Ķeguma pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats
Latvijas Republika
Ogres rajona
Ķeguma novada dome
Ķeguma pašvaldības 2007.gada
publiskais pārskats
Sagatavots saskaņā ar 24.05.1994 likuma „Par pašvaldībām”72.pantu un 27.06.2002
Ministru kabineta noteikumiem Nr.231 „ Noteikumi par gada pārskatu saturu un
sagatavošanas kārtību”
Ķegumā, 2008
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja ziņojums
ĶEGUMA pilsēta atrodas Latvijas Republikas Vidzemes novadā, Ogres
rajona teritorijā, Daugavas upes labajā krastā, 3 km garā un platā joslā pie autoceļa
Rīga-Daugavpils un dzelzceļa Rīga-Zilupe-Maskava – 45 km attālumā no Rīgas un 11
km no Ogres.
2002. gada 15.oktobrī Ministru Kabinets noteica, ka Ķeguma pilsēta kļuvusi
par Ķeguma novada centru. Ķeguma pilsētai ar lauku teritoriju administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā tika pievienots Rembates pagasts.
Kopējā Ķeguma novada platība 19795 ha. Ķeguma pilsētas kopplatība ir 680
ha, Ķeguma lauku teritorija – 11018 ha, Rembates pagasta – 8097 ha. Pilsētas statuss
Ķegumam piešķirts 1993. gada 11. martā, bet lauku teritorija pilsētai pievienota tā
paša gada rudenī. To, ka Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pilsētās, var vērot arī
Ķeguma pilsētā - reģistrēti 2477 iedzīvotāji ( Ķeguma lauku teritorijā 665, bet
Rembatē – 1273 iedzīvotāji). Kopā Ķeguma pašvaldības teritorijā uz 2008.gada
1.janvāri ir 4415 iedzīvotāju, no tiem
Sievietes
Vīrieši

2308
2107

Pēc vecuma iedzīvotāji dalās
Bērni vecumā līdz 6 gadiem
Bērni vecumā no 7-14
Bērni vecumā no 15-18
Pieaugušie no 19-56
Pieaugušie virs 57-60
Pieaugušie virs 60 gadiem

225
358
319
2465
140
908

Vidējais skolēnu skaits pašvaldības skolās:
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
Tomes pamatskolā
Rembates pamatskolā
Vidējais audzēkņu skaits:
Pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa”

503
60
86
106
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Ķeguma pašvaldības izglītības iestādēs mācās bērni no 24 pašvaldībām, kā
rezultātā 2007.gadā budžetā no citām pašvaldībām ieskaitīti 39408 lati.
Pašvaldības budžets apstiprināts vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas
1.janvārī un beidzas 31. decembrī. 2007.gada finanšu pārskats Ķeguma novada
pašvaldībā ir sagatavots atbilstoši LR likumam „Par grāmatvedību” un LR MK 2007.
gada 13.novembra noteikumiem Nr. 749 „Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada
pārskatu sagatavošanas kārtība”.
2007. gada pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsma (latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Saņemti ilgtermiņa aizņēmumi
Izdevumi
Atmaksāts kredīts
Atlikums gada beigās

364779
2288512
590000
2372273
20100
850918

2007.gada pašvaldības speciālā budžeta naudas plūsma ( latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Izdevumi
Atlikums gada beigās

17454
99903
102693
14664

2007. gada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu naudas plūsma ( latos)
Atlikums gada sākumā
Ieskaitīts ziedojums skaidrā naudā
Izlietots
Atlikums gada beigās

300
128
110
318

2007.gada pamatbudžeta izdevumi pēc finansu ministrijas klasifikācijas kodiem:
Klasifikācijas kods

Izdevumi Ls

Izdevumi %

Dome
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Citi maksājumi un norēķini

262199
28006
1187525
160470

11.1
1.2
50.1
6.8

442628
143720
147725

18.7
6.0
6.1

2/56

Ķeguma pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats
2007.gadā Ķeguma pašvaldība iemaksājusi izlīdzināšanas fondā 85983 latus.
Atmaksājusi Valsts kases aizdevumu 20100 latus.
Ar sociālo darbu nodarbojas pašvaldības sociālā palīdzības dienesta darbinieki
saziņā ar sociālo jautājumu komiteju. 2007.gadā dienestā strādāja ar 488 klientu
lietām un izskatīti 820 iesniegumi. Sociālās palīdzības dienests maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem sociālajiem pabalstiem 2007. gadā izlietoja 46965 Ls. Lielākie
izdevumi:
Medikamentu iegādei
Slimnīcas, pacientu izdevumi
Skolēnu un bērnu ēdināšana
Apbedīšanas pabalsti
Dzimšanas pabalsti
Pabalsti represētajiem
Pabalsti GMI
Pabalsti malkas iegādei
Pabalsti bārenim

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

5393
3002
7592
2870
2640
1980
1970
4780
3836

Dienesta darbības lokā ir 11 sociālie dzīvokļi ar 35 īrniekiem. 2007.gadā
Ķeguma novadā uzskaitē ir 39 vientuļie pensionāri. 8 novada iedzīvotāji atrodas
vispārēja tipa vai specializētos pansionātos. Pansionātu un sociālās aprūpes mājas
iedzīvotāji, kā arī vientuļie novada iedzīvotāji Ziemassvētkos, Lieldienās un Līgo
svētkos saņēma sveicienus paciņu veidā.
Ķeguma novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt aprūpes pakalpojumus
Sociālās aprūpes mājā, kurā vidēji gadā tiek noslogotas 18 gultas vietas. 2007.gadā
šos pakalpojumus izmantoja 40 novada iedzīvotāji. No citām pašvaldībām aprūpes
pakalpojumus izmantoja 9 cilvēki, par kuru uzturēšanos aprūpes mājā tuvinieki maksā
5 Ls diennaktī.
Bāriņtiesa jau daudzus gadus nodrošina bērnu tiesību aizsardzību Ķeguma pašvaldībā.
2007.gadā Bāriņtiesas uzraudzībā bija:
-11 aizbildnībā esoši bērni, pār 1 bērnu nodibināta aizbildnība. Šobrīd 7 bērni
dzīvo Lauberes bērnu namā un 3 – Īslīces SOS bērnu ciematā. Saskaņā ar likumu,
bāriņtiesa savā administratīvajā teritorijā veic notariālās darbības. 2007.gadā izpildītas
notariālās darbības par 1011 latiem.
Sociālajā palīdzībā viena no prioritātēm ir daudzbērnu ģimenes, vientuļie un
mazturīgie iedzīvotāji. Iepriekšējā gadā finansu resursi pamatā tika novirzīti izglītībai,
kultūrai, sociālajiem pabalstiem un infrastruktūras sakārtošanai. 2007.gadā turpinājās
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana. Lai nodrošinātu Ķeguma ekonomisko
augšupeju, būtiski ir radīt arvien jaunas darba vietas, pievilcīgu vidi dzīvošanai un
sakārtotu infrastruktūru. Ķeguma pašvaldība nodrošina ar darbu 290 cilvēkus.
Ķeguma novada pašvaldības 2007. budžeta gadā nozīmīgākie finanšu resursi
tika novirzīti izglītībai, kultūrai, sociālai sfērai un investīcijām infrastruktūras
objektos. Tika sekmīgi realizēti divi nozīmīgākie projekti - pirmkārt, kanalizācijas un
ūdenssaimniecības tīklu
attīstības
projekta “Ūdenssaimniecību
attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos” pirmā kārta, kuras ietvaros tika veikta kanalizācijas un
ūdensvada tīklu paplašināšana Kuģu ielas un Upes ielas rajonā, kanalizācijas
sūknētavas rekonstrukcija Komunālajā ielā un jauna spiedvada izbūve līdz attīrīšanas
iekārtām, par kopējo summu vairāk kā 1,8 miljoni eiro, un, otrkārt, savienojošās
siltumtrases izbūve starp SIA „Ķeguma Stars” Staru ielas masīva siltumapgādes
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sistēmu un AS „Latvenergo” īpašumā esošajiem Daugavmalas rajona siltumapgādes
tīkliem, par kopējo summu LVL 289367.
No energoefektivitātes viedokļa būtisks projekts, kura realizācija ir veikta
2007.gadā, ir bērnudārza “Gaismiņa” ārsienu siltināšana un pamatu zonas remonts par
kopējo summu LVL 118270, tā finansēšanai tika saņemta arī valsts dotācija 20
tūkstošu latu apmērā. Beidzot tika pabeigta veco, savu laiku nokalpojušo logu
nomaiņa visās izglītības iestādēs – šogad tas notika arī Tomes skolā.
Tika noslēgts projekta “Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju
baseinos” otrās kārtas līgums par Ķeguma pilsētas attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju
par kopējo summu nepilni divi miljoni eiro, tika sākti darbi tā izpildei, šī līguma darbu
pabeigšana ir plānota 2008.gadā.
Lai nodrošinātu dinamisku Ķeguma novada ekonomisko attīstību, jāveido
uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un īpaši infrastruktūra, jāsabalansē pilsētas un lauku
teritoriju attīstība. Šajā ziņā nozīmīga ir uzsāktā novada teritorijas attīstības plāna
grozījumu izstrāde, kuras pamatā ir esošā plāna realizācijā iegūtā pieredze un arī
ekonomiskās attīstības priekšnosacījumu izveidošana. Kā ik gadus, tika veikta novada
ielu un ceļu uzturēšana un periodiskā atjaunošana par kopējo summu LVL 107290.
Uzsākot Ķeguma pilsētas ielu atjaunošanu, 2007.gadā tika izstrādāts
būvprojekts „Skolas ielas rekonstrukcija”, kura realizācija ir plānota 2008.gadā.
Pašā 2007.gada nogalē tika pieņemts lēmums par apvienošanos ar Birzgales
pagastu pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām saskaņā ar Administratīvi teritoriālās
reformas likumu.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

R.Ozols
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Ķeguma novada domes struktūra
ĶEGUMA novada dome ir Ķeguma pilsētas un tās lauku teritorijas un
Rembates pagasta vietējā pašpārvalde, kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības- domes un tās izveidotu institūciju iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, Ministru Kabineta noteikumu un pašvaldības iniciatīvu
izpildi, ievērojot valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses izglītības, veselības
aprūpes, sociālās palīdzības un kultūras jautājumos.
2007.gada sākumā Ķeguma novada domi veido 9 deputāti:
Domes priekšsēdētājs :
Roberts Ozols
Domes priekšsēdētāja
vietniece:
Sandra Čivča
Deputāti:
Ilmārs Zemnieks
Benita Šteina
Laimons Bicāns
Anita Biedre
Līga Strauss
Viesturs Teicāns
Valdis Rubažs
2007. gadā ir notikusi arī deputātu maiņa – Anitas Biedres vietā deputātu
pilnvaras apstiprinātas Olgai Muzikantei.
Lai nodrošinātu domes darbību, izveidotas 5 pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja – 6 deputāti ( priekšsēdētājs Roberts Ozols);
•
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – 4 deputāti
( priekšsēdētāja Sandra Čivča);
• Sociālo un veselības jautājumu komiteja – 4 deputāti (priekšsēdētājs Ilmārs
Zemnieks);
• Tautsaimniecības un juridiskā komiteja – 4 deputāti ( priekšsēdētājs Roberts
Ozols);
• Lauku attīstības komiteja – 4 deputāti ( priekšsēdētājs Viesturs Teicāns).
Pašvaldībai nodoto funkciju veikšanai dome no deputātiem un novada
iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas un darba grupas:
• Ķeguma pilsētas Zemes komisiju
• Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
• Vēlēšanu komisija
• Administratīvo komisiju
• Iepirkuma komisiju
• Piespiedu darbu uzraudzības komisiju
• Dzīvokļu jautājumu komisiju
• Darba grupu sporta dzīves organizēšanai
• Darba grupu par Ķeguma pilsētas teritorijā esošo sakņu dārzu
apsaimniekošanu
• Darba grupu novada teritorijas plānojuma 2003-2015 grozījumu izstrādei
• Bāriņtiesu
• Komisija valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanai
• Ķeguma pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija
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Pašvaldībai noteiktās funkcijas tiek realizētas ar pašvaldības iestāžu un
pašvaldības izveidoto uzņēmumu starpniecību. Pašvaldības iestāžu tiesības un
pienākumi tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina dome.
Ķeguma novadā ir šādas pašvaldības iestādes:
• Domes administrācija ar nodaļām;
• Ķeguma pašvaldības sociālais dienests;
• Ķeguma novada bāriņtiesa;
• Ķeguma tautas nams;
• Tomes tautas nams;
• Rembates tautas nams;
• Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
• Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
• Tomes pamatskola;
• Rembates pamatskola;
• Ķeguma pilsētas bibliotēka;
• Tomes bibliotēka;
• Rembates bibliotēka;
• Ķeguma pilsētas sociālās un veselības aprūpes centrs.
Daļu no pašvaldības funkcijām Ķeguma pašvaldība ir uzticējusi uzņēmumiem,
kuru izveidošanā pati ir piedalījusies un ir līdzdalībniece.
Tie ir:
• SIA „Ķeguma stars” ( 100% domes ieguldījums);
• B/O SIA Ogres rajona autoceļu fonds ( 7.7 % domes ieguldījums);
• Rīgas piena kombināts ( 0.1 % domes ieguldījums).
Ķeguma novada domi vada priekšsēdētājs. Pašvaldības funkciju izpildi un
domes darbību atbilstoši domes lēmumiem nodrošina domes iecelts izpilddirektors.
Ķeguma pašvaldības budžets
Aktīvi un pasīvi ( kopsavilkuma bilance)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Aktīvi:
ilgtermiņa ieguldījumi
apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi:
pašu kapitāls
Kreditori

2007.gada sākumā
4034571
140418
457573
4034571
3749568
285003

(latos)
2007.gada beigās
4715070
113218
985294
4715070
3706860
1008210

Ķeguma pašvaldības 2007. gada budžeta izpilde apstiprināta 2008. gada 23.
aprīļa domes sēdē, protokols Nr.10.
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Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Nodokļu ieņēmumi sastāda 64.3% no pašvaldības pamatbudžeta. Lielāko
pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( 60 %), kas
salīdzinot ar 2006. gadu ir pieaudzis par 41 %, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
un būvēm sastāda 1.4 % no pašvaldības pamatbudžeta, salīdzinot ar 2006.gadu
samazinājies par 82 % ( sakarā ar izmaiņām likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli”). Otru lielāko pamatbudžeta ieņēmumu daļu 2007. gadā veido saņemtie
maksājumi – mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
obligātajiem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, dotācija par nekustamā
īpašuma nodokļa prognozes neizpildi.
Ķeguma novada budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu struktūra ( %)

Gads
2004
2005
2006
2007

Nodokļu
un
nenodokļu
ieņēmumi
100
100
100
100

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
70.8
68.1
74.8
92.1

No tiem
Nekustamā Nekustamā
īpašuma
īpašuma
nodoklis
nodoklis
par zemi
par ēkām
6.7
17.2
5.5
14.7
4.7
12.9
4.1
2.1

Citi
ieņēmumi
5.3
11.7
7.6
1.7

No tabulas redzams, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāda lielāko daļu no
nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodoklim par zemi gadu no
gada ir tendence samazināties. Ja 2004.gadā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
bija 6.7 % no visiem nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, tad 2007. gadā tas bija
vairs tikai 4.1 %. Strauji samazinājies nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, jo tika
izdarītas izmaiņas likumā.

60

60

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

50
40
31

30

Nenodokļu
ieņēmumi

20
10

Nekustamā
īpašuma
nodoklis

4

5

Saņemtie
maksājumi

0

Ķeguma pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2007.gadā
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Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
(latos)
Nr.p.k.
1.
1.1
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Ieņēmumi kopā
Mērķdotācijas izglītībai
Dotācija infrastruktūras
attīstībai
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi
Atalgojumi
Komandējumi
Dotācijas
Pārējie uzturēšanas
izdevumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto
skaits
Vidējā darba alga

2006.gads
(faktiskā
izpilde)
1861075
371396
100000

2007. gads
(faktiskā
izpilde)
2329538
514249

71777

76873

71050

1828345
1501560
790632
2935
220759
487234

2370126
2048154
1152880
2654
195497
697123

3039376
2709314
1299711
4820
268066
806655

326785

321972

330062

277

281

238

323

2008. gads
(plāns)
2618979
571835
200000
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Atalgojum i

45

44
V SAOI

40
35

Pak alpojum u apm ak s a

30

Kom andē jum i un
die ne s ta braucie ni

25
20

M ate riālu,e ne rgore s urs
u,ūde ns un inve ntāra
ie gāde

19

Grām atu un žurnālu
ie gāde

15
10

10 11

8

6

5

Kre dītu proce ntu
nom ak s a
Kapitālie izde vum i

1 1

0

Subs īdijas un dotācijas

Ķeguma pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc
ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums
Speciālais budžets – budžets, kuru veido īpaši iezīmēti ieņēmumi un kura
līdzekļi lietojami saistībā ar šiem ieņēmumiem. Ķeguma novada domes speciālā
budžeta ieņēmumu daļu veido
• dabas resursu nodoklis
• autoceļa fonda līdzekļi
• Socrates programmas skolu projekti
• Pārējie ieņēmumi

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Ieņēmumi (kopā):
Īpašiem mērķiem
iezīmētie ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finansu
palīdzība

2006.gads
(faktiskā
izpilde)
66144
7415
707

(latos)
2007. gads
(faktiskā
izpilde)
99903

2008. gads
(plāns)
98099

151
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2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
Komandējumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

39930
39298
4864
632

102693
99764
3208
2929

101924
95424
6500

2007.gadā pašvaldības kontā ieskaitīja dabas resursu nodokli Ls 2082 apmērā,
kas sastāda 2.1 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem. 200.gadā no autoceļu
fonda tika saņemti Ls 95868, kas ir par 65 % vairāk nekā 2006. gadā un tika veikti
darbi vietējās nozīmes ceļu uzturēšanā ( greiderēšana, sniega tīrīšana, gājēju celiņa
izbūve) .
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi
(latos)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Vecāku maksas PII „Gaismiņa”
Pacientu maksas SVAC
Telpu noma
Kopēšana, interneta izmantošana

Izcenojums
1.00
1.30-5.00
*
*

Faktiskie
ieņēmumi
11790
15280
3668
1063

* telpu nomas maksa, kopēšana un interneta izmantošana tiek noteikta ar
domes sēdes lēmumu individuāli katram nomas līgumam un katrai pašvaldības
iestādei.
Informācija par pašvaldības saistībām
I Pašvaldības aizņēmums:
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Tomes pamatskolas rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 55000(piecdesmit pieci tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2008 – 28400 ( divdesmit astoņi tūkstoši četri simti latu)
II Pašvaldības aizņēmums:
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Domes ēkas rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 120000 ( viens simts divdesmit tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2008 – 60150 (sešdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit latu)
III Pašvaldības aizņēmums:
Aizdevējs – LR Valsts kase
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Mērķis – Komunālās ielas 5 rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 18000 ( astoņpadsmit tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2008 – 8975 ( astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci latu)
2007. gadā saņemti divi aizņēmumi
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Jaunas siltumtrases izbūve Ķeguma pilsētā
Parakstīšanas datums – 20.03.2007
Atmaksas termiņš – 20.03.2027
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 200000 ( divi simti tūkstoši latu)
Atlikums uz 01.01.2008 – 200000 ( divi simti tūkstoši latu )
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Ūdenssaimniecības attīstība A-Latvijas upju baseinos
Parakstīšanas datums – 01.06.2007
Atmaksas termiņš – 20.03.2027
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 390000 ( trīs simti deviņdesmit tūkstoši latu )
Atlikums uz 01.01.2008 – 390000 ( trīs simti deviņdesmit tūkstoši latu)

Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām 2007.gadā
Rādītāji
Nemateriālie ieguldījumi
t.sk.datoru programmas
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un
ilggadīgie stādījumi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves
Ceļi
Zeme
Ilggadīgie stādījumi
Meži
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Transporta līdzekļi

Sākotnējā vērtība
Uz
Uz
01.01.2007 31.12.2008
9672
10982
9672
10982
4168984
4610758
3800797
3948825

( latos)
Atlikusī vērtība
Uz
Uz
01.01.2007 31.12.2008
2706
2411
2706
2411
3433874
3586879
3215163
3103773

39864
1169564
72564
1689580
801376
2816
25033
28476

46931
1317294
72564
1689580
794607
2816
25033
33669

24859
838820
35511
1486748
801376
2816
25033
8100

28932
947687
26663
1278035
794607
2816
25033
10319

314797
82994

346663
81606

185697
51910

191186
44376
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Saimnieciskie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Mākslas priekšmeti
Pārējie pamatlīdzekļi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem

54222
77351
488
99742
21750

67632
86256
488
110681
27273

Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas

3164

281601

20125
77351
488
35823

27359
86256
488
32707

Pārskats par ilgtermiņa finansu ieguldījumiem pašvaldības un citos uzņēmumos
N
.

Nosaukums,

p

Reģistr. Nr.

k
1 SIA "Ķeguma stars"
LV40003227117
2

Ķeguma nov. domes
ieguldījums
Pašvaldības Ieguldījumi
Daļu
ieguldījum
skaits Summa Īpatsvars
i
pēc pašu
izmaksu
LVL
%
met
kap.met
110951 110951

100

110951

SIA "Ogres rajona
autoceļu fonds"
LV40003401764

1050

1050

7.7

1050.00

3 Rīgas Piena kombināts
LV40003017440

97

4850

0.1

1212.50

KOPĀ uz 31.12.2007

116851

2262.50

110951

Ķeguma pašvaldības iestādēs veikto darbu apraksts
2007.gadā pārvaldes izdevumi sastādīja 11.4 % no pašvaldības kopējā
pamatbudžeta. Domes lietvedībā 2007. gadā saņemti 1411 dokumenti. Domes izejošo
dokumentu reģistrā fiksēti 1463 dokumenti, t.sk. atbildes uz iesniegtajiem
iesniegumiem un domes darbinieku izsūtītās vēstules. 2007. gadā lietvedībā reģistrēti
iesniegumi :
460 fizisku personu ;
60 juridisku personu;
8 iesniegumi individuālā darba atļaujām;
19 iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētām
personām.
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2007. gadā pārvaldes darbinieki sagatavoja :
28 domes sēdes, t.sk. 4 ārkārtas sēdes ( kopā pieņemti 507 lēmumi );
45 finanšu komitejas sēdes;
15 sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes,
23 tautsaimniecības komitejas sēdes,
23 lauku attīstības komitejas sēdes,
22 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.
2007. gadā ir notikušas 19 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 87
administratīvo pārkāpumu lietas, t.sk. 39 Ķeguma novada pašvaldības policijas
sastādītie Administratīvā pārkāpuma protokoli. 2007.gadā dzīvesvietu novadā
deklarējuši 248 iedzīvotāji, noņemti no uzskaites dzīvesvietā 179 iedzīvotāji.
2007. gadā domē noslēgts 21 darba līgums uz noteiktu laiku un 15 darba
līgumi uz nenoteiktu laiku. Izbeigtas darba attiecības ar 5 darba ņēmējiem. Noslēgti
99 uzņēmuma līgumi. Gada laikā izdoti 292 rīkojumi personālsastāva jautājumos, no
tiem 23 par nosūtīšanu uz semināriem vai kursiem.
Dzimtsarakstu nodaļa
2007.gadā veiktas 48 miršanas reģistrācijas (2006.gadā- 58), t.sk. mirušas 28 sievietes
(vidējais vecums- 77 gadi) un 20 vīrieši ( vidējais vecums- 64 gadi).
Reģistrētas 35 dzimšanas (arī 2006.gadā- 35), t.sk. reģistrētas 16 meitenes un 19 zēni.
Populārākais meitenes vārds – Linda. To izvēlējušies savai meitiņai 3 ģimenes.
Populārākie zēnu vārdi- Jānis (4) un Rauls (2).Tikai divas ģimenes izvēlējušās savam
bērniņam divus vārdus. Piešķirti arī mazāk dzirdēti vārdi, kā Aļesja, Denīze, Laine,
Dāgs, Gabriēla, Lūkass.
Iepriecinoši, ka praktiski nebija reģistrēta neviena dzimšana bez ziņām par bērna tēvu.
11 dzimšanas reģistrētas ar paternitātes atzīšanu, tas nozīmē, ka bērna vecāki
neatrodas reģistrētā laulībā.
Noslēgtas 19 laulības. Visvairāk laulības reģistrētas 7.jūlijā (2), 21.jūlijā (3),
7.septembrī (3).Viena laulība noslēgta ar ārzemnieku.
Diemžēl aizvadītajā gadā saņemti 7 tiesas spriedumi par laulības šķiršanu (2006.
gadā-2).
Ķeguma novada būvvalde
Ķeguma novadā zemes izmantošana un būvniecība notiek saskaņā ar Ķeguma
novada teritorijas plānojumu „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015”.
Ņemot vērā 2006.gada 14.februāra MK noteikumu 142 „Noteikumi par
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 7.punktu, kas paredz, ka Lauku
atbalsta dienests (LAD) izdara izmaiņas meliorācijas kadastrā, ja pēc LAD veiktās
meliorācijas sistēmu inventarizācijas konstatēts, ka nepieciešams precizēt šo
noteikumu 1.pielikumā iekļautā lauksaimniecības poldera (Tomes polderis) robežas,
saskaņā ar LAD 2006.gada 07.jūnija vēstuli Nr.5.4/397 „Par nacionālās nozīmes
lauksaimniecības zemes - Tomes poldera baseina robežu un platību precizēšanu”,
saskaņā ar to, ka Tomes poldera baseina robežu un platību precizēšanas rezultātā
mainījušās teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” II
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daļā Grafiskā daļa Tomes polderī attēlotās teritorijas, kurās applūduma varbūtība ir
lielāka kā vienu reizi simts gados, kā arī mainījušās poldera un poldera baseina
platības, saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 8.punktu, kas nosaka, ka vietējo
pašvaldību domes 18 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās (stājušies spēkā
2006.gada 22.februārī) veic nepieciešamos grozījumus attiecīgajos teritorijas
plānojumos, saskaņā ar to, ka darba procesā atklājies, ka teritorijas plānojuma
„Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” III daļā Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi jāveic grozījumi un precizējumi, II daļā Grafiskā daļa jāprecizē
autoceļu, gāzes vada aizsargjoslas, gāzes vada atrašanās vietas, kā arī atsevišķās
izbūves teritorijās atļautā izmantošana, saskaņā ar to, ka ir izteikti vairāki Ķeguma
novada iedzīvotāju priekšlikumi par nepieciešamajiem precizējumiem un
grozījumiem teritorijas plānojumā „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015”
ir uzsākta Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu (Grozījumi) izstrāde.
Grozījumu izstrādi uzsākusi pilnsabiedrība „GIS PRO” sadarbībā ar Ķeguma
novada domes speciālistiem. Izsūtīti pieprasījumi institūcijām (MK noteikumos Nr.
883 norādītajām) nosacījumu sniegšanai Grozījumu izstrādei. Izsūtīti paziņojumi par
Grozījumu izstrādi ar Ķeguma novadu robežojošām pašvaldībām. No 2007.gada
21.decembra līdz 2008.gada 21.janvārim ir izsludināta Grozījumu izstrādes pirmā
sabiedriskā apspriešana, kuras laikā novada iedzīvotāji un nekustamo īpašumu
īpašnieki var izteikt savus priekšlikumus grozījumu izstrādei. Darbs pie grozījumu
izstrādes turpināsies 2008.gadā.
Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem uz 01.01.2008 pavisam kopā
novadā: īpašumu skaits 1839 gab., kopplatība 19823.90 ha, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme 5480.50 ha, t.sk.:
Aramzeme 3562.00 ha,
Augļu dārzi 86.60 ha,
Pļavas
839.90 ha,
Ganības
992.00 ha,
Meži 11052.60 ha, krūmāji 398.20 ha, purvi 76.40 ha, zem ūdeņiem 1223.20 ha ( t.sk.
zem zivju dīķiem 36.10 ha, pagalmi 251.90 ha, ceļi 641.20 ha, pārējās zemes 699.90
ha. Meliorācija veikta lauksaimniecībā izmantojamai zemei 3881.30 ha platībā.
Ķeguma pilsētas teritorija aizņem 680 ha lielu platību. Daugava aizņem 237.70 ha no
pilsētas teritorijas. Pilsētas teritorijā atrodas divi zivju dīķi, kuri aizņem 5.30 ha lielu
platību.
Centralizētā grāmatvedība
Ķeguma novada domes centrālā grāmatvedība sastāda un pārvalda novada
budžetu visās pakļautajās iestādēs saskaņā ar apstiprināto budžetu, sastāda un iesniedz
pārskatus un kārto grāmatvedību likumos un Ministru Kabineta noteikumos noteiktā
kārtībā, sniedz domei informāciju un sagatavo projektus finansiāla rakstura lēmumu
pieņemšanai. Grāmatvedības uzskaiti veic ar licenzētu J.Pakalna individuālā
uzņēmuma „JP” grāmatvedības datorprogrammu.
Pamatojoties uz 22.10.2007 gada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 39 tika
veikta gadskārtējā inventarizācija pēc stāvokļa uz 01.11.2007. Regulāra
inventarizāciju veikšana nodrošina finansu pārskatā atspoguļotās informācijas
precizitāti un pilnīgumu, tādejādi pārskatos sniegtās informācijas lietotāji tiek
nodrošināti ar kvalitatīvu pārskatu.
Ķeguma novada domes 2007. gada pārskata slēdzienu sastādīja SIA
Auditorfirma Padoms ( komercsabiedrības licence Nr.68) un atbildīgā zvērinātā
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revidente Vaira Šķibele ( LZRA sertifikāts Nr. 24 ). Pirms gada pārskata sastādīšanas
veikta finanšu revīzija domes grāmatvedībā saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas
standartiem.
Pašvaldības grāmatvedībā nodarbināti seši darbinieki – galvenā grāmatvede,
vecākā grāmatvede, grāmatvede, finansiste un divas kasieres.
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izdod laikrakstu „Ķeguma
novada ziņas”. Laikrakstu ir iespējams lasīt arī internetā. 2007. gadā izdoti
pašvaldības laikraksta „Ķeguma novada ziņas” 12 numuri. Laikraksts tiek izplatīts
bez maksas novada iestādēs un tirdzniecības vietās. Laikrakstā regulāri atspoguļoti
Ķeguma novada domes lēmumi, aktualitātes novada kultūras, izglītības, sporta un
saimnieciskajā jomā. Laikraksts sniedz arī atbildes uz iedzīvotāju iesūtītajiem
jautājumiem.
Laikraksta datorsalikums tiek veidots mācību literatūras apgādā „Lielvārds”, savukārt
iespiests SIA „Tipogrāfija Ogrē”. Laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. Privātie
sludinājumi tiek publicēti bez maksas.
Laikrakstu „Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī internetā pašvaldības mājas lapā
www.kegums.lv.
Pašvaldības policija
Kopš 2007.gada rudens, Pašvaldības policija atrodas jaunās telpās, Ķeguma
prospektā 4, Ķeguma Tautas namā.
Pašvaldības policijas darba prioritāte ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā. 2007.g. tika veikti preventīvie pasākumi
nodrošinot sabiedrisko kārtību masu pasākumos, veikti reidi pasākumu laikā.
Ķeguma novada Pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju piedalījās
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās
turamo personu aizturēšanā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
Īpašu vērību Pašvaldības policija ir pievērsusi Ķeguma pilsētas, un novada
teritoriju sakopšanai, kā arī stingri kontrolē, lai iedzīvotāji būtu noslēguši līgumu par
atkritumu izvešanu.
Pašvaldības policijā 2007.g. saņemti un izskatīti 86.iedzīvotāju mutiski un
rakstiski iesniegumi.
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un saukti pie administratīvās atbildības
par Ķeguma novada saistošo noteikumu neievērošanu-(11).
Par administratīvajiem pārkāpumiem par kuriem paredzēta atbildība saskaņā ar
Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksu (15)
Tajā skaitā:
LAPK 167.pants(sīkais huligānisms 2)
LAPK 171.pants(atrašanās alkohola reibumā sabiedriskā vietā 3)
LAPK 170. pants (nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos-1.)
LAPK 169.pants (nelegāla alkohola realizācija, glabāšana-3.)
LAPK 106.pants(par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu 2)
LAPK 58.pants- (2)
LAPK176.pants.Par patvaļu (2)
ĶNSN Nr. 15. 8 - 2
Par vecāku pienākumu nepildīšanu (1).
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Personas, kas zaudēja spējas patstāvīgi pārvietoties būdamas alkohola reibumā
nogādātas uz atskurbtuvi ( 9), uz mājokli ( 3), medicīnas iestādi(1).
Uzraudzītas Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē esošās nepilngadīgās personas.
Ķeguma novada pašvaldības policija 2007.g. sadarbojoties ar Ķeguma novada SPD un
Ķeguma novada bāriņtiesu piedalījās Bāriņtiesas un Sociālā dienesta rīkotajās ģimeņu
dzīves apstākļu apsekošanās.
Ķeguma novada pašvaldības policija sadarbībā ar Ogres rajona Pilsonības un
imigrācijas dienestu veica pases režīma kontroli.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības valsts iestādēm veiktas objektu apsekošanas.
Izglītība
Nepārprotama prioritāte Ķeguma pašvaldībā ir izglītība. 2007. gadā pašvaldība
izglītībā ieguldīja 50.1 % no kopējā pamatbudžeta.
Ķeguma novadā no budžeta līdzekļiem tika uzturētas 4 izglītības iestādes:
-

Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
Tomes pamatskola;
Rembates pamatskola.
Vispārējā
pirmsskolas
izglītības iestāde
“Gaismiņa”
Komunālā iela 7
Ķegums, LV-5020
tālr. 50 38552

2007. gads
pirmsskolas
izglītības iestādei ( turpmāk tekstā PII) ,,Gaismiņa” bija darbīgs un notikumiem
bagāts gads.
Pedagoģiskais process
Iestādē darbojas 6 grupas. No tām 3 grupas realizē programmu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei. 2007./ 2008.
mācību gadā pirmsskolas iestādi sāka apmeklēt 116 bērni. Grupas nav pilnībā
nokomplektētas pēc Ministru kabineta noteikto maksimāli pieļaujamo bērnu skaita.
Izņemot 1. jaunāko grupu, kurā ir uzņemts maksimāli atļautais bērnu skaits – 16 bērni.
Tas ir arī vienīgais vecums, kurā pastāv rinda uz brīvajām vietām. Prognozēt var, ka
arī turpmāk nebūs iespēja uzņemt visus rindā stāvošos, kuri vēlas apmeklēt
bērnudārzu no 2 gadiem. Plānojot grupu komplektēšanu turpmākajiem gadiem , var
secināt, ka jau pēc dažiem gadiem nevarēs uzņemt visus rindā stāvošos bērnus arī
vecumā no 3 – 7 gadiem.
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Jau otro gadu ir nostabilizējusies situāciju bērnu apmeklētības ziņā. Vidēji
ikdienā pirmsskolas iestādi apmeklē 70 % bērnu. Tabulā var redzēt kā mainījusies
bērnu apmeklētība viena laika periodā 3 gadu laikā.
Vidējais bērnu apmeklējums
100

50

0

s eptem bris

oktobris

2005.g.

70

52

2006.g.

71

72

2007.g.

86

75

2005.g.

2006.g.

2007.g.

Vasaras mēnešos tika organizētas dežūrgrupas, lai vecākiem būtu iespēja arī
vasarā atstāt bērnus bērnudārzā. Tomēr vidējais apmeklējums bija ļoti neliels.
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

34
11
22

Līdz ar to jāsecina, ka iestādei strādāt vasaras mēnešos ir ekonomiski ļoti
neizdevīgi.
Viss gads tika veltīts tam, lai pārveidotu iestādes un grupu vidi tā, lai tā
sekmētu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesu.
To sekmēja arī pedagogu aktīva pašizglītošanās. 7 pedagogi apmeklēja
profesijas pilnveides kursus. Divas skolotājas piedalījās Izglītības iniciatīvu centra
organizētajā projektā - “Profesionālās pilnveides programma pedagogiem darbā ar 5-6
gadus veciem bērniem”. Tālāk sekoja mācības. Skolotājas katru mēnesi brauca uz 2
dienu semināriem, kur iepazinās ar jaunākiem metodiskiem paņēmieniem, par bērnu
darbības plānošanu un aktivitāšu centru veidošanu, kā arī apskatīja daudzas citas
aktuālas tēmas. Gada laikā, ar jauniegūto zināšanu bagāžu stiprinātām, skolotājām
vajadzēja pārkārtot grupas vidi atbilstoši bērncentrētās pieejas pamatprincipiem.
Pieredzes apmaiņas braucienos tika apskatīti Madonas rajona trīs bērnudārzi un
uzņemti ciemiņi no Madonas pie mums.
2007. gadam bija raksturīgs, ka pie mums viesojās ļoti daudz ciemiņu. Tās bija
Ogres rajona bērnudārzu vadītājas un metodiķes; uz pieredzes apmaiņas semināru
ieradās pirmsskolas sporta skolotājas un bija ciemiņi pat no tālās Norvēģijas.
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Daudz enerģijas veltam, lai bērnudārzā būtu interesanti, daudzveidīgi, atraktīvi
un bērnu attīstību veicinoši pasākumi. Tie ir Sporta svētki, Modes parāde,
Vecmāmiņu un Vectētiņu ciemos gaidīšanas svētki, Miķeļdiena un citi. Ir
izveidojusies laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem, kuri ne tikai piedalās visās
bērnudārza aktivitātēs, bet arī ļoti palīdz to sagatavošanā. Viens no krāšņākiem,
saturiski bagātākiem bija Vēstures projekts, kas aizrāva gan darbiniekus, gan vecākus
un protams bērnus.

Darbinieki.
2007. gadā darbu atstāja 2 darbinieks, bet klāt pienāca 4 jauni darbinieki.
Pavisam kopā ir 31 darbinieks. No novembra mēneša iestādē strādā logopēds.
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Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Kopā likmju
skaits

Iestādes vadītāja

1,000

Vadītājas vietniece izglītības jomā

1,000

Pārējie pedagogi
t.sk.
Logopēdi

16,300
0,500
1,250

Sporta skolotājs
Mūzikas
skolotās

1,250

No 15 pedagogiem, sešas, mācās augstskolā, lai iegūtu nepieciešamo
profesionālo izglītību. Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā iestājās
maģistratūrā, lai apgūtu vadības zinības.
Pedagogu izglītība

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība

2

Mācās bakalaura
studijā
9

6

Mācās
maģistratūrā

Pedagogu vidējais vecums ir 39 gadi.
Pedagogu stāžs
10

5

0

1

1 - 5 gadiem

1

5 - 10 gadiem

3

10 - 20gadiem

9

20 un vairā gadu

2

Iestādes mikroklimatam un darbības efektivitātei daudz dot kolektīva
vienotība un saliedētība. To palīdz stiprināt kopīgi organizētie pasākumi, piemēram,
ekskursijas un svētki.
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Saimnieciskais darbs
No saimnieciskā viedokļa 2007. gadā tika paveikts ļoti daudz.
Galvenais ieguvums un veiksme, ka ir veikts ēkas ārsienu remonts. Galvenie darbi sienu nosiltināšana, dekoratīvais apmetums un krāsošana, pamatu nostiprināšana.
Remonta kopējās izmaksas.
No pašvaldības budžeta
Ls 78 270
No valsts budžeta
Ls 20 000
Kopējais budžets PII „Gaismiņa” 2007. gadā bija 276949, - Ls.
113207,-Ls tika iztērēti pedagogu un darbinieku algām. 27271,-Ls tika
novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Bērnu ēdināšanas
izdevumi sasniedza 9250,- Ls. Lielākie naudas ieguldījumi bija:
 virtuvei – kartupeļu mizojamā mašīna; izlietne, ledusskapis, elektriskie svari;
 veļas mazgātavā – veļas žāvētājs;
 grupās – galdiņi, 2-stāvīgās gultas, plaukti un skapīši.
 turpinājām atjaunot bērnu gultas veļu, dvielīšus, pusdienu un izdales trauku
komplektāciju.
Nelieli kosmētiskie remonti notika četrās grupās. Metodiskais kabinets tika
pārveidots tā, lai vide palīdzētu ne tikai darbam, bet arī iespējai relaksēties.
Pārējie visi budžeta līdzekļi tika atvēlēti iestādes uzturēšanas izmaksām.
Daudz veikts lai vidi padarītu krāsaināku, saistošāku un atraktīvāku bērniem,
lai apkārtne vēstītu – šeit ir bērnudārzs, bet ne parasta, nopietna iestāde. Tas tiek
panākts ar floristikas veidojumiem āra laukumiņā un gaiteņos; ar gaumīgiem stendiem
un uzskatāmo informāciju. Grupas telpās ir spilgto toņu akcenti; izlikti daudz
materiālu, kas palīdz bērnu izzinošai darbībai; noformējumos izmantoti bērnu
patstāvīgie darbiņi. Lai veidotu mājas izjūtu katrā grupā ir atpūtas stūrītis ar dīvānu,
grāmatām, foto galerijas. Vienā grupā ir izveidots dzīvās dabas stūrītis, lai visi
bērnudārza bērni varētu iepazīties ar dzīvu trusi, žurciņu, papagaili, zivtiņām. Visas
grupas ir veidotas pēc bērncentrētās apmācības „Soli pa solim” programmas.
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Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola
Skolas iela 10
Ķegums, LV-5020
tālr. 50 38565

2007./2008.mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā mācījās 450
skolēni, strādāja 40 skolotāji un 20 tehniskie darbinieki.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma, kods 21011111, licencēta līdz 31.07.2012.
2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma, kods 23011111,
licencēta līdz 31.07.2015.
3. Pamatizglītības otrā posma
(7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma, kods 23011811, licencēta līdz 31.07.2016.
4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma,
kods 31014011, licencēta līdz 31.07.2008.
5. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma
(komerczinības), kods 31014011, licencēta līdz 31.07.2015.
6. Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011,
licencēta līdz 31.07.2009.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā īstenotās izglītības programmas atbilst
licencētajām izglītības programmām. Izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai
vidusskolas pedagogi ir izstrādājuši 11 mācību priekšmetu standartus:
1. Starptautiskā tirdzniecība
2. Ekonomika
3. Ievads lietišķajā angļu valodā
4. Lietišķā krievu valoda
5. Lietišķā vācu valoda
6. Lietvedība
7. Uzņēmējdarbības pamati
8. Menedžments
9. Tirgzinības
10. Darba un saimnieciskās tiesības
11. Grāmatvedība
Pedagogu izstrādātie mācību priekšmetu standarti ir apstiprināti IZM ISEC, un
nodrošina minēto priekšmetu kvalitatīvu apguvi. Visi mācību priekšmetu tematiskie
plāni un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām izglītības
programmām. Kopumā pedagogi apzinās viņu mācītā priekšmeta lomu vidusskolas
īstenotajās izglītības programmās.
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Pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnu mācību procesu. Skolēni tiek rosināti un
aktīvi izmanto vidusskolas bibliotēku, datorklases, sporta zāli un pedagogu veidoto
mācību kabinetu materiāltehnisko bāzi. Skolas skolēnu mācību sasniegumu analīzes
process ir organizēts tā, lai tas veidotu viņos motivāciju mācīties. Savas prasmes un
iemaņas skolēniem ir iespēja attīstīt interešu izglītības nodarbībās. 84,5% no
aptaujātajiem skolēniem uzskata, ka pedagogi rosina mācību procesā izmantot
dažādus palīglīdzekļus – rokasgrāmatas, vārdnīcas, enciklopēdijas, presi utt. Skolēni
zina, izprot un respektē skolas vadības un pedagogu mācību darbam izvirzītās
prasības.
Skolas administrācija un pedagogu kolektīvs mērķtiecīgi plāno un regulāri
organizē kvalitatīvus un daudzveidīgus pasākumus vecākiem. Mācību gada sākumā
vecāki tiek aicināti uz kopsapulci, kur tiek iepazīstināti ar jaunāko informāciju par
mācību gada aktualitātēm un izmaiņām skolas darbā. Vecākiem tiek pasniegtas
pateicības par palīdzību skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam. Pirmajā
pusgadā vecāki kopsapulcē tiek iepazīstināti ar skolas sasniegumiem, mērķiem,
prioritātēm, uzklausīts vecāku viedoklis.
Sekmēs labāko skolēnu vecāki Ziemassvētkos pieņemšanā pie direktora saņem
pateicības par atbalstu savam bērnam.
Skolēnu vecāki kupli pulcējas uz Ģimenes dienai veltītajiem pasākumiem, kur
saņem pateicību par atbalstu bērniem mākslinieciskās pašdarbības priekšnesumu
veidā.
Regulāri tiek organizētas izglītojošas lekcijas vecākiem. Šajā mācību gadā ir
notikušas K.BIKŠES lekcijas par tēmām „Kā veidot konstruktīvu domāšanu”, „Kā
sadzīvot ar pusaudžiem”, kā arī ārsta G.KUKĻA lekcija par to, kā radīt bērniem drošu
vidi.
Regulāri notiek klašu audzinātāju rīkotās klašu vecāku sapulces, vienu reizi
mēnesī sanāk Skolas padome, vecāki ir regulāri un gaidīti viesi Valsts svētku un
Muzeju nakts pasākumos. Lielākā daļa no aptaujātajiem skolēnu vecākiem un 86% no
pedagogiem atzīst, ka pasākumi vecākiem ir pārdomāti un labi organizēti.
Skolas vadība kopā ar pedagogiem analizē pasākumu kvalitāti un lietderību, un
secinājumus izmanto turpmākajā darbā.
Skolā veiksmīgi darbojas skolēnu pašpārvalde, kuru demokrātiski ievēl skolēni
sākot no 5. klases. Pašpārvaldes darba pēctecības nodrošināšanai ir izveidota mazā
skolēnu padome. Pedagogi atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes
darbā. Skolas pašpārvaldes aktīvisti regulāri iesaistās Rajona skolēnu padomes
aktivitātēs un gūst demokrātiskas sabiedrības veidošanas pieredzi, kuru tālāk
popularizē savu vienaudžu vidū. Skolēnu pašpārvaldei ir izveidots e-pasts, kurš
pieejams visiem skolēniem, skolēnu padomei skolā ir izveidots savs informācijas
stends.
Skolā pārdomāti tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi,
kuru sagatavošanā, norisē un vadīšanā veiksmīgi iesaistās paši skolēni.
„Valentīndiena”, „Popiela”, „Populārākais skolotājs” tradicionāli ir skolēnu padomes
organizētie un vadītie pasākumi. Arī 83% no aptaujātajiem skolēniem uzskata, ka
skolas organizētie ārpusklases pasākumi ir interesanti.
Klases audzinātāja stundas ir kvalitatīvas un veicina vispusīgas personības
attīstību. Klašu audzinātāju darba plānos ietverti temati par skolēnu drošību, iekšējo
kārtību, sabiedrisko līdzdalību, demokrātismu, veselību, vidi, karjeru u.c. Skolēniem
ir iespēja izteikt savu viedokli un pārrunāt viņus interesējošus jautājumus ar skolas
darbiniekiem vai ar skolas direktoru. 83,5% no aptaujātajiem skolēniem piekrīt, ka
klases audzinātāja stundas ir interesantas un saistošas.
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Jauniešu viedoklis tiek izteikts „Skolas Avīzē” un dzejas krājumā „Tīmeklis”,
kuru veido un sastāda paši jaunieši.
Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas veicina skolēnu vispusīgas
personības attīstības iespējas. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem tiek
dota iespēja dziedāt, dejot, spēlēt teātri, zīmēt, veidot, nodarboties ar kokapstrādi.
Informatīvajā stendā skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par interešu
izglītības programmu piedāvājumu. Interešu izglītības programmu veidošanas un
interešu apzināšanas procesā ir iespējams piedalīties pašiem skolēniem un viņu
vecākiem. Mācību gada vidū un noslēgumā skolas vadība vērtē un analizē interešu
izglītības programmas un veic nepieciešamās korekcijas.
Izglītības iestādē ir apzinātas talantīgo skolēnu vajadzības. Skola veicina
talantīgo skolēnu līdzdalību skolas, rajona, novada un valsts olimpiādēs, dažādos
konkursos un skatēs. 2005./2006.mācību gadā skolas kolektīvs ir Draudzīgā
aicinājuma gandarījuma balvas ieguvējs. Noturīgi un patstāvīgi ir skolas sasniegumi
matemātikā, ekonomikā, ģeogrāfijā, biznesa ekonomiskajos pamatos, vizuālajā
mākslā, izteiksmīgās runas konkursos. Labus panākumus skolēni gūst zinātniski
pētnieciskajos darbos. Skola atbalsta talantīgos skolēnus. Mācību gada noslēgumā
skola rīko pēcpusdienu, kurā aicina skolēnus, kuri mācību gada laikā guvuši
panākumus mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā, un bijuši sabiedriski
aktīvi, iesaistoties dažādās skolas aktivitātēs. Sadarbībā ar Ķeguma novada domi ir
izstrādāts Izglītības veicināšanas nolikums, kurš paredz naudas balvas gan skolēniem,
gan pedagogiem, kuri virzījuši skolēnus panākumu gūšanai. 100% no aptaujātajiem
skolēniem piekrīt, ka skolā ir iespēja piedalīties dažādos mācību projektos, konkursos,
olimpiādēs un sporta sacensībās. Pavasarī pilsētas dome dāvā panākumus guvušajiem
skolēniem vienas dienas ekskursiju pa Latviju. Pedagogi šādā ekskursijā dodas rudenī.
Arī 96% no aptaujātajiem pedagogiem piekrīt, ka skola organizē darbu ar
talantīgajiem skolēniem. Šiem jauniešiem ir iespējas apmeklēt gan fakultatīvās
nodarbības, gan konsultācijas un grupu nodarbības.

Tomes pamatskola
Tome
p.n. Tome, LV-5030
tālr. 50 67893
Tomes pamatskolā
mācās 64 skolnieki,
tai
skaitā
piecgadnieki
un
sešgadnieki.
Skolā strādā 12 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki.
Tomes pamatskolā ir veikta visu logu nomaiņa, ieskaitot logus trešajā stāvā, kur
paredzēts izveidot trīs mācību telpas. Ir veikta jumta nomaiņa zēnu darbnīcām un
malkas šķūnim. Veikta apkures rekonstrukcija zēnu darbnīcās.
23/56

Ķeguma pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats
Avārijas stāvoklī ir krāsns ķīmijas kabinetā un nepieciešama visas skolas apkures
sistēmas rekonstrukcija.
Nepieciešams izveidot direktora kabinetu, skolas trešajā stāvā vai telpā, kas atrodas
pie zēnu darbmācības kabineta.
Jaunais 2007./2008. mācību gads Tomes skolā sākās ar gatavošanos vides
projektu konkursam. Nu jau otro gadu pēc kārtas Tomes pamatskolas 7.- 9. klašu
komanda piedalījās Latvijas Jauno Zemnieku kluba rīkotajā konkursā „Lauki- manas
mājas”. Šogad konkurss norisinājās 25. oktobrī Mālpilī. Konkursa dalībniekiem bija
jāizstrādā makets kā vizuāls materiāls- instalācija, kas atspoguļo kādas vientuļas
vietas attīstību dzimtajā pagastā. Ar šo maketu konkursa dalībnieki iepazīstināja
prezentācijā, ko pasniedza kā lomu spēli.
Tomes pamatskolas komanda četru cilvēku sastāvā izveidoja dabas taku
projektu ar 7 pieturas vietām netālajā mežiņā aiz Tomes skolas. To prezentēja Pēteris
Jēkabsons (7. klase), Artūrs Auziņš (9. klase), Sindija Barsova (9. klase), Sandra
Šišova (9. klase). Tikt galā ar maketa veidošanu un prezentāciju palīdzēja Tomes
pamatskolas skolotāja Aina Zagorska. Projekta prezentācija tika veidota kā saruna
starp skolnieku, skolas direktoru, vietējo deputātu un Tomes iedzīvotāju par šī nostūra
sakopšanu un dabas takas izveidošanu, visām iepriekšminētajām personām
sadarbojoties.
Ideja par dabas taku ir radusies jau agrāk. Šīs dabas takas veidošana ir jau
iesākta, ar tās veidošanu ir iepazīstināta Ķeguma pašvaldības kultūras komisijas
pārstāve Tomes TN vadītāja Sarmīte Pugača. Projekta realizēšanai paredzētie
materiāli (koks un akmens), kā arī puķu stādi tiek sponsorēti no vietējo uzņēmēju un
vecāku puses. Skolai jau ir izveidojusies radoša sadarbība ar Ogres uzņēmumu
„Meristēmu kultūras”, kas palīdzēs veidot apstādījumus. Tāpēc projekta izmaksas
varētu sastādīt ne vairāk kā 300 latus.
7.-9. klašu grupā konkursā piedalījās pavisam 6 komandas no Rīgas reģiona ar
savām idejām vides sakopšanā, labiekārtošanā un uzņēmējdarbībā.
Kopvērtējumā Tomes komandas projekts tika atzīts par vislabāko un komanda
ieguva 1. vietu novadā. Līdz ar to Tomes pamatskolas komandai piedalījās finālā, kas
norisinājās 10. novembrī Jelgavā.
Līdz startēšanai finālā bija jātiek galā ar diviem mājasdarbiem. Viens no tiemreklāma, kas piesaistītu jauniešus laukiem, un šīs reklāmas prezentācija. Tomes
pamatskolas komanda godam pārstāvēja savu novadu un reģionu fināla sacensībās,
guva jaunus iespaidus un idejas dzimtās puses sakopšanā.
Otrais mācību pusgads Tomes skolas dzīvē saistās ar mācību priekšmetu
olimpiādēm, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēm, sporta sacīkstēm rajona
un valsts mērogā. Beidzot ir pienācis laiks apkopot paveikto, mēroties spēkiem ar citu
skolu „gudrīšiem”, parādīt mācībās un ārpusskolas nodarbībās iemācīto un apgūto.
Darba pietiek gan skolotājiem, spējīgākos skolēnus un kolektīvus olimpiādēm un
skatēm gatavojot, gan pašiem bērniem, papildus mācoties un vingrinoties.
Jau janvāra pirmajā pusē Tomes pamatskolas meitenes startēja rajona
mājturības olimpiādē. Skolotājas Māras Sprukules vadībā meitenes - Sindija Barsova
no 9. klases, Laura Siliņa no 8. klases, Lūcija Duncīte no 7. klases, Solvita
Rozenbauma no 6. klases un Līga Duncīte no 5. klases- čakli gatavojās, adīja, izšuva
un tamborēja, lai godam pārstāvētu Tomes skolu. Vislabāko rezultātu sasniedza 5.
klases skolniece Līga Duncīte- 1. vieta rajonā!
Rajona vizuālās mākslas olimpiādē Madlienā skolotājas Ainas Zagorskas
vadībā veiksmīgi piedalījās 9. klases skolniece Brigita Koreškova un 5. klases
skolniece Līga Duncīte.
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Rajona matemātikas olimpiādē smagos matemātikas uzdevumus mēģināja
izrēķināt 7. klases skolnieks Pēteris Jēkabsons (skolotāja Anita Lošaka).
Veiksmīga bija Tomes skolas dalība krievu valodas olimpiādē, kurā skolotājas
Katrīnas Rotgalves sagatavoti ar zināšanām mērojās devītklasnieki Inese Šišova un
Valērijs Ivanovs. Valērijs Ivanovs ieguva Ogres rajona Izglītības pārvaldes
atzinību par labiem sasniegumiem krievu valodas olimpiādē.
Ceturtās klases olimpiādē veiksmīgi piedalījās Arnolds Barsovs (skolotāja
Māra Sprukule)
Tomes skola vienmēr ir piedalījusies rajona mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu skatēs un konkursos. Šogad tāds bija vokālās mūzikas konkurss BALSIS,
kurā uzstājās bērnu ansamblis no 3. un 4. klases - Marta Skudra, Artūrs Kovaļevskis,
Artis Vēveris, Toms Skudra, Silvestrs Cinītis, Līga Duncīte - un solistu grupā Tomes
skolu pārstāvēja Jānis Auziņš no 8. klases. Skolotājas Māras Sprukules pūles,
dziedātājus konkursam gatavojot, nebija veltas- 8. klases skolnieks Jānis Auziņš
ieguva 3. vietu solo dziedātāju grupā.
Mācību gada laikā skolotāji organizē mācību priekšmetu nedēļas. Piemēram, no 4.-8.februārim skolā norisinājās Krievu valodas nedēļa, kuras laikā skolēniem bija
iespēja lasīt dažādus informatīvus materiālus par krievu kultūru, kā arī starpbrīžos
skatīties multfilmas un filmas krievu valodā. Tika sarīkota arī skolas krievu valodas
olimpiāde, kurā piedalījās I.Šišova, B.Koreškova, V.Ivanovs, V.Grudinskis un
Dz.Čubrevičs.
Starpbrīžos Tomes skolā lielā cieņā ir novusa spēle, un, kā jau katru gadu, arī
šogad tomenieši sporta skolotāja Kaspara Kreimaņa vadībā pārstāvēja savu skolu
rajona novusa sacensībās Madlienā. Arī šajā jomā panākumi neizpalika- 7. klases
skolniece Santa Simansone ieguva 2. vietu rajonā, un 8. klases skolnieks Jānis
Auziņš - 3. vietu rajonā.
Tomes pamatskola nav tikai zināšanu ieguves vieta vien, tajā ļoti rosīgi un
aktīvi norisinās ārpusstundu dzīve. Pēc skolēnu pašpārvaldes ierosinājuma skolā visu
gadu norisinās dažāda stila nedēļas, kad starpbrīžos var redzēt stilīgi un netradicionāli
izvēlētus tērpus un aksesuārus (panku diena, pidžamu nedēļa u.c). Izpausties šajā
jomā var katrs- gan liels, gan mazs. Skolēnu pašpārvalde rīko diskotēkas un atpūtas
vakarus skolā, veic aptaujas par dažādām tēmām un ar aptauju rezultātiem iepazīstina
pārējos skolniekus.
Veiksmīga Tomes skolai ir izveidojusies sadarbība ar Tomes Tautas namu un
bibliotēku. Bērni ir laipni gaidīti gan Tautas namā uz pasākumiem, gan bibliotēkā uz
bibliotekārajām stundām. Februārī ļoti aizraujošs un interesants izvērtās Meteņu
dienas pasākums Tomes Tautas namā, kur dramatiskais kolektīvs rādīja pašu iestudētu
ludziņu, latviskās budēļu maskas skandināja paštaisītus mūzikas instrumentus, tika
uzdotas mīklas, stāstītas anekdotes un noslēgumā spēlētas Meteņu dienas spēles. Kaut
gan tāds svarīgs Meteņu atribūts kā sniegs izpalika, Tautas nama zālē veiksmīgi tika
imitētas ragaviņas, slēpes un pat sniega pikas. Sacensību gars aizrāva gan mazākos,
gan arī vecāko klašu skolēnus, kā arī pieaugušos, kuri apmeklēja šo pasākumu.
Patlaban kopā ar Tomes Tautas namu Tomes bērni gatavojas Lieldienām.
Skolotājas Ainas Zagorskas vadībā top visdažādākie vides objekti, tiek gatavota
izstāde par visiem olu dējējiem. To varēs aplūkot 24. martā pie Tomes Tautas nama,
kad norisināsies parastās Lieldienu izdarības- olu krāsošana, sišana, ripināšana un
citas rotaļas.
Tomes skolā jau trešo – noslēdzošo gadu, norisinās starptautiskā Comenius
projekta „Veselīgs dzīvesveids Eiropā” aktivitātes. Oktobrī projekta vizītē uz
Lielbritāniju (Devonas apgabalu Anglijā) devās skolotājas Marija Sprukule un Katrīna
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Rotgalve. Novembrī tika gatavotas Comenius lāča grāmatzīmes ar veselīga
dzīvesveida principiem. Grāmatzīmju dizaina autors – spāņu skolēni.
Decembrī bija izsludināts konkurss „Ko es zinu par Comenius projektu savā
skolā?”. Piedalījās gan skolēni, gan vecāki un skolotāji. Visi saņēma vērtīgas balvas
un diplomu par 1.vietu (atbildot uz pamatskolas vecuma skolēniem piedāvātajiem
jautājumiem) Artūrs Kovaļevskis, 2.vietu - Toms Skudra, Gunita Kuriņa un Santa
Simansone, 3.vietu – Rasma Kuriņa un Brigita Koreškova; vecāku grupā 1.vietu
ieguva – Olga Jēkabsone, skolotāju grupā – Laimdota Butāne.
Februārī katrā projekta dalībvalsts skolā tika gatavoti veselīgi salāti – tapšanas
process un rezultāts tika fiksēts fotogrāfijās un savstarpēji nosūtīts.
Nu pats svarīgākais ir veltīt visu enerģiju projekta gala rezultāta – bukleta
angļu valodā – izveidei.
Aprīļa sākumā tiks rīkotas ar lecamauklu lekšanas sacensības, lai noskaidrotu
uzvarētājus katrā projekta dalības skolā un valstī, bet aprīļa beigās gaidām ciemiņus –
skolotājus no Anglijas, Spānijas un Zviedrijas, lai noslēdzošo reizi viesotos skoliņā un
piedalītos projekta nobeiguma pasākumā, uz kuru mīļi gaidīti būs ne tikai skolēni un
viņu vecāki, bet arī Ķeguma novada domes pārstāvji.
2. mācību semestra laikā skolās parasti norisinās projektu nedēļas. Šogad
Tomes pamatskolas skolotāji izlēma rīkot nevis projektu nedēļu, bet gan projektu
dienas, kad visi klašu kolektīvi reizi mēnesī apmeklē Rīgu vai Ogri, aplūko muzeju
ekspozīcijas, izstādes, atpūtas un izklaides vietas. Katra klase apkopo ekskursijās
redzēto un novēroto, veido interesantāko vietu un pasākumu ceļvedi.
Arī Tomes skolas pedagogi pilnveido savas prasmes un iemaņas skolotāju
kvalifikācijas celšanas kursos un dažnedažādos semināros. Skolā ir interaktīvā tāfele,
tāpēc skolas administrācija rīkoja skolotāju tikšanos ar izdevniecības „Lielvārds”
pārstāvi, kurš mācīja skolotājus darboties ar nepieciešamajām programmām, lai
interaktīvo tāfeli radoši varētu izmantot mācību priekšmetu stundās. Līdz ar to mācību
procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un jaunākās atziņas mācību priekšmetu
pasniegšanā.
Jaunumi par Comenius projektu Tomes pamatskolā
Starptautiskais Comenius projekts „Veselīgs dzīvesveids Eiropā” Tomes skoliņā
tuvojas finišam. Trīs gados gūta vērtīga valodu un kultūras pieredze, rīkotas dažādas
aktivitātes, iepazītas svešas zemes un iegūti jauni draugi.
Jāpiebilst, ka viena no pēdējām starp-skolu aktivitātēm notika 1.aprīlī –
Sacensības lekšanā ar lecamauklām. Laiks bija silts un saulains, tāpēc šajā jautrajā
nodarbē iesaistījās visu klašu skolēni. Tā kā visās trijās projekta dalībvalstīs šī
aktivitāte noritēja vienā un tajā pašā dienā, jau nākamajā dienā bija noskaidroti
uzvarētāji un izsniegti starptautiskie diplomi. Protams, projekta pluss ir moderno
tehnoloģiju intensīvāka un daudzpusīgāka pielietošana, jo 2.aprīlī visas skolas ar epasta starpniecību jau bija apmainījušās ar informāciju, fotogrāfijām un video
materiāliem.
Nu tas brīdis ir pietuvojies –.aprīlī pie mums viesosies skolotāji no Anglijas,
Zviedrijas un Spānijas, lai prezentētu projekta saturisko gala rezultātu - bukletu angļu
valodā.
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Rembates
pamatskola
Rembate
p.n. Glāzšķūnis,
LV-5010
tālr.
50
55534
Vispārējā
informācija
2007. gadā skolu absolvēja un ieguva pamatizglītību 12 skolēni, 2006. gada 1.
septembrī Rembates pamatskolā mācības uzsāka 76 audzēkņi, no kuriem 8 apmeklē
obligātās vispārējās pirmsskolas izglītības 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanas grupu.
Skolā strādā 14 pedagogi, no kuriem 12 ir pastāvīgā darbā, bet 2 darbu savienotāji.
Skolēniem, vecākiem un pedagogiem ir pieejamas arī psihologa konsultācijas.
Strādā 8 tehniskie darbinieki un 4 sezonas darbinieki- kurinātāji.
Skolai ir internāts ar 35 vietām.
Šajā mācību gadā skola nosvinēja savas pastāvēšanas 135. gadadienu. Uz pasākumu
bija ieradušies vairāk kā 200 bijušo pedagogu, darbinieku un absolventu.
Mācību darbs
Mācību process Rembates pamatskolā notiek atbilstoši jaunākajām izglītības
koncepcijām un nostādnēm.
Skola realizē šādas izglītības programmas:
• Vispārējās pamatizglītības programmu,
• Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības
programmu.
Lai mācību darbs būtu sekmīgs un atbilstošs jaunajiem mācību standartiem un
prasībām, pedagogi regulāri ceļ savu profesionālo meistarību, apmeklējot rajona
Izglītības pārvaldes organizētos kursus un seminārus. Trīs skolotāji šajā gadā
pabeidza studijas neklātienes nodaļās dažādās Latvijas augstskolās un ieguva
augstāko pedagoģisko izglītību savās specialitātēs. Pašreiz skolā strādā 13 pedagogi ar
augstāko izglītību un 1 vēl turpina studijas Liepājas pedagoģijas augstskolā. Lai
dalītos savā pieredzē, popularizētu jaunākās mācīšanas metodes, gūtu interesantas
idejas darbam, skolā darbojas vairākas metodiskās komisijas.
Ļoti interesanti un radoši strādā sākumskolas skolotāju metodiskā komisija
pieredzējušās skolotājas Anitas Brinkas vadībā.
Eksakto priekšmetu skolotāji apvienojušies dabaszinību metodiskajā komisijā, ko
vada skolotāja Ināra Strazdiņa. Audzināšanas darbu koordinē klašu audzinātāju
metodiskā komisija skolotājas Vitas Livdānes vadībā.
Čaklākie un zinošākie mūsu skolas skolēni piedalās rajona mācību olimpiādēs.
Audzināšanas darbs
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Paralēli mācību darbam skola veic arī jauniešu audzināšanas funkciju.
Lai tas noritētu sekmīgi, audzinātāji plāno savu darbu, īpaši pievēršot uzmanību
šādiem audzināšanas darba virzieniem:
• Skolēnu drošība
• Rīcība ekstremālās situācijās
• Veselīgs dzīvesveids
• Atkarības un to profilakse
• Karjeras izvēle
Audzināšanas darbam nepieciešamā metodiskā literatūra, kā arī skolēnu izpētes
materiāli tiek apkopoti audzinātāju mapēs.
Katru pirmdienas rītu visa skolas saime tiekas kopīgās rīta sanāksmēs, kur analizē
iepriekšējās nedēļas veiksmes un neveiksmes un vienojas par veicamo jaunajā darba
nedēļā.
Galvenais audzināšanas uzdevums 2007. gadā bija „Skolas un vecāku sadarbības
uzlabošana”.
Lai to realizētu rīkojam vecāku sapulces, tiekamies individuāli ar skolēnu vecākiem.
Interešu izglītība
Rembates pamatskolā skolēniem ir iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo
laiku.
To piedāvā dažādie interešu izglītības pulciņi un nodarbības:
• Ansamblis
• Sporta pulciņi
• Rotaļnieku pulciņš
• Angļu klubiņš
• Datorzinību nodarbības
• „Čaklie pirkstiņi”
Daudzi šo iespēju izmantoja un ieguva papildus zināšanas un iemaņas. Šīs prasmes
skolēni lieliski var nodemonstrēt skolas pasākumos.
Ar mazajiem rokdarbniekiem „ Čaklo pirkstiņu” nodarbībās strādā skolotāja Iveta
Bodniece. Sākumskolas bērniem lielu prieku sagādā skolotājas Ivetas Bodnieces
vadītās nodarbības „Rotaļniekos”. Skolotāja Anita Brinka prot aizraut bērnus savās
ārpusklases nodarbībās „Spēlmanīši”.
Vecāko klašu skolēnus visvairāk saista informātikas pulciņa nodarbības, kas dod gan
papildus zināšanas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, gan iespēju izmantot interneta
pakalpojumus. Skolotāja Valda Kalniņa labi sakārtotā datorklase dod šīs iespējas.
Skolai ir izveidojušās savas tradīcijas un gadu no gada mēs svinam un atzīmējam
šādus svētkus:
• Zinību dienu
• Skolotāju dienu
• Miķeļus
• Mārtiņus
• Valsts svētkus- 18. novembri
• Ziemassvētkus
• Meteņus
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•
•

Lieldienas
Mātes dienu

Pirmklasnieki svin arī „Ābeces svētkus”.
Katru rudeni un pavasari rīkojam sporta dienas, kurās var piedalīties arī pedagogi un
vecāki.
Pavasarī 8. klases skolēni rīko Pēdējā zvana pasākumu 9. klasei, kur ieliek savu
izdomu un fantāziju.
Gan pedagogi, gan skolēni katru gadu piedalās un palīdz organizēt represēto
rembatiešu pasākumus, kas tradicionāli notiek mūsu skolā, jo šeit- skolas dārzā
atrodas piemiņas akmens cietušajiem no dažādu varu represijām.
Skolotāju kolektīvs atbalsta arī rajona Izglītības pārvaldes rīkotos pasākumus
pedagogiem. Skolas komanda piedalījās pedagogu sporta dienā. Ar pašvaldības
atbalstu braucam ekskursijās, cenšamies atbalstīt arī pašvaldībā rīkotos pasākumus,
aktīvi iesaistīties novada dzīvē- sporta svētkos, dažādos pasākumos, skrējienā
„Rembates aplis”.
Mūsu skolas uzdevums ir arī sakopt Otrajā pasaules karā kritušo karavīru kapus, kas
atrodas Glāžšķūnī.

Ķeguma novada
bāriņtiesa
Kuģu iela 5
Ķegums,
LV-5020
tālr. 50 38842
Vadība

Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja Dace Skrīvele, bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece Gunta Talente, sekretāre Dace Skābene un bāriņtiesas locekles Māra
Blūzma, Irēna Dmitročenko, Dzintra Kļava. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 7.pantu
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 07.11.2007.domes sēdē ievēlēta uz pieciem
gadiem.
Bāriņtiesā 2007.gadā saņemti 105 iesniegumi. 27 jautājumi izskatīti
bāriņtiesas sēdēs un pieņemti koleģiāli lēmumi nepilngadīgo vai rīcības nespējīgo
interesēs.
Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības
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Vecāki pārvalda bērna mantu līdz viņa pilngadībai, par ko ik gadu sniedz
norēķinu bāriņtiesai. 2007.gadā bāriņtiesas sēdēs izskatīti jautājumi par 6 bērnu
mantu. 5 bērnu interesēs pieņemti lēmumi par ģimenes valsts pabalsta izmaksu
personai, kura faktiski rūpējas par bērnu.
Aizgādības tiesību izbeigšana, aprobežošana un atjaunošana
Ja vecāki rūpējas par bērnu un mīl viņu, neviens nav tiesīgs šķirt bērnu no
vecākiem pret bērna gribu vai pret vecāku gribu. Ja tomēr nepieciešams nodrošināt
bērnam ārpusģimenes aprūpi, tad bāriņtiesa lemj jautājumu par bērna nodošanu
adopcijai, ievietošanu aizbildnībā, krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē
(bērnu namā), audžuģimenē. Bērna šķiršanas no ģimenes mērķis ir ne tikai pasargāt
viņu uz laiku no vides, kura apdraud viņa dzīvību un veselību, bet arī dot iespēju
bērnam un vecākiem mainīt savu dzīves veidu.
Aprūpes tiesības atņemtas 4 vecākiem pār 9 bērniem. Pēc aprūpes tiesību
atņemšanas bāriņtiesa pēc viena gada atkārtoti izskata šo jautājumu un lemj par
aprūpes tiesību atjaunošanu vai lietas ierosināšanu tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu.
Aprūpes tiesības atjaunotas 1 vecākam pār 1 bērnu.
Aizgādības tiesības atņemtas 2 vecākiem pār 4 bērniem. Pēc tiesas sprieduma
saņemšanas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem par viņu bērniem bāriņtiesa
vai ārpusģimenes aprūpes iestāde informē Bērnu un ģimenes lietu ministriju par
juridiski brīvajiem bērniem, kuri tiek iekļauti adopcijas reģistrā, tātad – ir adoptējami.
Adopcija
Ar tiesas spriedumu apstiprināta adopcija pār 1 bērnu. Pirms izskatīšanas tiesā
Ķeguma novada bāriņtiesa sniegusi atzinumu par to, vai minētā adopcija ir bērnu
interesēs. Personas atzītas par adoptētājiem.
Aizbildnība
Ķeguma novada bāriņtiesas uzraudzībā 2007.gadā bija 11 aizbildnībā esoši
bērni. Pār 1 bērnu aizbildnība nodibināta.
Bērnu namos 2007.gadā atradās 11 bērni, no kuriem viens ievietots
audžuģimenē. 7 bērni dzīvo Lauberes bērnu namā, 3 bērni dzīvo Īslīces SOS bērnu
ciematā.
Audžuģimene
Ķeguma novadā 2007.gadā nav izveidojušās audžuģimenes, tomēr bērniem,
kuriem nepieciešama ārpusģimenes aprūpe, vispirms cenšamies nodrošināt iespēju
augt audžuģimenē. Audžuģimenē aug 2 bērni. Bāriņtiesa, kuras administratīvajā
teritorijā dzīvo konkrētā audžuģimene, slēdz sadarbības līgumu, uzrauga
audžuģimenes darbību, kontrolē bērnu aprūpi, par ko sniedz informāciju Ķeguma
novada bāriņtiesai.
Aizgādnība
Bāriņtiesas uzraudzībā 2007.gadā bija 2 rīcības nespējīgas personas, viens
aizgādnis iecelts prombūtnē esošas personas mantai.
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Apliecinājumi
Pilsētās, kurās nav notāra, bāriņtiesa veic apliecinājumus pilnvarām,
dokumentu kopijām, iesniegumiem, nostiprinājuma lūgumiem zemesgrāmatai,
līgumiem, testamentiem. 2007.gadā Ķeguma novada bāriņtiesā veikti 190
apliecinājumi. Bāriņtiesā tiek apliecinātas pilnvaras un nostiprinājuma lūgumi
zemesgrāmatai, kā arī līgumi, paraksta paraugi, iesniegumi, testamenti. Par
apliecinājumiem iekasētas nodevas Ls 1011 apmērā.
Salīdzinot bāriņtiesas darbu 2007.gadā ar veikto 2006.gadā, secināms, ka
uzlabojušies bāriņtiesas darba apstākļi, samazinājies bāriņtiesas sēdēs izskatāmo
jautājumu skaits (27:43), samazinājies aizbildnībā esošo bērnu skaits (11:19), uzsākta
audžuģimeņu pakalpojumu izmantošana, samazinājies veikto apliecinājumu skaits
(190:419).
Sociālais dienests
Kuģu iela 5
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38896
Tāpat kā visā valstī, arī Ķeguma novadā 2007.gads bija sociāli grūts.
Lai kaut nedaudz atbalstītu novada iedzīvotājus, sociālais dienests centās sniegt
gan materiālu, gan psiholoģisku atbalstu. Uz 2007.gada 31.decembri dienestā strādāja
ar 488 klientu lietām, bet 62 klientu lietas bija neaktīvas (klienti šajā gadā sociālajā
dienestā nebija vērsušies. Gada laikā ir saņemti un izskatīti 820 iesniegumi. Daudzas
ģimenes pēc palīdzības ir griezušās atkārtoti.
2007.gadā sociālajai palīdzībai (tikai pabalstiem) tika iztērēti 43794,-Ls, kas ir par
10084,-Ls vairāk nekā 2006.gadā. Papildus tam, pašvaldība pirka sociālos
pakalpojumus par 2998,-Ls no citu pašvaldību pansionātiem, krīzes centriem un bērnu
namiem. Savukārt aprūpei mājās iztērēja 3581,-Ls, aprūpei mājās tika algoti 4 cilvēki.
1787,-Ls tika izlietoti sociālo dzīvokļu uzturēšanai.
Vislielākais izmaksāto pabalstu skaits ir saistīts ar medicīnas pakalpojumu un
medikamentu apmaksu, kopumā izmaksāti 11897,-Ls, un šo pabalstu saņēma 241
ģimene. Otri lielākie izdevumi ir saistīti ar skolēnu ēdināšanas un bērnudārza
apmaksu – 8114,-Ls, no šīs summas brīvpusdienas saņēma 96 bērni.
Pabalstam garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI) sociālais dienests ir
piešķīris 1216,-Ls. Šis pabalsta veids ir paredzēts personām, kuru ienākumi mēnesī ir
zemāki par 27,-Ls. Mūsu novadā šo pabalstu saņēma 14 ģimenes.
Šajā gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus krīzes centrā saņēma 1 bērns,
Audžuģimeņu pakalpojumu pirkšanai pašvaldība 2007.gadā izlietoja 1080,-Ls, un to
sniegtos pakalpojumus saņēma 2 mūsu novada bērni. Par viena bērna uzturēšanos
audžu ģimenē pašvaldība mēnesī maksā 80,-Ls.
Lai nodrošinātu ilgstošu sociālo aprūpi, pansionātā „Madliena” pakalpojumus
saņem 8 mūsu pašvaldības cilvēki.
Šī gada laikā sociālais dienests ir organizējis no valsts budžeta apmaksātu
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu 4 iedzīvotājiem. Šie pakalpojumi tika
nodrošināti 2 politiski represētām personām un 2 ČAES seku likvidēšanas
dalībniekiem.
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Aktīvs sociālais darbs notiek arī ar riska ģimenēm un pusaudžiem ar uzvedības
problēmām. Sociālā darbinieka redzes lokā ir 9 nepilngadīgo likuma pārkāpēju lietas
un 8 aktīvas riska ģimeņu lietas.

Ķeguma sociālās un
veselības aprūpes
centrs
Rīgas iela 12
Ķegums, LV-5020
Tālr.50-38416

Ķeguma sociālās
un veselības aprūpes
centrs ( SVAC ) kā
pašvaldības iestāde darbojas kopš 1997.gada – tātad 2007.gada nogalē svinējām savu
10 gadu pastāvēšanas jubileju. Tās uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus tām
mūsu novada personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma un
funkcionālo traucējumu dēļ.
No 2007.gada februāra par Ķeguma SVAC direktori strādā Lilita ŠlomakaVeckaktiņa, kura pirms tam novada iedzīvotājiem pazīstama kā bērnu ārste.
Izmainījies arī pārējais apkalpojošais personāls – centrā tagad strādā sociālais
aprūpētājs un 8 aprūpētājas, kuras regulāri piedalās dažādos semināros un kursos.
Ķeguma SVAC 2007.gadā ir izveidotas 18 gultas vietas ( iepriekšējo 11
vietā), ir iekārtota klientu atpūtas telpa- ēdamistaba, kāda līdz šim nebija. Te klienti
atpūšas, ietur maltītes, var skatīties televizoru, kā arī var parunāties ar saviem
ciemiņiem. Šajā telpā uzņemam savus viesus – bērnudārza „ Gaismiņa” dziedātājus
un dejotājus, dienas centra „Saime” muzicējošos invalīdus no Ogres pilsētas un citus
viesus, kuri labprāt iepriecina mūsu vecos ļaudis.
Lielākajai daļai klientu ir nepieciešama ilgstoša sociālā palīdzība un aprūpe,
tāpēc klientu kustība iestādē nav liela. Iestādē gada laikā pakalpojumus ir
saņēmuši 40 klienti – 31 sieviete un 9 vīrieši. Kopējie izdevumi 2007.g. sociālās
aprūpes iestādes uzturēšanai bija 72608,- Ls.
Kopumā SVAC ir izmantotas 5019 gultu dienas ( 2006.g. – 4004 ).
Aprūpes centra pakalpojumus pārsvarā saņēmuši pašvaldības iedzīvotāji, bet ir sniegti
aprūpes pakalpojumi arī citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Par uzturēšanos SVAC klienti ir iemaksājuši Ķeguma novada domei 15711 Ls
( pašvaldības iedzīvotāji 3,- Ls dienā, citu novadu iedzīvotāji – 6,60 Ls dienā ).
Klientu ēdināšanai ir izlietoti Ls 6582 , t.i. vidēji 1,31 Ls dienā.
Aprūpes centrā budžetā plānoto finanšu ietvaros tiek veikts kosmētiskais
remonts, labiekārtota apkārtne. Rudens talkā teritorijas sakopšanā piedalījās
gan paši darbinieki un klientu piederīgie, gan dienas centra „ Saime” dalībnieki un
darbinieki, bet noslēgumā kopīgas pusdienas un sadziedāšanās.
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Labiekārtošana
Ķeguma novada
domes
tautsaimniecības
nozarē strādā 17
darbinieki.
Tautsaimniecības
nozares vadītājs ir Vitālijs Pugačs.
Nozarē strādā : 2. traktoristi
3. autovadītāji
6.sētnieki
1. strādnieks
2. kapu uzraugi
1. elektriķis
1.enerģētiķis
Ķeguma domes saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir sekojoša tehnika
Automašīnas :
Ford Galaxy
Ford Conect
Ford Focus
Ford Tranzit
VW SHARAN
Traktori :
MTZ 82 2 gab.
Jumz -6KL
Piekabes : Traktora - 2 gab.
Automašīnas 1.gab.
Novadā pašvaldības ielas un ceļi ir 107,62km garumā.
Ceļu un ielu uzturēšanai izlietotie līdzekļi :
-asfalta bedrīšu remontam:
Ozolu ielā - Ls 1224
Priežu ielā – Ls 2717
Skolas ielā – Ls 4703
Rembatē - Ls 929
-

ielu remonts ar grants segumu
Ķegumā
Uzvaras ielā – Ls 1134
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Rembates ielā – Ls 550
Mednieku ielā – Ls 2737
Egļu ielā
-Ls 3404
Birzes ielā - Ls 1794
Rembatē
Pļavas ielā – Ls 2397
Liepu ielā - Ls 1944
Sporta ielā – Ls 2089
Birzes ielā – Ls 3466
-

ceļu remonts ar grants segumu Rembates lauku teritorijā:

Glāzšķūnis –Druviņas - Ls 2574
Caurtekas izbūve - Ls 1163
Glāzšķūnis - Cirtumnieki – Ls 1962
Asari- Auziņas - Ls 4986
Jaunstakari-Ārles - Ls 2145
-

ceļu remonts ar grants segumu Tomes lauku teritorijā:

Viļņi –Purmaļi - Ls 8335
Viļņi –Ezerkalni – Ls 4253
Oši –Pantersīļi - Ls 1840
-

ielu apgaismojuma uzturēšanai izlietoti Ls 5550
metāla barjeras un ceļa zīmju uzstādīšana Ķegumā Daugavgrīvas ielā Ls
11761
degvielā iztērētie līdzekli Ls 6301
Skolas ielas rekonstrukcijas projekts Ls 10100
Lietus kanalizācijas izbūve Lāčplēša ielā Ls 9997
Rotējošās pļaujmašīnas iegāde Ls 3600
Zāles un krūmu pļaušanas tehnikas uzturēšanai Ls 650
Traktoru un traktortehnikas uzturēšanai Ls 2175
Ceļa zīmju uzturēšanai Ls 847
Sāls-smilts maisījuma iegādei Ls 190
Drupinātās grants un šķembu iegādei Ls 3470
Kultūra

Ķeguma novadā atrodas 3 tautas nami
• Ķeguma tautas nams
• Tomes tautas nams
• Rembates tautas nams
Kultūras darba organizēšanai 2007. gadā tika izlietoti Ls 143720 jeb 6.0 % no
visa pamatbudžeta.
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Ķeguma tautas
nams
Ķeguma prospekts 4
Ķegums, LV-5020
tālr. 5038875
2007.gada laikā
Ķeguma tautas namā
ir notikuši 32 dažāda
veida pasākumi. No
tiem – 5 pasākumi
jauniešiem, 17
izklaides pasākumi ar
deju mūziku, 8 pasākumi bērniem, 1 gadatirgus, 1 koncerts-skate, kurā tika vērtēti visi
pašdarbības kolektīvi.
Ir notikušas 4 amatierteātra izrādes. Bijušas 5 dažādas mākslas darbu izstādes.
Tautas namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:
Bērnu • Bērnu pop-grupa „Sienāži” - 3 dažādu vecumu grupas (vadītāji Sarmīte
Viļuma un Modris Krūmiņš).
• Bērnu tautas deju kolektīvs „Kadiķēni” – 2 grupas (vad.Sandra Tilta un
Guntars Kalnciems, un Santa Strausa).
• Sporta dejas bērniem (vad.Silvija Čevere).
Pieaugušo –
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” (vad.Sarmīte Kadiķe, Māra Sirmā).
• Jauktais senioru ansamblis „Kvēlziedi” (vad.Jolanta Tepļakova).
• Vīru vokālais ansamblis „Magnēts” (vad.Raimonds Graudiņš).
• Kapella „Ķeguma muzikanti” (vad.Modris Krūmiņš).
• Vēderdejas (darbojās 3 mēnešus).
• Jauniešu deju mūzikas grupa „Jaunā blice” .
Ķeguma tautas nams ir izīrējis telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem.
Tautas namā regulāri notiek Dievkalpojumi Ev.lut.draudzei un Romas katoļu
draudzei.
Kolektīvu sasniegumi.
Bērnu pop-grupa „Sienāži”• 1.05.2007. Ogrē, festivālā „Tusiņš trīs priedēs” 1.vieta (jaunākā grupa).
• 1.05.2007. Ogrē, festivālā „Tusiņš trīs priedēs” 2.vieta (vecākā grupa).
24.11.2007. Valkā, II starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā – festivālā • diploms par 3.vietu (vecuma grupā no 15 – 18 g.)
• diploms par 2.vietu (vecuma grupā līdz 7 g.)
Bērnu tautas deju kolektīvs „Kadiķēni” –
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•
•

27.04.2007. Ogrē, Ogres raj.skolu 1.-9.klašu tautas deju kolektīvu skatē
2.vietas diploms (5.klašu grupā).
26.05.2007. Ogrē, VJIC pateicība par aktīvu līdzdalību tautas deju festivālā
„Latvju bērni danci veda”.

Jauktais senioru ansamblis „Kvēlziedi” –
• 21.04.2007. Aizkrauklē, II pakāpes diploms Latvijas senioru vokālo ansambļu
konkursā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”• 19.05.2007.Ikšķilē, Ogres rajona tautas mākslas svētkos - pateicība.
• 25.03.2007. Lielvārdē, Ogres rajona deju kolektīvu skatē I pakāpes diploms.

Tomes tautas nams
p.n. Tome, LV-5010
tālr. 50-67977
Mākslinieciskie
kolektīvi - 6
1. Dramatiskais
kolektīvs (bērnu)
2. Šova deju grupa (bērnu)
3. Vokālais ansamblis (bērnu)
4. Aerobika sievietēm
6. Vokālais ansamblis (sieviešu)
Māksliniecisko un sporta kolektīvu vadītāji :
L. Semionova,
M. Sprukule, V. Šaicāne,
I. Strapcāne , A. Krastiņa
Visiem vadītājiem augstākā izglītība
Kopējais dalībnieku skaits amatierkolektīvos - 70
Dalībnieku vecums : no 7 - 70 gadiem
Tomes tautas namā pamatdarbā strādājošie darbinieki:
vadītāja - 1
apkopēja - 1
kurinātāji - 1
Tomes tautas nama budžets
Piešķirts no Ķeguma novada domes - 28447 Ls
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Valsts dotāciju - nav
Izmantotie līdzekļi
darbinieku atalgojums kultūras pasākumiem telpu remontam maksa par elektroenerģiju maksa par kurināmo telefona samaksa mīkstā inventāra iegāde mazvērtīgā inventāra iegāde saimniecības materiāli pārējās izmaksas -

15134,2Ls
2322 Ls
300Ls
436Ls
1787Ls
229 Ls
127 Ls
368Ls
245Ls
7499Ls

Tomes tautas namā rīkotie kultūras pasākumi un citas aktivitātes.
Tomes tautas nams katru mēnesi sezonā rīko atpūtas pasākumus: kafejnīcu vakarus
ar dzīvo mūziku , mākslinieku un amatieru kolektīvu priekšnesumiem.
2007. gadā Tomes tautas namā ciemojās grupa Brenča muzikanti Ogres blūza brāļi,
lifts, Kaprīze, mūziķi - Ziedonis, G.Puķītis, Čilli deju, cirkus mākslinieki, Rīgas
jauniešu leļļu teātris. Rīkojam pasākumus vecākai paaudzei un jauniešiem tematiskus
pasākumus.
Tomes tautas nama kolektīvi : sieviešu vokālais ansamblis, bērnu dramatiskais
kolektīvs, un bērnu vokālais ansamblis piedalījās rajona rīkotajās skatēs. Labus
rezultātus rajonā un novadā uzrādīja sieviešu vokālais ansamblis, ko vada I.Strapcāne.
Dramatiskā kolektīva vadītāja V.Šaicāne sagatavoja scenārijus un iestudēja
uzvedumus Tomes tautas nama rīkotajiem pasākumiem : Valsts svētkiem,
Lieldienām, Mātes dienai, kuros piedalījās Tomes tautas nama pašdarbnieki. Īpaši
izdevās pirmo reizi Tomē rīkotā vēstuļu aptauja “TOMES LEPNUMS”.
10 tomēniešiem uz Valsts svētkiem tika pasniegti atzinības raksti.
Sirsnīgs izdevās Tomes tautas nama 75 gadu jubilejas pasākums, kas iekrita tieši
Ziemassvētkos. Ar daudz atraktīvām izdarībām izcēlās Lieldienu pasākums. Lustīgi
tomēnieši izdancojās LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLĒ, kuru jau trešo reizi sponsorē
Ķeguma novada domes deputāts un Tomes iedzīvotājs V.Teicāns, cienājot ar šašliku
un alu.
Rīkojām dažādas izstādes: rokdarbu, dārzeņu, ziedu, sēņu keramikas un foto izstādes.
Viesojās amatieru teātri no Ogres, Jumpravas un Lielvārdes. Noskatījāmies izrādi
“DONS ŽUĀNS”, “Vecie un jaunie”, “Kazinovas mētelis” un citas. Pašiem
mazākajiem tomēniešiem bija iespēja noskatīties divas leļļu izrādes ”Lidojošais
paklājs” un „Pūces piens”
Ar saviem amatieru kolektīviem braucām uzstāties uz citām kultūras iestādēm
Latvijā: Lielvārdi, Kārļiem, Ogri. Regulāri braucam uz Rīgas teātriem un koncertiem,
piemēram, “Izredzētie’’ ,” Parīzes dievmātes katedrāle’’, „Mērnieku laiki” un „Alu
cilvēks.’’ Braucām pieredzes braucienos uz citām Latvijas pilsētām un pagastiem.
Šogad bijām Siguldā, Cēsīs, Mālpilī, Preiļos, Līgatnē, Aglonā, Līvānos.
Tomes tautas namu gada laikā vidēji apmeklē 1000 apmeklētāji.
Tomes tautas nams arī izīrē telpas ģimenes svinībām, semināriem, banketiem un
citiem pasākumiem. Tomes tautas nama vadītāja regulāri apmeklē rajona un Latvijas
mēroga kultūras darba seminārus un kursus.
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Šajā gadā tiek iegūtas zināšanas kultūras marketingā.
Saimnieciskā darbība
Tautas nama katlu mājā nomainīti logi. Tautas nama telpas ir apsekojusi Ķeguma
novada būvvalde un konstatējusi, ka tautas namam jāveic visu inženiertehnisko
sistēmu remonts, tas ir apkurei, ūdensvadam, elektroapgādei un vēdināšanai .
2008.gadā dome strādās pie šo darbu projektu izstrādes.
Nākotnes ieceres.
Nākotnē Tomes tautas nams gatavojas akreditācijai. Lai saglabātu nacionālās
kultūras vērtības, jādomā par jaunu kolektīvu veidošanu, konkrēti,- tautiskās dejas
jaunākai paaudzei, folkloras kopu un amatieru teātri. Nepārtraukti tiek domāts, kā
piesaistīt jauniešus tautiskām dejām , kā piesaistīt citu tautību iedzīvotājus un integrēt
mūsu sabiedrībā. Svarīgi ir ātras jaunus talantus un iesaistīt kultūras apritē. Saglabāt
nemateriālās un materiālās kultūras vērtības.
Domājam kā izmantot un atpelnīt tautas nama telpas vasaras mēnešos, kad amatieru
kolektīvi ir atpūtā.
Ļoti svarīgi nākotnē ir domāt par tautas nama telpu remontu, jo labus un apmeklētus
pasākumus var rīkot piemērotā un sakoptā vidē . Vajadzīgas jaunas modernas tualetes,
svinību zālē un hallē jauns sienu krāsojums, jauni skatuves aizkari, modernāks
skatuves apgaismojums, tāpat tuvākā laikā jāveic arī ēkas fasādes remonts un
jānomaina jumta segums, jāieliek jauni logi un jānomaina ārdurvis .Tā kā tautas nams
ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, ceru, ka rakstot projektus, daļu līdzekļu
iegūt ēkas remontam no kultūrkapitāla fonda.

Rembates tautas
nams
Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016
Tālr.50-55995

Vidējās

paaudzes

deju kolektīvs “Luste”
Bērnu pirmsskolas un skolas vecuma deju kolektīvs
Sieviešu veselīgās vingrošanas un deju kustību pulciņš
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Tehniskie pulciņi:
Dambretes
Svaru bumbas
Pouerliftinga
Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu rokdarbu, zīmēšanas un atjautības pulciņš.
2007.gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” organizēja un piedalījās
Vislatvijas Lustu sadancī Rembatē.
Bērnu pirmsskolas un skolas vecuma deju kolektīvs 2007. gadā darbu atsāka
tikai novembrī, bet paspēja sagatavot koncertprogrammu Ziemassvētku pasākumā.
Rembates pouerliftinga komanda 2007. gadā ir piedalījusies:
Latvijas čempionātā svara stieņa spiešanā guļus veterāniem Jelgavā, “Lido” tautas
kausa sacensībās spiešanā guļus Rīgā, Latvijas kausā, 4.Vislatvijas tautas amatieru
čempionātā.
Rembates svara bumbu komanda 2007.gadā ir piedalījusies:
Latvijas čempionātā svara bumbu celšanā. Visu dalībnieku uzvārdi un rezultāti
ir atrodami internetā.
Rembates tautas namā 2007.gadā ir rīkoti dažādi dambretes un šaha turnīri, kā
arī dambretes pulciņa dalībnieki ir piedalījušies dažādos dambretes un šaha turnīros
Bauskā, Jēkabpilī, Lielvārdē, Ķegumā un uz vietas Rembatē.
Ķeguma novada iedzīvotājus apkalpo 3 bibliotēkas:
• Ķeguma pilsētas bibliotēka ar 2 nodaļām;
• Tomes bibliotēka
• Rembates bibliotēka

Ķeguma pilsētas
bibliotēka
Skolas iela 6
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38422

BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
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Ķeguma pilsētas bibliotēka (dibināta 1948.gadā) ir Ķeguma pašvaldības
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā,
bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic kultūras, informācijas,
izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas.
Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām
un brīvā laika pavadīšanai. Katru gadu piedāvājam arvien vairāk jauna veida un
kvalitātes pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina vienotas,
saskaņotas sabiedrības veidošanos, mūžizglītību un sekmīgu mūsu novada attīstību.
Ir apritējuši 6 gadi, kopš veikta Ķeguma bibliotēkas darba reorganizācija un
pilsētas bibliotēka darbojas jaunajās telpās.
Savu darbu organizējam, balstoties uz LR Bibliotēku likumu, Ķeguma
bibliotēkas nolikumu, likumu „Par pašvaldībām”, kā arī iestādes iekšējās kārtības
noteikumiem. Darbinieku tiesības un pienākumus reglamentē ar Ķeguma novada
domes priekšsēdētāju noslēgtais Koplīgums.
Izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi, datoru un interneta lietošanas
noteikumi, noteikumi par vienotiem maksas pakalpojumiem Ķeguma novada
bibliotēkās, pilnveidoti darbinieku pienākumu saraksti un amatu apraksti. Bibliotēkas
nodaļām ir vienots darba laiks, tādēļ lasītājiem vienmēr ir pieejami visi bibliotēkas
sniegtie pakalpojumi. Bibliotēkas attīstības koncepcija ir Ķeguma novada teritorijas
attīstības plāna sastāvdaļa.
2006.gadā Ķeguma pilsētas bibliotēkā tika veikta akreditācija. Tās rezultātā
bibliotēkai tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 2007.gadā precizēti un
papildināti darbinieku pienākumu apraksti. Izstrādāti jauni noteikumi „Par Ķeguma
pilsētas, Tomes un Rembates bibliotēku datoru un interneta izmantošanu”.

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Ķeguma novadā ir 4515 iedzīvotāji, no tiem
Ķeguma pilsētā 2551,
tās lauku teritorijā Tomē 682,
Rembates pagastā 1282.
Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu veic 3 bibliotēkas. Attālo teritoriju
iedzīvotājus ar literatūru nodrošina Ogres CB bibliobuss.
Visu trīs bibliotēku starpā ir laba sadarbība, Ķeguma bibliotēka iespēju
robežās veic informatīvas un konsultatīvas funkcijas, taču visas bibliotēkas ir
patstāvīgas iestādes – ar savu budžetu, vadītāju.

Ķeguma bibliotēkas darba rādītāji
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Rādītāji
Lasītāju skaits
Apmeklējumu
skaits
Izsniegums

2006

2007

+ vai –

939

841

-98

16191

20339

+4148

38509

33218

-5291

Salīdzinājumā ar 2006.gadu, darba rādītāji pieaugušo nodaļā ir samazinājušies.
Bērnu nodaļā samazinājies izsniegums, taču par 4589 pieaudzis apmeklējumu skaits.
Līdz ar bezmaksas interneta ieviešanu no 2007.gada 1.janvāra, pieaudzis
apmeklējumu skaits interneta lasītavā. Vidēji dienā ir 50 interneta lietotāju.
PASĀKUMI 2007.GADĀ
2007.gadā bibliotēkā notikušas 65 literatūras izstādes un 26 tematiskie
pasākumi.
1. Daudzi pasākumi organizēti sadarbībā ar sieviešu klubu „Ķeguma Saulespuķes”.
Notikušas vairākas lekcijas:
 „Kā izdzīvot mūsdienu ķīmijas laikmetā”
 „Kā pasargāt sevi negatīvām emocijām”
 „Ziedi mūsu dārzā”- Madonas stādaudzētavas agronomes
stāstījums par vasaras puķu audzēšanu un iespēja iegādāties puķu
dēstus.
 „Kā labi izskatīties jebkurā vecumā”- tikšanās ar stilisti Baibu
Astru.
Visas šīs lekcijas pulcējušas 25 – 30 cilvēku lielu auditoriju. Iespēju robežās
lekcijas papildinām ar atbilstošām literatūras izstādēm.
2. Bibliotēku nedēļas laikā jau ceturto gadu Ķeguma bibliotēkā tika rīkota novada
bibliotēku darbinieku tikšanās ar Ogres CB direktori M.Jēkabsoni, direktores vietnieci
J.Mežjāni un Ķeguma pašvaldības vadītāju R.Ozolu.
Kopīgi tika pārrunātas novada bibliotēku darba problēmas un attīstības
perspektīvas. Bibliotēku nedēļas laikā tika izlikta plaša 1.-2.klašu skolēnu zīmējumu
izstāde „Mana mīļākā grāmata”.
3. 2007.gada Dzejas dienās bibliotēkā notika tikšanās ar topošā dzejoļu krājuma
autoru, ogrēnieti Jāni Damrozi. Dzejas lasījums tika papildināts ar atbilstošu mūziku
un dabas skatu demonstrējumiem uz ekrāna.
4. Lielu klausītāju interesi izraisīja tikšanās ar rakstnieci, žurnāla „Patiesā Dzīve”
redaktori Laimu Muktupāvelu, kas bibliotēkā notika 1.martā.
Rakstniece pastāstīja par darbu pie apjomīgā sacerējuma „Mīla. Benjamiņa”,
kā arī atklāja savas nākotnes ieceres. Tikšanās izraisīja plašas diskusijas un viedokļu
apmaiņu par Latvijas vēstures notikumiem un Benjamiņu dzimtas lomu tajos.
5. Sadarbībā ar Ogres rajona Pieaugušo izglītības centru un BDA Ķeguma bibliotēkā
tika organizēti datorapmācības kursi pensionāriem un darba meklētājiem. Kursus
vadīja bibliotēkas informācijas speciāliste I.Cīrule un klausītāji saņēma LIKTA
sertifikātus.
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6. Septembrī bibliotēkā tika atklāta novadnieka – dzejnieka un arī gleznotāja Jāzepa
Osmaņa gleznu izstāde. Tajā skatītāju vērtējumam autors nodeva vairāk nekā 60
gleznas, kuras galvenokārt tapušas 2007. – J.Osmaņa jubilejas gadā. Izstādi apmeklēja
daudzi ķegumieši, kā arī vairāki sabiedrībā populāri cilvēki – politoloģe Ž.Ozoliņa,
hokejists A.Irbe u.c.
28.septembrī bibliotēkā notika divas J.Osmaņa tikšanās ar lasītājiem un viņa
jauno grāmatu „Kā putns debesīs” un „Vienmēr ceļā” prezentācija. Atsevišķs
pasākums tika organizēts Ķeguma KNV skolēniem, atsevišķs pieaugušajiem. Tajā
piedalījās arī dzejniece L.Brīdaka, mākslinieki J.Pīgoznis, U.Zemzaris, daudzu
izdevniecību pārstāvji kā arī vietējā sabiedrība. J.Osmanis iepazīstināja klausītājus ar
savām gleznām un jaunāko veikumu literatūrā. Abi pasākumi pulcināja vairāk kā 160
klausītājus.
7. Notikušas 8 bibliotekārās stundas Ķeguma KNV skolēniem. Mācību gada sākumā
izstrādājam sadarbības plānu ar Ķeguma KNV, kā arī bibliotekāro stundu kopplānu.
2008. Gada nogalē bibliotēkā tika organizēts projekta „Bērnu Žūrija” noslēguma
pasākums – grāmatu svētki, kuros tika noskaidrotas grāmatas-uzvarētājas, kā arī
čaklākie Bērnu Žūrijas eksperti.
9. Bibliotēkas telpās regulāri rīkojam dažādas izstādes. Bijusi J. Osmaņa gleznu
izstāde, P.Devela grafiku un fotoizstāde. Lielu iedzīvotāju interesi izraisīja fotoizstāde
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”, kurā bija skatāmas sakoptākās mūsu
novada sētas un teritorijas.

DARBS AR BĒRNIEM
Bērnu nodaļas darba rādītāji 2007.gadā.

2006.g.

2007.g.

Lasītāju skaits

514

508

Apmeklējumu skaits

11472

16061

Izsniegums

20372

17936

Izsniegums uz 1 lasītāju

40

35

Vidējais apmeklējums

22

31

Fonda apgrozība

2,22

1.88
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2007.gadā bērnu nodaļas fonds papildinājies ar 610 jaunieguvumiem, no
kuriem 306 ir grāmatas. Grāmatu iegādei no pašvaldības līdzekļiem izlietoti 518 lati,
bet VKKF projektu rezultātā saņemtas grāmatas par 375 latiem. Akcijā „Atbalsts
lauku bibliotēkām” saņemtas grāmatas par kopējo summu 24 lati.
Bērnu nodaļai pasūtīti preses izdevumi par 285 latiem.
Fondā uz 2008.gada 1.janvāri ir 9505 iespieddarbi, no kuriem 8352 grāmatas. Sakarā
ar to, ka nav lasītāju pieprasījuma, vairākus gadus bērnu nodaļas fonds netiek
papildināts ar grāmatām krievu valodā.
Pamatā bērniem tiek komplektēta latviešu bērnu oriģinālliteratūra, uzziņu izdevumi,
kā arī populāru ārzemju autoru darbi.
Jau sesto gadu bibliotēka iesaistījusies projektā „Bērnu Žūrija”, kā rezultātā
2007.gadā bibliotēka ieguva 56 vērtīgas bērnu grāmatas par kopējo summu Ls 168.68.
Projektā „Bērnu Žūrija – 2007” iesaistījās vairāk kā 40 bērni, taču vērtējuma anketas
iesniedza tikai 30 lasītāji. Vislielākā atsaucība bija 1.-2. un 5.-7.klašu skolēnu grupā,
vismazāk žūrijas ekspertu no 8.-9.klašu skolēniem.
Decembra sākumā „Bērnu Žūrijas – 2007” rezultāti tika apkopoti un
noskaidrotas grāmatas – uzvarētājas. 16.decembrī bibliotēkā pulcējās 30 šī gada bērnu
žūrijas eksperti uz projekta noslēguma pasākumu – grāmatu svētkiem. Eksperti
saņēma bibliotēkas Pateicības un „Bērnu Žūrijas” ekspertu pildspalvas un atstarotājus.
Īpašas grāmatu balvas saņēma arī paši jaunākie žūrijas dalībnieki un tie eksperti, kuru
anketas un grāmatu vērtējums bija īpaši pārdomāts un rūpīgs. Pasākumā tika
noskaidrotas arī grāmatas – uzvarētājas katrā vecuma grupā.

Šogad lasītāji par populārākajām atzina:
1.-2.klašu grupā
1.vietā Daniela Luka „Vilcēns Varis”,
2.vietā I.Zandere „Māsa un brālis”,
3.vietā M.Valdbergs „Ziemas burtu pasakas”.
3.-4.klašu grupā
1.vietā J.Zvirgzdiņš „Konteineru meitene Rudīte”,
2.vietā U.Auseklis „Pasakas ar baltām ķepām”,
3.vietā V.Rūmnieks „Murjāņu pasakas”,
Herge „Faraona cigāri”.
5.-7.klašu grupā
1.vietā M.Rungulis „Taksis Maksis”,
2.vietā „Bērnu grāmata”,
3.vietā Z.Kordere „Lauvu zēns”.
8.-9.klašu grupā
1.vietā Ž.Verns „Kapteiņa Granta bērni”,
2.vietā Dž. Strouds „Samarkandas amulets”,
3.vietā K.Birkbeimers „Kristofera Kolumba pēdējais ceļojums”.
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Arī otra VKKF projekta „Jaunu grāmatu un citu iespieddarbu iegāde
publiskajām bibliotēkām” rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļas fonds papildinājās ar
66vērtīgām grāmatām par Ls 207.
2007.gadā bērnu nodaļā tika abonēti 13 preses izdevumi. Izveidotas un
regulāri papildinātas 30 tematiskās mapes par mūsu lasītājus vairāk interesējošiem
jautājumiem.
Lai labāk apkalpotu lasītājus – skolēnus, regulāri tiek izmantots arī pieaugušo
nodaļas krājums, kā arī citu rajona bibliotēku krājumi.
Lai mērķtiecīgāk apkalpotu bērnus un jauniešus, bibliotēkai kopīgi ar Ķeguma
komercnovirziena vidusskolu izstrādāts sadarbības kopplāns. Katram mācību gadam
tiek izstrādāts bibliotekāro stundu plāns.
INTERNETA LASĪTAVA
2007.gadā apmeklējumu skaits interneta lasītavā bija 10466, tas ir par 4453
vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Ar 2007.gada 1.janvāri bibliotēkā tika ieviests bezmaksas internets, tādēļ
interneta lietotāju skaits un apmeklējumu skaits ir pieauguši.
Tika izstrādāti arī jauni noteikumi „Par Ķeguma pilsētas, Tomes un Rembates
bibliotēku datoru un interneta lietošanu”, kā arī jauni noteikumi „Maksa par
bibliotēku pakalpojumiem Ķeguma pilsētas, Tomes un Rembates bibliotēkās”.
Bez datoru un interneta izmantošanas bibliotēka sniedz kopēšanas,
printēšanas, skanēšanas, dokumentu noformēšanas, CD rakstīšanas pakalpojumus. Par
maksas pakalpojumiem 2007.gadā ieņemti Ls 140,-.
2007.gadā nav iegādāti jauni datori, lietotāju rīcībā ir 9, darbinieku – 3 datori.
Iegādāts jauns krāsu printeris (A3 formātam), faksa aparāts un nepārtrauktas
barošanas ierīces (UBS) visiem darbinieku datoriem.
BMG finansētā projekta ietvaros izveidots jauns datortīkls un bezvadu interneta
pieeja, kuru lietotāji paspējuši atzinīgi novērtēt.
Novērstas problēmas ar interneta ātrumu un stabilitāti, interneta pakalpojumi kļuvuši
kvalitatīvāki. Interneta ātrums palielināts līdz 4 Mbit/s.
Jāatzīst, ka daļa datoru iegādāti 2001.gadā un ir nolietoti, tai skaitā arī 1
darbinieku dators, tādēļ ir nepieciešami jauni, moderni datori.
Ķeguma pilsētas bibliotēka ir vienīgais SIPP Ķegumā, tādēļ tās modernizācija
ir aktuāla.
KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija balstās uz dažādu lietotāju grupu
informacionālo vajadzību apmierināšanu.
• Mācību un studiju veicināšanai,
• Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanai,
• Individuālās tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai,
• Kultūras mantojuma, tradīciju, zinātnes un mākslas apzināšanai,
• Praktiska rakstura informācijas, izziņu un padomu ieguvei,
• Informētas, saskaņotas un integrētas sabiedrības veidošanas veicināšanai.
2007.gadā krājuma komplektēšanai bibliotēka izlietojusi 2776 latus, grāmatām
Ls 1997,- periodiskajiem izdevumiem – Ls 779,-. Pašvaldība bibliotēkas krājuma
papildināšanai 2007.gadā izdalījusi Ls 1976,-.
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Bibliotēkas fonds 2007.gadā papildinājies ar 1334 jaunieguvumiem, no kuriem
576 ir grāmatas.
Bērnu nodaļas fonds papildinājies ar 306 grāmatām, pieaugušo nodaļas ar 270
jaunām grāmatām. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaunieguvumu skaits bērnu
nodaļā ir palielinājies, pieaugušo nodaļā par 132 grāmatām samazinājies.
2006.gadā, gatavojoties akreditācijai, īpaša vērība bija veltīta krājuma
izvērtēšanai un analīzei, tādēļ 2007.gadā norakstīts salīdzinoši neliels skaits vienību.
No bibliotēkas bērnu nodaļas izslēgti tikai žurnāli 256 eksemplāri, no pieaugušo
nodaļas 664 eksemplāri grāmatu.
2007.gadā tika abonēti 33 preses izdevumi – 20 pieaugušo nodaļā, 13 bērnu
nodaļā.
Lai samazinātu jauno grāmatu apstrādes laiku un to ceļu līdz lasītājam,
grāmatas, galvenokārt, iegādājamies Rīgā grāmatu bāzē „L.Grāmata”, ar kuru mūsu
novada bibliotēkām ir noslēgts līgums, tādēļ grāmatas saņemam pirms rēķinu
faktiskās apmaksas. Atsevišķo nodaļu darbinieki paši komplektē krājumu, jo labāk
pārzina nodaļas fondu un lasītāju pieprasījumu. Bērnu nodaļa daļu jaunieguvumu
iegādājas Ogrē, grāmatnīcā „Zvaigzne ABC”, kura bibliotēkām sniedz atlaides.
Attiecīgā gada žurnāli un laikraksti uz mājām izsniegti netiek, tie jālasa
lasītavās, nepieciešamos materiālus iespējams arī nokopēt.
Komplektējot fondu, galvenā uzmanība tiek veltīta latviešu oriģinālliteratūras,
nozaru un uzziņu literatūras iegādei. Cenšamies iegādāties arī to literatūru, kas ir
skolu mācību programmās. Tā kā piedāvātās literatūras klāsts ir ļoti plašs, bibliotēkas
darbiniekiem jāprot atlasīt vērtīgāko un vajadzīgāko, lai maksimāli lietderīgi izlietotu
grāmatām paredzētos līdzekļus.

2007.gada jaunieguvumu (grāmatu) sadalījums pa nozarēm
Nozare
Sabiedriski politiskā literatūra
Vispārīgā nodaļa
Dabas zinātņu literatūra
Medicīnas
Ģeogrāfija
Tehnika
Lauksaimniecība
Māksla
Fizkultūra, Sports
Valodniecība. Literatūras zinātnes
Daiļliteratūra
Bērnu literatūra

Bērnu nodaļa %
9,1
3,6
2,6
1,4
2
2
1,6
6,3
0,6
3,8
37
30

Pieaugušo nodaļa %
35
0,3
1,4
2,6
3
4,8
1,3
4,1
5,2
42,3
-

No 2006.gada oktobra Ķeguma bibliotēkā ieviesta BIS Alise 3i
modulis. Jaunsaņemtā literatūra tiek elektroniski apstrādāta un pievienota Ogres CB
elektroniskajam kopkatalogam. Līdztekus strādājam arī pie jau esošā fonda
ievadīšanas Ogres CB EK.
INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
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Ķeguma pilsētas bibliotēkā norit aktīvs uzziņu informācijas darbs – 2005.gadā
– 3890 uzziņas, 2006.gadā - 3970 uzziņas, 2007.gadā – 4011 uzziņas. Bibliotēkā tiek
saņemti un izpildīti visi četri galvenie pieprasījuma tipi – tematiskais, faktogrāfiskais,
precizējošais un adresālais. Bibliotēkā nav bibliogrāfa, tādēļ ikvienam darbiniekam
nākas atbildēt uz specifiskiem jautājumiem, jāpalīdz lietotājam atrast vajadzīgo
informāciju, kā arī jāapmāca lietotājs bibliotēkas resursu izmantošanā. Pēdējos gados
arvien retāk tiek izmantotas tematiskās kartīšu kartotēkas. Tas skaidrojams ar jauno
informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām informācijas meklēšanā.
Elektronisko datu bāžu piedāvājums – abonētās – Lursoft, Letonika, CD
formātā – Pragma.
Kopš 2001.gada informācija par Ķeguma pilsētas bibliotēkas krājumu, kā arī
pārējo rajona bibliotēku krājumiem pieejama Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā.
Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 28%. no Ķeguma pilsētas bibliotēkas
krājuma. Tas atvieglo informācijas meklēšanu gan bibliotēkas darbiniekiem, gan
lietotājiem. Lietotāji, kuriem pieejams internets, viegli var noskaidrot, vai
nepieciešamā grāmata ir vietējā bibliotēkā, vai arī nepieciešams to pasūtīt no citas
bibliotēkas.
Informācijas meklēšanā plaši tiek izmantotas arī LNB u.c. bibliotēku datu
bāzes.
Uzziņu un informācijas darbs tiek realizēts gan ar bibliotēkas fonda palīdzību,
gan ar Interneta starpniecību.
Abās bibliotēkas nodaļās tiek pilnveidoti lasītavu fondi, veidotas dažādas
tematiskās mapes.
Bibliotēkā ir vairāk kā 50 tematiskās mapes, kuras tiek izmantotas
informācijas sniegšanai lasītājiem.
Bibliotēkas darbinieki 2007 gadā apguvuši apmācību kursu Ogres CB „Darbs
ar datu bāzēm”. Darbinieku zināšanas regulāri tiek papildinātas.
STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS
Grāmatu apmaiņa 2007.gadā Ķeguma bibliotēkai bijusi ar mūsu rajona
bibliotēkām. Vairāk grāmatu – 36 esam izdevuši citām rajona bibliotēkām, mazāk 12 eks. saņēmuši. Visvairāk grāmatu esam izsnieguši Tomes un Birzgales
bibliotēkām. Grāmatas esam saņēmuši no Ogres CB, Lielvārdes bibliotēkas, Tomes
bibliotēkas. Grāmatu apmaiņa notiek arī ar Ķeguma skolas bibliotēku.
Mūsu lasītāji ir izmantojuši arī Nacionālās bibliotēkas krājumus. Kad ar
interneta palīdzību esam pārliecinājušies par vajadzīgās literatūras esamību LNB
attiecīgajās nodaļās, lasītāji paši aizbrauc uz Rīgu un izmanto Nacionālās bibliotēkas
lasītavas.
NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Novadpētniecības darbs katrā bibliotēkā ir īpašs, tikai šai bibliotēkai
raksturīgs. Līdz reorganizācijai abās Ķeguma bibliotēkās – bērnu un pieaugušo – tika
veidotas novadpētniecības kartotēkas. Šīs kartotēkas ietver materiālus līdz
2001.gadam un tiek izmantotas.
Sākot ar 2001.gadu novadpētniecības materiālus kārtojam tematiskajās mapēs.
1. Tematiskās mapes. Tajās tiek apkopotas rakstu kopijas no dažādiem preses
izdevumiem un grāmatām, kur stāstīts par mūsu novadu. Tematiskās
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mapes veidotas par mūsu iestādēm, cilvēkiem, dabas objektiem, nozīmīgiem
notikumiem. Atsevišķā mapē apkopoti novada domes nolikumi, saistošie noteikumi,
svarīgākie lēmumi.
Lasītājiem bibliotēkā iespējams iepazīties ar Ķeguma novada teritorijas
attīstības plānu.
2. Mājas lapa www.kegums.lv
2004.gada martā tika uzsākta Ķeguma pašvaldības mājas lapas veidošana
internetā. Atsevišķa sadaļa ir veltīta arī Ķeguma pilsētas bibliotēkai. Informāciju
regulāri atjaunojam un aktualizējam.
3. Laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas”
Tā kā bibliotēkā tiek veidots pašvaldības laikraksts, tad šis arī ir viens no
novadpētniecības darba virzieniem. Bibliotēkā atrodas visi pašvaldības laikraksta
numuri no tā iznākšanas brīža 1992.gada maijā. „Ķeguma Novada Ziņas” tagad
iespējams lasīt arī internetā. Laikraksta 12 gadu apkopojums tiek plaši izmantots kā
novadpētniecības materiāls.
PROJEKTIZSTRĀDE
2007.gadā bibliotēkā realizēti 2 projekti:
1. VKKF mērķprogramma „Bērnu Žūrija 2007”. Projekta rezultātā iegūtas 56
jaunas grāmatas par kopējo summu Ls 168.68.
2. VKKF programma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām”. Projekta rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļa ieguvusi 66 grāmatas par Ls
206.71. Pieaugušo nodaļas fonds papildinājies par 45 grāmatām par kopējo sumu Ls
249,77. Kopā šīs programmas rezultātā bibliotēka saņēmusi 111 grāmatas par Ls
456,48.
AUTOMATIZĀCIJA
2006.gada rudenī Valsts vietotās informācijas sistēmas ietvaros Ķeguma
pilsētas bibliotēka saņēma BIS vietējās nozīmes bibliotēkām Alise – 3i. Divi
bibliotēkas darbinieki apguvuši apmācību darbam ar BIS Alise 3i.
Tiek veikta jaunsaņemtās literatūras elektroniska apstrāde un pievienošana
Ogres CB elektroniskajam kopkatalogam. Grāmatām, kuras saņemtas pēc 2001.gada
1.janvāra un ir ievadītas Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā, ir salīmēti svītrkodi,
precizēta klasifikācija un izdarītas atzīmes inventāra grāmatā. Ogres CB EK ievadītas
bērnu nodaļas grāmatas, kas saņemtas no 1995.-2007.gadam. Šis darbs jāturpina
2008.gadā.
2007.gadā tika veidotas lasītāju datu bāzes gan pieaugušo, gan bērnu nodaļā.
Ogres CB EK lasītāju datu bāzēs ievadīti 314 bērnu nodaļas lasītāji un 238 pieaugušo
nodaļas lasītāji. Šo darbu 2007.gadā bija plānots pabeigt, bet tehnisku problēmu dēļ
novembrī un decembrī ar BIS Alise 3i praktiski nebija iespējams strādāt, tādēļ
iesāktais darbs jāturpina 2008.gadā.
BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
2007.gadā bibliotēkas personālsastāvā izmaiņas nav notikušas. Bibliotēkā
strādā 3 bibliotekārie darbinieki un 1 informācijas speciālists.
Jāatzīst, ka pieaugušo nodaļas vadītāja nav apguvusi nepieciešamās IT
pamatprasmes un nevar strādāt ar datu bāzēm un BIS Alise. Pārējie bibliotēkas
darbinieki savu kvalifikāciju regulāri paaugstina Ogres CB organizētajos semināros.
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4 darbinieki piedalījušies apmācības programmā Ogres CB „Informācijas
meklēšanas iespējas internetā”, un 3 no tiem saņēmuši sertifikātus.
3 darbinieki apguvuši apmācības kursu „Elektroniskais paraksts
bibliotekāriem”.
Pieaugušo nodaļas bibliotekāre Baltijas Datoru Akadēmijā apguvusi IT
apmācību kursu.
Bibliotēkas vadītāja noklausījusies apmācību semināru „Lursoft laikrakstu
bibliotēka” un noklausījās apmācību kursu „Diferencētā pieeja lietotāju apkalpošanā.
Konfliktsituāciju risināšana”.
Bibliotēkas informācijas speciāliste 2007.gadā uzsākusi mācības Latvijas
Kultūras koledžā specialitātē „Bibliotēkzinātne un informācija”.
BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Bibliotēkas darbība balstīta uz pašvaldības budžetu. Budžets tiek veidots par
pamatu ņemot bibliotēkas iesniegto līdzekļu pieprasījumu, pašvaldības finansiālās
iespējas, kā arī attiecīgā gada prioritātes.
No pašvaldības budžeta bibliotēkas darbībai 2007.gadā tika atvēlēti 32488 lati,
tas ir par 6807 latiem vairāk nekā 2006.gadā. 57% no šīs summas sastāda darbinieku
algas. 6% no kopējā bibliotēkas budžeta (Ls 1995) izlietoti grāmatu iegādei un preses
izdevumu abonēšanai. 12% jeb Ls 3780 no kopējā bibliotēkas budžeta izlietoti
komunālo pakalpojumu apmaksai.
Pašvaldības finansējums 2007.gadā grāmatu iegādei palicis 2006.gada līmenī.
Pasūtīti preses izdevumi 2008.gadam par Ls 779.
Līdz ar bezmaksas interneta ieviešanu bibliotēkā 2007.gadā samazinājušies
ieņēmumi par bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 2006.gadā tie bija Ls
1126, 2007.gadā – Ls 140.
Gada beigās novada bibliotēkas saņēma valsts dotāciju interneta pakalpojumu
atmaksai, tehnikas un mēbeļu iegādei, lai uzlabotu datorlietotājiem darba apstākļus.
Ķeguma novada dome pieņēma lēmumu, ar kuru visa dotācija tika novirzīta
bibliotēku attīstībai (interneta pakalpojumus sedz pašvaldība). Līdz ar to 1874 Ls tika
izmantoti printera (A3 formāta), faksa aparāta, 14 datorkrēslu, 4 datorgaldu, datorletes
un datormēbeļu komplekta iegādei. Iegādāts arī toneris, kārtridži un nepārtrauktās
barošanas iekārtas.
BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE UN DARBS AR SABIEDRĪBU
Bibliotēkai pastāvīga sadarbība ir ar sieviešu klubu „Ķeguma Saulespuķes”,
kura aktivitātes notiek bibliotēkas telpās.
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā notiek kluba nodarbības – tikšanās ar
dažādiem interesantiem cilvēkiem. Regulāri tiek organizēti dažādi labdarības
pasākumi.
Kopīgi pasākumi tiek organizēti ar grāmatu draugu klubu „Doma”. Ikdienā
sadarbojamies arī ar pārējām novada bibliotēkām, skolām, VPII „Gaismiņa” ,
Ķeguma tautas namu un Ķeguma novada pensionāru biedrību. Kopīgi tiek organizēti
tradicionālie novada pasākumi – Valsts svētki, Dziesmu svētki, Novada svētki,
gadatirgus.
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2004.gadā, nodibinoties Starptautiskajam soroptimistu klubam „Ogre –
Ķegums”, izveidojusies sadarbība arī ar šo organizāciju, kuras pasākumi arī notiek
Ķeguma bibliotēkā.
Vairākus gadus darbojas bibliotēkas padome, kas pastiprina saikni ar
sabiedrību un padara bibliotēkas darbu atvērtāku un pārskatāmu.
Sadarbība ar pašvaldību
Bibliotēka savā darbā regulāri sniedz apmeklētājiem informāciju par
aktualitātēm pašvaldībā – kultūrā, sportā, iepazīstina ar svarīgākajiem domes
lēmumiem, speciālistu pieņemšanas laikiem. Bibliotēkā notiek arī svarīgāko
būvniecības objektu apspriešana, pieejams Ķeguma novada teritoriālās attīstības plāns
un Ķeguma novada domes publiskie pārskati.
Bibliotēkā tiek veidots pašvaldības laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas”, kas
informē novada iedzīvotājus par svarīgāko pašvaldībā.
Iespēju robežās pašvaldība atbalsta bibliotēkas darbinieku tālākizglītību un
pieredzes apmaiņas braucienus. 2007.gadā vidēji par 25% palielinātas darbinieku
algas.
Bibliotēka iesaistās visu lielāko pašvaldības pasākumu organizēšanā – tiek
gatavotas afišas, atzinības raksti, diplomi, pateicības u.c.
STARPTAUTISKIE SAKARI, PIEREDZES BRAUCIENI
1. Sezonas noslēguma seminārā bibliotēkas darbinieki iepazinās ar Meņģeles
bibliotēkas darbu, kā arī piedalījās bibliotēkas 100 gadu jubilejas pasākumā.
2. Maijā Ķeguma pilsētas bibliotēku pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja
Valkas rajona bibliotēku darbinieki, bet augustā – Preiļu rajona bibliotēku
darbinieki.
3. Augustā 3 darbinieki piedalījās Ogres CB organizētajā pieredzes apmaiņas
braucienā uz Limbažu rajona bibliotēkām.
4. Septembrī Ķeguma novada kultūras darbinieki (t.sk. arī 4 bibliotēkas
darbinieki) piedalījās pieredzes braucienā uz Smiltenes bibliotēkām, Smiltenes
kultūras namu un Lejasciema un Tirzas kultūras iestādēm. Gūta vērtīga
pieredze un jaunas ierosmes.
5. Septembrī bibliotēkā viesojās Somijas Starptautiskā soroptimistu kluba
pārstāves un iepazinās gan ar bibliotēku gan citām iestādēm, kurās strādā
radniecīgā Ķeguma kluba dalībnieces.
6. Novembrī bibliotēkā viesojās Limbažu rajona sabiedrisko organizāciju
pārstāvji un iepazinās ar Ķeguma bibliotēkas un sabiedrisko organizāciju
sadarbību.

Tomes bibliotēka
p.n. Tome
tālr. 50-67970
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1.Bibliotēkas darbības raksturojums
2007.gads - bibliotēkas 85 gadu jubilejas gads…ar klusu darbības atskatu.
Gads, kad saprasts, ka darbā ieviešamas jaunas darba metodes, jo citādi nav iespējams
tikt laikam līdzi…
Gads, kad tiek pārtraukti analītisku izrakstu ievietošana Uzziņu katalogā,
atstājot tikai rūpi par rajonu. Šāda situācija izveidojās dabiski, sakarā ar datoru
lietotāju lielo apmeklētību. Vienam darbiniekam šāda situācija ir grūti savienojama ar
bibliogrāfiskajiem procesiem. Nācās atteikties no šīs bibliotēkas specializācijas,
turpmāk paturot prātā datu bāzu abonēšanu un citu Interneta resursu pieejamību.
Gads nozīmīgs ar darbinieka profesionālo pilnveidi, galvenokārt, Interneta
informācijas apguves jomā. Pamazām notiek pieaugušo datora lietotāju konsultēšana.
Saprasts, ka tieši šie lietotāji būs bibliotēkas nākotnes darbības-mūžizglītības-balsts.
Pārskata gadā bija 143 bibliotēkas lietotāji( 90 bērni; 19 strādājošie;6
bezdarbnieki; 7 pensionāri; 4 studenti; pārējiem 17 pieaugušajiem lietotājiem nav
nekāds statuss piemērots).Pieaudzis bērnu lietotāju skaits(+ 16), samazinājies( -16)
strādājošo skaits, pārējās lietotāju grupās mazas izmaiņas.
Sekmīgi turpināta sadarbība ar vietējām iestādēm un novada bibliotēkām.
Ideāla sadarbība ir ar Ogres CB bibliobusu.
Masu darbs – atbilstošs vietējas bibliotēkas statusam un lietotāju vajadzībām.
Reizi gadā viesojas vārda mākslinieks, galvenokārt, dzejas dienu pasākumā. Joprojām
bibliotēkā pastāvīgi izvietoti vietējās amatiermākslinieces A. Zagorskas darbi.

2.Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Pamatpakalpojums- Internets- pieejams bez maksas. Izmantots ikdienā un
kļuvis par tās sastāvdaļu.
Pakalpojums- printēšana- otrs populārākais, kuru izmanto vidusskolēni.
Kopēšanas pakalpojums ir populārāks vietējo iedzīvotāju vidū, izmantots
dažādu dokumentu kopēšanai.
Bibliotēka izmanto kopētāju tās literatūras kopēšanai, kuru nevar izsniegt uz māju.
Bibliotēka savām vajadzībām kopē preses materiālus dažādu tematisko mapju
papildināšanai.
Pārējie pakalpojumi, kā skenēšana, kompaktdiska ierakstīšana praktiski
neizmantoti. Iespējams faksa pakalpojums, tikko tas tiks pašvaldībā noteikts un būs
iedzīvotāju pieprasīts.
Ieņēmumi( 15 LVL) ļoti niecīgi mazā iedzīvotāju (659)skaita dēļ un,
iespējams, ka mazāk pakalpojumi popularizēti.
3.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkā jau otro gadu krājuma komplektēšana notiek, pamatojoties uz „Krājuma
attīstības koncepciju līdz 2010.gadam” (apstiprināta Ķeguma novada domē 2006.gada
1.martā).
Krājums
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9
2007 ienācis
Uz 01.01.08
2010 (plāns)
Izslēgt līdz 2010
Piekomplektēt
līdz 2010.g.
(plāns)
Faktiski
piekomplektēt

96
463
386
204
182

231
1184
825
520
305

19
82
247
10
237

24
94
126
6
120

1
13
150
7
143

17
110
160
78
82

16
97
151
58
93

16
136
150
40
110

3
31
80
5
75

7
55
52
6
46

281

879

-155

-26

-130

28

4

26

-44 9

v.

val.

7
154
145
46
99

67
2293
3455
500
2955

52
1180
983
300
683

555
5876
6859
1755
5104

1
2
37
15
22

šval
.
14
14
10
4

55

-662

497

772

-20

10

Krājuma optimālais lielums ir 7000 iespied vienības. Uz 2008.gada 1.janvāri
krājumā ir 5892 iespied vienības.Uz 2011.gada 1.janvāri paredzētais krājuma lielums
ir 6910 iespied vienības. Veicot paredzamo krājuma 1018 vienību izslēgšanu, faktiski
jāpiekomplektē 762 iespied vienības. Pēdējos divos gados bibliotēkā faktiski ienāk
~500 iespied vienības gadā. Tas nozīmē, ka izslēgt no krājuma varēs vēl ~738
iespieddarbus. Paredzu, ka tie būs periodiskie izdevumi. Šāda krājuma kustība
iespējama, saglabājot pašreizējās pozīcijas, tas ir, iekļaujot krājumā projektos un
dāvinājumos saņemtos iespieddarbus.Ja arī bibliotēkai tas neizdotos, tad papildus
norakstāmi varētu būt ~490 iespied vienību.
2007.gadā netika norakstīts neviens eksemplārs, jo 2006.gadā( krājuma
inventarizācijas gadā) tika izslēgti kopā 416 eksemplāri.
2008.gadā paredzēts izslēgt nolietotus iespieddarbus, galvenokārt,
daiļliteratūru. Šāda nepieciešamība radusies, krājuma izvietojuma telpas trūkuma dēļ.
Iespēju robežās, vislielākā uzmanība jāvelta 91( ģeogrāfijas) nodaļas
komplektēšanā, kur šobrīd faktiski 13 iespied vienības un tās pašas saturā
novecojušas. Daļēji tā varētu izteikties par sporta literatūru, kuru izmanto pamat
-skolēni. Visvairāk no dokumentālās literatūras izmanto dabaszinātņu literatūru, kura
atskaites gadā ienākusi 19 grāmatu eksemplāros. Normāls rādītājs. Bet līdz pilnīgam
conspectus 2 līmeņa sasniegšanai, šajā nodaļā ir jātiecas. Kā redzams, faktiski
jāpiekomplektē 155 iespied vienības. Katru nākošo atskaites gadu šajā nodaļā
jāieplūdina 52 eks. .iespied vienību,t.i.,2,7 reizes vairāk kā 2007.gadā.
Liela rūpe jāvelta daiļliteratūras komplektēšanai, kura gadā vismaz 100 eks.
izslēdzama un neiespējami, pēc pašreizējās situācijas, to piekomplektēt par 662eks.
līdz 2011.gadam.Šķēršļi ir tās pieaugošā summa un visu spēku veltīšana
dokumentālās literatūras krājuma atjaunošanai, kur krājuma vidējais vecums ir
1997.gads.Manuprāt,nav divu domu, ka conspectus 2.līmeni (pamatinformācijas) būs
ļoti grūti sasniegt.Bet tik daudz bijušie pamat skolēni- vidējo mācību iestāžu
audzēkņi- izmanto savu- Tomes-bibliotēku, kur savs „pluss” -sastapt vajadzīgo
grāmatu uz vietas. Pieprasījuma dēļ, tiek komplektēta nedaudz (2007.g.21 eks.)
mācību literatūra.
4.Informācijas pakalpojumu attīstība.
2007.gadā bibliotēkas darbinieks apmeklējis divus dažādus kursus
„Informācijas meklēšana internetā” LNB Mācību centrā un „Informācijas meklēšanas
iespējas Internetā” Ogres CB. Šie kursi paplašinājuši bibliotekāra redzesloku
informācijas meklēšanā. Lai atvieglotu informācijas meklēšanu, pamazām uzsākta
Interneta adrešu tematiskas kartotēkas veidošana.
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Darba praksē ikdienā šādi pakalpojumi ļoti reti, vai pat gandrīz to nav, jo
skolēni meklē bez bibliotekāra palīdzības. Visbiežāk šādu informāciju bibliotekārs
meklē sava darba vajadzībām.
Līdz ar to nav iekasēta samaksa 0,50 santīmi par pakalpojuma sniegšanu.
Tā kā darba slodze vienam darbiniekam pietiekoša, papildus nav veikta šī
pakalpojuma publicitāte.
Paredzu, ka nākotnē tas būs ikdienišķs pakalpojums, jo skolēni tik vienkārši
nekopēs svešus darbus.
5.Novadpētniecības darbs.
Bibliotēkā pieejami dažādi novadpētniecības materiāli, sākot ar
tradicionāliem- kartotēku un tematiskām novadpētniecības mapēm, kuras aptver visu
novadu(Ķegumu, Rembati, Tomi un perspektīvos kaimiņus-Birzgali).Tiek apkopoti
rajona kultūras dzīvi apliecinoši periodikas materiāli un materiāli par Ogri vispārējos
vilcienos. Kartotēkā un Uzziņu katalogā, kur rajons izdalīts atsevišķi, daudz pilnīgāka
informācija.
Pamazām tiek atjaunota pazudusī mape par Ogres rajona literātiem. Paredzu,
ka nākamās Dzejas dienās, popularizēsim kādu rajonā dzīvojošu autoru-dzejnieku ar
mērķi-pamudināt skolēnos no jauna jaunrades izpausmi.
Bibliotēkā glabājas skolēnu tematiskie zīmējumi ar mērķi-saglabāt kādu
informāciju par vietējo iedzīvotāju, jo gadi rit strauji ,un viss zūd pagātnē.
Vietējo mākslinieču- Alises un Ainas Zagorskas darbi tiek digitalizēti un vēlāk arī būs
virtuāli popularizēti. Tas ir vietējais veikums mākslas jomā, ar ko mēs ļoti lepojamies.
Vienīgais mīnuss šajā darbā- novēlota, jeb novecojusi informācija novada
mājaslapā.Te grēko ne tikai bibliotēka, bet visi, kas ir saistīti ar informācijas
sniegšanu.. Ko attālināti ierauga tūrists, jeb vienkārši interesents? Slikta publicitāte
Internetā nav piedodama, jo tad nav jēgas darbam, kurš uzsākts.
6.Projektizstrāde.
2007.gadā izstrādāti un atbalstīti divi VKKF projekti. Tie ir tradicionālie:
„Lasīšanas veicināšanas programma” un „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām”.
Šie projekti ir ļoti nozīmīgi bibliotēkas krājuma attīstībā un nav pieļaujama to
nesekmīga rakstīšana.
Laikā, kad darbiniekam nebūs sevi jānoslogo ar izglītošanos, vajadzētu
padomāt arī par citiem kultūras projektiem. Varbūt tikai tāda ir iespēja kļūt par
modernu, laikmetīgu bibliotēku.
7.Konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Ar Tomes pamatskolu sadarbība izveidojusies pastāvīga, iespēju robežās. Līdz
2007.gada maija beigām tā realizēta pēc kopējā sadarbības plāna.No2007.gada rudens
iniciatīva netiek pausta ne no vienas puses, jo visi„pārāk aizņemti”. Palika
neuzrakstīts kopējs sadarbības plāns, jo nebija pieejams skolas ārpusstundu plāns.
Tā kā bibliotēkas darbinieks regulāri reizi mēnesī ir prom dažādās mācībās, sadarbība
kļūst neprognozējama. Manuprāt, kopīgās sadarbības pamat modulis nemainīsies, un
viss notiks ar, vai bez plāna. Skolas bibliotēka nav lūgusi palīdzību.
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Ar Tomes tautas namu ir minimāla saskarsme, un literatūra sarīkojumu
veidošanā nav pieprasīta. Bibliotēkas telpu-zāli- izmanto 1-2reizes gadā, organizējot
literāru, jeb tematisku sarīkojumu.
Ar novada publiskajām bibliotēkām sadarbība aprobežojas ar literatūras
pieprasījumu.To pašu attiecinu arī uz Ogres CB bibliobusu.
Ar pašvaldību sadarbība, galvenokārt, risinot un kārtojot finansiāla rakstura
jautājumus. Notiek regulāra budžeta kustības caurskate.
8.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Bibliotēkas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs., nepieciešams atjaunot telpu
iekārtu, t.i., pasūtīt pēc projekta speciālus grāmatu plauktus, ieekonomējot telpas
platību.
9.Bibliotēkas personāls.
Līdz šim un joprojām bibliotēkā strādā tikai viens darbinieks, kurš veic gan
vadītāja pienākumus, gan bibliotekāro un bibliogrāfisko darbu, gan informācijas
speciālista darbu, gan apkopējas pienākumus.Ir tikai viens amats- bibliotēkas
vadītājs.
Pareizi koordinējot un organizējot darbu, ir iespējams šos darbus veikt.
10.Bibliotēkas finansiālais stāvoklis.
Bibliotēkā ienākuši 8454 LVL( + 1766 LVL),no tiem no pašvaldības budžeta
piešķirti 7609(+1083) LVL.
„Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros izlietoti 830 LVL
inventāra un telpas aprīkojuma iegādei.
Bibliotēkas pakalpojumu ieņēmumi bijuši niecīgi- 15 LVL.
Kārtējie izdevumi sastāda 7624 LVL.
Darba samaksai patērēti 3437 (+431) LVL; sociālajām iemaksām 1041( +365) LVL;
Krājuma komplektēšanai 844 (+44) LVL ; informācijas tehnoloģijām
532 (+209)LVL.( 205 LVL- krāsu kompleksā lāzerprintera iegāde).
Uz 1 lietotāju izlietoti 53(+10) LVL; 1 apmeklējumam 3,87(1,02) LVL;1
izsniegumam 1,49(+0,39) LVL
11.Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību.
2007.gadā izliktas 55 literatūras izstādes, neuzskaitot pastāvīgās
Jaunieguvumu literatūras izstādes.No tām 28 literatūras izstādes izliktas skolēniem un
pirms skolas vecuma bērniem. Popularizēti vairāk kā 25 autoru darbi, galvenokārt,
oriģinālliteratūrā. Joprojām ikgadējās gadskārtu izstādes( ~5) ar savu
akcentu.2007.gadā dažas no tām sasaistītas ar autora-jubilāra grāmatu apskatu , ja
autora daiļrade skar konkrētās gadskārtas tēmu. Piemēram, „Ziemassvētku gaišie
akordi”( Ziemassvētki un J.Ziemeļnieka 110.jubileja). Pieaugušajiem bibliotēkas
lietotājiem izliktas 13 tematiskās literatūras izstādes, bērniem- 6.Joprojām
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popularizēta mākslinieku daiļrade, šoreiz Ģ.Eliasa, V.Purvīša, K.Sūniņa darbu
fotoreprodukcijas.
Organizēti 14 tematiskie pasākumi: 6 bibliotekārās stundas, 3 lasījumi,3
bibliogrāfiskie grāmatu apskati skolēniem, 1 konkurss un 1 tikšanās ar grāmatu autori
( I.Zanderi).
Ik pa laikam bibliotēkā redzam skolēnu vizuālās mākslas darbu izstādes, pat
bez konkrētiem nosaukumiem.
Publicitāte presē ne pārāk daudz, pārsvarā tā balstīta uz VKKF projektu
popularizāciju. Vietējā presē atspoguļoti galveno notikumu uzskaitījums bibliotēkas
85 gadu dzīvē.
12.Telpu remonts
2007.gadā nav veikts. Pēdējais lielais remonts bija 2002.gadā, kad bibliotēka tika
pārcelta uz pašreizējām telpām tautas nama otrajā stāvā.

Rembates bibliotēka
Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016
tālr. 50 55960

Ķeguma novada iedzīvotājus apkalpo trīs bibliotēkas, viena no tām ir Ķeguma
novada Rembates bibliotēka. Savu darbu bibliotēka organizē, balstoties uz LR
Bibliotēku nolikumu, likumu „Par pašvaldībām”, kā arī iestādes iekšējās kārtības
noteikumiem.
Ķeguma novada visas trīs bibliotēkas darbojas kā atsevišķas iestādes ar
atsevišķu budžetu, vadītāju utml. Taču Ķeguma pilsētas bibliotēka veic zināmu
organizatorisko un konsultatīvo darbu uz novada bibliotēkām. Interneta mājas lapā
www.kegums.lv tiek veidotas sadaļas par visām 3 bibliotēkām. Ja rodas
nepieciešamība pēc padoma, palīdzības - varu to saņemt gan Ķeguma pilsētas
bibliotēkā, gan Ogres Centrālajā bibliotēkā. Savstarpēja sadarbība dažādos jautājumos
notiek arī ar Ķeguma novada bibliotēku, Tomes bibliotēku. Bibliotēkas mērķis ir
iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkai ir
kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkai
jānodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīva, neierobežota literatūras un
informācijas saņemšana, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus, saskaņā ar Ķeguma novada domē apstiprinātajiem
bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Visbiežāk bibliotēku apmeklē, bibliotēkas
pakalpojumus izmanto dažāda vecuma bērni un jaunieši. Bibliotēkai patiešām ir
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kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. Bērni
mācās dažādās skolās- gan Rembates pamatskolā, gan Lielvārdes pamatskolā, gan
Lielvārdes vidusskolā, gan Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Daļa bērnu pēc
pamatskolu pabeigšanas mācības turpina arī Ogres 1.vidusskolā, Ogres ģimnāzijā,
dažādos tehnikumos un arodģimnāzijās. Lai sameklētu mācībām nepieciešamos,
izklaidei vēlamos materiālus, labprāt izmanto mūsu bibliotēkas pakalpojumus.
Informācijas iegūšanai arvien biežāk izmanto ne tikai grāmatu krājumu, preses
izdevumus, tematiskās mapes, bet arī Internetu. Datortelpas piedāvātie pakalpojumi
tiek izmantoti ļoti intensīvi.
Ļoti nepieciešams vēl viens darbinieks, kas strādātu tieši ar datorapmeklētājiem.
Grāmatu un periodikas izdevumu augsto cenu dēļ bibliotēkas pakalpojumus
labprāt un bieži izmanto pensionāri, bezdarbnieki, mazu bērnu māmiņas,
mājsaimnieces. Pieaugušie datortelpas, Interneta pakalpojumus izmanto retāk nekā
bērni un jaunieši. Visbiežāk tas notiek tad, ja pieaugušie turpina savu izglītību kādā
augstākā mācību iestādē.
Meklē informāciju internetā, raksta kursa darbus. Daži pieaugušie labprāt izmantoja
bibliotēkas datortelpas pakalpojumus, lai trenētos, sagatavotos un labi noliktu
eksāmenus autovadītāju tiesību iegūšanai. Gada beigās 7-8 pensionāri ļoti cītīgi
gandrīz katru dienu nāca un trenējās, nostiprināja datorkursos apgūtās zināšanas.
Nākotnē bibliotēkas potenciālie lietotāji, biežākie apmeklētāji droši vien tāpat
kā tagad būs bērni, jaunieši, pensionāri, bezdarbnieki- vismazāk nodrošinātās
iedzīvotāju grupas. Tas ir saistīts ar vispārējo ekonomisko un sociālo situāciju valstī.
Lai uzlabotu bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, ļoti noderētu jauni datori,
kopētājs. Lielu atbalstu Latvijas bibliotēkām, arī mūsu bibliotēkai, sniedz Bila un
Melindas Geitsu fonds. Noderētu arī jaunas, plašākas telpas, jo apmeklētāju skaits
tiešām bija ļoti liels.
Bibliotēkas fonda komplektēšanā ievēroju lasītāju vēlmes un vajadzības.
Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo
vajadzību apmierināšanu:
• mācību un studiju veicināšanai
• individuālās tālākizglītības un attīstības atbalstīšanai
• ikdienišķas informācijas, izziņu un padomu ieguvei
• visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai
• kulturālā mantojuma, zinātnes un mākslas apzināšanai
• skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanai.
Krājums tiek papildināts ne tikai ar iepirktiem iespieddarbiem, bet arī ar
dāvinājumiem. Pielikumā- diagrammas. Lielu atbalstu sniedz bibliobusa pakalpojumi.
Joprojām brauc pie mums vienu reizi mēnesī. Izvēlamies noderīgo, vajadzīgo
literatūru, atdodam paņemto. Varam pasūtīt arī kādu konkrētu, lasītāju pieprasītu
grāmatu. Ar bibliobusa krājuma kvalitāti mūsu apmeklētāji ir ļoti apmierināti.
Lai bibliotēkas lietotāji saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus, nepieciešama
darbinieku vispārējā un profesionālā pilnveide. To nodrošina dažādi kursi, semināri,
pieredzes braucieni. Cenšos piedalīties.
Atzīmējot dažādus valsts, gadskārtas svētkus, ievērojamu cilvēku jubilejas un
popularizējot dažādu nozaru literatūru, tiek izliktas literatūras izstādes. Interesantākais
pasākums- sadarbība ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību., gājputnu novērošana. No
marta līdz jūnija sākumam.
Turpinās novadpētniecības darbs, papildināju materiālus par Rembates
pamatskolu. Izmantoju arī iedzīvotāju personīgos fotoalbūmus.
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Ļoti čakli darbojās bērnu rokdarbu pulciņš Dzintras Loss vadībā.
Gandrīz katru nedēļu bija jauna, neliela izstādīte ar „svaigākajiem „ darbiņiem. Bija
arī lielākas izstādes.
Ķeguma novada dome bibliotēkas darbību atbalsta. Ar katru gadu aug
finansējums, piešķirtie līdzekļi fonda komplektēšanai, inventāra iegādei, datoru
labošanai un tehniskajai apkopei. Finansējums ir atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem.
Tiek ievēroti MK noteikumi „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi.
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