Ķeguma pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats
No pasākumiem, kuri tika organizēti , interesantākie bija Mākslas dienas, kuru
ietvaros bērni gleznoja putnus izstādei, tika organizēta Raibā diena, kad visi gatavoja
telpiskus mākslas darbus, un notika Modes skate, kad bērni paši gatavoja alternatīvās
modes tērpus.
2. septembrī esam iedibinājuši jaunu tradīciju – mācību gadu uzsākt ar sporta
dienu. Šoreiz tas bija Olimpiskais kross, kurš norisinājās skolas stadionā.

Darbinieki.
2008. gadā nomainījās viens darbinieks. Pavisam kopā ir 31 darbinieks, no
tiem 15 pedagogi. Pedagogu slodzes 2008./2009. māc g. ir šādas:
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Kopā likmju
skaits

Iestādes vadītāja

1

Vadītājas vietniece izglītības jomā

1

Pārējie pedagogi
t.sk.

12,8

Sporta skolotājs
Mūzikas
skolotās

1,5
1,34

Ar bērniem strādāja arī logopēds un psihologs. Visi pedagogi ir ar augstāko
pirmsskolas specialitātes izglītību, jeb to apgūst.
Pedagogu izglītība

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība

2

Mācās bakalaura
studijā

3
10

Mācās
maģistratūrā
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Regulāri tiek rīkoti pieredzes apmaiņas semināri starp iestādes pedagogiem,
izglītojošie semināri, ko organizē iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības
jomā. Kā arī pedagogi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot pilnveidošanās
kursus.
Saimnieciskais darbs
2008. gadā tika paveikti divi lieli projekti. Iestādes drošības pilnveidei tika
izveidota ārējā videonovērošana un iekštelpās ierīkoti kustību sensori. Lai efektīvāk
varētu taupīt energoresursus tika renovēts siltumtīkls. Kopā tas izmaksāja Ls 8842,Kopējais iestādes budžets bija Ls 277474,-. Iztērēts tika Ls 273176, - . No
tiem: darbinieku atalgojumam – Ls 177501,-. Iestādes uzturēšanas līdzekļos tika
iztērēts 23134,-. Materiāliem un līdzekļiem tika iztērēti Ls 20854,Pašu spēkiem tika izremontētas 4 grupiņu garderobes – nomainīts linolejs un
pārkrāsoti vecie garderobes skapīši. Nelieli materiālie līdzekļi un pašu darbs tika
ieguldīts vienas dekoratīvās sienas izveidei, pie kuras tiek izliktas iestādes darbību
raksturojošās fotogrāfijas.
Līdz ar to, ka vajadzēja uzņemt vairāk audzēkņu, daudz līdzekļu tika tērēti
pašām nepieciešamākajām lietām - galdiņiem, krēsliņiem, divstāvu gultām, traukiem
u.c. Turpinājās mīkstā inventāra nomaiņas process – viena grupiņa ieguva jaunus
aizkarus, vienā grupiņā tika nomainīts gultas veļas komplekts.
Iestādes vide ir izveidota bērnu iestādei raksturīga – krāsaina, interesanta,
bērnu attīstību raisoša. Tomēr daudzās telpās jau sen ir nepieciešams kosmētiskais
remonts. Tas būtu viens no galvenajiem uzdevumiem tuvākajos gados.

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola
Skolas iela 10
Ķegums, LV-5020
Tālrunis: 26593664
e-pasts: kegumaskola@inbox.lv
www.kegumaskola.topinfo.lv

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā:
 mācās ap 455 skolēniem no 19 pašvaldībām;
 24 klašu komplekti;
 strādā 42 pedagogi (6 no tiem ir maģistri);
 skolu absolvēja 49 9.klases skolēni un 52 12.klases skolēni.
Mācību darbs
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma, licencēta līdz 31.07.2012.
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2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma, licencēta līdz
31.07.2015.
3. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma, licencēta līdz 31.07.2016.
4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības
programma, licencēta līdz 31.07.2008.
5. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības
programma (komerczinības), licencēta līdz 31.07.2015.
6. Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programma, licencēta
līdz 31.07.2009.
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.
Visās izglītības programmās 4 reizes mācību gadā tiek apkopoti un analizēti
skolēnu mācību sasniegumi, pētīta izaugsmes dinamika.
Mācību sasniegumus atspoguļojam īpaši izveidotā skolas DIENASGRĀMATĀ.
Skolēni un vecāki gūst nepieciešamo informāciju par mācību procesu, t.sk. vienoto
vērtēšanas sistēmu.
Katru gadu skolēni ar labiem rezultātiem piedalās olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās.
Mācību motivācija:
 Pedagoģiskās padomes sēdē nolemj izteikt pateicību par godprātīgu mācību
darbu.
 Ziemassvētkos skolēni saņem pateicības par izciliem sasniegumiem konkrētā
mācību priekšmetā.
 Ziemassvētkos 30 skolēni ar vis augstākiem mācību sasniegumiem, viņu
vecāki un skolotāji ir ielūgti uz pieņemšanu pie direktora.
Skolā bez tradicionālām mācību metodēm izmanto arī:
 12.klašu skolēnu mācību prakse komerczinībās.
 Nozares profesionāļu lekcijas. (SEB Unibankas, Hansabankas, VID u.c.).
 Skolas absolventu prezentācijas. (piem., karjeras izglītībā).
 Projekti un zinātniski pētnieciskie darbi.
 Mācību ekskursijas (piem., LR Saeima, bankas, viesnīcas, uzņēmumi).
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Interešu izglītība
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.
Skolēnu pašpārvalde
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”, Ziemassvētki tradicionāli ir skolēnu padomes organizētie un vadītie
pasākumi.
Pasākumi vecākiem
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. 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.
Atbalsta personāls
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā ir atbalsta personāls. Skolā ir medmāsa,
skolēniem pieejama pediatra un zobārsta sniegtā palīdzība. Skola un pedagogi
sadarbojas ar sociālo pedagogu un Izglītības pārvaldes psihologu. Skolā ir speciālais
pedagogs, kurš piedāvā sākumskolas skolēniem koriģējošo vingrošanu. Sākumskolas
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skolēniem ir pieejama logopēda palīdzība. Skolā strādā arī sociālais pedagogs. Ir
apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama atbalsta personāla palīdzība, un, sadarbībā ar
mācību priekšmetu pedagogiem, skolēni šo atbalstu saņem. Kā atbalsts skolēniem un
viņu vecākiem sākumskolā un pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā darbojas
pagarinātās dienas grupas.
Kopības apziņas veidošana
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs rūpējas par savas skolas tēla
veidošanu un tradīciju kopšanu. Skolai ir sava simbolika – karogs, kurš izgatavots par
skolēnu vecāku un skolotāju ziedojumiem, logotips, skolas žetons, skolas himna, kura
skan katrā skolai nozīmīgā pasākumā, T-krekli, formas skolas sporta komandām,
dienasgrāmatas. Ir izstrādāti prezentācijas materiāli – bukleti, pildspalvas, uzlīmes,
atslēgu piekariņi. Par tradīciju nozīmi un lomu skolas dzīvē liecina arī skolas muzejs,
kur regulāri tiek vadītas klašu audzinātāju stundas, kā arī ik gadus jaunuzņemtie
skolēni iepazīstas ar savas skolas vēsturi un tradīcijām. Ikdienā un svētkos tiek
veicināta skolēnu, skolas darbinieku un vecāku piederības apziņa un lepnums par savu
skolu. Kopīgi rūpējamies par skolas tēla veidošanu. Esam izveidojuši jaunas tradīcijas
– skolas jauno pedagogu tikšanās skolas muzejā un kopīga saruna muzeja vadītājas
vadībā par skolas izveidošanās vēsturi un tradīciju tapšanu, jauno pedagogu
adaptācijas pēcpusdiena kopā ar skolas administrāciju. Īpaši jauka izdevās Muzeju
nakts programma, kura kopīgās aktivitātēs vienoja trīs paaudzes. Ļoti sirsnīgs un
emocionāls pasākums ir mirklis pirms Skolotāju dienas, kad dodamies pie kolēģiem
Ķeguma kapos. Vienlaikus tas ir atceres, pateicības un vēsturiskās apziņas veidošanās
mirklis. Vairāku gadu laikā, lai aktualizētu komercizglītības nozīmi, Ķeguma
komercnovirziena vidusskola kopā ar citām izglītības iestādēm, kuras realizē
komercizglītības programmas, tiekas komercskolu salidojumos – Jūrmalā, Saldū,
Aizputē, Ķegumā. Kopības apziņas veidošanā svarīga loma ir sadraudzībai ar
Tituvenai vidusskolu Lietuvā.
Skolā būtiska loma ir arī senajām tradīcijām – Zinību dienai, salidojumiem,
Ziemassvētku ballēm, Ģimenes dienas koncertiem, sekmēs labāko skolēnu
pieņemšanai pie direktora utt.
Skolēni pētot skolas stiprās puses ir atzinuši:
 Sakopta skolas teritorija.
 Uzbūvēts skeitparks.
 Skolas muzejs.
 Jauna garderobe (pagājušajā gadā nodeva ekspluatācijā).
 Renovēts sanitārais mezgls.
 Iekārtots moderns medicīnas kabinets.
 Nomainīti logi.
 Uzsākta kabinetu durvju nomaiņa.
 Jauki un mājīgi kabineti.
 Nomainīti krēsli.
 Nomainīti apgaismes ķermeņi.
 Nomainītas tāfeles un iegādāta interaktīvā tāfele.
 Iegādāti jauni datori.
 Iegādāts jauns sporta inventārs.
 Dotēta ēdināšana.
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Tomes pamatskola
Tome
p.n. Tome, LV-5030
tālr. 50 67893
Skolotāju skaits un
profesionālā
kvalifikācija
No
skolā
esošajiem pedagogiem 10 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Divi
pedagogi ir ieguvuši pedagoģijas maģistra grādu, viens pedagogs studē Latvijas
Sporta akadēmijā.
Izglītības programmas:
Programmas nosaukums

Kods

Pamatizglītības programma

21011111

Licence
Datums
Nr.
2005.gada 5822
31.oktobris

Derīguma
termiņš
2015.gada
31.jūlijs

Skolēnu skaits
53

Sociālekonomiskā vide
Tomes pamatskola atrodas Ogres rajona Ķeguma novadā. No 1882. gada skola
darbojas kā trīsgadīgā, četrgadīgā pamatskola. 1. pasaules kara laikā 1916.gada kaujās
skolas ēka tiek sagrauta. Skola tiek atjaunota 1924. gadā pēc arhitekta Adamsa
projekta. No 1929. gada skola darbojas kā sešgadīgā, no 1945. gada – septiņgadīgā,
no 1960. gada – astoņgadīgā, no 1989. gada - deviņgadīgā un no 1992. gada –
pamatskola. Skolu apmeklē vidējā sociālā slāņa bērni un maznodrošināto ģimeņu
bērni
Skolas īpašie piedāvājumi
Skola piedāvā interešu izglītības programmas: informātikā, klavierspēlē,
tautasdziesmu dziedāšanā, vizuālajā mākslā, vēstuļu draugu pulciņā, noformēšanā,
sportā, vides pulciņā. Fakultatīvās nodarbības: latviešu valodā, matemātikā, dabas
zinībās. Latvijas un pasaules vēsturē.
Mācīšanas kvalitāte
Skolotāji veido un vada dialogu ar skolēniem, izkopjot skolēnos prasmi runāt,
diskutēt un aizstāvēt savu viedokli; rosina skolēnus izteikt viedokli, analizēt, novērst
neprecizitātes un kļūdas. Skolotāju valoda ir skaidra, saprotama un skaidrojums ir
atbilstošs skolēnu vecumam. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā
radušās problēmas, konsultē skolēnus grupu darba vai individuālā darba laikā . Skolā
laba un pozitīva gaisotne savstarpējai sadarbībai. Skolotāji rosina skolēnus veikt
pašnovērtējumu.
Mācīšanās kvalitāte
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Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus darbam, un veido viņos motivāciju
mācīties, rosina mācību procesā izmantot skolas vai pašu skolēnu rīcībā esošās
iespējas (datorklasi, bibliotēku). Skolēni atsevišķās stundās veic sava mācību darba
pašvērtējumu. Skolēniem ir iespējas prezentēt savu darbu klasei vai skolēnu grupai;
piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās izstādēs,
konkursos utt. Skolēni zina, ka viņu darbu novērtēs un nepieciešamības gadījumā
sniegs atbalstu. Skolēni ar panākumiem piedalās rajona mēroga olimpiādēs, dažādos
konkursos, sporta sacensībās, gūstot godalgotas vietas. Skolā ir nodrošināta pieeja
datorklases, interneta resursu, bibliotēkas izmantošanai.
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolotāji daļēji ievēro valstī noteikto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību.
Skolēnu vecāki ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ir iepazīstināti, to anketās
apstiprina visi aptaujātie vecāki. Ikdienā skolotāji izmanto mutiskās vērtēšanas
metodes: uzslavas, pamudinājumi u.c.
Skolā ir izstrādāta un darbojas „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība”. Ar šo kārtību ir iepazīstināti skolēni un viņu vecāki.
Klašu žurnālos vērojams pietiekams skolēnu mācību sasniegumu
atspoguļojums ballēs, tomēr daļa skolotāju neizmanto kārtējās vērtēšanas iespējas un
nevērtē skolēnu darbu ikdienā ar „i” un „ni”.
Ir izstrādāts visu mācību priekšmetu veicamo pārbaudes darbu grafiks, bet ir lietderīgi
organizēt pārraudzību tā īstenošanai. Skolēnu dienasgrāmatās ir atspoguļota mācību
sasniegumu uzskaite. Skolēnus un vecākus regulāri iepazīstina ar vērtējumiem.
Vērtēšanas kvalitātes un vērtējumu analīzes, kā arī analīzes rezultātu
izmantošanas jautājumi vairāk iekļaujami pedagoģiskās padomes sēžu un metodisko
komisiju sēžu darba kārtības jautājumos.
Sadarbība ar vecākiem
Skolā ir noteikta kārtība sadarbībai un informācijas apmaiņai ar vecākiem.
Vecāku informēšanai skola izmanto skolēnu dienasgrāmatas, sekmju lapas,
pašvaldības avīzi.
Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu
apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu.
Skola konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai
palīdzība, lai sadarbības rezultātā tiktu atrasts risinājums, kā motivēt skolēnus
mācībām. Skolas sniegtā informācija ir lietderīga un kvalitatīva.
Skola organizē vecāku kopsapulces un vecāku izglītošanu. Daži vecāki piedalās
skolēnu ekskursijās, pasākumu organizēšanā, piedalās skolas organizētajos
pasākumos. Skola organizē klases vecāku sanāksmes, praktizē individuālās sarunas ar
vecākiem. Skolas darba pilnveidošanai vecāki savus priekšlikumus var iesniegt skolas
padomei vai administrācijai.

Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā,
drošības garantēšana
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Skolā apkopo vecāku un ģimenes ārstu sniegto informāciju par skolēnu
veselības stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām. Notiek
informācijas apmaiņa ar vecākiem par katra skolēna veselības stāvokli. Lielākā daļa
vecāku atzīst, ka regulāri tiek informēti par skolēnu veselības aprūpes pasākumiem
skolā. Veselības nostiprināšanas un saglabāšanas jomā ar Ķeguma novada domes
finansiālu atbalstu visi 2. – 4.kl. skolēni tiek nodrošināti ar brīvpusdienām.
Brīvpusdienas saņem arī 5. – 9.kl.skolēni, kuriem tas ir nepieciešams. Skolā ir
noteikta kārtība sociālās palīdzības saņemšanai ( mācību piederumu iegāde,
braukšanas biļešu apmaksa).
Skola garantē drošību, tam piekrīt gandrīz visi aptaujātie skolēni un gandrīz
visi vecāki. Skolas telpās ir informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem,
gaitenī ir evakuācijas plāns, norādes par evakuācijas izejām. Drošības pasākumiem ir
izstrādāti reglamentējošie dokumenti, ar tiem ir iepazīstināti skolēni un personāls,
tomēr skolā nav pieejamas obligātās instrukcijas izglītojamajiem, kā to nosaka ārējie
normatīvie akti. Gandrīz visi skolēni apgalvo, ka zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas
situācijās, kā arī evakuācijas, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos.
Skolā ir apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Skola veic
skolēnu adaptācijas izpēti, sniedz palīdzību skolēniem, kuriem ir adaptācijas grūtības.
Visi skolotāji uzskata, ka sadarbojas ar atbalsta personālu (psihologs, sociālais
pedagogs, sociālais darbinieks, bāriņtiesa). Vecāki informāciju par atbalsta
saņemšanas iespējām saņem vecāku sanāksmēs un skolēnu dienasgrāmatās.
Atbalsts personības veidošanā
Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, skolotāji atbalsta skolēnu iniciatīvas un
veicina viņu iesaistīšanos tajās. Tiek plānoti un organizēti interesanti, daudzveidīgi
ārpusstundu pasākumi, to sagatavošanā un norisē iesaistās skolēni. Lielākā daļa
skolēnu apgalvo, ka skolēnu pašpārvalde darbojas labi. Apgalvojumam „Manam
bērnam tiek dota iespēja piedalīties dažādos skolas organizētos pasākumos un
ārpusstundu aktivitātēs”, piekrīt visi vecāki. Atbilstoši izglītības programmai, klašu
audzinātāju darba plānos ir ietverti temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskajām
vērtībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņu tiesībām un pienākumiem. Lielākā
daļa aptaujāto skolēnu uzskata, ka klases stundas ir interesantas. Apgalvojumam”
Skolā organizētie pasākumi ir interesanti”, piekrīt gandrīz visi skolēni. Skolā tiek
popularizēts veselīgs dzīvesveids: izstrādāti projekti, organizēti pasākumi, kuros
iesaistot arī skolēnu vecākus u.c. ģimenes locekļus, tiek īstenota veselīga dzīvesveida
programma. Skola aktīvi piedalījusies starptautiskajā Comenius projektā „Veselīgs
dzīvesveids Eiropā”.
Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir plašs (8 interešu izglītības
programmas) un piemērots skolēnu vēlmēm, pozitīvo attieksmju, un personības
īpašību attīstīšanai. Visu pulciņu darbs dod ieguldījumu skolēnu vispusīgai attīstībai,
sevis apliecināšanai un brīvā laika lietderīgai izmantošanai.
Ar informācijas stenda, novada avīzes „Ķeguma novada ziņas”, rajona
laikraksta ”Ogres vēstis” palīdzību, gan skolas sanāksmēs vecāki un skolas darbinieki
regulāri tiek informēti par skolēnu individuālajiem un komandu sasniegumiem.
Uzvarētāji konkursos un sacensībās saņem Atzinības rakstus un pateicības balvas.
Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē
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Skolā ir pieejama vispusīga informācija par turpmākās izglītības programmu
izvēles iespējām, to apliecina gandrīz visi aptaujātie vecāki un lielākā daļa skolēnu.
Karjeras izvēles darbu koordinē klašu audzinātāji. Skolas audzināšanas programma
paredz klases stundu un pasākumu tematisko plānojumu karjeras izvēles jautājumos.
Katru gadu tiek apkopotas ziņas par iepriekšējā mācību gada absolventu turpmākajām
gaitām. Skola regulāri organizē profesionālās orientācijas pasākumus visu
vecumgrupu skolēniem, sniedz iespēju skolēniem tikties arī ar citu izglītības iestāžu
pārstāvjiem, Nodarbinātības valsts aģentūras un Karjeras izvēles centra speciālistiem.
Karjeras izvēlei tiek izmantoti bibliotēkas resursi, lai iepazīstinātu skolēnus ar
profesiju daudzveidību, ar uzziņu literatūru, preses izdevumiem u.c. materiāliem.
Skolā var izmantot interneta pieslēgumu un iegūt informāciju karjeras izvēlē,
pārbaudīt savas spējas testos, pētīt intereses un atbilstību izvēlētajām profesijām.
Projektu nedēļas ietvaros skolēniem ir iespēja izvēlēties tēmas par sev interesējošam
profesijām. Plānojot ekskursijas, tiek apmeklēti ražošanas uzņēmumi un atvērto
durvju dienas dažādās mācību iestādēs.
Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, projektos,
radošo un zinātniski pētniecisko darbu skatēs, olimpiādēs. Mācību procesā skolēniem
ir nodrošināta iespēja darboties informātikas kabinetā, izmantot interneta pieslēgumu.
Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem.
Skolā ir apzināti skolēni, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši
skolu slimības dēļ un tiek piedāvāts apmeklēt individuālās nodarbības. Skolā ir
noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei un neattaisnoto kavējumu novēršanai.
Notiek sadarbība ar vecākiem, lai sekmētu skolēnu izaugsmi un sniegtu palīdzību
mācīšanās procesā. Skolēniem ir dota iespēja zināšanas un prasmes pilnveidot arī
fakultatīvajās nodarbībās, kuras tiek izmantos padziļinātai mācību priekšmetu
apguvei. Visi aptaujātie skolotāji un visi skolēni atzīst, ka skola sniedz palīdzību
skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Apgalvojumam „Skola organizē darbu ar
talantīgajiem skolēniem” piekrīt visi skolotāji un skolēni.
Skolā plāno un organizē atbalsta personāla (psihologs pieejams Ogres rajona
izglītības pārvaldē, sociālais pedagogs Ķeguma novada domē) darbu. Atbalsta
personāls nodrošina palīdzību skolēniem, sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, klašu
audzinātājiem un vecākiem.
Skolas mikroklimats
Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skolā ir iedibinātas
tradīcijas (Zinību diena, Miķeļdiena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas gadatirgus,
Lāčplēša diena, LR proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Valentīna diena, Mātes diena,
Pēdējais zvans, skolas apkārtnes labiekārtošanas talkas u.c.), kuras attīsta skolēnos,
darbiniekos un vecākos lepnumu par piederību pie savas skolas. Uzsākts darbs skolas
mājas lapas izveidē. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolai ir laba slava sabiedrībā.
Skolā atzinīgi novērtē skolēnu sasniegumus mācību darbā, aktivitāti sabiedriskajā
darbā un sportā, apbalvojot labākos ar Atzinības rakstiem, pateicības balvām un
iespēju piedalīties bezmaksas ekskursijās. Apbalvošana notiek skolas pasākumos,
svētkos vai mācību gada beigās.
Skolā uzskaita un analizē skolēnu stundu apmeklējumu un kavējumus, atbilstoši
rīkojas, lai tos novērstu. Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās
un reliģiskās piederības. Visi skolēni uzskata, ka skolotāji vienmēr ir laipni un
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atsaucīgi. Skolā taisnīgi un likumīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. Vadības,
personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās un
izpalīdzība. Apgalvojumam „Mani klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi”, piekrīt
lielākā daļa skolēnu. Visi skolotāji pozitīvi vērtē savu skolu un uzskata, ka skolas
vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem un novērtē skolotāja labi padarīto
darbu.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, iesaistot skolēnu
pašpārvaldi, pedagogu kolektīvu un skolas padomi. Jāpapildina un jāizstrādā skolas
Darba kārtības noteikumi. Skolēni un darbinieki tos zina un ievēro. Visi vecāki
apgalvo, ka skolas iekšējās kārtības noteikumi ir skaidri formulēti un vecāki zina, kā
jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā.
Skolas fiziskā vide
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolēni iesaistās telpu
noformēšanā un kārtības uzturēšanā klasēs. Apgalvojumam „Skola vienmēr ir tīra un
sakopta”, piekrīt visi skolēni un gandrīz visi vecāki. Evakuācijas plāns, ieejas un
izejas zīmes ir izvietotas atbilstoši prasībām. Skolēni zina, kur jāgriežas pēc pirmās
palīdzības.
Uzraugošo inspekciju un dienestu akti liecina, ka skolas telpas, apkārtējā vide
atbilst sanitāri higiēniskajām un drošības normām. Gandrīz visi vecāki un skolēni
uzskata, ka ziemā skolā ir silti. Skolā nav mūsdienu prasībām atbilstošas sporta zāles.
Arī skolas bibliotēkai nav telpu lasītavas izveidei.
Katru gadu tiek veikti tekošie remontdarbi, apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbi. Skolas apkārtne ir tīra, apzaļumota un tajā ir iekārtotas atpūtas zonas
skolēniem. Skolēni skolas apkārtnē var justies droši.
Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolai ir visas nepieciešamās telpas sekmīgam mācību darbam, izņemot sporta
zāli un bibliotēkas lasītavu. Telpu aprīkojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un
augumam. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Informātikas
kabinetā ir uzstādīta interaktīvā tāfele. Skolā veikts regulārs kosmētisks remonts,
nomainīti visi logi, jumts. Skolā nav mūsdienu prasībām atbilstošas, ar kvalitatīvu,
mācību procesam nepieciešamo sporta inventāru nodrošinātas sporta zāles.
Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un telpas
specifikai. Skolas materiāli tehniskie resursi tiek papildināti plānveidīgi un atbilstoši
skolas budžeta iespējām. Mācību procesā iespējams izmantot video un audio iekārtas
un garantēta droša to ekspluatācija. Gandrīz visi ( 90% skolēnu) uzskata, ka mācību
procesā ir iespēja izmantot datoru. Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību
grāmatām. Materiāltehnisko resursu izmantojums ir labs.
Finanšu resursi
Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmas realizēšanai,
infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skola rūpējas
par papildus līdzekļu piesaisti.
Skola finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un
vajadzībām, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Skolas direktors
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konsultējas ar Skolas padomi, darbiniekiem par finanšu līdzekļu sadali un izdevumu
plānošanu, un informē viņus par finanšu līdzekļu izlietojumu.
Personāla pārvaldība
Pedagoģisko un saimniecisko darbinieku slodzes iespēju robežās tiek plānotas
un sadalītas optimāli, ievērojot normatīvo aktu prasības, skolas vajadzības un
racionāla darba organizācijas nosacījumus. Skolas administrācija pārzina katra
pedagoga, katra saimnieciskā darbinieka darba pieredzi, profesionālo kompetenci.
Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku
amata aprakstos. Skolā darbojas trīs metodiskās komisijas, ar kuru starpniecību
priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji dalās pieredzē, risina aktuālus mācību un
audzināšanas darba jautājumus.
Klašu sadalījums un piepildījums ne visās klasēs atbilst normatīvo aktu
prasībām. Skolā ir apvienoto klašu komplekti.
Sadarbībā ar Ķeguma novada domi un Ogres rajona izglītības pārvaldi skolā ir
pieejams psihologs, sociālais pedagogs un ārsta palīgs. Skolotāju, vecāku un atbalsta
personāla sadarbība ir veiksmīgi organizēta.
Personāla tālākizglītība
Skolas administrācija plāno pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi,
taču ne visi pedagogi ir apmeklējuši tālākizglītības kursus, atbilstoši savam
mācāmajam priekšmetam. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas
attīstības plānu. Pedagogi informē pārējos kolēģus par apmeklēto kursu un semināru
saturu un gūtajām atziņām. Pedagogi piedalās pieredzes braucienos uz citām mācību
iestādēm, valstīm. Gūto pieredzi izmanto savā pedagoģiskajā darbā.
Skolā ir izveidota noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības organizēšanai.
Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. Mācību stundās
vērojams, ka jaunākās pedagoģiskās atziņas mācīšanas un mācīšanās procesā skolotāji
izmanto savā darbā. Skolotājiem ir pietiekamas iespējas ikdienas darbā izmantot
informāciju tehnoloģijas.
Skolas attīstības plāns
Skolas attīstības plāns izstrādāts 2009.-2011.gadam, tajā izvirzīto prioritāšu
plānojums ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas trīs gadiem.
Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu
novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu.
Attīstības plāns ir reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības
pamatmērķus, un pašvērtējumā konstatētas skolas darba stiprās puses un
nepieciešamos uzlabojumus.
Attīstības plāna rezultātu izvērtēšana netiek atspoguļota skolas dokumentācijā. Visi
pedagogi ( 100%) piekrīt, ka viņiem ir zināms un saprotams skolas attīstības plāns,
taču reāli maz savu darbību saista un pakārto skolas plāna izvirzītajām prioritātēm, ne
vienmēr izprot attīstības plāna nozīmi skolā.
Daļa izglītojamo un viņu vecāki, atzīst, ka viņiem nav sniegta informācija par skolas
attīstības plānu un tā nozīmi skolas darbībā.
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Skolas ikdiena bez regulārā mācību darba nav domājama bez ārpusstundu
pasākumiem- konkursiem, olimpiādēm, sacensībām. Arī šogad mūsu mazā skola ir
piedalījusies vairākos rajona un valsts konkursos un skatēs, gūstot vērā ņemamus
rezultātus. Te ir jāpateicas skolēnu ieinteresētībai un darbotiesgribai, skolotāju
aizrautībai un entuziasmam.
Jāatzīmē, ka Tomes pamatskolas komanda ( Arnolds Barsovs 5. kl., Līga Duncīte
6.kl., Dāvis Šišovs 7. kl., Pēteris Jēkabsons 8. kl., Laura Siliņa 9.kl.) skolotājas
Drosmas Siliņas vadībā veiksmīgi startēja konkursā „Ko tu zini par Latviju?”
Skolas vizuālās mākslas pulciņa vadītāja Katrīna Rotgalve ar saviem skolniekiem
Artūru Kovaļevski, Arti Vēveri, Martu Skudru, Līgu Duncīti, Solvitu Rozenbaumu,
Paulu Paegli un Māri Freibergu gatavoja ilustrācijas un dzejoļus konkursam mutes
veselības kalendāra „Gudrais zobiņš” veidošanai.
Arī Ogres rajona grāmatu svētkos skolotājas Katrīnas vadībā piedalījās Artūrs
Kovaļevskis un Artis Vēveris no 5. klases, Paula Paegle un Māris Freibergs no 2.
klases. Viņi veidoja stāstu un dzejoļu grāmatas, tās bagātīgi ilustrējot. Tāpēc arī mums
liels prieks par to, ka Ogres rajons ir atzīts par labāko Latvijā Grāmatu svētku
rīkošanā.
Nu jau otro gadu pēc kārtas skolotāja Aina Zagorska kopā ar Tomes pamatskolas 4.-5.
klasi devās ceļojumā uz Tomes kokapstrādes uzņēmumiem, lai izveidoto
fotoreportāžu aizsūtītu konkursam „Mūsu mazais pārgājiens”. Otrs lielākais
skolotājas Ainas ieguldījums vides projektu veidošanā ir iecere iekārtot atpūtas
laukumiņu aiz skolas, kas tika prezentēta Jauno Zemnieku kluba konkursā „Laukimanas mājas”. Projekta veidotāji- Pēteris Jēkabsons, Gunita Kuriņa, Lucija Duncīte
no 8. klases un Laura Siliņa no 9. klases- ieguva 1. vietu novadā un 14. novembrī
veiksmīgi startēja konkursa finālā Jelgavā. Lai piedalītos Valsts vides projektu
konkursā, Tomes komandai bija jāsagatavo prezentācija par lauksaimniecības
uzņēmumiem Tomē. Sīkāk tika aplūkotas divas Tomes saimniecības- „Sniķeri” un
„Rasas”. Rezultātā komanda „Tomiņš” ieguva pateicību par inovatīvu mācību
procesa organizēšanu.
Kā katru gadu, arī šogad decembrī norisinājās rajona tautasdziesmu konkurss
„Lakstīgalas”. Šogad tajā ar savu tautasdziesmu zināšanas un dziedāšanas māku
mērojās spēkiem Tomes pamatskolas 5.-9. klašu komanda ( Pēteris Jēkabsons, Lucija
Duncīte, Gunita Kuriņa (8. klase) , Līga Duncīte (6. klase), Artūrs Kovaļevskis (5.
klase) mūzikas skolotājas Māras Sprukules vadībā. Gatavošanās konkursam bija gara
un nogurdinoša, taču visiem jo liels prieks par iegūto 2. vietu rajonā.
Neizpaliek arī sporta sacensības. Šogad Tomes pamatskolas skolēni veiksmīgi
piedalījās „Lielās balvas” izcīņā un dambretes spēles turnīrā.
Skolas dzīve nav domājama bez ārpusstundu darba- pasākumiem, konkursiem, atpūtas
vakariem. Šai ziņā neaizstājams palīgs skolotājiem ir Skolēnu Dome.
Septembrī Tomes pamatskolā norisinājās gadskārtējais Miķeļdienas tirgus. Šogad
vislielākais pieprasījums bija pēc pašceptiem gardumiem, dārzeņu konserviem,
ievārījumiem, mājās izaudzētiem augļiem un dārzeņiem. Kārtējā rudens skolas
ekskursija tika organizēta uz Līgatnes pusi- mēs aplūkojām Vienkoču parku, Līgatnes
pazemes bunkuru un noslēgumā izstaigājām Līgatnes dabas un atpūtas parka takas.
Iespaidi bija bagātīgi.
Tāpat kā visur Latvijā arī Tomē skolēni un skolotāji ņēma dalību Vislatvijas
sakopšanas talkā. Tika sakopta skolas apkārtne un skolotājas Ainas Zagorskas vadībā
aizsākta atpūtas vietas izveide aiz skolas šķūņa, ko pavasaros un rudeņos varēs
izmantot kā zaļo klasi.
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No 10. līdz 14. novembrim Tomes pamatskolā notika pasākumiem bagātā Tēvzemes
nedēļa. Visu šo laiku Tomes Tautas namā bija aplūkojama skolēnu veidotā izstāde
„Tādu es redzu Latviju”. Šīs nedēļas pasākumu ieskaņā noritēja karavīru kapu
sakopšana un svecīšu nolikšana. 11. novembra vakarā, pēc filmas „Rīgas sargi”
noskatīšanās, Tomes pamatskolas skolēni, skolotāji un Tomes iedzīvotāji ar iedegtām
lāpām devās lāpu gājienā pie Ulmaņozola un karavīru kapiem. Šī jaukā tradīcija
izveidojusies Tomē jau vairāk kā desmit gadus atpakaļ, un katru gadu pulcē daudzus
tomeniešus Lāčplēša dienā. Skanēja dziesmas, dzejoļi, stāstījums pa Lāčplēša dienu.
Liels paldies mūsu novadniecei Rutai Andersonei par izsmeļošo stāstījumu, aplūkojot
šos mūsu valstij tik ļoti nozīmīgos notikumus Tomes vēstures kontekstā. Tēvzemes
nedēļas ietvaros skolā noritēja konkurss ”Ko Tu zini par Latviju?”. Konkursa
organizators un jautājumu sastādītājs Pēteris Jēkabsons bija parūpējies, lai konkurss
izdotos saistošs un interesants. Arī skolotājiem reizēm bija jāpalauza galva par kādu
izcili āķīgu jautājumu. Tēvzemes nedēļā Tomes skolā starpbrīžos notika
tautasdziesmu sadziedāšanās, kas vēl jo vairāk pastiprināja vispārējo svētku noskaņu.
No 28. novembra līdz 5. decembrim Tomes TN bija skatāma okupācijas muzeja
izstāde „Latvija no 2. pasaules kara līdz Brīvībai”. Šo izstādi vēstures skolotāja vadībā
apmeklēja visi 6.- 9. klašu audzēkņi, lai veidotu savu Latvijas vēstures izpratni,
novērtētu svarīgākos posmus mūsu valsts dzīvē.
Tomes skolā regulāri notiek izglītojošas lekcijas skolotājiem un vecākiem par
dažādiem bērnu audzināšanas jautājumiem. Arī šogad 3. decembrī visi interesenti
varēja noklausīties psiholoģes Juritas Smiltiņas lekciju: „Aktīvās metodes saskarsmē
ar agresīviem bērniem un pusaudžiem”
No 1. līdz 5. decembrim Tomes skolā norisinājās klimata nedēļa. Klasēm pastāvēja
iespēja noskatīties filmas par enerģijas taupīšanu, alternatīviem apkures un
ūdensapgādes variantiem. Pēc filmām notika diskusijas, tika spriests par to, kā mēs
varam savā skolas ikdienā taupīt elektroenerģiju un siltumu.

Rembates pamatskola
Rembate
p.n. Glāzšķūnis,
LV-5010
tālr. 65055534

Vispārējā informācija
2008. gadā skolu absolvēja un ieguva pamatizglītību 5 skolēni, 2008. gada 1.
septembrī Rembates pamatskolā mācības uzsāka 65 audzēkņi, no kuriem 8 apmeklēja
obligātās vispārējās pirmsskolas izglītības 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupu.
Skolā strādā 14 pedagogi, no kuriem 10 ir pastāvīgā darbā, bet 4 darbu savienotāji.
Strādā 7 tehniskie darbinieki un 4 sezonas darbinieki- kurinātāji.
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Skolai ir internāts ar 35 vietām.
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.
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 Ivite Struča. Audzināšanas darbu koordinē klašu audzinātāju metodiskā
komisija- skolotāja Vitas Livdānes vadībā.
Čaklākie un zinošākie mūsu skolas skolēni piedalās rajona mācību olimpiādēs. Šajā
gadā skolas gods tika aizstāvēts vēstures, latviešu valodas, krievu valodas, mājturības,
informātikas olimpiādēs, piedalījāmies dziesmu konkursā „Balsis” un ieguvām 3.
pakāpes diplomu.
Jaunāko klašu komanda veiksmīgi startēja tautas bumbas sacensībās, izcīnot 3. vietu
rajonā savā grupā.
Skolai ir laba dambretistu komanda, kas šajā gadā Daugavas novada sacensībās
ieguva 3. vietu
Audzināšanas darbs
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 2009. gadā bija „Skolas un vecāku sadarbības
uzlabošana”.
Lai to realizētu rīkojam vecāku sapulces, tiekamies individuāli ar skolēnu
vecākiem.
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Šajā mācību gadā skola tika akreditēta. Akreditācijas process bija ļoti atbildīgs un
pietiekoši grūts gan skolotājiem, gan skolēniem. Skola un tās darbs tika vērtēts 7
jomās.
Komisija augstu novērtēja skolotāju darbu un arī skolēnu sniegumu. 6 jomās esam
saņēmuši vērtējumu „ļoti labi”, 1- „labi”.
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
• Dabas pētnieki
• Vēstures pētnieki
• Teātra kopa
• Informātikas pulciņš
• Mākslas pulciņš
Daudzi šo iespēju izmantoja un ieguva papildus zināšanas un iemaņas. Šīs prasmes
skolēni lieliski var nodemonstrēt skolas pasākumos.
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
• 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.
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Ķeguma novada bāriņtiesa
Komunālā iela 5
Ķegums, LV-5020
tel. 6 5038842
Vadība
Bāriņtiesas sastāvā ir
priekšsēdētāja Dace Skrīvele,
priekšsēdētājas vietniece Gunta
Talente, sekretāre Dace Skābene
un bāriņtiesas locekļi Māra
Blūzma, Irēna Dmitročenko, Dzintra Kļava, Rinalds Liepiņš.
Kopš 2008.gada 30.septembra bāriņtiesa pārcēlusies uz jaunām izremontētām telpām
Komunālā ielā 3, kurās atrodas kopā ar novada sociālo dienestu.
Bāriņtiesā 2009.gadā saņemti 79 iesniegumi. 25 jautājumi izskatīts bāriņtiesas sēdēs
un pieņemti koleģiāli lēmumi nepilngadīgo vai rīcības nespējīgo interesēs.
Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības
Vecāki pārvalda bērna mantu līdz viņa pilngadībai, par ko ik gadu sniedz
norēķinu bāriņtiesai. Bāriņtiesas uzraudzībā ir 15 bērnu manta. 2008.gadā bāriņtiesas
sēdēs izskatīti jautājumi par 3 bērnu mantu. 4 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 5 vecākiem pār 10 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 2 vecākiem pār 8 bērniem.
Aizgādības tiesības atņemtas 4 vecākiem pār 5 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.
2008.gadā bāriņtiesā sniegusi 2 atzinumus tiesām par saskarsmes tiesību izmantošanu
un atsevišķas aizgādības noteikšanu.
Aizbildnība
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Ķeguma novada bāriņtiesas uzraudzībā 2008.gadā bija 11 aizbildnībā esoši bērni. Pār
2 bērniem aizbildnība izbeigta. 1 persona atzīta par aizbildņa kandidātu.
Bērnu namos 2008.gadā atradās 10 bērni, no kuriem 7 atgriezās ģimenē. 3 bērni dzīvo
Īslīces SOS bērnu ciematā.
Audžuģimene
Ķeguma novadā 2008.gadā nav izveidojušās audžuģimenes, tomēr bērniem,
kuriem nepieciešama ārpusģimenes aprūpe, vispirms cenšamies nodrošināt iespēju
augt audžuģimenē. Audžuģimenēs 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 2008.gadā bija 3 rīcības nespējīgas personas, pār 1
personu aizgādnība izbeigta, kā arī tiek pārraudzīta 1 bez vēsts pazudušas personas
manta.
Apliecinājumi
Pilsētās, kurās nav notāra, bāriņtiesa veic apliecinājumus pilnvarām,
dokumentu kopijām, iesniegumiem, nostiprinājuma lūgumiem zemesgrāmatai,
līgumiem, testamentiem. 2008.gadā Ķeguma novada bāriņtiesā veikti 122
apliecinājumi.
Ķeguma novada domes
Sociālais dienests
Komunālā iela 3
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38896
2008.gads Ķeguma novads sociālajam dienestam pagāja darbīgi ar patīkamām
pārmaiņām arī pašam dienestam. Oktobrī sociālais dienests pārcēlās uz skaisti
izremontētām, mājīgām telpām Komunālajā ielā 3.
Dienestā darbi vedās raiti. Uz 2008.gada 31.decembri sociālās palīdzības organizatore
palīdzību sniedza 547 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām. Gada laikā ir
saņemti un izskatīti 830 iesniegumi. Daudzas ģimenes pēc palīdzības ir griezušās
atkārtoti.
2008.gadā sociālajai palīdzībai (tikai pabalstiem) tika iztērēti 57452,-Ls, kas ir par
13658,-Ls vairāk nekā 2007.gadā. Papildus tam, pašvaldība pirka sociālos
pakalpojumus par 17783,-Ls no citu pašvaldību pansionātiem, krīzes centriem un
bērnu namiem. Savukārt aprūpei mājās iztērēja 11123,-Ls, aprūpei mājās tika algoti 5
cilvēki. 16242,-Ls tika izlietoti sociālo dzīvokļu uzturēšanai.
Vislielākais izmaksāto pabalstu skaits ir saistīts ar medicīnas pakalpojumu un
medikamentu apmaksu, kopumā izmaksāti 13565,-Ls, un šo pabalstu saņēma 337
ģimene. Otri lielākie izdevumi ir saistīti ar pabalstu kurināmā iegādei - 10962,-Ls.
Pateicoties Ķeguma novada domes lēmumam, 1.-4.klašu audzēkņi, kuri mācījās
Ķeguma novada pašvaldības skolās, kā arī bērni, kuri apguva 5-6 gadnieku apmācību,
pusdienas varēja ēst par brīvu, kas ir ļoti liels atbalsts mūsu iedzīvotājiem.
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Pabalstam garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI) sociālais
dienests ir piešķīris 5483,-Ls. Šis pabalsta veids ir paredzēts personām, kuru ienākumi
mēnesī ir zemāki par 40,-Ls. Mūsu novadā šo pabalstu saņēma 18 ģimenes.
Šajā gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus krīzes centrā saņēma 2 bērni,
Audžuģimeņu pakalpojumu pirkšanai pašvaldība 2008.gadā izlietoja 2520,-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, pansionāta „Madliena” pakalpojumus
saņem 7 mūsu pašvaldības cilvēki. Bet Dagdas pansionātā un Rūjienas pansionātā
atrodas pa vienam mūsu iedzīvotājam.
Šī gada laikā sociālais dienests ir organizējis no valsts budžeta apmaksātu
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu trim novada iedzīvotājiem, no
kuriem viens ir bērns. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai 2 iedzīvotāji
ar kustību traucējumiem ir uzņemti rindā, bet 2 personas sociālo rehabilitāciju ir
saņēmušas.
Aktīvs sociālais darbs notiek arī ar riska ģimenēm un pusaudžiem ar uzvedības
problēmām. Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem redzeslokā ir 41 riska
ģimene.

Ķeguma sociālās
aprūpes centrs
Rīgas iela 12
Ķegums, LV-5020
Tālr.50-38416
Ķeguma sociālās
aprūpes centram 2008.gads
bija darbības 11 gads.
Aprūpes
centra
uzdevums
joprojām ir sniegt sociālos pakalpojumus tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuriem ir
objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma un veselības traucējumu dēļ un kuri palikuši
bez apgādniekiem.
Centra direktore otro gadu ir Lilita Šlomaka - Veckaktiņa. Pārējais personāls palicis
līdzšinējais. Centrā strādā sociālais aprūpētājs un 8 aprūpētājas, kuras regulāri
papildina savas zināšanas dažādos semināros un kursos. Pēc SAC direktores
iniciatīvas
jau otro gadu pēc kārtas esam noorganizējuši izbraukuma kursus, lai visas darbinieces
varētu tajos piedalīties. Šajos izbraukuma kursos uzaicinām piedalīties arī pārējo
mūsu rajona novadu sociālos darbiniekus, par ko saņēmām labas atsauksmes un
pateicību.
Lielākai daļai klientu ir nepieciešama ilgstoša sociālā palīdzība un aprūpe, tāpēc
klientu kustība iestādē nav liela.2008.gadā mūsu iestādē pakalpojumus ir saņēmuši
29 klienti, tai skaitā 20 sievietes un 9 vīrieši. Aprūpes centra pakalpojumus pārsvarā
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ir saņēmuši Ķeguma novada iedzīvotāji, bet esam snieguši aprūpes pakalpojumus arī
citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Maksa par uzturēšanos Ķeguma SAC 2008.gadā bija:
-Ķeguma novada iedzīvotājiem 3,-Ls dienā;
-citu pašvaldību iedzīvotājiem 6,60 Ls dienā.
Ar 2008.gada 1.septembri Ķeguma novada domes noteiktā summa par ēdināšanu ir
Ls 1,80 dienā vienam klientam.
2008.gadā budžetā plānoto finanšu ietvaros tika veikts kosmētiskais remonts centra
telpās-nomainīts grīdas segums klientu atpūtas telpā 2.stāvā,izremontēta personāla
ģērbtuve, dušas telpa un sanitārais mezgls 1.stāvā.Tika iekārtots direktores kabinets
pirmajā stāvā, kura līdz šim nebija.
Pašu spēkiem turpinās teritorijas labiekārtošana, sakopšana un apstādījumu
veidošana, talkā aicinot arī klientu piederīgos un draugus.

Pašvaldības teritorijas
un mājokļu
apsaimniekošana

Ķeguma novada domes tautsaimniecības nozarē strādā 15 darbinieki.
Tautsaimniecības nozares vadītājs ir Vitālijs Pugačs.
Nozarē strādā : 2 traktoristi
3 autovadītāji
6 sētnieki
1 strādnieks
2 kapu uzraugi
1 elektriķis
1enerģētiķis
Ķeguma domes saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir sekojoša tehnika
Atomašīnas Ford Galaxy
Ford Conect
Ford Focus
Ford Tranzit
Traktori MTZ 82
Jumz - 6KL
Piekabes viena traktora
Viena automašīnas
2008.gada noslēgtie līgumi :
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1. SIA ELKO . Apgaismojuma izbūve Ķegumā ( Viršu , Ziedu , Birzes, Ozolu
Avotu ielās ) Ls 9922.36 ;
2. VIA Mežs. Par koku apzāģēšanu Ls 8112.50;
3. SIA Polteh. Traktora piekabes iegāde Ls 6500.00;
4. SIA RO Aktīvs. Automašīnas iegāde VW CADDY LIFE Ls 16333.16;
5. JR Būve. Komunālā ielas renovācija Ls 18338.02;
6. SIA Ceļinieks 01 Skolas ielas rekonstrukcija Ls. 418084.80;
7. SIA Rīgas ceļu būve. Asfaltēšana Tomē, Ķegumā, Rembatē. Ls 69470.17;
8. SIA Rīgas ceļu Būve. Grants seguma ceļa 232kv.m. asfaltēšana Tomē. Ls
3135.52;
9. SIA Alan LTD. Žalūziju izgatavošana un piegāde Ambulance. Ls 1762.02;
10. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija. Par gājēju ceļa Celtnieku ielā audits
Ls 398.84;
11. SIA Ceļinieks 01. Lietus kanalizācijas un kanalizācijas aku izbūvi Skolas 10
Ls 116032.58;
12. SIA Rīgas ceļu būve. Skolas iela 10 asfaltēšana Ls 7933.27;
13. SIA Antoņinas nami. Komunālā iela 3 siltināšana Ls 6354.37;
14. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs. Par asfalta seguma bedrīšu remontu Ls
3831.17;
15. SIA Unelux. Par grants seguma ceļu periodisko uzturēšanu Ls 25945.13;
16. SIA Antoņinas nami. Laukuma un celiņa izbūvi Komunālā 3 Ls 3425.28;
17. SIA Ceļinieks 01. Par stāvlaukuma izbūvi Ozolu ielā. Ls 11426.71;
18. SIA Aleks Plus. Par ēkas nojaukšanu. Ls 1156.40;
19. SIA LTD Karogi. Par karogu mastu un to aprīkojuma iegādi.Ls 3127.00;
20. SIA Antoņinas nami. Komunālā ielā 3 labiekārtošanas darbi. Ls1882.28;
21. SIA LTD Karogi. Liepu alejas un Skolas ielas izdekorēšana. Ls 1000.00;
22. SIA ADAM Decolight. Svētku dekoratīvais apgaismojums pilsētā Ls
1206.33;
23. SIA Ceļinieks 01. Par papildus darbiem Skolas ielā. Ls 47910.67;
24. SIA EdAnElektro. Ielu apgaismojuma izbūve Komunālā ielā, Ķegumā un
Rembatē. Ls 3003.76;
25. SIA HPJ. Sniega pūtēja iegāde Ls 1178.01;
26. SIA Meliorprojekts. Dambja Nr.1 uz Līčupes renovācijas projekts Ls 3068.00;
27. SIA Komersantu klubs. Celtnieku ielas rekonstrukcijas pieteikums ERAF.Ls
2360.00;
28. SIA VCI Celtnieku ielas gājēju celiņa tehniskais projekts. Ls 11505.00;
29. AS Ceļuprojekts. Celtnieku ielas 250 m un nobrauktuves būvprojekta izstrāde.
Ls 1168.20;
30. SIA Realizte. Sporta laukuma tāmēšana Rembatē. Ls 100.00;
31. SIA Remus elektro. Ielas apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde. Ls
1177.64.
Asfaltēto ielu bedrīšu remontam iztērēti Ls 7142.00
Ielu apgaismojuma uzturēšanai iztērēti Ls 2418.15
Sniega tīrīšanai iztērēti Ls 1823.54
Koku zāģēšanai iztērēti Ls 8112.50
Iegādāts jauns Zāles pļāvējs par Ls 305.00
Iegādāts jauns Sniega pūtējs Ls 1179.00
Grants ceļu greiderēšanai iztērēti Ls 2244.51
Zālāju pļaušanai paredzētās tehnikas uzturēšanai iztērēti Ls 507.00
Traktoru tehnikai un auto transportam iztērēts degvielas iegādei Ls 7819.40
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Kultūra
Ķeguma novadā atrodas 3 tautas nami
• Ķeguma tautas nams
• Tomes tautas nams
• Rembates tautas nams
Kultūras darba organizēšanai 2008. gadā tika izlietoti Ls 234650 jeb 7.2 % no
visa pamatbudžeta.

Ķeguma tautas
nams
Ķeguma prospekts 4
Ķegums, LV-5020
tālr. 5038875
2008. gadā Ķeguma
tautas
namā
ir
notikuši 32 dažādi
pasākumi. No tiem 3 jauniešu diskotēkas,
8 izklaides pasākumi
ar
deju
mūziku,
novada svētki, Līgo svētku pasākums, 3 pasākumi bērniem, 1 gadatirgus, 7 dažādas
izstādes, 1 dzejas vakars, 4 koncerti, 1 mazākumtautību pasākums, 1 pensionāru
biedrības rīkotais pasākums, 1 teātra izrāde, 1 kino seanss. Notiek arī dažādas
informatīvas un izglītojošas vietējo iedzīvotāju sanāksmes.
Tautas namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:
Bērnu –
pop – grupa „Sienāži” – 2 vecuma grupas, vadītāja Sarmīte Viļuma un Modris
Krūmiņš,
sporta deju kolektīvs – vadītāja Silvija Čevere.
Pieaugušo –
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” – vadītāja Sarmīte
Kadiķe un
Māra Sirmā,
jauktais senioru ansamblis „Kvēlziedi” – vadītājs Gunārs Jākobsons,
senioru sieviešu deju kolektīvs „Rasa” – vadītāja Mirdza Dzerkale,
vīru vokālais ansamblis – vadītājs Raimonds Graudiņš.
Tautas nams izīrē telpas dažādiem ģimeniskiem un tematiskiem pasākumiem.
Regulāri notiek Evanģēliski Luteriskās un Katoļu draudzes dievkalpojumi. Ir izīrētas
telpas auto skolai „Galants” un Ķeguma pensionāru biedrībai.
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Kolektīvu sasniegumi un aktivitātes.
POP grupa „Sienāži” –
janvāris - bērnu un jauniešu vokālais konkurss Valkā „Tikai putni debesīs ir brīvi”,
2. vieta,
aprīlis – bērnu un jauniešu pop grupu festivāls Jelgavā „Baltā kaza”, fināls,
marts – bērnu un jauniešu vokālais konkurss Ogrē „Jaunās zvaigznes” fināls,
maijs –bērnu un jauniešu vokālais konkurss Ogrē „Tusiņš trīs priedēs”, 3.vieta,
maijs – bērnu un jauniešu vokālais konkurss Siguldā „Gaujas atbalsis” fināls,
decembris – starptautiskais dziesmu festivāls Polijā „Radio jard”, 1. vieta.
aprīlis - 18. Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu un ritma deju grupu festivāls –
konkurss „Baltā kaza 2008” – A līmenis vecākajās grupās, A līmenis vidējās grupās,
B līmenis jaunākajās grupās.
Sporta dejas –
gada laikā ir piedalījušies 7 pasākumos. Ievērojamākie ir :
marts – Rīgas VEF kultūras pilī „Lieldienu zaķis” viens pāris 2. vietas diploms,
marts - konkurss „Mārtiņrožu laiks” Siguldā
aprīlis – „Siguldas pavasaris” viens pāris 1. vietas diploms un viens pāris 3.
vietas
diploms.
decembris – pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts.
VPDA „Kadiķis” –
marts - Ogres rajona deju kolektīvu skatē D grupā 1. pakāpes diploms
maijs –
uzvara kolektīvu atlases skatē koncertuzvedumā „No sirsniņas sirsniņai”
jūlijs – pateicība par piedalīšanos XXIV vispārējos latviešu Dziesmu un XIV deju
svētkos.
novembris – valsts prezidenta apsveikums VPDK „Kadiķis” un vadītājai Sarmītei
Kadiķei Latvijas Valsts 90 gadu jubilejā.
Vīru vokālais ansamblis „Magnēts”
2008. gadā piedalījušies 16 koncertos,
februāris – Ogres rajonā vīru vokālo ansambļu kategorijā 1. vieta,
marts – novadu svētki Madonā, 1. vieta,
jūlijs - konkursa finālā Rīgā XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV deju svētku
ietvaros augstākais atzinums.
Ir uzsākts darbs pie ansambļa veikuma iemūžināšanas ieraksta formātā.
Senioru dāmu deju kopa „Rasa”2008. gadā piedalījušies 10 koncertos.
Senioru jauktais ansamblis „Kvēlziedi”2008. gadā piedalījušies 9 koncertos
Abi šie kolektīvi aktīvi koncertē gan savās mājās, gan citās Latvijas kultūras iestādēm.
Gadu gaitā ir izveidojušās stabilas un noturīgas tradīcijas. Katru gadu Ķeguma tautas
namā tiek rīkoti tradicionālie sadziedāšanās un sadancošanā svētki, kuros piedalās
draudzīgi kori un deju kolektīvi no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Iepirkumi un remonts
2008. gadā tautas nama vajadzībām iegādāta multifunkcionāla iekārta (printers,
skaners, kopētājs) un 2 datoru komplekti. Ir kapitāli izremontētas divas tualetes,
atbilstoši mūsdienu prasībām.
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Tomes tautas nams
p.n. Tome, LV-5010
tālr. 50-67977

Mākslinieciskie
kolektīvi
1. Bērnu dramatiskais
kolektīvs vadītāja V.
Šaicāne
2.Bērnu vokālais ansamblis vadītāja M. Sprukule
3.Aerobika sievietēm vadītāja L. Semionova
4. Sieviešu vokālais ansamblis vadītāja I.Strapcāne
5.Floristikas pulciņš vadītāja I. Freimane
Kopējais dalībnieku dalībnieku skaits amatierkoletīvos - 50
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 - 37641 L
Izmantotie līdzekļi
darbinieku atalgojums 10360Ls
atalgojums fiziskām personām 8012 Ls
uz tiesiskas attiecības regulējošu
dokumentu pamata
prezentācijas pasākumiem
1500Ls
telpu remontam 1873Ls
maksa par elektroenerģiju 510Ls
maksa par kurināmo 2953Ls
telefona samaksa 309 Ls
mīkstā inventāra iegāde 1546 Ls
mazvērtīgā inventāra iegāde - 153Ls
saimniecības materiāli
262Ls
pārējās izmaksas
10163Ls

Rīkotie kultūras pasākumi un citas aktivitātes.
Tomes tautas namā katru mēnesi tika rīkoti dažādi pasākumi, kas domāti
dažādām auditorijām - atpūtas un deju pasākumi ar dzīvo mūziku, mākslinieku un
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amatieru kolektīvu priekšnesumiem, izstādes, latviešu tautas tradicionālie svētki ,
amatieru kolektīvu teātra izrādes un koncerti, bērniem leļļu izrādes un cirks.
2008. gadā Tomes tautas namā ciemojās grupa “Lustīgais blūmizers”, grupa “Radi” ,
“Velēnmuižas muzikanti”, grupa “SANDRA”, aktieris R. Plēpis, grupa “Sikspārņi”,
cirka mākslinieki, Rīgas jauniešu leļļu teātris. Rīkojam tematiskus pasākumus
vecākai paaudzei un jauniešiem .
Tomes tautas nama amatieru 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. Šis kolektīvs piedalījās ar koncertiem Dziesmu svētku programmā.
Dramatiskā kolektīva vadītāja V. Šaicāne sagatavoja vairākus scenārijus un iestudēja
uzvedumus Tomes tautas nama rīkotajiem pasākumiem: Valsts svētkiem , Lieldienām
Mātes dienai, kuros, piedalījās Tomes tautas nama pašdarbnieki. V. Šaicāne izveidoja
2 scenārijus novada svētku koncertiem. Jau otro gadu Valsts svētkos notika aptauja
“Tomes lepnums”. Šajā gadā “Tomes lepnums” titulu ieguva Tomes visvecākās
kundzes, kuru mūžs ir izdzīvots kopā ar mūsu valsti Latviju, kas šajā gadā atzīmēja 90
gadus . Par šīm kundzēm tika uzņemta filma .Šo filmu varēja redzēt viss Ogres
rajons , jo tā tika rādīta Ogres televīzijā. Tomes iedzīvotājiem uz Lāčplēša dienu bija
iespēja noskatīties filmu “Rīgas sargi ” un pēc tam doties lāpu gājienā uz kritušo
karavīru piemiņas vietām.
Ar daudz atraktīvām izdarībām izcēlās Lieldienu pasākums. Lustīgi tomēnieši
izdancojās Līgo nakts zaļumballē, kuru jau ceturto reizi sponsorē Ķeguma novada
domes deputāts un Tomes iedzīvotājs V. Teicāns, cienājot ar uz iesmiem ceptu gaļu
un alu. Sadarbojoties ar Latvijas valsts mežiem un LLU meža fakultāti organizējam
sēņošanas čempionātu, kas Tomes mežos notiek jau ceturto gadu. Lai popularizētu
ģimenes nozīmīgumu , Tomē notika ģimeņu sporta dienas . Komandas bija ģimenes
un balvās tika veselīgs pārtikas grozs.
Rīkojām dažādas izstādes; rokdarbu, dārzeņu, ziedu, floristikas un foto izstādes.
Viena no interesantākām bija mūsu Tomes iedzīvotājas E. Jaudzemas linu darbi, un
cimdu zeķu raksti no vecās mātes pūra lādes.
Tomē viesojās amatieru teātris no Lielvārdes un vīru vokālais ansamblis no Ķeguma.
Noskatījāmies izrādi “Vecie un jaunie” Pašiem mazākajiem tomēniešiem bija iespēja
noskatīties divas leļļu izrādes.
Ar saviem amatieru kolektīviem braucām uzstāties uz citām kultūras iestādēm :
Lielvārdi, Ogri, Ķegumu, Rīgu.
Regulāri braucam uz Rīgas teātriem. Braucam pieredzes braucienos uz citām Latvijas
pilsētām, pagastiem. Šogad bijām Tukuma rajonā Slampē Jaunmokās, Lestenē,
Jūrmalā un tepat kaimiņos Birzgalē.
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.

Saimnieciskā darbība
Tautas nama katlu mājā nomainīti logi. Noasfaltēts tautas nama piebraucamais
ceļš, pārkrāsota tautas nama skatuves siena. Tautas nama telpas ir apsekojusi
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Ķeguma novada būvvalde un konstatējusi,
ka tautas namam
jāveic visu
inženiertehnisko sistēmu remonts, tas ir , apkurei, ūdensvadam, elektro apgādei un
vēdināšanai . Jānomaina vecie logi un durvis . Ēkai jāatjauno jumta segums. 2008.
gadā dome sāka strādāt pie šo darbu projekta 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 amatierteātri. Nepārtraukti tiek domāts kā
piesaistīt jauniešus tautiskām dejām , kā piesaistīt citu tautību iedzīvotājus un integrēt
mūsu sabiedrībā. Svarīgi ir atrast jaunus talantus un iesaistīt kultūras apritē. Saglabāt
nemateriālās un materiālās kultūras vērtības. Tautas namā jau 20 gadus darbojas dāmu
vokālais ansamblis un 2009. šim notikumam par godu tiks rīkots liels koncerts, kam
tiks gatavota speciāla programma. Gada nogalē īpaši jāpadomā par 2010. gada
sagaidīšanas pasākumu.
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.

Rembates tautas nams
Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016
Tālr.50-55995
Mākslinieciskie kolektīvi
–6
1.Pirmskolas un skolas
vecuma bērnu deju
kolektīvs
2.Rokdarbu, zīmēšanas un atjautības nodarbības bērniem
3.Pauerliftinga nodarbības
4.Svaru bumbu celšanas nodarbības
5.Dambretes un šaha nodarbības
6.Aerobikas nodarbības
Māksliniecisko un sporta kolektīvu vadītāji:
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V.Griņevičs, Dz. Losa, E.Tabure, Ž.Vilkāja, A.Gailītis, L.Birkenfelds, I.Karpovica.
Rembates tautas nama budžets
Piešķirts no Ķeguma novada domes – 20682.00
Rembates tautas nama rīkotie pasākumi un citas aktivitātes
Rembates tautas nams katru mēnesi centās rīkot kādu pasākumu. Tā ir kāda teātra
izrāde vai kafejnīcas vakars, vai kāds cits masu pasākums.
Rembates tautas nama pirmskolas un skolas vecuma bērnu deju kolektīvs E. Tabures
vadībā dzied un dejo. Bērni ir piedalījušies daudzos koncertos ne tikai Rembatē, bet
arī ārpus novada robežām. Rembates bērnu kolektīva draugi arī šeit ir viesojušies, un
rādījuši savas dejas. Īpaši gribētos atzīmēt māmiņu dienu koncertu.
Ļoti aktīvi darbojas V. Griņevičs, kas vada dambretes un šaha nodarbības. Tiek rīkoti
dažādi turnīri, kas notiek gan Rembatē, gan citās rajona pilsētās. Ir iegūtas gan
medaļas gan diplomi.
Daudz jaunieši apmeklē sporta zāli, kur nodarbības pasniedz L. Birkenfelds – svaru
bumbu celšanā, un A. Gailītis – pauerliftingā. Zālē var arī vienkārši pacilāt svarus un
uzturēt sportisko garu. Šo treneru sagatavotie sportisti ļoti aktīvi piedalās sacensībās
pa visu Latviju un gūst labus rezultātus.
Mazie rembatieši bibliotēkas telpās svētdienās Dz. Loss pavadībā šuj, līmē, zīmē un
rotaļājas, pēc tam arī rīko savas mazās izstādītes.
Pēc iedzīvotāju lūguma Rembates tautas nams iegādājās tenisa galdu. Izrādās, ka šo
sporta veidu ir iecienījuši gan jauni, gan arī vecāki cilvēki, un gūst lieliskus
panākumus šajā sporta veidā.
Jau vairāk kā divdesmit gadus Rembatē 18.novembrī notiek skrējiens „Rembates
aplis’’ šogad piedalījās 148 dalībnieki, tas bija rekordliels dalībnieku skaits.
Tautas nama telpas atrodas Rembates pakalpojumu centra ēkā.
Vasarā tika nomainīti logi un nosiltināta ēka, tagad šeit ir mājīgi un silti.2009.gadā ir
paredzēta ēkas renovācija. Tiks racionāli pārbūvētas telpas, tiks uzlabotas telpas
domātās sportam, un labiekārtots sporta laukums, jo rembatieši ir aktīvi sportotāji, to
zina arī ārpus Rembates teritorijas. Kad Rembatē notiek sporta spēles, sabrauc tuvi un
tāli ciemiņi. Galvenais šo sporta spēļu iniciators ir I.Dārznieks vietējā veikala
īpašnieks, aktīvs sportists.
Telpas var arī iznomāt dažādiem pasākumiem.

Ķeguma pilsētas
bibliotēka
Skolas iela 6
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38422
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Bibliotēkas darbības vispārīgais raksturojums
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 7 gadi, kopš veikta Ķeguma bibliotēku darba reorganizācija un
pilsētas bibliotēka darbojas jaunajās, īpaši bibliotēkas vajadzībām iekārtotās 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 un Ķeguma novada pašvaldības Ētikas
kodekss.
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. 2008.gads bija īpašs ar
to, ka Ķegumā tika organizēti 7.Ogres rajona Grāmatu svētki, kuri guva augstu
novērtējumu arī republikas līmenī.
Neskatoties uz to, ka pieaug IT loma un arvien vairāk tiek izmantoti interneta resursi,
primārais bibliotēkā tomēr ir darbs ar grāmatu.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Ķeguma novadā ir 4618 iedzīvotāji, no tiem
Ķeguma pilsētā 2580,
tās lauku teritorijā Tomē 705,
Rembates pagastā 1333.
Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu novadā veic 3 bibliotēkas. Attālo
teritoriju iedzīvotājus ar literatūru nodrošina Ogres CB bibliobuss.
Visu trīs bibliotēku starpā ir laba sadarbība, Ķeguma bibliotēka iespēju
robežās veic informatīvās un konsultatīvās funkcijas, taču visas bibliotēkas ir
patstāvīgas iestādes – ar savu budžetu, vadītāju.
Ķeguma pilsētas bibliotēkas darba rādītāji
Rādītāji
Lasītāju skaits

2007.
841

2008.
826

+ vai -15
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Apmeklējumu skaits

20339

20563

Izsniegums

33218

29888

+224
-3330

Attēls Nr. 1 Kopējie darba rādītāji

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, darba rādītājiem pieaugušo nodaļā ir
tendence samazināties.
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

Lasītāju s kaits

2006.g.

2007.g.

2008.g.

Attēls Nr. 2. Lasītāju skaits pieaugušo nodaļā

4800
4700
4600
4500
4400

Apmeklējums

4300
4200
4100
4000
2006.g.

2007.g.

2008.g.

Attēls Nr. 3. Apmeklējumu skaits pieaugušo nodaļā

19000
18000
17000
16000
15000

Izsniegums

14000
13000
12000
11000
10000
2006.g.

2007.g.

2008.g.
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Attēls Nr.4. Izsniegums pieaugušo nodaļā

►Bērnu nodaļā lasītāju skaits īpaši nav mainījies, izsniegums nedaudz
samazinājies, taču pieaug apmeklējumu skaits. To nosaka gan bezmaksas interneta
ieviešana, gan mūsdienu prasībām atbilstošas datortehnikas ienākšana bibliotēkā.
Kvalitatīvi pilnveidots arī bērnu nodaļas grāmatu fonds, ņemot vērā skolas mācību
programmas un lasītāju intereses.
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505

Las ītāju s kaits

2006.g.

2007.g.

2008.g.

Attēls Nr. 5. Lasītāju skaits bērnu nodaļā.
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000

Apm eklējum u s kaits

2006.g.

2007.g.

2008.g.

Attēls nr. 6. Apmeklējumu skaits bērnu nodaļā
20500
20000
19500
19000
18500

Izs niegum s

18000
17500
17000
16500
2006.g.

2007.g.

2008.g.

29/80

Ķeguma pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats

Attēls nr.7. Izsniegums bērnu nodaļā

Literatūras izsnieguma samazināšanos nosaka arī tas, ka bibliotēkas lietotāji
aktuālo informāciju meklē tieši internetā, izmantojot bezmaksas datu bāzes un citus
interneta resursus.
Pasākumi 2008.gadā
2008.gadā bibliotēkā notikušas 62 literatūras izstādes un 28 tematiskie
pasākumi. Pats svarīgākais un vērienīgākais pasākums 2008.gadā – 7.Ogres rajona
grāmatu svētki, kuri notika Ķegumā 17.oktobrī. Pasākums tika organizēts,
sadarbojoties pilsētas bibliotēkai, skolai, bērnudārzam un tautas namam. Pasākumi
dažādām vecuma auditorijām pulcēja vairāk kā 650 apmeklētāju. Svētki parādīja
mūsu gatavību uzņemties atbildību un, koordinējot dažādu iestāžu darbu, veiksmīgi
plānot un īstenot šo vērienīgo projektu. Gandarījums, ka šī gada Grāmatu svētki tika
atzīti kā labākie republikā.
Ieskatam 7.Ogres rajona Grāmatu svētku programma.
Ogres rajona 7. Grāmatu svētki 2008. gada 17. oktobrī
Ķegumā, Skolas ielā 10, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
Svētku programma


9.30 - 15.00 Grāmatu komercizstāde Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas foajē. Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaigzne
ABC”, „Jumava”, „Tapals”, „Nordik”, „Kontinents”, „Likteņstāsti”,
“Avots”.
Pircēji piedalās jauno grāmatu izlozē.
 9.30 – 16.00 Izstāde ,,Rudens krāsās Latvija” - Ķeguma pilsētas
bibliotēkā.
 9.30 – 16.00 Mākslinieka Jāzepa Osmaņa gleznu
izstāde ,,Tēvzemes dvesma” - Ķeguma
pilsētas bibliotēkā.
 9.30 – 16.00 Svētku dalībniekiem būs iespēja ierakstīt savus
vēlējumus Latvijas Vienotības
jostā – Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.
10.00 Svētku atklāšana Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē.
10.30 „Latvijas Avīzes”
un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
publiskā diskusija “Enerģētika mājsaimniecībā”. Piedalās Ekonomikas
ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Andris Kužnieks
(TB/LNNK), Maija Rubīna (EKPL), 9.Saeimas deputāts Vents Krauklis
(TP), Kristaps Bergmanis (JD), Kārlis Kamradzis (PS), Dzintars Zaķis (JL).
12.30 Rudens vira ķegumiešu gaumē. Kopīga pusdienu zupa skolas ēdnīcā.
13.30 Sarunas par dzīvi un literatūru ar rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru
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Kaijaku (Ķeguma skolas zālē.)
13.30 Sarunas par likteņstāstiem kopā ar apgāda „Likteņstāsti” vadītāju Anitu
Mellupu - Ķeguma skolā (102.kab.)
14.30 Radošā darbnīca pašvaldību un skolu preses izdevumu redaktoriem
,,Patiesība un aktualitāte”. Tikšanās ar ,,Latvijas Avīzes” vēstuļu nodaļas
vadītāju Ritu Rusku.. (Ķeguma pilsētas bibliotēkā.)
14.30 Apgāda ,,Jumava” projekts ,,Es stāstu par Latviju”. Tikšanās ar apgāda
„Gada autoru 2007” – Jāni Ūdri – grāmatas „Zigfrīda Meierovica trīs
Annas” autoru. (Ķeguma skolas zālē)
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM UN 1.KLAŠU SKOLĒNIEM –
Ķeguma novada pirmsskolas
izglītības iestādē ,,Gaismiņa”.
10.00 Pastaiga pa grāmatu lappusēm kopā ar Zvaigzni ABC.
10.45 Rudens rotaļas kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
SKOLĒNIEM (2.- 4.kl.) – Ķeguma pilsētas bibliotēkā.
10.00 Ražas laiks latviešu tautas rotaļās - kopā ar Ivetu un Vidvudu
Medeņiem. (Ķeguma skolas sporta zālē)
11.00 ,,Es savā tēvzemē” - tikšanās ar rakstnieku un mākslinieku Jāzepu
Osmani. (Ķeguma pils.bibliotēkā)
12.00 – 12.30 Ar lielo karoti pie dižā katla - kopīga pusdienu zupa skolas
ēdnīcā.
13.00 Radošā darbnīca ,,Topi, grāmatiņa!” Vadītāja Katrīna Rotgalve.
(Ķeguma pils. bibliotēkā)
SKOLĒNIEM (5. – 8.kl.)
10.00 Atmiņas par Olimpiādi. Tikšanās ar Pekinas paraolimpisko spēļu
dalībnieci Līgu Kārlieti - (Ķeguma tautas namā)
11.00 Apgāda ,,Jumava” Potera programma - (Ķeguma tautas namā.)
11.00 Tikšanās ar TV šova Latvijas princese dalībnieci Jogitu Pūpolu.
12.00 – 12.30 Spēka zupa - skolas ēdnīcā.
13.00 „Grāmata vai dators” - diskusija kopā ar psiholoģi Jolantu Lamsteri
(Ķeguma tautas namā).
14.00 Kā mācījās mūsu vecmāmiņas - Skolas muzeja apmeklējums.
(Ķeguma skolā)
JAUNIEŠIEM (9. – 12.kl) - Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.
10.00 Iepazīšanās ar izdevniecību piedāvājumu Ķeguma skolas foajē.
10.30 Erudīcijas konkurss „Par Latviju, par zemi svēto” sadarbībā ar v/a “Tēvijas
Sargs”. Vada Biruta Eglīte.(102.kab.)
11.30 - 12.30 ,,Domas lidojums” - Radošās izpausmes kopā ar mākslinieku
Jāni Anmani. (102.kab.)
12.30 – 13.30 Rudens pārsteigums - kopīga pusdienu zupa skolas ēdnīcā.
13.30 – 15.30 Pasākumi kopā ar pieaugušo auditoriju. (Skolas aktu zālē)
15.30 Svētku noslēgums un jauno grāmatu lielā loterija – skolas zālē.
Sponsori un atbalstītāji: Swedbank, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Mobilais
Telefons, Latvijas Bērnu fonds, Zemkopības ministrija, v/a Tēvijas Sargs, ceļojumu birojs “Averoja”,
Latvijas Ebreju biedrība “Šamir”, Latvijas Ebreju kopiena, Tautas partija, Jaunie demokrāti, Zaļo un
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Zemnieku savienība, apvienība TB/LNNK, Pilsoniskā savienība, Juris Visockis, Anta Rugāte, Dzintars
Zaķis (JL), Jānis Rīderers,VAS „Latvijas Valsts ceļi”,Ogres rajona padome, Ķeguma novada
pašvaldība

Foto no 7.Ogres rajona Grāmatu svētkiem Ķegumā.

Attēls Nr.8

Ķeguma

komercnovirziena skolas foajē izdevniecības piedāvā savu produkciju

Attēls
Ķeguma
bibliotēkā
dzejnieku,
un

Nr.9.
pilsētas
tikšanās ar
rakstnieku
mākslinieku Jāzepu Osmani.

Daudzi pasākumi organizēti sadarbībā ar sieviešu klubu „Ķeguma
Saulespuķes”. Notikušas dažādas lekcijas:
• „Medus produkti – mūsu veselībai”;
• Tikšanās ar psihoterapeitu Ainu Poišu;
• „Ziedi mūsu dārzā” – Kalsnavas stādaudzētavas speciālistu lekcija un
stādu tirdzniecība;
• „Izzini sevi” – psiholoģes Lilitas Sarkšņas lekcija.
Visas lekcijas pulcējušas 25 – 30 cilvēku lielu auditoriju. Iespēju robežās
pasākumus papildinām ar atbilstošām literatūras izstādēm.
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2008.gadā bibliotēkā notikuši ķegumieša Jāņa Būmaņa grāmatas „Ošas upes
krastu dziesmas un raksti” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās grāmatas autors un
viņa novadnieki – cilvēki, kuru dzīve bijusi saistīta ar Rudzātu pagastu.
Jau piekto gadu aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā Ķeguma bibliotēkā tika rīkota novada
bibliotēku darbinieku tikšanās ar Ogres CB direktori M.Jēkabsoni, direktores vietnieci
J.Mežjāni un novada domes priekšsēdētāju R.Ozolu. Tika pārrunātas novada
bibliotēku darba problēmas un attīstības perspektīvas.
Bibliotēkā regulāri notiek arī Starptautiskā soroptimistu kluba „Ogre-Ķegums”
pasākumi. 2008.gadā bibliotēkā esam uzņēmuši šīs organizācijas pārstāves no
Anglijas un Norvēģijas.
Bibliotēka iesaistās arī pašvaldības pasākumu – novada svētku, valsts svētku,
konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu!”, konkursa „Ķeguma novada
lepnums – 2008” organizēšanā. Šajos pasākumos bibliotēka veic dažādus
noformēšanas darbus kā arī piedalās scenāriju veidošanā.
2008.gada vasarā bibliotēkā tika rīkota novada pašdarbības kolektīvu – Vispārējo
Dziesmu un deju svētku dalībnieku svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja,
kurā piedalījās arī novada domes deputāti.
Bibliotēkā notikuši arī vairāki Ķeguma novada pensionāru biedrības
pasākumi. Piemēram, tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku un gleznotāju Jāzepu Osmani.
Notikušas arī apmācības darbam ar videokameru (Pensionāru biedrības projekta
ietvaros).
Bibliotēkā regulāri izliekam arī dažādas vietējo mākslinieku izstādes.
2008.gadā bijušas divas Jāzepa Osmaņa gleznu izstādes un Pāvela Devela grafiku un
fotodarbu izstādes.
Sagaidot Ziemassvētkus, bibliotēkā tika organizēta pensionāru biedrības dalībnieku
Adventes vainagu, gleznu un rokdarbu izstāde. Darbus bija iespējams arī iegādāties.
Lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēkā, esam izvietojuši norādes gan uz
informācijas stenda, gan bibliotēkas nodaļās. Lasītājiem redzamā vietā ir izlikti
bibliotēkas lietošanas noteikumi un izvietota informācija par bibliotēkā notiekošajiem
pasākumiem, pieejamajām datu bāzēm, preses izdevumiem, tematiskajām mapēm un
maksas pakalpojumiem.
Lielu uzmanību pievēršam telpu vizuālajam noformējumam, lai radītu lasītājiem
draudzīgu un estētisku vidi. Telpu tīrība un kārtība, telpaugi, vienmēr sakārtots
grāmatu fonds, glīti noformētas izstādes un norādes liek lasītājam justies gaidītam
savā bibliotēkā.
Regulāri saviem apmeklētājiem sniedzam konsultācijas darbā ar datoru, elektronisko
resursu izmantošanā, datu bāžu izmantošanā.
Lai uzlabotu bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, tika veikta lasītāju aptauja.
Aptauja
Bibliotēka mums kalpo kā vietējais zināšanu ieguves avots, kā informācijas
centrs, kurā visu vecumu cilvēki iegūst informāciju, idejas un izglītības materiālus,
paplašina savu redzesloku, pilnveido savas individuālās prasmes un iemaņas un
padziļina savu kultūras līmeni. Tādēļ Ķeguma pilsētas bibliotēka veic kārtējo
bibliotēkas lietotāju aptauju, lai uzlabotu darba kvalitāti un pilnveidotu pakalpojumu
klāstu atbilstoši lasītāju vēlmēm un ierosinājumiem.
Aptaujā piedalījās 42 lasītāji (jaunieši un pieaugušie). Aptaujas dalībnieki pozitīvi
novērtē pārmaiņas, kas bibliotēkā notikušas pēdējo gadu laikā – jauna datortehnika,
bezmaksas internets. Studenti bieži izmanto bibliotēkā pieejamās datu bāzes –
Lursoft, NAIS, Letonika. Vecāka gadagājuma lasītāji par šīm datu bāzēm interesējas
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mazāk. Studenti vēlētos vairāk aktuālas mācību literatūras ekonomikā, dabaszinātnēs
un tehnikā.
2009.gadā plānots veikt aptauju skolēnu auditorijai.
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.
2008.gadā krājuma komplektēšanai bibliotēka izlietojusi 3617 latus, no tiem
grāmatām Ls 2779, periodiskajiem izdevumiem Ls 778, elektroniskajiem
dokumentiem Ls 60.
Pašvaldība krājuma papildināšanai 2008.gadā iedalījusi Ls 2706 latus, tas ir par Ls
730 vairāk nekā 2007.gadā.
Bibliotēkas fonds 2008.gadā papildinājies ar 1311 jaunieguvumiem, no kuriem
703 ir grāmatas. Jaunieguvumi sastāda 5,5% no bibliotēkas kopējā fonda. Bērnu
nodaļas fonds papildinājies ar 307 grāmatām, pieaugušo nodaļas ar 396 jaunām
grāmatām.
Aizvadītajā gadā īpaša vērība tika veltīta krājuma izvērtēšanai un analīzei. No
bibliotēkas krājuma kopumā izslēgti 2060 eksemplāri, no tiem 1008 grāmatas, 980
žurnāli un 72 brošūras. No bērnu nodaļas krājuma izslēgti 636 eksemplāri, no
pieaugušo nodaļas 1424 eksemplāri..
2008.gadā tika abonēts 31 preses izdevums – 9 bērnu nodaļā – 21 pieaugušo 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 vai ieskanēt.
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.
Nozare
Sabiedriski politiskā literatūra
Vispārīgā nodaļa
Dabas zinātņu literatūra
Medicīnas
Ģeogrāfija
Tehnika

Bērnu nodaļa %
6,7
44
2
0,6
0,5
1,7

Pieaugušo nodaļa %
20
25,6
2,2
7
1,6
5,6
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Lauksaimniecība
0,5
0,4
Māksla
2,2
3,4
Fizkultūra, Sports
0,1
0
Valodniecība. Literatūras zinātnes
1,3
0,4
Daiļliteratūra
19,2
33,8
Bērnu literatūra
21,2
Jaunieguvumi kopā
586 eks.
725 eks.
Attēls. Nr. 10. 2008.gada jaunieguvumu (grāmatu un žurnālu) sadalījums pa nozarēm

Informācijas pakalpojumu attīstība

Ķeguma pilsētas bibliotēkā norit aktīvs uzziņu informācijas darbs – 2006.gadā
3970 uzziņas, 2007.gadā – 4011 uzziņas, 2008.gadā – 4824 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.
Kopš 2001.gada informācija par Ķeguma pilsētas bibliotēkas krājumu, kā arī
pārējo rajona bibliotēku krājumiem pieejama Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā.
Ogres CB EKK ievadīti 34% no Ķeguma pilsētas bibliotēkas krājuma. Tas atvieglo
informācijas meklēšanu gan bibliotēkas darbiniekiem, gan lietotājiem. No 2006.gada
Ķeguma pilsētas bibliotēka strādāja ar BIS Alise 3i. Jaunsaņemtā literatūra tiek
elektroniski apstrādāta un pievienota Ogres CB EKK. Līdztekus strādājam arī pie
grāmatu fonda, kurš saņemts līdz 2000.gadam, ievadīšanas EKK. 2008.gadā
bibliotēkā notika pāreja uz BIS jauno moduli – Alise 4i.
Informācijas meklēšanā tiek izmantotas arī LNB u.c. bibliotēku datu bāzes.
Uzziņu informācijas darbs tiek veikts, izmantojot bibliotēkas krājumu un
elektroniskos resursus. Saviem lasītājiem piedāvājam šādas elektroniskās datu bāzes:
• Abonēta – Lursoft;
• Bezmaksas – Letonika;
• Bezmaksas – NAIS.
Atzinīgi jāvērtē tas, ka no 2008.gada bibliotēkās bez maksas pieejamas Letonika
un NAIS. Par to esam informējuši arī savus lietotājus un snieguši konsultācijas
lietotājiem šo datu bāžu izmantošanā.
Bibliotēkas krājums daļēji ir atspoguļots Ogres CB EKK, kā arī tradicionālajos
kartīšu katalogos. Kartīšu katalogs bibliotēkas bērnu nodaļā ietver literatūru, kas
saņemta līdz 2007.gadam, pieaugušo nodaļā paralēli elektroniskajam kopkatalogam
joprojām tiek veidots arī kartīšu katalogs.
Savu aktualitāti ir zaudējušas tematiskās kartīšu kartotēkas. Tas skaidrojams ar
jauno informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām informācijas meklēšanā.
Lai veiktu kvalitatīvu uzziņu un informācijas darbu, tiek pilnveidoti lasītavu fondi,
veidotas tematiskās mapes.
2008.gada pavasarī ar Bila@ Melindas Geitsu fonda atbalstu projekta „Trešais
tēva dēls” ietvaros bibliotēka saņēma jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu
datortehniku – 7 datorkomplektus un 2 multifunkcionālās iekārtas. Tas ļāva atjaunot
interneta lasītavas aprīkojumu un norakstīt novecojušo datortehniku. 2008.gadā
bibliotēkas lietotāju rīcībā bija 12 datori, darbiniekiem 4 datori.
Jaunā datortehnika nodrošina kvalitatīvu informācijas meklēšanu un elektronisko
resursu izmantošanu. To novērtējuši arī bibliotēkas lietotāji, jo interneta lasītavas
apmeklējumu skaits ar katru gadu palielinās:
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• 2006.gadā – 6013;
• 2007.gadā – 10466;
• 2008.gadā – 10964.
Tā kā jaunā datortehnika apgādāta ar programmatūru Windows Vista, kura daļai
lietotāju nebija pazīstama, bibliotēkas informātiķe sniedza konsultācijas šīs
programmas lietošanā.
Bibliotēka sniedz arī maksas pakalpojumus – veic kopēšanu, printēšanu, skanēšanu.
Par maksas pakalpojumiem 2008.gadā ieņemti Ls 220,-.
Starpbibliotēku abonements
2008.gadā Ķeguma bibliotēkas grāmatu apmaiņa bijusi tikai ar mūsu rajona
bibliotēkām. No citām bibliotēkām – Ogres CB, Lielvārdes, Tomes, Ogresgala u.c.
esam saņēmuši 34 grāmatas. Bet citām rajona bibliotēkām esam izsnieguši 22
grāmatas (Tomes, Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles un Birzgales bibliotēkām).
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 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
plānojumu no 2003.-2015.gadam.
2. Mājas lapa www.kegums.lv
2004.gada martā tika uzsākta Ķeguma pašvaldības mājas lapas veidošana internetā.
No 2008.gada mājas lapu veido bibliotēkas informātiķe. Atsevišķa sadaļa ir veltīta arī
Ķeguma pilsētas bibliotēkai. Informāciju regulāri atjaunojam un aktualizējam.
3. Laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas”
Tā kā bibliotēkā tiek veidots arī pašvaldības laikraksts, tad šis ir arī 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 16 gadu apkopojums tiek plaši izmantots kā
novadpētniecības materiāls.
4. Arī bibliotēkas gada pārskati un pasākumu uzskaites burtnīcas ir
novadpētniecības darba sastāvdaļa – bibliotēkas vēstures liecības, kuras bibliotēkā
tiek rūpīgi glabātas.
Projektu izstrāde
2008.gadā bibliotēkā realizēti 2 projekti:
1) VKKF mērķprogramma „Bērnu Žūrija – 2008”. Projekta rezultātā bibliotēkas
bērnu nodaļai iegūtas 40 grāmatas par kopējo summu Ls 123,94.
2) VKKF programma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām”. Projekta rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļa ieguvusi 50 eksemplārus
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grāmatu par Ls 230,38, pieaugušo nodaļas krājums papildināts ar 36 grāmatām par
kopējo summu Ls 200,40. Kopā šīs kultūras programmas rezultātā bibliotēka
saņēmusi 86 grāmatas par kopējo summu Ls 430,78.
Sadarbība ar citām iestādēm, skolām, bibliotēkām
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm kā
arī ar pašvaldību.
Sadarbība ar pašvaldību
Bibliotēkas telpās notiek dažādi pašvaldības organizētie pasākumi, kuru
rīkošanā iesaistās arī bibliotēka. Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas iedzīvotāju sapulces –
par komunālajiem un māju apsaimniekošanas jautājumiem.
2008.gadā bibliotēkā notika pašvaldības organizētā dziesmu un deju svētku dalībnieku
svinīgā pieņemšana un Valsts svētkiem veltītā domes priekšsēdētāja svinīgā
pieņemšana, kurā piedalījās domes deputāti un novada iestāžu vadītāji. Bibliotēkā
notiek arī svarīgāko pašvaldības būvniecības ideju publiska apspriešana,
iedzīvotājiem pieejams Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam, un
novada domes publiskie pārskati.
Sadarbība ar Ķeguma KNV un pirmsskolas izglītības iestādi „Gaismiņa”
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar vietējo skolu un bērnudārzu. Kopīgi ar skolu
katra mācību gada sākumā tiek izstrādāti sadarbības plāni un bibliotekāro stundu
plāni. Ar skolu sadarbojamies ieteicamās literatūras sarakstu izveidošanā, projektu
nedēļas organizēšanā, projekta „Bērnu Žūrija” realizēšanā.
Sadarbojamies ar blakus esošo VPII „Gaismiņa”, vecākās un sagatavošanas
grupas audzēkņiem, organizējot bibliotekārās stundas, lai bērni jau pirmsskolas
vecumā iepazītos ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Rīkojam arī bērnu
radošo darbu izstādes.
Sadarbība ar citām bibliotēkām
Visas trīs Ķeguma novada bibliotēkas ir patstāvīgas iestādes ar savu budžetu,
vadītāju. Neviena bibliotēka neveic novada galvenās (centrālās) bibliotēkas funkcijas.
Ķeguma pilsētas bibliotēka iespēju robežās veic informatīvās un koordinējošās
funkcijas novada bibliotēkās.
Sakarā ar gaidāmo Ķeguma novada paplašināšanos – Birzgales pagasta
pievienošanos – 2008.gada nogalē pašvaldību apvienošanās projekta ietvaros tika
izveidota darba grupa, kurā ietilpa novada kultūras iestāžu vadītāji un kura apkopoja
un izstrādāja priekšlikumus kultūras iestāžu darbībai jaunajā novadā.
Kopīgi izstrādātajā attīstības vīzijā bibliotēkas kā līdzvērtīgas partneres sadarbojas un
koordinē darbu:
• Grāmatu pasūtīšanā;
• Preses izdevumu pasūtīšanā;
• Datu bāzu abonēšanā;
• Informācijas tehnoloģiju iegādē un izmantošanā;
• Lasītāju apkalpošanā un grāmatu fondu izmantošanā;
• Semināru, kursu un citu tālākizglītības pasākumu apmeklēšanā;
• Jaunu pakalpojumu ieviešanā un sniegšanā bibliotēku lietotājiem.
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Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Bibliotēkas telpās jau ilgstoši darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas:
• Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”;
• Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”;
• Grāmatu draugu klubs „Doma”.
Ar šīm organizācijām, kā arī ar novada pensionāru biedrību bibliotēkai ir laba
sadarbība un regulāri tiek rīkoti kopīgi pasākumi.
Sadarbībā ar grāmatu draugu klubu „Doma” 2008.gadā tika aizsākts jauns projekts –
darbs pie vietējo vārda mākslas meistaru dzejas krājuma izdošanas. Pirmais šāda
veida dzejoļu krājums ar bibliotēkas līdzdalību tika izdots 2004.gadā.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Arī bērnu un jauniešu auditorijā bibliotēka veic kultūras, informācijas,
izglītības, sociālās, audzinošās un izklaides funkcijas. Darbs ar bērniem un jauniešiem
ir svarīgs Ķeguma pilsētas bibliotēkas darba virziens. 57% no kopējā bibliotēkas
lietotāju skaita ir tieši bērni un jaunieši, 68% no kopējā apmeklējuma skaita veido
bērnu un jauniešu apmeklējumi, 56% no kopējā izsnieguma skaita ir izsniegumi
bērniem un jauniešiem.
Bērnu nodaļas ( t.sk. interneta lasītavas) darba rādītāji:
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegums
Izsniegums uz 1 lasītāju
Vidējais apmeklējums
Fonda apgrozība

2007.g.
508
16061
17936
35
31
1,88

2008.g.
511
16103
17845
35
31,5
1,88

+/+3
+ 42
- 91
=
=
=

Attēls nr. 11. Bērnu nodaļas darba rādītāji (2007. un 2008.g. salīdzinājums)

2008.gadā bērnu nodaļas fonds papildinājies ar 586 jaunieguvumiem, no
kuriem 307 ir grāmatas.
Pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei – Ls 693,81. VKKF projekta rezultātā saņemtas
90 grāmatas par kopējo summu Ls 354,32. Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām”
ietvaros bērnu nodaļa kā sponsoru dāvinājumus saņēmusi 31 grāmatu par Ls 121,28.
Bērnu nodaļas fondā uz 1.01.09 ir 9455 iespieddarbi, no kuriem 8304 ir grāmatas.
2008.gadā bibliotēkas bērnu nodaļa saviem lasītājiem piedāvāja 9 nosaukumu preses
izdevumus. 21% no visa grāmatu fonda veido grāmatas krievu valodā. Sakarā ar to, ka
pēdējo gadu laikā par tām ir būtiski samazinājusies lasītāju interese, grāmatas krievu
valodā netiek komplektētas.
Pamatā bērniem tiek komplektēta latviešu bērnu oriģinālliteratūra, uzziņu izdevumi,
kā arī populāri ārzemju autoru darbi. Krājuma veidošanas politiku cenšamies saskaņot
ar skolu mācību programmām.
Pasākumi bērniem un jauniešiem
Darbu ar bērniem un jauniešiem nosaka katra mācību gada sākumā izstrādātais
bibliotēkas sadarbības kopplāns ar skolu, kā arī bibliotekāro stundu plāns. 2008.gadā
notikušas bibliotekārās stundas un 12 tematiskie pasākumi bērniem un jauniešiem.
2008.gadā Ķegumā notika 7. Ogres rajona Grāmatu svētki, kuru ietvaros plaša
pasākumu programma bija plānota dažādu vecumu bērniem un jauniešiem.
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Jau septīto gadu bibliotēka iesaistās VKKF mērķprogrammā „Bērnu Žūrija”.
Sākotnēji projektā iesaistījās vairāk kā 50 lasītāju, taču grāmatu vērtējuma anketas
aizpildīja tikai 32 bērni. Vislielākā atsaucība bija 1.-2.klašu un 3.-4.klašu grupā,
vismazāk „Bērnu Žūrijas” ekspertu bija no 8.-9.klašu skolēniem.
2008.gada „Bērnu Žūrijas” grāmatu klāstu var vērtēt atzinīgi – netrūka
saistošu un aizraujošu bērnu grāmatu. Taču mūsu ieteikums – vairāk iekļaut tieši
latviešu autoru darbus. Uzskatām, ka 1.-2.klašu un 3.-4.klašu skolēniem bija
problemātiski aizpildīt „Bērnu Žūrijas” elektroniskās anketas. Šo darbu nācās veikt
bibliotekāra uzraudzībā vai arī pašam bibliotekāram. Ķeguma bibliotēkā arī
2008.gadā paralēli elektroniskajām anketām tika izmantotas arī anketas tradicionālajā
formātā. Tas ļāva mums uz vietas noskaidrot čaklākos un rūpīgākos ‘Bērnu Žūrijas”
ekspertus un populārākās grāmatas ķegumiešu vērtējumā.
Jau tradicionāli decembra vidū bibliotēkā tika rīkots projekta „Bērnu Žūrija – 2008”
noslēguma pasākums – grāmatu svētki.
Šajā pasākumā ar nozīmītēm un Ķeguma pilsētas bibliotēkas Pateicībām apbalvojām
visus „Bērnu Žūrijas” ekspertus, bet centīgākie saņēma īpašas grāmatu balvas.

Attēls Nr. 12. „Apbalvotie „Bērnu Žūrijas” eksperti

Pasākumā tika noskaidrotas grāmatas – uzvarētājas katrā vecuma grupā. Šogad lasītāji
par populārākajām atzina:
1. - 2. klašu grupā
1. vietā Boēra - Benidira M. Brīnumakmens.
2. vietā Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs.
3. vietā Nemvaltss U. Mazo vīru stāsti.
5.- 7. klašu grupā
1. vietā Rodari Dž. Pasakas pa telefonu.
2. vietā Peivere M. Vilkabrālis
3. vietā Bankovskis P.Mazgalvīši spēlē mājās.

3.- 4. klašu grupā
1. vietā Nestlingere. Vaukšķis.
2. vietā Cielēna M. Pūčumuižā mums jāpietur.
3. vietā Blūms P. Rīgas peles Ēdolē.
8. - 9. klašu grupā
1. vietā Rungulis M. Avenes.
2. vietā Vensko S. Vāvere.
3. vietā Ulberga - Rubīne K.Es grāmatas nelasu.

2008.gadā bibliotēkā izveidots īpašs buklets bērniem, kuru jaunajiem
lasītājiem uzdāvinām pirmajā bibliotēkas apmeklējuma reizē (Bukletu skatīt
pielikumā.)
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Bērni un jaunieši ir aktīvākie interneta lasītavas apmeklētāji. Vidēji dienā
interneta lasītavu apmeklē apmēram 60 lietotāju, no kuriem 80% ir tieši bērni un
jaunieši. Interneta lasītavas izmantošanas noteikumi paredz, ka primārais datoru un
interneta izmantošanas mērķis ir mācībām un darbam. Datorspēles bibliotēkā nav
atļautas.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas ēkas un telpu tehniskais stāvoklim jāvērtē kā labs. Ir iegādātas
nepieciešamās mēbeles, datortehnikas skaits un kvalitāte apmierina bibliotēkas
vajadzības. Ar Bila@Melindas Geitsu fonda atbalstu projekta „Trešais tēva dēls”
ietvaros 2008.gadā saņemti 7 datorkomplekti, 1 krāsainā un 1 melnbaltā
multifunkcionālā iekārta. Valsts dotācija Ls 1200,- tiek izlietota interneta
pakalpojumu atmaksai un datu bāzu abonēšanai.
2008.gadā veikts interneta lasītavas un kāpņu telpas kosmētiskais remonts – 7
bibliotēkas darbības gadu laikā šis telpas bija visvairāk nolietojušās. Remontam
pašvaldība iedalīja Ls 991.
2008.gadā Ķeguma pilsētas bibliotēkā tika uzstādīta videonovērošanas iekārta ar
četrām kamerām. Darbi tika veikti par pašvaldības līdzekļiem (Ls 2406). Līdz ar
videonovērošanas uzstādīšanu, novērstas pusaudžu radītās nekārtības pie bibliotēkas
ēkas, nenotiek apstādījumu postīšana un apkārtējās teritorijas pielūžņošana.
Aizvadītajā gadā bibliotēka tika aprīkota atbilstoši jaunākajām ugunsdzēsības
prasībām – izstrādāti evakuācijas plāni, iegādāti jauni, prasībām atbilstoši
ugunsdzēšanas aparāti, izliktas norādes, kā arī veikta darbinieku apmācība
ugunsdzēsības noteikumu ievērošanā.
Kā trūkums jāmin tas, ka bibliotēkai nav krātuves, līdz ar to varam uzglabāt tikai
aktīvo krājumu. To kā trūkumu akcentēja arī akreditācijas komisija. Nav telpas, kuru
varētu izmantot saimnieciskajām vajadzībām – saimnieciskā inventāra uzglabāšanai.
Kā pozitīvs notikums jāmin tas, ka 2008.gadā pašvaldība veica Skolas ielas
kapitālo remontu, kura rezultātā iela tika noasfaltēta, labiekārtota un izveidoti bruģēti
gājēju celiņi. Līdz ar to arī bibliotēkas apkārtne ieguva sakoptas un mūsdienu
prasībām atbilstošas teritorijas izskatu. Diemžēl pie bibliotēkas ēkas netika ierīkota
automašīnu stāvvieta, par ko arī mūsu apmeklētāji ir ļoti neapmierināti.

Attēls nr. 13. Skolas ielas kapitālais remonts (skats no bibliotēkas loga.)
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Arī darba apstākļus bibliotēkas darbiniekiem un vidi, kurā uzturas mūsu apmeklētāji,
varam novērtēt kā labus un piemērotus. Telpas ir gaišas, siltas un ērtas.
Bibliotēkas personāls
2008.gadā bibliotēkas personālsastāvā izmaiņas nav notikušas. Bibliotēkā
strādā 4 bibliotekārie darbinieki (1 no viņiem informātiķis).
Darbinieku izglītība
1) Bibliotēkas vadītāja Anita Biedre – augstākā speciālā;
2) Informātiķe Inese Cīrule – vidējā, mācās Latvijas Kultūras koledžas 2.kursā,
apgūst specialitāti – Bibliotēkzinātne un informācija;
3) Pieaugušo nodaļas vadītāja Sarmīte Tarvida – vidējā speciālā;
4) Bibliotekāre Valda Kurme – vidējā.
Tālākizglītības pasākumi 2008.gadā
Latvijas valsts un Bila@Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 3 bibliotēkas darbinieces –
Anita Biedre, Inese Cīrule un Valda Kurme apguvušas šādus apmācības kursus:
1) 9 st. apmācību kursu - „Lasītāju motivēšana”;
2) 36 st. apmācību kursu - „Inovatīvā darbība bibliotēkās”;
3) 45 st. apmācību kursu - „Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas
iemaņu uzlabošana”;
4) 9 st. apmācību kursu - „Efektīvas pasniegšanas metodes”;
5) 36 st. kursu – „Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu
sabiedrībā”.
Bibliotēkas vadītāja Anita Biedre vēl ir apguvusi 2 apmācību kursus:
1) 4 st. kurss projekta VVBIS ieviešanas ietvaros – „Latvijas datu bāzu
elektroniskie resursi bibliotēkām”;
2) 81 akadēmiskās st. kurss darbam ar BIS moduli ALISE 4i.
Bibliotēkas informātiķe Inese Cīrule vēl ir apguvusi E-Latvenergo un inbox
apmācības kursu.
Pieaugušo nodaļas vadītāja Sarmīte Tarvida 2008.gadā nav piedalījusies
tālākizglītības pasākumos un nav apguvusi nepieciešamās zināšanas IT pamata
prasmēs, kā rezultātā nevar strādāt ar BIS ALISE 4i. un datu bāzēm.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas darbība balstīta uz pašvaldības budžetu. Iestādes budžets tiek veidots,
par pamatu ņemot bibliotēkas iesniegto līdzekļu pieprasījumu, pašvaldības finansiālās
iespējas un attiecīgā gada novada attīstības prioritātes.
Budžets latos

25681
2006.g.

50035

2007.g.
2008.g.
32488
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Attēls Nr. 14. Pašvaldības budžeta līdzekļi Ķeguma pilsētas bibliotēkai 2006.-2008.gadā.

No pašvaldības budžeta bibliotēkas vajadzībām 2008.gadā tika iedalīti Ls 50035.
• 60% no kopējā līdzekļu apjoma veido darbinieku algas (Ls 30001). Tās
2008.gadā ir palielinātas.
• 5,4% no kopējā bibliotēkas budžeta izlietoti grāmatu iegādei un preses
izdevumu pasūtīšanai (Ls 2706).
• 12% jeb Ls 5148 izlietoti komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu
apmaksai.
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2008.gadā palielinājies par Ls 711
salīdzinājumā ar 2007.gadu.
2008.gadā līdzekļi ieguldīti arī bibliotēkas attīstībā – uzstādīta videonovērošanas
iekārta (Ls 2406) un veikts 2 telpu kosmētiskais remonts ( Ls 991). Līdz ar to var
secināt, ka finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
VKKF projektu rezultātā bibliotēka saņēmusi 126 eks. grāmatu par kopējo
summu Ls 554,72.
2008.gadā kā dāvinājumi saņemtas 178 grāmatas par Ls 357. Grāmatu svētku
sponsoru dāvinājumi – 46 grāmatas par kopējo summu Ls 190.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Piecus gadus darbojas bibliotēkas padome, kas pastiprina saikni ar sabiedrību
un padara bibliotēkas darbu atvērtāku un pārskatāmu.
Bibliotēka novadā veic arī informācijas centra funkcijas, jo bibliotēkas vadītāja veido
pašvaldības laikrakstu „Ķeguma Novada Ziņas”, bet informātiķe veido pašvaldības
mājas lapu www.kegums.lv.
Ar laikraksta un mājas lapas starpniecību bibliotēka regulāri informē savus
apmeklētājus un sabiedrību kopumā par aktuālāko un svarīgāko – par bibliotēkā
plānotajiem pasākumiem, projektu norises gaitu, sniegtajiem pakalpojumiem un
informācijas resursu pieejamību.
Bibliotēkas saikni ar sabiedrību stiprina arī tas, ka esam ģimenes bibliotēka.
Tā kā vienā ēkā atrodas gan pieaugušo, gan bērnu nodaļa un interneta lasītava, mūsu
bibliotēkā labprāt ierodas apmeklētāji kopā ar ģimeni. Dažādu vecumu un interešu
lasītāji vienlaikus var izvēlēties nepieciešamo literatūru, izmantot internetu
informācijas meklēšanai un izklaidei.
Regulāri bibliotēkā notiek dažādi pašvaldības organizētie pasākumi, iedzīvotāju
sapulces un šeit darbojošos nevalstisko organizāciju aktivitātes.
Arī bibliotēka iesaistās pašvaldības pasākumu organizēšanā – Valsts svētki, novada
svētki, skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākumi u.c.
Bibliotēkā pieejami arī svarīgākie pašvaldības dokumenti – teritorijas plānojums,
pašvaldības gada publiskais pārskats, svarīgāko būvniecības ieceru publiskās
apspriešanas materiāli, novada domes sēžu lēmumi.
2008.gadā tika veikta lasītāju aptauja, lai noskaidrotu, kā mūsu apmeklētāji
vērtē bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un bibliotēkas darbu kopumā. Lasītāju
priekšlikumi tiek analizēti un izmantoti bibliotēkas darba pilnveidošanā.
Bibliotēkā ir iekārtota „Lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca”.
Tomes bibliotēka
p.n. Tome
tālr. 50-67970
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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Dibināta 1922.gada 13.oktobrī.
Adrese: p.n. Tome, Tautas nams LV-5020
e-adrese : fagita@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga (no 02.08.1982).
Funkcijas
1. Sabiedrības informācijas centrs( datu bāze „Lursoft”; e- katalogs).
2. Izglītību atbalstošs centrs (skolēnu referātu un projektu darbu atbalstīšana,
bibliotēku mācība 5.- 9.klasei, mūžizglītība, projekti).
3.Aktuālas literatūras bibliotēka ( klasika, oriģinālliteratūra, pamatinformācijas
2.līmenis,SBA, e- izdevumi).
4.Sabiedrisko aktivitāšu centrs( literatūras izstādes, vietējās mākslas darbu
popularizācija, sarīkojumi ģimenei).
5. Novada vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas centrs
(novadpētniecības kartotēka, mapes, rokraksti).
www.kegums.lv/Kultūra/Bibliotēkas/Tomesbibliotēka
Bibliotēka atrodas Daugavas kreisajā krastā, kur lauku teritorijā dzīvo ap 600
iedzīvotāju. Apkalpojamā mikrorajonā arvien vairāk notiek ģimenes māju būvniecība
un jaunu iedzīvotāju ieplūšana. Paredzu, ka pienāks tāds brīdis, kad bibliotēka šiem
iedzīvotājiem arī kļūs par Gaismas centru.
Vietējās bibliotēkas statuss iegūts 2006.gada 3.novembra akreditācijā, bet
bibliotēka Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004.gada 28.maijā (BLB1456).
Šobrīd konkrētā teritorija piedzīvo skolas vecuma iedzīvotāju krīzi un Tomei
draud jau tā mazā centra iestāžu slēgšana. 2007.gadā jau slēgta vietējā pasta nodaļa,
2008.gadā slēgts SIA LETE PB veikals. Minētie notikumi ietekmē gan bibliotēkas
apmeklējumu, gan arī izsniegumu. Iedzīvotājiem periodiskie izdevumi ir galvenā
lasāmviela.
Bibliotēku lieto ļoti dažādas iedzīvotāju grupas, bet vislielākā joprojām ir
bērni un jaunieši ( 64 no lietotāju kopējā skaita- 122). Ja pēc dzimuma skaita
lietotājus, tad bibliotēkas pastāvīgo lietotāju vidū ir 53 stiprā dzimuma pārstāvju. 94
no 120 bibliotēkas lietotājiem ir datoru lietotāji. Pavisam maz to vidū ir pieaugušie
bibliotēkas lietotāji, lai gan viņi ir visaktīvākie lasītāji. Starp datoru lietotājiem ir tikai
puse b-kas krājuma lietotāji.
2009.gads atnāca ļoti īpašs, sakarā ar Latvijas valsts un Bila & Melindas
Geitsu fonda līdz finansēto bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros
VA ”KIS” datortehnikas un multifunkcionāro iekārtu piegādi publiskajām
bibliotēkām un specializēto kursu apmeklējumu.
Līdz ar šo notikumu, mainījās Interneta lietotāju apmeklējuma skaits (2238, no
2699 bibliotēkas apmeklējumiem), bet ievērojami samazinājās izsniegumu skaits
(- 1105 eks.). Arī bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies par 16 lietotājiem, toties
bibliotēka ieguvusi stabilu tās apmeklētāju sastāvu, kurā vairākums ir skolas bērni un
jaunatne(64).
Uzlabota krājuma kvalitāte, līdz ar jaunu dokumentālās literatūras iepirkšanas
un dāvinājumu īpatsvaru (86 jaunieguvumi pieaugušajiem bibliotēkas
lietotājiem).Krājums attīrīts no ne profila literatūras par 418 eksemplāriem un
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kopējais krājuma kopskaits samazinājies tikai par 21 eks. Arī starp abonementa
saņemto eks. skaits samazinājies par 105 eksemplāriem, kaut arī pieaugušie
bibliotēkas lietotāji lasāmvielas izvēlē , galvenokārt, balstījusies uz SBA. Mainījies
arī SBA lietotāju sastāvs un arvien vairāk bibliobusu apmeklē bibliotēkas lietotāji.

Bibliotekārei
izvēlēties
grāmatas
saviem
lasītājiem ir
atbildīgs
darba
moments.

2008.gads nozīmīgs ar to, ka vairs netiek veikti bibliogrāfiski izraksti, darba
noslogotības dēļ. Tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu izsnieguma un
tematisko mapju kvalitāti. Lietotāji joprojām bibliotēkā var saņemt informāciju par
aktualitātēm novadā, rajonā, republikā.
Bibliotēka vēl joprojām ir pārmaiņu gaidās( telpas, aprīkojums, automatizētā
apkalpošana). Kamēr nav plašākas telpas, bibliotēka vietējās amatieru mākslinieces
darbus izvieto bibliotēkā samērā pieticīgi, bez izstāžu popularizēšanas un atklāšanas:
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Pirmais dators lietotājiem bibliotēkā ienāk 22.03.2005.
Interneta pieslēgums (OIC) no 30.11.2004.
2005.gada 26.07. saņemti vēl divi datori no LNB AB.
2008.gada 17.janvārī no Ķeguma Pensionāru biedrības saņemts viens datorkomplekts
ar programmatūru pieaugušajiem datorlietotājiem.
2008.gada 31.martā – pieci datoru komplekti un krāsu multifunkcionārā iekārta no
KIS (Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības
projekta ietvaros).
No 2007.gada 1.janvāra Interneta lietotāji tiek atsevišķi uzskaitīti, diferencējot
pieaugušos un bērnos. Bērni apmeklē bibliotēku kā Interneta lietotāji 3 reizes vairāk,
nekā pieaugušie Interneta lietotāji. Līdz ar iepriekš minētā projekta datoriem, arī
apmeklējums 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, pieaudzis par 149.
Bibliotēkā ir pieejami visi novadā noteiktie maksas pakalpojumi ( Noteikumi
Nr.1 2007.gada 17.janvārī) - kopēšana, datoru izdruka, dokumentu skanēšana un
dokumenta sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma, informācijas ierakstīšana
kompaktdiskā.
Gads
2008
2007

Kopēšanas pakalpojumi (
Ls)
4.24
4.88

+ vai -0.64
+1.63

Printēšanas
pakalpojumi ( Ls)
8.49
10.92

+ vai -2.43
-2.83
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2006

3.25

13.75

Visvairāk tiek veikta datorizdruka vidusskolēniem, mazāk pieaugušajiem
lietotājiem. Dokumentu kopēšanu reti izmanto iedzīvotāji. Ja grāmatu vēlams
neizsniegt, tad izsniedzu kopētu materiālu bez maksas. Tas ir ērti lietotājam un
bibliotēkai. Manuprāt, bibliotēka nepietiekoši popularizējusi iedzīvotājiem pieejamos
pakalpojumus, jo 2008.gadā tie nedaudz samazinājušies. Varbūt viens darbinieks
tomēr jūtas pietiekoši noslogots, lai meklētu sev vēl papildus darbu bibliotēkā?
Man kā darbiniecei liekas pietiekoši izvietoti ziņojumi, gan arī ar b-kas
dokumenti, kas saistīti ar lietotāju apkalpošanu, bibliotēkas telpā, gan arī pirmā stāva
koridorā.2008.gadā esošajiem datoru lietotājiem sniegtas individuālas konsultācijas,
bet nav apmācīts neviens datorprasmēs, jo to neparedz jau minētie pašvaldības
noteikumi Nr.1.
Galvenais pakalpojums-bezmaksas Internets ( no 01.01.2007), kurš sagādā
krietnas raizes darbiniekam, izdevumus pašvaldībai, jeb valstij, bet neierobežotas
ērtības lietotājam. Tieši šis bezmaksas pakalpojums prasa darbinieka tiešu klātbūtni,
kas nav iespējama Tomes bibliotēkā, mazās telpas kvadratūras dēļ. Iesaku pašvaldībai
būt tālredzīgai un nepārraugāmās telpās izvietot video novērošanu.
Pastāvīgas datu bāzes abonēšanas trūkums nebūt nav jūtams, jo lietotāju
sastāva vairākums izklaidējas Internetā.
Gads

Lasītāju skaits

2008
2007
2006
2005
02004
2003
2002
2001

122
143
138
130
122
122
133
120

Bibliotekārais
aptvērums
18,7
22
20,94
19,5
19,6
18,4
20,78
18,75

Izsniegums

Apmeklējums

3992
4135
5097
5630
5006
5474
4704
5469

2699
2550
1966
2057
1530
1987
1584
1661

Ķeguma novada Tomes bibliotēkas apmeklējums
Gads
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Apmeklējums
2699
2550
1966
2057
1530
1987
1584
1661
1918

Vid. apmeklējums
22,12
17,8
14,24
16
12
16,3
12
13,84
15,34

Dienas vid. apm.
14,5
11,91
8,69
9,1
6,6
8,7
8,04
7,28
8,19

No 2007.gada 1.janvāra Interneta lietotāji tiek atsevišķi uzskaitīti, diferencējot
pieaugušos un bērnos. Bērni apmeklē bibliotēku kā Interneta lietotāji 3 reizes vairāk,
nekā pieaugušie Interneta lietotāji. 2008.gadā no 2699 bibliotēkas apmeklētājiem
2238 ir Interneta lietotāji. Interneta lietotāji, savukārt, dalās, grāmatu un periodisko
izdevumu lasītājos un nelasītājos.
Paredzu, ka bibliotēkas lietotāju apmeklējums var tikai pieaugt, ja lietotājiem
tiks piedāvātas modernas tehnoloģijas un ar tām saistīti pakalpojumi ērtā, plašā telpā,
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lietotājiem ērtā darba laikā. Ja mainīsies vietējā infrastruktūra, būs nepieciešama arī
darba laika maiņa.
No 2001.gada 13.decembra bibliotēkas darba laiks ( 9-17) ir nemainīgs,
lietotāji tiek apkalpoti 4 dienas nedēļā, t.sk., arī sestdienā. Piektā darba dienaceturtdiena , noteikta par organizatorisko darba dienu, izmantota dažādiem ikdienas
darbiem, citu iestāžu apmeklējumam, preču iegādei, t.sk. arī grāmatu komplektēšanai,
semināru un kursu apmeklējumam. Manuprāt, darba laiks ir ļoti atbilstošs un
bibliotēkā pēdējais lietotājs iziet tieši plkst.17.00 uz tuvējām mājām, jeb pašvaldības
transportu skolēniem. Vienu nedēļu mēnesī, sakarā ar vienīgā darbinieka studijām,
bibliotēka ir slēgta lietotājam tikai 3 darbdienas. Tādejādi atsevišķos gadījumos ir
bijusi bibliotekāra pretimnākšana skolēniem un studentiem.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Tiek veikta, saskaņā ar 01.03.2006.gadā apstiprināto „Krājuma attīstības
koncepciju līdz 2010.gadam.
Lai pēc plāna organizētu krājuma optimālo lielumu( ~6910 eks.), jānoraksta
970 iespied vienības un jāpiekomplektē 2009 jaunieguvumus. Pat nenorakstot neko,
līdz 31.12.2010 nav iespējams piekomplektēt 1039 iespied vienības, jo gadā vidēji
ienāk ~500 eks. Vēl jo vairāk, obligāti jānoraksta līdz 2005.gadam( iesk.) ienākošie
1105 periodisko izdevumu eksemplāri. Tādā gadījumā nedrīkstēs izslēgt jaunākā
skolas vecuma nolietotos grāmatu un brošūru eksemplārus.
Paredzu, ka krājuma kopskaits sastādīs uz 2010.gada 31.decembri 5500
eksemplārus. Iespējams, ka plānošana nav īpaši sekmīga izdevusies un
piekomplektējamo eks. skaits 1,2,3,9 nodaļās un 5.nodaļā var mainīties vietām.
Manuprāt, tikai 91 nodaļā ir uz doto brīdi kritisks stāvoklis. Ceru, ka vismaz
pusi no paredzētā jaunieguvumu eks. varēs šajā nodaļā piekomplektēt.
Krājuma organizācijas politika pavisam vienkārša- aktuālas literatūras
bibliotēka, kurā krājuma vidējais vecums nebūtu vairs 1997.gads, bet vismaz
2000.gads. Bibliotēka ir paredzējusi sasniegt pamatinformācijas2.līmeni, nodrošinot
arī Ķeguma komercvidusskolas audzēkņus, kuri dzīvo Tomē, ar papildus literatūru.
Bibliotēkā plaši pārstāvēta dokumentālā literatūra mūžizglītībai.
Informācijas pakalpojumu attīstība.
Bibliotēkā joprojām ir alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogs un abos
tiek ieplūdinātas jaunieguvumu kartītes un izņemtas norakstīto izdevumu kartītes.
Ne vienmēr e-katalogs pieejams un bibliotēkā esošais katalogs ir drošs pamats
uzziņai. Bibliotēkā vēl nav sākts darbs pie sava e-kataloga un tiek izmantots Ogres
CB elektroniskais kop katalogs, kurā iekļautas arī Tomes bibliotēkas krājums no
2001.gada. Jaunieguvumu saraksts tiek regulāri nosūtīts Ogres CB komplektēšanas
nodaļai. Arī pēc novada mājas lapas lietotājs var iepazīties ar konkrētā gada
jaunieguvumu diferencētu sarakstu. Tādejādi vērojama laba krājuma attīstības
pārskatāmība.
Bibliotēkā bijušas pieejamas datu bāzes www.letonika.lv un www.nais.lv
Latvijas valsts un Bila& Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto publisko bibliotēku
attīstības projekta ”Trešais tēva dēls” ietvaros. Bibliotēkai 31.01.2008
noslēdzās 3 mēnešu abonements datu bāzei www.lursoft.lv. Pagaidām vēl nav
lietotāji izteikuši vēlmi lasīt preses izdevumus Internetā, bet drīz tā rīkoties piespiedīs
straujā preses izdevumu abonēšanas mazspēja. Paredzu, ka tieši šī datu bāze būs
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lietošanai pieprasīta jau 2010.gadā. Vairāk izmantota bijusi datu bāze
www.letonika.lv .Bibliotēka nav izveidojusi nevienu datu bāzi.
Joprojām bibliotēka var būt lepna, ka bibliotēkas abonētie ik gadu periodiskie
izdevumi (1997-2007) bibliografēti dažādās tematiskās kartotēkās un Uzziņu
katalogā. Uzziņu katalogā ir paplašināta informācija par rajonu minētās hronoloģijas
robežās, bet par novadu atsevišķā novadpētniecības kartotēkā.
2008.gadā lietotājs nav pieprasījis tematisku uzziņu, kura būtu vērtējama
( 0,50Ls) kā maksas pakalpojums. Tematiskās uzziņas ( kopskaitā~30) bijušas par
tradicionālām tēmām kultūras vēsturē, vēsturē, dabaszinātnēs, medicīnā,
lauksaimniecībā. Ikdienā bibliotekāram nākas saskarties ar ( 3-5) dažādām mutiskām
faktogrāfiskām un adresālām uzziņām. Gadā to skaits ir ~ 930. Dažkārt uzziņu
sniegšanā izmantoju e-kartotēku ar dažādām mājas lapu adresēm.
Aktuālā informācija no „Latvijas Avīzes” ,Ogres rajona, kā arī pašvaldības
laikrakstiem, tiek kopēta un ievietota mapē ”Aktualitātes”. Ar laiku var veidoties sava
veida Latvijas ikgadējā notikumu hronika.
Mēs, Ogres rajona iedzīvotāji un grāmatu lasītāji, varam ļoti, ļoti lepoties, ka
pa visdažādākiem maršrutiem pie visdažādākiem lasītājiem dodas Ogres CB
bibliobuss ar samērā universālu, lietotājiem aktuālu grāmatu krājumu. Konkrēti
Tomes bibliotēkai tā ir iespēja iegādāties vairāk dokumentālo literatūru, mazāk
ārzemju bestsellerus, kuriem gan trūkst līdzekļu, gan vieta plauktā. Joprojām
bibliobuss pilnībā nodrošina krieviski lasošos bibliotēkas lietotājus un tos, kuriem
pietrūkst lasāmviela oriģinālliteratūrā un ārzemju tulkotajā literatūrā. Kopā no Ogres
CB, Ogres CB bibliobusa, Ķeguma novada Ķeguma pilsētas un Rembates pagasta
bibliotēkas saņemti 142 eks. grāmatu, šoreiz gan par 179 eks. mazāk kā 2007.gadā.
Novadpētniecības darbs.
2008.gadā joprojām attīstītas 38 novadpētniecības mapes . Ir izveidotas dažas
jaunas mapes, galvenokārt, par rajona kultūras dzīves notikumiem un ievērojamām
personībām, literātiem. Arī ikgadējā Dzejas dienā pie Tomes ļaudīm pamatskolā
viesojās mūsu „Zelta fonds”- Jāzeps Osmanis. Tagad mums arvien biežāk rodas
iespēja iepazīt J. Osmani arī kā mākslinieku. Arī Tomes bibliotēkai ir iecere J.Osmaņa
glezniņas izstādīt jaunās, izremontētās telpās. J. Osmanis kā dzejnieks ir ļoti draudzīgs
bibliotēkai.
Novads bibliografēts Novadpētniecības kartotēkā, bet materiāli par novadu
ceļo pa bibliotēku no viena atsevišķa stūrīša uz otru un šobrīd trūkst vietas to ērtai un
uzskatāmai izvietošanai.
Kā jau minēju sākumā, bibliotēkā daudzkārt izstādīti visdažādākās tehnikās
vietējās amatiermākslinieces Ainas Zagorskas un viņas meitas, bijušās Ogres Mākslas
skolas audzēknes darbi.
Projektizstrāde
2008.gadā izstrādāti divi projekti VKKF- „Lasīšanas veicināšanas
programma” un „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.
Atbalstīts tikai projekts bērniem- „Lasīšanas veicināšanas programma”. Bibliotēkai tā
ir vienīgā iespēja mobilizēt lasīt gribošos skolēnus, jo arvien vairāk skolēni izmanto
tikai Interneta informāciju. Gadās, ka kādā gadā, nezināmu iemeslu dēļ, projekts
jaunām grāmatām netiek atbalstīts. Tādejādi bibliotēka zaudē tādu dokumentālo un
daiļliteratūru, kuru nevar atļauties iegādāties.
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Sadarbība ar citām iestādēm, skolām, bibliotēkām
Tomes bibliotēka savā darbībā ir paredzējusi izglītību atbalstošu funkciju un,
iespēju robežās, to arī realizē. 2007./2008.m.g. bibliotēka uzturēja rūpi par bibliotēku
mācību, bet 2008./2009.m.g. ne skolai, ne Tomes bibliotēkai nav radusies šāda vēlme
niecīgā skolēnu skaita dēļ. Manuprāt, skolas un bibliotēkas attiecības epizodiski
bojāja OIC pakalpojuma nepieejamība un Interneta tehnisko ierīču atrašanās
bibliotēkas telpā, kā arī nespēja vienoties ar skolas bibliotekāru par skolas bibliotēkas
inventarizāciju, kur iniciatīva bija jāizrāda tieši skolai. Rezultātā- abu iestāžu pilnīga
norobežošanās. Tautas nams pilnībā pārņēma šo brīvo sadarbības iespēju un
bibliotēka no laba sadarbības partnera kļuva par nevēlamu sadarbības partneri.
Protams, bibliotēka varēja šo savstarpējo nesaprašanos neievērot, bet uzspiesta ieceru
realizācija nevar vainagoties ar panākumiem. Mierinu sevi, ka cienījamie pedagogi
apmeklē novada mājas lapu un redz, kas jauns Tomes bibliotēkā. Tā kā skolas bērni ir
galvenie Interneta pakalpojuma izmantotāji, tad visas iespējas ir darbiniekam uz
vietas realizēt savus nelielos projektiņus. Arī „Bērnu Žūrijas” projektu bibliotēkai
nācās vienai realizēt, rezultātā izpalika noslēguma sarīkojums. Ar skolas
administrāciju un tās pedagogu kolektīvu nav sadarbība kopš 2008.gada oktobra .
Ar Tomes tautas namu ir neliela sadarbība, kopējot materiālus nodarbībām,
apmeklējot tautas nama kvalitatīvi organizētos pasākumus.
Ar pašvaldību bibliotēkai joprojām ir laba sadarbība, jo bibliotēkas prasības ir
minimālas un domes darbinieki pretimnākoši, un smaidoši. Tieši cilvēka faktors ir
noteicošais sabiedriskajās attiecībās un paldies par tik jauku uzņemšanu domē!
Dome prot savus darbiniekus motivēt darbam un ar jaunā izpilddirektora A. Balbārzda
stāšanos darbā arī disciplinē. Dome izrādīja bibliotēkai pretimnākšanu un iegādājās
bijušā veikala ēku ar mērķi tuvākā nākotnē izvietot bibliotēku. Ja šī iespēja
realizēsies, bibliotēka varēs sekmīgi turpināt kādreiz tik labo darbu, gatavojoties
jaunai akreditācijai 2011.gadā. Ar sapratni tika uzņemts jaunā budžeta projekts
2009.gadam. Bibliotēka ir spējīga izdzīvot ar samazinātu finansējumu.
Regulāra ik mēneša tikšanās ir ar Ogres CB bibliobusu, retāk ar pārējām
novada bibliotēkām. Paldies Ķeguma pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Biedrei par
novada bibliotēku dzīves rūpi, pulcinot kolēģus bibliotēku nedēļā u.c. sarīkojumos.
Pierasta, bet nenovērtējama ir Ogres CB sadarbība ar visām Ogres rajona
bibliotēkām! Mēs nebūtu tās, kas esam, ja nebūtu tik labā Ogres CB kolektīva.
Savstarpējas pieredzes bagātināšanās, kursi un semināri, kuros varējām ne tikai
intensīvi mācīties, bet arī relaksēties (domāju īpaši uzaicinātos Cilvēkusvieslektorus).”Trešā tēva dēla” kursi bija tie, kuros apguvām visu nākotnes bibliotēkai
nepieciešamo, bet, pats galvenais, lieliski mācījāmies sastrādāties kolektīvā! Paldies
Ogres CB vadībai, ka cilvēks-darbinieks- joprojām vislielākā autoritāte un nav
aizmirsta neviena jubileja, vai notikums! Pateicoties Ogres CB lielajai pieredzei
Grāmatu svētku organizēšanā, tie ir izdevusies ikvienai Ogres rajona novada, vai
pagasta bibliotēkai. Neatsveramas ir Ogres CB rūpes par taisnīgu dāvanu karšu sadali
visām mūsu bibliotēkām
Darbs ar bērniem un jauniešiem
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Gads

Lasītāju skaits (līdz 18
g.)

Apmeklējumu skaits
( līdz 18 g.)

Izsniegumu skaits
( līdz 18 g.)

2008
2007
2006
2005
2004
2003

64
90
74
72
63
54

2062
1943
1245
1376
980
1307

1240
1984
2422
2642
2472
2872

Pēc tabulas, vērojot un salīdzinot, dažādu gadu skaitliskos rādītājus, var
spriest, ka lasīt prieks 2008.gadā ir krietni samazinājies, bet apmeklējums ievērojami
palielinājies. Noteicošais nav bērnu un jauniešu skaits. Problēma- bezmaksas
Internets. Var jau vainot bibliotekāru, ka neprot pasniegt grāmatu, ieinteresēt lasīšanā.
Tomes bibliotēkā raksturīgi tas, ka tikai „Bērnu Žūrijas” grāmatas bija stimuls
lasīšanai tikai 10 skolēniem. Darbs ar šo projektu ir nerentabls darbiniekam, bet
bibliotēkai tā ir vienīgā iespēja dažādot krājumu visām skolēnu lasītāju grupām.
Novērots, ka šīs grāmatas skolēni lasa īpaši aizrautīgi un bērnu grāmatu kvalitāte ir
krietni uzlabojusies.2008.gadā pirmo reizi bibliotekāre saskārās ar grūtībām šo
projektu pabeigt, jo grāmatu lasīšana bija ļoti ieilgusi. Varbūt daļēji arī tāpēc, ka tā
bija tikai bibliotēkas rūpes. Kā jau minēju, šoreiz nebija „BŽ” noslēguma sarīkojums
un lielākas balvas izpalika.
Sistemātiski bibliotēkā var skatīt literatūras izstādes 3 bērnu vecuma grupām,
arī bibliotēkas iekārtojums to veicina. Vislabāk aprūpēti bibliotēkā ir pirms skolēni, to
skaits svārstās ik gadus līdz pieci. Pirms skolēni šogad tikuši pie 16 jaunām un
interesantām grāmatām, kuras veicina ne tikai satura apguvi, bet arī rotaļas. Bez
„B Ž” grāmatām , bibliotēka jaunākā skolas vecumam iegādājusies 7 jaunas grāmatas.
5.-7.klašu skolēni nodrošināti papildus ar 12 pašas b-kas komplektētām grāmatām,
galvenokārt, dokumentālo literatūru. Arī šīs lasītāju grupas dokumentālās literatūras
krājums nemitīgi jāatjaunina, lai skolēnam būtu ko izmantot referātu sagatavošanā un
redzes loka paplašināšanā. 8.- 9.klases skolēniem nav atsevišķi izdalīta lasāmviela, to
bibliotēkā var izraudzīties vai pie pieaugušo literatūras, vai pie 5.- 7.klašu krājuma.
Bibliotēkā bieži apmeklētāji vidusskolēni un daži studenti, kuriem nereti Internets
nepieciešams mācībām. Pamat skolēni Internetu izmanto pārsvarā izklaidei, arī
ieteicamo literatūru pamat skolēniem neliek lasīt. Ar ieteicamo literatūru bibliotēka
var nodrošināt skolēnus gandrīz 100%. Krājumā šī literatūra ir izdalīta atsevišķi pa
klasēm.
Ik gadus skolēni ir galvenā publika vietējai Dzejas dienai, kuras galvenais
viesis pērn bija Jāzeps Osmanis Tomes pamatskolā. Lauku skolēniem iegādāties klāt
pievestas grāmatiņas negadās bieži. Šoreiz tikšanās ar dzejnieku un mākslinieku J.
Osmani, bija galvenais 2008.gada notikums bibliotēkas dzīvē.
2008.gadā bijušas tikai 2 bibliotekārās stundas, izliktas bibliotēkā pieejamo 2
bērnu zīmējumu tematiskās izstādes , bet Bibliotēku nedēļā 5.-7.klašu skolēni
iepazīstināti ar jaunieguvumiem bibliotēkā.
Tātad 2008.gadā bijuši 5 pasākumi tikai bērniem, bet sestais- tikšanās ar
dzejnieku J. Osmani - sarīkojums jauktai auditorijai.
Pasākumu organizēšanā trūkst vietējo kultūras un izglītības iestāžu
saliedētības un katra strādā, galvenokārt, tikai savām interesēm. Piemēram, bibliotēkai
jāfinansē Dzejas dienu sarīkojums, kurš parasti top kā sadarbības sarīkojums un
citām, ar lasītprasmes rosinošām, aktivitātēm nesanāk pašvaldības piešķirtais
finansējums bibliotēkai.
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Manuprāt, lai uzlabotu darbu ar bērniem Tomes bibliotēkā, jāveic obligāti
kāda inovatīva darbība. Daudz šajā darbā nozīmētu piemērota bērnu nodaļas telpa ar
mūsdienīgu aprīkojumu. Datori nevar atrasties līdzās grāmatām, tas jau ir pierādījies
praksē. Daudzi datoru lietotāji neizmanto bibliotēkas krājumu un pastāv risks krājuma
sajaukšanai, grāmatu apzinātai bojāšanai.
Bibliotēkas materiālā stāvokļa un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas Tomes tautas nama 2.stāvā un krājums, kā arī datori
izvietoti 47 kvadrātmetros. Joprojām saglabāts balts galds ar 3 ierobežotām lasītāju
vietām un galdiņš pirms skolēniem ar vienu lasītāja vietu. Pirms skolēniem un
1.-4.klašu skolēniem ir morāli novecojusi telpu iekārta. Plānoti, pēc krīzes laikā,
jauni bibliotēkas speciālie grāmatu plaukti . Vadītājas kabinets ar lietotāju
apkalpošanas galdu un tehnisko aprīkojumu ( arī komutācijas skapis) atrodas citā,
mazākā telpā, kurai konstatēta 5.darba drošības riska pakāpe.
Lietotāju rīcībā ir kopskaitā 9 datori, no kuriem divi jau morāli novecojuši.
Izņemot novecojušo un nelietoto datortehniku un morāli novecojušo bērnu nodaļas
inventāru, iespējama telpas pār organizācija. Par to ir vērts padomāt krīzes laikā.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks- bibliotēkas vadītājs un veic visus ar
bibliotēkas darbību saistītus darbus. Darbinieks apmeklējis Ogres CB organizētos 5
seminārus un 6 kursus projekta ”Trešais tēva dēls” ietvaros. Darbinieks studē Latvijas
Kultūras koledžā kultūras menedžmentu. Darbs ir paveicams, tikai nākotnē
nepieciešama datoru lietotāju video novērošana.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums atbilst MK noteikumiem Nr.415.
Bibliotēkas finansējuma avoti ir:
Pašvaldības budžets 8888 LVL
Valsts dotācija LV un Bila & Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros) 930 LVL
Maksas pakalpojumi 12 LVL.
Bibliotēkā kopā ienākuši 9830 LVL ( +1376 LVL)
Kārtējie izdevumi sastāda 9830 LVL.
Darba samaksai patērēti 4622 (+ 1185 ) LVL; sociālajām iemaksām 1121 (+80) LVL;
Krājuma komplektēšanai 901 (+57) LVL.
Uz 1 lietotāju izlietoti 80 (+27) LVL;
1 apmeklējumam 3,64 (-0.23)LVL;
1 izsniegumam 2,46 (+0,97) LVL
Papildus piesaistīti 50 eks. dāvinājumi par kopējo summu 132.50 Ls
VKKF projektā ”Lasīšanas veicināšana bērniem” 20 eks. par kopējo summu 61.97
Ls.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
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Aktuālākā informācija par bibliotēku pieejama novada mājas lapā
www.kegums.lv/kultūra /bibliotēkas/Tomes bibliotēka
Vispārēja informācija atrodama Ogres rajona pašvaldību portālā
www.ogre.lv/lv/kultura/bibliotekas/rajona-pašvaldību-bibliotekas/keguma-novadatomes-biblioteka
Statistikas dati, kontaktinformācija
www.kulturaskarte.lv/Bibliotēkas /Ķeguma novada Tomes bibliotēka
www.biblioteka.lv/LibraryInfo/ page /Biblioteka 591.aspx
2008.gads aizritējis bez publikācijām par Tomes bibliotēku, jo samērā lielā slodze
vienam darbiniekam, kurš arī ir students, kavēja atskatīties uz ikdienas
neikdienišķībām.
Ejot laikam līdzi, kad notiek novadu pilnveidošanās, arī bibliotēkas vadītājai
nākas sniegt liecību par bibliotēkas misiju un uzdevumu realizāciju novada
darbiniekiem.
Jebkura valsts, pašvaldības, bibliotēkas, aktualitāte, kas varētu būt noderīga
nedaudzajiem lasītājiem, ir izvietota bibliotēkā.
Bibliotēkā nav veikts neviens pētījums, kurā būtu saredzama bibliotēkas darba
kvalitāte.
Bibliotekāra darba kvalitāti bieži ietekmē bērnu nekorektā uzvedība
bibliotēkā, lietojot Internetu, vai arī pretdarbība Interneta piekļuvei tad, kad vēlas
lietotājs, piemēram, ceturtdienās, kas ir organizatoriskās darba dienas, vai arī laikā,
kad darbinieks apmeklē mācību sesiju.

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

Bibliotēkas darbības
vispārīgs raksturojums.
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
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pēc padoma, palīdzības- varu to saņemt gan Ķeguma pilsētas vidējais bibliotēkā, gan
Ogres Centrālajā bibliotēkā. Savstarpēja sadarbība dažādos jautājumos notiek arī ar
trešo Ķeguma novada bibliotēkuTomes 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.
Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos. Bibliotēkas lietotāju vidējais vecums35gadi. Bibliotēkas lietotāju izglītības līmenis- gan augstākā, gan vidējā, gan
pamatizglītība. Bibliotēkas lietotāju ekonomiskais statuss- strādājošie, pensionāri,
bezdarbnieki, skolnieki, studenti. Bibliotēku apmeklē arī pirmsskolas vecuma bērni.
Visbiežāk bibliotēku apmeklē, bibliotēkas pakalpojumus izmanto dažāda vecuma
bērni un jaunieši. Bibliotēkai patiešām ir 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 pamatskolas 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.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
Ar 2008.g.septembri bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem 62 stundas nedēļā:
Darba dienās no 8.00 līdz 19.00 un sestdienās no 11.00 līdz 18.00. Uzskatu, ka ir
izdarīts viss iespējamais, lai iedzīvotāji varētu apmeklēt bibliotēku viņiem
piemērotākajā laikā. Apmeklētāji atzinīgi novērtē iespēju izmantot bibliotēkas
pakalpojumus sestdienās- daudzi strādā ārpus Rembates, darbdienās atgriežas mājās
vēlu. Lai arī strādājam līdz 19.00, nevarētu pagūt . Bibliotēkas darbs sestdienās
apmierina bērnus un jauniešus- var sameklēt mācībām nepieciešamos materiālus,
satikt draugus, izklaidēties. Vasarā, atvaļinājumu laikā, bibliotēkas darba laiks
mainījās. Jūlijā bibliotēka bija atvērta 16 stundas nedēļā, augustā- 35 stundas nedēļā.
Bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas. Grāmatu un periodikas izdevumu augsto cenu
dēļ bibliotēkas pakalpojumus labprāt un bieži izmanto pensionāri, bezdarbnieki, mazu
bērnu māmiņas, mājsaimnieces. Tas ir saistīts ar vispārējo ekonomisko un sociālo
situāciju valstī.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
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
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* 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 (pievienota diagramma par 2008.g.saņemtajiem iespieddarbiem). Lai
bibliotēkas fonds būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, nepieciešams strādāt pie krājuma
izvērtēšanas, atslogojot to no neaktuālas un maz pieprasītas literatūras.
Informācijas pakalpojumu attīstība.
Sakarā ar jauno tehnoloģiju ienākšanu pilnveidojas bibliotēkā sniegtie
pakalpojumi, palielinājās apmeklētāju skaits. Lai uzlabotu apmeklētāju apkalpošanas
kvalitāti, ar 2008.gada 18.augustu darbā tiek pieņemta informātiķe, kas strādā ar
datorapmeklētājiem.
Informācijas pakalpojumu attīstībā liela nozīme ir „Trešajam tēva dēlam”.
„Trešais tēva dēls”- Latvijas vēsturē nebijis bibliotēku attīstības projekts, jauna
gaisma un dzīvība visās 874 Latvijas pašvaldību bibliotēkās:
• ātrgaitas bezvadu internets
• garantēta interneta izmantošana bez maksas
• vismūsdienīgākie datori
• īpaši apmācīti darbinieki.
Projekts palīdz Latvijas publiskajām bibliotēkām kļūt modernākām un ar
mūsdienīgiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem. Projekta ietvaros mūsu
bibliotēka 2008.gada aprīlī saņēma 4 jaunus datorus, krāsu multifunkcionālo iekārtu,
2 WEB kameras, 4 austiņas, papildu toneru komplektu (melns+ 4kr.). Pašreiz
bibliotēkā ir 9 datori, 3 printeri, 1 multifunkcionārā iekārta. Multifunkcionāro iekārtu
apmeklētāji lieto ļoti bieži. Apmierināti- agrāk bibliotēkā kopētāja nebija, gājām
augšā pie sekretāres. Ne vienmēr sakrita darba laiki, jo pagasta māja sestdienās un
vēlās vakara stundās nestrādā. Pašreiz šādas problēmas vairs nav.
Novadpētniecības darbs.
Novadpētniecības materiāli tiek vākti un kārtoti. Šī krājuma daļa sastāv no
grāmatām un tematiskajām mapēm. Papildināti materiāli par Rembates pamatskolu.
Izmantoti A.Ābolas, Dz.Loss u.c. ģimeņu foto albūmi, stāstījumi. Turpinu par pagasta
kultūras dzīvi- iedzīvotāju stāstījumi, personīgie foto albūmi (pārkopējot vai
skenējot).
Sadarbība ar citām iestādēm, skolām, bibliotēkām.
Bibliotēkas sadarbības partneri ir Ķeguma novada Tomes bibliotēka, Ķeguma
pilsētas bibliotēka, Ogres centrālā bibliotēka, Ķeguma novada dome.
Darbs ar bērniem un jauniešiem.
2008.gada pavasarī no marta līdz jūnijam bērni piedalījās Latvijas
Ornitoloģijas biedrības organizētajā gājputnu novērošanā. Aizpildīja anketas, kad un
kādi putni atgriežas. Jūnija sākumā anketas sūtījām uz norādīto adresi. Bibliotēkā
darbojas bērnu rokdarbu pulciņš „Čaklās rokas”. Piedalās jaunākā skolas vecuma un
pirmsskolas vecuma bērni. 2008.gadā - 10 dalībnieki. Pulciņa darba sezona no
septembra līdz maijam. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, svētdienās. Vada
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Dzintra Loss. Par darbu ar bērniem Dzintrai Loss ir noslēgts darba līgums, maksā
Ķeguma novada dome. Vairākas reizes gadā pulciņš rīko lielākas izstādes, mazākas
mainās katru nedēļu (skat.pievienotos att.). Pulciņa dalībnieki piedalās bibliotēkas
telpu izrotāšanā uz Ziemassvētkiem, Lieldienām, u.t.t Kopā strādā, kopā arī svētkus
svin- vārda dienas, dzimšanas dienas, Ziemassvētkos pašiem sava „Eglīte” bibliotēkā.
Pavasaros noslēgumu svin ārā, brīvā dabā- Dzintras Loss dārzā vai uz kalniņa pie
bibliotēkas.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā atrodas
bibliotēkas telpas) būvniecības gads
Telpu kopējā platība
Krātuvju telpas
Lasītāju apkalpošanas telpas
Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā
Telpu tehniskais stāvoklis(labs, apmierinošs,
nepieciešams remonts)
Kad pēdējo reizi veikta rekonstrukcija,
kapitālais vai kārtējais remonts
Apgaismojuma atbilstība(labs, apmierinošs,
neapmierinošs)
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība

Stāvoklis
1978.-Apmierinošs

Piezīmes, komentāri

61,2
Nav
48
15
Apmierinošs

Vēlamas plašākas telpas
Nepieciešamas
Vēlamas plašākas telpas

2008.g.pavasarī nomainīti
logi, siltinātas ārsienas
Laba
Apmierinoša

Plaukti krājuma
izvietošanai ir
mūsdienām neatbilstoši

10. Bibliotēkas personāls.
Darbinieku kopskaits
t.sk.bibliotekārie darbinieki
No tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību
No tiem ar izglītību citā jomās- ar profesionālo
vidējo izglītību
No tiem ar vispārējo vidējo izglītību
No kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievietes

Pavisam
3
3
1
1
1

Strādā pusslodzē
1

1
3

Bibliotēkas vadītāja- Alda Gintere
Bibliotekāre- Dzintra Loss
Informātiķe- Veronika Jankovska.
Lai uzlabotu bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, veicinātu profesionālo izaugsmi,
jāapmeklē dažādi kursi un apmācības.
2008.gadā saņemtie apliecinājumi :
- 01.02.2008.- „Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu
uzlabošana”(45 akadēmiskās st.)
- 04.-15.02.2008.- Apmācību kursa noklausīšanās darbam ar bibliotēku
informācijas sistēmas moduli ALISE-i (81 akadēmiskā stunda)
- 07.- 10.04.2008.- mācību kursa „Inovatīvā darbība bibliotēkās” (36 akadēmisko
stundu apjomā) noklausīšanās
- 11.04.2008.- apmācību kursa „Efektīvas Pasniegšanas Metodes „(9 akadēmisko
stundu apjomā) noklausīšanās
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- 12.05.2008.- apmācību kursa „Lasītāju motivēšana” (9 akadēmisko stundu
apjomā) noklausīšanās
- 30.05.2008.- „Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu
sabiedrībā” (36 akadēmisko stundu apjomā)
- 11.09.2008.- apmācību semināra „Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi
bibliotēkām”(4 akadēmisko stundu apjomā) noklausīšanās projekta „Valsts
vienotā bibliotēku informācijas sistēma” ieviešanas ietvaros.
Apmeklēju OCB organizētos seminārus. Iegūtās zināšanas palīdz ikdienas darbā
ar apmeklētājiem, vieglāk izpildīt savus tiešos darba pienākumus.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums.
Finansējums ir atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem. Tiek ievēroti MK
noteikumi „Bibliotēkas darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Ar katru gadu
palielinās jauno grāmatu iegādei, preses izdevumu pasūtīšanai piešķirtie līdzekļi,
vieglāk ar mēbeļu iegādi u.t.t. Ķeguma novada dome bibliotēkas darbību atbalsta.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību.
2008.gadā pati nekādus rakstus laikrakstiem nerakstīju. 2008.gada 26.oktobrī
piedalījos „Ogres Ziņu” organizētajā aptaujā „Kādi ir ieguvumi un zaudējumi,
Rembatei iekļaujoties Ķeguma novadā?” Intervēto rembatiešu atbildes publicētas
29.oktobra „Ogres Ziņu” numurā.
Kultūra, sports, izglītība
Ķeguma novada kultūras, sporta un izglītības pasākumu papildus
nodrošināšanai 2008.gadā tika atvēlēti 23299 Ls. Šie finanšu resursi izlietoti dažādām
aktivitātēm.
2008. gadā pirmo reizi aicinājām ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties
„Ķeguma novada lepnums- 2008”
apzināšanā, lai godinātu tos novada
ļaudis, kuri paveikuši, ko nozīmīgu
novada labā, ar kuriem mūsu novads var
lepoties, kuri ir atsaucīgi un izpalīdzīgi.
Goda titulu „Ķeguma novada lepnums
2008” ieguva Jāzeps Osmanis dzejnieks, gleznotājs, Ķeguma patriots,
cilvēks ar aktīvu dzīves uztveri, kura
radošais gars un enerģija kopā ar garīgo
spēku veido paliekošas kultūrvērtības
mūsu novadā un Vija un Harijs Jaunzemi par paveikto, radīto un sniegto visiem
Ķeguma, Tomes un Rembates ļaudīm. Ir apbrīnojama viņu izdarība, erudīcija,
gribasspēks un varēšana. Pateicoties viņiem izveidota pensionāru biedrību, novadā
realizēts projekts sporta aktivitātēm- nūjošanai un datorprasmju pilnveidošanā. Viņi
aktīvi un nenogurstoši darbojas novada dzīvē un iesaista citus.
Jau otro gadu notika konkurss „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”.
Šovasar konkursa komisija (Olga Muzikante, Līga Strauss, Benita Šteina, Rasma
Grundule, Vija Jaunzeme un Sandra Čivča) vairāku mēnešu garumā, iepazina un
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apskatīja 26 Ķeguma novada sētas. Izvērtējot rezultātus un pamatojoties uz konkursa
nolikumu, tika piešķirtas sekojošas nominācijas:
Nominācijā „Individuālās mājas”:
Sakoptākā individuālā māja Ķegumā Daugavgrīvas 17, Jemeļjanovu ģimene
Nominācija „Viesu mājas un atpūtas kompleksi:
Sakoptākā viesu māja Ķeguma novadā „Eži”, Freidenfeldu ģimene
Nominācija „Iestādes un uzņēmumi”:
Sakoptākā pašvaldības iestāde Ķeguma novadā VPII „Gaismiņa”.
Sakoptākai uzņēmums Ķeguma novadā trase „Zelta zirgs”.
Nominācijā „Zemnieku saimniecības un viensētas”:
Sakoptākā zemnieku saimniecība Rembatē „Rozetes” ,Ābeļu ģimene
Sakoptākā zemnieku saimniecība Tomē „Bērzkalni”, Zvirgzdiņu ģimene
Sakoptākā viensēta Rembatē „Vālodzes”, Andrejevu ģimene
Nominācijā „Daudzdzīvokļu māja balkons”
Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas balkons Ķegumā Skolas ielā 4- 32, Mārai
Andersone
Konkursa uzvarētājiem tika apbalvoti ar Ķeguma novada domes atzinības
rakstiem un īpašām balvām- žurnāla „Dārzs un drava” gada abonementu, bet visiem
konkursa dalībniekiem tika pasniegtas pārsteiguma balvas, kuras tapušas z/s „Zarumi”
šūšanas darbnīcā.
Pateicoties veiksmīgai daudzu iestāžu un institūciju sadarbībai, 2008.gadā
republikas līmenī atzinīgi tika novērtēti Ogres rajona grāmatas svētki, kas notika
Ķegumā (pamata darbu veica Ķeguma pašvaldības kultūras un izglītības darbinieki).
Lielāki un mazāki novada pasākumi (Ķeguma novada svētki, Valsts svētku
pasākumi) nav iedomājami bez mūsu pašdarbības kolektīviem. Mēs lepojamies ar
ikviena pulciņa dalībnieku un vadītāju, kas savā brīvajā laikā rada prieka mirkli
lieliem un maziem. Ir kolektīvi, kas Ķeguma novada vārdu skandina visā Latvijā un
aiz tās robežām.
Jau vairāku gadu garumā izveidojusies tradīcija sarūpēt Ziemassvētku dāvanas
mazākajiem novada iedzīvotājiem, pirmskolas vecuma bērniem un sākumskolas
skolēniem. Skolēniem, kas dodas uz izglītības iestādēm, tiek atmaksāti transporta
izdevumi, noslēgts līgums ar SIA „Jurro Buss” par skolēnu pārvadāšanu. Visu
izglītības iestāžu sākumskolas skolēni un VPII sagatavošanas grupiņas audzēkņi tika
nodrošināti ar brīvpusdienām.

2008. gada 20.septembrī Tomē
notika 4. Latvijas čempionāts sēņošanā.
Par muzikālo sveicienu parūpējās
Ķeguma novada atraktīvās meitenes.
Pašvaldība sniegusi finansiālu
atbalsts basketbola, volejbola un futbola
komandām
un
individuālajiem
sportistiem sacensības dalības maksas
segšanā un formas tērpu iegādē,
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popgrupai „Sienāži”, bērnu korim „Lielvārde”, skolēniem un jauniešiem, kuri
piedalījušies dažādos projektos un konkursos, atmaksājusi transporta pakalpojumus
pensionāru ekskursijām.
Pamatojoties uz Ķeguma novada domes izglītības veicināšanas nolikumu
pašvaldība katru gadu apbalvo tos Ķeguma izglītības iestāžu skolēnus, kuri sevi
apliecinājuši rajona, novada un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs un
pedagogus, kuri viņus sagatavojuši.
Ķeguma novada pašvaldībā iedzīvotājiem ir iespējams piedalīties svara
bumbu treniņgrupā, pauerliftinga un dambretes pulciņā, pilnveidot sevi basketbola,
volejbola, futbola un florbola komandās. Sporta aktivitātēm ir iespējams izmantot
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāli, Rembates pamatskolas sporta zāli,
zāli Rembates pakalpojuma centrā, sporta laukumus pie Ķeguma skolas, Tomes
pamatskolas un sporta aktivitātēm pielāgoto laukumu pie Rembates pakalpojuma
centra.
Ikgadējā pasākumā „Rembates aplis”
ceļojošo kausu kopvērtējumā izcīnīja
Rembates komanda, bet visus vienoja
uzņēmīgais un azartiskais rembatietis
Jānis Avens. Rembatē dzīvo sporta
entuziaste Mirdza Aizsilniece, kas
organizē un piedalās visos sporta
pasākumos Rembatē un Ogres rajonā.
2008. gada Ķeguma novada
sporta komandas piedalījās Ogres rajona
pašvaldības sporta spēlēs un ieguva
sekojošas vietas:
Dambrete- 1.vieta
Galda teniss- 2.vieta
Basketbols (vīriešu)- 2.vieta
Basketbols (sievietes) – 4vieta
Volejbols (vīriešu) -4.vieta
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2008. gada publiskā pārskata sagatavotāji
Roberts Ozols

pašvaldības domes priekšsēdētājs

Maija Priževoite

galvenā grāmatvede

Liāna Čodore

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Laila Jēkabsone

Ķeguma novada būvvaldes vadītāja

Edgars Viņķis

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
direktors

Voldemārs Vaivods

Tomes pamatskolas direktors

Olga Muzikante

Rembates pamatskolas direktore

Harijs Lūsis

Ķeguma tautas nama direktors

Sarmīte Pugača

Tomes tautas nama vadītāja

Sanita Jefremova

Rembates tautas nama vadītāja

Anita Biedre

Ķeguma pilsētas bibliotēkas direktore

Agita Freiberga

Tomes bibliotēkas vadītāja

Alda Gintere

Rembates bibliotēkas vadītāja

Vineta Kļava

Sociālā dienesta vadītāja

Dace Skrīvele

Ķeguma bāriņtiesas priekšsēdētāja

Vitālijs Pugačs

Saimnieciskās nodaļas vadītājs

Lilita Šlomaka – Veckaktiņa

Ķeguma sociālā aprūpes centra direktore

Rinalds Liepiņš
Sanita Tošena

Pašvaldības policijas inspektors
Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes
„Gaismiņa „ vadītāja

Sandra Čivča

Ķeguma novada kultūras izglītības un
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gunta Kozlova

Ķeguma novada domes sekretāre
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