Biržu internātpamatskolas
2015.gada publiskais pārskats

Pamatinformācija par Biržu internātpamatskolu
Juridiskā adrese: Podvāzes 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90000089540
Finanšu gads: no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim
Direktore: Svetlana Andruškeviča

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību 2015.gadā
Biržu internātpamatskola ir Salas novada pašvaldības vispārizglītojoša mācību
iestāde. Skola ir dibināta 1956.gada 1.jūnijā. Šobrīd skolā mācās 166 skolēni, no tiem
22 pirmsskolas grupā.
Bērni skolā uzturas visu darba nedēļu. Skolā ir nodrošināti visi apstākļi
mācību darbam, skolēnu atpūtai.
Skolā ir izveidoti mācību kabineti:
• ķīmijas – bioloģijas,
• matemātikas – fizikas,
• informātikas - 2
• vizuālās mākslas,
• svešvalodas,
• mājturības,
• sākumskolas klase,
• mūzikas.
Kabineti iekārtoti atbilstoši normatīvajiem aktiem un sanitārajām prasībām.
Biržu internātpamatskolas darbību nodrošina valsts budžeta mērķdotācijas un pašu
ieņēmumi, kas kopā sastāda901236,- EUR
Transferti
Mērķdotācijas iestādes uzturēšanai – 837172,- EUR
Interešu izglītībai – 8796,- EUR
Salas novada pašvaldība – 40256,- EUR
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku iemaksām – 113,– EUR

Īre, komunālie maksājumi – 14780,-EUR
Pārējie ieņēmumi –119,-EUR
Pirkumi un remontdarbi 2015. gadā
1. Datortehnika un biroja tehnika – 3022,- EUR
2. Mācību grāmatas – 2390,- EUR
3. Pārējie saimnieciskie pamatlīdzekļi – 32425,- EUR t.s. apkures katls, kura
vērtība -29195,-EUR.Skolas finansējums -2978,-EUR,Salas novada
pašvaldības -26217,-EUR.
4. Izremontētas 10 guļamistabas internātā, kā arī veikti kosmētiskie remonti
skolā un internātā.
5. Sakārtots sanitārais mezgls.
6. Piekaramie griesti 4.stāvā skolā pie sporta zāles un sienu kosmētiskais
remonts.
7. Remontēts jumta segums galdnieku darbnīcām, skolēnu ģērbtuvēm un
appūtas zālei.
8. Uzstādīti jauni ventilatori virtuvē un veļas mājā.
Nodarbināto skaits Biržu internātpamatskolā
Skolā strādā 36 pedagogi, no kuriem 34 ar augstāko pedagoģisko izglītību. Maģistra
grāds ir 18 pedagogiem, 3 kvalitātes pakāpe ir 12 pedagogiem un 2 kvalitātes pakāpe
ir 8 pedagogiem. Tehnisko darbinieku skaits skolā ir 39. Skolā strādā psihologs - 0,5
likmes un logopēds – 0.5 likme.
Izglītība
Biržu internātpamatskola īsteno 4 mācību programmas
- Pamatizglītības programma ( kods 21011111);
- Vispārīgās pirmskolas izglītības programma ( kods 00011111);
- Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods
21015611);
- Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem ( kods
21015511).
- Vispārējās pirmskolas izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem (kods
01015611).

Interešu izglītības nodarbības:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Programmas nosaukums
Vizuālās mākslas pulciņš
Dramatiskais pulciņš
Vokālā dziedāšana un
ansambļi
Keramikas pulciņš
Dramatiskais kolektīvs
(pirmskolā)

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

Tautas dejas - 5.deju kolektīvi
Sporta spēļu pulciņš
Volejbols
Bērnu stājas profilakse un
korekcija
Sporta pulciņš 2.-5.klase
Sporta pulciņš 6.-9.klase
Futbola pulciņš
Čaklās rokas

Biržu internātpamatskolas skolēni ir pārstāvējuši skolu novada olimpiādēs un guvuši
labus rezultātus:
- Vizuālā mākslā 5.klase – vietas nav;
- Vizuālā māksla 7.klase-3.vieta;
- Vizuālā mākslā 8.klase-2.vieta.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Pārskata par budžeta izpildi skaidrojumi
Budžeta izpilde
pārskata gadā
Pamatbudžets
Ieņēmumi kopā:
t.sk. nenodokļu ieņēmumi,
maksa pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi.
Transferti:
valsts budžeta transferti,
pašvaldību budžeta transferti.
Izglītība.
Izdevumi kopā:
t.sk. atlīdzība,
preces un pakalpojumi,
pamatkapitāla veidošana.
Transfertu izdevumi

Budžeta
izpilde
iepriekšējā
gadā

901236
0
15012

890585
440
16319

0
886224

0
873826

895824
579724
278173
37837
0

896095
578971
286042
25854
5228

Izmaiņas
(+,-)

10651
-1307

12398

-271
753
-7869
11983

Pamatbudžets.
Pārskata

gadu

salīdzinot

ar

iepriekšējo

gadu

pamatbudžeta

ieņēmumi

palielinājušies par 10651.-EUR.Pamatkapitāla veidošanas izdevumi salīdzinot ar
iepriekšējo gadu palielinājušies par 11983.-EUR. Ieņēmumi un izdevumi atspoguļoti
veidlapā Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”.

