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Latvijas Republika
Ogres rajona
Ķeguma novada dome
Ķeguma pašvaldības 2008.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, 2009
IEVADS
Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par:
1) 2007. un 2008. gadā izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā
par saistību un garantiju apjomiem;
2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados;
3) pašvaldības īpašumu vērtības;
4) pašvaldības ilgtermiņa finansu ieguldījumiem pašvaldības un citos
uzņēmumos;
5) par maksas pakalpojumiem un to izcenojumiem;
6) pašvaldības saistībām;
7) par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām;
8) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem
pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā;
9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai.
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam pievienota informācija par pašvaldības
iestāžu un administrācijas paveikto 2008. gadā.
Informācija par Ķeguma novadu
Novada kopējā platība
Iedzīvotāju skaits ( uz 01.01.2009.)
Iedzīvotāju blīvums
Lielākās apdzīvotās vietas
Attālumi

198 km2
4618
23 cilv./km2
Ķegums, Rembate, Tome,
Glāžšķūnis, Bekuciems
līdz Ogrei 11 km
līdz Rīgai 45 km

Ķeguma novada pašvaldības juridiskais statuss un uzbūve
Ogres rajona 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
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izpildi, ievērojot valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses izglītības, veselības
aprūpes, sociālās palīdzības un kultūras jautājumos.
2005.gada kārtējās pašvaldību vēlēšanās pašvaldības domē ievēlēti 9 deputāti:
Domes priekšsēdētājs :
Roberts Ozols
Domes priekšsēdētāja
vietniece:
Sandra Čivča
Deputāti:
Ilmārs Zemnieks
Benita Šteina
Laimons Bicāns
Olga Muzikante
Līga Strauss
Viesturs Teicāns
Valdis Rubažs
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).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 61. pantam, atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai 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
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.
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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 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.
Atsevišķu konkrētu darbu veikšanai pašvaldība slēdz līgumus ar fiziskām un
juridiskām personām.
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Ogres rajona Ķeguma novada pašvaldība darbojas atbilstoši likumam „Par
pašvaldībām”, pašvaldības nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem.
Pašvaldības finanšu plānošana, uzskaite un kontrole ir veikta atbilstoši likumiem
„Par pašvaldību budžetiem” un „Par budžeta un finanšu vadību”.
Budžeta izstrādāšanas un izlietošanas process ir bijis atklāts un informācija par
to publiski pieejama. Ik mēnesi laikrakstā „Ķeguma novada ziņas” iedzīvotāji ir
iepazīstināti ar domes pieņemtajiem lēmumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu.
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 2580 iedzīvotāji ( Ķeguma lauku teritorijā 705, bet
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Rembatē – 1333 iedzīvotāji). Kopā Ķeguma pašvaldības teritorijā uz 2009.gada
1.janvāri ir 4618 iedzīvotāju, no tiem
Sievietes
2324
Vīrieši
2294
Pēc vecuma iedzīvotāji dalās
Bērni vecumā līdz 6 gadiem
230
Bērni vecumā no 7-14
267
Bērni vecumā no 15-18
249
Pieaugušie no 19-56
2570
Pieaugušie virs 57-60
149
Pieaugušie virs 60 gadiem
1153
2008. gada pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsma (latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Saņemti ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemts aizdevums
Izdevumi
Atmaksāts kredīts
Izsniegts aizdevums
Atlikums gada beigās

850918
2887280
670000
467
3251646
35831
4669
1116519

2008. gada pašvaldības speciālā budžeta naudas plūsma ( latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Izdevumi
Atlikums gada beigās

14664
168184
81247
101601

2008. gada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu naudas plūsma ( latos)
Atlikums gada sākumā
Ieskaitīts ziedojums skaidrā naudā
Izlietots
Atlikums gada beigās

318
1054
490
882

Ķeguma pašvaldības budžets
Aktīvi un pasīvi ( kopsavilkuma bilance)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.

Aktīvi:
ilgtermiņa ieguldījumi
apgrozāmie līdzekļi

2008.gada sākumā
4715070
3729776
985294

(latos)
2008.gada beigās
5401446
4104468
1296978
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2.
2.1.
2.2.

Pasīvi:
pašu kapitāls
Kreditori

4715070
3706860
1008210

5401446
3852875
1548571

Ķeguma pašvaldības 2008. gada budžeta izpilde apstiprināta 2009. gada 23.
aprīļa domes sēdē, protokols Nr.10.
Pamatbudžeta ieņēmumi
2008. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar sākotnējo prognozi,
palielinājušies par 10%, sasniedzot Ls 2887280.
Nodokļu ieņēmumi gada laikā, salīdzinot ar prognozēto, ir palielinājušies.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies par 17 %,salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
kas liecina par darba samaksas paaugstināšanos darba ņēmējiem. No tabulas redzams,
ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāda lielāko daļu no ieņēmumiem, t.i. 56 %.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām ieņēmumu plāns tika izpildīts,
taču nākamajā gadā ir jāuzlabo šo nodokļu administrēšana un aktīvāk jāveic parādu
piedziņa bezstrīdus kārtībā, jo parāds uz 2009. gadu sastāda 8011 latus.
Valsts ( pašvaldību ) nodevas un maksājumi kopumā iekasēti par 56 %
vairāk par gada sākumā prognozēto. Būtiski pieauguši ieņēmumi par personu
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, bet maksas par izglītības iestāžu pakalpojumiem
ir samazinājušies, jo dome ir pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu visiem
1-4 klašu skolēniem, kā arī PII „Gaismiņa” 5.un 6. gadīgo grupu audzēkņiem.
Pārējos nenodokļu ieņēmumos nozīmīgāko daļu sastāda ieņēmumi no
procentu ieņēmumiem par depozītiem un kontu atlikumiem.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Nr.
p.k.
1
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2
2.1.
2.2.
3

4
5

Rādītāju nosaukums
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodokļi no īpašuma
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
t.sk. iepriekšējo periodu maksājumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības
budžetā
Pašvaldību nodevas
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
t.sk. maksa par izglītības iestāžu pakalpojumiem
t.sk. ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādē
t.sk. ieņēmumi par biļešu realizāciju
t. sk. Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un
kancelejas pakalpojumiem
t.sk. ieņēmumi par nomu un īri
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

2007.g.
izpilde
1470932
1378507
92425
61324
4071

2008.g.
izpilde
1708231
1618343
89888
68576
4563

2009.g.
plāns
1492693
1397556
95137
74591
3000

21312
2320

20546
1690

1234

835
1485

700
990

67163

62383

53760

45233

33974

30125

553

22082
727

19000
300

1063

613

200

5034
3937
28193

4987
2986
111666

4135
2000
17402

31101
2401
1167

15280
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
6.1.
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
8.1.
8.2.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Citi nenodokļu maksājumi
Pārējie ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu
atlikumiem
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustamā
īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Pašvaldību budžeta transferti
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini un maksājumi
Maksājumi no valsts budžeta (mērķdotācijas)
Valsts budžeta transferti
Dotācijas pašvaldību budžetiem
Mērķdotācijas dažādām pašvaldības funkcijām
Kopā ieņēmumi
Valsts kases kredīts
Atmaksāts aizdevums
Pamatbudžets kopā

7413

8379
12778
15232

6202
200
1000

75277

10000

3080

27720

720

3080
553737

27720
662070

720
529586

39488

32864

118128

403
513846
159069
109669
49400
2288512
590000

7391
621815
309904
202394
107510
2887280
670000
467

9209
491
11080

411458
13368
13368
2115569
0
467

Pamatbudžeta izdevumi
Pašvaldībā ir četras izglītības iestādes – Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde
( VPII ) „gaismiņa”, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Tomes pamatskola un
Rembates pamatskola. 2008. gadā izdevumi izglītībai sastādīja 41 % no kopējiem
izdevumiem.
VPII „Gaismiņa” darbojas sešas grupas, tai skaitā divas grupas, kas realizē
programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības
apguvei. 2008. gadā iestādē paveikti divi lieli projekti iestādes drošības pilnveidei.
Tika izveidota ārējā videonovērošana un iekštelpās ierīkoti kustību sensori. Lai
efektīvāk varētu taupīt energoresursus, tika veikta neatkarīgo apkures un karstā ūdens
sagatavošanas siltummezglu piegāde un uzstādīšana.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā mācās 455 skolēni no 19 pašvaldībām, ir 24
klašu komplekti, tiek īstenotas 6 izglītības programmas.
Vidusskola turpina sadarbību Comenius projekta ietvaros. Nākamajā gadā šī
sadarbība projekta ietvaros paplašināsies.
Vidusskolā 2008. gadā nomainīts jumts skolas sporta zālei, modernizēti siltumtīkli,
veikts klašu remonts, ierīkota videonovērošana un veikts skolas aktu zāles un skatuves
remonts – kopā izlietoti remontiem Ls 28965.
Arī abās pamatskolās Tomes ( 53 skolēni ) un Rembates ( 65 skolēni ) – tiek īstenotas
divas izglītības programmas. Abas skolas 2008/2009. mācību gadā tika akreditētas.
Tomes skolā tika veikts klašu remonts par Ls 8412, skolas saimniecības ēkai tika
nomainīts jumts par Ls 15250 un sporta laukumam uzlikts žogs par Ls 1614.
Rembates skolā tika izbūvēta siltumtrase par Ls 11513. Ar domes sēdes lēmumu,
visiem 2.-4. klašu skolēniem, kā arī 5. un 6. gadīgajiem audzēkņiem tika piešķirtas
brīvpusdienas.
2008. gads bija nozīmīgs ar dažādām kultūras un mākslinieciskās pašdarbības
aktivitātēm. Novadā ir trīs tautas nami – Ķegumā, Tomē un Rembatē. Ir kolektīvi, kas
Ķeguma novada vārdu skandina visā Latvijā un aiz tās robežām. 2008. gadā
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Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos raito dejas soli pierādīja Ķeguma tautas nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”, bet dziesmu skanīgumu vīru vokālā grupa
„Magnēts” un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.-9. klašu koris. 2008. gadā
Ķeguma tautas namā tika izremontētas tualetes par Ls 10726.
Pabalstiem 2008. gadā izlietoti Ls 78786. Salīdzinot ar 2007. gadu pabalstiem
izlietotā summa ir pieaugusi par Ls 31794. Vislielāko materiālo pabalstu saņēmuši
iedzīvotāji komunālo maksājumu veikšanai un veselības aprūpei.
2008. gadā sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai izlietoti Ls 17458.
Realizējot veiksmīgu sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, pašvaldība
papildus piesaistījusi Ls 4436 algoto pagaidu darbu organizēšanai pašvaldības
teritorijā.
Ēkai Komunālā ielā 3 veikti renovācijas darbi par Ls 30000, no energoefektivitātes
viedokļa būtisks projekts, kura realizācija veikta 2008. gadā, ir Rembates
pakalpojumu centra administratīvās ēkas ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa
projekts izmaksas Ls 70932.
Lai nodrošinātu dinamisku Ķeguma novada ekonomisko attīstību, jāveido
uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un īpaši infrastruktūra, jāsabalansē pilsētas un lauku
teritoriju attīstība. Ir uzsākta novada teritorijas attīstības plāna grozījumu izstrāde,
kuras pamatā ir esošā plāna realizācijā iegūtā pieredze un arī ekonomiskās attīstības
priekšnosacījumu izveidošana. Noslēgtā līguma izmaksas Ls 36580. Ņemot vērā
pastāvošās iespējas ES fondu piesaistei, 2008. budžeta gadā līdzekļi ir izmantoti
vairāku infrastruktūras objektu rekonstrukcijas tehnisko projektu sagatavošanai. 2008.
gadā izstrādāta būvprojekta „Gājēju celiņš Celtnieku ielā” izmaksas bija Ls 11505.
2008. gada nozīmīgākais darbs ir Skolas ielas rekonstrukcija. Pārskata gadā jau
pārskaitīti Ls 363993. Darbi turpināsies nākošajā gadā. Ir pieņemti arī attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcijas darbi, izbūvētas modernas attīrīšanas iekārtas, kuras spēs
nodrošināt Ķeguma pilsētas kanalizācijas notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu vismaz
tuvāko divdesmit gadu laikā. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros šajā gadā
ir uzsākti darbi jauna dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa izbūvei Staru ielas
masīva ūdensapgādei, darbu pabeigšana ir paredzēta nākamā gada rudenī.
Ķeguma pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstības līguma ietvaros ir izbūvēta un
nodota ekspluatācijā AS „Latvenergo” jaunā katlu māja.
2008. gada nogalē ir sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi struktūrfondu
finansējuma saņemšanai, kuru realizācija ir plānota nākošajā gadā – Rembates
pakalpojumu centra iekštelpu rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana, izveidojot
arī sporta un atpūtas būves.
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Nr.
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
p.k.
1
Vispārējie valdības dienesti
2
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
3
Izglītība
4
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
5
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība
6
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija
9
Pašvaldību parāda procentu nomaksa
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
10
pakalpojumiem

2007.
izpilde
262200
28006
1187525
160469
442628
143720
16262

2008.
izpilde
424975
44074
1330846
285274
690511
234650
56310

2009.
plāns
286143
36683
947821
191169
1081511
235318
72574

38746

32922

97854
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11

Norēķini ar citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem

12
13

Pašvaldības dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi kopā, t.sk.:
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumu apmaksa
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
Grāmatu un žurnālu iegāde
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Kredīta % nomaksa Valsts kasei
Pabalsti iedzīvotājiem
Pašvaldības budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem
Kapitālie izdevumi
Aizņēmuma atmaksa
Izsniegts aizdevums
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

6734

17458

18179

85983

134626

120948

0
2372273
1048361
238415
2654
273530

0
3251646
1419434
356927
3236
335023

17647
3105847
1008543
252451
750
324556

150359

172166

121697

677
1081
16262
46992
131463
462479
20100

120
974
56310
78786
185006
643664
35831
4669
850918
1116519

40
1500
72574
80000
236981
1006755
81417

364779
850918

1116519
45291

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Nr.
2007.
2008.
2009.
Rādītāju nosaukums
p.k.
izpilde
izpilde
plāns
262199
424975
282443
1
Vispārējie valdības dienesti, t.sk.:
21092
41581
24000
2 Deputāti un komitejas, komisijas
54816
78390
53237
4 Centralizētā grāmatvedība
3453
4400
3123
5 Dzimtsarakstu nodaļa
32777
62572
57899
6 Būvvalde
150061
238032
131787
7 Izpildvara
0
0
12397
8 Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana
28006
44074
36683
9 Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
12636
21669
20587
10 Policija
15370
22405
16096
11 Bāriņtiesa
442628
690511
1081511
16 Dzīvokļu un komunālā saimniecība
17 Saimniecības nodaļa
442628
669611
1048339
20900
33172
23 Ielu apgaismošana
143720
234650
235318
24 Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija
23299
12832
25 Sporta pasākumi
8146
51457
31740
26 Ķeguma pilsētas bibliotēka
34362
9612
7211
Tomes bibliotēka
7624
15376
10920
Rembates bibliotēka
7739
69984
50014
27 Ķeguma tautas nams
42869
37641
98049
Tomes tautas nams
26437
18980
15560
Rembates tautas nams
11267
8301
8992
28 Laikraksts „Ķeguma novada ziņas”
5276
1187525 1330846
947821
29
Izglītība, t.sk.:
287764
273176
209774
30 Pirmsskola
99971
96485
31 Pedagoģiskā personāla darba algas un VSAOI
55396
173205
113289
32 Pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"
232368
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33
34
35

36
37
41
43
44

46
47
48
49
12
50
51

878615
588421
327230
140029
69514
150165
77578
0
21146
160470
46992
33381
69794
10303
147725
16262

1035213
670780
381840
152695
82241
211738
93351
22457
285274
78786
75474
117401
13613
241316
56310

716947
463850
264362*
95179
57319*
146111
64477*
11807
21100
191169
80000
33830
65373
11966
330902
76274

38746

32922

97854

6734

17458

18179

85983

134626

120948

0
2372273
850918
20100

0
3251646
1116519
35831
4669

17647
3105847
45291
81417

Vispārējā izglītība
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
t.sk. pedagoģiskā personāla darba algas un VSAOI
Tomes pamatskola
t.sk. pedagoģiskā personāla darba algas un VSAOI
Rembates pamatskola
t.sk. pedagoģiskā personāla darba algas un VSAOI
Projekts "Comenius" Ķeguma KNV
Izglītības papildus pakalpojumi
Sociālā apdrošināšana un nodrošināšana,t.sk.:
Sociālie pabalsti un sociālā palīdzība
Sociālās palīdzības dienests
Ķeguma SAC
Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība
Pārējie izdevumi kopā
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Pašvaldības dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam
Sadalāmie izdevumi
IZDEVUMI KOPĀ

Apgrozāmie līdzekļi gada beigās
Saņemto aizņēmumu atmaksa
Izsniegts aizdevums
* summa plānota 8 mēnešiem

Ziņas par darba ņēmējiem
Nr.p.k.
1.
2.

Faktiskais nodarbināto
skaits
Vidējā darba alga

2008
262

2007
281

356

323

Speciālais budžets
Speciālajā budžetā ieņēmumu un izdevumu lielāko daļu veido Ķeguma novadam
ieskaitītie līdzekļi no ceļu fonda, privatizācijas ceļā iegūtie līdzekļi, kā arī dabas
resursu nodoklis. Ķeguma novadā ieskaitītie līdzekļi autoceļu uzturēšanai paredzēti
pilsētas ielu un lauku teritorijas ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai.
Pašvaldības pārziņā ir 109.37 km ielu un autoceļu, kuru uzturēšanai ieskaitīti Ls
119090 no autoceļu fonda. Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai atbilstoši autoceļu
(ielu) uzturēšanas normatīviem gada laikā izlietoti Ls 48594. Svarīgākie un
apjomīgākie darbi paveikti ceļu attīrīšanā no sniega ziemas periodā, vasarā – ceļu
planēšana, ceļu seguma atjaunošana, krūmu izciršana gar ceļiem un grāvju profila
atjaunošana. Lai paaugstinātu ziemas dienesta operativitāti, noslēgti vairāki līgumi par
ceļu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu uz ceļiem un ielām. Ar VAS
Latvijas autoceļu uzturētāju noslēgts līgums par smilts-sāls maisījuma piegādi
pašvaldības ielu un ceļu kaisīšanai. 2008. gadā no auto ceļa fonda ieskaitītajiem
līdzekļiem Ls 7819 pārskaitīti SIA Astarte – nafta par degvielu.
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Ieņēmumi no neapbūvēta zemes gabala privatizācijas 2008. gadā ir Ls 45965,
izlietoti no šiem līdzekļiem Ls 32652. Pašvaldība ir iegādājusies par Ls 25000
nedzīvojamo ēku ar palīgceltnēm pie Tomes tautas nama, kur ir plānots izvietot
Tomes bibliotēku. Vēl līdzekļi izlietoti par publikācijām privatizācijas jautājumos, par
robežu uzmērīšanu, robežu plānu izgatavošanu un zemesgabala vērtības privatizācijas
vajadzībām noteikšanu.
Dabas resursu nodoklis 2008. gadā saņemts Ls 2419, bet nav izlietots.
2008. gadā ziedojumos un dāvinājumos saņemti Ls 1054 , lielākā daļa no
ziedojumiem ir saņemti PII „Gaismiņa” , kuru plāno izlietot nākošajā gadā rotaļu
laukuma izbūvei.
SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Nr. p.k.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Ieņēmumi – kopā
Privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferta ieņēmumi no rajona padomes
Izdevumi – kopā
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā
līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde
Kapitālie izdevumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

2007.
izpilde
99903
64
2082
151
97606
102693

2008.
izpilde
168184
46009
2419
666
119090
81247
1125
263

2009.
plāns
64581
2200
62381
94310

3208
78743

28789

61751

17813

11002

11100

2929
17454
14664

40068
14664
101601

21459
101601
71872

Neraugoties uz pašvaldības ikgadējo stabilo budžeta pieaugumu, pašvaldībai joprojām
trūkst finanšu līdzekļu infrastruktūras objektu sakārtošanai un normatīvo aktu prasību
nodrošināšanai pašvaldības iestādēs.
Pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 31.12.2008. pašvaldības īpašumā ir:
skaits
dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas
dzīvokļi
citas celtnes un būves, izbūves
ceļi
mežaudzes
zeme zem ēkām, būvēm
pārējā zeme

ha

30
42
21
3
Kopā:

95,70
177,69
360.87
634,26

Ls
1045356
30681
39942
1108602
78237
188794
574886
3066498

t.sk. ierakstīti
Zemesgrāmatā
1045356
35 gab. - 24003

114908
399062
1583329

Visa zeme ir iekļauta bilancē – īpašumā un lietošanā esošā. Ceļi un ielas kopgarumā
109.37 km ( 49.67 ha ) ir iekļautas bilancē. Katru gadu finanšu līdzekļu iespēju
robežās daļa īpašumu tiek ierakstīta Zemesgrāmatā.
Ķeguma novada pašvaldība ir piekritusi apvienoties ar Birzgales pagastu, veidojot
Ķeguma novadu kā vienu pašvaldību (domes 27.12.2007. lēmums; sēdes protokols
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Nr. 28; 1. p.). Šajā procesā pašvaldībai būs jāapgūst 200 tūkstoši latu. 2008. gadā jau
izlietoti Ls 30000 telpu renovācijai sociālā dienesta un bāriņtiesas izvietošanai
Komunālā ielā 3, Ķegumā. Paredzēta Tomes tautas nama renovācijas projekta izstrāde
un tā renovācija Ls 70000, kā arī autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Ls 100000.
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi
(latos)
Maksas pakalpojumi un citi pašu
Nr.p.k.
Izcenojums
Faktiskie ieņēmumi
ieņēmumi
1.
Vecāku maksas PII „Gaismiņa”
1.20
9373
2.
Pacientu maksas SVAC
1.30-5.00
22082
3.
Telpu noma
*
4196
4.
Kopēšana u.c. maksas pakalpojumi
*
613
* telpu nomas maksa, kopēšana 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 01.01.2009 – 22800 ( divdesmit divi tūkstoši astoņi 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 01.01.2009 – 47550 (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simt piecdesmit latu)
III Pašvaldības aizņēmums:
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Komunālās ielas 5 rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 18000 ( astoņpadsmit tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2009 – 7075 ( septiņi tūkstoši septiņdesmit pieci latu)
2007. gadā saņemti divi aizņēmumi
IV Pašvaldības aizņēmums :
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis – Jaunas siltumtrases izbūve Ķeguma pilsētā
Parakstīšanas datums – 20.03.2007
Atmaksas termiņš – 20.03.2027
Valūta – LVL
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Aizņēmuma summa – 200000 ( divi simti tūkstoši latu)
Atlikums uz 01.01.2009 – 189612 ( viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti
divpadsmit latu )
V Pašvaldības aizņēmums :
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 01.01.2009 – 384657 ( trīs simti astoņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit
septiņi latu)
2008. gadā saņemts viens aizdevums
VI Pašvaldības aizņēmums :
Aizdevējs – LR Valsts kase
Mērķis Skolas ielas rekonstrukcija
Parakstīšanas datums 25.03.2008
Atmaksas termiņš – 20.03.2028
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 670000 ( seši simti septiņdesmit tūkstoši latu )
Atlikums uz 01.01.2009 – 670000 ( seši simti septiņdesmit tūkstoši latu )

Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām 2008.gadā
( latos)
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
Saimnieciskie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Mākslas priekšmeti
Pārējie pamatlīdzekļi
Avansa maksājumi par
nemateriālajiem ieguldījumiem
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem

Sākotnējā vērtība
Uz 01.01.2008
Uz
31.12.2008
10982
10982
10982
10982
4610758
5285235
3948825
4174773

Atlikusī vērtība
Uz
Uz
01.01.2008
31.12.2008
2411
1007
2411
1007
3586879
3988214
3103773
3068136

46931
1317294
72564
1689580
794607
2816
25033
33669

51303
1455731
94839
1729345
763680
1638
78237
47333

28932
947687
26663
1278035
794607
2816
25033
10319

30681
1045357
39942
1108601
763680
1638
78237
21316

346663
81606
67632
86256
488
110681

394418
94242
73323
89843
488
136522
14632

191186
44376
27359
86256
488
32707

230051
55159
27525
89843
488
57036

27273

12335
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Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas

281601

668711

Pārskats par ilgtermiņa finansu ieguldījumiem pašvaldības un citos uzņēmumos
N.

Nosaukums,

p
k
1

Reģistr. Nr.

2

3

SIA "Ķeguma stars"
LV40003227117
SIA "Ogres rajona
autoceļu fonds"
LV40003401764
Rīgas Piena kombināts
LV40003017440
KOPĀ uz 31.12.2008

Ķeguma nov. domes ieguldījums
Daļu
skaits
Summa
Īpatsvars
LVL
%
81649
81649
100

Pašvaldības

Ieguldījumi

ieguldījumi
izmaksu met

pēc pašu
kap.met
81649

1050

1050

7.7

1050.00

97

4850

0.1

1212.50

116851

2262.50

81649

Ķeguma novada pašvaldības iestādēs veikto darbu apraksts
Administrācija
Administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, tās organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija sastāv
no saimniecības daļas, centralizētās grāmatvedības un speciālistiem. Pašvaldības
administrācijas vadītājs ir izpilddirektors.
Domes lietvedībā 2008. gadā saņemti 1409 dokumenti. Domes izejošo
dokumentu reģistrā fiksēti 1051 dokuments, t.sk. atbildes uz iesniegtajiem
iesniegumiem un domes darbinieku izsūtītās vēstules. 2008. gadā lietvedībā reģistrēti
iesniegumi :
413 fizisku personu ;
36 juridisku personu;
35 iesniegumi par ceļa izdevumu apmaksu skolēniem;
22 iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētām
personām.
2008. gadā izsniegtas 28 rakšanas atļaujas, 625 izziņas.
2008.gadā pārvaldes darbinieki sagatavoja:
34 domes sēdes, t.sk. 7 ārkārtas sēdes.
45 Finanšu komitejas sēdes.
11 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes.
25 Tautsaimniecības komitejas sēdes.
23 Lauku attīstības sēdes.
21 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes.
•

2008.gadā apstiprināti sekojoši nolikumi:
„Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa”
nolikums” (09.04.2008.domes lēmums)
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•
•
•
•
•
•
•

„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” (14.05.2008.domes lēmums)
„Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES”
(20.06.2008.domes lēmums)
„Sociālās aprūpes centra (SAC) nolikums” (02.07.2008.domes lēmums)
„Ķeguma tautas nama nolikums”, „Rembates tautas nama nolikums”, „Tomes
tautas nama nolikums” (06.08.2008.domes lēmumi)
„Ķeguma
novada
pašvaldības
Iepirkumu
komisijas
nolikums”
(03.09.2008.domes lēmums)
„Ķeguma novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”( 03.12.2008.domes
lēmums)
Grozījumi Izglītības veicināšanas nolikumā (09.04.2008.domes lēmums).

2008.gadā apstiprināti 22 Saistošie noteikumi, t.sk.:
• 6 detālplānojumi;
• Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ķeguma novada publiskie
ūdeņi;
• Par licencēto makšķerēšanu Daugavas upē Ķeguma HES lejas bjefā;
• Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem, to piešķiršanas
kārtību un sociālajiem pakalpojumiem.
2008. gadā domē noslēgti 17 darba līgumi uz noteiktu laiku un 7 darba līgumi
uz nenoteiktu laiku. Noslēgti 134 uzņēmuma līgumi. Gada laikā izdoti 164 rīkojumi
personālsastāva jautājumos un 168 rīkojumi par finansiāliem jautājumiem Darba
likuma ietvaros.
Dzimtsarakstu nodaļa
2008.gadā Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 65 miršanas gadījumi,
kas ir vairāk kā iepriekšējos gados (2006.g.-59, 2007.g.-48). Miruši 36 vīrieši
(vidējais vecums 69 gadi), 29 sievietes (vidējais vecums 71 gads). Kā katru gadu
visvairāk miršanas cēloņi- sirds asinsvadu slimības (21), dažādi audzēji (8), traģiski
negadījumi (9), vecums (18).
Dzimuši 30 bērniņi, kas ir 2 reizes mazāk kā mirušo. Arī salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem to skaits ir nedaudz mazāks (2006.g-35; 2007.g.-35). Piedzimušas 12 meitenes
un 18 zēni. Vecāki bērniem devuši dažādus vārdus, neviens vārds neatkārtojas, divas
ģimenītes savām atvasēm devušas 2 vārdus (Madara Marta, Ritvars Askolds).Bez
ziņām par tēvu reģistrētas 6 dzimšanas (2007.gadā tādu gadījumu nebija), ar
paternitātes atzīšanu t.i., kad bērna vecāki nesastāv reģistrētā laulībā, 8 dzimšanas
(2007.gadā -11)
Reģistrētas 13 laulības. Šogad neviena laulība Ķeguma novadā nav reģistrēta baznīcā.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 3 reģistros.
Divas personas mainījušas uzvārdu, jo vēlējušies iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā
augšupējā līnijā.
Ķeguma novada būvvalde
Būvvaldē 2008. gadā reģistrēti 79 būvniecības pieteikumi un izsniegti plānošanasarhitektūras uzdevumi. Izskatīšanai iesniegti 128 projekti, kas izskatīti un dots
atzinums par to īstenošanu.
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Publiskai apspriešanai un apstiprināšanai Domē iesniegti 9 detaļplānojumi.
Par teritorijas plānoto-atļauto izmantošanu izsniegtas 74 izziņas.
Izstrādāti un nodoti apspriešanai teritorijas plānojuma grozījumi.
Izdotas un pagarinātas 83 būvatļaujas.
Būvinspektora sagatavoti 25 atzinumi par atbilstību Būvniecības normatīvajiem
aktiem un apsekotas 13 jaunbūves un izsniegtas izziņas par to tiesisko stāvokli.
Ekspluatācijā pieņemti –
ēkas – 21, jaunbūves 20, rekonstrukcija 1, no tām dzīvojamas ēkas 7, palīgēkas 14
ražošanas objekti 2
inženierbūves 5, no tām maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas 3
satiksmes un sakaru ēkas 1
citas nedzīvojamās ēkas 11
Sastādīti 4 administratīvie protokoli un saukti pie atbildības 4 personas, pieprasītā
soda nauda 400 Ls.
Apturēta būvniecība 4 gadījumos.
Izskatīti 15 iesniegumi par būvju nojaukšanu un šī būves arī nojauktas.
Centralizētā grāmatvedība
Ķeguma novada pašvaldības grāmatvedība tiek organizēta un kārtota
centralizēti, apvienojot visas struktūrvienības, atsevišķi pamatbudžetam un
speciālajam budžetam. Tā veic norēķinus iestādēm un struktūrvienībām saskaņā ar
apstiprināto budžetu, sastāda un iesniedz finanšu pārskatus un kārto grāmatvedību
atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, sniedz
domei informāciju un sagatavo projektus finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanai.
Grāmatvedībā pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu, visas
saistības un prasības uzskaita atbilstoši LR Finanšu ministrijas noteiktajai budžeta un
ekonomiskajai klasifikācijai vienā kopīgā bilancē.
Izpildei pieņemtie dokumenti tiek akceptēti ar iestādes vadītāja, pašvaldības
domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora parakstu.
Ķeguma novada pašvaldībā grāmatvedības uzskaiti veic ar licenzētu J.Pakalna
individuālā uzņēmuma „JP” grāmatvedības datorprogrammu. Nekustamā īpašuma par
zemi nodokļu aprēķināšanai lieto SIA „ZZ Dats” izstrādātās datorprogrammas.
No 2008.gada novembra mēneša pašvaldības kasē uzstādīts kases aparāts, lai
nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju.
Likumdošanā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz 22.10.2008 gada domes
priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 36 tika veiktas gadskārtējās inventarizācijas
pamatlīdzekļiem, inventāram, krājumiem, nākamo periodu izmaksām pēc faktiskā
stāvokļa uz 01.11.2008. Rezultāti apkopoti un atspoguļoti inventarizācijas aktos.
Regulāra inventarizāciju veikšana nodrošina finansu pārskatā atspoguļotās
informācijas precizitāti un pilnīgumu, tādejādi pārskatos sniegtās informācijas lietotāji
tiek nodrošināti ar kvalitatīvu pārskatu. Katru mēnesi inventarizēti naudas atlikumi
pašvaldības kasē. Gada beigās inventarizēti kreditoru un debitoru parādi, kontu
atlikumi Valsts kasē un kredītiestādēs. Debitoriem izsūtīti salīdzināšanas akti, parādi
uzrādīti pa to rašanās periodiem.
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Visus grāmatvedības dokumentus sistematizē hronoloģiskā kārtībā pēc
operāciju datumiem pa uzskaites veidiem.
Ķeguma novada domes 2008. gada pārskata slēdzienu sastādīja SIA
Auditorfirma Padoms ( komercsabiedrības licence Nr.68) un atbildīgā zvērinātā
revidente Vaira Šķibele ( LZRA sertifikāts Nr. 24 ). Pirms gada pārskata sastādīšanas
veikta finanšu revīzija domes grāmatvedībā saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas
standartiem.
Pašvaldības grāmatvedībā nodarbināti septiņi darbinieki – galvenā
grāmatvede, vecākā grāmatvede, divas grāmatvedes, finansiste un divas kasieres
(viena Ķeguma novada domē un otra Rembates pakalpojumu centrā ).
Laikraksts „Ķeguma novada ziņas”
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izdod laikrakstu „Ķeguma
novada ziņas”. Laikrakstu ir iespējams lasīt arī internetā. 2008. 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.
Laikrakstu „Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī internetā pašvaldības mājas lapā
www.kegums.lv.
Pašvaldības policija
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2008.gadā noziedzības līmeņa līkne ir strauji augšupejoša kas saistīta ar vispārējo
ekonomisko situāciju valstī. Neapšaubāmi, ka vispārējo noziedzības līmeņa
paaugstināšanos tieši ietekmē tā saucamo riska grupu iedzīvotāju (narkomāni,
alkoholiķi, STS slimnieki, bezdarbnieki, arī bezpajumtnieki) izdarīto noziegumu
skaits. Arī Ķeguma novadā ir ievērojama šī tendence. Aizvadītā gada nogalē strauji
pieauga likumpārkāpumu skaits līdz ar ko palielinājās arī pašvaldības policijas darba
apjoms.2008.gadā Ķeguma novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros
turpināja darbu, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, novērstu noziedzību
un atklātu noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
Pašvaldības policijas darbības prioritātes 2008.gadā bija noziedzības apkarošana,
sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kontrole par pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanu, kā arī policijas darba optimizācija.
Bērnu un nepilngadīgo personu drošība joprojām ir Pašvaldības policijas prioritāte.
Lai samazinātu vardarbību un noziedzību nepilngadīgo vidū, tika veikti dažādi
preventīvie pasākumi, informējot bērnus, viņu vecākus u.c. ieinteresētās personas par
bērnu personiskās drošības un ceļu satiksmes drošības jautājumiem.
Pašvaldības policija 2008.gadā turpināja strādāt pie aktuālo problēmu risināšanas, lai
uzlabotu savas darbības rezultātus un iegūtu Ķeguma novada iedzīvotāju uzticību.
Joprojām īpaša vērība tika vērsta Ķeguma pilsētas teritorijas sakopšanai un atkritumu
apsaimniekošanai.
Pašvaldības policija turpināja cieši sadarboties ar bāriņtiesu un SPD, sniedza atbalstu
Vides aizsardzības , meža un citiem dienestiem. Atskaites periodā sadarbībā ar Valsts
policiju tika veiktas kopīgas operācijas attiecībā pret vairākām noziedzīgām personu
grupām, kas nodarbojās ar automašīnu zādzību un citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Tika aktivizēts darbs saistībā ar noziedzīgu grupu apzināšanu, informācijas iegūšanu
un tās tālāko nodošanu kompetentām iestādēm. 2008.gadā pašvaldības policijas
patstāvīgi veikto pasākumu rezultātā faktiski tika aizturētas personas un atklātas
2008.gadā, izdarītās automašīnu zādzības Rīgā un citos valsts reģionos, uz laiku
neitralizējot atsevišķu noziedzīgo personu grupu darbību. Laika posmā no septembra
līdz decembrim veiksmīgi tika atklāti trīs šāda veida noziegumi.2008.g.3.decembrī ar
pavēli Nr.316 LR IeM Valsts policija par veiksmīgu sadarbību noziedzīgo nodarījumu
atklāšanā ar pateicības rakstu ir apbalvojusi Ķeguma novada Pašvaldības policiju .
Pašvaldības policijā 2008.g. saņemti un izskatīti 104 iedzīvotāju mutiski un
rakstiski iesniegumi.(+15)
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 ) 6 (+3)
LAPK 171.pants(atrašanās alkohola reibumā sabiedriskā vietā) 4
LAPK 170. pants (nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos) 0 (-1.)
LAPK 169.pants (nelegāla alkohola realizācija, glabāšana) 0 (-2.)
LAPK 106.pants(par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu 3 (+1)
LAPK 58.pants- (vides piegružošana) 1
LAPK 421.pants (smēķēšana neatļautās vietās) 9
LAPK176.pants.Par patvaļu 0 (-3)
LAPK 173.p.(Par vecāku pienākumu nepildīšanu) (3).
Personas, kas zaudēja spējas patstāvīgi pārvietoties būdamas alkohola reibumā
nogādātas uz atskurbtuvi ( 7), uz mājokli ( 5), medicīnas iestādi(2).
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Uzraudzītas Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē esošās nepilngadīgās personas.
(12.)
Ķeguma novada pašvaldības policija 2008.g. sadarbojoties ar Ķeguma novada SPD un
Ķeguma novada bāriņtiesu piedalījās Bāriņtiesas un Sociālā dienesta rīkotajās ģimeņu
dzīves apstākļu apsekošanās 35 reizes
Izglītība
Nepārprotama prioritāte Ķeguma pašvaldībā ir izglītība. 2008. gadā pašvaldība
izglītībā ieguldīja 41 % 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

2008. gads pirmsskolas izglītības iestādei ( turpmāk tekstā PII) ,,Gaismiņa”
bija veiksmīgs un darbiem piepildīts.
Pirmsskolas iestādes darbībai ir viens galvenais uzdevums – veidot bērnu par
harmonisku un vispusīgi attīstītu personību. Taču ikdienā ir jāveic daudz un atšķirīgas
darbības funkcijas.
Pedagoģiskais process
Iestādē darbojas 6 grupas. No tām 2 grupas realizē programmu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei.
2008. gadā tika izstrādāta jauna Pirmsskolas izglītības programma un
Izglītības un zinātnes ministrija izdeva licenci Nr. 7933, kuras derīguma termiņš ir
līdz 2018. gadam.
2008./ 2009. mācību gadā pirmsskolas iestādi sāka apmeklēt 126 bērni, kas ir
par 10 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Līdz ar to palielinājās arī vidējais bērnu
apmeklējums dienā.
Tabulā ir redzams bērnu apmeklējuma izaugsme salīdzinot pa gadiem.
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Šajā gadā tika sasniegts rekords 1 dienas apmeklējumā – 106 bērni. Bija
ilglaicīgi posmi, kad bērnu skaits dienā vidēji bija 100 bērni. Tas uzlika papildus
slodzi grupu un virtuves darbiniekiem.
Līdz ar to, ka 2008. gada maijā PII „Gaismiņa” absolvēja 2 sagatavošanas
grupas, bija iespējams rudenī uzņemt visus 3- gadīgos bērnus, kuri reģistrējušies
rindā. Kopskaitā 38 bērnus. Jau otro gadu nespējām uzņemt visus gribētājus
1. jaunākajā grupā 2- gadīgajiem bērniem. Gaidītāju rindā palika 27 bērni.
Veicot aprēķinus par iepriekšējiem gadiem, kad iestāde strādāja visu vasaru,
varēja secināt, ka bērnu apmeklējums ir ļoti neliels, līdz ar to tiek tērēti lieli budžeta
līdzekļi un tas ir ekonomiski neizdevīgi. Tika nolemts, ka 2008. gada vasarā, 1 mēnesi
iestāde būs slēgta.
No 2008. gada janvāra iestādē ir ļoti pozitīvs jauninājums – Ķeguma novada
dome lēma, ka visiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām nav jāmaksā maksa par
bērnu ēdināšanu.
Pirmsskolas iestādei ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem.
Aktīvi darbojas Iestādes vecāku padome. Laba sadarbība ir starp grupu darbiniekiem
un vecākiem. Viņi palīdz uzlabot grupas materiālo bāzi, organizēt visus svētkus un arī
aktīvi tajos piedalās.
Viens no lielākajiem 2008. gada pasākumiem bija Lielā sestdienas talka. Tajā
piedalījās visi darbinieki un 60 vecāki kopā ar bērniem. Tika paveikti būtiski bērnu
laukumiņa uzlabojumi – demontētas vecās metāla konstrukcijas, izgatavotas 6 jaunas
koka konstrukcijas. Izveidotas jaunas puķu dobes un sastādīti daudz jaunu
košumkrūmu. Veikti krāsošanas darbi. Vecāki piedalījās ne tikai strādājot, bet arī
ziedojot kokmateriālus. Rezultāts sniedza lielu gandarījumu visiem. Ķeguma novada
konkursā par sakoptāko iestādi ieguvām I vietu.
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