kādu ţurnālu.
Bibliotēkā ielikti jauni logi, bet ļoti nepieciešams savest kārtībā koridoru un kāpnes.
Budţeta izlietojums
Budţeta izdevumu pozīcija
Izdevumi kopā
Krājuma
Pakalpojumi
Bruto darba samaksa

Summa (EUR)
15326
1686
6209
4914

Blīdenes pagasta bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese

Blīdenes pagasta bibliotēka
„Ievas‖, Blīdene, Blīdenes pagasts,
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Tālrunis
e- pasta adrese

Brocēnu novads, LV 3852
63865502
bibl.blidene@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Vineta Sproģe

Bibliotēkas vispārīgs raksturojums
Blīdenes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pilda
vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas, nodrošinot vietējās sabiedrības vajadzībām
atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.
Pamatojoties uz bibliotēkas nolikumu un pašvaldībā apstiprinātiem bibliotēkas
lietošanas noteikumiem, bibliotēka visiem tās lietotājiem nodrošina brīvu un neierobeţotu
literatūras un informācijas saľemšanu.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas Blīdenes pagasta pārvalde, kultūras nams,
ambulance, pirmsskolas iestāde „Vālodzīte‖, Blīdenes pamatskola u.c. 2014. gadā mācības
Blīdenes pamatskolā uzsāka 80 skolēni.
2014. gadā kopējais bibliotēkas lasītāju skaits ir - 311 lasītāji, tas ir apmēram 39% no
pagasta iedzīvotājiem.
Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē, tā piedāvā plašubezmaksas 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 budţeta līdzekļi, mērķdotācijas, maksas pakalpojumi, projektos iegūtie līdzekļi,
ziedojumi un dāvinājumi.
1. oktobrī, lai veiktu atkārtotu akreditāciju, Blīdenes pagasta bibliotēku apmeklēja
akreditācijas komisija – Laima Ostele no Kuldīgas galvenās bibliotēkas, Dzintra Punga no
Jelgavas zinātniskās bibliotēkas un Vanda Bērziľa - LR Kultūras ministrijas bibliotēku
nodaļas vecākā referente. Komisiju pavadīja Saldus pilsētas bibliotēkas direktore Aija
Meţiľa un metodiķe Aija Pelīte.
Komisija pārbaudīja bibliotēkas darba dokumentāciju, krājuma kvalitāti un
pieejamību, darbinieku informācijas meklēšanas prasmes, vērtēja bibliotēkas
pakalpojumus, bibliotēkas materiāltehnisko stāvokli, novadpētniecības mapes un foto
albumus, ieskatījās mūsu novadpētnieka I.Broka iespaidīgajā mantojumā. Komisijai pie
mums patika - atzinīgi izteicās gan par estētiski sakārtotajām telpām, gan par norādēm,
sakārtotajiem dokumentiem, patika risinājums, kā novietotas lielās grāmatas, ar prieku
apskatīja pēc dzejas rindām veidotās pēdējo rudens ziedu kompozīcijas.
2014. gada 21. novembrī saľēmām akreditācijas apliecību Nr. 325A, kurā Blīdenes
pagasta bibliotēkai atkārtoti piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Krājuma veidošanas koncepcija orientēta uz lasītāju interesēm un vajadzībām,
krājuma kvalitāti, kaut gan finansiālā situācija vēl joprojām neļauj iegādāties mums vēlamo
skaitu grāmatu. Galvenais jaunieguvumu avots ir budţeta līdzekļi. Gada beigās, pārskatot
budţetu, neizlietotās pozīcijas lūdzām pārcelt grāmatu iegādei, tā papildus grāmatu iegādei
ieguvām 80 EUR.
Šogad par prieku mums un lasītājiem, daudz jaunu grāmatu iegūtas, saľemot
dāvinājumus no Lauku bibliotēku atbalsta biedrības. Piedalījāmies VKKF kultūras projektā
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās‖ – ieguvām 8. grāmatas. Paldies arī
dāsnajiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri šogad mums dāvināja gan periodiskos
izdevumus, gan grāmatas.
Bibliotēku krājumu papildināšanai grāmatas tiek komplektētas grāmatu bāzē
„L.Grāmata‖, un grāmatnīcā „Zvaigzne ABC‖. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar I/K
„VIRJA AK‖, kuri pieved grāmatas uz vietas bibliotēkā, pēc iepriekš sastādīta saraksta.
2014. gadā iepirktas 152 grāmatas par summu 1368.56 EUR. Lauku bibliotēkas
atbalsta biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība nodeva bezatlīdzības lietošanā 15
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grāmatas par summu 119.42 EUR. Saľemti dāvinājumi 39 eks. par summu 106.34 EUR.
Šajā gadā bibliotēkā bija pieejami 24 daţādu nosaukuma laikrakstu un ţurnālu komplekti.
Bibliotēka no saviem budţeta līdzekļiem abonēja 21 daţādu nozaru laikrakstus un
ţurnālus, pārējie, veiksmīgas sadarbības rezultātā ar bibliotēkas lietotājiem, tika dāvināti.
Uz 2014. gada 31. decembri rekataloģizēts 100% bibliotēkas krājuma. Grāmatas
izsniedzam automatizēti. Alisē savadīta un izsniegta visa 2013. un 2014. gada periodika.
Darbs ar krājumu ir nepārtraukts.
Izsniegums 2013. - 2014. gadā
Izsniegums
Grāmatas
Seriālizdevumi
Bērniem
un
jauniešiem līdz 18
gadiem
Izsnieguma
kopskaits

2013. gads

2014. gads

6603
6040
2233

5243
4372
1613

Salīdzinājumā ar
2013. gadu
-1360
-1668
-620

14439

10350

-4089

Bibliotēkas krājumā 2014. gada beigās ir 6380 eksemplāri grāmatu, 18
audiovizuālie dokumenti un 27 attēlizdevumi, 1418 eks. seriālizdevumi, pārējie dokumenti
20 eks.
Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Blīdenes pagasts bibliotēka ir vietējās nozīmes publiska bibliotēka, kurā ir
abonements, bērnu literatūras nodaļa, stūrītis mazajiem lasītājiem, lasītava un
internetlasītava. Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju intelektuālo un
emocionālo attīstību. Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziľu
pakalpojumus, izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes,
starpbibliotēku abonementu. Šogad piedāvājām jaunu pakalpojumu – dokumentu iesiešanu
plastmasas spirālē.
Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā šādus pakalpojumus:
 literatūras un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām;
 brīvpieeju lasītavas un preses fondam;
 brīvpieeju novadpētniecības fondam;
 uzziľu sniegšanu;
 bezmaksas pieeju internetam un datoram;
 kopēšanas, datorizdrukas, skenēšanas un laminēšanas pakalpojumus (pēc
lasītāju pieprasījuma un pēc novada pašvaldībā apstiprinātiem maksas
pakalpojuma izcenojumiem);
 individuālas konsultācijas iespieddarbu un informācijas meklēšanā un
atlasē elektroniskajos bibliotēku katalogos un internetā, kā arī darbā ar
datoru;
 pieeju elektroniskajām datu bāzēm,
 SBA pakalpojumus;
 tematiskos pasākumus un izstādes;
 Brocēnu novada informatīvo izdevumu „Brocēnu novadā‖;
 Brocēnu novada pašvaldības sēţu protokolus.
Bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta 45 stundas nedēļā.
Bibliotēkas lietotāji ir Blīdenes pagasta sabiedrība, tie ir Blīdenes pamatskolas
skolēni un skolotāji, bērnudārza bērni un darbinieki, pensionāri, jaunieši un studenti,
pagasta iestādēs un uzľēmumos strādājošie, bezdarbnieki, arī daţi kaimiľu pagastu
iedzīvotāji. Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 311 lietotāji t.sk. bērni un jaunieši - 104,
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pensionāri – 41 un 11 pirmsskolas vecuma bērni, kuri ir reģistrēti kā lietotāji un nāk kopā
ar vecākiem – krāso, spēlējas, skatās bilţu grāmatas.
Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2014. gadā(ar pozitīvu vai negatīvu atzīmi)

Apmeklētāju skaits
t.sk. bērni
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t. sk. bērni

2013. gads

2014. gads

6603
1939
290
108
14439
2233

4714
1389
311
104
10350
1613

Salīdzinājumā ar
2013. gadu
- 1889
- 550
+ 21
-4
- 4089
- 620

Gada laikā sniegtas 246 uzziľas. Visbieţāk par daţādu iestāţu darba laikiem,
kontaktiem kā arī palīdzot atrast vajadzīgās atbildes un faktus skolēnu mājasdarbiem,
referātiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem.
Par 0.71% ir samazinājies apmeklējumu skaits un par 0.72% samazinājies
izsniegums. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 15. Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju
ir 74.43. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju ir 33.3 vienības. Krājuma apgrozība 1.32 –
pagājušajā gadā 2.32. SBA12 pasūtītās grāmatas lasītājiem tiek piegādātas aptuveni 3 dienu
laikā, atsevišķos gadījumos nedēļas laikā. No SBA saľemtas 68 grāmatas un nosūtītas uz
citām bibliotēkām 5 grāmatas.
Blīdenes pagastā 2014. gadā deklarēti 797 iedzīvotāji. 2014. gadā 39 % no Blīdenes
pagasta iedzīvotājiem ir bibliotēkas lietotāji.
Labprāt tiek apmeklēti tematiskie pasākumi, pasākumi bērniem, daţādas 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 atkal rīkoja radošās ceturtdienas. Nodarbības notiek no novembra līdz maijam, divas
reizes mēnesī. Nodarbībās apguvām paklāja tamborēšanu no dzijas un auduma strēmelēm,
no kreppapīra virpināšanas tehnikā gatavojām kartiľas un gleznas, ieklausījāmies make-up
un krāsu stilistes Salvijas Kakses padomos, gatavojām ziedus no krāsainām zeķubiksēm,
slapjajā filcēšanas tehnikā gatavojām dekoratīvās piespraudes, kvilinga tehnikā izrotājām
Lieldienu olas. Pavasara sezonas noslēgumā mācījāmies potēt ābeles un pēc tam
degustējām pašu ceptas un gatavotas kūkas. Tradicionāli rudens sezonu atsākām novembrī
ar Adventes vainagu un kompozīciju veidošanu. Decembrī 3D tehnikā taisījām gaismas
lukturīšus un salvešu sniega bumbas.
Nodarbības cenšamies organizēt bez maksas, jo pagaidām ir idejas ko rādīt pašām
dalībniecēm un ir vēl daudz noskatītas idejas internetā un rokdarbu ţurnālos, kuras tiks
realizētas turpmākajās tikšanās reizēs.
Katras rokdarbu nodarbības veikums paliek kā izstāde līdz nākamajai nodarbībai.
Martā bibliotēkā bija skatāma Ainas Liepas rokdarbu izstāde. Viľas darbi piesaistīja
izstādes apmeklētājus ar savu savdabīgumu – gleznu motīvi bija veidoti no ārdītas dzijas
uz auduma un ierāmēti vecās ar dziju aptītās velosipēdu kamerās un diskos. Izstādes
noslēguma pasākumā māksliniece uzstājās ar dzejas lasījumiem no savas grāmatas
―Kurzemniece‖. Interesentiem parādīja tehniku, kādā tiek darinātas viľas gleznas.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Blīdenes pagasta bibliotēka un Blīdenes pamatskolas bibliotēka apkalpo - Blīdenes
pagastā dzīvojošos bērnudārza ―Vālodzīte‖ audzēkľus, pamatskolas skolēnus un pusaudţus

12

SBA – starpbibliotēku abonements.

55

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

līdz 18 gadiem. Apkalpojošā teritorijā dzīvo aptuveni 156 skolēni, no tiem 104 ir Blīdenes
pagasta bibliotēkas lasītāji. No citām skolām bibliotēku apmeklē 8 skolēni.
Izsniegums bērniem un jauniešiem 2014. gadā

Lasītāji
Apmeklējums
Izsniegums

2013. gads

2014. gads

108
1939
2233

104
1389
1613

Salīdzinājumā ar
2013. gadu
-4
-550
-620

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. Bērni labprāt nāk un uzturas bibliotēkā - krāso, zīmē, spēlē spēles utt.
Lasītāju skaits ir nedaudz 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, pie mums vairāk izmanto
pārējās bibliotēkas piedāvātas aktivitātes. Lai bērni vairāk pievērstos grāmatām, bērnu
zonā izliekam daţādas grāmatu izstādes, jo tās grāmatas, kas atrodas izstādē vienmēr, ir
saistošākas, kā tās, kas atrodas plauktā.
Skolas bibliotēka iepērk tikai bērnu un jauniešu grāmatas un periodiku, bet pagasta
bibliotēka vairāk orientējas uz pieaugušo auditoriju. Visi iepriekš minētie faktori ir arī
iemesls, kas samazina bērnu literatūras izsniegumu.
Jaunieguvumu proporcionalitāte
Jaunieguvumi
Pieugušajiem
Bērniem/jauniešiem

2012
154
107
47

2013
256
195
61

2014
199
137
62

Daudzi bērni, gaidot skolas autobusu, vai nu izmanto datoru, vai spēlējas bibliotēkas
bērnu stūrītī, daţi bērni nāk līdzi vecākiem uz rokdarbu nodarbībām, aktīvi iesaistās darba
procesā. Šogad iegādājāmies arī deju paklāju, ko pieslēdz pie datora, to pēc stundu beigām
labprāt izmanto meitenes. Gada beigās no Brocēnu novada pašvaldības saľēmām dāvanā
galda hokeju, kas lielā cieľā ir zēniem.
Katru gadu Blīdenes pamatskolā notiek projektu nedēļa, kuras laikā bibliotēkai ar
skolu notiek cieša sadarbība. Aktīvāks darbs ar bērniem notiek skolas projektu nedēļā.
Palīdzam bērniem izvēlēties interesantas tēmas, atrast informāciju grāmatās, internetā – par
siera raţošanu, karikatūru vēsturi, nobarojamiem gaļas lopiem, veselīgu uzturu, skolēnu
lasītprasmi utt. Palīdzējām skolēniem skenēt attēlus un noformēt patstāvīgos darbus.
Bibliotekārajās stundās 6. un 8. klasei mācījām meklēt rakstus LNB analītikas datu
bāzē, meklēt grāmatas Saldus un Brocēnu novada kopkatalogā un atrast rakstus Lursoft
laikrakstu bibliotēkā. Mācību gada beigās, skola iesniedz ieteicamās literatūras sarakstus
pa klašu grupām. Arī šajā gadā bibliotēkas materiālus mācību darbam aktīvi izmantoja
skolotāja Lāsma Plaude ar savu 6 klasi. Gada jaunums – sociālo zinību stunda bibliotēkā.
Skolotāja Lāsma, pēc kvīlinga tehnikā gatavoto darbu izstādes apmeklējuma, vadīja
mācību stundu par biznesa plāna sastādīšanu saviem audzēkľiem bibliotēkā. Rokdarbnieču
gatavotie darbi tika likti par paraugu biznesa plāna idejām, pārējais – reklāma un pati ideja
bija bērnu izdomas un fantāzijas ziľā.
Šogad laba sadarbība bija ar Brocēnu novada pašvaldības Blīdenes pirmskolas un
izglītības iestādi „Mūsmājas‖. Bibliotēkā varēja aplūkot 5-gadīgās grupiľas „Zvaniľš‖ un
6-gadīgās grupiľas „Mārīte‖bērnudārza audzēkľu zīmēšanas darbu izstādi „Pa Margaritas
Stārastes grāmatu varoľu takām‖, „Ziemassvētkus gaidot‖. Bērnu zīmējumus ar Margaritas
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Stārastes varoľiem un domu graudus apkopojām pašu iesietā grāmatā, kura glabājas
bibliotēkā. Tāpat kā iepriekšējo gadu līdzdarbojāmies Bērnu ţūrijas grāmatu lasīšanā,
piedāvājot bibliotēkā esošās grāmatas, jo pats projekts tiek īstenots skolas bibliotēkā.
Pati lielākā problēma bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir pieaugošais
kūtrums uz grāmatu lasīšanu, nepatīk iedziļināties informācijas meklēšanā, visu vajag tūlīt
un tagad.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
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. Visbieţāk
palīdzība nepieciešama banku izdruku sagatavošanai un preses abonēšana internetā. Tā kā
šīs darbības netiek veiktas ikdienā, tad līdz nākamajai reizei ir aizmirstas un atkal ir
nepieciešams bibliotekāra atbalsts, ko mēs arī vienmēr laipni sniedzam.
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.
Bērni salīdzinoši mazāk izmanto bibliotēkā pieejamos datorus, jo Blīdenē gandrīz
katrā mājsaimniecībā ir dators ar interneta pieslēgumu, arī skolā ir pieejama datorklase ar
interneta pieslēgumu. Internetu bibliotēkā pārsvarā izmanto maznodrošināto ģimeľu bērni
un tie bērni, kuri gaida autobusu.
Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami 8 datori, 2 printeris, viena daudzfunkcionālā
iekārta.
Novadpētniecības darbs
Apmeklētājiem pieejami novadpētniecības materiāli, kuri sakārtoti 22 mapēs 6
albumos, kuri regulāri tiek papildināti. Turpinās pagasta vēstures apzināšana, materiālu
vākšana. Papildinām novadpētniecības kartotēku ar jaunām kartiľām. Turpinām regulāri
papildināt tematiskās mapes ar jauniem materiāliem.
Cītīgi turpinām strādāt pie novadpētnieka IziodoraBroka mantojuma sakārtošanas.
Šogad Microsoft Office Excel ievadītas 1302 grāmatas, kas kopā ar iepriekšējos gados
ievadītajām ir - 10869. Katru grāmatu klasificējam, numurējam un novietojam plauktā
atbilstoši klasifikācijai. Pašreiz visas grāmatas latviešu valodā ir savadītas, atliek savadīt
grāmatas krievu valodā un kārtot periodiku. Fotogrāfijas un citas lietas atliekam maliľā
vēlākai apstrādei. Gada beigās sākti šķirot atsevišķi materiāli par Saldus un Brocēnu
novadu. Atsevišķās kastēs sašķirotas - pastkartes, monētu kolekcija, pastmarkas,
fotogrāfijas, skaľu plates u.c.
Sadarbojoties ar dzejas rakstītāju Inetu Birni, turpinām papildināt viľas
novadpētniecības mapi, pievienojot klāt jaunos dzejoļus.
Palīdzējām Inārai Šteinbergai grāmatas ―Toreiz‖ tapšanā. Pēc 1936. gada kartes
izrakstījām viensētu nosaukumus Blīdenes un Cieceres pagasta teritorijā. Sameklējām
rakstus, nostāstus, teikas un fotogrāfijas par Blīdeni un blīdeniekiem pirmajā Latvijas laikā.
Tikāmies ar latviešu literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti-Pakuli. Apbraukājām
novada vēsturiskās vietas.
Akreditācijas komisija, iepazīstoties ar novadpētniecības materiāliem un mapēm, ļoti
atzinīgi novērtēja bibliotēkas darbu novadpētniecības jomā un ieteica turpināt aprakstīt
fotogrāfijas bibliotēkas pasākumu albumā.
Projektu izstrāde
Sadarbībā ar Brocēnu pašvaldības bibliotēku tika realizēts VKKF kultūras projekts
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās‖ – ieguvām 7 grāmatas 1 CD.
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Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Darba jautājumos konsultējamies ar Saldus pilsētas bibliotēkas metodiķi, Brocēnu
pašvaldības bibliotēkas vadītāju un pieredzes bagātākiem kolēģiem no Brocēnu un Saldus
novada bibliotēkām.
Esam apmeklējušas gandrīz visus Saldus pilsētas bibliotēkas rīkotos seminārus un
apmācības. Noklausījušās vairākas interesantas un lietderīgas lekcijas.
Pārskata periodā bibliotēkā ir sniegtas 246 uzziľas un konsultācijas. Pateicoties
interneta iespējām, nepieciešamās uzziľas iespējams sameklēt samērā ātri. Arī daļa
bibliotēkas lietotāju - skolēni un studenti, paši patstāvīgi orientējas Latvijas bibliotēku
elektroniskajos katalogos un datu bāzēs, prot atlasīt vajadzīgo literatūru pēc daţādiem
kritērijiem. Pārsvarā uzziľas tika sniegtas skolēniem un studentiem referātu, patstāvīgo
darbu veikšanai, kursa darbu rakstīšanai, netiek atteikta palīdzība arī krustvārdu mīklu
minētājiem. Informācija pamatā tiek pieprasīta pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā,
ekonomikā, jurisprudencē, ģeogrāfijā un par daţādām valstīm, tūrisma maršrutiem,
mākslu, novadpētniecību. Bibliotēka informācijas darbā izmanto elektronisko katalogu.
Uzziľas tiek sniegtas gan attālināti – sniedzot pa telefonu, gan tiešā saskarsmē ar lietotāju.
Sadarbojamies ar - skolas bibliotēku un visām novada bibliotēkām. Skolas
bibliotēka iesniedz ieteicošo literatūras sarakstu no pirmās līdz devītajai klasei, mēs
cenšamies papildināt krājumu ar iztrūkstošajām grāmatām. Vasaras mēnešos skolēni
apmeklē vairāk pagasta bibliotēku, jo skolas bibliotēka ir slēgta. Notiek regulāra
sazināšanās ar skolu daţādu aktivitāšu piedāvājumos - nosūtām izstāţu un pasākumu
afišas.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā ar platību 178.3 m². No tiem lasītāju
apkalpošanai ir paredzēti 132.94 m², kuros izvietotas 12 lasītāju darba vietas. Krātuvju
telpu kopējā platība ir 12 m² un telpas bibliotēkas darbiniekiem 33.36 m2.
Šogad lasītāju apkalpošanas un datorlietotāju telpās 163 m2 platībā nomainīja griestus,
uzstādīja jaunus radiatorus. Datorlietotāju telpā atjaunoja sienas krāsojumu. No mūsu
budţeta remontam iztērējām 1838 EUR, bet 5525 EUR Brocēnu novada pašvaldība sedza
no sava budţeta. Kopējās remonta izmaksas bija 7363 EUR.
Šogad piedalījāmies Brocēnu novada pašvaldības izsludinātajā konkursā
―Ziemassvētku noformējums‖ un ieguvām 3. vietu un motivācijas balvu 20 EUR
Personāls
Bibliotēkā strādā divas darbinieces - viena ar 1. līmeľa augstāko bibliotekāro
izglītību un otra ar vidējo speciālo izglītību pedagoģijā un LNB mācību centrā izietu 36
stundu apmācības kursu ‖Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma‖.
Finansiālu apsvērumu dēļ maksas kursi netika apmeklēti, bet zināšanas un prasmes
papildinājām Saldus pilsētas bibliotēkas organizētajos semināros un lekcijās.
Janvārī viens no nozīmīgiem un interesantiem pasākumiem bija Grāmatu draugu
ķēde – akcija „Gaismas ceļš‖, kurā no rokas rokā dzīvajā ķēdē tika padotas grāmatas no
līdzšinējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno Gaismas pili.
Janvāra seminārā noklausījāmies psihoterapeites Antras Slokas-Jakovļevas lekciju
―Stresa menedţments un efektīva laika plānošana‖. Savas dzīves sakārtošana, prasme salikt
pareizos akcentus un iemācīšanās plānot savu laiku, ir labs ierocis cīľā ar stresu un
izdegšanu. Semināra laikā apguvām veidus kā mazināt emocionālo spriedzi un atgūt
līdzsvaru. Semināra tēmas:
 Stresa būtības izpratne. Daţādie stresa veidi un to nozīme atšķirīgos dzīves
posmos.
 Stress un izdegšana. Četras izdegšanas pakāpes, to noteikšana.
 Stresa profilakses paľēmieni. Emocionālās spriedzes mazinātāji – īslaicīgas
un ilglaicīgas iedarbības tehnikas.
 Laika plānošanas nozīme. Efektīvas tehnikas laika plānošanai. Pareto
princips.
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Februāra seminārā, Saldus pilsētas bibliotēkas metodiķe Aija Pelīte, stāstīja par
pieļautajām kļūdām rakstot bibliotēkas gada pārskatus. Deva norādījumus, kam jāpievērš
uzmanība, gatavojoties akreditācijai.
Marta seminārā Saldus pilsētas bibliotēkas bērnu un jauniešu daļas vadītāja Iveta
Rātenberga dalījās par dzirdēto latviešu oriģinālliteratūras konferencē Kuldīgā "Kas notiek
21. gadsimta latviešu literatūrā: pārdomas un vērtējumi". Kursīšu bibliotēkas un
informācijas centra vadītājs Mārtiľš Lagzdons stāstīja par dzirdēto un redzēto jauno
bibliotēku un informācijas speciālistu konferencē 4CanGurus Preiļos. Saldus bibliotēkas
komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Anita Grīsle un sistēmbibliotekāre Ilze
Ābola stāstīja par ALISES jaunumiem.
Aprīļa seminārā - par Valsts ieľēmumu dienesta elektronisko vidi un epakalpojumiem – VID elektronisko deklarēšanos sistēmu, elektroniskajiem pakalpojumiem
portālā www.latvija.lv. Saldus pilsētas bibliotēkas metodiķe stāstīja par dzirdēto Latvijas
bibliotekāru 11.kongresā.
Maija seminārā Saldus pilsētas bibliotēkas vadītāja Aija Meţiľa stāstīja par dzirdēto
seminārā - "Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības"
Jūnijā – izbraukuma seminārā apmeklējām E. Melngaiļa novadpētniecības muzeju,
Limbaţu pagasta Lādezera bibliotēku, Limbaţu dzīvā sudraba muzeju, Bārdu dzimtas
memoriālo muzeju. Vakaru noslēdzām Viļķenes pagasta bibliotēkā. Nākamajā dienā
pabijām Ainaţu jūrskolā, Salacgrīvas bibliotēkā, Svētciema bibliotēkā un dienu noslēdzām,
apskatot O.Kiršteina daiļdārzu.
Augustā pēc vasaras atpūtas, seminārā sveicām darba kolēģus apaļās un pusapaļajās
darba un dzīves jubilejās.
Septembrī – tikāmies ar ceļotāju, ţurnālistu un vairāku grāmatu autoru Juri Lorencu.
Oktobrī – tie,kam bija akreditācija, stāstīja kā gājis, kādus ieteikumus saľēmām no
akreditācijas komisijas. Semināra noslēgumā akreditācijas kopsavilkums metodiķa
skatījumā.
Oktobrī arī bijām pieredzes apmaiľas braucienā ar novada bibliotekāriem pie bijušās
kolēģes uz Jaunolaines bibliotēku. Pēc tam gida pavadībā apskatījām jauno Nacionālo
bibliotēku.
Novembrī – izbraukuma seminārā viesojāmies Jaunauces, Līkupēnu, Vadakstes un
Rubas bibliotēkās, pabijām Vadakstes muzejā, Rubas dienas centrā un pamatskolā.
Decembrī – gada noslēguma seminārs Saldus pilsētas bibliotēkā. Semināros esam
iepazinušās un iemācījušās daudz interesantas un noderīgas lietas gan saistībā ar
novadpētniecību, gan tīri praktiskas (daţādas rokdarbu idejas). Gada laikā sevis
pilnveidošanai esam apmeklējušas 11 seminārus. Gaidīti un īpaši ir izbraukuma semināri,
kuros mēs satuvināmies ar saviem un iepazīstamies ar citu novadu kolēģiem un viľu darba
metodēm. Šajos semināros tiek noskatītas idejas, atrastas atbildes uz jautājumiem vai
izdarīti secinājumi par to, ka daţās jomās mēs esam pārāki. Patīkamas atmiľas raisa vakari
ar kopīgām vakariľām, dziedāšanu un daţkārt ar dejām un atrakcijām.
Augustā Gaismas pils atklāšanā mūsu novadu pārstāvēja bibliotekāre Līga Šnipke.
Decembrī izbraukājām sava novada bibliotēkas, jo pēc mūsu bibliotēkas
akreditēšanas, kolēģiem bija daţādi jautājumi, uz kuriem viľi vēlējās rast atbildes.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansējumu pamatbudţetam piešķir Brocēnu novada pašvaldība.
2014. gadā no pašvaldības piešķirtais budţets ir 25126 EUR.

Finansiālais nodrošinājums
Vērtējuma
gads

Kopējie naudas
līdzekļi

T.sk.
grāmatām

presei

algai

Līdzekļi uz
1 lasītāju
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2012
2013
2014

12034 Ls
15054 Ls
25126 EUR

603
1045
1369

322
310
851

5760
7704
11979

38.2
49
74.4

Šogad lielākie pirkumi – 2 datorkomplektiEUR 1978,-vērtībā, spoguļkamera NIKON
D3200 – EUR 389,-; lāzerprinterisBrother HL-L2300D – EUR 83,- un multifunkcionālā
iekārtaBrother DCP-J4110DW – EUR 119,-.
Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām
Bibliotēkas publicitāte
Bibliotēkā par notiekošajām izstādēm un jauniegūtajām grāmatām vienmēr tiek
izliktas afišas ne tikai pagasta centrā, bet arī pārējās attālākajās Blīdenes pagasta
apdzīvotajās vietās, par notiekošo bibliotēkā regulāri tiek ievietotas ziľas arī portālā
www.draugiem.lv, publicēti raksti Brocēnu novada informatīvajā lapā „Brocēnu Novadā‖,
laikrakstā
„Saldus
Zeme‖,
Brocēnu
novada
mājaslapāhttp://blidene.broceni.lv/kategorija/bibliot un portālā www.biblioteka.lv
Darbs ar sabiedrību
Kopumā bibliotēkā lasītājiem tika izstādītas 64 tematiskās izstādes, gan par
gadskārtu ieraţām, svinamām un svētku dienā, gan par ievērojamiem rakstniekiem,
māksliniekiem, dzejniekiem, 19 tematiskie pasākumi un 3 bibliotekārās stundas.
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var iepazīties ar Brocēnu novada domes sēţu
protokoliem, plānotajiem budţeta ieľēmumiem un izdevumiem, publiskajiem pārskatiem,
vienkopus mapē sakārtotas visas Brocēnu novada informatīvās lapas.
Sabiedrības un bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba
kvalitāti un nepieciešamībām pārsvarā notiek aptaujājot sarunu veidā, jo rakstiskās
aptaujas, reti kurš labprātīgi grib aizpildīt. Uzklausītos viedokļus apkopojam un ľemam
vērā pie jauno grāmatu iegādes, pasākumu organizēšanas un citu aktivitāšu plānošanas.
Sadarbības tīkls un partneri:
Mūsu pagasta robeţās
 Blīdenes pamatskola;
 Pirmskolas iestādes „Vālodzīte‖;
 Mednieku kolektīvs „Blīdene‖;
 Blīdenes pārvalde;
 Blīdenes kultūras nams;
 Blīdenes ev. lut. draudze.
Tā kā bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un kultūras namu, tad mēs
vienmēr iesaistāmies pasākumu tapšanas procesā – taisām ielūgumus, noformējumu un
gatavojam dekorus daţādiem 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. Sadarbība notiek regulāri
vairākus gadus pēc kārtas. Sadarbojamies patstāvīgi ar Saldus pilsētas bibliotēku – bieţāk
tā ir metodiskā palīdzība. Regulāri notiek konsultēšanās ar citām novada bibliotēkām par
bibliotēkas darbu, uzdevumu veikšanu. Visas bibliotekāres ir ļoti atsaucīgas un nekad
neatsaka palīdzēt.
Veiksmes stāsts
Veiksmīgi izieta akreditācija un iegūti papildus līdzekļi no pašvaldības budţeta
griestu remontam un radiatoru nomaiľai.

Gaiķu pagasta bibliotēka
Iestādes nosaukums
Adrese

Brocēnu novada Gaiķu pagasta bibliotēka
Gaiķu pagasta nams, Gaiķi, Gaiķu pag.,
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Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu nov., LV-3873
63846440
maradrei@inbox.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds
Mārīte Dreimane
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Gaiķu pagasta bibliotēka ir Brocēnu novada pašvaldības domes kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kuras mērķis ir Brocēnu novada iedzīvotāju bibliotekārā,
bibliogrāfiskā apkalpošana un informācijas pakalpojumu sniegšana.
Bibliotēkas funkcija-attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un
sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības
vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības
attīstībā.Bibliotēka akreditēta 2009. gadā.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēka veic krājuma komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi,
iespieddarbu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, nolietoto, profilam neatbilstošo un
lasītāju nepieprasīto izdevumu norakstīšanu un uzskaiti.
2012. gadā izstrādāta Gaiķu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika, kurā noteikti bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatuzdevumi.
Tā kā pagastā esam divas bibliotēkas, lai ekonomiskāk izlietotu piešķirtos līdzekļus,
iepērkot grāmatas, cenšamies nedublēt ārzemju autoru darbus.
Bibliotēkas krājums veidojas no budţetā piešķirtajiem līdzekļiem.
Krājuma komplektēšanai atskaites gadā tērēti EUR 1269,57 iepirktas 179
grāmatas.
2012
2013
2014
134
185
179
Iegādāto grāmatu skaits
53
43
26
Dāvināto grāmatu skaits
187
228
205
Kopā
Bibliotēkas krājuma sadalījums 2014. gada beigās:
 grāmatas – 4456;
 audiovizuālie – 10;
 seriālizdevumi – 747;
 attēlizdevumi – 11;
 brošūras – 38.
Krājuma veidošana galvenokārt orientēta uz lasītāju interesēm un vajadzībām.
Iepirkta galvenokārt daiļliteratūra un bērnu literatūra. Kopumā bibliotēkas krājums
papildināts par 205 grāmatām, no kurām 97 ir daiļliteratūra (48%), 79 – bērnu literatūra
(38%) un 29 nozaru literatūra (14%). Katru gadu cenšos kaut nedaudz atjaunot nozaru
literatūras krājumu, jo novecojusī literatūra tiek norakstīta. Pērkot nozaru literatūru, ľemu
vērā bibliotēkas lietotāju ieteikumus.
Atskaites gadā īpaša uzmanība vērsta fonda attīrīšanai no lasītāju nepieprasītās un
nolietotās literatūras. Pārskatītas visas nozares, daiļliteratūra un bērnu literatūra.
Norakstīti 1069 eksemplāri.
Inventarizācija bibliotēkā veikta 2009. gadā.
Gada beigās pabeigta bibliotēkas krājuma re-kataloģizācija.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Bibliotēka atrodas 5 km no Gaiķu pagasta centra un tuvākās bibliotēkas Satiķos.
Bibliotēka lietotājiem piedāvā:
 brīvpieejas krājumu;
 periodiku;
 4 datorizētas lietotāju darba vietas;
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bezmaksas pieeju interneta resursiem;
datu bāzes Letonika un Lursoft;
bibliogrāfiskas uzziľas un konsultācijas;
SBA pakalpojumus;
novadpētniecības materiālus par Gaiķu pagastu, Gaiķu pagasta un kolhozu
vēsturi;
 maksas pakalpojumus - kopēšana, printēšana (izmaksas apstiprinātas Brocēnu
novada domes 2014. gada 30. jūnija sēdē, lēmums Nr.13.).
Gaiķu pagastā uz 2015. gadu reģistrēti 716 iedzīvotāji, no kuriem 248 dzīvo Gaiķu
bibliotēkas apkalpojamā teritorijā. Potenciālie bibliotēkas lietotāji - pagasta iedzīvotāji.
Lietotāju skaits atskaites gadā-111, t. sk. skolēni un jaunieši - 17. Bibliotēkas lietotāji ir
45% no apkalpojamā teritorijā reģistrētajiem.
Lietotāju skaits ar katru gadu samazinās. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu - par 10
lietotājiem mazāk. Galvenie samazinājuma iemesli:
 pamatskolas skolēni, beidzot skolu, aiziet citur mācīties, bibliotēku apmeklē
tikai retais
 strauji sarūk skolēnu skaits pamatskolā (šinī mācību gadā nav 1. klase, 2. klasē
arī tikai divi bērni)
 iedzīvotāju skaits pagastā ar katru gadu samazinās
 gados vecāki cilvēki redzes dēļ vairs nevar lasīt
 daudzi deklarētie dzīvo citā pagastā, pilsētā vai ārzemēs.
Lietotāju skaits pa grupām – strādājošie 30 (27 % no lietotāju skaita), pensionāri 37
(33%), bezdarbnieki 23 (21%), pamatskolas skolēni 17 (15%), vidējo mācību iestāţu
audzēkľi un studenti 4 (4%). 73 lietotāji izmanto bibliotēku tikai lasīšanai, 10 - izmanto
tikai datorus, bet 28 izmanto abus pakalpojumus. Samazinājies lietotāju skaits, kas izmanto
tikai datorus. Iemesls – pašiem mājās ir dators ar interneta pieslēgumu. Tas pats bērniem –
tikai vienai ģimenei, kurā ir skolas vecuma bērns, mājās nav dators.
Bibliotēkas lietotāji 2014. gadā bibliotēku apmeklējuši 1744 reizes (t. sk. bērni un
jaunieši 214). No kopējā apmeklējuma skaita 226 ir apmeklējuši bibliotēku darbam ar
datoru (t. sk. bērni un jaunieši-79).Vidēji gadā katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku
apmeklējis 16 reizes.
Izsniegums atskaites gadā - 7714 (t. sk. bērniem un jauniešiem - 569). Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, kopējais izsniegums nedaudz palielinājies (+22).Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, palielinājies izsniegto grāmatu skaits (1881 – 2013. gadā, 2488 – 2014.
gadā). Secinājums – daudzi bibliotēkas lietotāji joprojām uzticīgi rakstītajam vārdam.
Pieprasīti bibliotēkā ir preses izdevumi. Ir ģimenes, kas pasūta tikai ―Saldus Zemi‖, pārējos
izdevumus ľem no bibliotēkas, bet vairākas ģimenes lasa pilnīgi visus bibliotēkā pasūtītos
preses izdevumus.
Lietotāju skaits
t. sk. bērni un jaunieši
Apmeklējums
t. sk. bērni un jaunieši
Izsniegums
t. sk. bērni un jaunieši

2011
145
33
2356
426
8285
1076

2012
137
25
2426
458
7897
921

2013
121
23
2064
380
7692
870

2014
111
17
1744
214
7714
569

Atskaites gadā bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā (5 dienas). Katra
mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena, kad bibliotēka slēgta. Nekad neatsaku uz
bibliotēku atnākt sestdienā vai svētdienā, ja nepieciešams mācībām.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bērnu un jauniešu skaits Gaiķu pagasta bibliotēkas apkalpojamā teritorijā – 32, reāli
uz vietas dzīvojošie – 23. Bibliotēkas lietotāji atskaites gadā – 17, bibliotēkas apmeklējums
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– 214. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies lietotāju skaits (-6), arī apmeklējumu
skaits samazinājies (-166). Katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku 12,5 reizes.
Izsniegums – 569, kas arī ir par 301 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vidēji katrs ir izlasījis
33 grāmatas. Galvenie iemesli:
 skolēniem mazāk nepieciešams bibliotēkā izmantot datora pakalpojumus, jo mājās
ir datori ar interneta pieslēgumu. Tikai vienai ģimenei, kurā ir skolas vecuma
bērns, nav mājās dators;
 skolā šogad nav 1. klase, arī 2. klasē mācās tikai 2 bērni un lielākie lasītāji jau ir
mazo klašu skolēni;
 vecāko klašu skolēni bibliotēkā meklē materiālus ZPD izstrādē, daiļliteratūru lasa
retais.
Aktīvāks bibliotēkas apmeklējums ir brīvlaikos un vasaras mēnešos, jo ikdienā
skolēni apmeklē skolas bibliotēku, kas viľiem ir izdevīgāk, kamēr gaida autobusu. Šogad
trīs bērni meklēja materiālus ZPD izstrādē – gan grāmatās, periodikā, gan internetā.
Parasti ikdienā pie datora vairāk tiek spēlētas spēlītes.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Ienākošās grāmatas tiek ievadītas Saldus un Brocēnu novada elektroniskajā
kopkatalogā. Savā darbā regulāri izmantoju elektronisko kopkatalogu, jo tagad arī
bibliotēkas fonds ir ievadīts kopkatalogā. Mācu arī bibliotēkas lietotājiem atrast vajadzīgo
kopkatalogā. Daudzi bibliotēkas lietotāji kopkatalogu izmanto nelabprāt, grib, lai palīdzu
sameklēt vajadzīgo. Neatsaku, sameklēju un, ja man bibliotēkā vajadzīgā grāmata nav,
atvedu no citas bibliotēkas.
2014. gadā bibliotēkā bija pieejamas divas datu bāzes – Letonika un Lursoft
laikrakstu bibliotēka. Vairāki bibliotēkas lietotāji izmantoja Letoniku. Skolēni gan
nelabprāt izmanto Letoniku, jo viľiem liekas vienkāršāk atrast google.com.
Atskaites gadā bibliotēkā iegādāts jauns dators bibliotekārei.
Bezvadu interneta pieslēgums tiek izmantots arī laikā, kad bibliotēka slēgta.
Novadpētniecības darbs
Turpināju vākt materiālus par Gaiķu pagastu, tā iedzīvotājiem, novadniekiem, kas
dzimuši vai dzīvojuši pagastā, ievērojamām kultūrvēsturiskām vietām. Novadpētniecības
materiāli kārtoti mapēs un kartīšu formā kartotēkā (pavisam 14 mapes). Bibliotēkā
pieejama H. Ēdelmanes „Gaiķu pagasta vēsture‖ un „Kolhozi Gaiķu pagastā‖.
Iepriekšējā gadā palīdzēju doktorantūras studentei ar materiāliem darbam par
kapusvētkiem. Šogad iznāca viľas grāmata ―Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls‖.
Meklēju materiālus un fotogrāfijas sakarā ar Ināras Šteinbergas grāmatas par
Brocēnu novadu ―Toreiz…‖ izdošanu. Pirms grāmatas izdošanas bibliotēkā viesojās Janīna
Kursīte, lai iepazītos ar materiāliem par Gaiķu pagastu, ievērojamākajiem objektiem dabā.
Laba sadarbība izveidojusies ar pašreizējo Gaiķu pagasta vēstures krātuvītes
vadītāju Inesi Gulbi-Rodionovu.
Vācot materiālus grāmatas par arhibīskapiem izdošanai, baznīcu un bibliotēku
apmeklēja A. Poļakovs.
Bibliotēkā var iepazīties ar Brocēnu novada informācijas lapu „Brocēnu Novadā‖.
Bibliotēkā pieejami Brocēnu novada pašvaldības domes sēţu protokoli.
Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas 1856. gadā celtā pašvaldībai piederošā ēkā. Platība 87 m2.Telpu
tehniskais stāvoklis apmierinošs. Atskaites gadā bibliotēkai nomainīti logi. Kopējās
izmaksas – EUR 1163,-. Iegādāti jauni plaukti bērnu literatūras izvietošanai, ievērojot
lietotāju vecuma grupu vajadzības (kopā 7 plaukti), un uzziľu un novadpētniecības
materiālu izvietošanai (5 plaukti). Apgaismojuma uzlabošanai vienā telpā nomainīta lustra.
Šogad paredzēta ārdurvju nomaiľa, kas ir ļoti kritiskā stāvoklī, vienas telpas remonts
un plauktu nomaiľa nozaru literatūras un jaunākās literatūras izvietošanai. Piešķirtā
budţeta ietvaros katru gadu tiek veikts kādas telpas remonts.
Finansiālais nodrošinājums
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Bibliotēka ir pašvaldības iestāde. Finansiālās darbības veiktas pašvaldības piešķirtā
budţeta ietvaros. Bibliotēkas darba nodrošināšanai no pašvaldības budţeta tērēti:
Budţeta izmaksu veids
EUR
Atalgojums
6040,04
Sociālā apdrošināšana
1483,57
Grāmatu iegāde
1269,57
Periodikas abonēšana
846,07
Elektrība
169,11
Pakalpojumi
1240,52
Kancelejas, saimniecības preces
410,10
Remonti
1163,30
Plauktu iegāde
509,87
Datortehnika
989,16
KOPĀ:
13132,15
Publicitāte
Informācija par bibliotēku ir Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapā un Brocēnu
novada pašvaldības domes mājas lapā.

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka
Iestādes nosaukums

Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu
bibliotēka
Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV3873
63846336
bibl.satiki@broceni.lv

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Liene Bartkus

Adrese

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Krājuma komplektēšanas politikas prioritātes šajā gadā bija – bērnu literatūra,
latviešu oriģinālliteratūra, ārzemju daiļliteratūra, nedaudz nozaru literatūra 61,792, 913, 94
nodaļas.
Krājums papildināts ar 189 jaunieguvumiem, par summu EUR 1393,56.
No pašvaldības piešķirtā finansējuma nopirktas 174 grāmatas, t.sk. 64 bērniem, par
summu EUR 1280,32.
Jaunās grāmatas elektroniskajā kopkatalogā ievada Saldus pilsētas bibliotēka.
Bibliotēka kopā ar pārējām Brocēnu novada bibliotēkām piedalījās kultūras projektā
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās‖, iegūstot savā īpašumā 8 grāmatas.
Krājums papildinātas ar 7 grāmatām, kas saľemtas no Saldus pilsētas bibliotēkas
lietošanā bez atlīdzības.
Preses abonēšanai iztērēti EUR 854,03. Krājums papildināts ar 394 eksemplāriem,
t.sk. saľemtie dāvinājumi no pagasta iedzīvotājiem
Krājumā fizisko vienību skaits 2014. gadā 4825 vienības, t.sk. 4369 grāmatas.
Turpinājās darbs pie krājuma attīrīšanas, norakstītas 166 vienības (lasītāju nepieprasītas
125, nolietotas 41).
Pieprasītākā un lasītākā ir latviešu un ārzemju literatūra.
Rādītāju analīze

64

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

8636 85509366

10000

2014

5000

1.9

1.4

1.8

0

0

0

0
0

0

0

2013

2012

2012
2013
2014

Izsniegums Krājuma
apgrozība

Krājums, attīrīts un sagatavots rekataloģizācijai. Rekataloģizācija plānota 2015.
gadā.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēka saviem apmeklētājiem bez maksas piedāvā
 bezmaksas pieeju interneta resursiem,
 datu bāzes Letoniku un Lursoft,
 3 datorizētas lietotāju vietas,
 brīvpieejas krājumu,
 periodikas izdevumus,
 novadpētniecības materiālus – H.Edelmane „Gaiķu pagasta vēsture‖,
 SBA pakalpojumus,
 iespēju uz vietas bibliotēkā iepazīties ar periodiku un citu literatūru.
Maksas pakalpojumi printēšana,
 kopēšana,
(saskaľā ar Brocēnu novada pašvaldības izstrādāto un apstiprinātu cenrādi).
Galveno rādītāju analīze
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Ar katru gadu lasītāju skaits samazinās, kas saistīts ar pagasta iedzīvotāju dzīves
vietas maiľu. Gaiķu pagastā deklarēti 716 iedzīvotāji, Satiķos 468. Tie nav patiesie
rādītāji, daudzi dzīvo citur vai aizbraukuši uz ārzemēm.
Apmeklējums 2014. gadā ir mazāks, tāpēc ka, sākot no septembra līdz 1. oktobrim,
bibliotēka bija atvērta daļēji, kas bija saistīts ar bibliotēkas pārcelšanu uz jaunām telpām.
Apmeklējumu ietekmēja faktors, ka bibliotēkā nebija pieejams interneta pieslēgums.
Kā katru gadu interneta pieslēguma problēmas radās augustā, kabeļa bojājuma dēļ.
Bojājumu izdevās novērst 3 nedēļu laikā. Jaunajās telpās internetu pieslēdza 8.
decembrī.
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2014. gadā izsniegtas 2279 grāmatas (2013. g. -1825grāmatas), seriālizdevumi 6199
(2013. g. – 5756 preses izdevumi).
Secinājums - izsniegums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nedaudz palielinājies.
Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām.
SBA kopā 259 grāmatas, nosūtītas 89, saľemtas 170. Visvairāk izmantoju SBA ar
otro pagasta bibliotēku – Gaiķu bibliotēku.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem 5 dienas nedēļā (40 st.).
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkā reģistrējušies 52 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Kopīgais apmeklējums – 1809;
Izsniegums – 789.
Bērnu literatūra, salīdzinot ar pieaugušo literatūru, no jaunieguvumiem sastāda
33.9%. Krājums bērniem tiek atjaunots un papildināts ar jaunām, skaistām grāmatām. No
krājuma norakstītas 136 grāmatas (nolietotas, nepieprasītas). Nopirktas 64 grāmatas.
Iekārtotas 27 izstādes bērniem - grāmatu, zīmējumu, locījumi no papīriem.
Bibliotekārajā stundā ―Uzzini kā grāmata nonāk plauktā‖, bērni uzzināja, kā notiek
grāmatu apstrāde, paši līmēja stūrīšus, rakstīja pasītes, katrs izveidoja grāmatzīmi savai
mīļākajai grāmatai. Bērni tika iepazīstināti ar elektronisko kopkatalogu un apmācīti kā
meklēt grāmatu.
Bibliotēkā kopā notikuši 6 pasākumi, kurus apmeklēja jaunākā un vidējā skolas
vecuma bērni. Bērni labprāt apmeklēja radošās pēcpusdienas – ―Darbiľi veiklām rokām‖,
―Rūķu darbnīca‖, ―Papīra maskas‖.
Pārceļoties bibliotēkai uz jaunajām telpām, bērni piedalījās ―Grāmatu draugu ķēdē‖,
lai palīdzētu bērnu grāmatām nonākt jaunajā vietā.
Lai veicinātu bērnu lasīšanas aktivitāti, notika lasīšanas pasākums ―Es lasu un
zīmēju‖. Bērni katrs izvēlējās savu grāmatu, kuru lasīja un izlasīto uzzīmēja. No
zīmējumiem veidojām izstādi. Lai radītu interesi bērniem lasīt, izveidoju konkursu
―Susura vasara‖, kas bija veltīta Jāľa Baltvilka 70. gadu dzimšanas dienai.
Viena no problēmām, kas ietekmē darbu ar bērniem, ir tas, ka Gaiķu skola atrodas 5
km ārpus Satiķu centra. Skolai pašai ir sava, labi nokomplektēta bibliotēka. Kopā Gaiķu
pagastā ir 3 bibliotēkas. Skolā mācās 43 bērni. Bērni no skolas atgrieţas puspiecos vakarā.
Daudzi papildus vēl apmeklē sporta, mūzikas, mākslas skolas, kas atrodas Saldū,
Brocēnos. Bērni atgrieţas mājās vēlu vakarā, tāpēc pasākumus bērniem plānoju skolas
brīvlaikos.
Bibliotēku vairāk apmeklē tie bērni, kuriem mājās nav sava datora (kopā 13 bērni no
5 ģimenēm). Tiem, kuriem mājās ir savs, dators uz bibliotēku nenāk un arī pasākumus
bibliotēkā apmeklē reti.Tas viss ietekmē bibliotēkas apmeklējumu un darbu ar bērniem.
Jaunieši bibliotēku apmeklē ļoti maz, jo viľi mācās, strādā citur un izmanto tuvākās
bibliotēkas apmeklējumu. Viľu intereses bibliotēkā datora apmeklējums, ļoti reti izvēlas
ieteicamo literatūru, nozaru literatūru.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Bibliotēkai nav savas mājaslapas. Informāciju par bibliotēku var atrast Saldus
pilsētas
bibliotēkas
mājaslapāwww.biblioteka.saldus.lv
un
Brocēnu
novada
mājaslapāwww.broceni.lv
Savām darba vajadzībām izmantoju Saldus un Brocēnu novada elektronisko
kopkatalogu.
Apmeklētājiem pieejams pastāvīgais interneta pieslēgums, abonētas datu bāzesLetonika un Lursoft, iespēja kopēt, printēt un skenēt. Abonēto datu bāzi Letonika izmanto
ļoti maz, jo vajadzīgo informāciju izvēlas sameklēt Google, kur to sameklēt ir vieglāk.
Bibliotēkā ir jauns dators un tā aprīkojums, kurš paredzēts bibliotēkas darbiniekam.
Novadpētniecības darbs
Bibliotēkā ir pieejami H. Edelmanes materiāli par Gaiķu pagasta vēsturi.No 2011.
gada tiek papildinātas tematiskās mapes ar kopijām, izgriezumiem no avīzēm „Saldus
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zeme‖, „Brocēnu novadā‖.Plašu informāciju par Gaiķu vēsturi var atrast Gaiķu pagasta
krātuvītē.
Projektu izstrāde
Bibliotēka kopā ar pārējām Brocēnu novada bibliotēkām piedalījās kultūras projektā
―Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās‖.
Projektā kopā piedalījās visas sešas Brocēnu novada bibliotēkas. Bibliotekāri
grāmatu kolekciju organizēja pieejamu plašam lasītāju lokam, popularizēja VKKF atbalstu.
Brocēnu pašvaldības bibliotēka iesniedza un vadīja projektu, veidoja projekta darba grupu
un 52 grāmatu sadali. Bibliotēka projektā ieguva 8 grāmatas.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Reizi mēnesī piedalos, Saldus pilsētas bibliotēkas, rīkotajos semināros. Apmeklēti
11semināri. Metodiskās konsultācijas sniedz metodiķe A. Pelīte. Piedalījos 3 pieredzes
apmaiľas braucienos uz Limbaţu un Salacgrīvas novada bibliotēkām, Saldus novada
bibliotēkām – Līkupēnu, Vadakstes, Rubas, Brocēnu novada bibliotēkām – Emburgu,
Gaiķiem, Remti, Blīdeni. Ļoti pozitīvi novērtēju iespēju redzēt, kā strādā kolēģi, iegūt
idejas un tās izmantot savā darbā.
Gaiķu bibliotēka un Satiķu bibliotēka atrodas vienā pagastā, tāpēc pērkot grāmatas
vienojamies, ka nepērkam vienādas ārzemju daiļliteratūras grāmatas. Tā mēs ietaupām
naudiľu, kas piešķirta grāmatu iegādei, un izmantojot SBA, lasītājiem varam piedāvāt
plašāku jauno grāmatu klāstu.
Pēc apmeklētāju lūguma sniedzu konsultācijas datora lietotājiem, palīdzu veikt
interneta maksājumus, palīdzu meklēt vajadzīgo informāciju internetā un grāmatās.
Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Oktobrī bibliotēka tika pārvietota uz citām telpām, kuras tiek īrētas no SIA ―Satiķu
vārpa‖.Jaunās bibliotēkas telpas ir izremontētas gaišas, mājīgas, kuras tika izremontētas
daļēji par pašvaldības un daļēji bibliotēkas līdzekļiem. Ir centrālā apkure. Jaunās telpas
platības ziľā ir mazākas par iepriekšējām, tagad 83.4 m2, iepriekšējās 144 m2. Bibliotēka
atrodas vienā ēkā ar pašvaldības iestādēm un Latvijas pastu.Mīnuss ir tas, ka bibliotēka
atrodas 2.stāvā un nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Nopirkti jauni plaukti
bērnu grāmatām.
Finansiālais nodrošinājums
Piešķirtais finansējums no Brocēnu pašvaldības budţeta, nodrošina bibliotēkas
funkciju veikšanu un ir apmierinošs.
Izmaksas
EUR
Atalgojums
5916
Darba devēja VSAOI
1482
Krājuma komplektēšana
2135
Preces un pakalpojumi
8082
Pārējie, kārtējie izdevumi
887
Datortehnika
989
KOPĀ:
19491
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,
izmantoju Brocēnu novada informācijas lapu ‖Brocēnu Novadā‖, avīzi ‖Saldus zeme‖.
Informēju ar afišām un mutiski.
Izstādes bibliotēkā kopā 62 – grāmatu, zīmējumu, rokdarbu, sveču un svečturu, krūzītes ar
magonēm.
Apmeklētāji priecājās par izstādēm ―Sveču un svečturu izstāde‖, I. Konstantes
privātkolekcija ―Magoľmānija‖, A. Balgalves adīto cimdu un zeķu izstāde ―Čaklās rokas‖,
grāmatu izstāde no Saldus pilsētas bibliotēkas ―Miniatūras, lielas, smagas.‖
Sadarbojoties ar Gaiķu T/N vadītāju I. Konstanti. Kopīgi noorganizēti 6 tematiskie
pasākumi – ―Pankūku trakums‖, ―Labā omā ― (viss par vīniem, uzlējumiem, receptes,
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degustācija, tematiskā izstāde), ―Sapľu ķērājs‖ (sapľu ķērāja izgatavošana), ―Lieldienu
priekam‖ (ziedi no olu kastītēm, sēklu lentīšu izgatavošana), ―Ideju ķocis‖ (piespraudes
izgatavošana), ―Cepu, cepu…‖(pīrāgu cepšana).
Pasākumu norises vietas tiek mainītas – vienreiz bibliotēkā, otrreiz tautas namā.

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

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Remtes pagasta bibliotēka (dibināta 1946. gadā) ir Brocēnu pašvaldības iestāde. Tās
darbības mērķis – iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana,
ievērojot Brocēnu novada pašvaldības domes 2014. g. 30. jūnijā atjaunināto bibliotēkas
nolikumu un noteikumus. Remtes pagasta bibliotēkas finanšu līdzekļus veido Brocēnu
pašvaldības piešķirtie budţeta līdzekļi, mērķdotācijas, maksas pakalpojumi, ziedojumi un
dāvinājumi. Bibliotēka akreditēta līdz 2019. gada 21. novembrim.
Remtes pagasta bibliotēkas darbība
Remtes pagasta bibliotēkas misija ir sniegt informāciju lietotājiem, bibliotekāram
darboties kā vidutājam starp sabiedrību un zināšanām. Mērķi un uzdevumi ir iestrādāti
pagasta bibliotēkas attīstības vidējā termiľa plānā.
Bibliotēka atrodas pagasta centrā. Tā pieejama Remtes pagasta 722 iedzīvotājiem.
Pagasta bibliotēku 2014. gadā apmeklēja 204 lietotāji, no tiem 64 skolēni, kuri mācās
Remtes pamatskolā, Brocēnu un Saldus vidusskolās. Pagasta bibliotēku apmeklēja arī
studenti, kuri mācās Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Tā apkalpoja 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. Bibliotēka ir
tā vieta, kur iedzīvotāji var paceļot internetā, lasīt grāmatas, laikrakstus, ţurnālus, mācīties,
atpūsties un izklaidēties. Pieaugušos apmeklētājus iesaista bibliotēkas pasākumos. Dzejas
dienās ieviests jauns pasākums: ‖Bibliotekārs iet pie lasītāja‖. Bibliotekārs ar dzejas
lasījumu uzrunāja pagasta darbiniekus un datoru apmeklētājus. Gada noslēgumā apsveica
labākos bibliotēkas apmeklētājus, uzaicināja rīkot rokdarbu izstādes.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Remtes pagasta bibliotēkas prioritātes 2014.gadā bija bibliotēkas krājuma un
informācijas resursu attīstība, nodrošinot piešķirtā finansējuma racionālu izmantošanu
daudzveidīgas literatūras iegādi un pabeigt krājuma re-kataloģizāciju.
Krājuma attīstības dinamika:
Gads

Fondā

Ienācis

Izslēgts

2011
2012
2013
2014

8747
8738
8485
8372

169
198
598
463

178
451
711
1074

Fondā gada
beigās
8738
8485
8372
7761

Secinājums: Norakstīšana. Grāmatu krājums nedaudz samazinās, jo katru gadu
notiek bibliotēkas krājuma rekomplektēšana no dubletēm, nolietotām un maz pieprasītām.
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Šogad norakstītas 705 grāmata par summu € 386.10 un 369 preses izdevumi. Galvenokārt
norakstītas nolietojušās un novecojušās grāmatas.
Bibliotēka jaunākās grāmatas iepērk „ABC Zvaigzne‖ un izdevniecībā „Jumava‖.
Bieţāk pērk Virja AK IK izbraukuma tirdzniecībā. Grāmatu cenas ir augstas. Par 1281 €
šogad iegādāts tikai 161 izdevums. Vidēji grāmata izmaksājusi 7.96 €
Jaunākās grāmatas tiek apstrādātas 1-2 dienu laikā, atkarībā no iepirktā daudzuma.
No 229 iegādātajām grāmatām 64 ir bērnu grāmatas:
Secinājums: 3/4 no šogad jaunajām grāmatām ir iegādātas par budţeta līdzekļiem.
Krājuma labākai izmantošanai ir pārkārtota literatūra bērniem. 1.- 3. Klašu grāmatas
izvietotas atsevišķā telpā, iegādāti 7 jauni, atbilstoši plaukti to izkārtošanai. Bibliotēkā ir
izvietotas norādes par plauktu saturu un izvietojumu.
Krājuma apgrozība ir 0,8. Bērnu literatūras krājums – 0,51. Izsniegums bērniem un
jauniešiem ir samazinājies, jo skolā ir atvērta bibliotēka un daļa no skolēniem lasa tajā.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēkas pakalpojumu 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, nešķirojot apmeklētājus ne pēc tautības, ne sociālā stāvokļa. Bibliotēkas darba
laiks ir iekārtots tāds, lai katrs apmeklētājs varētu izmantot bibliotēku sev vēlamā laikā.
Bibliotēka atvērta no plkst. 8.30 no rīta, jo pieaugušie preses lasītāji vēlas laikrakstus
saľemt no rīta. Skolēniem iespēja pirms stundām apmeklēt bibliotēku. Bibliotēkā visi
pasākumi ir par brīvu – lasīt grāmatas, laikrakstus, izmantot internetu, bet sociāli
mazaizsargātie bērni kopēšanas pakalpojumus saľem bez maksas.
Katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no 9.30 -12.30 divpadsmit 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 apmaiľā un konsultācijās. SBA izmantošana:
2014. g. saľemtas 145 grāmatas no Brocēnu, Saldus un Gaiķu bibliotēkām. Citām
bibliotēkām aizdotas 25 grāmatas.
Arī pirms pieciem gadiem bibliotēkas pakalpojumu attīstības prognoze – iedzīvotāju
automatizēta apkalpošana – ir realizēta dzīvē. Lasītājiem ir iespējaizdevumus sameklēt
elektroniskajā katalogā, rezervēt un pasūtīt attālināti.
Bibliotēkas izmantošanas dinamika
Gads
2012
2013
2014

Lietotāji
237
201
204

Bērni
106
71
64

Apmeklējums Bērni
5591
2466
4340
1013
4693
817

Izsniegums
14885
13948
9641

Bērni
2466
1430
707

Lasītāju skaits procentos
Kopējais
skaits
2012. g.
237
Procentos
(%)

Pensionāri

Strādnieki

Mācību
iestāţu
audzēkľi

Bezdarbnieki

Kalpotāji

Ar īpašām
vajadzībām

25

49

137

6

17

3

10

21

59

2

7

1
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2013. g.
201
Procentos
(%)
2014
204
Procentos
(%)

37

38

79

26

20

1

18

19

39.5

13

10

0.5

37

61

64

16

25

1

18

30

31.5

8

12

0.5

Secinājumi:
1. Nostabilizējies iedzīvotāju skaits.
2. Šogad nedaudz palielinājies apmeklējumu un lietotāju skaits, jo atkārtoti
atvērta Remtē pamatskola. Pēc stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt
bibliotēku.
3. Sakarā ar cenu pieaugumu valstī, lietotāji maz abonē preses izdevumus, bet tos
vairāk lasa bibliotēkā. Skolēni un jaunieši vairāk izmanto tehnoloģiskās
iekārtas, mazāk lasa grāmatas.
Informācijas pakalpojumu attīstības novērtējums:
Lai pilnīgāk apmierinātu lietotāju vajadzību pēc informācijas, katru gadu bibliotēkā
piekomplektē uzziľu literatūru. 2014. g. lasītājiem sniegtas 134 uzziľas. Studenti iegrieţas
bibliotēkā, meklējot literatūru studijām. Visbieţāk interesējas par psiholoģiju, audzināšanu
un finansēm. Lasītājiem iespējams izmantot arī internetu, datu bāzi ‖Letonika‖, „Lursoft‖
un Nais.lv, 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. Tās analizētas. Labākie priekšlikumi
ieviesti darbā.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
No Remtes pagastā deklarētiem 143 bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam,
bibliotēku apmeklē 64. Lai skolēnus ieinteresētu lasīt grāmatas, 10 gadus iesaistījusi
bērnus lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu ţūrija‖, kurā šogad piedalījās 11 skolēni.
Arī 2 vecāki lasīja grāmatas, kas iekļautas ţūrijā vecākiem.
Secinājums: Skolēnu skaits saglabājies iepriekšējo gadu līmenī, jo skola atsākusi
mācības vecajā skolā. Tādēļ nav skolēnu samazinājums bibliotēkā. Skolēni atsākuši pēc
skolas beigšanas nākt uz pagasta bibliotēku, gan pie datoriem, gan paľem grāmatas
lasīšanai. Bērnu ţūrijas lasītāju skaits samazinājies par divi – viens no vecākiem, viens no
skolēniem.
„Bērnu ţūrijas” dinamika:
Gads
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Skolēnu skaits, kas lasa „Bērnu ţūriju‖
26
25
16
21
11
11
11 (No bibliotēkas fonda „Bērnu ţūrija‖)
11
12 + 3 vecāki
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11 + 2 vecāki

2014

Lai rosinātu bērnus lasīt grāmatas un piedalīties bibliotēkas pasākumos, bibliotēkā
rīko konkursus, literārās stundas. Lasījumos M.Stāraste ‖Raibais gads Pintiķu ciemā‖; R.
Skotons „Runcis Puncis‖; Jānsone „Mazie troļļi un lielie plūdi‖, u.c. gadā kopā piedalījās
95 bērni. Literārie pasākumi notiek ar bērnudārzu grupu. 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 kopā sameklēja grāmatas ar lielajiem burtiem, pēc izlasīšanas kopīgi
ierodas tās arī nodot atpakaļ. Mācās bibliotēkas noteikumus, kā lietot grāmatu, kāpēc pēc
izlasīšanas jānes grāmata atpakaļ. Apmeklējām Remtes pamatskolas novadpētniecības
muzeju.
Pagasta bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas. Bibliotekāre māca skolēnus kā lietot
elektronisko katalogu, kā atrast grāmatas plauktos, kā izturēties pret grāmatu. 2014. gadā
notika 4 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 pasūtītas caur SBA
no citām bibliotēkām.
Skolēniem sniedzu informāciju kā labāk sameklēt vajadzīgo internetā. Parādu kā
darboties ar datoru. Jauniešiem piedāvāju datu bāzes Letonika.lv, Lursoft.lv, NAIS.lv
No bibliotēkā esošajām 7764 grāmatām, bērniem 1.-6. klasei ir 1354 grāmatas, kas
sastāda 17 % no kopējā skaita. Vairāk vajadzētu iepirkt spēļu grāmatas un grāmatas
bērniem, kuri tikko mācās lasīt.
Skolēniem bibliotēkā ir iekārtota sava zona – atsevišķa telpa 1. - 3. klasei un 4. - 6.
klasei stūrītis abonementa telpā. Ir norādes. Šogad atjaunoti abi bērnu stūrīši ar 7 jauniem
plauktiem. Izliktas izstādes, grāmatu jaunumi.
Bibliotēkas apmeklējums un rīkotie pasākumi

Gads

Deklarēti

2012
2013
2014

162
133
143

Lasītāju
Internets
skaits
106
71
64

2112
646
420

Izlasītas
grāmatas
720
643
696

Lit.
pas.
11
11
17

Izstādes

Konkursi

28
30
22

7
4
12

Secinājums:
1. Deklarēto bērnu skaits palielinājies, bet ir skolēni, kuri mācās citās novada
skolās un bibliotēku apmeklē tur.
2. Remtes skolas skolēni un bērnudārza grupa tiek aicināti uz bibliotēkas
pasākumiem. Pasākumi notiek vienreiz mēnesī gan bibliotēkā, gan bērnudārzā.
Iekārtoju izstādes bibliotēkā.
3. Interneta apmeklējums samazinās, jo vecāki ir nopirkuši datorus un tie vairs
bibliotēku neapmeklē.
4. Visbieţākais skolēnu apmeklējums mācību laikā ir no plkst. 15.00 līdz 17.30,
kad skolēni atgrieţas no skolas. Skolas brīvdienās, tie skolēni, kuriem mājās
nav datori, apmeklē bibliotēku bieţāk.
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.
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Bibliotēkā ir 7 datori, no kuriem 6 ir lasītāju rīcībā. Ir kopētājs un printeris. 2008.g.
Bila un MelindasGeitsu projekta ietvaros iegūta multifunkcionālā iekārta Samsung, kas
nodrošina iespēju printēt un kopēt. Šogad nopirktajauna multifunkcionāla iekārta, ar kuru
var skenēt, kopēt un printēt. Nomainīts jauns dators vadītājai. Ir 2 kameras, kas nodrošina
sarunas Skaipā. Ir interneta pieslēgums un Wi-Fi.
Bibliotēka strādā ar BIS ALISE 5i, jo Brocēnu novada pašvaldība vienojās ar Saldus
bibliotēku par apkalpošanas samaksu. Elektroniskajā katalogā ievadīts viss krājums.
Bibliotēka palīdz lasītājam ieiet jaunajā informācijas laikmetā. Informāciju un
komunikāciju tehnoloģijām ir liela nozīme bibliotēku apmeklētāju dzīvē. Lai apmierinātu
visus informāciju tehnoloģiju lietotājus, ir nepieciešams nomainīt vecos pret jauniem
datoriem. 2014. gadā apmācīti lietošanā 11 pagasta iedzīvotāji. Vairākiem lietotājiem
sniegtas konsultācijas.
Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības darbs nav atdalāms no bibliotēkas darba. Bibliotēkas mērķis ir
savākt vairāk materiālu par pagastu, tās pilsoľiem, slaveniem novadniekiem, kas dzimuši
vai dzīvojuši pagastā. Bibliotēka veido novadpētniecības kartotēku, kura atspoguļo preses
izdevumus vai pagasta bibliotēkā esošajās grāmatās ievietotos rakstus par Remti un
Remtes iedzīvotājiem. Esmu apkopojusi materiālus par pagasta bibliotēkas vēsturi. Foto
albumā savākti attēli par bibliotēkā notiekošo vai dalību citā ar bibliotēku saistītā
pasākumā.
Papildinu novadpētniecības kartotēku ar rakstiem no preses izdevumiem.
Papildinājusi bibliotēkas albumu ar jaunām fotogrāfijām. Izgatavotas uzskates plāksnes:
„Pasākumi bibliotēkā‖, „Par Remti dzejā‖, un „Tēlniece Arta Dumpe‖.
Projektu izstrāde
Bibliotēka ar līdzdalību piedalās LKKF projektā „‖Bērnu ţūrija‖. Bibliotēka saľēma
13 grāmatas. Trūkstošās grāmatas nopirka no budţeta līdzekļiem. Visas grāmatas izlasīja
11 bērni. Iepriecināja grāmatas kas, domātas vecākiem. 2 vecāki izlasīja visas vecākiem
domātās grāmatas. Viľi priecājās, ka pieaugušajiem „Bērnu ţūrijas‖ lasītājiem bija laba
satura grāmatas. No Brocēnu pilsētas bibliotēkas rakstītā kopprojekta ―Augstvērtīga tulkotā
un oriģinālliteratūra bibliotēkās‖ Remtes pagasta bibliotēka saľēma 8 grāmatas no 52
kopprojektā saľemtajām. Sadarbībā ar pārējām novada bibliotēkām notika grāmatu
apmaiľa, organizētas izstādes, tā popularizējot VKKF atbalstu.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Katru mēnesi Saldus pilsētas bibliotēka rīko seminārus, kuros iztirzā svarīgus
profesionālus jautājumus, iegūst informāciju, kas saistīts ar bibliotēku darbu. Arī Brocēnu
novada bibliotēkas tiek uzaicinātas piedalīties. Ir iespēja izbraukuma tirdzniecībā nopirkt
Virja AK, IK un ‖Jumava ‖ tirgotās grāmatas. Piedalāmies arī izbraukuma semināros,
kuros iepazīstamies ar citu novadu bibliotēku pieredzi. Šogad redzējām Limbaţu un
Salacgrīvas novadu, kā arī pašmāju – Saldus novada bibliotēkas Līkupēnos, Rubā,
Jaunaucē un Vadakstē. Sadarbībā ar bērnudārzu Remtē un Remtes pamatskolas skolēniem
notiek literāri pasākumi, konkursi, bibliotekārās stundas.
Pagastā dzīvo atsaucīgi iedzīvotāji, kuri savus izlasītos ţurnālus atnes uz bibliotēku
pārējiem bibliotēkas lietotājiem.
Izmantojot SBA pakalpojumu, ir iespēja saľemt 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, kuras platība ir 106 m². Lai lietotājiem būtu
patīkami bibliotēkā ienākt un uzturēties, 2008. gadā izremontēja telpas. Tās ir saglabājušās
labā stāvoklī. 1976. gadā pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. Pirms tam šeit bija dzīvokļi.
Telpas ir gaišas un siltas. Ziemā darbojas centrālāapkure, kas nodrošina siltumu kultūras
namam un bibliotēkai, kas atrodas kultūras nama ēkā.
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Gadu no gada ir atjaunotas mēbeles un iegādāts cits bibliotēkas aprīkojums:
Bibliotēkas ēkas
Telpu kopējā platība
Lasītāju apkalpošanas telpas
Remonti

Apgaismojuma attīstība
Mēbeļu un pārējā
aprīkojuma atbilstība

Piezīmes, komentāri
1880.gadā būvētās telpas pielāgotas. 1968. gadā ievietoja
bibliotēku.
106 m 2 Labs.
98 m 2 Labs.
2008. g. datoru telpas kapitālais remonts.
2013.g.labots sanitārais mezgls.
2014.g. ieklāts grīdas segums lasītāju apkalpošanas telpai.
Uzlabots 2013. g.
2013.g. 3 plaukti 4. - 6. klases grāmatu krājumam un
biroja krēsls.
2014.g. iegādāti 8 plaukti bērnu stūrītim,
fotokamera, dators un multifunkcionālā iekārta
―Samsung‖.

Secinājums - Bibliotēkas telpas ir siltas, kas nodrošina labu komfortu lietotājiem, bet
nepieciešams lielāks materiālais nodrošinājums jaunu plauktu un grāmatu iepirkšanai.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītājs. Darba līgumu slēdz
Brocēnu pašvaldība. Bibliotekāre arī veic apkopējas pienākumus.
Nepārtraukti tiek paaugstināta profesionālā kvalifikācija. 2005. gadā ieguva
Latvijas Kultūras koledţas diplomu par pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību, kurā
piešķirta Bibliotēku informācijas speciālista kvalifikācija. Lai uzzinātu kādas aktualitātes
notiek bibliotekāru darbā, piedalos semināros un kursos, kurus rīko Saldus pilsētas
bibliotēka, Brocēnu pilsētas bibliotēka un citos profesionālos pasākumos Kurzemē un
Latvijā.
Šogad bibliotēkas vadītāja piedalījusies 7 semināros, kuros bija runāts par
bibliotēkas darbu, uzzināts jaunākais. Piedalījās izbraukuma semināros Limbaţu un
Salacgrīvas novadu bibliotēkās, Saldus novada - Vadakstes, Rubas, Līkupēnu, Jaunauces
bibliotēkās un Brocēnu novada pagastu bibliotēkās. 2014. g. piedalījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas rīkotajā braucienā uz Portugāles bibliotēkām. Katrā no bibliotēkām var gūt ko
jaunu, interesantu.
Tālākizglītības plāns plānošanas periodā:
Gads
Kursu tēma
2010

Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā.
Mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem.
Zēni – bibliotēkas apmeklētāji

2011

Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Autortiesības
LDDK seminārs „Ir sarunas, ir rezultāts - 2‖
„Bibliotēkas interešu pārstāvniecība‖

2012
2013
2014

Komandas darbs attālināti
Saldus un Brocēnu novadu vēsture
Stresa menedţments un efektīva laika plānošana
Latviešu oriģinālliteratūra bērniem
E – pakalpojumi iedzīvotājiem
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Pieredzes braucienu uz Skotijas bibliotēkām sedzu no personīgajiem līdzekļiem.
Ārzemju braucienus Brocēnu dome neapmaksā.
Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēka atbilst bibliotēkas uzdevumiem. Finansējums nodrošina bibliotēkas
funkciju veikšanu, ievērojot dotos MK normatīvus.
Pēdējo trīs gadus finanšu apjoms nedaudz audzis:
Finansējums
Kopā
Pašvaldības budţets
Fondu piešķīrumi
Sponsorējumi, ziedojumi

2012. gads
(EUR)
11182
10713
114
277

2013. gads
(EUR)
16566
16256
0
310

2014. gads
(EUR)
16250
16007
0
243

Bibliotēkai budţetā grāmatu iepirkšanai piešķirti EUR 1281.00, preses iegādei - EUR
854.00.
Iegādātā un saľemtā literatūra:
Iepirktas
grāmatas
1311

Bezatlīdzībā
saľemtas
132

Dāvinājums
12

Bērnu
ţūrija
99

Kopējā summa
1542

Piešķirtās summas lasīšanas veicināšanas pasākumam „Bērnu ţūrija”:
Gads
Grāmatu skaits
Summa (EUR)
2012
20
113.89
2013
16
102.25
2014
8
99.18
Šogad no „Bērnu Ţūrijas‖ 29 grāmatām bibliotēkā jau bija 13 iepirkusi.
Budţeta sadalījums:

Finansējums krājuma komplektēšanai
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu
lietotāju
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu
iedzīvotāju pašvaldībā
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Preces un pakalpojumi
Pārējie kārtējie izdevumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti
un kompensācijas)
Atalgojums

2012
(EUR)
837
3.4

2013
(EUR)
1031
7.3

2014
(EUR)
1542
7.5

1.0

1.8

2.1

834
3384
99
980

939
4411
441
1320

656
3343
1049
1393

4721

5481

5985

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Lai sabiedrību informētu par bibliotēkas pakalpojumiem, funkcijām Saldus
bibliotēkas mājaslapā un Brocēnu novada mājaslapā ir ievietotas informācijas par pagasta
bibliotēku. Bibliotēkas tēlu veido publikācijas preses izdevumos.
Bibliotēkā ir izveidoti albumi, kas saistīti ar bibliotēkas darbību. Bibliotēkas
noteikumi ir pieejami jebkuram lietotājam. Šogad izvietoju jaunāko grāmatu izstādes par
ievērojamiem cilvēkiem, gadskārtām, valstiski svarīgiem notikumiem – kopā 125 izstādes.
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Bija izgatavotas 3 uzskates plāksnes: „Par Remti dzejā‖, „Bibliotēkā darbojas‖, ―Tēlniece
Arta Dumpe‖ un izlikta Saldus pilsētas ceļojošā grāmatu izstāde.
Pasākumi un apmeklējumi:
Pasākums
Izstādes
Tematiskie
un citi
pasākumi

2012
145
14

Skaits
2013
116
22

2014
125
17

Apmeklējums
2012
2013
2014
x
x
x
138
199
97

Sadarbībā ar pagasta bērnudārza grupām un Remtes skolas skolēniem notiek literāri
pasākumi, lasījumi, dzejas dienas, bibliotekārās stundas.
Paldies pateikts bibliotēkas lietotājiem, kuri savus ţurnālus pēc izlasīšanas atdod
bibliotēkai lasītāju lietošanā. Šogad uz Ziemassvētkiem sveicu arī labākos bibliotēkas
lietotājus.
Veiksmes stāsts
Priecājos par to, ka bibliotēkā bija iespēja iegādāties 8 grāmatu plauktus un 1 skeneri.
Izdevās ieklāt grīdas segumu lasītāju apkalpošanas telpā, par ko priecājas apmeklētāji.
Lasītāju prieks ir arī mans prieks.
2014. gadā bija iespēja aizbraukt pieredzes braucienā uz Saldus novada bibliotēkām
un uz Portugāles bibliotēkām. Liels gandarījums ir redzēt jaunas skaistas, plašas
bibliotēkas, iepazīties ar tautu kultūru.
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SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests‖
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Fakss
e- pasta adrese
Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Brocēnu novada pašvaldības iestāde
„Sociālais dienests‖
Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novadā,
LV 3851
63807298
soc. dienests@broceni.lv
Vineta Frīdmane

Sociālais 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. Sociālā dienesta mērķis ir Brocēnu
novadā sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešami kompetenti sociālā darba
speciālisti, nepieciešama profesionalitātes pilnveide, kā arī kvalifikācijas celšana. Mūsu
sociālā darba speciālisti strādā jau daudzus gadus, viľiem ir darba pieredze, lai palīdzētu
saviem klientiem. Sociālā darba speciālisti katru gadu savas zināšanas papildina,
apmeklējot seminārus. Novadā ir spēkā Brocēnu novada pašvaldības domes apstiprinātie
saistošie noteikumi par pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.
Sociālajā dienestā 2014.gadā strādā 7 sociālā darba speciālisti – 3 darbinieki ir ar otrā
līmeľa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā un 2 darbinieki ar pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību sociālās
palīdzības organizatora darbā. Divas darbiniece turpina mācības un iegūs sociālā
darbinieka izglītību.
2014.gadā Sociālā dienesta budţets bija Ls 257313.00 jeb EUR 366123.00, no tiem
Ls 160653.00 jeb EUR 228589.00 paredzēti pabalstiem un samaksai par ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumiem.
Sociālā dienesta galvenie virzieni ir: sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.
Sociālos pakalpojumus 2014.gadā saľēma 42 personas. 38 Brocēnu novada personas
saľēma ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā, kopā 2014.gadā
tika izmaksāti EUR 78852.00, trīs Brocēnu novada personas saľēma sociālās aprūpes mājā
pakalpojumu, kopā izmaksāti EUR 1182.00.
2014.gadā 12 Brocēnu novada iedzīvotājiem ar invaliditāti, tika nodrošināts Valsts
finansēts asistenta pakalpojums pašvaldībā. Kopā no Labklājības ministrijas tika saľemts
finansējums EUR 7826.00 apmērā, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām
noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Asistenta pakalpojumu saľēma tie,
kuriem veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija bija izsniegusi atzinumu
par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pašvaldībā.
Sociālā dienestā 2014.gadā tika saľemti 1718 iesniegumi un pieľemti 1470 lēmumi.
Sociālo palīdzību 2014.gadā saľēma 1240 ģimenes (1528 personas). Salīdzinot ar
2013.gadu pašvaldībā sarucis testēto (izvērtējot ģimenes ienākumus) pabalstu saľēmēju
skaits GMI (garantēto minimālo ienākumu) pabalsta saľēmēju skaits, 2014.gadā GMI
saľēma 14 personas, kopā tika izmaksāti EUR 1288.00, 186 personām izmaksāti pabalsti
mājoklim kopā EUR 8116.00, 58 personām tika izmaksāts pabalsts bērna ēdināšanai
skolā un bērnu dārzos, kopā izmaksāti EUR 6910.00, 203 personām tika izmaksāti pabalsti
veselības aprūpei kopā EUR 2936.00. Netestētos (neizvērtējot ģimenes ienākumus)
pabalstus 2014.gadā saľēma 1032 personas par kopējo summu EUR 55615.00.
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Par Sociālā dienesta tradīciju kļuvis Ziemassvētkos atcerēties un apsveikt Brocēnu
pensionārus, kuri ievietoti Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Atpūtas‖
un bērnus, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē. 2014.gadā kopā tika sagatavotas 37
Ziemassvētku paciľas.
Veikta sarakste ar pašvaldībā un ārpus tās esošajām institūcijām, gatavoti pārskati,
atskaites par sociālā darba norisi Brocēnu novadā. Veiktas dzīves apstākļu noskaidrošana
augsta riska ģimenēs, risināti sociālie gadījumi, sniegtas konsultācijas daţādu 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

2014.gada 8.augustā tika atklāts pirmais dienas centrs Brocēnu novadā. Dienas centra
darbu organizē un vada Dienas centra vadītāja.
Dienas centrs ir Brocēnu novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests‖
struktūrvienība. Centra darbība tiek finansēta no Sociālā dienesta budţeta. Centra darbība
var tikt finansēta arī no citiem līdzekļiem, kas iegūti no projektiem, kā arī no juridisko un
fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem.
Centra mērķis ir nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas pensijas vecuma
personām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams, lai veicinātu integrāciju
sabiedrībā, kā arī rastu brīvā laika pavadīšanas alternatīvas.
No augusta līdz decembra beigām Dienas centru bija apmeklējuši 365 apmeklētāji.
Uz Dienas centru nāca gan bērni, gan seniori, gan iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām. Dienas
centrā notika tikšanās ar daţādiem speciālistiem, kur iedzīvotāji varēja uzdot jautājumus
par sev interesējošām lietām. Uz Dienas centru bija atbraukuši Saldus medicīnas centra
speciālisti, kuri informēja par medicīnas centra piedāvājumiem, iespējām un aktualitātēm.
Bija ieradušies arī no Latvijas Samariešu apvienības.
No oktobra Dienas centrā ir izveidojusies domu biedru grupa, kur regulāri tiekas
cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Sadarbojies ar biedrību „Ciecere‖ Sociālā dienesta Dienas centrā realizēja
nodibinājuma „Cemex iespēju fonds” 2014.gada atklātu pieteikuma projektu „Drošs un
veselīgs dzīvesveids Brocēnu novada senioriem un citu paaudţu iedzīvotājiem‖, projekta
ietvarā tika iegādāts nūjošanas nūjas, velotrenaţieris un novusa galds. Projekta laikā tika
organizētas lekciju cikls, ko vadīja ģimenes ārsts Sv. Sergejenko, farmaceite S. Freiberga
un sporta instruktore T. Ipoļitova.
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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

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Atpūtas" (turpmāk tekstā SAC)
atrodas Brocēnu novada Remtes pagastā skaistā vietā Remtes ezera krastā, septiľpadsmit
kilometrus no Saldus. Esošā SAC ēka ir piemērota veco ļauţu un bērnu vajadzībām. Tās
iegādei un rekonstrukcijai palīdzība tika saľemta no Norvēģijas pilsētas ODDAS
pensionāriem. SAC plānoto vietu skaits -53.
Pamatojoties uz SAC nolikumu, tajā tiek uzľemtas 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:
Ieľēmumu avots
Kopā ieľēmumi
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību budţeta transferti
Maksas pakalpojumi, pašu
ieľēmumi

2012.gads
(EUR)
258254
17075
35200
205979

2013.gads
(EUR)
252386
17075
28958
206353

2014.gads
(EUR)
250067
17080
46936
186051

SAC budţets veidojas no valsts ieskaitītajiem kredītiem, iemītnieku pensijām un
piemaksām pie pensijām, pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksām, radinieku iemaksām,
ziedojumiem un dāvinājumiem.
Maksa par viena klienta uzturēšanos sociālās aprūpes centrā:

pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksas noteiktas ar Brocēnu novada
pašvaldības lēmumu EUR 355.72 mēnesī neatkarīgi no aprēķinātās pensijas
par vienu kalendāro mēnesi.
SAC iemītnieku skaits:
Vīrieši
16
Sievietes
35
KOPĀ
51
Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits)– 17358.
Klientu sastāvs pēc vecuma:
Vecums
Skaits
36-50 g.v.
2
62-69 g.v.
4
70-79 g.v.
19
80-89 g.v.
19
90 g. un vairāk
5
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Vidējais vecums institūcijā dzīvojošiem uz 2014. gada 31. decembri -77.6 gadi
(vīriešiem – 71.2 gadi, sievietēm – 81.0 gadi). Vidējais mūţa ilgums 2014. gadā – 81.1
gadi (vīriešiem – 77.2 gadi, sievietēm – 84.1 gadi).
Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu personu mēnesī 2014. gadā – 437.66 EUR
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi uz vienu personu dienā – 2.00 EUR, medikamentu iegādei uz
vienu personu dienā – 0.24 EUR, mīkstā inventāra iegādei uz vienu personu mēnesī – 1.61
EUR , sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi uz
vienu personu mēnesī -7.14 EUR.
Iestādē apstiprinātas 25.1 amata vienības. Apkalpes personāls katru gadu plānveidīgi
ceļ savu kvalifikāciju. Jāatzīmē, ka divi darbinieki strādā ar iegūto sertifikātu
gerontoloģijā. Iestādē strādā darbinieki ar daţādām profesijām, kas rada lielāku iespēju, ka
problēmai ir daudzpusīga pieeja. Ir izveidota organizācijas kvalitātes daļa trīs cilvēku
sastāvā, kura patstāvīgi strādā, lai novērtētu indivīda vajadzības.
SAC izveidoti:
 grāmatvedības un uzskaites sektors, kura mērķis ir nodrošināt grāmatvedības
uzskaiti;
 saimnieciskais sektors, kura mērķis ir nodrošināt saimnieciska rakstura
funkciju izpildi;
 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sektors, kura mērķis ir klientu
veselības aprūpe, sanitāri higiēniskām normām atbilstošu sadzīves apstākļu
nodrošināšana, klientu ēdināšana, sociālais darbs ar klientu un klientu sociālā
rehabilitācija;
SAC klienti pamatā dzīvo vienvietīgās un divvietīgās istabiľās.
SAC ir izveidotas: aktivitāšu telpa, fizkultūras stūrītis zālē, atpūtas istaba, atpūtas
stūrītis, zāle, relaksācijas telpa, veselības istaba. Nepieciešamības gadījumā cenšamies
klientus nodrošināt ar nepieciešamo inventāru aktivitāšu veicināšanai. Klienti tiek
nodrošināti ar informācijas līdzekļiem, kā arī ir iespēja iepirkties veikalā, apmeklēt pagasta
bibliotēku, izmantot pasta pakalpojumus, ģimenes ārsta pakalpojumus.
Aprūpes personāls strādājis pie SAC labiekārtošanas: sastādīti košumkrūmi, puķes,
izveidoti celiľi, atpūtas zonas. Noslēgts zemes nomas līgums par 1 ha zemes izmantošanu,
lai klienti savu brīvo laiku pavada ārpus telpām. Teritorijā izveidots mazdārziľš, kurā
katram klientam, kas to vēlas ir savas puķu vai dārzeľu dobes. Iemītniekiem tiek
organizētas ekskursijas, katru mēnesi tiek atzīmētas iemītnieku dzimšanas dienas, rīkoti
pasākumi SAC zālē, notiek dievkalpojumi vienu reizi mēnesī, uzľemti ciemiľi SAC.
SAC teritorija tiek regulāri sakārtota un pilnveidota. Katru gadu tiek paredzēts
finansējums SAC attīstībā.
2014. gadā veikts kosmētiskais remonts klientu istabiľās, veikts virtuves grīdas
kapitālais remonts. Iegādātas trīs funkcionālās gultas klientu dzīves līmeľa uzlabošanai.
Atjaunoti naktsskapīši, krēsli, taburetes, skapji klientu istabiľās. Iegādāts veļas automāts,
ledusskapis, virtuves kombains. Atjaunoti trauki virtuvē.
Izveidota sajūtu taka. Veikti daţādi pasākumi, lai nodrošinātu klientu aktīvu
dzīvesveidu un radītu mājas sajūtu SAC.
Perspektīvā plānots iespēju robeţās veikt kosmētisko remontu klientu istabiľās,
uzlabot SAC vizuālo izskatu un sakoptību.
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Brocēnu novada bāriľtiesa
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis/Mob.
e- pasta adrese

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

Iestādes vadītāja vārds, uzvārds

Sanita Kravza

Brocēnu novada bāriľtiesa ir Brocēnu novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma
lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī veic notariālas funkcijas Brocēnu
novada administratīvajā teritorijā.
Bāriľtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem (Konvencijām, kurām ir
pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumiem, kas ratificēti Saeimā, Latvijas
Republikas Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Bāriľtiesu likumu, Bāriľtiesas
darbības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem) un publisko tiesību principiem.
Mērķis ir nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
Vispārīgie pienākumi
Pamatojoties uz Bāriľtiesu likuma 17.pantu, kurš nosaka Bāriľtiesas vispārīgos
pienākumus, bāriľtiesa:
1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses
un tiesības;
2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka,
aizbildľa, aizgādľa vai audţuģimenes rīcību;
3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa
atzīst bāriľtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
3.1. sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas
ierobeţošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas
ierobeţojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli
attiecībā uz rīcībspējas ierobeţošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu
personu viedokli, par ziľām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības,
sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem
darījumiem un kontu atlikumiem);
4. sadarbojas ar citām bāriľtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem
dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem,
lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu
aizstāvību;
5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm,
kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām
nepieciešama palīdzība;
6. neizpauţ informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā
esošajai personai;
7. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības
vērsusies bāriľtiesā;
7.1. uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas
intereses;
8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā
esošo personu kriminālprocesā;
9. informē vecāku, aizbildni, audţuģimeni vai viesģimeni par iespējamo
apdraudējumu
bērnam
un
par
personas
sodāmības
faktu
šā
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likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo
dienestu par vecākiem, aizbildľiem, audţuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir
informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
10. pārstāv audţuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un
tiesības.
Tiesības
Saskaľā ar Bāriľtiesu likuma 16.pantu, kurš nosaka Bāriľtiesas tiesības, bāriľtiesai ir
šādas tiesības:
1. pieprasīt un bez maksas saľemt no valsts un pašvaldību iestādēm,
komercsabiedrībām un organizācijām ziľas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu
bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu
bāriľtiesas kompetencē esošos jautājumus;
2. pieprasīt un bez maksas saľemt no kredītiestādēm ziľas par fiziskās personas —
mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu
(mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziľas par mantojuma masu, bērna vai
aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem,
ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriľtiesai pieprasīto informāciju par
bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas
aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziľas;
3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziľas, kas nepieciešamas
aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu
izlemšanai;
4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna
vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās
personas interesēs, izľemot pieteikumus par rīcībspējas ierobeţošanu un
pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus
par paternitātes pieľēmuma apstrīdēšanu;
6. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saľemt
psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
8. pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.
Bāriľtiesa Civillikumā un Bāriľtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Brocēnu novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas
juridiskā spēka ziľā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas
ieskaita pašvaldības budţetā. Bāriľtiesa iekasē valsts nodevas pamatojoties uz Bāriľtiesu
likuma 79.pantu.
Pārskats par bāriľtiesas darbu
Pārskats par lietām bērnu aprūpes un aizgādības lietās

Skaits
kopā

Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības atjaunošana
vecākiem
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības
Aizgādības tiesību atľemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu
Pārskats par bāreľu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
ārpusģimenes aprūpi
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits
Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē

14
11
9
1
7
Skaits
kopā
28
20
81
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Bērni, kuriem nodibināta ārpusģimenes aprūpe
Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu 2014.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 audţuģimeľu lietām
Audţuģimeľu skaits Brocēnu novadā
Pārskats par aizgādnības lietām
Aizgādnībā esošo personu skaits
Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni
mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai
Pārskats par citām bāriľtiesā izskatītajām lietām un pieľemtajiem
lēmumiem 2012.gadā
Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriľtiesa devusi atzinumu
par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas
kārtību
Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par viena vecāka atsevišķas
aizgādības noteikšanu
Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi 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 viľš ir sasniedzis
15 gadu vecumu, kopā
Pieľemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobeţotu
rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā
Pieľemto lēmumu skaits 2014.gadā, kopā
tajā skaitā vienpersoniski pieľemto lēmumu skaits
tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu
vecākiem
Bāriľtiesas lietvedībā aktīvi esošo lietu kopējais skaits 2014.gada
31.decembrī, (lietas, kuras nav nodotas arhīvā)
2014.gadā ierosināto lietu skaits bāriľtiesā
Budţeta izlietojums 2014. gadā
Izmaksu veids
Darba samaksa
Izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai
Darba komandējumi un dienesta braucieni
Biroja preces
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika

9
3
Skaits
kopā
2
Skaits
kopā
2
Skaits
kopā
5
0
Skaits
kopā
3

2
1

3
56
2
2
82
22

EUR
27948
592
0
451
1871
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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 viľu dzīves kvalitātes uzlabošanai, jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
Centra prioritātes kārtējam gadam:
1. Organizēt uz jauniešiem orientētu plānotu pasākumu kopumu viľu dzīves
kvalitātes uzlabošanai;
2. Veicināt neformālo izglītību;
3. Attīstīt Brocēnu brīvprātīgo kustību;
4. Izveidot Brocēnu mazpulku organizāciju;
5. Iesaistīties NEET programmā un iekļaut sociālā riska grupas jauniešus
sabiedrības vidē un starp vienaudţiem;
6. Piesaistīt papildus finansējumu iesaistoties projektos
Dienā centru vidēji apmeklē 35 apmeklētāju dienā. Vidējais vecums 10-25 gadi
Pasākumu plāns 2014.gadam:
16. 01. „Riču raču‖ turnīrs (piedalījās: 14 apmeklētāji);
20.01. Barikāţu atceres pasākums (piedalījās: 20 apmeklētāji);
23.01. nodarbības „Mācies pīt matu bizes‖ (piedalījās: 11 apmeklētāji);
29.01. Amatmācības nodarbības kopā ar Zigmundu Zaļenko. Koka pildspalvas un
zīmuļu gatavošana. (piedalījās: 38 apmeklētāji);
28.01. Tamborēšanas nodarbība ( piedalījās: 12 apmeklētāji);
31.01. Sadraudzības pasākums ar Vārmes jauniešu centru. (piedalījās: 17
apmeklētāji);
14.03. Grozu pīšanas nodarbības kopā ar Zigmundu Zaļenko. (piedalījās: 15
apmeklētāji);
22.04. – 30.04. izstāde „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā‖. (piedalījās: 200
apmeklētāji);
09.07. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. „Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 17 apmeklētāji);
10.07. Dambretes turnīrs jauniešiem un radošās aktivitātes „Cemex Iespēju fonds‖
projekts „Iedvesmojies ‖zaļākai dzīvei Brocēnos!‖‖ (piedalījās: 37
apmeklētāji);
14.07. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. „Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 53 apmeklētāji);
23.07. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. „Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 47 apmeklētāji);
04.08. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. „Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
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paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 49 apmeklētāji);
11.08. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. („Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 54 apmeklētāji);
20.08. „Mācāmies caur spēli‖ aktivitātes bērnu rotaļu laukumā. („Mācāmies mācīties:
skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas
paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās‖. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma. (piedalījās: 48 apmeklētāji);
30.08. Raţeni cepīgā ballīte „Neesi Dārzenis – Nesēdi mājās‖. (piedalījās: 130
apmeklētāji);
05.09. Jauniešu sadraudzības pārgājiens "Vēsturei pa pēdām!" Skrundā. (piedalījās: 24
apmeklētāji);
19.09. Informatīvs seminārs jauniešiem par uzľēmējdarbības būtību un inovācijas
atbalsta iespējām Jaunpilī. (piedalījās: 9 Brocēnu novada jaunieši);
20.09. Kartupeļu talka Lutriľos. (piedalījās: 11 Brocēnu novada jaunieši);
no 24.09 – 10.12 Erudīcijas raidījums „Zinītis vai Nezinītis‖ - Saldus Radio 107.9 FM.
(piedalījās: 6 Brocēnu novada jaunieši);
no 26.09 – 28. 09. apmācības „Radošums ir ledlauzis‖ Ventspilī. (piedalījās: 2
Brocēnu novada jaunieši);
27.09. „Pirātu ceļojums Brocēnos!‖. Jauniešu iepazīšanās un orientēšanās pasākums
Brocēnos (piedalījās: 120 apmeklētāji);
31. 10. „Konkursu sprādziens, jo idejām nav gala‖ (piedalījās: 30 apmeklētāji);
25.10. Aktivitāšu vadīšana bērniem no audţu ģimenēm Blīdenē. (piedalījās: 9
Brocēnu novada jaunieši);
27.10 . Jauniešu centra 2. stāva atklāšanas pasākums. (piedalījās: 30 apmeklētāji);
01.11. „Jauniešu forums 2014‖ Pampāļos. (piedalījās: 7 Brocēnu jaunieši);
14.11. Novusa turnīrs ( piedalījās: 16 apmeklētāji);
25.11. Sadarbības projekts ar Kandavas internātvidusskolas skolēnu vadības centra
jauniešiem Kandavā. (piedalījās: 5 Brocēnu jaunieši);
01.12 - 17. 12 Radošās nodarbības „Gatavojam svētku kartiľas‖. (piedalījās: 63
apmeklētāji);
04.12. -18.12 „Viss par un ap šūšanu‖. „Cemex Iespēju fonds‖ projekts „Domā zaļi,
dzīvo zaļi, radi zaļi‖. (piedalījās: 37 apmeklētāji);
05.12. Brocēnu Ziemassvētku tirdziľš. (piedalījās:14 Brocēnu novada jaunieši);
12.12. „Piektās dienas Neformaļņiks kopā ar Kristīni Lieldaudzieti‖. Noformālās
izglītības aktivitātes un metodes. (piedalījās: 23 apmeklētāji);
12.12. -13. 12 Sadraudzības pasākums jauniešu organizāciju un jauniešu centru
komandām ‖Metam ledu veļasmašīnā‖ JIC „Šķūnis‖. (piedalījās: 4 Brocēnu
novada jaunieši);
15.12 - 19.12. Nodarbības „Cepam piparkūkas‖. (piedalījās: 59 apmeklētāji);
19.12. Tenisa turnīrs. ( piedalījās: 12 apmeklētāji);
26.12. „Pasaku karnevāls - diskotēka‖. Dīdžejs Rūķis un brīvais mikrofons ar
Ziemassvētku vecīti un Druvas saldējumu. (piedalījās: 68 apmeklētāji);
2014. gada 18. novembrī Jauniešu centrs „KOPĀ” ieguva laikraksta „Saldus
Zeme” balvu ”Jaunietis - nākotnes cerība”.
Budţeta izlietojums
Izmaksu veids
EUR
Darba samaksa
7211
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
21009
Biroja preces
246
84
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Inventārs
Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas materiāli
Periodikas iegāde
Pamatlīdzekļi

185
31
111
1317

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 saľemt normatīvajos aktos noteiktos
pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām
norēķināties par novada domes un tās iestāţu noteiktajiem pakalpojumiem un saľemt
novada domes noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības
kompetencē esošo izziľu izsniegšanu, pieľemt valsts noteikto nodokļu un nodevu
maksājumus, nodrošināt pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā, pieľemt un reģistrēt iesniegumus, sūdzības
un priekšlikumus un organizēt atbildes sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt
pieejamību informācijai par domes pieľemtajiem 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 2014. gadā saľemti 73 daţāda veida oficiāli dokumenti,
nosūtīti vai izsniegti daţādiem adresātiem 74 dokumenti, izsniegtas 52 izziľas, t.sk. izziľas
par deklarēto dzīvesvietu.
Pārvaldē 2014. gadā ir nodarbināti 5 (pieci) darbinieki – pārvaldes vadītājs,
informācijas nodaļas sekretāre, mikroautobusa vadītājs, apkopēja, sporta pasākumu
organizators.
Pārvalde uzrauga un koordinē Remtes pamatskolas, Remtes kultūras nama, Remtes
bibliotēkas un SAC „Atpūtas‖ saimniecisko darbību. Saskaľā 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 2014. gada budţeta kopējie izdevumi sastādīja EUR
142 940, no kuriem darba samaksa, darba devēja VSAOI, DD izdevumi veselības, dzīvības
un nelaimes gadījumu apdrošināšanai – EUR 43 037, Pakalpojumi (komunālie
pakalpojumi, transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāţu uzturēšanas pakalpojumi, īre
un noma) – EUR 80 700, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie materiāli,
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kārtējā remonta materiāli, pārējās preces – EUR 10 743, pamatlīdzekļi (datortehnika,
pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) – EUR 8324.
Pārvalde 2014. gadā iepirkumos Remtes pagasta teritorijas apsaimniekošanas
vajadzībām iegādājās mauriľa traktoru par EUR 3230, saimniecisko vajadzību
nodrošināšanai iegādājās vieglo automašīnu līzingā maksājot EUR/mēn. – 293, veica
Remtes muiţas rekonstrukciju – kredīts EUR 104236 apmērā, lai optimizētu apkures
izmaksas veica veco katlu demontāţu un iegādājās granulu apkures katlu Remtes katlu
mājā un veica katlu mājas remontdarbus ap EUR 27200, noslēdza vairākus pakalpojuma
un uzľēmuma līgumus: pārvaldes telpu remontam – EUR 900.80, zāles pļaušanas darbiem
– EUR 3352.60, ārējā apgaismojuma izbūvi – EUR 3847.53, bērnu rotaļu laukuma
papildināšana – EUR 867.75, granulu iegāde un piegāde Remtes pagasta katlu mājai –
EUR 4044.48.
2015. gadā plānots likvidēt apkopējas štata vienību, izveidot jaunatnes lietu
speciālista štata vienību, pārľemt pārvaldes kontrolē pagasta katlu māju, kurinātājus,
pārvaldei nodrošinot apkures pakalpojumus, kā arī pārľemot pārvaldes kontrolē pansionāta
katlu māju, noslēgt pakalpojuma līgumus ar sētnieci un kapu sargu, veikt iepirkumu
kurināmo granulu iegādei, papildināt bērnu rotaļu laukumu, iegādāties krūmgriezi
teritorijas uzturēšanas vajadzībām, iesniegt finansējuma saľemšanai no VKPAI (Valsts
Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas) glābšanas darbu pieteikumu pagasta
pārvaldes fasādes vēsturiskās izpētes un remontdarbu veikšanai, izveidot kāzu tūrisma
scenāriju Remtes parka, tuvējo tūrisma objektu un pakalpojumu sniedzēju atbalstam un
popularizēšanai, kā arī citus darbus.

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 2014. gadā saľemti 113 daţāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai
izsniegti daţādiem adresātiem 89 dokumenti, izsniegtas 46 izziľas, t.sk. izziľas par
deklarēto dzīvesvietu.
Pārvaldē 2014. gadā ir nodarbināti 4 (četri) darbinieki – pārvaldes vadītājs,
informācijas nodaļas sekretāre, mikroautobusa vadītājs, apkopēja.
Pārvalde uzrauga un koordinē Blīdenes pamatskolas, Blīdenes bērnudārza
―Vālodzītes‖, Blīdenes kultūras nama, Blīdenes bibliotēkas saimniecisko darbību. Saskaľā
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.
Blīdenes pagasta pārvaldes 2014. gada budţeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 96
714, no kuriem darba samaksa, darba devēja VSAOI, DD izdevumi veselības, dzīvības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanai – EUR 42 464, Pakalpojumi (komunālie pakalpojumi,
transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāţu uzturēšanas pakalpojumi, īre un noma) –
EUR 37 154, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā
remonta materiāli, pārējās preces – EUR 12 280, pamatlīdzekļi (datortehnika, pārējie
iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) – EUR 4 816.
Pārvalde 2014. gadā iepirkumos Blīdenes pagasta teritorijas apsaimniekošanas
vajadzībām iegādājās mauriľa traktoru par EUR 3230 saimniecisko vajadzību
nodrošināšanai iegādājās vieglo automašīnu līzingā par EUR/mēnesī 293, noslēdza
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vairākus pakalpojuma un uzľēmuma līgumus: pārvaldes telpu remontam – EUR 4541,
Stūru pieturas jumta nomaiľai un remontam- EUR 1468, pašvaldībai piederošo garāţu
jumta nomaiľai- EUR 4275 , Blīdenes pagastā izveidoti 3 dzīvokļi audţuģimenēm – EUR
2100.
2015. gadā plānots izveidot jaunu štata vienību – remontstrādnieks ,pārľemt
pārvaldes kontrolē pagasta katlu māju, kurinātājus, pārvaldei nodrošinot apkures
pakalpojumus, kā arī noslēgt pakalpojuma līgumu ar kapu sargu, iegādāties profesionālo
zāģi - malkas sagatavošanai , izstrādāt centra atpūtas zonas projektu , veikt pagasta ēkas
ieejas remontu un izveidot invalīdu uzbrauktuvi, veikt pirmā stāva koridora griestu
remontu, veikt jauniešu centra telpas ventilācijas izbūvi un citus darbus.

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

Gaiķu pagasta pārvaldē 2014. gadā saľemti 64 daţāda veida oficiāli dokumenti,
nosūtīti vai izsniegti daţādiem adresātiem 130 dokumenti, izsniegtas izziľas 76, tai skaitā
28 izziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Pārvaldē 2014. gadā ir nodarbināti 3 (trīs) darbinieki – pārvaldes vadītāja,
informācijas nodaļas sekretāre, mikroautobusa vadītājs.
Pārvalde uzrauga un koordinē Gaiķu pamatskolas, Gaiķu pagasta tautas nama,
Gaiķu pagasta un Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas saimniecisko darbību. Saskaľā 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.
Gaiķu pagasta pārvaldes 2014. gada budţeta kopējie izdevumi sastādīja EUR 115
153, no kuriem darba samaksa, darba devēja VSAOI, DD izdevumi veselības, dzīvības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanai – EUR 29 471, Pakalpojumi (komunālie pakalpojumi,
transporta pakalpojumi, remonta darbi, iestāţu uzturēšanas pakalpojumi, īre un noma) –
EUR 52 240, biroja preces, inventārs, kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā
remonta materiāli, pārējās preces – EUR 8 809, ielas apgaismojuma izveide – EUR 24 635.
Pārvalde 2014. gadā noslēdza vairākus pakalpojuma un uzľēmuma līgumus:
pārvaldes telpu remontam – EUR 13 521, zāles pļaušanas darbiem – EUR 4100.00, ārējā
apgaismojuma izbūvi – EUR 24 635.00.
2015. gadā plānots pārľemt divas katlu mājas pārvaldes atbildībā no SIA „Brocēnu
Siltums‖, bet pēc 2015.gada sākuma apkures sezonas likvidēt sešas kurinātāju katlu mājas,
atstājot katrā katlu mājā vienu kurinātāju, jo tiks iegādāti granulu apkures katli, noslēgt
pakalpojuma līgumus ar sētnieci un kapu sargu, papildināt bērnu rotaļu laukumu,
iegādāties krūmgriezi un malkas zāģi teritorijas uzturēšanas vajadzībām. Izveidot tiltiľu
pie Vecsatiķu dzirnavas dīķa. Iegādāties kopētāju. Veikt bruģēta celiľa izveidi 495 m2, gar
Satiķu liepas aleju. Izdot grāmatu par Gaiķu pagastu. Veikt topogrāfiju Satiķu ciema
apgaismojumam. Iztīrīt akas Lielsatiķu kapos un pie „Tautas nama „ ēkas. Uzstādīt zvanu
Gaiķu kapos. Papildināt atpazīstamās vietas ar norādes zīmēm. Iegādāties fotoaparātu, lai
varētu popularizēt pagasta skaistākās vietas un sadzīves norises.
Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS
Rīgā
Dokumentadatumsirtā
elektroniskāsparakstīšanaslaiks

Nr.11/2015

BROCĒNU NOVADA DOMEI
Ziľojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā
„Pašvaldība‖) 2014. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais
2014. gada finanšu pārskats ietver:
1. 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa
Nr.1 "Bilance",
2. 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr.4-3,
3. Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa
Nr.4-1,
4. Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
5. konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 ―Gada pārskata sagatavošanas
kārtība‖ 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budţeta izpildi.
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību
finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības
radniecīgie uzľēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 ―Gada pārskata sagatavošanas kārtība‖
nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai
nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas
būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par
šo konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaľā ar Starptautiskajiem
revīzijas standartiem. Tomēr sadaļā „Pamatojums atteikumam sniegt atzinumu‖ minēto
apstākļu dēļ mēs nevarējām iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus
revidentu atzinuma sniegšanai.
00000840601_ATZI_020615_ Neatkarīgu revidentu ziľojums
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS (turpinājums)
Pamatojumsatteikumamsniegtatzinumu
(a) 2014.gada 1.janvārī Pašvaldība nav veikusi sava nekustamā īpašuma zemju, ēku,
būvju, ceļu, meţaudţu un pazemes bioloģisko aktīvu salīdzināšanu ar Valsts reģistru
datiem, tā rezultātā nav veiktas korekcijas attiecībā uz nekustamo īpašumu bilances
vērtību un attiecībā uz zemes gabalu platību un ceļu garumu. Uz 2014.gada
31.decembri bija veikta salīdzināšanās ar Valsts reģistru datiem, izľemot ceļiem un
pazemes bioloģiskajiem aktīviem, bet veiktās inventarizācijas rezultāti nebija apkopoti
un par konstatētajām atšķirībām nebija veikti labojumi grāmatvedības uzskaites
reģistros. Pārbaudot pamatlīdzekļu analītiskās uzskaites reģistrus, kuros ir apkopoti
pamatlīdzekļu saraksti un aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums, pamatlīdzekļu atlikusī
vērtība šajos analītiskās uzskaites reģistros 2014.gada 31.decembrī būtiski atšķīrās no
bilancē uzrādītajām vērtībām. Zemei, ēkām un būvēm tā atšķīrās par 3 343 707 EUR,
pārējiem pamatlīdzekļiem par 288 072 EUR, turējumā nodotiem pašvaldības
īpašumiem par 448 677 EUR, bioloģiskajiem un pazemes aktīviem par 151 378 EUR.
Ir sagaidāms, ka pamatlīdzekļu uzskaites vērtība turpmākajos periodos tiks koriģēta,
uzľemot uzskaitē iepriekš neuzskaitītos ceļus, ēkas, būves un zemes un sakārtojot
pamatlīdzekļu uzskaiti. Tā kā šis process turpinās, tad vadība nav spējusi noteikt
attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaites vērtību veicamās korekcijas 2014.gada
31.decembrī un 2013.gada 31.decembrī. Līdz ar to mums nebija iespēja gūt
pietiekamus un atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo īpašumu
pilnīgumu un uzskaites vērtības precizitāti 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada
31.decembrī.
(b) Brocēnu novada pašvaldība ir veikusi 5 (piecu) privātu ēku renovāciju, kuru izmaksas
sedz renovēto ēku dzīvokļu īpašnieki. Pēc Pašvaldības aprēķiniem, kopējais parāds par
4(četru) ēku renovāciju uz 31.12.2014 ir 618 514.20 EUR, bet par piekto ēku
renovācijas izmaksas nav zināmas un netiek iekasētas, no aprēķinātā parāda īstermiľa
daļa ir 72 016 EUR, bet ilgtermiľa daļa 546 497.28 EUR, bet šie debitoru parādi nav
atspoguļoti ne īstermiľa ne ilgtermiľa debitoru sastāvā.
Pašvaldības debitoru uzskaitē ir konts 23134‖Savstarpējie norēķini pa kontiem‖ kuram
uz 01.01.2014 ir debeta atlikums pret daţādām norēķinu personām 91 997.40 EUR un
kredīta atlikums pret daţādām norēķinu personām 91 997.40 EUR, bet kuri netiek
uzrādīti Pašvaldības finanšu pārskata bilances atlikumos. Tā kā 15.10.2013. MK
noteikumu Nr.1115 ―Gada pārskata sagatavošanas kārtība‖ 14.punkts nosaka, ka kontu
aktīvu un pasīvu atlikumus nevar savstarpēji izslēgt (dzēst), tad debeta atlikums bija
jāuzrāda bilances aktīvos pie debitoru atlikumiem, bet kredīta atlikumi bija jāuzrāda
bilances pasīvā pie kreditoru saistībām. Revīzijas laikā mēs konstatējām, ka šajos
atlikumos ir iegrāmatotas privātpersonām nelikumīgi no bankas kontiem pārskaitītas
summas, kuras nav atspoguļotas kā parāds pret kādu noteiktu personu, bet iegrāmatotas
kā parāds pret banku vai pašvaldību. Vadība nav spējusi noteikt šī konta patiesās
debitoru un kreditoru personas, un spējusi nodrošinājusi, lai noteiktu iespējamās
korekcijas kas būtu jāveic, lai debitoru kontu atlikumi sniegtu skaidru un patiesu
priekšstatu par debitoru atlikumu patieso stāvokli 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada
31.decembrī un līdz ar to mums nebija iespēja gūt pietiekamus un atbilstošus
pierādījumus par šajā debitoru kontā uzrādīto parādu pilnīgumu un atgūstamās vērtības
precizitāti 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada 31.decembrī.
00000840601_ATZI_020615_ Neatkarīgu revidentu ziľojums
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS (turpinājums)
Pašvaldībai ir atvērti vairāk nekā 20 debitoru konti, kuros bez kādas sistēmas ir veikti
grāmatojumi, kas nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Vadība nav spējusi
nodrošināt, lai noteiktu iespējamās korekcijas, kas būtu jāveic, lai debitoru kontu
atlikumi sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par debitoru atlikumu patieso stāvokli
2014.gada 31.decembrī un 2013.gada 31.decembrī un līdz ar to mums nebija iespēja
gūt pietiekamus un atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo debitoru
parādu pilnīgumu un atgūstamās vērtības precizitāti 2014.gada 31.decembrī un
2013.gada 31.decembrī.
(c) Finanšu ieguldījumu uzskaitei Pašvaldība lieto pašu kapitāla metodi. Revīzijas laikā
tika konstatēts, ka bilancē uzrādītie dati par kapitālsabiedrību pašu kapitāla lielumu nav
pareizi uzrādīti un finanšu ieguldījumi pareizi aprēķināti. Finanšu ieguldījums
radniecīgajā kapitālsabiedrībā SIA "Brocēnu siltums" uzrādīts par 67 887 EUR mazāks.
Ieguldījums asociētajā kapitālsabiedrībā AS ―BETANOL‖ uzrādīts par 78 876 EUR
lielāks, bet pārējie ieguldījumi SIA ―Brocēnu sporta centrs‖ un SIA ―Viduskurzemes
atkritumu apsaimniekošanas organizācija‖ uzrādīti par 16 791 EUR un 660 EUR
lielāki.
Atteikums sniegt atzinumu
Sadaļā „Pamatojums atteikumam sniegt atzinumu‖ minēto jautājumu nozīmīguma dēļ mēs
nevarējām iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, kas ļautu mums sniegt
atzinumu par šo finanšu pārskatu. Tādējādi mēs nesniedzam atzinumu par šo finanšu
pārskatu.
Ziľojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Tā kā mēs nesniedzam atzinumu par finanšu pārskatu, mēs neizsakām viedokli par vadības
ziľojuma atbilstību finanšu pārskatam.

SIA „Auditorfirma Padoms‖
Licence Nr. 68
____________________________________
Vaira Šķibele
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 24

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Vaira Šķibele 29239651
info@auditorfirmapadoms.lv
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