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CIENĪJAMAIS ĶEGUMA NOVADA
PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJ!
Tāpat kā daudzām Latvijas pašvaldībām, Ķeguma novadam 2009.gads ir bijis
pārmaiņu gads. Kopš 2009.gada 1. jūlija Ķeguma novada sastāvā ir arī Birzgales
pagasts, tika arī pieņemts novada domes lēmums par Tomes pagasta atjaunošanu.
Pašvaldības 2009. budžeta gadā nozīmīgākie finanšu resursi tika novirzīti izglītībai,
kultūrai, sociālai sfērai un investīcijām infrastruktūras objektos. Tika sekmīgi pabeigta
kanalizācijas un ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta “Ūdenssaimniecību
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” pirmā kārta, nododot ekspluatācijā dzeramā
ūdens sagatavošanas staciju Staru ielas rajona ūdensapgādei. Kopumā šī Kohēzijas
fonda atbalstītā projekta ietvaros ir veiktas investīcijas Ķeguma pilsētas ūdensapgādes
un kanalizācijas saimniecībā gandrīz 5 miljonu eiro apjomā.
Sagatavoti projekti un saņemts apstiprinājums Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļu piesaistei no energoefektivitātes viedokļa būtiskiem projektiem
par bērnudārza “Gaismiņa”, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Ķeguma tautas
nama siltināšanu, kuru realizācija ir paredzēta 2010.gadā.
Lai nodrošinātu dinamisku visa Ķeguma novada ekonomisko attīstību,
pašvaldības uzdevums ir veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un īpaši infrastruktūru,
jāsabalansē pilsētas un pagastu teritoriju attīstība. Šajā ziņā nozīmīga ir 2009.gadā
pabeigtā teritorijas attīstības plāna grozījumu izstrāde, kuras pamatā ir esošā plāna
realizācijā iegūtā pieredze un arī ekonomiskās attīstības priekšnosacījumu izveidošana.
Tika pabeigta arī Ķeguma pilsētas Skolas ielas rekonstrukcijas I. kārta. Kā ik gadus,
liela uzmanība tika veltīta novada ielu un ceļu uzturēšanai un periodiskajai
atjaunošanai, lai arī krīzes situācija ir būtiski samazinājusi šim mērķim pieejamos
līdzekļus.
Novada pārvaldes administratīvās struktūras reforma pēc pašvaldību
apvienošanās tika uzsākta pakāpeniski, lai pēc iespējas samazinātu šīs reformas ietekmi
uz pārvaldes struktūru operatīvo darbaspēju. Jo pašvaldības uzdevums ir ne tikai
uzlabot darba kvalitāti un efektivitāti pamatfunkciju un attīstības jautājumu risināšanā,
bet arī nezaudēt šo kvalitāti un pieejamību lokālos un individuālos jautājumos. Tikai tad
varēs teikt, ka reforma ir nesusi pozitīvus rezultātus pašvaldības iedzīvotājiem.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Sagatavots saskaņā ar 24.05.1994 likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un 05.05.2010
Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „ Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam pievienota informācija par pašvaldības
iestāžu un administrācijas paveikto 2009. gadā. Pārskatā ir iekļauta arī informācija par
Birzgales pagasta pārvaldes darbu 2009. gadā.
Informācija par Ķeguma novadu
492 km2
6279
13 cilv./km2
Ķegums, Rembate, Birzgale,
Tome, Glāžšķūnis, Bekuciems,
Linde, Širmeļi, Daugavieši,
Lāčplēsis
līdz Ogrei 11 km
līdz Rīgai 45 km

Novada kopējā platība
Iedzīvotāju skaits ( uz 01.01.2010.)
Iedzīvotāju blīvums
Lielākās apdzīvotās vietas

Attālumi no Ķeguma

1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Darbības veids
Reģistrācijas numurs un datums nodokļu
maksātāju reģistrā
Finanšu gads
Domes priekšsēdētājs
Zvērināta revidente

Interneta mājas lapa

Ķeguma novada dome
Ķegums, Lāčplēša iela 1, LV-5020
Darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu „Par pašvaldībām”
90000013682, 20.02.1996
01.01.2009-31.12.2009
Roberts Ozols
Vaira Šķibele, Latvijas Zvērinātu
revidentu asociācijas sertifikāts nr. 24,
SIA „Auditorfirma Padoms”, reģistrācijas
Nr. 40002056598
http://www.kegums.lv

ĶEGUMA novada pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina
pašvaldības kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts normatīvo aktu prasības un novada iedzīvotāju intereses. Pašvaldības
galvenais uzdevums – būt par novada ilgtspējīgas attīstības iniciatoru, katalizatoru un
koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
1.1. Domes sastāvs
Ķeguma novada dome ir novada lēmējinstitūcija, kuras darbību reglamentē
Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”, „Ķeguma novada pašvaldības
nolikums” un citi normatīvie akti. Ķeguma novada domes darbu vada domes
priekšsēdētājs Roberts Ozols.
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Ķeguma novada domi veido 2005.gada kārtējās pašvaldību vēlēšanās pašvaldības domē
ievēlētie 9 deputāti:
Domes priekšsēdētājs :
Roberts Ozols
Domes priekšsēdētāja
vietniece:
Sandra Čivča
Deputāti:
Ilmārs Zemnieks, Benita Šteina, Laimons Bicāns, Olga Muzikante,
Līga Strauss, Viesturs Teicāns un Valdis Rubažs
Birzgales pagasta padomi veido 2005.gada kārtējās pašvaldību vēlēšanās pašvaldības
padomē ievēlētie 7 deputāti:
Padomes priekšsēdētājs :
Pāvels Kotāns
Deputāti:
Kārlis Okmanis, Tadeušs Vaļevko, Tamāra Liestiņa, Guntars Zieds,
Valentīns Pastars un Zigfrīds Strazdiņš
Pēc 2009. gada pašvaldību vēlēšanām darbu vada priekšsēdētājs Roberts Ozols, domes
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. Ķeguma domi veido 15 deputāti:
Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps
Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko un Ilmārs Zemnieks
1.2. Komitejas, komisijas
Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Ķeguma novada
domes sēdēs, darbojas šādas pastāvīgās deputātu komitejas:
Nr.
p.k.

Komitejas
nosaukums

Komitejas
priekšsēdētājs

Komitejas
locekļi

1.

Finanšu komiteja

R.Ozols

2.

Izglītības,
kultūras un sporta
komiteja

L.Strauss

3.

Sociālo un
veselības
jautājumu
komiteja
Tautsaimniecības
komiteja

I.Zemnieks

S. Čivča
L. Bicāns
P. Kotāns
R. Ūzuls
L.Strauss
P.Kotāns
S.Čivča
A.Biķis
K.Rūde
V.Pastars
E.Skuja
I.Dmitročenko
V.Teicāns
T.Vaļevko
A.Balodis

4.

R.Ozols

L.Bicāns
P.Kotāns
R.Ūzuls
A.Biķis
I.Zemnieks

2009. gadā
notikušo
sēžu skaits
27

12

10

13
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Saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem izveidotas 2009. gadā vairākas
pastāvīgās komisijas un darba grupas pašvaldības darba nodrošināšanai. Komisijas
sastāvu nosaka ar domes lēmumu, tajās tiek iekļauti deputāti, speciālisti, kā arī
sabiedrības pārstāvji.
Nr.
p.k.

Pastāvīgā
grupa

1.

komisija/

darba Komisijas priekšsēdētājs

Ķeguma pilsētas zemes
komisija
Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Vēlēšanu komisija
Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Piespiedu darbu uzraudzības
komisija
Dzīvokļu jautājumu komisija
Bāriņtiesa
Ķeguma pašvaldības
īpašuma privatizācijas
komisija
Darba grupa valsts
dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu
pārņemšanai
Darba grupa novada
teritorijas plānojuma
2003-2015 grozījumu
izstrādei

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Laimons Bicāns

2009.
gadā
notikušo
sēžu
skaits
11

Liāna Čodore

-

Eižens Kanskis
Viktors Šubs
Sandra Kampāne
Vitālijs Pugačs

21
23
17

Līga Strauss
Dace Skrīvele
Laimons Bicāns

6
28
20

Līga Strauss

-

Laimons Bicāns

22

2009.gadā Ķeguma novada domē notikušas 30 domes sēdes. Tajā skaitā līdz
01.07.2010. 13 sēdes un pēc 01.07.2010. 17.domes sēdes. Kopā pieņemti 403 domes
lēmumi.
Birzgales pagasta padomes komiteju darbs:
Nr.p.k.
Komitejas nosaukums
1.

Finanšu komiteja

2.

Sociālo, izglītības, kultūras
jautājumu komiteja

3.

Tautsaimniecības komiteja

Komitejas locekļi
Pāvels Kotāns
Kārlis Okmanis
Tadeušs Vaļevko
Tamāra Liestiņa
Guntars Zieds
Pāvels Kotāns
Valentīns Pastars
Pāvels Kotāns
Zigfrīds Strazdiņš

2009.gada
I p.g.notikušo
sēžu skaits
6
6
-

6/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Birzgales pagasta padomes komisiju, darba grupu darbs:
Nr.p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas
priekšsēdētājs
1.
2.
3.
4.
5.

Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes audzināšanas
komisija
Iepirkumu komisija
Ekspertu komisija
Vēlēšanu komisija
Izsoles komisija

Reinsone Rita

2009.gada
I p.g.notikušo
sēžu skaits
2

Kotāns Pāvels
Lausa Anita
Baltvilka Irēna
Kotāns Pāvels

22
1
1
1
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2009. gadā pieņemtie domes lēmumi

Zemes ierīcības
projektu izstrāde
Adrešu un zemes
lietošanas mērķu
noteikšana
Ziņas par
deklarēto
dzīvesvietu
Zemes ierīcības
projektu izstrāde
Ar zemes nomu
saistītie jautājumi

18

66

7

Ar dzīvokļu un
telpu īri un nomu
saistītie jautājumi

49

Sociālā palīdzība

21

6

9
Pirmpirkumi

53

36
7
27

14

30

16

42

Ar detālplānojumu
saistītie jautājumi
Ar izglītības
iestādēm saistītie
jautājumi
Ar apvienošanos
saistītie jautājumi
Budžets, nodokļi,
pārskati, izsoles
Ar SIA "Ķeguma
Stars" saistītie
jautājumi
Ar amatu vietām
un atalgojumu
sasitītie jautājumi
Dažādi pārējie
lēmumi

8/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Zemes ierīcības
projektu izstrāde

2009. gadā pieņemtie domes lēmumi

Adrešu un zemes
lietošanas mērķu
noteikšana
Ziņas par deklarēto
dzīvesvietu
Zemes ierīcības
projektu izstrāde
Ar zemes nomu
saistītie jautājumi
Ar dzīvokļu un
telpu īri un nomu

4%

saistītie jautājumi

18%

12%

Sociālā palīdzība
Pirmpirkumi

2%
1%

5%
2%

Ar detālplānojumu
saistītie jautājumi
Ar izglītības
iestādēm saistītie
jautājumi
Ar apvienošanos
saistītie jautājumi

14%
9%
2%
10%

7%
3%

7%

4%

Budžets, nodokļi,

pārskati, izsoles
Ar SIA "Ķeguma
Stars" saistītie
jautājumi
Ar amatu vietām
un atalgojumu
sasitītie jautājumi
Dažādi pārējie
lēmumi
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1.3. Pašvaldības administrācija
Ķeguma pašvaldības funkcijas realizē izpildinstitūcija – pašvaldības
administrācija. Administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors Alis Balbārzdis un
pašvaldības izpilddirektora vietnieki Edgars Kozlovs un Pāvels Kotāns
Ķeguma pašvaldības administrācijas organizatoriskajā struktūrā 2009. gadā notika
sekojošas izmaiņas: Birzgales būvvalde pievienota Ķeguma būvvaldei
Ķeguma novadā ir šādas pašvaldības iestādes:
• Ķeguma pašvaldības administrācija
• Ķeguma novada sociālais dienests
• Ķeguma novada bāriņtiesa
• Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa
• Birzgales pamatskola
• Birzgales vispārējā pirmskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”
• Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”
• Ķeguma komercnovirziena vidusskola ar filiālēm Rembatē un Tomē
• Birzgales mūzikas skola
• Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa
• Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa
• Ķeguma novada bibliotēka ar filiālēm Tomē un Rembatē
• Birzgales tautas nams
• Birzgales bibliotēka
1.4. Pašvaldības kapitālsabiedrības
2009. gada sākumā Ķeguma pašvaldība bija kapitāla daļu līdzīpašniece 4
kapitālsabiedrībās, tajā skaitā 1 kapitālsabiedrībā Ķeguma pašvaldībai piederēja 100 %
kapitāla daļas un 3 kapitālsabiedrībās kapitāla daļu ( akciju ) īpatsvars bija zem 50 %.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite kapitālsabiedrību pamatkapitālos Ķeguma
pašvaldībā tiek veikta pēc pašu kapitāla metodes ( 100% ieguldījums ) un pēc izmaksu
uzskaites metodes ( ieguldījums zem 50% ).
2009. gadā Ķeguma pašvaldība veikusi ieguldījumus arī līdzdalības
kapitālsabiedrības pamatkapitālā, līdz ar to mainot procentuālo un skaitlisko
pašvaldībai piederošā kapitāla ieguldījumu apjomu:
 Ķeguma pašvaldība palielinājusi pašvaldības SIA „Ķeguma stars” pamatkapitālu,
izdarot naudas ieguldījumu LVL 390000 apmērā kā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrum-Latvijas upju baseinos” līdzfinansējumu ( 2009. gada 19. augusta
domes sēdes Nr. 7, p.6 lēmums);
 Ķeguma pašvaldība palielinājusi pašvaldības SIA „Ķeguma stars” pamatkapitālu,
izdarot naudas ieguldījumu LVL 216182.51 apmērā kā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrum-Latvijas upju baseinos” līdzfinansējumu ( 2009. gada 28. oktobra
domes sēdes Nr. 12, p.1 lēmums);
 Ķeguma pašvaldība palielinājusi pašvaldības SIA „Ķeguma stars” pamatkapitālu,
izdarot mantisko ieguldījumu – siltumtrasi ( no Daugavmalas rajona līdz Staru ielas
rajonam ) LVL 281600.54 ( 2008. gada 6. februāra domes sēdes Nr. 3, p.16 lēmums;
objekts tika nodots 2009. gadā);
Pēc izmaksu metodes iegrāmatoti ieguldījumi SIA Ogres rajona autoceļu fonds,
kurā Ķeguma pašvaldībai pieder 2100 daļas jeb 15.4 % no pamatkapitāla. Reģistrētais
10/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats
pamatkapitāls SIA „Ogres rajona autoceļu fonds” sastāv no 13650 daļām un vienas
daļas nominālvērtība ir LVL 1.00 ( viens lats). Ķeguma novada pašvaldībai ir arī
ieguldījums ( 97 akcijas ) A/s Rīgas piena kombināts ( Ls 1212.50). Pamatojoties uz
Ogres rajona pašvaldības Reorganizācijas uzraudzības komisijas sēdes protokolu Nr. 2
un Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmumu uzņemtas bilancē
1.

2396 kapitāla daļas ar nominālvērtību LVL 23.00 SIA „Ogres Autobuss”,
kopējais iegrāmatotais ieguldījums LVL 55108;
2.
138762 kapitāla daļas ar nominālvērtību LVL 1.00 SIA „Ogres rajona
slimnīca”, kopējais iegrāmatotais ieguldījums LVL 138762;
3.
Ar Ogres novada pašvaldības aktu Nr. 1 palielināts kapitāla daļu skaits SIA
„Ogres rajona slimnīca” par 11462 kapitāla daļām par kopējo vērtību LVL
11462. Izmaiņas komercreģistrā uz 30.12.2009. nav veiktas, tāpēc bilancē
LVL 11462 iegrāmatoti kontā 1380 „Avansi par ilgtermiņa finanšu
ieguldījumiem”.
Ar Ogres novada pašvaldības aktu Nr. 1 palielināts kapitāla daļu skaits SIA „Ogres
rajona slimnīca” par 11462 kapitāla daļām par kopējo vērtību LVL 11462. Izmaiņas
komercreģistrā uz 30.12.2009. nav veiktas, tāpēc bilancē LVL 11462 iegrāmatoti kontā
1380 „Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem”.

100.00

2100

15.4

4738550

94771

0.1

483621

21027

1384900

1384900

nominālvērtībaDaļas

538656

Izmaiņas (+;-) Ls

538656

606182

1.00

īpatsvars %kapitālaPašvaldības

31.12.2009

daļu skaitsKapitāla

31.12.2008

Summa Ls

Parakstītais pamatkapitāls uz

īpatsvars %kapitālaPašvaldības

SIA „Ķegums stars”

Parakstītais pamatkapitāls uz

daļu skaitsKapitāla

1.

Nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Summa Ls

Nr.p. k.

Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un tā izmaiņas

1144838

1144838

100.00

2100

15.4

4738550

94771

0.1

-

50.00

-

548734

23858

10.04

65113

23.00

-

1415900

1415900

9.8

31000

1.00

Nr. 40003227117
2.

SIA „Ogres rajona
autoceļu fonds”

1.00

Nr. 40003401764
3.

A/s Rīgas piena
kombināts
Nr. 40003017440

4.

SIA Ogres Autobuss
Nr. 40003319407

5.

SIA Ogres rajona
slimnīca
Nr. 40003222317
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Biedrības un fondi, kuros Ķeguma dome ir dalībniece:
1.Latvijas Pašvaldību savienība
2.Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija
3.Latvijas Izpilddirektoru asociācija
4.Biedrības Daugavas savienība
5.Biedrība „Zied zeme”
2. DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA
2009. gada beigās Ķeguma novadā bija 6279 iedzīvotāji. 2009. gadā Ķeguma novadā
dzimuši 50 un miruši 76 cilvēki, dabiskais pieaugums novadā bija negatīvs -26.
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Ķeguma novadā 2009. gada beigās
Tautība
Latvieši
Krievi
Baltkrievi
Ukraiņi
Poļi
Čigāni
Lietuvieši
Vācieši
Igauņi
Amerikāņi
Čuvaši
Azerbaidžāņi
Rumāņi
Neizvēlēta
Nav norādīta
Kopā

Skaits
5043
738
123
93
76
59
49
12
4
2
2
1
1
20
12
6279

%
80.3
11.9
2.0
1.5
1.2
0.9
0.8
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
100

3. INVESTĪCIJAS UN PROJEKTU REALIZĀCIJA 2009. GADĀ
2009. gada ziemā tika veikti Ķeguma pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas
darbi Staru ielas un Priežu ielas rajonā. Projekts realizēts par pašvaldības līdzekļiem.
Pārskata gadā tika iegādāts jauns 13-vietīgs pasažieru mikroautobuss pašvaldības
vajadzībām.
2009. gada maija mēnesī tika pilnībā pabeigti rekonstrukcijas darbi – brauktuves
asfaltēšanas otrā kārta un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā, Ķegumā. Projekts
realizēts par pašvaldības līdzekļiem.
2009. gadā tika izbūvēta lietus ūdeņu novadīšanas sistēma Komunālās ielas galā
pie kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un Daugavgrīvas ielas posmā. Projekts realizēts
par pašvaldības līdzekļiem.
2009. gadā tika pabeigta Birzgales Tautas nama rekonstrukcija. Projektu finansēja
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007-2013.gadam pasākumam 321 "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"
paredzētajiem līdzekļiem. Pašvaldība projekta realizācijā piedalījās ar līdzfinansējumu.
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2009. gadā uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma 321 « Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem » ietvaros īstenojamā projekta "Investīcijas saietu nama
vienkāršotā rekonstrukcijā, sporta laukuma būvē un bērnu rotaļu laukuma iekārtu
iegādei Ķeguma novada Rembates pagastā » realizācija. Tika uzstādīts bērnu rotaļu
laukums Ķeguma ielā 6, Rembatē. Projekta ietvaros tika uzsākti brīvdabas sporta
laukumu izbūves darbi Lielvārdes ielā 3, Rembatē. Projektu pilnībā realizēs 2010. gadā,
kad tiks veikta Rembates saietu nama iekšējā vienkāršotā rekonstrukcija un publiski
pieejamas teritorijas labiekārtošanas darbi. Pašvaldība projekta realizācijā piedalās ar
līdzfinansējumu.
Uzsākta Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā" realizācija. Projekta ietvaros tika veikti divu mācību telpu remontdarbi
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un trijiem dabas zinību kabinetiem atbilstošu
mēbeļu izgatavošana un montāža. Projekta pilna realizācija tiks pabeigta 2010. gadā,
kad paredzēts šos trīs dabas zinību kabinetus aprīkot ar modernu un atbilstošu materiālo
bāzi – grāmatām, uzskates līdzekļiem, datortehniku, nepieciešamo aprīkojumu, lai
veiktu eksperimentus un vispusīgi apgūtu dabas zinības. Pašvaldība projekta realizācijā
piedalās ar līdzfinansējumu.
2009. gadā Projekts “ Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā Ķegumā” tika iesniegts
Satiksmes ministrijā. Ministrija projektu apstiprinājusi. Projektam paredzēts
finansējums no ERAF – darbības programma 2007. - 2013.gadam “Infrastruktūra un
pakalpojumi”, 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas”. Pašvaldības līdzfinansējums projektam būs zināms pēc publiskā
iepirkumu noslēgšanās. Projekta ietvaros tiks izbūvēts gājēju celiņš 1489 m garumā gar
valsts 1.šķiras autoceļa P8 „Inciems – Sigulda - Ķegums” kreiso pusi no 71,0 līdz 72,3
kilometram. Visā posma garumā tiek paredzēts gājēju celiņa apgaismojums, kas
izvietots celiņa labajā malā. Celiņa pamatuzdevums ir nodrošināt gājēju pārvietošanos
iespējas starp Ķeguma centru, privātmāju apbūvi un moto trasi. Projekta realizācija
plānota 2010. gadā. Pašvaldība projekta realizācijā piedalīsies ar 42% līdzfinansējumu.
2009. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts pašvaldības autoceļa Lielvārde –
Misiņi rekonstrukcijai. Projekta realizācija atkarīga no pieejamā finansējuma, kuru
nodrošina Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.
Projekti, par kuru finansēšanu noslēgts līgums 2009. gadā
Projekta nosaukums
Investīcijas saieta nama
vienkāršotā rekonstrukcijā,
sporta laukuma būvē un
bērnu rotaļlaukuma iekārtu
iegādei Ķeguma novada
Rembates pagastā
Energoefektivitātes
paaugstināšana Ķeguma
KNV un VPII Gaismiņa
Energoefektivitātes
paaugstināšana Ķeguma
tautas namā

Kopējais projekta
finansējums LVL
164266

Projekta finansējuma avoti

226775

Valsts – 62 %
Pašvaldība – 38 %

81791

Valsts – 62 %
Pašvaldība – 38 %

ELFLA – 75 %
Pašvaldība – 25 %

13/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats
Kvalitatīva dabaszinību
apguve Ķeguma KNV

127753

Par bezdarbnieku
apmācību praktisko fiziskā
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai
Pedagogu konkurētspējas
veicināšana
Par informatizācijas
sistēmas attīstību skolās

127753

Gājēju celiņa izbūve
Celtnieku ielā Ķegumā

435101

38583
35754

4.

ERAF -85%, valsts
budžets – 3%, pašvaldība –
12%
Valsts – 100 %

Eiropas sociālais fonds –
100%
Eiropas reģionālās
attīstības fonds – 85 %,
valsts budžets – 15 %
Eiropas reģionālās
attīstības fonds – 55 %,
valsts budžets – 3 %,
pašvaldības – 42 %

BUDŽETA INFORMĀCIJA

Pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2009. līdz 31.12.2009.
2009. gada pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsma (latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Saņemti ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemts aizdevums
Izdevumi
Atmaksāts kredīts
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
Atlikums gada beigās

1287154
2987906
270064
4202
3250271
100389
606183
592483

2009. gada pašvaldības speciālā budžeta naudas plūsma ( latos):
Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Izdevumi
Atlikums gada beigās

116405
104484
143269
77620

2009. gada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu naudas plūsma ( latos)
Atlikums gada sākumā
Ieskaitīts ziedojums skaidrā naudā
Izlietots
Atlikums gada beigās

1264
222
1329
157
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Aktīvi un pasīvi ( kopsavilkuma bilance)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Aktīvi:
ilgtermiņa ieguldījumi
apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi:
pašu kapitāls
Kreditori

2009.gada sākumā
7544117
6017463
1526654
7544117
5745677
1798440

(latos)
2009.gada beigās
7392444
6554358
838086
7392444
5440563
1951881

Ķeguma pašvaldības 2009. gada budžeta izpilde apstiprināta 2010. gada 14.
aprīļa domes sēdē, protokols Nr.8.
4.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Nr.
p.k.
1
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.

Rādītāju nosaukums
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodokļi no īpašuma
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas
nodevas
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
īpašuma pārdošanas
Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības iestāžu
pakalpojumiem
Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādē
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un
kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

2008.g.
izpilde
2188954
2057183
131771
109255

2009.g.
izpilde
1692428
1546033
146395
125640

2010.g.
plāns
1953428
1807291
146137
129388

20755
68378

16749
7402

4407
48620
3736
7195

1790
1200
2470
1456

4420

486

168144

198969

37364

18235

4140

32266
1366

22000
1200

384

292

64

6397

7629

7244

89227
403265
655691

150226
450433
77577

22516
140769
3982
75277
4059
29731
27720
186795
33974
29086

112814
600792
851896
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5.1.
5.2.
5.3.

Norēķini ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Pārējie norēķini un maksājumi
Ieņēmumi no rajona padomēm

34774

93358

74400

13553
548780

3177

817122

Kopā ieņēmumi
Valsts kases kredīts
Atmaksāts aizdevums
Pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi

3969206
670000
467
4639673

2987906
270064
4202
3262172

2687809

2687809

4.2. Pamatbudžeta izdevumi
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

11.

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija
Veselība
Pašvaldību parāda procentu nomaksa
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu un sociālās
palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem

12.

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

2008.
izpilde
515008
59833

2009.
izpilde
235399
46741
54648

1825857
336296
921093
306429
6036
56310

1433794
250621
591581
287022

2010.
plāns
286146
15868
32618
19022
1116715
226737
641761
308674

77320

94410

50380

167317

132282

134626

105828

4211868
1933553
481893
7063
441990

3250271
1416137
348693
7845
370419

2874233
1004014
245197
3805
366854

292595

210576

237219

2723
7445
65571
90034
209902
679099
53372
859349
364779
1287154

510
8546
77320
113149
273145
423931
100389
606183
1287154
592483

1560
7530
94410
121303
132282
660059
122700
592483
283359

Pamatbudžeta izdevumi apgūti LVL 3956843 apmērā, no tiem izdevumi pašvaldības
funkciju izpildei – LVL 3250271, ieguldījumiem SIA „Ķeguma stars” kapitālā izlietoti
LVL 606183, aizņēmumu pamatsummas atmaksai LVL 100389.
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4.3. Speciālais budžets
Nr. p.k.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Ieņēmumi – kopā
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Dabas resursu nodoklis
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Izdevumi – kopā
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā
līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Kapitālie izdevumi
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu
transferts uz pašvaldības pamatbudžetu
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

2008.
izpilde
258152

197204
162763
4520
1095

2009.
izpilde
104484
211
8406
4415
113
39702
51637
143269
2013
489

67523

77894

69240

12199

9327

10420

355
77071

2244
37749

2250

21016
116405

13553
116405
77620

11019
49614
315

2010.
plāns
76980
8408

68572
81910

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

Faktiskais nodarbināto
skaits
Vidējā darba alga

2009
334

2008
320

324

366

4.5.Maksas pakalpojumi un to izcenojumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
Izcenojums
Faktiskie ieņēmumi
ieņēmumi
1.
Vecāku maksas VPII „Gaismiņa”
1.20
14459
2.
Vecāku maksas VPII „Birztaliņa”
0.85
6193
3.
Pacientu maksas SVAC
1.30-5.00
22191
4.
Maksa par personu uzturēšanos
**
10075
sociālajos dzīvokļos
5.
Telpu noma
*
5258
6.
Kopēšana u.c. maksas pakalpojumi
*
292
* telpu nomas maksa, kopēšana tiek noteikta ar domes sēdes lēmumu individuāli katram nomas
līgumam un katrai pašvaldības iestādei.
** faktiskās izmaksas
Nr.p.k.
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4.6. Informācija par pašvaldības saistībām

Nr.p.
k.

Aizdevē
js

Mērķis

1.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Tomes pamatskolas
rekonstrukcija
Domes ēkas
rekonstrukcija
Ēkas Komunālā ielā 5
rekonstrukcija
Jaunas siltumtrases
izbūve Ķeguma
pilsētā
Ūdenssaimniecības
attīstība A-Latvijas
upju baseinos

2.
3.
4.
5.

Valsts
kase

6.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

7.
8.

9.

Valsts
kase

10.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

11.
12.

13.

14.
15.

Valsts
kase/Eir
opas
investīci
ju banka
Vides
investīci
ju fonds
Parex
līzings

Līguma
parakstīšan
as datums
15.11.2002

Atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēmuma
summa

Atlikums uz
01.01.2010

20.10.2012

LVL

55000

17200

15.11.2002

20.10.2012

LVL

120000

34950

15.11.2002

20.10.2012

LVL

18000

5175

20.03.2007

20.03.2027

LVL

200000

179224

01.06.2007

20.03.2027

LVL

390000

368628

Skolas
ielas
rekonstrukcija
Birzgales sporta zāles
celtniecība
Investīcijas
saieta
nama
vienkāršotā
rekonstrukcija, sporta
laukuma būve, bērnu
rotaļlaukuma iekārtu
iegāde
Pirmskolas iestādes
siltumtrases
rekonstrukcija
Katlu
mājas
rekonstrukcija
Atkritumu izgāztuves
Rūķīši rekultivācija
SIA Ķeguma stars
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas
fonda
projekta īstenošanai
Birzgales sporta zāles
celtniecība

25.03.2008

20.03.2028

LVL

670000

635100

10.04.2003

20.03.2018

LVL

49000

28360

11.06.2009

20.05.2029

EUR

97161

53882

17.06.2003

20.06.2013

LVL

29324

10796

17.06.2003

20.06.2013

LVL

5676

2076

19.07.2006

20.01.2026

LVL

3535

3535

01.12.2009

20.11.2029

EUR

216194

216182

20.08.2003

05.03.2021

EUR

159487

104803

Ūdens atdzelžošanas
stacijas būvniecība

30.06.2008

01.07.2014

LVL

7700

5432

Automašīnas iegāde

17.10.2007

10.10.2013

EUR

10207

6406

Kopā

1671749
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4.7. Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām 2009.gadā
( latos)
Rādītāji
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves :
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi:
Transportlīdzekļi
Saimnieciskie pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Mākslas priekšmeti
Datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika
Pārējie pamatlīdzekļi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas
Kopā ilgtermiņa nefinanšu aktīvi

Sākotnējā vērtība
Uz 01.01.2009
Uz
31.12.2009
27211
69148
7879228
8173511
6133373
6987235
96852
103710
1787255
1915585
3241429
3669093
188794
188794
3209
3209
56048
56048

Atlikusī vērtība
Uz
Uz
01.01.2009
31.12.2009
14089
52804
5885209
5861554
4411534
4944875
61961
64226
1293372
1369679
2156986
2335673
188794
188794
3209
3209
56048
56048

564815
85255
109746
79692
512107
122764
90213
116162
488
137871

799931
111225
139640
89216
531488
121654
99344
118900
488
132377

564815
31467
54882
33681
285938
63382
34381
116162
488
56945

799931
49837
77478
45173
305934
72478
37529
118900
488
51692

44609
485345
12335

58725
485345
882

14580
485345

24847
485345

668711

80227

668711

80227

7906439

8242659

5899298

5914358

5. ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS VEIKTO DARBU
APRAKSTS
5.1. Vispārējie valdības dienesti
Finansējums šīs valdības funkcijas realizācijai pārskata gadā izlietots LVL
235399, tajā skaitā domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, kura
organizē pašvaldības funkciju izpildi, nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija sastāv no saimniecības daļas,
centralizētās grāmatvedības un speciālistiem. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir
izpilddirektors. Līdzekļi izlietoti datortīkla uzturēšanai, auditam, grāmatvedības
uzskaites sistēmas ieviešanai, nodokļu iekasēšanai. Aizņēmumu procentu nomaksai
LVL 77320, transfertu izdevumi citām pašvaldībām LVL 167317. Ķeguma novada
domes lietvedībā 2009. gadā saņemti 1764 dokumenti. Izejošo dokumentu reģistrā
fiksēti 913 dokumenti, t.sk. atbildes uz iesniegtajiem iesniegumiem un domes
darbinieku izsūtītās vēstules.
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2009. gadā domes lietvedībā reģistrēti:
243 fizisku personu iesniegumi;
52 juridisko personu iesniegumi;
8 iesniegumi par ceļa izdevumu apmaksu skolēniem;
17 iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētām personām.
2009. gadā izsniegtas 15 rakšanas atļaujas, 446 izziņas.
2009. gadā domē noslēgti 9 darba līgumi uz noteiktu laiku un 8 darba līgumi uz
nenoteiktu laiku. Noslēgti 113 uzņēmuma līgumi. Gada laikā izdoti 125 rīkojumi
personālsastāva jautājumos un 147 rīkojumi par finansiāliem jautājumiem Darba
likuma ietvaros.
5.2.Tiesvedība
2009. gadā izskatītas civillietas un administratīvās lietas, kurās spriedumi stājušies
likumīgā spēkā, ar pozitīvu rezultātu pašvaldības labā – 7 un procesā ir 8 lietas, t.sk.
civillietas, administratīvās un krimināllietas.
5.3. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa
Statistiskie dati par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem Ķeguma pilsētā, Ķeguma
lauku teritorijā un Rembates pagastā.
2009.gadā novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 53 miršanas gadījumi
(2008.g.- 65, 2007.g. - 48). Aizsaulē aizvadīti 29 vīrieši (vid.vecums - 65 gadi) un 24
sievietes (vid.vecums - 78 gadi).Visbiežāk cilvēki miruši no sirds un asinsvadu
slimībām (40%), no vecuma (26%), no dažādiem ļaundabīgiem audzējiem (13%).
Aizvadītajā gadā reģistrētas 33 dzimšanas (t.sk. viena ar ļoti lielu kavējuma
termiņu-11 gadiem). 2009.gadā piedzimušas 18 meitenes (2008.g.-12, 2007.g.-16) un
14 zēni (2008.g.-18, 2007.g.-19). Populārākie meiteņu vārdi Nikola un Samanta,
zēniem populārākais vārds- Gustavs. Pieci vecāki saviem bērniņiem izvēlējušies divus
vārdus. Bez ziņām par tēvu reģistrēti 5 bērni (2008.g.-6), bet paternitāti bērnam atzinuši
8 vecāki (nesastāv laulībā). Vienam bērnam atzīta paternitāte ar tiesas spriedumu.
Laulību skaits 2009.gadā sarucis. Tās noslēguši 9 pāri. Acīmredzot šo skaitu
ietekmējis arī valsts ekonomiskais stāvoklis, jo bieži vien laulības tiek noslēgtas šaurā
lokā, piedaloties tikai laulību lieciniekiem. Neviena laulība nav noslēgta Ķeguma
baznīcās.
Samazinājušies uzvārda vai vārda maiņas gadījumi. 2009.gadā mainīts tikai
viens vārds.
Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, pēc 2009.gada 1.jūlija Ķeguma
novada pašvaldībā darbu turpina Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa un izveidota
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa (bijušās Ogres rajona Birzgales
pagasta dzimtsarakstu nodaļas vietā). Līdz ar to Birzgales pagasta iedzīvotāji
civilstāvokļa reģistrācijas faktus (dzimšana, miršana) turpina reģistrēt sava pagasta
teritorijā vai pēc miršanas, dzimšanas vietas. Tas neattiecas uz laulību reģistrāciju, jo
likums atļauj laulību reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka.
Sakarā ar to, ka likumdošana paredz, ka gadam beidzoties Birzgales
dzimtsarakstu nodaļa nodod sastādītos reģistrus novada centra dzimtsarakstu nodaļai,
Birzgales pagasta iedzīvotāji varēs saņemt atkārtotas reģistru apliecības, veikt
papildinājumus reģistros, kārtot uzvārda, vārda maiņas lietas un citas darbības Ķeguma
novada dzimtsarakstu nodaļā.
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Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 2009.gadā reģistrēti 23
miršanas gadījumi, kas ir mazāk nekā iepriekšējos gados (2007.g. – 28, 2008.g. – 31).
Miruši 14 vīrieši (vidējais vecums 57 gadi), 9 sievietes (vidējais vecums 79 gadi).
Dzimuši 17 bērniņi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem dzimušo skaits ir
nedaudz mazāks (2007.g. – 20, 2008.g. - 28). Piedzimušas 8 meitenes un 9 zēni. Vecāki
bērniem devuši dažādus vārdus, neviens vārds neatkārtojas, četros gadījumos vecāki
bērniņiem devuši 2 vārdus (Viktorija Rita, Markuss Matejs, Kadrija Gerda, Jānis
Eduards). Bez ziņām par tēvu reģistrētas 2 dzimšanas (2008.gadā – arī 2), ar
paternitātes atzīšanu, t.i. kad bērna vecāki nesastāv reģistrētā laulībā – 11 dzimšanas
(2008.gadā – 10).
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 5 laulības. 2009.gadā neviena laulība Birzgales
pagastā nav reģistrēta baznīcā. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 1 reģistrā, par
aizgādības tiesību atņemšanu – 1 reģistrā, par paternitātes noteikšanu ar tiesas
spriedumu – 1 reģistrā.
5.4. Ķeguma novada būvvalde
Būvvaldē 2009.gadā reģistrēti 48 būvniecības pieteikumi un izsniegti plānošanasarhitektūras uzdevumi. Izskatīšanai iesniegti 128 projekti, kas izskatīti un saskaņoti vai
akceptēti. Par atsevišķiem projektiem sniegti rakstiski atzinumi un pēc trūkumu
novēršanas tie atzīti par realizējamiem.
Publiskai apspriešanai nodots viens projekts. Izstrādāti un apstiprināti teritorijas
plānojuma grozījumi. Pēc pilsoņu un iestāžu pieprasījuma izsniegtas izziņas par
teritorijas atļauto – plānoto izmantošanu.
Izdotas vai pagarinātas 69 būvatļaujas.
Anulēta 1 būvatļauja.
Būvinspektors sagatavojis 33 atzinumus par atbilstību Būvniecības normatīvajiem
aktiem. Apsekotas 11 jaunbūves un izsniegtas izziņas par to tiesisko stāvokli.
Ekspluatācijā pieņemti –
ēkas 53, t.sk. jaunbūves 36, rekonstrukcijas 17,
dzīvojamās ēkas 22 , palīgēkas 28, ražošanas objekti 3,
inženierbūves 10, t.sk. maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas 3
satiksmes un sakaru ēkas 2
citas nedzīvojamas ēkas 11
Sastādīti 4 administratīvie protokoli un sauktas pie atbildības 4 personas.
Apturēta būvniecība 4 gadījumos.
Izskatīti 7 iesniegumi par būvju nojaukšanu.
Būvizmaksas pieņemtajiem objektiem aptuveni 4 967 830 Ls, t.sk.
dzīvojamām mājām 2 030 000 Ls
saimniecības ēkām
449 022 Ls
inženierbūves
2 488 808 Ls
5.5. Centralizētā grāmatvedība
Ķeguma novada pašvaldības grāmatvedība tiek organizēta un kārtota
centralizēti, apvienojot visas struktūrvienības, atsevišķi pamatbudžetam un speciālajam
budžetam. 2009.gadā, pievienojoties Birzgales pagastam, tika ieviesta vienota
grāmatvedības programma arī Birzgalē. Vienotā tīklā darbu uzsāks ar 2010. gada 1.
janvāri.
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Grāmatvedības darbinieki veic norēķinus iestādēm un struktūrvienībām saskaņā
ar apstiprināto budžetu, sastāda un iesniedz finanšu pārskatus un kārto grāmatvedību
atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, sniedz domei
informāciju un sagatavo projektus finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanai.
Grāmatvedībā pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu, visas
saistības un prasības uzskaita atbilstoši LR Finanšu ministrijas noteiktajai budžeta un
ekonomiskajai klasifikācijai vienā kopīgā bilancē.
Ķeguma novada pašvaldībā grāmatvedības uzskaiti veic ar licenzētu J.Pakalna
individuālā uzņēmuma „JP” grāmatvedības datorprogrammu. Nekustamā īpašuma par
zemi nodokļu aprēķināšanai lieto SIA „ZZ Dats” izstrādātās datorprogrammas.
Pašvaldības grāmatvedībā nodarbināti desmit darbinieki – galvenā grāmatvede,
vecākā grāmatvede, nodokļu administratore, ekonomiste, trīs grāmatvedes un trīs
kasieres. Birzgales pagasta pārvaldē strādā viena grāmatvede un viena kasiere, kura
veic arī grāmatvedes pienākumus. Rembates pakalpojumu centrā ir viena kasiere.
5.6. Laikraksts „Ķeguma novada ziņas”
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izdod laikrakstu „Ķeguma novada
ziņas”. Laikrakstu ir iespējams lasīt arī internetā. 2008. gadā izdoti pašvaldības
laikraksta „Ķeguma novada ziņas” 24 numuri. Laikraksts tiek izplatīts bez maksas
novada iestādēs un tirdzniecības vietās. Laikrakstā regulāri atspoguļoti Ķeguma novada
domes lēmumi, aktualitātes novada kultūras, izglītības, sporta un saimnieciskajā jomā.
Laikraksts sniedz arī atbildes uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem.
Laikraksta datorsalikums tiek veidots mācību literatūras apgādā „Lielvārds”, savukārt
iespiests SIA „Madonas poligrāfists ”. Laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī 1600
eksemplāru lielā tirāžā.
Laikrakstu „Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī internetā pašvaldības mājas lapā
www.kegums.lv.
5.7. Laikraksts „Birzgales Avīze”
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pagasta padome kopš 1994.gada
14.oktobra izdot informatīvu izdevumu „Birzgales Avīze”. LR Tieslietu ministrijas
Informācijas lietu departaments 1993.gada 14.decembrī izsniedzis Masu informācijas
līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr.1311. Laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. 2009.gadā
izdoti 13 pašvaldības laikraksta „Birzgales Avīze” numuri. Laikrakstā regulāri tiek
atspoguļoti Birzgales pagasta padomes, Ķeguma novada domes lēmumi, aktualitātes
kultūras, izglītības un saimnieciskajā jomā.
Informatīvo izdevumu „Birzgales Avīze” var lasīt arī internetā Birzgales
pagasta pārvaldes mājas lapā www.birzgale.lv.
5.8. Sabiedriskā kārtība un drošība
No 2009.gada 1.jūlija Ķeguma novadam tika pievienots Birzgales pagasts, līdz ar to
Ķeguma novada pašvaldības policijai palielinājās darba apjoms, vairāk saņemti
iesniegumi, sūdzības un vairāk saņemti izsaukumi.
No 2009.gada jūnija pašvaldības policijai ir izlabojusies materiāli tehniskā bāze - ir
piešķirta dienesta automašīna, kura ir aprīkota ar skaņas un gaismas signāliem un ir
trafareta. Pašvaldības policijai 2009.gadā ir trīs galvenie uzdevumi – saglabāt darbības
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kapacitāti sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ķeguma novada pašvaldības teritorijā un
reaģēt uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām, kā arī nodrošināt Ķeguma novada
saistošo noteikumu izpildi.
Ķeguma novada Pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju piedalījās noziedzīgu
nodarījumu atklāšanā un par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās turamo
personu aizturēšanā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar izmaiņā likumdošanā Ķeguma novada pašvaldības policija pastiprināti
pievērsās nelegālas izcelsmes alkohola un tabakas izstrādājumu aprites novēršanā un
apkarošanā.
2009.gadā tika veikti preventīvie pasākumi nodrošinot sabiedrisko kārtību masu
pasākumos, kā arī tika veikti reidi pasākumu laikā.
Laikā kad gan valstī kopumā, gan arī Ķeguma novadā strauji pieauga noziedzību skaits,
arī Ķeguma novada pašvaldības policijai ir palielinājies darba apjoms, pieaudzis sīko
zādzību skaits, kura atklāšanā pašvaldības policija sadarbojās ar valsts policiju un
prokuratūru, sniedzot nepieciešamo informāciju, izbraucot uz notikuma vietām,
aizturot, un nogādājot valsts policijā aizturētās personas.
Par sīkām zādzībām 2009.gada laikā aizturētas un nodotas valsts policijai kopumā 8
personas, tās ir bijušas mobilo telefonu zādzības izglītības iestādēs un zādzības no
privātīpašuma.
Īpašu vērību Pašvaldības policija ir pievērsusi Ķeguma pilsētas, un novada teritoriju
sakopšanai, kā arī stingri kontrolē, lai iedzīvotāji būtu noslēguši līgumu par atkritumu
izvešanu.
Pašvaldības policijā par 2009.gadu saņemti un izskatīti 114 iedzīvotāju iesniegumi un
sūdzības.
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un saukti pie administratīvās atbildības
par Ķeguma novada saistošo noteikumu neievērošanu-(10).
Par administratīvajiem pārkāpumiem par kuriem paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas
administratīvo pārkāpuma kodeksu (27).
Tajā skaitā:
LAPK 167.pants(sīkais huligānisms 3).
LAPK 171.pants(atrašanās alkohola reibumā sabiedriskā vietā 5).
LAPK 170. pants (nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos-3).
LAPK 169.pants (nelegāla alkohola realizācija, glabāšana-3).
LAPK 106.pants(par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu 6).
LAPK 58.pants- (2).
LAPK176.pants.Par patvaļu (3).
Par vecāku pienākumu nepildīšanu (2).
Personas, kas zaudēja spējas patstāvīgi pārvietoties būdamas alkohola reibumā
nogādātas uz atskurbtuvi ( 7), uz mājokli ( 5), medicīnas iestādi(2).
Uzraudzītas Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē esošās nepilngadīgās personas.
Ķeguma novada pašvaldības policija 2009.gadā sadarbojoties ar Ķeguma novada SPD
un Ķeguma novada bāriņtiesu piedalījās Bāriņtiesas un Sociālā dienesta rīkotajās
ģimeņu dzīves apstākļu apsekošanās.
Ķeguma novada pašvaldības policija sadarbībā ar Ogres rajona Pilsonības un
imigrācijas dienestu veica pases režīma kontroli.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības valsts iestādēm veiktas objektu apsekošanas.
5.9. Izglītība
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Nepārprotama prioritāte Ķeguma pašvaldībā ir izglītība. 2009. gadā pašvaldība
izglītībā ieguldīja 44,1 % no kopējā pamatbudžeta.
Ķeguma novadā no budžeta līdzekļiem tika uzturētas 7 izglītības iestādes un
finansējuma sadalījums izglītības iestādēm bija sekojošs:
- Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”- LVL 193533
- Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”- LVL 89476
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola – LVL 542106
- Tomes pamatskola – LVL 105677
- Rembates pamatskola – LVL 136320
- Birzgales pamatskola – LVL 221406
- Birzgales mūzikas skola – LVL 81554

Vispārējā pirmsskolas
izglītības iestāde
“Gaismiņa”
Komunālā iela 7
Ķegums, LV-5020
tālr. 50 38552
Lai arī 2009. gadā
bija
dažādas nepatīkamas pārmaiņas, kas skāra darbinieku atalgojumu un pirmsskolas
izglītības iestādes budžetu, tomēr gads izvērtās mierīgs un darbīgs.
Šis gads daudzos Latvijas novados iezīmējās ar to, ka pirmsskolas iestādēs sāka
samazināties bērnu skaits, izbraucot vecākiem no valsts vai arī ekonomisku apsvērumu
dēļ, turot bērnus mājās. Ķegumā šī tendence ir pavisam nebūtiska, tieši pretēji, bērnu
skaits palielinājās. Negaidīti saņemot papildus finansējumu, varējām uzņemt par 12
bērniem vairāk nekā tika plānots. Līdz ar to, PII „Gaismiņa” 128 bērnu vietā ir iespēja
apmeklēt 140 bērniem. Visas grupas ir pilnībā nokomplektētas.
Iestādē darbojas 6 grupas. No tām 2 grupas realizē programmu piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei. Viena grupa ir apvienotā- 2.
jaunākā un vidējā vecuma grupa, tas nozīmē – ka puse bērnu ir 3 gadīgi un puse ir 4
gadīgi. No pedagogiem tas prasa papildus darbu, lai nodrošinātu katru vecumu ar
attīstošiem uzdevumiem atbilstoši izglītības programmai.
2009./ 2010. mācību gadā pirmsskolas iestādi sāka apmeklēt 136 bērni. Tabulā ir
redzams bērnu vidējā dienas apmeklējuma izaugsme salīdzinot pēdējos piecus gadus.
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Arī šajā gadā, ņemot vērā ekonomiskos apsvērumus, vasarā 5 nedēļas iestāde
bija slēgta.
Lai pilnveidotos pedagoģiskais process un neapstātos iestādes kopīgā un katra
darbinieka individuālā izaugsme visa gada laikā tiek plānoti dažādi semināri un
pieredzes apmaiņas braucieni. 2009. gadā tika novadīti semināri par bērnu runas
attīstības veicināšanu un zīmēšanas nodarbību metodikām. Tika noorganizēti trīs
pieredzes apmaiņas braucieni uz blakus novada PII Lielvārdē un Jumpravā, uz
Alūksnes divām PII un uz Rīgas PII „Kastanītis”. Tas dod jaunas ieceres un stimulus
ikdienas darbā.
Sadarbībā ar vecākiem tika paveikti 2 projekti, kas palīdzēja uzlabot bērnu laukumiņa
aprīkošanu un mācību līdzekļu veidošanai nepieciešamā inventāra iegādi. Jau 2008.
gadā tika uzsākts vākt ziedojumus jaunas bērnu laukumiņa konstrukcijas iegādei.
2009.gada pavasarī tā tika uzstādīta par 800,- Ls. Mārtiņdienas pasākuma ietvaros tika
vecākiem kopā ar bērniem piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, kurās ziedojumos
tika savākti Ls 72,- Par šo naudu iegādājāmies laminatoru, kurš ir nepieciešams, lai
ilglaicīgi spētu saglabāt skolotāju veidotos mācību līdzekļus, spēles un citus materiālus.
Pirmsskolas iestāde „Gaismiņa” var pamatoti lepoties ar interesantiem, savdabīgiem,
saturīgiem un bērnus vispusīgi attīstošiem svētkiem. Katru gadu plānojam lai būtu ne
tikai tradicionālie, bet arī neparasti, radoši un nebijuši pasākumi. Tajos aktīvi tiek
iesaistīti bērnu vecāki un rezultātā gandarījumu izjūt ne tikai bērni, viņu vecāki, bet arī
darbinieki.
Šajā gadā svinējām ne tikai Meteņus, Mārtiņus un Ziemassvētkus, bet pirmo reizi
nolīgojām Jāņus. Interesanti pasākumi bija krāsu nedēļa, Valentīn diena un regulāri
organizētie sporta svētki.
Jau otro reizi veidojām grandiozu projekta pasākumu. Pirmais bija veltīts vēsturei,
šoreiz tēma bija – nākotne. Tas rosināja bērnus fantazēt. Pasākumi notika katrā grupā,
kur tika prezentēta nākotnes dzīve, tika baudīti neparasti ēdieni un bērni rādīja nākotnes
modi.
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Jauna pieeja tika pielietota organizējot tradicionālo Mātes dienu. Tā tika svinēta visām
grupām kopā un izmantojot Ķeguma tautas nama zāli, lai bērni izjustu kā ir būt uz īstas
skatuves. Pasākums izdevās ļoti kvalitatīvs un jauks.

Darbinieki.
Palielinoties bērnu skaitam, darbinieku skaits 2009. gadā nemainījās ( 15
pedagogi un 16 tehniskie darbinieki), taču uz 1. septembri samazinājās kopējās
darbinieku slodzes. Tehniskajiem darbiniekiem par 0,1 slodzei tika noņemta 5 štata
vienībām. Pedagogu slodzes var salīdzināt sekojošajās tabulās:
2008./2009. māc.g.
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Kopā likmju
skaits

Iestādes vadītāja

1

Vadītājas vietniece izglītības jomā

1

Pārējie pedagogi

12,8
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t.sk.
Sporta skolotājs
Mūzikas
skolotās

1,5
1,34

2009./2010.māc.g.
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Kopā likmju
skaits

Iestādes vadītāja

1

Vadītājas vietniece izglītības jomā

0,5

Pārējie pedagogi
t.sk.
Sporta skolotājs
Mūzikas
skolotājs

12
0,5
1

Vairs nebija iespējams vecākajā un sagatavošanas grupās nodrošināt rīta cēlienā
2 pedagogus grupā. Muzikālās nodarbības vairs nenotiek 1. jaunākās grupas bērniem.
Ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, turpina strādāt logopēds.
Visi pedagogi ir ar augstāko pirmsskolas specialitātes izglītību vai to apgūst.
2009. gadā iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā ieguva maģistra
grādu izglītības vadībā.

Ne tikai pedagogi, bet arī tehniskie darbinieki rudenī saskārās ar algas
samazinājumu. Īpaši tas smagi skāra skolotājus. Tomēr atdevi darbam tas neietekmēja.
Tika pildīti ne tikai pienākumi, kas ir amata aprakstā, bet arī uzņēmās papildus darbus
un saslimušo darbinieku pienākumus bez papildus samaksas. Tāpat visi darbinieki
iesaistās svētku organizācijā un izrāda lielu aktivitāti un atraktivitāti.
Kolektīvam ir izveidojušās jau stabilas tradīcijas. Piemēram, kolektīva
komanda piedalās visos izglītības darbiniekiem organizētajās sporta spēlēs. Šajā gadā
veiksmīgi iesaistījām komandā vecāku pārstāvjus. Kolektīvs ir nostabilizējies, kadru
mainība ir niecīga. Darbinieki spēj mobilizēties darbam un veiksmīgi sadarboties savā
starpā.
Saimnieciskais darbs
Kopējais iestādes budžets 2009.gadā bija Ls 208777,-. Tas bija par
Ls 51647,- mazāk kā 2008. gadā. Iztērēts tika Ls 182702,25 No tiem: darbinieku
atalgojumam – Ls 110708,-. Iestādes uzturēšanas līdzekļos tika iztērēts 26674,-. Par Ls
3540, - vairāk nekā 2008.gadā, sakarā ar maksas pieaugumu par apkuri. Materiāliem un
līdzekļiem tika iztērēti Ls 15770,-
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Tika iegādāti iestādes pamatlīdzekļos jauns inventārs virtuvei – sakņu rīve un
gaļas mašīna par kopējo summu Ls 1360,Šajā gadā bija iespējams nomainīt vecos bērnu krēsliņus divām grupām un
iegādāties jaunus garderobes skapīšus 1. jaunākajai grupai. Saistībā ar to , ka pašiem
mazākajiem – 2 gadīgajiem bērniem nav vecumam piemērota rotaļu laukuma, tika
novirzīti līdzekļi trīs āra konstrukciju iegādei.
Šajā gadā netika iedalīti līdzekļi mācību materiālu paplašināšanai, pedagogu
tālākizglītības kursiem, pasākumu organizēšanai, telpu remontiem, transportlīdzekļu
nomai.
No remontdarbiem pašu spēkiem tika veikts neliels kosmētiskais remonts
virtuvē. Mazo budžetu efektīvi izmantojot, tika turpināts darbs pie iestādes vides
uzlabošanas un labiekārtošanas.

Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestāde
„Birztaliņa”
Jaunatnes iela 1,
Birzgale, LV-5033
Tel. 65034101

2009. gads vispārējas pirmsskolas izglītības iestādei (turpmāk tekstā- pirmsskola )
„Birztaliņa” bija jubilejas gads.
1. jūnijā pirmsskolas svinēja savu pastāvēšanas 20 gadu jubileju.
Pirmskolas darbības galvenais uzdevums ir veicināt bērnu garīgo, fizisko un sociālo
spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem
procesiem, morālajām un estētiskajā vērtībām. Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres,
patstāvības un radošās darbības attīstību.
Nodrošināt bērna psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.
Veicināt bērna harmoniskas personības veidošanos un attīstību.
Attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas.
Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās
zināšanas un demokrātijas vērtības.
Pedagoģiskais process:
VPII „Birztaliņa” darbojās 4 grupas. Divas no tām realizē programmu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
2009. gadā tika izstrādāta jauna Pirmsskolas izglītības programma un saņemta licence
Nr. V- 599.
2009. gada sākumā pirmsskolu apmeklēja 58 bērni, gada beigās 50 bērni.
Vidējais apmeklējums dienā bija 50 bērni.
2009. gada maijā pirmsskolu absolvēja 18 bērni.
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Pēc vecāku pieprasījuma pirmsskola aktīvi strādāja jūnija mēnesī, bet jūlijā un
augustā pirmsskola nestrādāja. Jūnijā darbojās viena apvienotā grupa.
Pirmsskolas pedagogi veiksmīgi praktizē individuālo sadarbību ar ikviena bērna
vecāku. Laba sadarbība bija izveidojusies sešgadīgo bērnu grupas skolotājām un
vecākiem ar psiholoģi Vitu Kārkliņu.
Pirmsskolā turpinājās izveidojusies tradīcija svinēt gadskārtu svētkus katrā grupā
atsevišķi. Šajā gadā gadskārtu svētki tika izspēlēti pamatīgi- nedēļas garumā ar
dažādām izdarībām katru dienu. Šādu pieredzi mēs turpināsim arī turpmāk.
Pirmsskolas bērni aktīvi piedalījās arī pagasta rīkotajos pasākumos.
Darbinieki
Mūsu draudzīgajā kolektīva 2009. gadā strādāja 19 darbinieki, no tiem 9 pedagogi:
7 pedagogi – ar augstāko pedagoģisko izglītību,
2 pedagogi- vēl apguva augstāko pedagoģisko izglītību.
2009. gadā tika rīkoti pieredzes apmaiņas semināri starp iestādes pedagogiem,
kuros ikviens varēja dalīties savā pieredzē. Skolotājas kvalifikāciju paaugstināja
apmeklējot kursus vai individuāli interesējošās lekcijas.
Saimnieciskais darbs
Līdzekļu taupības nolūkos 2009. gadā grupās netika veikti kosmētiskie remonti. Tika
pabeigta gaismas ķermeņu nomaiņa pirmsskolā.
Kopējais iestādes budžets 2009. gadā bija Ls 89476,Darbinieku algās izlietoti Ls 58791,- ( soc. nod. Ls 15228,-)
Pirmsskolas uzturēšanas līdzekļiem iztērēti Ls 7028,Materiāliem un līdzekļiem iztērēti Ls 8428,-

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

2009.gada 1.aprīlī tika pieņemts Ķeguma novada domes lēmums par Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas reorganizāciju ar 2009.gada 1.augustu, izveidojot
filiāles:
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Rembates filiāli;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes filiāli.
Ķeguma komercnovirziena vidusskola:
Adrese:
Skolas ielā 10, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Skolēnu skaits:
403
Klašu komplektu skaits
21
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Skolotāju skaits
43
Tehnisko darbinieku skaits
24
Rembates filiāle:
Adrese:
Glāzšķūnis, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
Skolēnu skaits:
25
Skolēnu skaits dienesta viesnīcā
10
Klašu komplektu skaits
3
Skolotāju skaits
8
Tehnisko darbinieku skaits
10
Tomes filiāle:
Adrese:
Tome, Ķeguma novads, LV-5030
Skolēnu skaits:
29
Klašu komplektu skaits
3
Skolotāju skaits
4
Tehnisko darbinieku skaits
5
Ķeguma komercnovirziena vidusskola skolēniem piedāvā iegūt zināšanas 5
izglītības programmās:
N.
p.
k.
1.

Licencētās izglītības
programmas nosaukums

Kods

Licences
Nr.

Pamatizglītības programma

21011111

7333

Licences
izsniegšana
s datums
10.01.2008.

Licences
derīguma
termiņš
31.07.2018.

2.

Pamatizglītības otrā posma
(7.-9.klase) izglītības
programma

23011111

5725

29.08.2005.

31.07.2015.

3.

Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā virziena
programma

31014011

8993

26.06.2009.

beztermiņa

4.

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma

31011011

8988

26.06.2009.

beztermiņa

5.

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

21015811

V-575

06.11.2009.

beztermiņa

kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas daudzās interešu izglītības programmās
visās vecuma grupās:
N.p.k.
1.
2.
3.

Interešu izglītības programmas nosaukums
Vispārīgā fiziskā sagatavotība 7.-8.klašu skolēniem
Volejbols 9.-12.klašu skolēniem
1.-4.klašu koris
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

5.-9.klašu koris
10.-12.klašu jauktais koris
10.-12.klašu ansamblis
5.-9.klašu ansamblis
Sporta un netradicionālās dejas 3.klasei
Teātra pulciņš 5.-6.klašu skolēniem
Teātra pulciņš 1.-4.klašu skolēniem
Tautiskās dejas 1.klases skolēniem
Tautiskās dejas 2.klašu skolēniem
Tautiskās dejas 3.klases skolēniem
Tautiskās dejas 4.klašu skolēniem
5.-6.klašu tautisko deju izlase
Mājturības un tehnoloģiju pulciņš 1.-4.klasēm
Vizuālās mākslas pulciņš 5.-12.klašu skolēniem
Kokapstrādes pulciņš 5.-12.klašu skolēniem
Sporta dejas 1.-2.klašu skolēniem
Sporta dejas 4.klašu skolēniem
Dramatiskais kolektīvs 7.-12.klasēm
Ansamblis 1.-8.klašu skolēniem Rembates filiālē
Ansamblis 1.-9.klašu skolēniem Tomes filiālē

2009.gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolu absolvēja 48 9.klašu skolēni un
36 12.klašu skolēni, Tomes filiālē – 8, Rembates filiālē – 9.
30 9.klašu absolventi turpina izglītību Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, 14
– profesionālās izglītības iestādēs, 4 – citās vidējās izglītības iestādēs.
33 12.klašu absolventi turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs, 2 devušies
strādāt ārzemēs, 1 strādā Latvijā.
Populārākās augstskolas: Tehniskā Universitāte, Augstskola „Turība”, Latvijas
Universitāte.
Populārākās specialitātes: datorzinātnes, ārstniecība, tiesību zinātnes, vadības
zinātnes.
Skolēnu mācību sasniegumi:
2009./2010.m.g. sasniegumi starpnovadu un valsts OLIMPIĀDĒS

1. Kristiāna Caune
2. Kristiāna Caune

5.a
5.a

Vizuāla māksla
Vizuāla māksla

1.vieta
3.vieta valstī

3. Kārlis Balts

11.b

1.vieta

4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.b
9.c
4.b
11.c
6.Tomē
8.c

Angļu valoda
Biznesa ekonomikas
pamati
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Vizuāla māksla
Angļu valoda

Skolotāja
vārds,
uzvārds
A.Zagorska
A.Zagorska
D.GermaLemese

1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta

V.Spilberga
E.Vigule
M.Andersone
I.Rūze
A.Zagorska
D.Germa-

Nr
.

Skolēna vārds,
uzvārds

Ieva Gudreniece
Reinis Stīpiņš
Elizabete Avotiņa
Uģis Šņigirovs
Artūrs Kovaļevskis
Aleksis Pauls

Klase

Mācību priekšmets

Sasniegums
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Lindemanis
Solvita
10. Rozenbauma

Lemese
8.Tomē

11. Kārlis Grants

12.b

12.
13.
14.
15.

2.vieta

A.Zagorska

2.vieta

V.Spilberga

9.Tomē
9.Tomē
9.Tomē
8.c

Mājturība
Biznesa ekonomikas
pamati
Latvijas un pasaules
vēsture
Fizika
Bioloģija
Latviešu valoda

2.vieta
2.vieta
3.vieta
2.vieta

16. Laura Kušķe

8.c

Angļu valoda

Atzinība

17.
18.
19.
20.

8.c
5.a
8.c
12.b

3.vieta
Atzinība
Atzinība
Atzinība

R.Bērzkalns
A.Lošaka
I.Skābene
S.Bērziņa
D.GermaLemese
D.GermaLemese
A.Zagorska
A.Zagorska
I.Krastiņa

Atzinība

G.Grejere

Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība

G.Grejere
V.Spilberga
E.Viņķis
M.Sprukule
M.Andersone
I.Rūze
S.Stalidzāne
D.GermaLemese

Pēteris Jēkabsons
Pēteris Jēkabsons
Pēteris Jēkabsons
Laura Kušķe

Mārtiņš Lapiņš
Laura Ozerska
Karolīna Matrosova
Kristaps Blomkalns

21. Ance Māliņa

12.b

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

9.c
10.c
12.c
5.Tomē
4.b
10.b
8.c

Angļu valoda
Vizuāla māksla
Vizuāla māksla
Angļu valoda
Latviešu valoda un
literatūra
Latviešu valoda un
literatūra
Ģeogrāfija
Politika un tiesības
Mājturība
Latviešu valoda
Matemātika
Bioloģija

11.b

Angļu valoda

Renāte Burova
Anna Stanka
Žanete Lulle
Rasma Kuriņa
Megija Miķe
Mārtiņš Tīdemanis
Sintija Pluģe

29. Artūrs Miķelsons

2009./2010.m.g. sasniegumi starpnovadu KONKURSOS, SACENSĪBĀS, SKATĒS

Nr
.
1.
2.
3.
4.

Skolēna vārds,
uzvārds vai
kolektīva
nosaukums
Ieva Lapiņa, Zita
Pētersone
5.-9.klašu vokālais
ansamblis
10.-12.klašu
vokālais ansamblis
Duets

5. 3.klases deju grupa
4.b klases deju
6. kolektīvs

Klase

Nosaukums

Sasniegums

Skolotāja
vārds,
uzvārds

12.b

ZPD skate

1.vieta

V.Spilberga

5.-9.

Konkurss "Balsis"

2.pakāpe

J.Tepļakova

10.-12.
6.Tomē

2.pakāpe
1.pakāpe

J.Tepļakova
M.Sprukule

3.

Konkurss "Balsis"
Konkurss "Balsis"
Mūsdienu modes deju
skate

3.pakāpe

S.Čevere

4.b

Tautisko deju skate

2.pakāpe

R.Gabaliņa
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.-4.klašu koris
5.-9.klašu koris
2.-4.klašu koris
Jauktais koris
5.-9.klašu koris
2.-4.klašu koris

2.-4.
5.-9.
2.-4.
10.-12.
5.-9.
2.-4.

Koru skates 1.kārta
Koru skates 1.kārta
Koru skates 1.kārta
Koru skates 1.kārta
Koru skates 2.kārta
Koru skates 2.kārta

7.-12.klašu teātra
13. kolektīvs

7.-12.

Teātru skate

5.-6.klašu teātra
14. kolektīvs

5.,6.

15. 8.c klases komanda

8.c

16. 8.c klases komanda

8.c

17. 11.c klase

11.c

Teātru skate
Konkurss
"Mākoņstūmēji"
"Zelta Zivtiņas"
čempionāts
Konkurss "Apceļosim
Latviju"

2.pakāpe
2.pakāpe
2.pakāpe
3.pakāpe
1.pakāpe
2.pakāpe
Tituls
"Visteiksmainākie"
Tituls
"Visdzīvīgākie"

J.Tepļakova
J.Tepļakova
J.Tepļakova
J.Tepļakova
J.Tepļakova
J.Tepļakova

1.vieta

A.Ābols

2.vieta I kārtā

A.Ābols

1.vieta

S.Bērziņa

S.Bērziņa
E.Dārzniece

Skolas prioritātes:
Joma
Mācīšana un
mācīšanās
Atbalsts skolēniem
Resursi

Skolas darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

Prioritāte
Darbs apvienotajās klasēs
- Darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām
- Skolas pašdarbības kolektīvu sagatavošana dalībai 10.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
- Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana darbam
apvienotajās klasēs
- Finansiālo līdzekļu izmantošana dabaszinību kabinetu
materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai
Skolas reorganizācijas procesa izvērtēšana

Skolas iesaistīšanās projektos:
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Projekta nosaukums
Kvalitatīvai dabaszinību apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
Izglītības iestāžu informatizācija
Spēlēsimies kopā
Zināšanu krātuves komerczinībās izveide
Ķeguma novadā

Summa Ls
98 392,00

Projekta
sagatavotājs
Edgars VIŅĶIS

35 754,47
21 000 eiro
1 972,49

Valdis KALNIŅŠ
Ilze KRASTIŅA
Ilze AVOTIŅA
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Birzgales pamatskola
Skolas iela1, Birzgale,
LV-5033
Tel. 65034137
Skola atrodas Ogres rajona Birzgales pagasta centrā, uz viena no trim pakalniem
nelielas upītes krastā. Ēka, kurā patreiz atrodas skola, sākumā bijusi celta 1847.gadā
pusmuižas moderniecības vajadzībām. Kopš 1849.gada šajā ēkā visus gadus bijusi tikai
skola. Sākumā ēka bija vienstāvīga, pēc tam divstāvīga, bet kopš 1935.gada rudens
trīsstāvīga. 2009. gada septembrī skola svinēja savu 160.pastāvēšanas gadadienu.
Dibinātājs – Ķeguma novada dome. Skolas juridiskā adrese – Skolas iela 1,
Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033. LR IZM izglītības iestādes
reģistrācijas Nr. 4312901328. Tālruņi 65034107. 65034137, fakss 65034106.
Elektroniskais pasts skola@birzgale.oic.lv vai valentins.pastars@kegums.lv
Skola īsteno 3 izglītības programmas
 Pamatizglītības programma, kods 210 11 111, licence Nr. 8600, no 29.12.2008.
līdz 31.07. 2018. Izglītojamo skaits 112.
 Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 210 11
811 licences Nr. 5452 no 24.05.2005. līdz 31.07.2015. Izglītojamo skaits 14.
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,
kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādēs, kods 210 15 811 licences Nr.
6340 no 29.06.2006. līdz 31.07.2016. Izglītojamo skaits 2.
 No 2009.gada 10.līdz 13.martam skolā notika akreditācija, kurā mūsu darbs tika
novērtēts ar ļoti labiem un labiem vērtējumiem.
Izglītojamajiem skolā ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās.
Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas:
 koris “Volante”;
 pūtēju orķestris;
 folkloras grupa;
 sākumskolas deju kolektīvs;
 sporta pulciņš ar vairākām sekcijām;
 teātra pulciņš;
 informātikas nodarbības;
 jaunsargi.
Fakultatīvās nodarbības:
 vokālais ansamblis
 avīzes “Skolas Acs” veidošana
 Skolēnu dome (pašpārvalde)
 7.-9.klašu deju kolektīvs

Skolas tradīcijas









Zinību diena;
Dzejas dienas;
Rudens ražas izstāde;
5.klases iesvētības;
Miķeļdienas tirgus;
Skolotāju diena;
Lāčplēša diena;
Valsts dibināšanas diena;
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Ziemassvētku koncerts;
Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu dienas;
Rudens un pavasara sakopšanas talkas;
Svētā Valentīna diena;
Mātes dienas koncerts;
Sporta dienas;
Mācību priekšmetu pēcpusdienas;
Pēdējais zvans;
Izlaidums;
Vecāku dienas.

Mācīšanas procesa kvalitāte
Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, piemērotas atbilstošajam
skolēnu vecumam. Lai izmantotās mācīšanas metodes atbilstu mācību priekšmetu
specifikai, skolotāji apmeklē kursus un kursu pieredzi izklāsta metodisko komisiju
apspriedēs. Lielākā daļa skolotāju savu priekšmetu māca efektīvi, saistībā ar reālo
dzīvi, izmantojot interaktīvās darba metodes. Dabas zinību priekšmetu skolotāji apgūst
un izmanto priekšmetu mācīšana pētnieciskā darba formas, kuras skolēni ar interesi
pielieto.
Mājas darbu izpildē pielietojam pieeju, ka mājas darbs ir iespēja zināšanu
paplašināšanai. Skolotāji pielieto dažādas mājas darbu formas- prezentāciju veidošanu,
referātus, pārskatu, zīmējumu, shēmu veidošanu, dabas materiālu vākšanu,
vingrinājumu un uzdevumu izpildi. Skolā ir izveidota tehnoloģiju klase, kurā ir
interaktīvā tāfele, mājas kinozāle, video, skolotājiem ir radusies iespēja strādāt ar
jaunajām tehnoloģijām – datoru, dokumentu kameru, kodoskopu. Organizējam
skolotājiem apmācības seminārus, lai labāk apgūtu jauno tehnoloģiju izmantošanas
iespējas.
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Skolā iespēju robežās sadarbojamies ar vietējiem uzņēmējiem, katra klase divas
reizes mācību gadā var izmantot pagasta autobusu mācību ekskursijām. Trīs skolas
skolotāji piedalās projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos” un strādā pie skolēnu ieinteresēšanas šo mācību
priekšmetu apguvē.
Skolēnu mācīšanās darbs tiek realizēts saistībā ar izstrādātajiem normatīvajiem
aktiem un pamatizglītības programmām. Skolā apkopota un regulāri analizēta skolēnu
mācību darba izaugsmes dinamika, kas tiek saglabāta rakstiskā un elektroniskā formā.
Klašu audzinātāji izmanto doto datu bāzi sarunās ar skolēniem un viņu vecākiem.
Vērojama pozitīva virzība mācību sasniegumu dinamikā lielākajā daļā mācību
priekšmetu. Pozitīva virzība vērojama mācību stundu apmeklētībā, ik gadu samazinās
neattaisnoto kavējumu skats. Skolā ir veidota sistēma, kas veicina apzinīgu skolas
apmeklēšanu. Lielākā daļa skolēnu aktīvi līdzdarbojas un intensīvi iesaistās mācīšanās
procesā. Neliela daļa skolēnu ir pasīvi klausītāji, vēl neliela daļa skolēnu tikai
atsevišķos gadījumos aktīvi līdzdarbojas mācīšanās procesā. Skolēni prot strādāt
grupās, prezentēt izstrādātos darbus, labprāt iesaistās kopīgos mācību un ārpusstundu
projektos.
Sadarbība ar vecākiem
Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem notiek daudzveidīgi. Skola regulāri
sniedz publikācijas “Birzgales Avīzē”, “Skolas Acs” izdevumā, izdod speciālu skolēnu
avīzes “Skolas Acs” pielikumu vecākiem 1x pusgadā, sniedz informāciju skolēnu
dienasgrāmatās par mācību sasniegumiem reizi mēnesī, organizē vecāku tikšanās klasēs
divas reizes pusgadā, divas reizes gadā organizē skolas vecāku sapulces. 3., 6. un
9.klašu skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu kārtību, par ko
vecāki parakstās žurnālā. Vecāki aktīvi darbojas Skolas domē. Tika izveidota vecāku
patruļa, kura apmeklēja pagasta pasākumus, kā arī vakara stundās patrulēja pagasta
teritorijā, aizvedot uz mājām skolēnus, kuri atradās ārā pēc plkst.2300. Interesants skolas
un vecāku sadarbības veids ir vecāku konferences un pēc tam organizēta saviesīgā daļa
ar klašu vecāku un skolotāju priekšnesumiem.
Skolā ir izvietota Sūdzību, ierosinājumu un priekšlikumu pastkastīte.
Ierosinājumi tur ir salīdzinoši maz. Visi iesūtītie ierosinājumi vai sūdzības tiek izskatīti
skolas domes sēdē un iespēju robežās vecāku vēlmes apmierinātas.
Skolas vide un atbalsts skolēniem
Veselības aprūpe
Veselības aprūpes darbs notiek sistemātiski, skolēniem tiek sniegta neatliekamā
veselības aprūpe un medicīniskā palīdzība, ja tas ir nepieciešams. Medmāsa informē
vecākus un klašu audzinātājus par skolēnu veselības problēmām. Skolai ir noslēgts
līgums ar ģimenes ārstu par skolēnu medicīnisko un profilaktisko aprūpi. Ir noteikta
kārtība kā rīkoties saslimšanu vai traumu gadījumos. Visi skolas pedagogi ir izgājuši
personāla apmācības kursu pirmās palīdzības sniegšanai. Skolas vide ir droša skolēniem
ikdienā un ārpusstundu pasākumos.
Skolēniem ir iespēja sadarboties ar pagasta sociālajiem darbiniekiem,
konsultēties ar psihologu vai sociālo darbinieku. Pedagoģiskās korekcijas klases
skolēniem ir regulāra iespēja konsultēties pie sociālā pedagoga. Skolā uz vietas strādā
sociālais pedagogs.
Atbalsts karjeras izvēlē.
Klases audzinātāji kvalitatīvi vada karjeras izglītības stundas, jo skolā ir ESF
izstrādātais materiāls par karjeras izglītību, trīs skolotāji apmeklējuši kursus, lai labāk
veidotu karjeras atvalsta sistēmu skolā. Pēdējā mācību gadā absolventu klasē ierīko
īpašu stendu, kurā skolēni un skolotāji ievieto materiālu par profesionālās izglītības
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skolām, skolēni tiekas ar citu skolu audzēkņiem, iepazīstas ar skolām, apmeklē karjeras
izvēles centru Ogrē, tiekas ar absolventiem un uzņēmumu vadītājiem, uzzinot par
izaugsmes iespējām. Atsevišķu skolu sludinājumi tiek ievietoti skolēnu izdevumā
“Skolas Acs”
Projektu darbi, piedalīšanās konkursos, ekskursijas uz uzņēmumiem un skolām
ļauj iepazīties ar cilvēkiem un viņiem nepieciešamajām profesionālajām iemaņām. Ik
gadu aicinām skolēnus apmeklēt izstādi „Skola”, arī šajā mācību gadā organizēsim
izbraukumu skolēniem un skolotājiem uz izstādi „Skolā-2009.” Veicam skolēnu
interešu izpēti un prognožu par nākotnes profesiju apkopojumu.
Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām
Skolā mācās divi skolēni ar īpašām vajadzībām, ko apliecina pedagoģiski
medicīniskais slēdziens. Ir speciāli licencēta programma skolēniem ar šādām
vajadzībām. Klases audzinātāji ik gadus apkopo informāciju par skolēnu izaugsmi un
psihologa slēdzieniem. Plānojam visu skolas skolotāju pakāpenisku profesionālo
apmācību darbā ar bērniem īpašām vajadzībām. Uz šo brīdi kursus izgājuši 6 skolotāji,
vienai skolotājai ir speciālā augstākā pedagoģiskā izglītība, kura konsulē pārējos
pedagogus.
Skolas fiziskā vide
Skolai ir skaita sporta zāle, ar ērtām ģērbtuvēm un dušās telpām, jaunu un
mūsdienīgu inventāru, trenažieriem. Pārējais skolas inventārs un iekārtas ir stipri
nolietotas. Pakāpeniski nomainām skolas solus un krēslus, plānots šo darbu turpināt.
Sakarā ar to, ka skolu apsilda ar krāšņu apkuri starpbrīžos skolēni nes malku.
Klašu telpas iekārto skolotāji, kuri atbildīgi par doto klasi, savu iespēju un
gaumes izpratnes robežās. Pakāpeniski aprīkojam klases ar datoriem un interneta
pieeju.
Pabeigta ugunsdrošības signalizācijas ievilkšana, nomainīta elektroinstalācija
visās klasēs, iekārtota tehnoloģiju klase. Pozitīvi skolas vidi ietekmē pilnībā nomainītie
vecie skolas logi – telpas ir daudz siltākas un izskatīgākas. Atjaunotas 3 un uzstādītas
divas jaunas apkures krāsnis. Katram skolēnam tagad ir slēdzams individuālo mantu
glabāšanas skapītis.
Par skolas koridoru noformējumu rūpējas dežūrskolotāji. Skolas apkārtne ir
labiekārtota. Ir plašs sporta laukums, sakopta apkārtne, kuras uzpošanā piedalās skolēni
kopā ar klašu audzinātājiem.
Sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām
Skolas telpās darbojas Birzgales sieviešu klubiņš „Odziņas”, Sporta klubs
„Birzgale”, notiek arī ritmikas nodarbības. Tautas nama remonta laikā pasākumi notika
skolas sporta zālē. Projektu ietvaros tika organizēti datorapmācības kursi pagasta
iedzīvotājiem, autovadītāju kursi, kā arī dažādas nodarbības skolēniem un vecākiem –
„Nedrošais paliek drošs”, „Gudrība nepielīp”.
Mūsu skolēnu sasniegumi 2008./09.mācību gadā
1. Latvijas Jauno zemnieku kluba konkursā “Lauki manas mājas” laureāti 8.klasess
skolēni (Einārs Hamrihs, Jānis Martinovs, Ingars Ivanovskis, Linards Kozlovskis)
skolotāja koordinatore Daina Melnūdre.
2. Eiropas Jauniešu parlamenta 6.Nacionālājā sesijā Ventspilī piedalījās Renāte
Ļededeva, Evija Reinsone, Linda Zieda, Monta Artihoviča, Evita Reinsone,
Mārtiņš Biķernieks, Raivis Krastiņš. Četras dienas strādājot komitejās jaunieši
sprieda par viņiem būtiskiem jautājumiem- pārvietošanās un darba iespējām
Eiropas Savienībā, runas brīvību internetā, cenu kāpumu u.c. (sk.D.Melnūdre)
3. Latvijas skolu kausa finālsacensībās futbolā meitenēm jaunākajā grupā 2.vietu
Latvijā izcīnīja Lāsma Pētersone, Kristīne Ķibilde, Lolita Kozlova, Kitija
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kreicmane, Baiba Kauliņa, Anželika Barše, Līga Ločmele un Kristīne Cera
(sk.Edgars Siliņš)
Eiropas valodu dienas konkursā “Mana valoda ir mans gods” veiksmīgi startēja un
saņēma diplomu Mārcis Hunčaks
Pūtēju orķestris brauca uz lidostu sagaidīt skolas absolventu, Pekinas
paraolimpisko spēļu čempionu Aigaru Apini.
Piedalījāmies dažādos pasākumos veltītos Latvijas valsts 90.gadadienai:
- stādījām koku pie Birzgales Tautas nama,
- gājām pagasta sakopšanas talkā,
- Ogres rajona konkursā “Ko tu zini par Latviju” 1.kārtā Ķegumā ieguvām
1.vietu. Kopvērtējumā viņi ieguva 3.vietu rajonā. Komandā Lāsma
Pētersone, Einārs Hamrihs, Zigurds Teikmanis, Lāsma Krastiņa un Ivars
Dobrenkovs (sk.Baiba Petrovska)
9.klases skolēni un audzinātāja I.Pastare piedalījās Zemkopības ministrijas rīkotajā
projektā “Mans mazais pārgājiens” un saņēma ministrijas pateicības rakstu.
Visa mācību gada garumā (katru mēnesi viena kārta kādā no mācību
priekšmetiem) notika konkurss “Erudīts”. Katras kārtas uzvarētāji mācību gada
beigās saņēma balvas.
Ogres rajona organizētajā latviešu tautasdziesmu konkursā “Lakstīgalas” vidējā
grupā skolēni izcīnīja 1.vietu. Konkursā piedalījās Juliāna Kokina, Kitija
Kreicmane, Lāsma Pētersone, Kristīne Ķibilde, Zigurds Teikmanis (Sk. Sandra
Siliņa) Jaunākajā grupā “Lakstīgalas” izcīnija 2.vietu (sk.Inese Martinova)
Swedbankas rīkotajā konkursā “Sportiskākā klase” aktīvi piedalījās 7., 6. un
3.klase.
Kristers Rubins 4.klases skolēns 2008./2009.sezonā decembrī tika atzīts par
prasmīgāko florbolistu savā vecuma grupā starp 160 vienaudžiem
Veiksmīgi organizējot sadarbību ar vecākiem, pavasarī uzaicinājām Evitu
Gūtmani vadīt radošās darbnīcas skolā.
Koris “Volante” Ogres rajona skolu 5.-9.klašu koru skatē ieguva 1.pakāpes
diplomu (vadītāja Maira Līduma)
1.-4.klašu tautas deju kolektīvs Ogres rajona deju kolektīvu skatē ieguva 2.pakāpes
diplomu (vadītāja Mārīte Petrovska). Viņi piedalījās deju festivālā “Latvju bērni
danci veda” Madonā.
Pūtēju orķestris skatē ieguva 3.pakāpes diplomu (vadītājs Laimonis Paukšte)
3.klases skolēni piedalījās konfekšu fabrikas “Laima” rīkotajā zīmējumu konkursā
“Uzzīmē pats savu šokolādi.”
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Birzgales mūzikas skola
Parka iela 7, Birzgale, LV-5033
Tel. 65034187

Birzgales mūzikas skola kā patstāvīga mūzikas skola darbojas no 1994. gada.
Tās direktors kopš dibināšanas ir Laimonis Paukšte.
Birzgales mūzikas skola ir akreditēta līdz 2012. gada 18. decembrim.
Skolēni mūsu mūzikas skolā var apgūt prasmes šādu instrumentu spēlē:
- Klavierspēlē,
- Flautas spēlē,
- Klarnetes spēlē,
- Saksofona spēlē,
- Trompetes spēlē,
- Trombona spēlē,
- Eifonija spēlē,
- Tubas spēlē,
- Sitaminstrumentu spēlē.
Audzēkņiem, mācoties Birzgales mūzikas skolā, ir iespēja spēlēt pūtēju orķestrī.
Audzēkņus māca pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, augstas klases
pedagogi un praktiķi. Viņu lielākā vērtība ir pašaizliedzīgs darbs ar mīlestību izglītojot
savus audzēkņus.
Rocības iespējās, pakāpeniski cenšamies remontēt un iekārtot savas telpas, lai tās no
bērnudārzam piemērotām telpām (mūzikas skola darbojas pēc projekta bērnudārzam
projektētās telpās) pārveidotu par mūzikas skolai piemērotām.
Mūzikas skola ir mācību iestāde ar lieliem kapitālieguldījumiem instrumentu iegādes
ziņā. Tā nevar eksistēt bez pietiekami daudz klavierēm, kā arī daudz un dažādiem
pūšamajiem un sitamajiem instrumentiem (tāda ir mūsu skolas specifika). Tāpat
nepārtraukti ir jāiegulda līdzekļi instrumentu uzturēšanai spēlēšanas kārtībā. Tās ir
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lielas izmaksas, bet Birzgales pagasta pārvalde līdz šim ir izpratusi mūzikas skolas
vajadzības un nodrošinājusi mūzikas skolai pilnvērtīgu darbu.
Birzgales mūzikas skolai ir arī savas tradīcijas:
- Semestra nobeigumos katrs pedagogs rīko plašus savu audzēkņu atklātos
koncertus.
- Skolas izlaidumos koncertē visi tās absolventi rādot savas prasmes
visdažādākajos muzicēšanas veidos (spēlējot solo, muzicējot ansambļos,
spēlējot pavadījumus saviem kolēģiem).
- Vienmēr piedalāmies valsts konkursos.
- Vismaz reizi gadā apmeklējam kādu operas izrādi.
Ārpusmācību darba pasākumi 2009. gadā
Birzgales mūzikas skolā 2008./ 2009.m g. mācības uzsāka 65 audzēkņi . 10 no
tiem varēja mācīties Ķegumā metāla pūšamos instrumentus.
25. janvārī apmeklējām J. Lūsēna ,,Leļļu operu” Latvija nacionālajā operā.
20. februārī audzēkņi piedalījās A.Žilinska jauno pianistu konkursā Jēkabpilī. Zigurds
Teikmanis (ped. S Siliņa) ieguva III vietu, bet Laura Kozlova (ped. M.Līduma)
atzinību.
28. februārī tautas namā ar plašu koncertu svinējām Birzgales mūzikas skolas 15 gadu
jubileju.
11. martā Laura Kozlova un Kristīne Ķibilde (ped M.Līduma), Zigurds Teikmanis un
Linards Kozlovskis (ped S. Siliņa) piedalījās Klavieru asociācijas organizētajā klavieru
duetu konkursā Jelgavā.
16. aprīlī bērnu koris ,,Volante’’ (diriģente M.Līduma, koncm. I. Martinova) piedalījās
sadraudzības koncertā Ķegumā.
18. aprīlī Sindija Puišele (ped M. Līduma) un Lelde Braunšteina (ped S. Siliņa) izcīna
III vietas J. Graubiņa jauno pianistu konkursā Līvānos.
8. maijā bērnu koris un pūtēju orķestris piedalījās Mātes dienai veltītajā koncertā
Birzgales tautas namā.
9. maijā pūtēju orķestris piedalījās Dziesmu svētku modelēšanas koncertā Talsos.
14. maijā pūtēju orķestris piedalījās Skolēnu dziesmu svētkos Skaistkalnē.
15. maijā Birzgales tautas namā notika plašs Izlaiduma koncerts.
17. maijā pūtēju orķestris piedalījās Rīgas maratonā spēlējot dalībniekiem tādējādi tos
uzmundrinot.
Maija beigās visu pedagogu audzēkņu koncerti.
29. maijā bērnu koris ,,Volante’’ un pūtēju orķestris piedalījās Ogres rajona Skolēnu
dziesmu svētkos.
23. jūnijā pūtēju orķestris piedalījās Līgo ielīgošanā Birzgales estrādē ,,Rūķi’’.
10. oktobrī pūtēju orķestris koncertēja Ķegumā un Jumpravā.
14. novembrī pūtēju orķestris koncertēja Birzgalē.
17. novembrī pūtēju orķestris sniedza koncertu Ķegumā.
18. novembrī pūtēju orķestris sniedza koncertu Rembatē.
3. decembrī pūtēju orķestris lidostā ,,Rīga’’ sagaidīja Birzgales čempionu Aigaru
Apini.
Decembra beigās notika visu pedagogu audzēkņu koncerti.
28. decembrī pūtēju orķestris spēlēja balli Birzgales tautas namā pagasta pensionāriem.
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5.10. Sociālā aizsardzība
Ķeguma novada bāriņtiesa
Komunālā iela 5
Ķegums, LV-5020
tel. 6 5038842
Vadība
Bāriņtiesas
sastāvā
ir
priekšsēdētāja Dace Skrīvele,
sekretāre Dace Skābene un
bāriņtiesas locekļi Māra Blūzma,
Irēna Dmitročenko, Dzintra Kļava,
Rinalds Liepiņš.
Bāriņtiesā 2009.gadā saņemti 77 iesniegumi. 28 jautājumi izskatīti bāriņtiesas
sēdēs un pieņemti koleģiāli lēmumi nepilngadīgo vai rīcības nespējīgo interesēs.
Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības
Par 1 bērnu bāriņtiesa lēmusi atļaut uz laiku uzturēties citas personas aprūpē
sakarā ar vecāka došanos uz ārvalstīm.
Vecāki pārvalda bērna mantu līdz viņa pilngadībai, par ko ik gadu sniedz norēķinu
bāriņtiesai. Bāriņtiesas uzraudzībā ir 15 bērnu manta. 2009.gadā bāriņtiesas sēdēs
izskatīti jautājumi par 2 bērnu mantu. Bāriņtiesa 2 bērnu interesēs pieņēmusi
lēmumus par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski rūpējas par
bērnu.2009.gadā bāriņtiesā sniegusi 1 atzinumu tiesai par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību un atsevišķas aizgādības noteikšanu.
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 3 vecākiem pār 4 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.
Aizgādības tiesības atņemtas 1 vecākam pār 1 bērnu. Pēc tiesas sprieduma
saņemšanas bāriņtiesa informēja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu
ministriju par juridiski brīvu bērnu, kurš tika iekļauts adopcijas reģistrā, tātad – ir
adoptējams.
Par 1 bērnu pieņemts lēmums par adopciju uz ārvalstīm un šķiršanu no brāļa.
Aizbildnība
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Ķeguma novada bāriņtiesas uzraudzībā 2009.gadā bija 13 aizbildnībā esoši
bērni. Pār 5 bērniem aizbildnība izbeigta – 4 aizbilstamie sasnieguši pilngadību, 1 miris.
Bāriņtiesa 1 personu atzinusi par aizbildņa kandidātu.
Bērnu namos 2009.gadā atradās 3 bērni, kuri dzīvo Īslīces SOS bērnu ciematā.
Bāriņtiesa 1 personai piešķīrusi viesģimenes statusu.
Audžuģimene
Ķeguma novadā 2009.gadā ir izveidojušās 2 audžuģimenes, kurās 2009.gadā
ievietoti bērni no Lielvārdes, Ķekavas un Alūksnes novadu pašvaldībām.
Tukuma pašvaldības audžuģimenē aug 1 Ķeguma novada pašvaldības bērns.
Aizgādnība
Bāriņtiesas uzraudzībā 2009.gadā bija 4 rīcības nespējīgas personas, 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. 2009.gadā Ķeguma novada bāriņtiesā veikti 176 apliecinājumi.
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa
Par bāriņtiesas darba apjomu 2009. gadā liecina pieņemto lēmumu skaits,
dokumentu aprite, izdarīto apliecinājumu skaits, izstrādātie un realizētie projekti.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja un trīs bāriņtiesas locekļi.
Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
Darba pieredze strādājot komandā - deviņi gadi.
Bāriņtiesa veic:
• Audžuģimeņu un aizbildņu noteikšanu, pārraudzību - Vienai ģimenei piešķirts
viesģimenes statuss.
• Vecāku un bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvību un palīdzības
sniegšanu - Ārpusģimenes aprūpē atrodas 5 nepilngadīgi bērni.
• Lietas par bērnu nodošanu aprūpē citai personai Latvijā – divas (trīs
nepilngadīgi bērni).
• Apsekošanu ģimenēs, kurās netiek nodrošināta bērnu audzināšana un aprūpe: 5
ģimenes, kurās ir 17 nepilngadīgi bērni.
• Aizgādībā ir viena persona.
• Adopcijas lietas – viena lieta sagatavošanas procesā.
• Lietas par mantas pārvaldību: trīs.
• Preventīvais darbs sadarbībā ar izglītības iestādēm, ģimenēm un bērniem.
Bāriņtiesā ir priekšsēdētāja un 3 bāriņtiesas locekļi. Psihologs kā ģimeņu konsultants.
Ir laba sadarbība ar skolu, ģimenes ārstu praksi.
Pieņemtie lēmumi:
Lēmums
Par aprūpes tiesību atņemšanu
Par aizgādības tiesību atņemšanu un lietas ierosināšanu tiesā
Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu
Par atļaujas došanu darījumam ar bērna mantu
Par aizbildņa atlaišanu
Par aizbildņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

2008
1
1
2
3
3

2009
1
1
2
1
2
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Par atzīšanu, ka adopcija ir bērna interesēs
Par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu un
izmaksāšanu citai personai
Par viesģimenes statusa piešķiršanu ģimenei
Par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu aprūpē citai personai
Latvijā.
Par dzīvesvietas un aprūpes nodrošināšanu bērniem vasaras
mēnešos
Par personas atzīšanu, ka spēj nodrošināt aprūpi nepilngadīgiem
bērniem
Par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē
Par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
Kopā

1
1
1

1
1
2

1
2
1

1

15

14

Nosūtītā korespondence
Saņemtie dokumenti

2008
59
49

2009
76
57

Izdarītie apliecinājumi

2008
95

2009
209

Dokumentu aprite:

Bāriņtiesas izstrādātie un realizētie projekti.
Birzgales pagasta bāriņtiesa izstrādā un realizē projektus orientētus uz riska
ģimeņu attiecību stiprināšanu un ģimeņu mikroklimata uzlabošanu:
2009.g. Apstiprināts un realizēts projekts “MĒS varam!” Ls 350,00
1. Motivēt Birzgales pagasta riska grupas iedzīvotājus sevis pilnveidošanai.
2. Paaugstināt mērķauditorijas pašvērtējuma celšanas iespējas.
3. Veicināt iedzīvotāju profesionālo pilnveides iespēju izmantošanu.
Ķeguma novada domes Sociālais dienests
Komunālā iela 3
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38896
2009.gads Ķeguma novads sociālajam dienestam atnesa daudzas pārmaiņas, tāpat kā
visā novadā kopumā. Apvienojoties ar Birzgales pagastu, paplašinājās gan klientu loks,
gan kolēģu skaits. Ķeguma novadā tika izveidots vienots sociālais dienests.
Dienestā darbi vedās raiti. Uz 2009.gada 31.decembri sociālās palīdzības
organizatores palīdzību sniedza 841 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām.
Daudzas ģimenes pēc palīdzības griezās atkārtoti.
2009.gadā sociālajai palīdzībai (tikai pabalstiem) tika iztērēti 86060,-Ls, kas ir par
28608,-Ls vairāk nekā 2008.gadā. Papildus tam, pašvaldība pirka sociālos
pakalpojumus par 22693,-Ls no citu pašvaldību pansionātiem un bērnu namiem.
Savukārt aprūpei mājās iztērēja 21731,-Ls. Aprūpei mājās tika algoti 5 cilvēki. 2797,Ls tika izlietoti sociālo dzīvokļu uzturēšanai.
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Pasliktinoties vispārējai sociālajai situācijai valstī, ir pieaudzis pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) saņēmēju skaits. Sociālais dienests ir
piešķīris 18782,-Ls, kas ir par 13299,-Ls vairāk nekā iepriekšējā gadā. Arī šī pabalsta
saņēmēju skaits ir dramatiski pieaudzis no 31 personas 2008.gadā uz 222 personām
2009.gadā. Pabalsts ir paredzēts personām, kuru ienākumi mēnesī pieaugušai personai
ir zemāki par 40,-Ls, bet bērnam zem 45,-Ls. Kopš 2009.gada oktobra mēneša valsts
dotē 50% no izmaksātā GMI pabalsta summas.
Vislielākais izmaksāto pabalstu skaits ir saistīts ar dzīvokļa pabalstu un pabalstu
kurināmā iegādei. Kopumā ir izmaksāti 44177,-Ls, un šo pabalstu saņēma 281 ģimene.
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.
Šajā gadā audžuģimeņu pakalpojumu pirkšanai pašvaldība 2009.gadā izlietoja 960,Ls, un to sniegtos pakalpojumus saņēma 1 mūsu novada bērns. Par viena bērna
uzturēšanos audžu ģimenē pašvaldība mēnesī maksā 80,-Ls. Savukārt bērnunamā
„Laubere” uzturējās 4 novada bērni.
Lai nodrošinātu ilgstošu sociālo aprūpi, pansionātā „Madliena” pakalpojumus
saņēma 6 mūsu pašvaldības cilvēki. Bet Dagdas pansionātā, Rūjienas un Ērgļu
pansionātos atradās pa vienam mūsu iedzīvotājam.
Aktīvs sociālais darbs notiek arī ar riska ģimenēm un pusaudžiem ar uzvedības
problēmām. Skolā strādā sociālais pedagogs. Bet sociālā darbinieka darbam ar
ģimenēm ar bērniem redzes lokā ir 45 riska ģimene.
2009.gada rudenī Sociālās aprūpes centrs tika pievienots Sociālajam dienestam.
Šajā centrā aprūpes pakalpojumu saņēma 31 persona, no kuriem 24 bija sievietes un 7
vīrieši. Šī gada laikā aprūpes pakalpojumi pašvaldībai izmaksāja 61063,-Ls. Savukārt
pašvaldībai ieņēmums par šo pakalpojumu sniegšanu ir 22191,-Ls. Ikdienā aprūpes
centrā pakalpojumus saņem 17 veci cilvēki vai invalīdi. Aprūpes pakalpojumus
pārsvarā saņēma Ķeguma novada iedzīvotāji, bet tika sniegti pakalpojumi arī citu
pašvaldību iedzīvotājiem.

5.11. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
Ķeguma novada domes tautsaimniecības nozarē strādā 15 darbinieki.
Tautsaimniecības nozares vadītājs ir Vitālijs Pugačs.
Nozarē strādā : 1 traktorists, 2 autovadītāji, 5 sētnieki, 1 strādnieks, 2 kapu uzraugi, 1
elektriķis, enerģētiķis un 1 kurinātājs.
Ķeguma domes saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir sekojoša tehnika
Automašīnas Ford Galaxy-2006.g.
W CADDY LIFE-2008.g.
Ford Focus-2006.g.
Ford Tranzit-2009.g.
Traktori MTZ 82 un Jumz-6KL
Piekabes - Traktoram un automašīnai.
Būtiskākie izdevumi, kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, transporta
nodrošināšanu, ielu apgaismojumu, ceļu un ielu remontiem u.c.:
Asfaltēto ielu bedrīšu remontam iztērēti 5864.00Ls.
Ielu apgaismojuma uzturēšanai iztērēti 1722.65Ls.
Sniega tīrīšanai iztērēti 3219.68 Ls.
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Ielu kaisīšanai sāls-smilts maisījumu iztērēti 1178.79Ls.
Koku zāģēšanai iztērēti 3077.00 Ls.
Grants ceļu greiderēšanai un remontam iztērēti 18627.00 Ls.
Zālāju pļaušanai paredzētās tehnikas uzturēšanai iztērēti 488.00 Ls.
Traktoru ,komunālajai tehnikai un auto transportam iztērēts degvielas iegādei
3697.00Ls.
Gājēju ceļa remontam un caurtekas remontam Celtnieku ielā iztērēti 1389.58.Ls
Ūdens novadgrāvja un caurteku izveide Daugavgrīvas un Komunālajā ielā 3020. Ls
Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ozolu ielā 11717. Ls
5.12. Atpūta un kultūra
Ķeguma novadā atrodas 3 tautas nami
• Ķeguma tautas nams
• Tomes tautas nams
• Rembates tautas nams
 Birzgales tautas nams
Kultūras darba organizēšanai 2009. gadā tika izlietoti Ls 287022 jeb 8.8 % no
visa pamatbudžeta.
Ķeguma tautas nams
Ķeguma prospekts 4
Ķegums, LV-5020
tālr. 65038875
2009. gadā Ķeguma
tautas namā ir notikuši
dažādi pasākumi.
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 Ķeguma pensionāru biedrībai.
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Tomes tautas nams
p.n. Tome, LV-5010
tālr.650-67977
Mākslinieciskie
kolektīvi
1. Bērnu dramatiskais
kolektīvs vad. V.
Šaicāne
2. Bērnu vokālais
ansamblis vad. M. Sprukule
3. Aerobika sievietēm vad. L. Semionova
4. Sieviešu vokālais ansamblis vad. Z. Apine
Kopējais dalībnieku dalībnieku skaits amatierkoletīvos - 50
Dalībnieku vecums: no 7 - 70 gadiem
Tomes tautas namā pamatdarbā strādājošie darbinieki:
Vadītāja, apkopēja un 3 kurinātāji
Tomes tautas nama budžets
Piešķirts no Ķeguma novada domes - 95167 Ls
Izmantotie līdzekļi
darbinieku atalgojums 6823Ls
atalgojums fiziskām personām
7462 Ls
uz tiesiskas attiecības regulējošu
dokumentu pamata
prezentācijas pasākumiem
3000Ls
telpu remontam 170Ls
maksa par elektroenerģiju 612Ls
maksa par kurināmo 1500Ls
telefona samaksa 280 Ls
mīkstā inventāra iegāde 200 Ls
mazvērtīgā inventāra iegāde 150Ls
saimniecības materiāli
110Ls
pārējās izmaksas
74860Ls
Tomes tautas namā katru mēnesi tika rīkoti dažādi pasākumi, kas domāti dažādām
auditorijām - atpūtas un deju pasākumi ar dzīvo mūziku, mākslinieku un amatieru
kolektīvu priekšnesumiem, izstādes, latviešu tautas tradicionālie svētki ,
amatierkolektīvu teātra izrādes un koncerti, bērniem leļļu un cirka izrādes.
2009.gadā Tomes tautas namā ciemojās grupa “Liepavots”, grupa “Radi” ,”, cirkus
mākslinieki, Rīgas jauniešu leļļu teātris. Rīkojam tematiskus pasākumus vecākai
paaudzei un jauniešiem. Tika rādīta “Lielā Kristapa” filmu programma .
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 Z.
APINE. Dramatiskā kolektīva vadītāja V. Šaicāne sagatavoja vairākus scenārijus un
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iestudēja uzvedumus Tomes tautas nama rīkotajiem pasākumiem: Valsts svētkiem ,
Lieldienām , Mātes dienai, kuros piedalījās Tomes tautas nama pašdarbnieki.. Jau trešo
gadu Valsts svētkos notika aptauja “Tomes lepnums”. Šajā gadā “Tomes lepnums”
titulu ieguva Tomes , sirsnīgākās un līdzjūtīgākās kundzes. Tomes iedzīvotāji Lāčplēša
dienā piedalījās Tomes skolas organizētā lāpu gājienā uz kritušo karavīru piemiņas
vietām.
Ar daudz atraktīvām izdarībām izcēlās Lieldienu pasākums. Lustīgi tomēnieši
izdancojās Līgo nakts zaļumballē, kuru jau piekto 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 piekto gadus pēc kārtas.
Rīkojām dažādas izstādes; rokdarbu, dārzeņu, ziedu, floristikas un foto izstādes.
Tomē viesojās amatieru teātris no Lielvārdes , Lēdmanes un Birzgales. Pašiem
mazākajiem tomēniešiem bija iespēja noskatīties divas leļļu izrādes un cirka izrādi
Ar saviem amatieru kolektīviem braucām uzstāties uz citām kultūras iestādēm :
Meņģeli, Ogri, Ķegumu, . Regulāri tautas nams rīko braucienus uz Rīgas teātriem.
Braucam pieredzes braucienos uz citām Latvijas pilsētām, pagastiem. Šogad bijām
Priekuļos , Alūksnē, Gulbenē, , un tepat kaimiņos Meņģelē.
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.
Tomes tautas namā 2009 gadā netika veikti nekādi būtiski remonti. Tautas nama telpas
ir apsekojusi Ķeguma novada būvvalde un konstatējusi, ka tautas namam jāveic visu
inženiertehnisko sistēmu remonts, tas ir , apkurei, ūdensvadam, elektroapgādei un
vēdināšanai . Jānomaina vecie logi un durvis . Ēkai jāatjauno jumta segums. 2008. gadā
dome sāka strādāt pie šo darbu projekta izstrādes.
Nākotnes ieceres
Lai saglabātu nacionālās kultūras vērtības, Tomes tautas nams domā par jaunu
kolektīvu veidošanu, konkrēti - tautiskās dejas folkloras kopu un amatieru teātri.
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.
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, jauni tērpi kolektīviem.
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Rembates tautas nams
Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016
Tālr.50-55995
Māklinieciskie kolektīvi – 3
1.Pirmskolas un skolas vecuma bērnu deju kolektīvs
2.Pauerliftinga nodarbības
3.Dambretes un šaha nodarbības
Māksliniecisko un sporta kolektīvu vadītāji :
Dz. Griņeviča, E. Tabure, Ž.Vilkāja, A.Gailītis.
Rembates tautas nams darbojas Rembates pakalpojumu centra ēkā. Katru mēnesi ir
iecerēti un tiek īstenoti dažādi kultūras pasākumi. Tās ir teātra izrādes, vai nu
izbraukumi uz Galvaspilsētas teātriem, vai tiek uzaicināti pašdarbnieki no blakus
novadiem. Tiek rīkotas izstādes gan bibliotēkā, gan tautas nama telpās. Tiek rīkoti
tematiski kafejnīcas vakari, kā arī koncerti uz dažādiem pasākumiem.
Rembates tautas namā darbojas pirmskolas un skolas vecuma bērnu deju kolektīvs E.
Tabures vadībā dzied un dejo. Bērni ir piedalījušies koncertos ne tikai Rembatē, bet arī
ārpus novada robežām.
Ļoti aktīvi darbojas dambretes un šaha pulciņš. Tiek rīkoti dažādi turnīri, kas notiek
gan Rembates tautas nama telpās, gan arī ārpus novada. Rembates dambretes un šaha
aktīvisti gūst labus panākumus, tiek iegūtas medaļas un kausi komandu cīņās.
Rembates tautas nama telpās ir iespēja nodarboties ar galda tenisa sporta veidu. Šo
sporta veidu ir iecienījuši dažāda vecuma cilvēki, un gūst lieliskus panākumus, gan
individuāli, gan komandu cīņās.
Daudzi jaunieši apmeklē sporta zāli, kur nodarbības pasniedz pauerliftinga treneris
A.Gailītis. Sagatavo jauniešus un arī veterānus dažādiem turnīriem un sacensībām, kur
iegūtas daudzas medaļas.
Lai arī vairs netiek atmaksāts mazo rembatiešu rokdarbu pulciņš, tomēr tas darbojas
bibliotēkas telpās, un iemāca mazajiem daudz dzīvē noderīgu iemaņu, un asina arī
prātus atjautīgos uzdevumos.
Rembates iedzīvotāji ir aktīvi sportisti, kas sevi apliecina daudzos sporta veidos, gan
vasaras sporta svētkos, ko apmeklē tuvāko novadu sporta cienītāji, gan arī rudenī, kad
notiek , jau daudzu gadu iecienītais „Rembates aplis” .Rembates iedzīvotāji tā
sasparojušies uz šo skrējienu, ka jau otro gadu pēc kārtas iegūst ceļojošo kausu.
Patreiz Rembates pakalpojumu telpās, tas nozīmē, ka arī tautas nama telpās, notiek
remonts. Būs atremontētas un labiekārtotas telpas, kuras varēs izmantot dažādiem
publiskiem pasākumiem un slēgtiem vakariem.
Birzgales tautas nams
Nākotnes iela 1, Birzgale, LV-5033
Tel. 65034155
Mākslinieciskie kolektīvi:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
vadītāja Mārīte Petrovska
koncertmeistare Inese Martinova
Dāmu deju kolektīvs
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vadītāja Mārīte Petrovska
koncertmeistare Inese Martinova
Sieviešu koris „Pērles”
vadītāja Maira Līduma
koncertmeistare Inese Martinova
Jauniešu jauktais vokālais ansamblis „Tikai Tā”
vadītāja Maira Līduma
koncertmeistare Inese Martinova
Amatierteātris
režisore Mārīte Skābarniece
Pūtēju orķestris
vadītājs Laimonis Paukšte
Tautas namā darbojas pavisam 118 pašdarbnieki.
Kā jau katru gadu arī 2009. gads Tautas namā bija darba pilns. Ir notikuši daudz
dažādi pasākumi: pašdarbības kolektīvi ir sadraudzējušies ar citu pagastu
pašdarbniekiem „Sadziedāšanās un sadancošanās koncertos”, visi piedalījušies rajona
skatēs, kur pirmo reizi piedalījās arī amatierteātris. Kā katru gadu ar savu atskaites
koncertu priecējām Birzgales iedzīvotājus Līgo vakarā. Jūlija mēnesī „Rūķu” parkā
mūs apciemoja Daugavpils Oranžais koris. Šis bija viens no apmeklētākajiem
pasākumiem šajā gadā.
Bet 1. jūlijā mūsu vecais, sirmais Tautas nams atvēra durvis celtniekiem, lai sevi
sapostu uz savu 76. gadu jubileju, kas tika paveikts līdz 15. decembrim, kad pirmo reizi
uzņēmām viesus pēc renovācijas. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
koncerts notika vēl pamatskolas sporta zālē, bet Ziemassvētku koncerts „Es ticu, ka ir
brīnumi”, jau atremontētajā Tautas namā. Šis paveiktais darbs ir tiešām brīnums
Birzgalē 2009. gadā.
Es ceru, ka tagad uz Tautas nama rīkotajiem pasākumiem būs vēl lielāka
vēlēšanās iet, kā arī aicinu nākt ar savām idejām un piedāvājumiem, vakarus pavadīt
kādā no kolektīviem, jo tikai visi kopā mēs varam šo drūmo laiku padarīt saulaināku.
Birzgales muzejs „Rūķi”
Parka iela 2, Birzgale, LV-5033
TEL. 65034195
Birzgales
muzejā
,,Rūķi"
2009.gadā pirmais viesojās Ukrainas
pilsonis no Poltavas – jauns cilvēks ar
labām vēstures zināšanām. Bet kopā par
mūsu novada kultūrvēsturi interesējās,
pasākumos,
ekskursijās,
pedagoģiskajās programmās pērn piedalījās 450 cilvēki. Lielu atsaucību guva otro
gadu Birzgalē organizētā Muzeju nakts, kurā koncertēja Lēdurgas dendroloģiskā
parka folkloras grupa ,,Delve". Arī uz Līgām un Jāņiem dāvināmo vainagu vīšanu
sanāca kupls pulks birzgaliešu. Iepriecina, ka muzeja krājumu izmantojuši Latvijas
Universitātes studenti - topošie vēsturnieki, ka Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
11.klase, iepazīstot A.Pumpura dzīvesvietas Birzgales pusē un izveidojot projektu,
izcīnīja 1.vietu republikā. Aizvadītajā gadā uzsākta sadarbība ar Ķeguma grāmatu
draugu klubu ,,Doma" par novada radošo cilvēku darbu izdevuma veidošanu.
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Uz Ogres vēstures un mākslas muzeja izstādi ,,Stundā sēdēšu klusu" deponēti
vairāk nekā 15 ar skolu dzīvi saistīti priekšmeti.
Krājuma vērtīgākie papildinājumi ir Raimonda Bergmaņa dāvinātās gleznas
un 1926. gadā izdotie R.Blaumaņa Kopotie raksti, ko muzejs saņēma no Ilonas
Grīnvaldes.
Ķeguma pilsētas bibliotēka
Skolas iela 6
Ķegums, LV-5020
Tālr. 50-38422

1. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS 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 8 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
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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.
Neskatoties uz to, ka pieaug IT loma un arvien vairāk tiek izmantoti interneta
resursi, primārais bibliotēkā tomēr ir darbs ar grāmatu.
Kā rāda projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros veiktie pētījumi, Latvijas iedzīvotāji ir
novērtējuši, ka bibliotēkas kļūst arvien radošākas un piedāvā jaunus inovatīvus
pakalpojumus. 74 % aptaujas dalībnieku uzskata, ka bibliotēkas ir vienīgais bezmaksas
kultūras un informācijas centrs.

2. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Ķeguma novadā ir 6279 iedzīvotāji, no tiem
Ķeguma pilsētā 2485,
tās lauku teritorijā Tomē 659,
Rembates pagastā 1265,
Birzgales pagastā 1870 (tika pievienots Ķeguma novadam 2009.1.jūlijā)
Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu novadā veic 4 bibliotēkas. Attālo teritoriju
iedzīvotājus ar literatūru nodrošina Ogres CB bibliobuss.
Visu četru bibliotēku starpā ir laba sadarbība, Ķeguma bibliotēka iespēju
robežās veic informatīvās un konsultatīvās funkcijas, taču visas bibliotēkas ir
patstāvīgas iestādes – ar savu budžetu, vadītāju.
2.1. Ķeguma pilsētas bibliotēkas darba rādītāji
Attēls Nr. 1 Kopējie bibliotēkas darba rādītāji

Rādītāji

2008.

2009.

+ vai -

Lasītāju skaits

826

850

+ 24

Apmeklējumu
skaits

20563

22335

+1772

Izsniegums

29888

34706

+ 4818

•

Iepriekšējos gados darba rādītājiem pieaugušo nodaļā bija tendence
samazināties, taču 2009.gadā visi rādītāji ir palielinājušies. Tas liecina, ka pieaug
bibliotēkas loma vietējā sabiedrībā un nepieciešamība pēc bibliotēkas sniegtajiem
pakalpojumiem.
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Attēls Nr. 1. Lasītāju skaits pieaugušo nodaļā

335

426
2006.g.
2007.g.

315

333

2008.g.
2009.g.

Attēls Nr. 2. Apmeklējumu skaits pieaugušo nodaļā

4592

4719

2006.g.
2007.g.

4460

4278

2008.g.
2009.g.
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Attēls Nr.3. Izsniegums pieaugušo nodaļā

15484

18137

2006.g.
2007.g.
2008.g.

12043

15282

2009.g.

•

2009.gadā bibliotēkas bērnu nodaļā visi darba rādītāji ir palielinājušies. To
nosaka gan bezmaksas internets, gan mūsdienu prasībām atbilstošas datortehnika
bibliotēkā. Kvalitatīvi pilnveidots arī bērnu nodaļas grāmatu fonds, ņemot vērā skolas
mācību programmas un lasītāju intereses.
Attēls Nr.4. Lasītāju skaits bērnu nodaļā.

515

514

2006.g.
2007.g.
2008.g.

511

508

2009.g.

Attēls Nr. 5. Apmeklējumu skaits bērnu nodaļā

17743

11472

2006.g.
2007.g.
2008.g.
2009.g.

16103

16061
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Attēls Nr.6. Izsniegums bērnu nodaļā

19222

20372

2006.g.
2007.g.
2008.g.

17845

17936

2009.g.

Neskatoties uz to, ka bibliotēkas lietotāji aktuālo informāciju bieži meklē tieši
internetā, izmantojot arī bibliotēkā bez maksas pieejamās datu bāzes, literatūras
izsniegums 2009.gadā ir palielinājies. Tas nozīmē, ka arī tradicionālie bibliotēkas
resursi – grāmatas un žurnāli nezaudē savu aktualitāti.
2.2. Pasākumi 2009.gadā

•

2009.gadā bibliotēkā notikušas 58 grāmatu izstādes un 27 tematiskie pasākumi.

Daudzi pasākumi organizēti kopā ar sieviešu klubu „Ķeguma Saulespuķes”.
Šie pasākumi regulāri pulcē 25 – 30 cilvēku lielu auditoriju:
 Tikšanās ar veselības salona „HELIOS” darbiniekiem, kuri pastāstīja par
veselības atjaunošanas un relaksācijas iespējām viņu salonā;
 Biologa Didža Pilāna lekcija „Kā mūs ietekmē ģenētiski modificēta pārtika”;
 Tikšanās ar žurnāla „Rokdarbi” veidotāju Dzintru Šulci;
Attēls Nr.7. Žurnāla „Rokdarbi” veidotāja Dzintra Šulce
ciemos pie ķegumietēm
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 Notikušas arī vairākas praktiskas nodarbības, piemēram, zīda apgleznošanā un
apgūtas jaunākās tendences aizkaru dizainā.
Attēls Nr.8. Klubiņa dalībnieces mācās apgleznot zīdu

I

Iespēju robežās visi minētie pasākumi tika papildināti ar atbilstošām literatūras
izstādēm.
Katru mēnesi bibliotēkā notiek arī otras sieviešu organizācijas starptautiskā
soroptimistu kluba „Ogre-Ķegums” sanāksmes.
Kopā ar Grāmatu draugu klubu „Doma” Dzejas dienu ietvaros tika
noorganizēta Ķeguma novada dzejnieku tikšanās „Novada dzejnieku balsis”, kurā
piedalījās dzeju rakstošie cilvēki no Tomes, Ķeguma un Birzgales. Tika lasīti jaunākie
dzejas sacerējumi, kā arī pārrunātas otrā dzejoļu krājuma izdošanas iespējas. Pirmais
vietējo autoru dzejas krājums „Dvēseles lidojums” iznāca 2004.gadā. Ieteikumus
vietējiem dzeju rakstošajiem cilvēkiem sniedza profesionālais dzejnieks Jāzeps
Osmanis.
Sadarbībā ar Grāmatu draugu klubu „Doma” organizētas lekcijas par aktuālām
mūsdienu politikas tēmām:
 „Trekno gadu mācības” – ar bijušā LTF Ogres nodaļas vadītāja Jura Kokina
piedalīšanos;
Attēls Nr.9. Ķeguma novada dzejnieku tikšanās
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Attēls Nr.10. „Trekno gadu mācības” analizē Juris Kokins

„Tā notiek Latvijā” – lektors STA docents Valdis Cielava.
Jau sesto gadu aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā Ķeguma bibliotēkā tika rīkota novada
bibliotēku vadītāju tikšanās ar Ogres CB direktori Marutu Jēkabsoni, direktores
vietnieci Jautrīti Mežjāni un novada domes izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību
speciālisti Sandru Čivču. Tika pārrunātas novada bibliotēku darba problēmas un
attīstības perspektīvas sakarā ar novada paplašināšanos.
Bibliotēku nedēļas laikā tika organizēta akcija „No rokas – rokā”, kuras laikā
bibliotēkas lasītāji bez maksas varēja iegūt savā īpašumā citu lasītāju dāvātās grāmatas.
Akcijas laikā daudzas vērtīgas grāmatas atrada sev jaunus īpašniekus un tām tika
dāvināts otrs mūžs.
Jūlijā bibliotēkā notika konference „Ēku renovācija un siltināšana”, kura tika organizēta
kopīgi ar SIA Smart Energy un kura pulcēja gan māju apsaimniekotājus, gan daudzus
interesentus, jo apskatītā tēma interesē ļoti daudzus.
Septembrī notika Jāzepa Osmaņa gleznu izstādes „Dvēseles ligzda” atklāšana. Izstādē
bija skatāmas 62 mākslinieka jaunākās gleznas. Izstādes atklāšanā skanēja arī Jāzepa
Osmaņa jaunākie dzejas darbi un dziesmas Ķeguma tautas nama ansambļa „Kvēlziedi”
izpildījumā.
Visu septembra mēnesi izstādi apmeklēja gan skolēni, gan pieaugušie no dažādām
Latvijas malām. Bibliotēkā tika novadītas arī četras kultūras vēstures stundas Ķeguma
skolas skolēniem.
Bibliotēkā regulāri tiek organizētas vietējo mākslinieku izstādes. 2009.gadā ķegumieši
varēja aplūkot arī Pāvela Devela jaunāko fotodarbu izstādi un jau par tradīciju kļuvušās
Lieldienu un Ziemassvētku izstādes. Šajās izstādēs parādām mūsu vietējo rokdarbnieču
un floristu darinājumus.
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Sagaidot Latvijas valsts 81.gadadienu, bibliotēkā bija skatāma plaša fotoizstāde
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”.
Aizvadītajā gadā bibliotēka iesaistījusies pašvaldības pasākumu – novada svētku un
Valsts svētku organizēšanā, veicot dažādus noformēšanas darbus – afišu, programmu
un atzinības rakstu izgatavošanu.
Bibliotēkā regulāri notikušas arī iedzīvotāju sapulces par māju apsaimniekošanas
jautājumiem un sanāksmes māju pārvaldniekiem.
Lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēkā, esam izvietojuši norādes gan uz informācijas
stenda, gan bibliotēkas nodaļās. Lasītājiem redzamā vietā izlikti bibliotēkas lietošanas
noteikumi, izvietota informācija par bibliotēkas plānotajiem pasākumiem, pieejamajām
datu bāzēm, preses izdevumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.
Vietējie iedzīvotāji bibliotēku uztver kā nozīmīgu socializēšanās vietu.
Analizējot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību 2009.gadā, jāatzīmē, ka sakarā ar
darbinieku skaita samazināšanos, no februāra bibliotēka ir atvērta piecas dienas nedēļā,
bet sestdienās un svētdienās slēgta. Tas, ka nestrādājam sestdienās, bibliotēkas darba
rādītājus nav ietekmējis.

3. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĒŠANAS 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.
2009.gadā krājuma komplektēšanai bibliotēka izlietojusi 1654 latus, no tiem
grāmatām Ls 1008, periodiskajiem izdevumiem Ls 646.
Pašvaldība krājuma papildināšanai 2009.gadā iedalījusi Ls 1302 latus, tas ir par Ls
1404 mazāk nekā 2008.gadā.
Bibliotēkas fonds 2009.gadā papildinājies ar 736 jaunieguvumiem, no kuriem
226 ir grāmatas. Jaunieguvumi sastāda 3% no bibliotēkas kopējā fonda. Bērnu nodaļas
fonds papildinājies ar 115 grāmatām, pieaugušo nodaļas ar 111 jaunām grāmatām.
Aizvadītajā gadā īpaša vērība tika veltīta krājuma izvērtēšanai un analīzei. No
bibliotēkas krājuma kopumā izslēgti 808 eksemplāri, no tiem 286 grāmatas un 522
žurnāli. No bērnu nodaļas krājuma izslēgti 574 eksemplāri, no pieaugušo nodaļas 234
eksemplāri.. Uz 2010.gada 1.janvāri kopējais bibliotēkas fonds ir: bērnu nodaļā 9226
vienības, no tām 8133 grāmatas, pieaugušo nodaļā – 14524, no tām 13455 vienības.
2009.gadā tika abonēti 26 preses izdevumi – 9 bērnu nodaļā, 17 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.
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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.
Lai saglabātu bibliotēku fondu un grāmatu estētisko izskatu, bibliotēkā tiek
veikta iespieddarbu tehniskā labošana. Informātiķe I.Cīrule ir apguvusi grāmatu
labošanas prasmes un regulāri šo darbu veic. Jaunās grāmatas mīkstajos vākos tiek
cauršūtas un aplīmētas ar peloplastu. Aizvadītajā gadā salabotas ap 250 lasītāju
nolietotās grāmatas.
Krājuma komplektēšanai izlietotie līdzekļi (t.sk. dāvinājumi, sponsorējumi, pašvaldības
līdzekļi un VKKF piešķīrumi).
Attēls Nr.11. Kopējie līdzekļi (Ls) krājuma komplektēšanai

1654

2887

2007.g.
2008.g.
2009.g.

3617

Attēls Nr.12. Pašvaldības iedalītie līdzekļi (Ls) krājuma komplektēšanai

1302

1975

2007.g.
2008.g.
2009.g.

Attēls Nr.13.

2706

Kopējais

jaunieguvumu

skaits

bibliotēkā

736

1334

2007.g.
2008.g.
2009.g.

1311
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Attēls Nr.14. Grāmatu - jaunieguvumu skaits bibliotēkā

226

576

2007.g.
2008.g.
2009.g.

703

4.

NFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA

Ķeguma pilsētas bibliotēkā norit aktīvs uzziņu informācijas darbs – 2007.gadā – 4011
uzziņas, 2008.gadā – 4824 uzziņas, 2009.gadā 5271 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 40% 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 ietver literatūru, kas bibliotēkā saņemta līdz
2007.gadam. No 2007.gada visi jaunieguvumi tiek ievadīti Ogres CB EKK.
Savu aktualitāti ir zaudējušas tematiskās kartīšu kartotēkas. Tas skaidrojams ar
jauno informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām informācijas meklēšanā.
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Lai veiktu kvalitatīvu uzziņu un informācijas darbu, tiek pilnveidoti lasītavu fondi,
veidotas tematiskās mapes, apmeklētāji apmācīti datu bāzu lietošanā.
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. 2009.gadā bibliotēkas
lietotāju rīcībā bija 11 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:
Attēls Nr.15. Interneta lasītāju lietotāju skaits

11582

6013

2006.g.
2007.g.
2008.g.

10964

10466

2009.g.

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 2009.gadā ieņemti 173,-.Ls.
2009.gadā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri veic norēķinus interneta
bankās, tādejādi taupot naudu un laiku. Varam droši apgalvot, ka internets aizstāj pasta
un banku klātbūtni. Daudzi bibliotēkas apmeklētāji izmanto internetu saziņai kā arī
iegādājas preces vai pakalpojumus.
Sakarā ar bezdarba pieaugumu valstī, palielinājies bibliotēkas apmeklētāju skaits, kuri
internetu izmanto darba meklējumiem. Bibliotēkas darbinieki regulāri sniedz
konsultācijas interneta banku, portāla e-latvenergo, darba meklētājiem un citiem
interneta lietotājiem.
4.1. Starpbibliotēku abonements
2009.gadā Ķeguma bibliotēkas grāmatu apmaiņa bijusi tikai ar mūsu rajona
bibliotēkām. No citām bibliotēkām – Ogres CB, Lielvārdes, Tomes, Ogresgala u.c.
esam saņēmuši 24 grāmatas. Citām rajona bibliotēkām esam izsnieguši 28 grāmatas
(Tomes, Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles un Birzgales bibliotēkām).
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5.

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.
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. tematiskajās mapēs apkopota informācija arī par
Ķeguma pilsētas bibliotēku.
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.
Arī bibliotēkas gada pārskati un pasākumu uzskaites burtnīcas
ir novadpētniecības darba sastāvdaļa – bibliotēkas vēstures liecības, kuras bibliotēkā
tiek rūpīgi glabātas.
2009.gadā bibliotēkas informātiķe izstrādāja kvalifikācijas darbu –
bibliogrāfisko rādītāju „Ķeguma novads”, kurā atspoguļota izvērtēta, apkopota, un
sistematizēta informācija par Ķeguma novada kultūras un atpūtas vides izaugsmi un
attīstību noteiktā laika periodā no brīvās Latvijas 90-tiem gadiem līdz mūsdienām.
Tagad šis rādītājs atrodas bibliotēkā un ir svarīgs novadpētniecības darba resurss, kuru
plaši pielietos apmeklētāju informacionālo un izglītojošo vajadzību apmierināšanā.
Līdz ar rādītāja veidošanu ir papildināts un sistematizēts Ķeguma pilsētas bibliotēkas
novadpētniecības literatūras fonds un precizēti avoti.

6. PROJEKTIZSTRĀDE
2009.gadā bibliotēkā realizēts 1 projekts:
VKKF mērķprogramma „Bērnu Žūrija – 2009”. Projekta rezultātā bibliotēkas bērnu
nodaļai iegūtas 5 grāmatas par kopējo summu Ls 23,79. Pārējās 15 projekta norisei
nepieciešamās grāmatas bibliotēka iegādājās par pašvaldības līdzekļiem.
6 gadus bibliotēka iesaistījās VKKF programmā „jaunu grāmatu un citu
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Dalība projektā ļāva bibliotēkas fondu
papildināt ar vērtīgām grāmatām. Diemžēl 2009.gadā vietējās nozīmes bibliotēkām šis
projekts netika izsludināts.
61/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

7.

SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM UN SKOLĀM

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm kā
arī ar pašvaldību.
7.1. 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.
Iedzīvotājiem pieejams Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam, un
novada domes publiskie pārskati.
7.2. 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. Kā rāda projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros veiktā aptauja, Latvijā aug jauna
bibliotēkas lietotāju paaudze. Katrs trešais bērns pirmsskolas vecumā jau ir bijis
bibliotēkā.
7.3. Sadarbība ar citām bibliotēkām.
Visas 4 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.
7.4. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
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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.
Bibliotēka kopā ar grāmatu draugu klubu „Doma” strādā pie otrā vietējo dzejnieku
radošo darbu krājuma tapšanas. Bija iecerēts šo krājumu izdot jau 2009.gadā, taču
finansiālu problēmu dēļ plānotais nav īstenojies. Darbs pie dzejoļu apkopošanas un
rediģēšanas turpinās.
Sadarbībā ar vietējām sieviešu organizācijām bibliotēkā tiek rīkoti dažādi
labdarības pasākumi, lai palīdzētu tām novada ģimenēm, kurām pašlaik neklājas viegli.
Piemēram, sagaidot jauno mācību gadu, tika rīkota akcija, kuras laikā sieviešu
organizācijas saziedoja bērnu grāmatas, skolas somas un mācību piederumus. Tādā
veidā tika atbalstītas tās mūsu novada ģimenes, kurām bērnu sagatavošana skolai rada
grūtības.
2009.gadā bibliotēkā viesojušās vietējā soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums”
sadraudzības klubu pārstāves no Zviedrijas un Anglijas. Viešņas tikās ar soroptimistu
kluba biedrēm un iepazinās arī ar Ķeguma pilsētas bibliotēkas darbu.

8.

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. 60% no kopējā bibliotēkas
lietotāju skaita ir tieši bērni un jaunieši, 72% no kopējā apmeklējuma skaita veido
bērnu un jauniešu apmeklējumi, 58% no kopējā izsnieguma skaita ir izsniegumi
bērniem un jauniešiem.
Bērnu nodaļas ( t.sk. interneta lasītavas) darba rādītāji:
Attēls Nr.16. Bērnu nodaļas darba rādītāji (2008. un 2009.g. salīdzinājums)

Pozīcija
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegums
Izsniegums uz 1 lasītāju
Vidējais apmeklējums
Fonda apgrozība

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

2009.g.
515
17743
19222
37
34
2,08

+/+4
+1640
+1377
+2
+2,5
+0,2

2009.gadā bērnu nodaļas fonds papildinājies ar 345 jaunieguvumiem, no kuriem 115 ir
grāmatas.
Pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei – Ls 301,42. VKKF projekta rezultātā saņemtas 5
grāmatas par kopējo summu Ls 23,79. Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros
bērnu nodaļa kā sponsoru dāvinājumus saņēmusi 19 grāmatu par Ls 105,50.
Bērnu nodaļas fondā uz 1.01.10 ir 9226 iespieddarbi, no kuriem 8133 ir grāmatas.
2009.gadā bibliotēkas bērnu nodaļa saviem lasītājiem piedāvāja 9 nosaukumu preses
izdevumus. 20% no visa grāmatu fonda veido grāmatas krievu valodā. Sakarā ar to, ka
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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.
8.1. 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. 2009.gadā
notikušas 8 bibliotekārās stundas un 4 tematiskie pasākumi bērniem un jauniešiem
Jau astoto gadu bibliotēka iesaistās VKKF mērķprogrammā „Bērnu Žūrija”.
Sākotnēji projektā iesaistījās vairāk kā 40 lasītāju, taču grāmatu vērtējuma anketas
aizpildīja tikai 19 bērni. Vislielākā atsaucība bija 1.-2.klašu un 3.-4.klašu grupā,
vismazāk „Bērnu Žūrijas” ekspertu bija no 8.-9.klašu skolēniem.
2009.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 pašam bibliotekāram.
Ķeguma bibliotēkā 2009.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 – 2009”
noslēguma pasākums – grāmatu svētki.
Attēls Nr.17 . „Bērnu Žūrijas -2009” noslēguma pasākuma afiša.

Šajā pasākumā ar balvām un Ķeguma pilsētas bibliotēkas Pateicībām apbalvojām
visus „Bērnu Žūrijas” ekspertus.
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Attēls Nr. 18.. Projekta„Bērnu Žūrija - 2009” eksperti

Pasākumā tika noskaidrotas grāmatas – uzvarētājas katrā vecuma grupā. Šogad lasītāji
par populārākajām atzina:
1.-2.klase
1. Geislers U.
2. Cielēna M.
3. Cielēna M.

„Vislabākās zāles ir smiekli”
„Teo un Mumīte”
„Trakulīte sandalīte”

1. Havukainena A. Toivones S .
2. Rodari Dž.
3. Šehovcovs A.

„Tatu un Patu iepazīst profesijas”
„Sīpoliņa piedzīvojumi”
„Ēzopa fabulas komiksos”

1. Rungulis M.
2. Bērziņš M.
3. Samauska I.

„Sniega cilvēki”
„Resnais svešinieks”
„Eņģelītis”

3.-4.klase

5.-7. klase

8.-9.klase
Grāmatas uzvarētājas netika noteiktas
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Attēls Nr. 19. „Bērnu Žūrijas-2009”grāmatas uzvarētājas

2009.gada februārī jaunāko klašu skolēniem tika rīkots pasākums, veltīts Margaritas
Stārastes 95.dzimšanas dienai „Pasaku vecmāmiņa – Margarita Stāraste”. Pasākumā
piedalījās dzejnieks Jāzeps Osmanis, kuram daudzus gadus ir bijusi laba sadarbība ar
M. Stārasti un kura vadītajā apgādā „Annele” izdotas daudzas M.Stārastes grāmatas, kā
arī monogrāfija par mākslinieci.
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J.Osmanis pastāstīja par sadarbību ar bērnu grāmatu autori un ilustratori un
atklāja bērniem interesantus un saistošus M.Stārastes dzīves faktus. Pasākumu
papildināja plaša literatūras izstāde par M.Stārasti.
Attēls Nr.20. J.Osmanis stāsta par M.Stārastes daiļradi

Skolēni bibliotēku īpaši aktīvi izmanto projektu nedēļu laikā. Apmācām skolēnus
uzziņu literatūras izmantošanā, informācijas meklēšanā internetā – arī elektroniskajās
datu bāzēs.
Bibliotēkā vairāku klašu skolēniem ir notikušas ārpusklases lasīšanas stundas,
kuras no savas puses papildinām ar jaunākās literatūras apskatiem.
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.
Pēdējā laikā bibliotēkas loma un prestižs sabiedrībā, tai skaitā bērnu un jauniešu
vidū, strauji pieaug. Taču no bibliotēku darbiniekiem mūsdienu apstākļos tiek prasīta
liela erudīcija, zināšanas un inovatīva pieeja darbam.
Jāatzīmē arī arvien pieaugošā bibliotekāru sociālā darba funkcija – īpaši ar bērnu un
pusaudžu auditoriju.
9. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Bibliotēkas ēkas un telpu tehniskais stāvoklis kopumā jāvērtē kā labs. Ir
iegādātas nepieciešamās mēbeles, datortehnikas skaits
apmierina bibliotēkas
vajadzības, taču 4 datori ir vecāki par 5 gadiem un neatbilst mūsdienu prasībām –
nepieciešama to nomaiņa.
2009.gadā iegādāts krāsu printeris A3 formātam par 166,- Ls. Vairāk nekas no
datortehnikas un inventāra 2009.gadā nav iegādāts, jo šiem mērķiem bibliotēkas
budžetā nebija iedalīti līdzekļi.
Bibliotēkā darbojas videonovērošanas iekārta, automātiskā ugunsdrošības
signalizācija, kā arī ēka pieslēgta pie apsardzes sistēmas. Telpas ir siltas, gaišas, ir radīti
piemēroti apstākļi grāmatu fonda saglabāšanai.
Kā trūkums jāmin tas, ka bibliotēkai nav atsevišķas krātuves telpas, līdz ar to
varam uzglabāt tikai aktīvo krājumu. Šo kā trūkumu norādīja arī akreditācijas komisija.
Ziemas mēnešos bērnu nodaļā izjūtam garderobes trūkumu. 2008./2009.gadā tika veikts
Skolas ielas kapitālais remonts, kura rezultātā tika noasfaltēta un labiekārtota iela,
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izveidoti bruģēti gājēju celiņi. Līdz ar to bibliotēkas apkārtne ieguva sakoptas un
mūsdienu prasībām atbilstošas teritorijas izskatu. Diemžēl pie bibliotēkas ēkas
joprojām nav ierīkota autostāvvieta, par ko neapmierināti ir arī mūsu apmeklētāji.
Problēmas sagādā arī tas, ka pie bibliotēkas ēkas nevar piebraukt ar automašīnu. Nav
arī velosipēdu novietnes.
Kopumā darba apstākļus bibliotēkas darbiniekiem un vidi, kurā uzturas mūsu
apmeklētāji, varam novērtēt kā labu un piemērotu. Telpas ir gaišas, siltas un ērtas.
Telpaugi rada mājīguma noskaņu.
10. IBLIOTĒKAS PERSONĀLS, PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
2009.gadā bibliotēkas personālsastāvā notikušas pārmaiņas. Likvidēta amata vieta –
pieaugušo nodaļas vadītājs. Tagad bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki –
bibliotēkas vadītājs, informātiķe un bibliotekāre.
10.1. Darbinieku izglītība
Bibliotēkas vadītāja Anita Biedre – augstākā speciālā;
Informātiķe Inese Cīrule – 1.līmeņa profesionālā augstākā, specialitātē – Bibliotēku
informācijas speciālists;
Bibliotekāre Valda Kurme – vidējā.
10.2. Tālākizglītības pasākumi 2009.gadā
Bibliotēkas darbinieces 2009.gadā apguvušas šādus apmācības kursus:
„Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā”- 8 stundas (A.Biedre, I.Cīrule,
V.Kurme),
„Klientu portāla e-latvenergo.lv iespējas”- 3 stundas (A.Biedre, V.Kurme),
„E-dienesta inbox.lv iespējas”- 2 stundas (A.Biedre, V.Kurme),
„Budžeta pārvaldīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu”- 3 stundas
(A.Biedre, I.Cīrule, V.Kurme),
Unibankas organizētie apmācību kursi – 2 stundas (A.Biedre, I.Cīrule, V.Kurme),
Bibliotekāre Valda Kurme ir apguvusi 36 stundu pamatzināšanu programmu
„Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā”.
Bibliotēkas vadītāja Anita Biedre piedalījās seminārā „Jaunākā latviešu
memuārliteratūra”- 4 stundas.
10.3. Pieredzes apmaiņas pasākumi
Aprīlī Ķeguma bibliotēkā viesojās Bauskas rajona bibliotēku darbinieki un iepazinās ar
mūsu bibliotēkas darbu.
Jūlijā Ķeguma bibliotēkas darbinieki bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Priekuļu,
Straupes bibliotēkām un Cēsu kultūras iestādēm.
Jūlijā Ķeguma pilsētas bibliotēkas darbinieces piedalījās Ogres CB organizētajā
pieredzes braucienā uz Tukuma rajona bibliotēkām.
Starptautiskā soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums” pārstāvju vizītes laikā Linčepingā
(Zviedrija) bibliotēkas vadītāja A.Biedre un Ogres CB direktore M.Jēkabsone iepazinās
ar Mjolby pilsētas bibliotēkas darbu, un iepazinās ar Zviedrijas bibliotekāru darba
pieredzi.
11. BLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Bibliotēkas darbība balstīta uz pašvaldības budžetu. Iestādes budžets tiek
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veidots, par pamatu ņemot bibliotēkas iesniegto līdzekļu pieprasījumu, pašvaldības
finansiālās iespējas un attiecīgā gada novada attīstības prioritātes.
Attēls Nr.21. Pašvaldības budžeta līdzekļi
Ķeguma pilsētas bibliotēkai 2006.-2009.g.

31305

25681

2006.g.
2007.g.

32488
50035

2008.g.
2009.g.

No
pašvaldības
budžeta
bibliotēkas vajadzībām tika iedalīti Ls 31 305. Tas ir par Ls 18 730 mazāk nekā
2008.gadā.
53% no kopējā līdzekļu apjoma veido darbinieku algas (Ls 16826). Tās 2009.gadā ir
samazinātas vidēji par 20%. Kopējais algu fonds 2009.gadā samazinājies par 44%
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (likvidēta arī 1 amata vieta).
3,1% no kopējā budžeta izlietoti krājuma veidošanai – grāmatu iegādei un preses
izdevumu pasūtīšanai (Ls 1285).
20,8% jeb Ls 6530 izlietoti komunālo un sakaru pakalpojumu apmaksai.
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma komplektēšanai 2009.gadā samazinājušies par
Ls 1421.
2008.gadā ievērojami līdzekļi ( Ls 3397) tika ieguldīti bibliotēkas attīstībā – tika veikts
2 telpu kosmētiskais remonts un uzstādīta videonovērošanas iekārta. 2009.gadā
bibliotēkas attīstībā līdzekļi praktiski netika iedalīti. Iegādāts tikai A3 formāta krāsu
printeris par Ls 166. Tas izskaidrojams ar vērā ņemamo finansējuma samazinājumu
bibliotēkas vajadzībām.
VKKF projekta „Bērnu Žūrija” rezultātā bibliotēka ieguvusi 5 grāmatas par
kopējo summu Ls 23,79. 2008.gadā bibliotēka VKKF atbalstīto projektu rezultātā
ieguva 126 grāmatas par Ls 554,72.
Grāmatu svētku sponsoru dāvinājumi – 43 grāmatas par kopējo summu Ls 236. Pārējie
dāvinājumi - 38 grāmatas par Ls 91,50.

12.

BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE UN DARBS AR SABIEDRĪBU

Sešus gadus darbojas bibliotēkas padome, kas pastiprina saikni ar sabiedrību un
padara bibliotēkas darbu atvērtāku un pārskatāmu.
Bibliotēka novadā veic arī informācijas centra funkcijas - 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
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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 publiskie pārskati, svarīgāko būvniecības ieceru publiskās
apspriešanas materiāli, novada domes sēžu lēmumi.
Bibliotēkas informācijas stendā izliekam informāciju par aktualitātēm novada
kultūras iestādēs, par novada nevalstisko organizāciju darbību un citu iedzīvotājiem
nepieciešamo informāciju (pašvaldības iestāžu tālruņu numurus, darba laikus, vilcienu
sarakstus utt.).
Lai izzinātu lasītāju atsauksmes un bibliotēkas darba vērtējumu, ir iekārtota
„Lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca”.
Tieši pēdējos gados ir palielinājusies bibliotēkas loma vietējā sabiedrībā – tā
kļuvusi par vienīgo bezmaksas kultūras un informācijas centru kā arī nozīmīgu
socializēšanās vietu. Pieaug arī bibliotēkas sociālā funkcija – arvien vairāk bērni,
pusaudži, pensionāri un bezdarbnieki novērtē apmeklētājiem draudzīgo vidi, kas radīta
bibliotēkā, un līdz ar to bibliotēkā pavada daudz brīvā laika.
Tomes bibliotēka
p.n. Tome
tālr. 50-67970
Bibliotēka sekmīgi īsteno savu misiju- būt starpniekam starp sabiedrību un
zināšanām un veicināt informācijas sabiedrības attīstību. Neskatoties uz mazo skolēnu
skaitu ( ~30) KNV Tomes filiālē, bibliotēka krīzi nepiedzīvo un 54 bibliotēkā reģistrēto
bērnu apmeklētība 2009.gadā ir vidēji augsta- 2060 apmeklējumi. Ļoti iecienīta kā
bērnu, tā pārējo 56 pārējo ( pensionāru, bezdarbnieku, strādājošo) bibliotēkas
apmeklējuma diena ir sestdiena. Bibliotēkā skolēni gan gatavojas stundām, gan
izklaidējas, bet pieaugušie lietotāji meklē informāciju internetā, mācās apgūt datoru un
patstāvīgi veic i-bankas maksājumus.
Par 12 lietotājiem samazinājies reģistrēto bibliotēkas lietotāju skaits, bet kopējais
apmeklējumu skaits ir palielinājies ( +71). 2009.gadā bibliotēku apmeklējumu skaits ir
2870 lietotāju, dienas vidējais apmeklējumu skaits- 17 lietotāju. Tas ir visaugstākais
rādītājs pēdējo deviņu gadu laikā. Izsniegums- 3562 eks. – samazinājies par 430
eksemplāriem, jo bērnu lasītība ir 19,22. Bibliotekārais aptvērums pagastā ir 22%, arī
visaugstākais rādītājs.
2009.gadā joprojām bibliotekārs piedalās apmācību cikla „E-pakalpojumi
iedzīvotājiem” organizētos apmācību semināros Latvijas valsts un Bila& Melindas
Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva
dēls” ietvaros. Bibliotekāre pilnveido izglītību kultūras menedžmenta specialitātē, tādēļ
bibliotēka mācību prakses laikā ir slēgta. Kā redzams, bibliotēkas
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2009.gadā domāts, kā pieejamāku lietotājiem padarīt nelielo apkalpošanas telpu. No
ikdienas lietošanas izņemti divi pašvaldības īpašumā esoši datori, kuri nespēja konkurēt
ar pieciem „Trešā tēva dēla datoriem”.
Maz jaunieguvumu- kopskaitā 208 eksemplāru, no kuriem 86 eksemplāru grāmatas.
Tomēr būtiski šis fakts neietekmēja lietotāju apkalpošanu, jo regulāri bibliotēka
izmanto Ogres CB bibliobusa krājumu.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Ķeguma novadā ar domes sēdes lēmumu 17.01.2007.g. ( protokols Nr.2 10#)
noteikti pieci maksas pakalpojumi bibliotēkās. Tomes bibliotēka praktizē pēc lietotāju
pieprasījuma, galvenokārt, divus maksas pakalpojumus- kopēšanu, datorizdruku.
Kopēto dokumentu kopsumma sastāda četrus latus 05 santīmus, bet printēto dokumentu
kopsumma septiņus latus 69 santīmus. Printēšanas pakalpojumu izmanto skolēni un
studenti, bet kopēšanas pakalpojums dažbrīd nepieciešams Tomes iedzīvotājiem.
Bibliotēkas pamatpakalpojums- bezmaksas internets pašlaik ļoti pieprasīts gan kā
informācijas avots, gan kā izklaides pasākums. 2009.gadā Interneta pakalpojumu
izmantojuši 2586 apmeklētāji, no tiem 1767 bērni un jaunieši. Pieaugušie lietotāji
izmanto I-bankas pakalpojumus.
Saskaņā ar datoru un Interneta izmantošanas noteikumiem, bibliotekārs ir tikai
konsultants. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami bibliotēkas darba laikā no plkst.9.0017.00, izņemot svētdienas un pirmdienas.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2009.gadā jaunieguvumu kopskaits- 208 eksemplāri, no kuriem 86 eksemplāri
grāmatas. 44 eks. daiļliteratūra un 12 eks. bērnu literatūra.
„Krājuma attīstības koncepcija līdz 2010.gadam” paredz kopējo eksemplāru skaitu6910, bet bibliotēkā šobrīd ir 6079 eksemplāri.
Liels eksemplāru skaits ir seriāla izdevumiem- žurnāliem, kuri papildina ne tikai
vispārīgo, bet arī 6.; 63.; 8.; 3.; 9.nodaļu.
Krājumā saglabāti seriāla izdevumi no 1997-2007.gadam- Uzziņu katalogam.
Tā kā bibliotēkai nav krātuves, visi izdevumi šie izdevumi būtu izslēdzami no krājuma.
Tā kā Uzziņu katalogs ir tikai vietējas nozīmes, tas zaudēs savu aktualitāti.
Saskaņā ar šo koncepciju, plāns izpildīts, pat pārpildīts bērnu literatūrā
( kopējo eks. skaits- 1153, plānoti 983 eks.) , 8.nodaļā ( 165 eks., plānoti 145 eks.);
4.nodaļā( 54 eks., plānoti 52 eks.. ), 7.nodaļā ( 145 eks., plānoti 150 eks.).Sekmīgi
attīstījušās 6.; 61.; 1, 2.,3., 9 . un 0 nodaļa. Nodaļās- 5.; 91.; 7F
krājuma
komplektēšana ir neapmierinoša.
Neskatoties uz nepilnībām krājuma komplektēšanā, krājuma attīstība ir tuvu
pamatinformācijas – conspektus 2.līmenim.
Bibliotēka spēj apmierināt pamatskolas un vidusskolas skolēnu vajadzības.
Krājumā trūkst saistoša daiļliteratūra, bet, ierobežotās telpas dēļ, to nav kur izvietot.
Liels atbalsts ar nepieciešamās daiļliteratūras nodrošinājumu ir Ogres CB
bibliobuss ( 2009.g.- 153 eks.).
Informācijas pakalpojumu attīstība
Bibliotēkā darbojas kartīšu katalogi- alfabētiskais un sistemātiskais.
Lietotāju apkalpošanā ikdienā tiek izmantots Ogres CB e- kopkatalogs, kurā
atspoguļots arī Tomes bibliotēkas krājums no 2001.gada.
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Tematiskās kartotēkas un Uzziņu katalogs ir maz izmantots, jo arvien vairāk
informācijas ieguvei lietots Internets. Maz izmantota ir bibliotēkai pieejamā datu bāze
www.letonika.lv
Uz šo brīdi atlikta datu bāzes www.lursoft.lv abonēšana, finansu apsvēru dēļ.
Tematiskās uzziņas ( ~ 35) , saistītas ar skolēnu projektu darbu tēmām.
Izpildot šīs uzziņas, konstatēts, ka bibliotēkā gandrīz nav informācijas par Baltijas
kaimiņvalstīm. Pozitīvi, ka materiāli par ES ir izvietoti atsevišķi, lietotājiem pieejamā
vietā.
Pārējo uzziņu skaits ~ 507, - vidēji 3 uzziņas dienā. Arī bibliotekāram Internets
– palīgs dažādu uzziņu sniegšanā.
Novadpētniecības darbs
Bibliotēkā joprojām aktuālas 38 novadpētniecības mapes.
Šo mapju attīstība saistīta ar novada publicitāti. Ievērojami tā augusi novada kultūras
iestādēs- Ķeguma pilsētas tautas namā un Tomes tautas namā. Meklējot informāciju
Internetā, ar prieku secinu, ka publicitāte Tomes tautas namā ir teicama.
Lai bibliotēka sekmīgi pildītu vienu no pamatuzdevumiem- novada vēstures un
kultūras mantojuma saglabāšanu, vēlama sadarbība ar novada pētniekiem. Vēl joprojām
katrs strādājam savā konkrētajā darbības jomā. Un bibliotēkai tā ir informācijas
pieejamība par novadu Internetā.
Ceru, ka ar laiku sapratīsim, cik liela loma ir aktuālai informācijai. Novadā tā ir
atrodama tās mājas lapā www.kegums.lv. Atliek secināt, nav pagūts izdarīt
visnepieciešamākais- informācijas atjaunošana par bibliotēkas darba rādītājiem uz
01.01.2010 un 2009.gada jaunieguvumu saraksts.
Projektizstrāde
2009.gadā bibliotēka nevienu projektu nav izstrādājusi, objektīvu iemeslu dēļ.
Sadarbība ar citām bibliotēkām, iestādēm, NVO utml., raksturojums
Ilgstoša un sekmīga ir Tomes bibliotēkas sadarbība ar novada bibliotēkām,
Ogres CB, Ogres CB bibliobusu. Tā izpaužas kā SBA pieprasījums un minimāla
sarīkojumu apmeklēšana.
Atbilstoša vietējiem apstākļiem, ir sadarbība ar citām iestādēm- skolu un tautas
namu. Iespēju robežās, ir apmeklēti dažādi sarīkojumi.
Tomes bibliotēka apzina informāciju par nevalstisko organizāciju darbību un
cer izveidot jaunu novadpētniecības mapi „NVO novadā”.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
2009.gadā bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies par 10 lietotājiem, jo
mainījies arī skolēnu skaits vietējā Ķeguma KNV Tomes filiālē (~30).
Apmeklējumu skaits – 2060 ( -2 apmeklējumi)un izsniegumu skaits 1038
( -202 eks.).
2009.gadā vērojama bērnu pastiprinātā interese par Interneta bezmaksas
pakalpojumu un literatūras izvēle, kas saistīta ar mācību procesu. 2009.gadā bērnu
jaunākās daiļliteratūras apguvi neveicināja „Bērnu žūrija”, jo bibliotēkai nebija iespēja
pašai nokomplektēt „BŽ” literatūras sarakstā iekļautās grāmatas. Pēc vērojumiem, tieši
„BŽ” bija iepriekšējo gadu lasīšanas veicinātāja.
Arvien biežāk literatūras izstādes bērniem izliktas par vienu tēmu, atbilstoši
vecuma diferensācijai, piemēram, „Ar mīlestību sirsniņā” ( viss par Valentīndienu);
„Putnu pavasaris”; „Vismīļākie vārdi māmiņai”; „Bērns Pasaulē, pasaule bērnā”;
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„Vasaras neklātienes ceļojums”( Eiropas valstis); „Latvijas stāsts”; „Ziemassvētku
pasakai”. Šādi strādāt ir vieglāk, jo bibliotēkas telpas ir šauras un izstāde viena no otras
ar minimālu attālumu.
Vissvarīgākais gada notikums- Dzejas diena- šoreiz Tomes tautas nama
sarūpēta, jo bibliotēkai nav savu līdzekļu vārda mākslinieku piesaistei.
2009.g.;10.septembrī Tomes tautas namā bērnus un viņu vecākus uzrunāja rakstniece
un dzejniece Ieva Samauska. Bērnus joprojām interesē viesmākslinieki, tā ir lieliska
motivācija pašiem mēģināt izteikt sevi. Bibliotēka mēģināja rosināt bērnus izteikties
rakstiski par savu dzimto vietu- Tomi, bet speciālistu atbalsta, tas neizdevās.
Pa retam bibliotēkā joprojām kāda skolēnu zīmējumu izstāde, „Ziemotais
jaunrades Prieks”, bet arī šis process bibliotēkas vēsturē jau „noiets etaps”. Bibliotēka
pamazām bērnus mēģina piesaistīt zīmējumu patstāvīgai veidošanai datora programmā.
Dažkārt šo ieceri kavē datoru noslogotība.
Laiks pats nosaka, kādas darba formas pielietot darbā ar bērniem. Tās, pavisam
noteikti, būs saistītas ar tehnoloģiju apguvi.
2010.gadā paredzēta bērnu nodaļas reorganizācija, akcentējot pašu jaunāko, aktuālāko
nokomplektēto literatūru bērniem. Šāda nepieciešamība radusies, lai uzlabotu
bibliotēkas telpas pieejamību apmeklētājiem.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas telpu iekārta ir novecojusi, īpaši jau jaunākā skolas vecuma
bērniem.
47 kvadrātmetros izvietots bibliotēkas krājums- 6079 eksemplāri un 7 lietotājiem
pieejamie datori. 2009.gadā no ikdienas aprites izņemti, bet inventārā saglabāti vienīgie
bibliotēkas īpašumā esošie datori ( akcijas ”Uzdāvini datoru savai bibliotēkai” projekta
ieguvums).
Darba vietas darba vides riska faktori tika noteikti un vērtēti 2008.gadā. SIA
”Grosbuhs- Z” tos vērtēja kā III pakāpes darba vides risku.
Telpu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Trūkst telpa krātuves izveidei.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks un veic visus ar bibliotēkas darbību saistītos
darbus.
2009.gadā apmeklēti 4 Ogres CB organizētie semināri un 3 semināri- kursi projekta
”Trešais tēva dēls” ietvaros.
Bibliotekāre ir piedalījusies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma novadu.
Darbinieks studē Latvijas kultūras koledžā”, apgūstot kursu ”Mākslas institūciju
pārvaldība”. Iegūtās zināšanas noder bibliotēkas krājuma komplektēšanā, bibliotēkas
publicitātes veidošanā un vadīšanā.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Galvenais bibliotēkas finansējuma avots- pašvaldības budžets.- 7194 LVL.
Valsts dotācija LV Un Bila& Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros- 997 LVL.
Maksas pakalpojumi 11 LVL.
Bibliotēkā kopā ienākuši 8202 LVL ( - 1628 LVL).
Kārtējie izdevumi sastāda 8202 LVL.
Darba samaksai patērēti 3740 LVL ( - 882 LVL).; sociālajām iemaksām 896 LVL
( -225 LVL).
Krājuma komplektēšanai 455 LVL ( - 446 LVL).
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Uz 1 lietotāju izlietoti 75 ( -5.) LVL.
1 apmeklējumam 0, 34 ( -3,30) LVL.
1 izsniegumam 0.43 ( -2,03) LVL.
Papildus piesaistīti dāvinājumi 10 eksemplāri par kopējo summu 69.20 Ls.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Savas publikācijas bibliotēka 2009.gadā nav veidojusi.
Vispārīgā publicitāte atrodama:
www.kegums.lv/kultūra/bibliotēkas/Tomes bibliotēka;
www.ogre.lv/lv/kultūra/bibliotēkas/rajona- pašvaldību- bibliotēkas/keguma-novadatomes-biblioteka
www.kulturaskarte.lv/Bibliotekas/
www.biblioteka.lv/LibraryInfo/page/Biblioteka 591.aspx..
Bibliotēkā darbs ar sabiedrību notiek individuālo pārrunu veidā. Bērniem sistemātiski
tiek atgādināti Interneta lietošanas noteikumi, sekots līdzi to ievērošanai.
Bibliotēkā ir pieejams vietējais novada laikraksts, bet bibliotekārei pašai jāseko līdzi,
lai tas nonāktu bibliotēkā.

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 pēc padoma, palīdzības varu to saņemt gan Ķeguma pilsētas
vidējais bibliotēkā, gan Ogres Centrālajā bibliotēkā. Savstarpēja sadarbība dažādos
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jautājumos notiek arī ar trešo Ķeguma novada bibliotēku- Tomes bibliotēku.
Bibliotēkas mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā
apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī
izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkai jānodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīva,
neierobežota literatūras un informācijas saņemšana, sniedzot viņiem pieejamus
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, saskaņā ar Ķeguma
novada domē apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos. Bibliotēkas lietotāju izglītības
līmenis ir 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 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.
Gads
2008.
2009.

Lietotāju sk.
232
225

Apmeklējumu sk.
9663
14220

Izsniegumu sk.
7155
8594

Vidējais apmeklējumu skaits dienā 2009. gada pēdējos trīs mēnešos:
oktobrī- 57, novembrī-50, decembrī- 51.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Ar 2009.g.aprīli bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem 59 stundas nedēļā: darba dienās no
8.00 līdz 19.00 un sestdienās no 11.00 līdz 15.00. 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. Jūnijā bibliotēka bija atvērta 39
stundas nedēļā, augustā-39 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
* ikdienišķas informācijas, izziņu un padomu ieguvei
75/81

Ķeguma pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats
* 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.
Gads
2008.g.
2009.g.

Pašvaldības finansējums
139eks. par 456,11Ls
102eks. par 275,08Ls

Dāvinājumi
68eks. par 161,61Ls
133eks. par 376,15Ls

Ļoti lielu paldies sakām Ķeguma novada domei par piešķirtajiem līdzekļiem preses
izdevumu abonēšanai. Bibliotēkas apmeklētāji preses izdevumus lasa ne tikai uz vietas
bibliotēkā, bet izsniedzam arī uz mājām.
2009.gada izsnieguma sadalījums:
Izsniegto
Grāmatas
Žurnāli
vienību sk.
8594
2851
3908

Laikraksti
1835

Lai bibliotēkas fonds būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, nepieciešams strādāt pie krājuma
izvērtēšanas, atslogojot to no neaktuālas un mazpieprasītas 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 tika pieņemta informātiķe, kas strādāja ar
datorapmeklētājiem. Sakarā ar ekonomisko krīzi Latvijā 2009.gada aprīlī informātiķe
no darba tiek atlaista- štatu samazināšana.
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. Pašreiz mūsu bibliotēkā ir 9 datori, 2 WEB
kameras, austiņas, skeneris, 3 printeri, 1 multifunkcionārā iekārta. Multifunkcionāro
iekārtu apmeklētāji izmanto ļoti bieži.
Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības materiāli tiek vākti un kārtoti. Šī krājuma daļa sastāv no
grāmatām un tematiskajām mapēm. 2009.gadā piedalījos OCB organizētajā
novadpētniecības konkursā „Mūsu pērles” Latvijas kultūras kanonā”. Konkursa mērķis
bija apzināt, savākt un saglabāt materiālus par sava pagasta kultūrvēsturiskajiem
notikumiem, tautas tradīcijām, vizuālo mākslu, skatuves mākslu, mūziku, literatūru,
arhitektūru, dizainu un kino. Savākto datu pieejamība tiek nodrošināta visiem
interesentiem. Visu darbu prezentācijas PowerPointā tiks vērtētas bibliotēku darbinieku
semināros 2010.gada pavasarī.
Projektizstrāde.
Nav.
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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.
2009.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 līdz 2009.gada maija beigām darbojās bērnu rokdarbu pulciņš „Čaklās
rokas”.
Piedalījās jaunākā skolas vecuma un pirmsskolas vecuma bērni.
Nodarbības notika vienu reizi nedēļā, svētdienās.
Vadīja Dzintra Loss. Par darbu ar bērniem Dzintrai Loss bija noslēgts darba līgums,
maksāja Ķeguma novada dome. Vairākas reizes gadā pulciņš rīkoja lielākas izstādes,
mazākas mainījās katru nedēļu. Pulciņa dalībnieki piedalījās bibliotēkas telpu
izrotāšanā uz Ziemassvētkiem, Lieldienām, u.t.t Kopā strādāja, kopā arī svētkus svinēja
vārda dienas, dzimšanas dienas, Ziemassvētkos bija pašiem sava „Eglīte” bibliotēkā.
Pavasarī noslēgumu svinēja ārā, brīvā dabā.
Šogad sezonas noslēgumu svinēja uz neatgriešanos- pulciņš darbību beidza sakarā ar
ekonomisko krīzi Latvijā. Dome vairs līgumu neslēdza.
Bibliotēkas personāls.
Darbinieku kopskaits
t.sk.bibliotekārie darbinieki
No tiem ar bibliotekāro izglītību
Ar profesionālo vidējo izglītību
No tiem ar vispārējo vidējo izgl.
No kopējā bibliotekāro darbinieku sk.
siev.

Pavisam
2
2
1
1
1
2

Strādā pusslodzē
1
1

1

Bibliotēkas vadītāja- Alda Gintere
Bibliotekāre- Dzintra Loss.
Lai uzlabotu bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, veicinātu profesionālo izaugsmi,
jāapmeklē dažādi kursi un apmācības.
2009.gadā saņemtie apliecinājumi:
- 22.01.2009.- „Klientu portāla e- Latvenergo.lv iespējas”
- 17.09.2009.- „SEB i- bankas iespējas”.
- 03.12.2009.- „Interneta un televīzijas iespējas informācijas
laikmetā”.
Tika apmeklēti OCB organizētie mācību semināri. Iegūtās zināšanas palīdz ikdienas
darbā ar apmeklētājiem, vieglāk izpildīt tiešos darba
pienākumus.

Birzgales bibliotēka
Parka iela 2, Birzgale, LV-5033
Tel. 65034281
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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Iesākoties jaunajam gadam, ikviens mēs izvērtējam aizvadītā gada veiksmes
un neveiksmes. Centrālais un galvenais notikums visā Birzgales pagasta dzīvē bija
apvienošanās ar Ķeguma novadu. Loti slikti, ka šī reforma hronoloģiski ir
sakritusi ar krīzi valstī un līdz ar to līdzekļu trūkums spiež visas pagasta iestādes,
arī bibliotēku.
Mainījušās paaudzes, pagasta laužu intereses ir vērtības, kuras palikušas
nemainīgas. Viena no tām ir zinātkāre, tāpēc arī lai cik grūti būs bibliotēka savu
darbu turpinās. Grāmata un cilvēks ir divas pamatvērtības, bez kurām bibliotēka
nevarētu pastāvēt. Krīze vairāk vai mazāk skārusi visu bibliotēkas sistēmu. Bet
neskatoties uz visām grūtībām bibliotēkā vērojams apmeklētāju skaita pieaugums,
interneta izmantotība, turpretī finansējums grāmatu iegādei samazinājies. Pašreiz,
kad lielākajai daļai pagasta iedzīvotāju nav darba un problēmas ar naudas
līdzekļiem, viņi arvien biežāk meklē ceļu uz bibliotēku, lai smeltos informāciju
grāmatu un preses klāstā, interneta meklējot darba iespējas. Bibliotēkas uzdevums
ir cilvēkus uzrunāt, uzklausīt un piedāvāt savus pakalpojumus. Ļoti svarīgi ir tas, ka
bibliotēkas pakalpojumus iedzīvotāji var izmantot bez maksas. Pagastā bibliotēka ir
vieta, kur ne tikai var lasīt, bet arī var tāpat parunāt, izsūdzēt savas bēdas un
dalīties priekā. Ir jūtams, ka šajā grūtajā laikā pagasta iedzīvotājiem bibliotēka ir
vajadzīga un viņi šo iespēju prot novērtēt. Neskatoties ne uz kādiem apstākļiem
lasītāju skaits gads no gada pieaug.
Bibliotēkā tiek nodrošināta lietotājiem draudzīga un pamudinoša vide
mācībām un brīvā laika pavadīšanai. Bibliotēka piedāvā arvien kvalitatīvākus
pakalpojumus izmantojot informācijas tehnoloģijas. Ikviens lietotājs var izmantot
Internetu par brīvu. Šajā gadā laba sadarbība bijusi ar visām pagasta iestādēm,
kopīgi organizēti dažādi kultūras pasākumi. Pamatojoties uz Ķeguma novada
Birzgales pagasta pārvaldes apstiprinātajiem noteikumiem, nodrošinām visiem
bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas
saņemšanu, kā arī informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Periodikas fonds ir brīvi
pieejams apmeklētājiem.
Bibliotēkas pakalpojumus visvairāk izmanto sociāli maznodrošinātie
iedzīvotāji. No reģistrētajiem 211 lasītājiem bibliotēkā lasa 49% pensionāru, 27%
skolēni un 24% pārējie. Šie skaitļi rāda ,ka bibliotēkā ieguldītie līdzekļi nonāk
neaizsargāto iedzīvotāju grupām. Pozitīvas izmaiņas bibliotēku lietotāju sastāvā nav
gaidāmas, jo to nosaka ekonomiskā un sociālā situācija valstī. Maznodrošinātie iedzīvotāji
arī turpmāk būs galvenie bibliotēkas lietotāji. Savu darbu plānojam sadarbojoties ar
Birzgales pamatskolu, bērnudārzu, tautas namu, muzeju. Kopīgi esam organizējuši
dažādus kultūras pasākumus. Esam piedalījušies Grāmatu svētkos, Valsts svētku
pasākumos, Birzgales pamatskolas 160.gadu jubilejā u.c. Bibliotēkā ar katru gadu pieaug
darba apjoms, tāpēc ir daudz jāmācās. 2009.gadā esmu pilnveidojusi savas profesionālās
spējas, lai varētu veiksmīgi strādāt.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir veicināt lasīšanu, jo tā ir jebkuras
izglītošanās priekšnosacījums.
2009.gadā bibliotēkā lasa - 211
Apmeklētāji -1279
Izsniegums - 3689
Neskatoties uz to, ka bibliotēka joprojām strādā uz nepilnu slodzi, lasītāju skaits
ir pieaudzis. Bibliotēka piedāvā savus pakalpojumus bez maksas katram -bez vecuma
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un sociālā stāvokļa ierobežojumiem. Galvenās lasītāju grupas ir pensionāri,
bezdarbnieki, mājsaimnieces, kā arī tie, kuriem bibliotēka kļuvusi par palīgu izglītības
apguvē. Bibliotēkas lietotājus var iedalīt vairākās grupās pēc lasīšanas interesēm. Tie,
kas mācās, visvairāk meklē materiālus mācībām. Vispieprasītākā ir psiholoģija,
pedagoģija u.c. Pensionāri lasa dažādu literatūru, galvenokārt praktiska satura
informāciju, atkarībā no tā kādā nozarē viņi agrāk ir strādājuši. Mājsaimnieces meklē
praktisku informāciju, sevis pilnveidošanai un mājas dzīves organizēšanai. Interesē
rokdarbi, puķkopība, kulinārija u.c. Bezdarbnieki galvenokārt bibliotēku apmeklē bēgot
no savas vientulības, lasa visu pēc kārtas un bieži vien bibliotēkā uzturas ilgstoši.
Bibliotēkas apmeklētāji lielu interesi izrāda par žurnāliem un avīzēm, jo dārdzības dēļ
visiem nav iespējams tos pasūtīt.
Bibliotēkā regulāri tiek organizētas grāmatu izstādes par dažādām tēmām. Reti
bibliotēkā iegriežas zemnieku saimniecību un paju sabiedrības strādājošie, maz lasa
privātfirmu darbinieki un deputāti. Pašvaldības darbinieki bibliotēkā iegriežas, lai
saņemtu konsultācijas par viņu interesējošām tēmām, kā arī lai iepazītos ar jaunāko
presi. Pagasta darbinieki visvairāk interesējas par juridisko literatūru. Vienu reizi gadā
deputāti ir spiesti apmeklēt bibliotēku, tad kad notiek kultūras komisijas sēde.
Bibliotēka ir vieta, kur visbiežāk skolēni pavada brīvo laiku. Gan kopīgi lasot,
gan pārrunājot izlasītās grāmatas. Bērni tādā veidā kontaktējas viens ar otru. It īpaši
nozīmīgi tas ir šajos apstākļos, kad vecāki nevar nopirkt saviem bērniem grāmatas un
pasūtīt žurnālus. Grāmatai jāiet kopā ar modernajām tehnoloģijām, lai gan dators jau sen
kļuvis par ikdienu. Skolēnus vairāk interesē datorspēles, sazināšanās ar draugiem.
Gribētos lai skolēni vairāk internetu izmantotu mācībām.
Krājuma komplektēšana un organizācijas politika
Bibliotēka var darboties sekmīgi, ja tās fondi atbilst lietotāju vajadzībām, ja tie
ir informatīvi un pieejami lietotājiem. Mūsu galvenais uzdevums ir veicināt lasīšanu
un ieteikt literatūru. Grāmatu fonds ir katras bibliotēkas pamats. Birzgales bibliotēkā
sevišķi nozīmīgs ir krājuma aktualitātes jautājums. Nepietiekamā finansējuma dēļ
bibliotēka nespēj pilnībā iegādāties vajadzīgos izdevumus, lai nodrošinātu visu savu
funkciju veikšanu. Tāpēc, iepērkot grāmatas galvenā vērtība tiek veltīta uzziņu
literatūrai, nozaru literatūrai, latviešu oriģinālliteratūrai.
Bibliotēkas krājumā ir 5135 vienības. Aptuveni šajā līmenī bibliotēkas krājums ir
vairākus gadus. Tas tiek panākts, plānojot un veicot fonda papildināšanu, atjaunošanu
un krājuma attīrīšanu'. Galvenais fonda papildināšanas avots ir pašvaldības līdzekļi.
Tālāk seko dāvinājumi. Katru gadu tiek strādāts pie fonda attīrīšanas no padomju
perioda ideoloģijas pārsātinātiem daiļdarbiem.
Informācijas pakalpojumu attīstība
Bibliotēkā notiek aktīvs uzziņu un informācijas darbs. Katru dienu tiek sniegtas mutiskas
uzziņas par dažādiem tematiem. Sniegto uzziņu skaitam ir tendence palielināties. Katru
dienu nākas atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem, jāpalīdz lietotājiem atrast
vajadzīgā informācija, kā arī jāapmāca lietotāji bibliotēku resursu izmantošanā.
Bibliotēkā ikviens iedzīvotājs var iepazīties ar informācijas stendu, šeit var iegūt
informāciju par pagasta iestāžu darba laikiem. Ne tikai pieaugušajiem, bet arī
skolēniem bieži vien jāsniedz uzziņas par viņu interesējošiem jautājumiem.
Novadpētniecības darbs
Nozīmīgs darbs novadpētniecības jomā ir sava pagasta vēstures izzināšana. Bibliotēka
pagastā ir vieta, kur glabājas pagasta vēsture, cilvēku likteņstāsti, atmiņas,
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fotogrāfijas, apraksti. Mums ir jāprot saglabāt šos materiālus nākamajām paaudzēm. Ar
katru gadu interese par novadpētniecības materiāliem palielinās. Ciešāka kļūst
bibliotēkas sadarbība ar pagasta muzeju " Rūķi". Bibliotēkā novadpētniecības materiāli
tiek kārtoti mapēs un albūmos. Novadpētniecības krājums sastāv no fotoattēliem,
laikrakstu un žurnālu materiāliem par mūsu pagasta vēsturi, ekonomisko un kultūras
dzīvi, ievērojamiem mūsu pagasta cilvēkiem. Svarīga novadpētniecības krājuma
sastāvdaļa - pašvaldības laikraksts " Birzgales Avīze". Tagad arī informācijas tehnoloģijas
nodrošina jaunas metodes un iespējas novadpētniecības darba pilnveidošanā. Ar dažādām
tēmām par novadu uz bibliotēku nāk skolēni, kuri izstrādā projektus.
Projektu izstrāde
2009. gadā projektu izstrāde netika veikta. (finansiālu apstākļu dēļ.)
Sadarbība ar citām bibliotēkām, iestādēm
Neviena bibliotēka, ne liela, ne maza nevar sekmīgi strādāt viena pati, nebūdama
saistīta ar citām bibliotēkām, tāpēc arī Birzgales bibliotēka SBA kārtā sadarbojas ar
citām rajona bibliotēkām, īpaši laba sadarbība izveidojusies ar Ķeguma bibliotēku,
Lielvārdes bibliotēku un Ogres centrālo bibliotēku. 2009.gadā visi lietotāju konkrētie
pieprasījumi ir apmierināti.
009.gadā vairāki kultūras pasākumi tika rīkoti kopīgi Birzgales bibliotēkai ar
Ķeguma bibliotēku. Piemēram, dzejas dienas, tikšanās ar Birzgales un Ķeguma
ievērojamākajiem cilvēkiem. Tā kā bibliotēkas atrodas vienā novadā, tad darbs arvien
aktivizēsies.
Bibliotēkā nav plašu telpu pasākuma norisēm, tādēļ sadarbojamies ar Birzgales
pamatskolu, tautas namu, muzeju, bērnudārzu, mūzikas skolu. Visaktīvāk darbs rit
sadarbībā ar skolu. Katram mācību gadam tiek sastādīts kopplāns. Regulāri skolā
izliekam informāciju par bibliotēkā paredzētajiem pasākumiem, līdzīgu informāciju
saņemam no skolas. Strādājam kopīgi ar pedagogiem un skolas bibliotekāri. Lai veicinātu
sadarbību, skolas pedagogi tiek iesaistīti bibliotēkas padomē, savukārt pagasta
bibliotekāre darbojas skolas padomē. Birzgales tautas nams, pēc remonta savās plašajās
telpās atļauj visām pagasta iestādēm rīkot savus pasākumus. Turpmāk bibliotēkai
nebūs raižu par pasākumu norises vietu. 2009.gadā kopā ar tautas namu un muzeju
esam organizējuši Valsts svētkiem veltītus pasākumus, tikšanās ar pagasta ievērojamiem
cilvēkiem, dzejas dienas, lekcijas par dažādām tēmām. Gandrīz visus pasākumus papildina
mūzikas skolas skolēnu priekšnesumi.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darbs ar bērniem un jauniešiem pamatā tiek veikts, sadarbojoties ar Birzgales
pamatskolu, mūzikas skolu un bērnudārzu " Birstaliņa". Lai apmācītu bērnus
informācijas apguvē, tiek organizētas bibliotekārās stundas visās klasēs. Bibliotekārās
stundas tiek plānotas visam gadam, darbu koordinējot ar skolas bibliotēku un klašu
audzinātājiem. Bibliotēkas sadarbība ar skolu īpaši aktivizējas projektu nedēļā. Tad ir
liels skolēnu pieplūdums, jo katra klase nāk ar savu tematu, un jautājumiem, kuri mums
kopīgi jāatrisina, īpašs pasākums, ko skolēni un jaunieši gaida ir ikgadējie "Grāmatu
svētki'. Šajos svētkos skolēni, jaunieši un pagasta iedzīvotāji daudz ko uzzina, gan par
izdevniecību jaunākajām grāmatām un plāniem, gan par sponsoru dāvinājumiem
bibliotēkām, turklāt interesenti var uzklausīt un redzēt rakstniekus un politiķus,
saņemot atbildes uz saviem jautājumiem. Katru gadu bibliotēkai nozīmīga ir "
Bibliotēku nedēļa". Tā ir iespēja pievērst bibliotēkai plašāku sabiedrības uzmanību,
informējot par darbu ko tā veic. Kopā ar Birzgales pamatskolu un muzeju '"Rūķi" tika
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organizēta " Muzeju nakts, kurā piedalījās arī folkloras grupa " Delve". Pasākumu
papildināja mūsu novadnieka Raimonda Bergmaņa gleznu izstāde. 2009.gadā
atzīmējām savas Birzgales pamatskolas 160 gadu jubileju. Kopā ar skolu vācām
materiālus, veidojām izstādes, pētījām skolas vēsturi utt.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Darba apstākļi bibliotēkā būtu apmierinoši, ja nebūtu tik ļoti aukstas telpas. Šis
jautājums finanšu trūkuma dēļ jau gadiem netiek atrisināt. Lai šo situāciju kaut mazliet
uzlabotu ir iegādāti divi elektriskie sildītāji, bet telpa ir pārāk liela, lai to
sasildītu. Par cik bibliotēka atrodas privātmājā pagastam tas prasa
papildizdevumus, gan maksājot īri gan veicot nelielus remontus. 2010.gadā pagasts domā
rast iespēju bibliotēku pārvietot uz citām telpām.
Bibliotēkas personāls
Liela nozīme ir bibliotekāra zināšanām, radošai pieejai, strādāt ar cilvēkiem, laipnībai.
Savas zināšanas papildinu gan pašmācības ceļā, gan rajona rīkotajos semināros, gan
dažādos kursos. 2009. gadā esmu apmeklējusi sekojošus kursus par dažādām tēmām:
Budžeta pārvaldīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot
naudu.
SEB l-bankas iespējas.
Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2009.gadā grāmatu iegādei izlietoti 663. Ls
Pagasta līdzekļi 201.Ls
Dāvinājumi 215.Ls
Periodikai
247.Ls
Salīdzinot ar 2008. gadu finansējums grāmatu iegādei ir samazinājies. Tas izskaidrojums ar
finanšu situāciju pagastā.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Ar katru gadu bibliotēkas loma pagasta dzīvē tiek novērtēta. Bibliotēkā tiek
organizēti dažādi pasākumi, kas vienlaikus veicina arī bibliotēkas publicitāti. Ir
izveidota bibliotēkas padome, kas pastiprina saikni ar sabiedrību un padara
bibliotēkas darbu atvērtāku un pārskatāmāku. Bibliotēkas padomē darbojas pagasta
pārstāvis, Birzgales pamatskolas pedagogi, aktīvākie lasītāji. Bibliotēkā kā informācijas
centrā ieejama informācija par pagasta lēmumiem, komisiju darbu. Lai gūtu objektīvu
priekšstatu par bibliotēkas darbību un tās sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu,
tiek uzklausīti lietotāju priekšlikumi un ierosinājumi. Priekšlikumu un ierosinājumu
burtnīca atrodas redzamā vietā, kur katrs bibliotēkas apmeklētājs var ierakstīt savus
priekšlikumus., ierosinājumus, sūdzības. Neatkarīgi no tā , ka atrodamies Ķeguma novadā
mūsu pagastā katru mēnesi notiek kultūras komisijas sēdes., kurās piedalās visi pagasta
kultūras darbinieki un pagasta vadība. Katra iestāde informē par darbu, kas veikts
iepriekšējā mēnesī un kādi pasākumi tiks organizēti turpmāk. 2010. Gadā bibliotēkai
turpināsies sadarbība ar visām pagasta iestādēm, kā arī ar Ķeguma novada bibliotēkām.
Bibliotēka strādā lasītāju labā un gandarījumu dod tas, ka lasītājs no bibliotēkas aiziet
apmierināts.
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