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publiskais pārskats

Sagatavots saskaņā ar 24.05.1994 likuma „Par pašvaldībām”72.pantu un 27.06.2002 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.231 „ Noteikumi par gada pārskatu saturu un 

sagatavošanas kārtību”

Ķegumā, 2007

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja ziņojums

ĶEGUMA  pilsēta  atrodas  Latvijas  Republikas  Vidzemes  novadā,  Ogres 
rajona teritorijā, Daugavas upes labajā krastā, 3 km garā un platā joslā pie autoceļa 
Rīga-Daugavpils un dzelzceļa Rīga-Zilupe-Maskava – 45 km attālumā no Rīgas un 11 
km no Ogres.

2002. gada 15.oktobrī Ministru Kabinets noteica, ka Ķeguma pilsēta kļuvusi 
par  Ķeguma  novada  centru.  Ķeguma  pilsētai  ar  lauku  teritoriju  administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā tika pievienots Rembates pagasts. 

Kopējā Ķeguma novada platība 19795 ha. Ķeguma pilsētas kopplatība ir 680 
ha, Ķeguma lauku teritorija – 11018 ha, Rembates pagasta – 8097 ha. Pilsētas statuss 
Ķegumam piešķirts 1993. gada 11. martā,  bet lauku teritorija pilsētai  pievienota tā 
paša gada rudenī. To, ka Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pilsētās, var vērot arī 
Ķeguma  pilsētā  -  reģistrēti  2477  iedzīvotāji  (  Ķeguma  lauku  teritorijā  665,  bet 
Rembatē  –  1273  iedzīvotāji).  Kopā  Ķeguma  pašvaldības  teritorijā  uz  2007.gada 
1.janvāri ir 4415 iedzīvotāju, no tiem 

Sievietes                         2308
Vīrieši                                                 2107

Pēc vecuma iedzīvotāji dalās

Bērni vecumā līdz 6 gadiem               225
Bērni vecumā no 7-14                   358
Bērni vecumā no 15-18   319
Pieaugušie no 19-56              2465
Pieaugušie virs 57-60      140
Pieaugušie virs 60 gadiem    908

Vidējais skolēnu skaits pašvaldības skolās:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā                         503
Tomes pamatskolā            60
Rembates pamatskolā                                                     86 
Vidējais audzēkņu skaits:
Pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa”             106

1/52



Ķeguma pašvaldības 2006.gada publiskais pārskats

Ķeguma pašvaldības  izglītības  iestādēs  mācās  bērni no 20 pašvaldībām,  kā 
rezultātā 2065.gadā budžetā no citām pašvaldībām ieskaitīti 44994 lati. 

Pašvaldības  budžets  apstiprināts  vienam saimnieciskajam gadam,  kas  sākas 
1.janvārī  un  beidzas  31.  decembrī.  2006.gada  finanšu  pārskats  Ķeguma  novada 
pašvaldībā ir sagatavots atbilstoši LR likumam „Par grāmatvedību” un LR MK 2005. 
gada  21.jūnija  noteikumiem  Nr.  446  „Valsts  budžeta  iestāžu  un  pašvaldību  gada 
pārskatu sagatavošanas kārtība”. 

2006. gada pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsma (latos):
            
Atlikums gada sākumā 285711
Ieņēmumi 1859128
Izdevumi 1759960
Atmaksāts kredīts 20100
Atlikums gada beigās 364779

2006.gada pašvaldības speciālā budžeta naudas plūsma ( latos):

Atlikums gada sākumā 11678
Ieņēmumi 66144
Izdevumi 60368
Atlikums gada beigās 17454

2006.gada pamatbudžeta izdevumi pēc finansu ministrijas klasifikācijas kodiem:

Klasifikācijas kods Izdevumi Ls Izdevumi %

Dome 145745                 8.2
Sabiedriskā kārtība un drošība       21098                                  1.2
Izglītība     982440       55.8
Sociālā nodrošināšana 123894         7.0
Komunālā saimniecība             173903         9.9
Brīvais laiks, sports un kultūra 120963                                6.9             
Pārējā ekonomiskā darbība 4470                                    0.3
Citi maksājumi un norēķini 187447                              10.7

             
2006.gadā Ķeguma pašvaldība iemaksājusi izlīdzināšanas fondā 131770 latus. 

Atmaksājusi Valsts kases aizdevumu 20100 latus. 
Ar sociālo darbu nodarbojas pašvaldības sociālā palīdzības dienesta darbinieki 

saziņā ar sociālo jautājumu komiteju. 2006.gadā dienestā tika izveidotas 493 klientu 
lietas  un izskatīti  943 iesniegumi.  Sociālās  palīdzības  dienests  maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem  sociālajiem  pabalstiem  2006.  gadā  izlietoja  38749  Ls.  Lielākie 
izdevumi:

Medikamentu iegādei Ls 5393
Slimnīcas, pacientu izdevumi Ls 3002
Skolēnu un bērnu ēdināšana Ls 7592
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Apbedīšanas pabalsti Ls 2870
Dzimšanas pabalsti Ls 2640
Pabalsti represētajiem Ls 1980
Pabalsti GMI Ls 1970

                                    Pabalsti malkas iegādei                      Ls        4780
                                    Pabalsti bārenim                                 Ls         3836 

Dienesta  darbības  lokā  ir  11  sociālie  dzīvokļi  ar  28  īrniekiem.  2005.gadā 
Ķeguma novadā uzskaitē  ir  62 vientuļie  pensionāri.  10 novada  iedzīvotāji  atrodas 
vispārēja  tipa  vai  specializētos  pansionātos.  Pansionātu  un  sociālās  aprūpes  mājas 
iedzīvotāji,  kā  arī  vientuļie  novada  iedzīvotāji  Ziemassvētkos,  Lieldienās  un  Līgo 
svētkos saņēma sveicienus paciņu veidā.

Ķeguma  novada  iedzīvotājiem  ir  iespēja  saņemt  aprūpes  pakalpojumus 
Sociālās aprūpes mājā, kurā vidēji gadā tiek noslogotas 15 gultas vietas.2006.gadā šos 
pakalpojumus  izmantoja  40  novada  iedzīvotāji.  No  citām  pašvaldībām  aprūpes 
pakalpojumus izmantoja 3 cilvēki, par kuru uzturēšanos aprūpes mājā tuvinieki maksā 
5 Ls diennaktī. 
Bāriņtiesa jau daudzus gadus nodrošina bērnu tiesību aizsardzību Ķeguma pašvaldībā. 
2006.gadā Bāriņtiesas uzraudzībā bija: 

-16  ģimenes,  kurās  nav  pietiekami  nodrošināta  28  bērnu  attīstība  un 
audzināšana,

-22 aizbildnībā esoši bērni, pār 5 bērniem nodibināta aizbildnība, bet pār 5 – 
izbeigta. Šobrīd 3 bērni dzīvo Lauberes bērnu namā un 3 – Īslīces SOS bērnu ciematā. 
Saskaņā ar likumu, bāriņtiesa savā administratīvajā teritorijā veic notariālās darbības. 
2006.gadā izpildītas notariālās darbības par 875 latiem.

Sociālajā palīdzībā viena no prioritātēm ir daudzbērnu ģimenes, vientuļie un 
mazturīgie iedzīvotāji. Iepriekšējā gadā finansu resursi pamatā tika novirzīti izglītībai, 
kultūrai, sociālajiem pabalstiem un infrastruktūras sakārtošanai. 2006.gadā turpinājās 
teritoriālās  attīstības  projekta  izstrādāšana.  Lai  nodrošinātu  Ķeguma  ekonomisko 
augšupeju, būtiski ir radīt arvien jaunas darba vietas, pievilcīgu vidi dzīvošanai un 
sakārtotu infrastruktūru. Ķeguma pašvaldība nodrošina ar darbu 290 cilvēkus.

2006.gada  vasarā  tika  uzbūvēta  Ķeguma  komercnovirziena  vidusskolas 
piebūve  –  garderobe  par  LVL  81657.60.  Lieli  remontdarbi  veikti  Rembates 
pamatskolā  (  logu  nomaiņa,  ārsienu  siltināšana,  sporta  zāles  elektroapgaismojuma 
nomaiņa), kopējā izmaksu summa skolas ēkai LVL 40098.91 un skolas internāta ēkai 
LVL 108303.00. Jau vairākus gadus turpinās pasākumi ūdensapgādes, kanalizācijas 
un notekūdeņu attīrīšanas sakārtošanai pilsētā. Projekta realizācija notiek pa posmiem 
un ir plānota līdz 2016.gadam. 

2007.budžeta  gadā  plānotie  nozīmīgākie  projekti  ir  kanalizācijas  un 
ūdenssaimniecības  tīklu  attīstības  projekts  „Ūdenssaimniecību  attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinos”, kura ietvaros jāpabeidz kanalizācijas un ūdensvada 
tīklu  paplašināšana  Kuģu  ielas  un  Upes  ielas  rajonā,  kanalizācijas  sūknētavas 
rekonstrukcija un jauna spiedvada izbūve līdz attīrīšanas iekārtām saskaņā ar noslēgto 
līgumu.  Jānoslēdz  līgums  un  jāuzsāk  tā  izpilde  attīrīšanas  iekārtu  rekonstrukcijai, 
plānota  arī  līguma  noslēgšana  par  dzeramā  ūdens  ieguves  un  attīrīšanas  stacijas 
rekonstrukciju  Staru ielas  rajonam.  Kopējā  darbu apjoma prognozējamā summa ir 
aptuveni  četri  miljoni  eiro,  projekta  realizācijai  saskaņā  ar  noslēgto  līgumu  tiks 
izmantoti  Kohēzijas  fonda  līdzekļi,  valsts  finansējums  un  pašvaldības 
līdzfinansējums, lai gan šobrīd nav vēl pieņemts galīgais valsts institūciju lēmums par 
līdzfinansējuma apjomu.  Ķeguma pilsētas  siltumapgādes  jautājumu risināšanai  ļoti 
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svarīgs  ir  projekts  par  siltumtrases  izbūvi,  lai  savienotu  Staru  ielas  masīva 
siltumapgādes sistēmu ar Daugavmalas rajona siltumapgādes tīkliem.

No  energoefektivitātes  viedokļa  būtisks  projekts,  par  kura  realizāciju  ir 
noslēgts  līgums,  ir  bērnudārza  “Gaismiņa”  ārsienu  siltināšana  un  pamatu  zonas 
remonts, kā arī Rembates pakalpojumu centra logu nomaiņa un telpu remonts.

Lai  nodrošinātu  dinamisku  Ķeguma  novada  ekonomisko  attīstību,  jāveido 
uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un īpaši infrastruktūra, jāsabalansē pilsētas un lauku 
teritoriju attīstība. Šajā ziņā nozīmīga ir paredzētā novada teritorijas attīstības plāna 
grozījumu izstrāde, kuras pamatā ir plāna realizācijā iegūtā pieredze un arī situācijas 
izmaiņu  diktētie  nosacījumi.  Ņemot  vērā  pastāvošās  iespējas  ES  fondu  piesaistei, 
nepieciešams  pievērst  īpašu  uzmanību  dažādu  projektu  sagatavošanai  un  sistēmas 
izveidošanai attīstības projektu pieteikumiem. Sociālajā sfērā svarīgākais ir palīdzēt 
vientuļajiem, mazturīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.

Kultūras  jomā  nozīmīga  loma  būtu  Ķeguma  Tautas  nama  rekonstrukcijas 
projekta izstrādes uzsākšanai, kuras nepieciešamais preventīvais nosacījums gan būtu 
īpašumtiesību sakārtošana ar AS “Latvenergo”. 

Sabiedriskās  kārtības  un  arī  vides  sakārtotības  jomā  nepieciešama  arī 
pašvaldības  policijas  darba  būtiska  uzlabošana,  vispirms  pašvaldības  saistošo 
noteikumu  izpildes  kontroles  jomā,  piemēram,  attiecībā  uz  teritorijas  uzturēšanas 
noteikumiem.

Pārvaldes kapacitātes attīstībai 2007.gadā nozīmīga uzmanība ir jāpievērš 
informācijas tehnoloģiju modernizācijai un administrēšanas sistēmas izveidei, tajā 
skaitā rajona pašvaldības līmenī jau uzsāktā elektroniskās lietvedības projekta 
attīstībai.

   

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs                                          R.Ozols
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Ķeguma novada domes struktūra

ĶEGUMA  novada  dome  ir  Ķeguma  pilsētas  un  tās  lauku  teritorijas  un 
Rembates  pagasta  vietējā  pašpārvalde,  kas  ar  pašvaldības  pilsoņu  vēlētas 
pārstāvniecības-  domes  un  tās  izveidotu  institūciju  iestāžu  starpniecību  nodrošina 
likumos  noteikto  funkciju,  Ministru  Kabineta  noteikumu  un pašvaldības  iniciatīvu 
izpildi,  ievērojot  valsts,  pašvaldības  un  iedzīvotāju  intereses  izglītības,  veselības 
aprūpes, sociālās palīdzības un kultūras jautājumos.
2006.gada sākumā  Ķeguma novada domi veido 9 deputāti:
Domes priekšsēdētājs :
                            Roberts Ozols
Domes priekšsēdētāja 
vietniece:            Sandra Čivča
Deputāti:             Ilmārs Zemnieks    

    Benita Šteina
    Laimons Bicāns
    Anita Biedre
    Līga Strauss
    Viesturs Teicāns
    Valdis Rubažs  

2006. gadā ar 1. septembri par domes priekšsēdētāju ievēlēts Roberts Ozols, ir 
notikusi arī deputātu maiņa – Inetas Ragas vietā deputātu pilnvaras apstiprinātas Līgai 
Strauss.

Lai nodrošinātu domes darbību, izveidotas 5 pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja – 6 deputāti ( priekšsēdētājs Roberts Ozols); 
•  Izglītības,  kultūras  un  sporta  jautājumu  komiteja  –  4  deputāti 

( priekšsēdētāja Sandra Čivča);
•  Sociālo un veselības jautājumu komiteja – 4 deputāti  (priekšsēdētājs Ilmārs 

Zemnieks);
•  Tautsaimniecības un juridiskā komiteja – 4 deputāti ( priekšsēdētājs Roberts 

Ozols);
•  Lauku attīstības komiteja – 4 deputāti ( priekšsēdētājs Viesturs Teicāns).    

Pašvaldībai  nodoto  funkciju  veikšanai  dome  no  deputātiem  un  novada 
iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas un darba grupas:

• Ķeguma pilsētas Zemes komisiju
• Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
• Vēlēšanu komisija
• Administratīvo komisiju
• Iepirkuma komisiju
• Piespiedu darbu uzraudzības komisiju
• Dzīvokļu jautājumu komisiju
• Darba grupu sporta dzīves organizēšanai
• Darba  grupu  par  Ķeguma  pilsētas  teritorijā  esošo  sakņu  dārzu 

apsaimniekošanu
• Darba grupu novada teritorijas plānojuma 2003-2015 grozījumu  izstrādei
• Bāriņtiesu     
• Komisija valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanai
• Ķeguma pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija     
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Pašvaldībai  noteiktās  funkcijas  tiek  realizētas  ar  pašvaldības  iestāžu  un 
pašvaldības  izveidoto  uzņēmumu  starpniecību.  Pašvaldības  iestāžu  tiesības  un 
pienākumi tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

Ķeguma novadā ir šādas pašvaldības iestādes:
• Domes administrācija ar nodaļām;
• Ķeguma pašvaldības sociālais dienests;
• Ķeguma novada bāriņtiesa;
• Ķeguma tautas nams;
• Tomes tautas nams;
• Rembates tautas nams;
• Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
• Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
• Tomes pamatskola;
• Rembates pamatskola;
• Ķeguma pilsētas bibliotēka;
• Tomes bibliotēka;
• Rembates bibliotēka;
• Ķeguma pilsētas sociālās un veselības aprūpes centrs.

Daļu no pašvaldības funkcijām Ķeguma pašvaldība ir uzticējusi uzņēmumiem, 
kuru izveidošanā pati ir piedalījusies un ir līdzdalībniece.

Tie ir:
• SIA „Ķeguma stars” ( 100% domes ieguldījums);
• B/O SIA Ogres rajona autoceļu fonds ( 7.7 % domes ieguldījums);
• Pašvaldību  kopējā  aģentūra  „Ogres  rajona  tūrisma  informācijas  centrs 

( 2006. gadā pašvaldība izstājās no PKA „Ogres rajona TIC”, ieguldījumu 
uzskaites vērtība bija LVL 100);

• Rīgas piena kombināts ( 0.1 % domes ieguldījums).

Ķeguma  novada  domi  vada  priekšsēdētājs.  Pašvaldības  funkciju  izpildi  un 
domes darbību atbilstoši domes lēmumiem nodrošina domes iecelts izpilddirektors. 

Ķeguma pašvaldības budžets

Aktīvi un pasīvi ( kopsavilkuma bilance)

                                                                                         (latos)
Nr.p.k. 2006.gada sākumā 2006.gada beigās

1. Aktīvi: 3993413 4034571
1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 115933 140418
1.2. apgrozāmie līdzekļi 98422 15837
2. Pasīvi: 3993413 4034571

2.1. pašu kapitāls 3773357 3749568
2.2. Kreditori 220056 285003
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Ķeguma  pašvaldības 2006. gada budžeta izpilde apstiprināta 2007. gada 4. 
aprīļa domes sēdē, protokols Nr.9:

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi

Nodokļu  ieņēmumi  sastāda  65%  no  pašvaldības  pamatbudžeta.  Lielāko 
pamatbudžeta  ieņēmumu  daļu  veido  iedzīvotāju  ienākuma  nodoklis  (  53  %),  kas 
salīdzinot ar 2005. gadu ir pieaudzis par 29 %, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 
un  būvēm  sastāda  12  %  no  pašvaldības  pamatbudžeta,  salīdzinot  ar  2005.gadu 
pieaudzis  par  2.3  %.  Otru  lielāko  pamatbudžeta  ieņēmumu  daļu  veido  saņemtie 
maksājumi  –  mērķdotācijas  izglītības  iestāžu  pedagogu  darba  samaksai  un 
obligātajiem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

Ķeguma novada budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu struktūra ( %)

Gads
Nodokļu 

un 
nenodokļu 
ieņēmumi

No tiem
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis 
par zemi

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis 
par ēkām

Citi 
ieņēmumi

2003 100 69.1 8.0 17.2 5.7
2004 100 70.8 6.7 17.2 5.3
2005 100 68.1 5.5 14.7 11.7
2006 100 74.8 4.7 12.9 7.6

No tabulas redzams, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāda lielāko daļu no 
nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodoklim par zemi gadu no 
gada ir tendence samazināties. Ja 2003.gadā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 
bija 8.0 % no visiem nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, tad 2006. gadā tas bija 
vairs tikai 4.7 %.
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Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
                                                                                       (latos)

Nr.p.k.
2005.gads 
(faktiskā 
izpilde)

2006. gads 
(faktiskā 
izpilde)

2007. gads 
(plāns)

1. Ieņēmumi kopā 1589775 1861075 1858466
1.1 Mērķdotācijas izglītībai 296618 371396 371396
1.2. Dotācija infrastruktūras 

attīstībai
100000 100000

1.3. Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi

68493 71777 55593

2. Izdevumi kopā 1278816 1828345 2350094
2.1. Uzturēšanas izdevumi 1221367 1501560 1831731

2.1.1. Atalgojumi 610784 790632 910003
2.1.2. Komandējumi 1771 2935 4620
2.1.3. Dotācijas 218919 220759 197733
2.1.4. Pārējie uzturēšanas 

izdevumi
389893 487234 719375

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem

57449 326785 518363

3. Nodarbinātība
3.1. Faktiskais nodarbināto 

skaits
282 277

3.2. Vidējā darba alga 180 238
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Ķeguma pašvaldības 2006.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums

Speciālais  budžets  –  budžets,  kuru  veido  īpaši  iezīmēti  ieņēmumi  un  kura 
līdzekļi  lietojami  saistībā  ar  šiem  ieņēmumiem.  Ķeguma  novada  domes  speciālā 
budžeta ieņēmumu daļu veido 

• dabas resursu nodoklis
• autoceļa fonda līdzekļi
• Socrates programmas skolu projekti
• Pārējie ieņēmumi

                                                                                                    (latos)

Nr.p.k.
2005.gads 
(faktiskā 
izpilde)

2006. gads 
(faktiskā 
izpilde)

2007. gads 
(plāns)

1. Ieņēmumi (kopā): 34846 66144 89745
1.1. Īpašiem mērķiem 

iezīmētie ieņēmumi
1253 7415 7908

1.2. Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi

155 707 214

1.3. Ārvalstu finansu 
palīdzība

9894
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2. Izdevumi (kopā) 32596 39930 89886
2.1. Uzturēšanas izdevumi 31780 39298 89886

2.1.1. Komandējumi 7347 4864 2150
2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem
816 632

2006.gadā  pašvaldība  iekasēja  dabas  resursu  nodokli  Ls  1882 apmērā,  kas 
sastāda 2.8 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem, savukārt izlietoti tikai  Ls 
500  mākslīgo  nārsta  ligzdu  ierīkošanai  Ķeguma  enerģētiskajā  ūdenskrātuvē. 
2006.gadā no autoceļu fonda tika saņemti Ls 58022, kas ir par 246 % vairāk nekā 
2005. gadā un tika veikti darbi vietējās nozīmes ceļu uzturēšanā ( greiderēšana, sniega 
tīrīšana, gājēju celiņa izbūve) .

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi

                                                                            (latos)

Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi Izcenojums Faktiskie 

ieņēmumi
1. Vecāku maksas PII „Gaismiņa” 0.85 11575
2. Pacientu maksas SVAC 1.30-5.00 7312
3. Telpu noma * 2390
4. Kopēšana, interneta izmantošana * 3359

*  telpu  nomas  maksa,  kopēšana  un  interneta  izmantošana  tiek  noteikta  ar 
domes  sēdes  lēmumu  individuāli  katram  nomas  līgumam  un  katrai  pašvaldības 
iestādei.
 

Informācija par pašvaldības saistībām

I Pašvaldības aizņēmums:
Aizdevējs – LR Valsts kase  
Mērķis – Tomes pamatskolas rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 55000(piecdesmit pieci tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2007 – 34000 ( trīsdesmit četri tūkstoši latu)

II Pašvaldības aizņēmums:
 Aizdevējs – LR Valsts kase  
Mērķis – Domes ēkas  rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 120000 ( viens simts divdesmit tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2007 – 72750 (septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit 
latu)
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III Pašvaldības aizņēmums:
 Aizdevējs – LR Valsts kase  
Mērķis – Komunālās ielas 5  rekonstrukcija
Parakstīšanas datums – 15.11.2002
Atmaksas termiņš – 20.12.2012
Valūta – LVL
Aizņēmuma summa – 18000 ( astoņpadsmit tūkstoši)
Atlikums uz 01.01.2007 – 10875 ( desmit tūkstoši astoņi simti  septiņdesmit  pieci 
latu)

Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām 2006.gadā

 ( latos)
Rādītāji Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība

Uz 
01.01.2006

Uz 
31.12.2006

Uz 
01.01.2006

Uz 
31.12.2006

Nemateriālie ieguldījumi 12289 9672 4544 2706
t.sk.datoru programmas 12289 9672 4544 2706

Pamatlīdzekļi 3857530 4168984 3412237 3433874
Zemes gabali,ēkas,būves un 

ilggadīgie stādījumi
3568095 3800797 3250743 3215163

Dzīvojamās ēkas 50573 39864 35447 24859
Nedzīvojamās ēkas 937525 1169564 665116 838820

Citas celtnes un būves 69909 72564 40092 35511
Ceļi 1670173 1689580 1670173 1486748

Zeme 810208 801376 810208 801376
Ilggadīgie stādījumi 2550 2816 2550 2816

Meži 27157 25033 27157 25033
Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas
125338 28476 46099 8100

Pārējie pamatlīdzekļi 154097 314797 105395 185697
Transporta līdzekļi 38510 82994 14980 51910

Saimnieciskie pamatlīdzekļi 43436 54222 18264 20125
Bibliotēku fondi 70565 77351 70565 77351

Mākslas priekšmeti 488 488 488 488
Pārējie pamatlīdzekļi 1098 99742 1098 35823

Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem

8000 21750 8000 21750

Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas

2000 3164 2000 3164

Pārskats par ilgtermiņa finansu ieguldījumiem pašvaldības un citos uzņēmumos
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N
. Nosaukums,

Ķeguma nov. domes 
ieguldījums Pašvaldības Ieguldījumi

p Reģistr. Nr. 
Daļu 
skaits Summa Īpatsvars

 ieguldījum
i pēc pašu

k   LVL %
izmaksu 

met kap.met
       
1 SIA "Ķeguma stars" 138156 138156 100  113571

 LV40003227117      
       
2  SIA "Ogres rajona 1050 1050 7.7 1050.00  

 autoceļu fonds"      
 LV40003401764      
       
3 Rīgas Piena kombināts 97 4850 0.1 1212.50  

 LV40003017440      
       
       
 KOPĀ uz 31.12.2006  144056  2262.50 113571

Ķeguma pašvaldības iestādēs veikto darbu apraksts

2006.  gadā  pārvaldes  izdevumi  sastādīja  9.0  %  no  pašvaldības  kopējā 
pamatbudžeta. Domes lietvedībā 2006. gadā saņemti 1842 dokumenti. Domes izejošo 
dokumentu  reģistrā  fiksēti  673  dokumenti,  t.sk.  atbildes  uz  iesniegtajiem 
iesniegumiem un domes darbinieku izsūtītās vēstules. 2006. gadā lietvedībā reģistrēti 
iesniegumi :

336 fizisku personu ;
  67  juridisku personu;
    9  iesniegumi individuālā darba atļaujām;
  26  iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētām 

personām;
2 deputātu pieprasījumi.

2006. gadā pārvaldes darbinieki sagatavoja :
35 domes sēdes, t.sk. 11 ārkārtas sēdes;
29 finanšu komitejas sēdes;
18 sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes,
30 tautsaimniecības komitejas sēdes,
16 lauku attīstības komitejas sēdes,
26 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.

2006. gadā ir notikušas 18 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīta 61 
administratīvo  pārkāpumu  lieta.  Notikušas  9  dzīvokļu  jautājumu  komisijas  sēdes. 
2006.gadā  dzīvesvietu  novadā  deklarējis  222  iedzīvotāji,  noņemti  no  uzskaites 
dzīvesvietā 197 iedzīvotāji.

Dzimtsarakstu nodaļa
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Aizvadīts  atkal  viens  gads.  Zemes  klēpī  Ķeguma  novadā  2006.gadā  guldīti  59 
ģimenes locekļi, radi, draugi, no tiem 28 vīrieši un 31 sieviete. Visbiežāk aizgājušos 
skārušas  sirds-asinsvadu  slimības-  46%.  Tas  3  reizes  pārsniedz  ar  onkoloģiskām 
slimībām aizgājušo skaitu. Traģiski gājušas bojā 9 personas. Aizvien biežāk runājam 
arī par tādu diagnozi kā vecums, kas konstatēta no 77-97 gadu veciem cilvēkiem. Ar 
šo diagnozi mirušas 8 sievietes un 1 vīrietis.

Lai  arī  salīdzinoši  mazāk,  tomēr  liels  prieks  par  katru  jauno mūsu novada 
jaundzimušo, kas daudzās ģimenēs ienesis prieku un laimi, pārmaiņas dzīvē. Un tā 
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēti 36 jaundzimušie-16 
meitenes un 20 zēni. Bez ziņām par tēvu reģistrēts tikai viens bērniņš, bet 10 bērniņi 
reģistrēti  ar  paternitātes  atzīšanu,  tas  nozīmē,  ka bērna vecāki  neatrodas  reģistrētā 
laulībā. Populārākais vārds meitenēm – Elizabete, bet zēniem Markuss.

Laulības reģistrējuši 11 pāri, t.sk. 1 Tomes ev.lut.draudzē. Laulību šķīruši 2 
pāri. Viena persona mainījusi uzvārdu. 

Ķeguma novada būvvalde
  

Ķeguma  novada  būvvaldei  notikušas  24  būvvaldes  sēdes  un  apspriedes, 
reģistrēti  123  būvniecības  pieteikumi  un  izsniegti  120  plānošanas-arhitektūras 
uzdevumi.

Sagatavots  teritorijas  detaļplānojuma  projekts.  2006.  gadā  sagatavoti  un 
izsniegti  120  plānošanas  un  arhitektūras  uzdevumi.  Saskaņoti  120  būvprojekti  un 
izmaiņas  tehniskajos  projektos.  Akceptēts   61 būvprojekts  un  izsniegtas  būvdarbu 
atļaujas. Piereģistrēta viena citas iestādes izsniegta būvatļauja. 2006. gadā būvvalde 
izsniegusi  23  izziņas  par  jaunbūvju  tiesisko  stāvokli  iesniegšanai  zemesgrāmatu 
nodaļā. Sagatavoti 128 domes lēmumu projekti par adreses noteikšanu. Izgatavotas un 
saskaņotas  190  zemes  dalījuma  skices.  Sastādīti  2  administratīvie  protokoli  par 
patvaļīgu būvniecību. Ekspluatācijā pieņemti 25 objekti. Sarakstē dažādos būvvaldes 
kompetencē  esošajos  jautājumos  sagatavotas  43  atbildes.  Veikti  84  objektu 
apsekojumi un sagatavoti atzinumi par būvju stāvokli. 

Ķeguma  novada  teritorijas  plānojuma  izstrāde  ir  noslēgusies.  Dome  2006. 
gada 15.februārī  ir  pieņēmusi  lēmumu (protokols nr.5, 1§) par saistošo noteikumu 
nr.3  „Ķeguma  novada  teritorijas  plānojums  2003-2015”  apstiprināšanu.  Saistošie 
noteikumi  nr.3  „Ķeguma  novada  teritorijas  plānojums  2003-2015”  stājušies  spēkā 
2006. gada 22.februārī. 

Saskaņā  ar  2006.gada  14.februāra  MK  noteikumu  142  „Noteikumi  par 
nacionālas  nozīmes  lauksaimniecības  teritorijām”  7.punktu,  kas  paredz,  ka  Lauku 
atbalsta dienests (LAD) izdara izmaiņas meliorācijas kadastrā, ja pēc LAD veiktās 
meliorācijas  sistēmu  inventarizācijas  konstatēts,  ka  nepieciešams  precizēt  šo 
noteikumu 1.pielikumā iekļautā lauksaimniecības poldera (Tomes polderis) robežas, 
saskaņā  ar  LAD  2006.gada  07.jūnija  vēstuli  Nr.5.4/397  „Par  nacionālās  nozīmes 
lauksaimniecības  zemes  -  Tomes  poldera  baseina  robežu  un  platību  precizēšanu”, 
saskaņā  ar  to,  ka  Tomes  poldera  baseina  robežu un platību  precizēšanas  rezultātā 
mainījušās teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” II 
daļā  Grafiskā daļa Tomes polderī attēlotās teritorijas, kurās applūduma varbūtība ir 
lielāka  kā  vienu  reizi  simts  gados,  kā  arī  mainījušās  poldera  un  poldera  baseina 
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platības,  saskaņā  ar  iepriekš  minēto  noteikumu  8.punktu,  kas  nosaka,  ka  vietējo 
pašvaldību domes 18 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās (stājušies spēkā 
2006.gada  22.februārī)  veic  nepieciešamos  grozījumus  attiecīgajos  teritorijas 
plānojumos,  saskaņā  ar  to,  ka  darba  procesā  atklājies,  ka  teritorijas  plānojuma 
„Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” III daļā Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi jāveic grozījumi un precizējumi, II daļā Grafiskā daļa jāprecizē 
autoceļu,  gāzes  vada  aizsargjoslas,  gāzes  vada  atrašanās  vietas,  kā  arī  atsevišķās 
izbūves teritorijās atļautā izmantošana, saskaņā ar to, ka ir izteikti vairāki Ķeguma 
novada  iedzīvotāju  priekšlikumi  par  nepieciešamajiem  precizējumiem  un 
grozījumiem teritorijas plānojumā „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015” 
ir uzsākta Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Centralizētā grāmatvedība

Ķeguma  novada  domes  centrālā  grāmatvedība  sastāda  un  pārvalda  novada 
budžetu visās pakļautajās iestādēs saskaņā ar apstiprināto budžetu, sastāda un iesniedz 
pārskatus un kārto grāmatvedību likumos un Ministru Kabineta noteikumos noteiktā 
kārtībā, sniedz domei informāciju un sagatavo projektus finansiāla rakstura lēmumu 
pieņemšanai.  Grāmatvedības  uzskaiti  veic  ar  licenzētu  J.Pakalna  individuālā 
uzņēmuma  „JP”  grāmatvedības  datorprogrammu.  2006.  gada  11.  septembrī  tika 
noslēgts līgums ar J.Pakalna individuālo uzņēmumu par J.Pakalna datorgrāmatvedības 
programmas  pārstrādi  un  noskaņošanu  saskaņā  ar  MK  noteikumiem  par  jauno 
klasifikāciju, pārskatiem un grāmatvedības noteikumiem atbilstoši  darba specifikai. 
Darbs tika veikts līdz 2006. gada 31. oktobrim.

Pamatojoties uz 20.11.2006 gada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 34 tika 
veikta  gadskārtējā  inventarizācija  pēc  stāvokļa  uz  01.11.2006.  Regulāra 
inventarizāciju  veikšana  nodrošina  finansu  pārskatā  atspoguļotās  informācijas 
precizitāti  un  pilnīgumu,  tādejādi  pārskatos  sniegtās  informācijas  lietotāji  tiek 
nodrošināti ar kvalitatīvu pārskatu. 

Ķeguma  novada  domes  2006.  gada  pārskata  slēdzienu  sastādīja  SIA 
Auditorfirma   Padoms  (  komercsabiedrības  licence  Nr.68)  un  atbildīgā  zvērinātā 
revidente Vaira Šķibele ( LZRA sertifikāts Nr. 24 ). Pirms gada pārskata sastādīšanas 
veikta  finanšu  revīzija  domes  grāmatvedībā  saskaņā  ar  Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem.

Pašvaldības grāmatvedībā nodarbināti seši darbinieki – galvenā grāmatvede, 
vecākā grāmatvede, grāmatvede, finansiste un divas kasieres.

 Iedzīvotāju  informētības  nodrošināšanai  pašvaldība  izdod  laikrakstu  „Ķeguma 
novada  ziņas”.  Laikrakstu  ir  iespējams  lasīt  arī  internetā.  2006.  gadā  izdoti 
pašvaldības  laikraksta „Ķeguma novada ziņas” 28 numuri.  Laikraksts  tiek izplatīts 
bez  maksas.  Laikrakstā  regulāri  atspoguļoti  Ķeguma  novada  domes  lēmumi, 
aktualitātes  novada  kultūras,  izglītības,  sporta  un  saimnieciskajā  jomā.  Laikraksts 
sniedz arī atbildes uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem.
 Laikraksta datorsalikums tiek veidots mācību literatūras apgādā „Lielvārds”, savukārt 
iespiests  SIA  „Tipogrāfija  Ogrē”.  Laikraksts  iznāk  divas  reizes  mēnesī.  Privātie 
sludinājumi tiek publicēti bez maksas.
 Laikrakstu  „Ķeguma novada  ziņas” var  lasīt  arī  internetā  pašvaldības  mājas  lapā 
www.kegums.lv  .  
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Pašvaldības policija

 Pašvaldības policijas darba prioritāte ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
Ķeguma  novada  administratīvajā  teritorijā.  2006.g.  veikti  preventīvie  pasākumi 
nodrošinot sabiedrisko kārtību masu pasākumos, veikti reidi pasākumu laikā. 

Ķeguma  novada  Pašvaldības  policija  sadarbībā  ar  valsts  policiju  piedalījās 
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās 
turamo personu aizturēšanā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības  policijā  2006.g.   saņemti  un izskatīti  86.iedzīvotāju mutiski  un 
rakstiski iesniegumi.
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un  saukti pie administratīvās atbildības 
par Ķeguma novada saistošo noteikumu neievērošanu-(11).
Par  administratīvajiem  pārkāpumiem  par  kuriem  paredzēta  atbildība  saskaņā  ar 
Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksu (15)
Tajā skaitā:
LAPK 167.pants(sīkais huligānisms 2)
LAPK 171.pants(atrašanās alkohola reibumā sabiedriskā vietā 3)
LAPK 170. pants (nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos-1.)
LAPK 169.pants (nelegāla alkohola realizācija, glabāšana-3.)
LAPK 106.pants(par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu 2)
LAPK 58.pants-1
LAPK176.pants.Par patvaļu (2)
Par vecāku pienākumu nepildīšanu (1).
Personas,  kas  zaudēja  spējas  patstāvīgi  pārvietoties  būdamas  alkohola  reibumā 
nogādātas uz atskurbtuvi ( 9), uz mājokli ( 3), medicīnas iestādi(1).
Uzraudzītas Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē esošās nepilngadīgās personas.
Ķeguma novada pašvaldības policija 2006.g. sadarbojoties ar Ķeguma novada SPD un 
Ķeguma novada bāriņtiesu piedalījās Bāriņtiesas un Sociālā dienesta rīkotajās ģimeņu 
dzīves apstākļu apsekošanās.
Ķeguma  novada  pašvaldības  policija  sadarbībā  ar  Ogres  rajona  Pilsonības  un 
imigrācijas dienestu veica pases režīma kontroli.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības valsts iestādēm veiktas objektu apsekošanas.

Izglītība

Nepārprotama prioritāte Ķeguma pašvaldībā ir izglītība. 2006. gadā pašvaldība 
izglītībā ieguldīja 45% no kopējā pamatbudžeta.
Ķeguma novadā no budžeta līdzekļiem tika uzturētas 4 izglītības iestādes:

- Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
- Tomes pamatskola;
- Rembates pamatskola.
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Vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Gaismiņa”

Komunālā iela 7

Ķegums, LV-5020

tālr. 50 38552

2006.  gads 
pirmsskolas izglītības iestādei ( turpmāk tekstā PII) ,,Gaismiņa” bija jubilejas gads. 
Aprīlī tika svinēti 20 gadi, kopš 1986 gadā bērnudārzs tika atvērts bērniem.  Šis gads 
bija arī nozīmīgu pārmaiņu laiks. Pēc 20 gadiem, kas veltīti Ķeguma bērnudārzam, 
vadītājas amatu atstāja Gaļina Puncule. 2006. gada jūnijā par jauno PII „Gaismiņa” 
vadītāju kļuva Sanita Tošena. 

Dzimšanas  dienas  svinēšanas  laikā  -  PII  ,,Gaismiņa”  tika  pie  iestādi 
raksturojošas emblēmas. 

„Gaismiņa”  uz citu  rajonu pirmsskolas  iestāžu  fona izceļas  ar  mazu  kadru 
mainību. Kā vienīgā darbavieta, jau 20 gadus, tā ir 4 darbiniekiem. Arī citi darbinieki 
šeit ir nostrādājuši 17, 15, 10 vai nedaudz mazāk gadu. 2006. gadā darbavietu mainīja 
3 darbinieki, savukārt darba attiecības ar PII „Gaismiņa” nodibināja 6 darbinieki. No 
tiem – četras  ir  pirmsskolas  skolotājas.  Pavisam kopā par  mazajiem ķegumiešiem 
iestādē rūpējas 30 darbinieki. 

No 12 pirmsskolas skolotājām sešas mācās augstskolā, lai iegūtu nepieciešamo 
profesionālo  izglītību.  Lai  pilnveidotu  savas  zināšanas  un  prasmes,  tika  apmeklēti 
kursi un semināri.  Pieredzes apmaiņas braucienos tika apskatīti  Rīgas, Rūjienas un 
Valmieras bērnudārzi.

Pagājušā gadā tika atvērta  vēl viena – sestā  grupa.  Tā ir  paredzēta  pašiem 
mazākajiem audzēkņiem, no 2 – 3 gadus veciem. Savukārt, 5 – gadīgie bērni (lielā 
skaita dēļ)  tika sadalīti 2 grupās.

Jau vairākus gadus vidējais bērnu skaits, kas apmeklē pirmsskolas iestādi ir 
105 bērni. 2006. gadā vecākiem pirmo reizi bija iespēja savus bērnus uz bērnudārzu 
vest arī jūlija mēnesī. Līdz ar to iestāde strādāja nepārtraukti visu gadu. Neskatoties 
uz  ekonomiskām  un  organizatoriskām  problēmām  arī  turpmāk  tiks  rasta  iespēja 
nodrošināt ar bērnudārzu bērnus visu vasaru.
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Priecājamies,  ka  bērni  pie  mums  nāk uzcītīgi  un  kavējumi  pamatā  ir  tikai 
slimošanas  dēļ.  Tabulā  ir  redzams  bērnu  vidējais  apmeklējums  mēnesī  salīdzinot 
viena laika periodu 2005. un 2006. gadā. Abos gados bērnu kopējais skaits bija - 105.

Vidējais bērnu apmeklējums

0
10
20
30
40
50
60
70
80

septembris oktobris novembris decembris

2005.gads 2006.gads

Tagad arī Ķegumā pastāv rinda uz brīvajām bērnudārza vietām. Līdz ar to 1. 
jaunākajā grupā (bērni vecumā no 2 -3 gadiem) nevar uzņemt visus gribētājus. Iestādē 
ir  izstrādāts  audzēkņu  uzņemšanas  nolikums,  kurā  ir  fiksēta  pieteikšanās  un 
uzņemšanas kārtība, kā arī personu loks, kurām ir priekšrocības tikt uzņemtam PII. 
2006./2007.  mācību  gadā,  lai  aktivizētu  un  pilnveidotu  sadarbību  ar  audzēkņu 
vecākiem, katrā grupā tika izveidota vecāku padome, kura izvirzīja vienu pārstāvi uz 
iestādes vecāku padomi. Vecāku atbalsts ir ļāvis noorganizēt interesantus un saistošus 
svētkus, kā arī padarīt krāsaināku bērnu ikdienu un grupas vidi. 

Viens  no  pirmsskolas  izglītības  uzdevumiem  ir  veidot  bērnos  ģimenisko, 
nacionālo  svētku  izjūtu  un  emocionālo  attieksmi  pret  tiem.  Lai  arī  kādus  svētkus 
svinētu  –  Māmiņdienu;  ražas  un  sporta  svētkus;  Mārtiņus,  18.  novembri; 
Ziemassvētkus  vai  citus  tika  domāts,  lai  tajos  būtu  jaunas  nianses  -  bērnu  iztēli, 
aktivitāti un prieku raisošas. 
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Jau tradicionāli tiek rīkotas bērnu ekskursijas. Šoreiz tika apskatīts rūķu mežs Tērvetē

Tika īstenota jauna ideja – organizēt projekta nedēļu par noteiktu tēmu. Šajā gadā tā 
bija  -  „Piena nedēļa.”  Piesātināta  ar  dažādiem vērojumiem,  izzinošām aktivitātēm, 
pārsteigumiem un pasākumiem. Par godu pienam tādēļ, ka  iesaistījāmies bezmaksas 
piena projektā ,,Skolas piens”.

Arī  no  saimnieciskā  viedokļa  2006.  gadā  tika  paveikts  daudz.  Kopējais 
budžets PII „Gaismiņa” 2006. gadā bija 114268, - Ls. Un lai arī tajos nebija paredzēti 
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līdzekļi jaunas grupas remontam un iekārtošanai, tas tika paveikts, neprasot papildus 
finansējumu. 

75551,-Ls tika iztērēti pedagogu un darbinieku algām. 16532,-Ls tika novirzīti 
valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām.  Bērnu  ēdināšanas  izdevumi 
sasniedza 8081,- Ls. Lielākie naudas ieguldījumi bija: iegādājoties jaunu elektrisko 
plīti virtuvei, 2 veļas žāvētājus, bērnu virsdrēbju žāvēšanas skapi, šujmašīnu. 2 grupas 
tika pie jauniem, kvalitatīviem galdiņiem un krēsliņiem. Tika iesākts atjaunot bērnu 
gultas  veļu,  dvielīšus,  pusdienu  un  izdales  trauku  komplektāciju.  Tāpat  bija 
nepieciešams  atjaunot  virtuves  inventāru.  Salīdzinoši  maz  tika  atvēlēts  mācību 
līdzekļiem  un  materiāliem.  Pārējie  visi  budžeta  līdzekļi  tika  atvēlēti  iestādes 
uzturēšanas izmaksām.

Viena no PII „Gaismiņa” stabilākajām vērtībām - ir tās kolektīvs. Pieredzes 
bagāts,  strādāt  gribošs,  spējīgs  mainīties  un  jaunām  idejām  atvērts.  Lai  veidotu 
vienota kolektīva garu tiek plānoti un veicināti kopējie pasākumi. Kopā tiek atzīmēti 
valsts svētki, nozīmīgās dzīves jubilejas un katra, kopējā kolektīva, uzvara. Regulāri 
braucam  ekskursijās.  Pirmo  reizi  „Gaismiņas”  kolektīvs  piedalījās  Ogres  rajona 
skolotāju sporta svētkos. Un lai arī palikām pēdējā vietā, mūsu ieguvums bija apziņa, 
ka kopā esam spēks. 

No  mūsu  vēlmes,  strādāt  ar  prieku  un  atdevi,  ir  atkarīgs  -  vai  darbs  sniegs 
gandarījumu  un  vai  Ķeguma  novada  bērni  pavadīs  savus  pirmos  dzīves  gadus 
pozitīvā, gaišā un attīstību veicinošā atmosfērā. 2006. gads deva jaunus impulsus, lai 
tas tā būtu!
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Ķeguma 
komercnovirziena 

vidusskola

Skolas iela 10
Ķegums, LV-5020

tālr. 50 38565

2006.gadā 
Ķeguma 
komercnovirziena 
vidusskolā 

pamatizglītību  un  vispārējo  vidējo  izglītību  iegūst  505  skolēni  sešās  skolas 
piedāvātajā izglītības programmās:

1) pamatizglītības programma;
2) pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma;
3) pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) pedagoģiskās korekcijas programma;
4) vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības 

programma;
5) vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena izglītības programma;
6) vispārējās vidējās vispārizglītojoša virziena izglītības programma.

Skolēniem  ir  plašas  izvēles  iespējas  iesaistīties  kādā  no  11  dejas  mākslas 
izglītības programmām, 3 mūzikas izglītības programmām, 2 koru, 2 teātra mākslas, 
vizuālās un lietišķās mākslas programmām.

2006.gadā 9.klasi absolvēja 47 skolēni, no kuriem lielākā daļa izglītību turpina 
kādā no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas piedāvātajām izglītības programmām. 

12.klasi  absolvēja  45  skolēni,  no  kuriem  43  turpina  izglītību  augstākās 
izglītības iestādēs, no tiem 10 budžeta vietās. Populārākās tālākizglītības iestādes ir 
Latvijas  Lauksaimniecības  Universitāte,  Rīgas  Ekonomikas  augstskola,   Banku 
augstskola, Latvijas Universitāte, Vidzemes un Ventspils augstskolas u.c.

Skolēnu  labos  panākumus  tālākizglītības  iegūšanā  kaldinājusi  regulāra  un 
sekmīga dalība rajona, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs – matemātikā, 
biznesa  ekonomiskajos  pamatos,  angļu  valodā,  vizuālajā  mākslā  u.c.  mācību 
priekšmetos.

Skolēni  regulāri  piedalās  laikraksta  „Diena”  organizētajos  konkursos  „Kas 
notiek?”, „Latvenergo” konkursos u.c., gūstot labus panākumus.

2006.gada  metodiskā  darba  tēma  –  skolēnu  mācību  sasniegumu  un 
informācijas aprites efektivitātes uzlabošana un skolas pedagoģiskā darba prioritāte – 
mācīt  mācīties,  ir  devusi  redzamu  ieguldījumu  trīspusējas  sadarbības  uzlabošanai 
(skolnieks-skolotājs-vecāks) un skolēnu mācīties prasmju pilnveidošanai.

Skolas  neatņemama  izglītības  procesa  sastāvdaļa  ir  dalība  projektos. 
2006.gadā  noslēdzās  mūsu  dalība  „Comenius”  projektā  „Populāri  cilvēki”,  kura 
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rezultātā  mūsu skolas  angļu  valodas  skolotājiem bija  iespēja  kopā ar  spāņu,  itāļu, 
somu  u.c.  valstu  pedagogiem  dažādu valstu  skolās  vadīt  stundas  un  iepazīstināt 
bērnus ar mūsu valsts kultūras vērtībām

Rajona  padomes  projektu  līdzekļi  tika  piesaistīti,  lai  noorganizētu  pirmo 
Muzeju nakti Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kas bija izglītojošs, sportisks un 
aizrautīgs  pasākums  zināšanu  nostiprināšanā  par  savu  novadu  un  sadarbības 
stiprināšanā ar skolēnu vecākiem. 

Par rajona padomes projekta līdzekļiem tika izveidota izstāde „Skolotājs no 
1947.-2007.gadam”, kas ievadīja skolas 60 gadu jubilejas svinību gaidas.

Tomes pamatskola

Tome
p.n. Tome, LV-5030

tālr. 50 67893

Mācību 
darbs.

Mācību 
process Tomes pamatskolā norisinās atbilstoši jaunākajām pedagoģijas koncepcijām 
un nostādnēm. Skolas pedagogi apmeklē visus tālākizglītības kursus, ko rīko rajona 
mācību  priekšmetu  metodiskās  apvienības.  Skolā  tiek  aprobēta  jaunākā  pieredze 
mācību  priekšmetu  mācīšanā,  ieviestas  jaunas  mācību  metodes  un  paņēmieni.  Lai 
popularizētu  personisko  pedagoga  pieredzi  darbā  ar  bērniem  un  jaunām  mācību 
metodēm,  Tomes  skolā  darbojas  vairākas  metodiskās  komisijas.  Sākumskolas 
skolotāji  jaunas  atziņas  var  smelties  sākumskolas  metodiskās  komisijas  sanāksmēs 
( vad. Marija Sprukule). Audzināšanas darba jautājumi tiek skatīti klašu audzinātāju 
metodiskajā  komisijā  (vad.  Vija  Šaicāne).  Ar  interešu  izglītības  jautājumiem 
nodarbojas interešu izglītības metodiskā komisija, kuru vada Katrīna Rotgalve. Līdz 
ar  to  tiek  aptverti  skolas  darba  galvenie  virzieni-  mācību,  audzināšanas  un 
ārpusstundu darbs.

Kaut gan mācību priekšmetu olimpiādes parasti notiek 2. semestrī, veiksmīgs 
starts tām tiek nodrošināts jau mācību gada pirmajā cēlienā. Decembra nogalē zēnu un 
meiteņu  mājsaimniecības  skolotāji  gatavoja  skolēnus  mājsaimniecības  olimpiādei, 
kuras norise bija plānota pašā 2.semestra sākumā. Rezultāti bija patiešām iepriecinoši, 
jo meiteņu mājturības olimpiādē 1. vietu Ogres rajonā ieguva 8. klases skolniece Ilze 
Voldeka.  Arī  pārējo  dalībnieku-  Alises  Zagorskas,  Lauras  Siliņas,  Jāņa  Auziņa, 
Kristapa Zagorska- sniegums bija veiksmīgs. 

1.semestrī  skolēniem bija iespēja sevi parādīt  dažādos konkursos un skatēs. 
Ogres rajona publiskās runas konkursā „Vislielākā burvība ir pati šī zeme – visu tā 
dod  un  visu ņem”  veiksmīgi  uzstājās  8.  klases  skolnieces  Alise  Zagorska  un  Eva 
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Kudrjavceva. Alises oriģināli veidotā un izteiksmīgi pasniegtā runa tika novērtēta ar 
2. vietu 5.-9. klašu grupā Ogres rajonā. 

Savdabīgs  pārbaudījums  mūzikas  skolotājiem  ir  tautasdziesmu  konkurss 
„Lakstīgalas”. Piedalīšanās šinī konkursā Tomes pamatskolai jau izsenis kļuvusi par 
tradīciju.  Arī  šinī  mācību  gadā  skolotājas  Marijas  Sprukules  vadībā  bērni  apguva 
tautasdziesmu  tekstus  un  melodijas.  8.-  9.  klašu  komanda,  kurā  dziedāja  Alise 
Zagorska, Sintija Vīķe, Kristīne Cinīte un Rūta Kuriņa ieguva atzinību, bet 2.-4. klašu 
kolektīvs, sacenšoties savā dziedātprasmē ar citu skolu komandām, izrādījās labākais, 
izcīnīja  1.  vietu  savā vecuma grupā un pārstāvēja  Ogres  rajonu Vidzemes  novada 
„Lakstīgalu”  konkursā,  kas  notika  Cēsīs.  Lai  mūsu  skolas  mazajiem dziedātājiem 
Madarai  Aļeksejevai,  Artūram  Kovaļevskim,  Pēterim  Jēkabsonam  un  Andrim 
Sproģim veicas arī turpmāk!

Tomes  skola  piedalījās  arī  ISEC  rīkotajā  drošības  nedēļas  radošo  darbu 
konkursā. Pēc filmas „Lai dzīvo bērni” noskatīšanās bērniem bija jāizstrādā scenārijs 
līdzīga  satura  filmai  par  drošību  ikdienā.  Šai  konkursā  aktīvi  iesaistījās  8.  klases 
skolēni Alise Zagorska, Eva Kudrjavceva, Ilze Voldeka, Ilze Bokiša, Aija Freiberga 
un Mārcis Kārkliņš, kuri izveidoja ne vien scenāriju, bet arī informātikas skolotāja 
Edvarta  Kalniņa  vadībā  uzņēma  paši  savu  filmu  un  aizsūtīja  uz  Rīgu.  Rezultātā 
Tomes pamatskolas darbs vairāk kā divsimt darbu konkurencē tika atzīts par labāko 
valstī un konkursa dalībnieki Ziemassvētkos saņēma ISEC balvas.

Tomes  pamatskolas  skolotāji  aktīvi  darbojas  ne  tikai  savā  tiešajā  mācību 
darbā,  bet  labprāt  iesaistās  arī  citās  Ogres  Skolu  Valdes  un  Ķeguma  novada 
aktivitātēs.  Tomes  pamatskolas  skolotāji  katru  gadu  ņem  dalību  Ogres  rajona 
skolotāju sporta spēlēs. Tā kā skolotāju skaits nav liels un izvēles iespēja nepastāv, 
sportošanā nākas piedalīties ikvienam. 

Tomes  pamatskolas  skolotāji  darbojas  Tomes  un  Ķeguma  pašdarbības 
kolektīvos, arī paši vada dažādus kolektīvus un palīdz sagatavot un noformēt Tautas 
namu lielākajiem pasākumiem. 

Tomes  pamatskolas  rīkotie  sporta  svētki  ir  labi  zināmi  katram  fizisko 
aktivitāšu cienītājam no Ķeguma, Rembates, Lielvārdes un Bekuciema. Nu jau par 
tradīciju kļuvusi Tomes volejbola kausa izcīņa pieaugušajiem. Rudenī tika iedibināts 
Toma futbola  kauss mazo skolu konkurencē.  Tajā  piedalījās  Tomes,  Rembates  un 
Birzgales  skolas  divās  vecuma  grupās.  Arī  novusā   iedibināta  4  skolu  tradīcija- 
novusa sacensības zēniem un meitenēm, kurās piedalās Tomes, Birzgales, Kaibalas un 
Rembates skolas. Līdz ar to gan skolēniem, gan pieaugušajiem ir iespēja mēroties ar 
spēkiem dažādās  sporta  disciplīnās.  Tomes  pamatskolas  sporta  skolotājs  Armands 
Zariņš aktīvi darbojas Ķeguma novada Sporta komisijas darba grupā, lai popularizētu 
fiziskās aktivitātes un sportisku dzīvesveidu , organizētu sporta dzīvi novadā.

Beidzot 1. mācību semestri, tika apkopoti skolas mācību rezultāti un apbalvoti 
skolēni, kuru vidējā atzīme liecībā ir lielāka par septiņām ballēm. Pavisam skolā tādi 
bija 12 skolēni no 5.-9. klases. Sekmju ziņā visaugstāko vērtējumu guva 8. klase, kas 
arī pārējos ārpusstundu pasākumos ir visaktīvākie. 

Audzināšanas darbs

Galvenais  audzināšanas  darba  mērķis  Tomes  pamatskolā-  radīt  skolniekam 
labvēlīgu  vidi,  rast  iespēju  pašapliecināties  mācību  un  ārpusstundu  darbā.  Lai  to 
panāktu  tika izveidoti  un  apstiprināti  klašu  audzinātāja  stundu  plānojumi,  īpašu 
akcentu liekot  uz tādiem audzināšanas  darba virzieniem kā skolēnu drošība,  rīcība 
ekstrēmās situācijās, veselīgs dzīvesveids, atkarības un to profilakse, karjeras izvēle.
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Katrā  klasē  izveidots  informatīvais  stūrītis.  Tajā  ietilpst  klases  skolēnu 
saraksts un dzimšanas dienas, kārtības rullis un pārbaudes darbu grafiks tuvākajiem 
mēnešiem.

Tiek regulāri  papildinātas  klašu audzināšanas  mapes,  izstrādātas  anketas un 
aptaujas, analizēti to rezultāti

Klasēs notikušas klašu vecāku sapulces, vecāki informēti par jauninājumiem 
izglītības sistēmā, vērtēšanas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumiem.

Skolā  īstenots  projekts  „Tomes  pamatskola-  vecāku  skola”.  Tā  ietvaros 
vecākiem  bija  iespēja  noklausīties  psihologa  lekcijās  un  piedalīties  psihoterapeita 
nodarbībās.  Tomes  pamatskolas  skolēnu  vecākiem  tiek  realizēta  mūžizglītības 
programma,  sniegtas  zināšanas  par  jaunākajiem  pedagoģijas  un  psiholoģijas 
atzinumiem bērnu audzināšanā.

Veiksmīgi  aizsākusies  klašu  audzinātāju  sadarbība  ar  Ogres  Zemessardzes 
bataljonu, klases tika iesaistītas ierindas skatē, brauca ekskursijās pie zemessargiem 
un uz Lielvārdes lidlauku.

Vienu no svarīgākajiem audzināšanas darba virzieniem- veselīgu dzīvesveidu- 
veicina Tomes skolas piedalīšanās starptautiskajā „Comenius” projektā –  „Veselīgs 
dzīvesveids Eiropā”. Tas ne tikai palīdz veicināt veselīgu dzīvesveidu, bet arī attīstīt 
starptautiskās sadarbības prasmes ar skolām citās ES valstīs un uzlabot svešvalodu 
prasmes. Arī skolas projektu nedēļas tēma tika izvēlēta sakarā ar šo projektu.

Interešu izglītība

Lai skolēni lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, Tomes pamatskolā darbojas 
daudzi interešu izglītības pulciņi un kolektīvi.  To sniegums bija skatāms gadskārtu 
svētkos-  Miķeļos  un  Mārtiņos,  Ziemassvētku  koncertā,  skolas  noformējumā  un 
dažādās izstādēs gan skolā, gan Tomes Tautas namā.

Muzikāli  apdāvinātie  skolēni  var dziedāt  skolas korī,  kā arī  mācīties  spēlēt 
klavieres pie mūzikas skolotājas Māras Sprukules.  

Iemācīties  skaisti  noformēt  telpas,  pagatavot  paštaisītas  dāvanas,  skaistus 
interjera elementus un instalācijas skolēni var vizuālās mākslas pulciņā pie skolotājas 
Katrīnas  Rotgalves.  Arī  skolas  folkloras  kopa  Katrīnas  Rotgalves  vadībā  iestudē 
latviešu tautas rotaļas, apgūst gadskārtu ieražu tradīcijas, ticējumus, rīkoja gadskārtu 
ieražu svētku- Miķeļu un Mārtiņu svinēšanu. 

Amatniecības pulciņā (vad. skolotājs Armands Zariņš) bērni vairāk pievēršas 
kokapstrādei,  skolotāja  vadībā  top  putnu  barotavas  ,  kas  ziemas  mēnešos  izdaiļo 
apkārtni.

Vēl skolā darbojas informātikas pulciņš (vad.  Valdis Kalniņš), kurā vecāko 
klašu skolēni pilnveido datorprasmi un apgūst interneta noslēpumus. 

Skolas  dzīve  nav  domājama  bez  dažnedažādiem  atpūtas  pasākumiem, 
tematiskiem vakariem un diskotēkām. To organizēšana ir skolēnu pašpārvaldes darbs. 
Skolēnu pašpārvalde 1.  mācību  semestrī  organizēja aptaujas par  mīļāko stundu un 
skolotāju,  rīkoja  Miķeļdienas  un  Mārtiņdienas  tirdziņu,  veidoja  sēņu izstādi,  gada 
nogalē  tika  sūtīts  tik  ļoti  iecienītais  Ziemassvētku  pasts.  Skolā  regulāri  notiek 
diskotēkas un atpūtas vakari, kurus labprāt apmeklē arī skolas absolventi.
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Rembates 
pamatskola

Rembate
p.n. Glālžšķūnis, 

LV-5010
tālr. 50 55534

Vispārējā 
informācija

 2006.  gadā  skolu  absolvēja  un  ieguva  pamatizglītību  8  skolēni,  2006.  gada  1. 
septembrī Rembates pamatskolā mācības uzsāka 86 audzēkņi, no kuriem 8 apmeklē 
obligātās vispārējās pirmsskolas izglītības 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanas grupu.
Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 10 ir pastāvīgā darbā, bet 5 darbu savienotāji. 
Skolēniem, vecākiem un pedagogiem ir pieejamas arī psihologa un sociālā pedagoga 
konsultācijas.
Strādā 8 tehniskie darbinieki un 4 sezonas darbinieki- kurinātāji.
Skolai ir internāts ar 35 vietām.

Mācību darbs

Mācību  process  Rembates  pamatskolā  notiek  atbilstoši  jaunākajām  izglītības 
koncepcijām un nostādnēm.
 Skola realizē šādas izglītības programmas:

• Vispārējās pamatizglītības programmu,
• Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu.

Lai mācību darbs būtu sekmīgs un atbilstošs jaunajiem mācību standartiem un 
prasībām,  pedagogi  regulāri  tālākizglītojas,  apmeklējot  rajona  Izglītības  pārvaldes 
organizētos kursus un seminārus. Trīs skolotāji, ceļot savu profesionālo meistarību, 
studē  pedagoģiju  un  sava  mācību  priekšmeta  metodiku  Latvijas  Universitātes  vai 
Liepājas pedagoģijas augstskolas neklātienes nodaļās. 

Lai  dalītos  savā  pieredzē,  popularizētu  jaunākās  mācīšanas  metodes,  gūtu 
interesantas idejas darbam, skolā darbojas vairākas metodiskās komisijas. 

Ļoti  interesanti  un radoši  strādā  sākumskolas  skolotāju metodiskā  komisija 
pieredzējušās skolotājas Anitas Brinkas vadībā.

Eksakto priekšmetu skolotāji apvienojušies dabaszinību metodiskajā komisijā, 
ko vada skolotāja  Ināra Strazdiņa.  Audzināšanas  darbu koordinē klašu audzinātāju 
metodiskā komisija Skolotāja Vitas Livdānes vadībā.

Čaklākie un zinošākie mūsu skolas skolēni piedalās rajona mācību olimpiādēs. 
 

Audzināšanas darbs

Paralēli mācību darbam skola veic arī jauniešu audzināšanas funkciju.
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Lai tas noritētu sekmīgi, audzinātāji plāno savu darbu, īpaši pievēršot 
uzmanību šādiem audzināšanas darba virzieniem:

• Skolēnu drošība
• Rīcība ekstremālās situācijās
• Veselīgs dzīvesveids
• Atkarības un to profilakse
• Karjeras izvēle

Audzināšanas  darbam  nepieciešamā  metodiskā  literatūra,  kā  arī  skolēnu 
izpētes materiāli tiek apkopoti audzinātāju mapēs.

Katru pirmdienas rītu visa skolas saime tiekas kopīgās rīta sanāksmēs, kur analizē 
iepriekšējās nedēļas veiksmes un neveiksmes un vienojas par veicamo jaunajā darba 
nedēļā.

Galvenais  audzināšanas  uzdevums  2006.  gadā  bija  „Skolas  un  vecāku 
sadarbības uzlabošana”.

Lai to realizētu rīkojam regulāras vecāku sapulces, kurās aicinām piedalīties 
interesantus cilvēkus- vieslektorus, tādā veidā veicot arī vecāku izglītošanu.

Interešu izglītība

Rembates pamatskolā skolēniem ir iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt savu 
brīvo laiku.
To piedāvā dažādie interešu izglītības pulciņi un nodarbības:

• Ansamblis
• Sporta pulciņi 
• Kokapstrādes pulciņš
• Rotaļnieku pulciņš
• Angļu klubiņš
• Datorzinību nodarbības
• Deju pulciņš
• „Čaklie pirkstiņi
• Dabas pētnieki

Daudzi  šo iespēju izmantoja  un ieguva papildus  zināšanas  un iemaņas.  Šīs 
prasmes skolēni lieliski var nodemonstrēt skolas pasākumos. 

Ar lielu  aizrautību  jaunāko klašu skolēni  piedalās  deju pulciņā,  kur apgūst 
tautas deju pamatsoļus, iemācās dejotprasmi.

Ar mazajiem rokdarbniekiem „ Čaklo pirkstiņu” nodarbībās strādā skolotāja 
Anita Brinka.

Sākumskolas bērniem lielu prieku sagādā skolotājas Ivetas Bodnieces vadītās 
nodarbības „Rotaļniekos”.

Vecāko klašu skolēnus visvairāk saista informātikas pulciņa nodarbības, kas 
dod gan papildus zināšanas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, gan iespēju izmantot 
interneta  pakalpojumus.  Skolotāja  Valda  Kalniņa  labi  sakārtotā  datorklase  dod šīs 
iespējas. 
  

Skolai  ir  izveidojušās  savas  tradīcijas  un  gadu  no  gada  mēs  svinam  un 
atzīmējam šādus svētkus:

• Zinību dienu

25/52



Ķeguma pašvaldības 2006.gada publiskais pārskats

• Skolotāju dienu
• Miķeļus
• Mārtiņus
• Valsts svētkus- 18. novembri
• Ziemassvētkus
• Meteņus
• Lieldienas
• Mātes dienu

Pirmklasnieki svin arī „Ābeces svētkus”.
Katru  rudeni   un  pavasari  rīkojam sporta  dienas,  kurās  var  piedalīties  arī 

pedagogi un vecāki.
Pavasarī  8.  klases  skolēni  rīko  Pēdējā  zvana  pasākumu  9.  klasei,  kur  ieliek  savu 
izdomu un fantāziju.

Skolēnu pašpārvalde gatavo un rīko dažādus interesantus pasākumus vecāko 
klašu skolēniem. 
Pirms Ziemassvētkiem skolā darbojas bērnu iecienītais Ziemassvētku pasts.

 Šajā gadā noslēdzies starptautiskais „Comenius” projekts „Dzīves vide”, kurš 
ilga 3 gadus un kura ietvaros vairāki mūsu skolēni un pedagogi viesojās pie projekta 
partneriem  Grieķijā  un  Zviedrijā.  Šovasar  mēs  sagaidījām  pie  sevis  ciemiņus  no 
Vācijas. Par projekta līdzekļiem skolēni interesantās ekskursijās apskatīja mūsu rajona 
un Vidzemes novada skaistākās vietas. 
 Gan pedagogi, gan skolēni katru gadu piedalās un palīdz organizēt represēto 
rembatiešu  pasākumus,  kas  tradicionāli  notiek  mūsu  skolā,  jo  šeit-  skolas  dārzā 
atrodas piemiņas akmens cietušajiem no dažādu varu represijām.

Skolotāju kolektīvs atbalsta arī rajona Izglītības pārvaldes rīkotos pasākumus 
pedagogiem.  Skolas  komanda  piedalījās  pedagogu  sporta  dienā.  Ar  pašvaldības 
atbalstu braucam ekskursijās, cenšamies atbalstīt  arī pašvaldībā rīkotos pasākumus, 
aktīvi iesaistīties novada dzīvē- sporta svētkos, Novada svētkos.

Mūsu skolas  uzdevums  ir  arī  sakopt  Otrajā  pasaules  karā  kritušo  karavīru 
kapus, kas atrodas Glāžšķūnī. Te gribētos lielāku tehnisku palīdzību no pašvaldības 
puses. 
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Ķeguma novada bāriņtiesa

Kuģu iela 5
Ķegums, LV-5020

tālr. 50 38842

Vadība

Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja Dace Skrīvele, sekretāre Dace Skābene un 
bāriņtiesas  locekles  Māra  Andersone,  Māra  Blūzma,  Irēna  Dmitročenko,  Dzintra 
Kļava, Vineta Kļava. Saskaņā ar likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 6.panta 
2.punktu,  bāriņtiesas  priekšsēdētāja  19.07.2006.domes  sēdē  atkārtoti  ievēlēta  uz 
pieciem gadiem.

Bāriņtiesā  2006.gadā  saņemti  130  iesniegumi.  51  jautājums  izskatīts 
bāriņtiesas  sēdēs  un  pieņemti  koleģiāli  lēmumi  nepilngadīgo  vai  rīcības  nespējīgo 
interesēs. 

Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības
Vecāki  pārvalda  bērna  mantu  līdz  viņa  pilngadībai,  par  ko  ik  gadu sniedz 

norēķinu  bāriņtiesai.  2006.gadā  bāriņtiesas  sēdēs  izskatīti  jautājumi  par  5  bērnu 
mantu.  4  bērnu  interesēs  pieņemti  lēmumi  par  ģimenes  valsts  pabalsta  izmaksu 
personai, kura faktiski rūpējas par bērnu.

Aizgādības tiesību izbeigšana, aprobežošana un atjaunošana
Ja vecāki rūpējas par bērnu un mīl viņu, neviens nav tiesīgs šķirt bērnu no 

vecākiem pret bērna gribu vai pret vecāku gribu. Ja tomēr nepieciešams nodrošināt 
bērnam  ārpusģimenes  aprūpi,  tad  bāriņtiesa  lemj  jautājumu  par  bērna  nodošanu 
adopcijai, ievietošanu aizbildnībā, krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē 
(bērnu namā), audžuģimenē. Bērna šķiršanas no ģimenes mērķis ir ne tikai pasargāt 
viņu uz laiku no vides, kura apdraud viņa dzīvību un veselību,  bet  arī dot iespēju 
bērnam un vecākiem mainīt savu dzīves veidu. 

Aprūpes tiesības  atņemtas  8 vecākiem pār 10 bērniem. Pēc aprūpes tiesību 
atņemšanas  bāriņtiesa  pēc  viena  gada  atkārtoti  izskata  šo  jautājumu  un  lemj  par 
aprūpes  tiesību  atjaunošanu  vai  lietas  ierosināšanu  tiesā  par  aizgādības  tiesību 
atņemšanu. 

Aprūpes tiesības atjaunotas 1 vecākam pār 2 bērniem.
Aizgādības tiesības atņemtas 2 vecākiem pār 3 bērniem. Pēc tiesas sprieduma 

saņemšanas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem par viņu bērniem bāriņtiesa 
vai  ārpusģimenes  aprūpes  iestāde  informē  Bērnu  un  ģimenes  lietu  ministriju  par 
juridiski brīvajiem bērniem, kuri tiek iekļauti adopcijas reģistrā, tātad – ir adoptējami.

Adopcija
Ar tiesas spriedumu apstiprināta adopcija pār 1 bērnu. Pirms izskatīšanas tiesā 

Ķeguma novada bāriņtiesa  sniegusi  atzinumu par  to,  vai  minētā  adopcija  ir  bērnu 
interesēs. Personas atzītas par adoptētājiem.
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Aizbildnība
Ķeguma novada bāriņtiesas  uzraudzībā  2006.gadā bija  17 aizbildnībā  esoši 

bērni. Pār 5 bērniem aizbildnība nodibināta, bet pār 5 - izbeigta.
Bērnu  namos  2006.gadā  atradās  5  bērni,  no  kuriem  viens  ievietots 

audžuģimenē.  3 bērni dzīvo Īslīces SOS bērnu ciematā,  1 – bērnu bāreņu aprūpes 
centrā „Pļavnieki”.

Audžuģimene
Ķeguma novadā 2006.gadā nav izveidojušās audžuģimenes,  tomēr bērniem, 

kuriem nepieciešama  ārpusģimenes  aprūpe,  vispirms  cenšamies  nodrošināt  iespēju 
augt  audžuģimenē.  Audžuģimenē  aug  3  bērni.  Bāriņtiesa,  kuras  administratīvajā 
teritorijā  dzīvo  konkrētā  audžuģimene,  slēdz  sadarbības  līgumu,  uzrauga 
audžuģimenes  darbību,  kontrolē  bērnu  aprūpi,  par  ko  sniedz  informāciju  Ķeguma 
novada bāriņtiesai. 

 Aizgādnība
Bāriņtiesas uzraudzībā 2006.gadā bija 4 rīcības nespējīgas personas.

Apliecinājumi
Pilsētās,  kurās  nav  notāra,  bāriņtiesa  veic  apliecinājumus  pilnvarām, 

dokumentu  kopijām,  iesniegumiem,  nostiprinājuma  lūgumiem  zemesgrāmatai, 
līgumiem,  testamentiem.  2005.gadā  Ķeguma  novada  bāriņtiesā  veikti  419 
apliecinājumi.  Bāriņtiesā  tiek  apliecinātas  pilnvaras  un  nostiprinājuma  lūgumi 
zemesgrāmatai,  kā  arī  līgumi,  paraksta  paraugi,  iesniegumi,  testamenti.  Par 
apliecinājumiem iekasētas nodevas Ls 871,50 apmērā.

Salīdzinot  bāriņtiesas  darbu  2006.gadā  ar  veikto  2005.gadā,  secināms,  ka 
uzlabojušies  bāriņtiesas  darba  apstākļi,  samazinājies  bāriņtiesas  sēdēs  izskatāmo 
jautājumu skaits (43:59), samazinājies aizbildnībā esošo bērnu skaits (19:22), uzsākta 
audžuģimeņu  pakalpojumu  izmantošana,  pieaudzis  veikto  apliecinājumu  skaits 
(419:261).

Sociālais dienests

Kuģu iela 5
Ķegums, LV-5020

Tālr. 50-38896

     2006.gads Ķeguma novada sociālajā dienestā bija darbīgs gads. 
Lai  arī  vispārējais  dzīves  līmenis  valstī  paaugstinās,  tomēr  mazaizsargātām 

iedzīvotāju grupām joprojām ir  nepieciešams sociāls  atbalsts,  gan ar padomu,  gan 
materiāli. Uz 2006.gada 31.decembri dienestā bija reģistrētas 493 klientu lietas, bet no 
reģistrēto  klientu  skaita  dienestā  pēc  palīdzības  griezās  246 ģimenes  vai  atsevišķi 
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dzīvojošas  personas.  Gada  laikā  ir  saņemti  un  izskatīti  943  iesniegumi.  Daudzas 
ģimenes pēc palīdzības ir griezušās atkārtoti.

2006.gadā  sociālajai  palīdzībai  (tikai  pabalstiem)  tika  iztērēti  33710,-Ls, 
papildus tam, pašvaldība pirka sociālos pakalpojumus par 6922,-Ls no citu pašvaldību 
pansionātiem,  krīzes  centriem  un  bērnu  namiem.  Savukārt  aprūpei  mājās  iztērēja 
1647,-Ls, aprūpei mājās tika algoti 2 cilvēki. 6109,-Ls tika izlietoti sociālo dzīvokļu 
uzturēšanai,  un vēl  vienam bārenim,  kurš  sasniedzis  pilngadību,  ir  ierādīta  sociālā 
istabiņa.

Vislielākais izmaksāto pabalstu skaits ir saistīts ar medicīnas pakalpojumu un 
medikamentu apmaksu, kopumā izmaksāti 8395,-Ls. Otri lielākie izdevumi ir saistīti 
ar  skolēnu  ēdināšanas  un  bērnudārza  apmaksu  –  7591,-Ls,  no  šīs  summas 
brīvpusdienas saņēma 134 bērni.  

Pabalstam  garantētā  minimālā  ienākuma  nodrošināšanai  (GMI)  sociālais 
dienests ir piešķīris 1969,-Ls. Šis pabalsta veids ir paredzēts personām, kuru ienākumi 
mēnesī ir zemāki par 24,-Ls. Mūsu novadā šo pabalstu saņēma 12 ģimenes.

Šajā gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmuši 4 bērni, 2 bērni šo 
pakalpojumu  saņēma  valsts  finansējuma  ietvaros.  Audžuģimeņu  pakalpojumu 
pirkšanai  pašvaldība  2006.gadā  izlietoja  1380,-Ls,  un  to  sniegtos  pakalpojumus 
saņēma 3 mūsu novada bērni. Par viena bērna uzturēšanos audžu ģimenē pašvaldība 
mēnesī maksā 60,-Ls.

Gada  laikā  4  bāreņiem  vai  bez  vecāku  gādības  palikušiem  bērniem  pēc 
pilngadības  sasniegšanas  tika  nodrošinātas  sociālās  garantijas-tas  ir  vienreizējs 
pabalsts  mīkstā  inventāra  iegādei  un  pastāvīgas  dzīves  uzsākšanai,  bet  tiem,  kas 
mācās vispārēja tipa audzināšanas iestādēs vai arodskolās un ir sekmīgi, arī ikmēneša 
pabalstu iztikai. Kopumā tika izmaksāti 2456,-Ls. 

Lai nodrošinātu ilgstošu sociālo aprūpi, gada laikā pansionātā „Madliena” ir 
ievietotas divas personas, bet kopumā pansionātā dzīvo 8 mūsu pašvaldības cilvēki.

Ķeguma sociālās un 
veselības aprūpes 

centrs
Rīgas iela 12

Ķegums, LV-5020
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Tālr.50-38416

Ķeguma  sociālās  un  veselības  aprūpes  centrs  (turpmāk  tekstā  SVAC)  kā 
pašvaldības  iestāde  darbojas  kopš  1997.gada.  Tās  uzdevums  ir  sniegt  sociālos 
pakalpojumus  to  personu  pamatvajadzību  apmierināšanai,  kurām  ir  objektīvas 
grūtības sevi aprūpēt vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ. Lielākajai klientu daļai 
ir  nepieciešama  ilgstoša  sociālā  palīdzība,  tāpēc  klientu  kustība  iestādē  nav  liela. 
Ķeguma  Sociālās  un  veselības  aprūpes  centrā  uz  2006.gada  31.decembri  bija  11 
gultasvietas. No tām 2 vietas atvēlētas vīriešiem, bet pārējās sievietēm. Lai uzturētu 
šo pašvaldības  sociālās  aprūpes  iestādi,  dome ir  iztērējusi  48916,-Ls.  Iestāde gada 
laikā ir sniegusi pakalpojumus 40 klientiem, no tiem 14 vīriešiem un 26 sievietēm. 
Kopumā SVAC ir izmantotas 4004 gultas dienas. Iestādes pakalpojumus pārsvarā ir 
saņēmuši  pašvaldības  iedzīvotāji,  bet  ir  arī  sniegti  aprūpes  pakalpojumi  citu 
pašvaldību cilvēkiem.

Lai kaut daļēji segtu izdevumus par uzturēšanos SVAC, klienti samaksai par 
sniegtajiem pakalpojumiem Ķeguma novada domei ir iemaksājuši 7368,-Ls. Tādejādi 
vidēji katrs klients par uzturēšanos SVAC ir maksājis 1,84Ls diennaktī. Par klientu 
ēdināšanu ir izlietoti 4109,-Ls, t.i. vidēji 1,03Ls dienā.
 SVAC pakalpojumu saņēmēji reāli sedza tikai aptuveni sesto daļu no reālajām 
iestādes uzturēšanas izmaksām, pārējo daļu sedz pašvaldība no sava budžeta. Saistībā 
ar šo tika plānots ar 2007.gadu pārskatīt diennakts uzturēšanās maksas iestādē. 

Labiekārtošana

Šajā  nodaļā 
iekļauti  visi 
pašvaldības 
izdevumi,  kas 
saistīti  ar 
infrastruktūras 
sakārtošanu, 
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transporta nodrošināšanu, ielu apgaismošanu, zaļumsaimniecību, kapu uzturēšanu u.c. 
pašvaldības teritorijā esošu objektu uzturēšanu.

2006.  gadā labiekārtošanas  darbiem iztērēti  20 % no kopējiem pašvaldības 
budžeta izdevumiem.

Vasaras sezonā tiek kopti zālāji parkos , laukumos gar ietvēm un celiņiem, tiek 
nodrošināta  braucamās  daļas  ikdienas  un  periodiskā  uzturēšana.  2006.  gadā  šim 
nolūkam iztērēti:

- Ielu apgaismojuma uzturēšanai  Ls 2707;
- Traktoru un inventāra remontam Ls 971;
- Zāles pļaušanai un krūmu griešanai Ls 1093;
- Sniega tīrīšanai Ls 833;
- Šķembu iegādei pašvaldības ceļu uzturēšanai Ls 1156;
- pievadceļa Zāģeri – Zviedri izbūve Ls 7811;
- Skolas – Priežu ielas posma asfaltēšana Ls 11596;
- Bedrīšu remonts, ceļu greiderēšana  Rembatē, Ķeguma pilsētā Ls 26504
Vasaras sezonā tika nodarbināti  2 – 3 bezdarbnieki  labiekārtošanas  darbos, 

2006.  gada  vasarā  darbos  iesaistījās  arī  Ķeguma  novada  skolēni.  2006.  gadā 
pašvaldība iegādājusies 3 jaunas automašīnas par Ls 41133 un traktora piekabi par ls 
5350.

Kultūra

Ķeguma novadā atrodas 3 tautas nami
• Ķeguma tautas nams
• Tomes tautas nams
• Rembates tautas nams

Kultūras darba organizēšanai 2006. gadā tika izlietoti Ls 136952 jeb 7.5 % no 
visa pamatbudžeta.

Ķeguma tautas 
nams

Ķeguma prospekts 4
Ķegums, LV-5020

tālr. 5038875

Ķeguma 
tautas  namā darbojās 
13  pašdarbības 
kolektīvi  ar  270 
dalībniekiem.  No 
tiem  10  ir  bērnu 
kolektīvi  ar  203 

pašdarbniekiem:
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Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
Bērnu deju kolektīvs “Kadiķēni”
Pirmsskolas vecuma bērnu estētikas skola
Balles dejas bērniem
Meiteņu pop – grupa “Vienmēr kopā”
Pop – grupas “Sienāži” (2 dažāda vecuma grupas)
Klavierspēles pulciņš

Pieaugušajiem darbojās:
Tautas deju kolektīvs vidējai paaudzei “Kadiķis”
Senioru vokālais ansamblis
Lauku kapella
Ķeguma dramatiskais kolektīvs
Vīru vokālais ansamblis
1 aerobikas kolektīvi (Katram kolektīvam cits vadītājs)

            2006. gadā tautas namā rīkotie pasākumi: Jaungada diskoballe gadu mijā, 
Valentīndienā  Sirsniņballe,  konkurss  mazajiem  vokālistiem  Cālis  2006,  pasākums 
represētajiem – pa atmiņu takām. Interesants pasākums  Lieldienās bija kopā rūķiem 
no ču-ču muižas, viesojās grupa „Sandra” kopā ar Z.Neimani un V.Šoriņu ; Desmit 
gadu pop – grupas  „Sienāži” jubileja. Pirmo reizi bija Ķeguma novada svētki 3.jūnijā, 
Līgo  svētki  Ķeguma  estrādē.  Kā  ik  rudeni,  arī  2006.gadā  tika  organizēts  rudens 
gadatirgus, kurā bija plaša kultūras programma: koncerts, zoo dārza dzīvnieku parāde. 
Notika valsts  svētku pasākums ar pašdarbnieku koncertu,  kura otrajā daļā viesojās 
„Latgales dāmu pops”; tautas deju kolektīvu sadancošanās „Nāc nākdamis...”, kurā 
dejoja pieci vidējās paaudzes deju kolektīvi. Visi kolektīvi ir piedalījušies valsts un 
rajona organizētajos pasākumos Bauskā, Zvejniekciemā, Jumpravā.  Ar viesizrādēm 
Ķegumā ir viesojušies citu pašvaldību amatierteātri – no Lielvārdes, Ikšķiles, Ogres. 
Regulāri tautas namā ir skatāmas dažādas izstādes.

Ķeguma  tautas  namā  ir  ierobežotas  iespējas  kolektīviem  sadalīt  nodarbību 
telpas,  jo pārsvarā visi  kolektīvi  darbojas  vakaros  pēc skolas un darba.  Daudziem 
kolektīviem vienlaicīgi ir nepieciešama zāle, kura ir pārslogota.

Tomes tautas nams

p.n. Tome, LV-5010
tālr. 50-67977

   Mākslinieciskie  
kolektīvi - 6 

1.Dramatiskais 
kolektīvs  (bērnu)
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2. Šova deju grupa (bērnu)
3.Vokālais ansamblis  (bērnu)
4.Aerobika sievietēm
5.Taekvando sporta pulciņš
6. Vokālais ansamblis  (sieviešu)
7.Ritmu deju grupa

Māksliniecisko  un sporta kolektīvu vadītāji : L. Semionova, 
M. Sprukule, V. Šaicāne, , I. Strapcāne  , A.Krastiņa, 
V. Matuļavičs . Visiem vadītājiem  augstākā izglītība)

Kopējais dalībnieku dalībnieku skaits amatierkoletīvos   - 70
Dalībnieku vecums :  no  5  - 70 gadiem

Tomes tautas namā pamatdarbā  strādājošie darbinieki:
vadītāja  -   1
apkopēja -1 
kurinātāji -  3

Tomes tautas nama budžets
Pieškirts no Ķeguma novada domes - 20776 Ls
Valsts dotāciju  nav
Izmantotie līdzekļi
darbinieku atalgojums -            11417Ls 
kultūras pasākumiem                1031 Ls
telpu remontam  -                      894Ls
maksa par elektroenerģiju  -      391Ls
maksa par kurināmo -                1545Ls
telefona samaksa -                     399 Ls
mīkstā inventāra iegāde  -         312 Ls
mazvērtīgā inventāra iegāde  -  1130 Ls
saimniecības materiāli -            126 Ls 
pārējās izmaksas                       3531Ls

Tomes tautas namā rīkotie kultūras pasākumi un citas aktivitātes

Tomes tautas  nams katru mēnesi  sezonā rīko atpūtas pasākumus:  kafejnīcu 
vakarus ar dzīvo mūziku , mākslinieku un amatieru kolektīvu priekšnesumiem.
2006.  gadā Tomes  tautas  namā ciemojās  grupa “Tuty fruty”,“  Bez PVN”,“Breņča 
muzikanti”,  mūziķi  - Ziedons,  “CASH”, aktieru ansamblis  “Ilga” –-Rīgas jauniešu 
leļļu teātris. Katru otro mēnesi rīkojam pasākumus vecākai paaudzei un jauniešiem 
diskotēkas.

Tomes  tautas  nama  kolektīvi  :  sieviešu  vokālais  ansamblis  ,  bērnu 
dramatiskais kolektīvs, ritmisko deju grupa piedalījās rajona rīkotajās skatēs. Labus 
rezultātus rajonā un novadā uzrādīja sieviešu vokālais ansamblis, ko vada I.Strapcāne. 
Dramatiskā  kolektīva  vadītāja  V.Šaicāne  sagatavoja  scenārijus  un  iestudēja 
uzvedumus  Tomes  tautas  nama rīkotajiem  pasākumiem  :  Valsts  svētkiem  , 
Lieldienām , Mātes dienai, kuros, piedalījās Tomes tautas nama pašdarbnieki. Īpaši 
izdevās  Mātes  dienai  veidotais  muzikālais  uzvedums  “  Piedod,  māt  ”,  un 
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Ziemassvētku uzvedums “Ak EGLĪTE” Tomes tautas nams bija iniciators dažādām 
sporta aktivitātēm - slēpošanas sacensībām Ratu kalnā,  galda spēļu sacensībām un 
makšķerēšanas  sacensībām.  Rīkojām  dažādas  izstādes;  rokdarbu  izstāde  “Mātes, 
meitas  čaklumiņš”,  Ceļojošā  zīmējumu  izstāde  -  zviedru  ,franču,  angļu  bērnu 
zīmējumi  “Veselīgs  uzturs  un  dzīves  veids.  Vēl  tautas  namā  ar  savām  izrādēm 
viesojās  amatieru  teātris  no  Ogres,  un  Lielvārdes  Noskatījāmies  izrādi  “DONS 
‘ŽUĀNS”,  “KAZINOVAS MĒTELIS”  un  citas.  Pašiem mazākajiem tomeniešiem 
bija iespēja noskatīties divas leļļu izrādes ”Notikums ar tauri” un “Pūces piens”
Ar  saviem  amatieru  kolektīviem  braucām  uzstāties  uz  citām  kultūras  iestādēm 
Latvijā : Lielvārdi, Preiļiem , Rīgu , Ikšķili.
Tomes tautas namu gada laikā vidēji apmeklē 1000 apmeklētāji.
Tomes  tautas  nams  arī  izīrē  telpas  ģimenes  svinībām,  semināriem,  banketiem un 
citiem pasākumiem. Tomes tautas nama vadītāja regulāri apmeklē rajona un Latvijas 
mēroga kultūras darba seminārus un kursus.

Saimnieciskā darbība

Tautas  nama  telpās  ielikti  3  jauni  logi  un  2  durvis.  Tautas  nama  vadītāja 
izstrādājusi ēkas interjera projektu. Domē iesniegts lūgums izpētīt ēkas ekspluatācijas 
drošību, jo ēkai radušās vairākas plaisas. Tautas nama ēkai vajadzīgs liels remonts- 
jāmaina jumts, logi durvis, jāveic ēkas fasādes un telpu kosmētiskais  remonts, kā arī 
santehnisko mezglu nomaiņa.

Nākotnes ieceres

Nākotnē Tomes tautas nams gatavojas akreditācijai. Lai saglabātu nacionālās 
kultūras vērtības, jādomā par jaunu kolektīvu veidošanu, konkrēti, - tautiskās dejas 
jaunākai  paaudzei,  folkloras  kopu  un  amatierteātri.  Nepārtraukti  tiek  domāts  kā 
piesaistīt jauniešus tautiskām dejām .                                                         
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  aizskari  ,  modernāks 
skatuves  apgaismojums,  tāpat  tuvākā  laikā  jāveic  arī  ēkas  fasādes  remonts  un 
jānomaina jumta segums, jāieliek jauni logi un jānomaina ārdurvis .Tā kā tautas nams 
ir valsts kultūras piemineklis, ceru, ka rakstot projektus , daļu līdzekļu varēs  iegūt 
ēkas remontam no kultūrkapitāla fonda. 

Rembates tautas 
nams
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Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016

Tālr.50-55995

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”
Bērnu pirmsskolas un skolas vecuma deju kolektīvs
Sieviešu veselīgās vingrošanas un deju kustību pulciņš
Tehniskie pulciņi:
Dambretes
Svaru bumbas
Pouerliftinga
Interešu klubs-“Dāmu klubiņš”
Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu rokdarbu, zīmēšanas un atjautības pulciņš.

2006.gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” piedalījās Ķeguma novada 
pilsētas svētkos, Rembates koncertā- sadancošanā ar Stopiņu pagastu, skatē Lielvārdē 
un Ikšķiles pilsētas svētkos, Vislatvijas sadancī Bauskā.

 Bērnu pirmsskolas  un skolas  vecuma deju kolektīvs  2006.  gadā piedalījās 
sadancošanās svētkos Jumpravā. Piedalījās Mātes dienas, Lieldienas, 18. Novembra 
un Jaungada pasākumos Rembates tautas namā.

Rembates pouerliftinga komanda 2006. gadā ir piedalījusies:
4.Vislatvijas tautas čempionātā, kas notika Jelgavā, Latvijas čempionātā svara stieņa 
spiešanā guļus veterāniem Jelgavā. “Lido” tautas kauss Rīgā, 5.Ziemassvētku kauss, 
kas arī notika Jelgavā un Latgales kauss Rēzeknē.

Latvijas čempionāts spēka trīscīņā- Raganā un Ķīpsalā.
Rembates svara bumbu komanda 2006.gadā ir piedalījusies:
Latvijas  čempionātā  veterāniem  Babītē,  Jēkabpils  atklātajā  čempionātā, 

Jēkabpils kausa garajā ciklā un Jāņa Indriķa kausā Dobelē. Visu dalībnieku uzvārdi un 
rezultāti ir atrodami internetā.

Rembates tautas namā 2006.gadā ir rīkoti dažādi dambretes un šaha turnīri, kā 
arī dambretes pulciņa dalībnieki ir piedalījušies dažādos dambretes un šaha turnīros 
Bauskā, Jēkabpilī, Lielvārdē, Ķegumā un uz vietas Rembatē.

Ķeguma novada iedzīvotājus apkalpo 3 bibliotēkas:
• Ķeguma pilsētas bibliotēka ar 2 nodaļām;
• Tomes bibliotēka
• Rembates bibliotēka

Ķeguma pilsētas 
bibliotēka

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

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 5 gadi, kopš veikta Ķeguma bibliotēkas darba reorganizācija un 
pilsētas bibliotēka darbojas jaunajās telpās.

Savu  darbu  organizējam,  balstoties  uz  LR  Bibliotēku  likumu,  Ķeguma 
bibliotēkas  nolikumu,  likumu  „Par  pašvaldībām”,  kā  arī  iestādes  iekšējās  kārtības 
noteikumiem.  Darbinieku  tiesības  un  pienākumus  reglamentē  ar  Ķeguma  novada 
domes priekšsēdētāju noslēgtais Koplīgums.

Izstrādāti  bibliotēkas  lietošanas  noteikumi,  datoru  un  interneta  lietošanas 
noteikumi,  noteikumi  par  vienotiem  maksas  pakalpojumiem  Ķeguma  novada 
bibliotēkās, pilnveidoti darbinieku pienākumu saraksti un amatu apraksti. Bibliotēkas 
nodaļām ir vienots darba laiks, tādēļ lasītājiem vienmēr ir pieejami visi bibliotēkas 
sniegtie pakalpojumi. Bibliotēkas attīstības koncepcija ir  Ķeguma novada teritorijas 
attīstības plāna sastāvdaļa.

2006.gadā Ķeguma pilsētas bibliotēkā tika veikta akreditācija.  Tās rezultātā 
bibliotēkai  tika  piešķirts  vietējās  nozīmes  bibliotēkas  statuss.  Gatavojoties 
akreditācijai  tika  veikts  apjomīgs  darbs  bibliotēkas  pašraksturojuma  (Ziņas  par 
Ķeguma  pilsētas  bibliotēku)  izstrādāšanā,  precizēta  bibliotēkas  dokumentācija  un 
veikta bibliotēkas fondu rekataloģizācija. Lielu uzmanību pievērsām arī bibliotēkas 
estētiskajam un grāmatu fonda noformējumam.

Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana

Ķeguma novadā ir 4406 iedzīvotāji, no tiem
Ķeguma pilsētā  2492,
tās lauku teritorijā Tomē 665,
Rembates pagastā 1249.

Iedzīvotāju  bibliotekāro  apkalpošanu  veic  3  bibliotēkas.  Attālo  teritoriju 
iedzīvotājus ar literatūru nodrošina Ogres CB bibliobuss.

Visu  trīs  bibliotēku  starpā  ir  laba  sadarbība,  Ķeguma  bibliotēka  iespēju 
robežās  veic  informatīvas  un  konsultatīvas  funkcijas,  taču  visas  bibliotēkas  ir 
patstāvīgas iestādes – ar savu budžetu, vadītāju.

Ķeguma bibliotēkas darba rādītāji
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Rādītāji 2005 2006 + vai –

Lasītāju skaits 967 939 -28
Apmeklējumu 

skaits 17382 16191 - 1191

Izsniegums 43864 38509 5355

Darba  rādītāji  pieaugušo  nodaļā  un  bibliotēkai  kopumā  2006.gadā  ir 
samazinājušies, taču bērnu nodaļā lasītāju skaits un izsniegums ir palielinājušies.

Pasākumi 2006.gadā

2006.gadā  bibliotēkā  notikušas  68  literatūras  izstādes  un  24  tematiskie 
pasākumi.

1. Novembrī lielu interesi izraisīja Jāzepa Osmaņa grāmatas par Ķegumu un 
ķegumiešiem „Zivju vējš” atvēršanas svētki. Autors, kurš jau vairākus gadus atkal 
ir ķegumietis, stāstīja par grāmatas tapšanu un turpmākajām iecerēm.

2.  Daudzi  pasākumi  organizēti  sadarbībā  ar  sieviešu  klubu  „Ķeguma 
Saulespuķes”:

1) Februārī bibliotēkā viesojas populārā TV šova „Aina” vadītāja – 
Aina Poiša. Sarunas tēma – labestība, cik tai jābūt cilvēkā, lai neļautu sevi iztukšot, kā 
sevi garīgi atjaunot un kā pārvarēt stereotipus. Pasākums pulcēja 50 interesentus.

2) Aprīlī tika organizēta bioloģiskās lauksaimniecības speciālistes Ilzes
Žolas lekcija.

3) Augustā ķegumiešiem bija iespēja tikties ar partijas „Jaunais laiks”
deputātu  kandidātēm  9.Saeimas  vēlēšanām  Sandru  Kalnieti  un  Ausmu  Kantāni. 
Sarunas  par  partijas  „Jaunais  laiks”  paveikto  un  nostādnēm  politikā,  ekonomikā, 
kultūrā un izglītībā.

4) Novembrī lielu klausītāju interesi izraisīja tikšanās ar Inesi Ziņģīti
no  Nītaures,  kura  stāstīja  par  savu  dzīves  mākslu  un  veselīga  dzīvesveida 
noslēpumiem – rīvēšanos ar dvieli un dažādām metodēm, kā cīnīties ar slimībām.

5) Decembrī ar sieviešu kluba „Ķeguma Saulespuķes” dalībniecēm
tikās NRA pielikuma „Māja” žurnāliste R.Blaumane.

3. Kopā ar grāmatu draugu klubu „Doma” aprīlī  tika organizēta tikšanās ar 
politologu, juristu, bijušo LR AP deputātu Tālavu Jundzi un juristu, Sociālo 
Tehnoloģiju augstskolas pasniedzēju, ķegumieti  Valdi Cielavu. Saruna par Latvijas 
neatkarības  16  gadiem,  1990.gada  4.maija  notikumu  atcere  un  ieskats  Latvijas 
attīstības perspektīvās.
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4.  Bibliotēku  nedēļas  laikā  tika  organizēta  akcija  „Grāmatu  –  lasītājam”. 
Lasītāju  dāvātās grāmatas bez maksas tika piedāvātas citiem lasītājiem. Akcijas gaitā 
sev vajadzīgās grāmatas atrada vairāk kā 30 interesenti.

Bibliotēku  nedēļas  laikā  jau  tradicionāli  tiek  rīkota  novada  bibliotēku 
darbinieku tikšanās ar Ogres CB direktori M.Jēkabsoni, direktores vietnieci 
J.Mežjāni un Ķeguma novada pašvaldības vadītāju.
Tiek pārrunātas bibliotēku darba problēmas, kā arī turpmākās attīstības  perspektīvas.

5. Arī 2006.gadā bibliotēkā tika rīkotas dažādu mākslinieku darbu izstādes – 
ķegumieša P.Kiseļa gleznas, Kanādā dzīvojošās latviešu gleznotājas Leldes Vinters-
Ores darbi, gleznotājas Māras Kažociņas studijas un meti.

6.  No  maija  līdz  jūlijam Ķeguma  bibliotēkā  notika  apmācības  kursi  māju 
apsaimniekotājiem.  Tos  organizēja  VA  „Mājokļu  aģentūra”,  pašvaldību  mācību 
centrs un Ķeguma novada dome.

DARBS AR BĒRNIEM
Bērnu nodaļas darba rādītāji 2006.gadā.

2005.g. 2006.g.

Lasītāju skaits 511 514

Apmeklējumu skaits 11677 11472

Izsniegums 19391 20372

Izsniegums uz 1 lasītāju 38 40

Vidējais apmeklējums 23 22

Fonda apgrozība 2,06 2,22

2006.gadā  bērnu  nodaļas  fonds  papildinājies  ar  516  jaunieguvumiem,  no 
kuriem 204 ir grāmatas. Grāmatu iegādei no pašvaldības līdzekļiem izlietoti 357 lati, 
bet  VKKF projektu  rezultātā  saņemtas  grāmatas  par  234 latiem.  Akcijā  „Atbalsts 
lauku bibliotēkām” saņemtas grāmatas par kopējo summu 40 lati.
Bērnu nodaļai pasūtīti preses izdevumi par 290 latiem.
Fondā uz 2007.gada 1.janvāri ir 9151 iespieddarbi, no kuriem 8046 grāmatas. Sakarā 
ar  to,  ka  nav  lasītāju  pieprasījuma,  vairākus  gadus  bērnu  nodaļas  fonds  netiek 
papildināts ar grāmatām krievu valodā.
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Pamatā bērniem tiek komplektēta latviešu bērnu oriģinālliteratūra, uzziņu izdevumi kā 
arī populāru ārzemju autoru darbi.

Jau piekto gadu bibliotēka iesaistījusies projektā „Bērnu Žūrija”, kā rezultātā 
2006.gadā bibliotēka ieguva 48 vērtīgas bērnu grāmatas par kopējo summu Ls 120,76.
Projektā „Bērnu Žūrija – 2006” iesaistījās vairāk kā 40 bērni, taču vērtējuma anketas 
iesniedza tikai 26 lasītāji. Vislielākā atsaucība bija 5.-7.klašu skolēnu grupā, vismazāk 
žūrijas ekspertu no 8.-9.klašu skolēniem.

Decembra  sākumā  „Bērnu  Žūrijas  –  2006”  rezultāti  tika  apkopoti  un 
noskaidrotas grāmatas – uzvarētājas. 19.decembrī bibliotēkā pulcējās 26 šī gada bērnu 
žūrijas  eksperti  uz  projekta  noslēguma  pasākumu  –  grāmatu  svētkiem.  Eksperti 
saņēma bibliotēkas  Pateicības  un  dāvanu kartes  interneta  izmantošanai  un  „Bērnu 
Žūrijas” ekspertu pildspalvas. Īpašas grāmatu balvas saņēma arī paši jaunākie žūrijas 
dalībnieki un tie eksperti, kuru anketas un grāmatu vērtējums bija īpaši pārdomāts un 
rūpīgs. Pasākumā tika noskaidrotas arī grāmatas – uzvarētājas katrā vecuma grupā.

Arī  otra  VKKF  projekta  „Jaunu  grāmatu  un  citu  iespieddarbu  iegāde 
publiskajām bibliotēkām” rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļas fonds papildinājās ar 29 
vērtīgām grāmatām par Ls 123.

2006.gadā  bērnu  nodaļā  tika  abonēti  16  preses  izdevumi.  Izveidotas  un 
regulāri  papildinātas  30 tematiskās  mapes  par mūsu lasītājus  vairāk interesējošiem 
jautājumiem.

Lai labāk apkalpotu lasītājus – skolēnus, regulāri tiek izmantots arī pieaugušo 
nodaļas krājums, kā arī citu rajona bibliotēku krājumi.

Lai mērķtiecīgāk apkalpotu bērnus un jauniešus, bibliotēkai kopīgi ar Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu izstrādāts sadarbības kopplāns. Katram mācību gadam 
tiek izstrādāts bibliotekāro stundu plāns.

Interneta lasītava

2006.gadā  apmeklējumu  skaits  interneta  lasītavā  bija  6013,  tas  ir  par  580 
vairāk  nekā  iepriekšējā  gadā.  Maksas  pakalpojumi  bibliotēkā  tiek  sniegti, 
pamatojoties  uz  Ķeguma  novada  domes  lēmumu  „Par  maksas  pakalpojumiem 
Ķeguma,  Rembates  un  Tomes  bibliotēkās”.  Bez  interneta  izmantošanas  bibliotēka 
sniedz arī kopēšanas, skanēšanas, printēšanas, informācijas meklēšanas, dokumentu 
noformēšanas,  CD  rakstīšanas  pakalpojumus.  No  2005.gada  datoru  lietošana 
(neizmantojot internetu – rakstīšana, dokumentu sagatavošana u.c.) ir bez maksas.

Par maksas pakalpojumiem 2006.gadā ieņemti Ls 1126.
2006.gadā  Gaismas  tīkla  jeb  VVBIS  projekta  ietvaros  Ķeguma  bibliotēka 

saņēmusi  3  jaunus  datorkomplektus.  Līdz  ar  to  lietotāju  rīcībā  ir  9  datori,  bet 
darbiniekiem – 3. Realizēta arī lokālā datoru tīklu izveidošana.

Novērstas problēmas ar interneta ātrumu un stabilitāti, interneta pakalpojumi 
kļuvuši kvalitatīvāki. No 2006.gada maija interneta ātrums palielināts līdz 1 Mbit/s.

Ķeguma pilsētas bibliotēka ir vienīgais SIPP pieejas punkts Ķegumā, tādēļ tā 
modernizācija ir ļoti aktuāla.

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,
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• 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.
2006.gadā krājuma komplektēšanai bibliotēka izlietojusi 2549 latus, grāmatām 

Ls  1863,-  periodiskajiem izdevumiem –  Ls  676,-.  Pašvaldība  bibliotēkas  krājuma 
papildināšanai 2006.gadā izdalījusi Ls 1887,-.

Bibliotēkas fonds 2006.gadā papildinājies ar 1156 jaunieguvumiem, no kuriem 
606 ir grāmatas.

Bērnu nodaļas fonds papildinājies ar 204 grāmatām, pieaugušo nodaļas ar 402 
jaunām  grāmatām.  Salīdzinājumā  ar  iepriekšējo  gadu  jaunieguvumu  skaits  ir 
samazinājies.

2006.gadā, gatavojoties akreditācijai, īpaša vērība veltīta krājuma izvērtēšanai 
un analīzei.

No  fonda  izslēgti  2644  eks.,  no  kuriem  2350  ir  grāmatas.  Pamatā  no 
novecojušās literatūras attīrīts pieaugušo nodaļas fonds – norakstītas 1711 grāmatas, 
no bērnu nodaļas  fonda – 639 grāmatas.  Taču šis  darbs  vēl  jāturpina.  Analīzi  un 
nopietnu izvērtēšanu prasa dabas zinātņu fonda, un sabiedrisko zinātņu nozares.

2006.gadā tika abonēti 40 preses izdevumi – 26 pieaugušo nodaļā, 16 bērnu 
nodaļā.

Lai  samazinātu  jauno  grāmatu  apstrādes  laiku  un  to  ceļu  līdz  lasītājam, 
grāmatas, galvenokārt, iegādājamies Rīgā grāmatu bāzē „L.Grāmata”, ar kuru mūsu 
novada  bibliotēkām  ir  noslēgts  līgums,  tādēļ  grāmatas  saņemam  pirms  rēķinu 
faktiskās apmaksas.  Atsevišķo nodaļu darbinieki paši komplektē  krājumu, jo labāk 
pārzina  nodaļas  fondu  un  lasītāju  pieprasījumu.  Bērnu  nodaļa  daļu  jaunieguvumu 
iegādājas Ogrē, grāmatnīcā „Zvaigzne ABC”, kura bibliotēkām sniedz atlaides.

Attiecīgā  gada  žurnāli  un  laikraksti  uz  mājām  izsniegti  netiek,  tie  jālasa 
lasītavās, nepieciešamos materiālus iespējams arī nokopēt.

Komplektējot fondu, galvenā uzmanība tiek veltīta latviešu oriģinālliteratūras, 
nozaru  un uzziņu  literatūras  iegādei.  Cenšamies  iegādāties  arī  to  literatūru,  kas  ir 
skolu mācību programmās. Tā kā piedāvātās literatūras klāsts ir ļoti plašs, bibliotēkas 
darbiniekiem jāprot atlasīt vērtīgāko un vajadzīgāko, lai maksimāli lietderīgi izlietotu 
grāmatām paredzētos līdzekļus.

2006.gadā  arī  no  Ķeguma  iedzīvotājiem  esam  saņēmuši  vērtīgus  grāmatu 
dāvinājumus – jaunas un vajadzīgas grāmatas.

No  2006.gada  oktobra  Ķeguma  bibliotēkā  ieviesta  BIS  Alise  3i  modulis. 
Jaunsaņemtā  literatūra  tiek  elektroniski  apstrādāta  un  pievienota  Ogres  CB 
elektroniskajam  kopkatalogam.   2  bibliotēkas  darbinieki  apguvuši  BIS  Alise  3i 
apmācības kursus.

Uzziņu un informācijas darbs

Ķeguma pilsētas bibliotēkā norit aktīvs uzziņu informācijas darbs – 2003.gadā 
sniegtas  3508,  2004.gadā  –  3680,  2005.gadā  –  3890,  2006.gadā  -  3970  uzziņas. 
Bibliotēkā tiek saņemti un izpildīti visi četri galvenie pieprasījuma tipi – tematiskais, 
faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Bibliotēkā nav bibliogrāfa, tādēļ ikvienam 
darbiniekam nākas  atbildēt  uz  specifiskiem jautājumiem,  jāpalīdz  lietotājam atrast 
vajadzīgo  informāciju,  kā  arī  jāapmāca  lietotājs  bibliotēkas  resursu  izmantošanā. 
Pēdējos  gados  arvien  retāk  tiek  izmantotas  tematiskās  kartīšu  kartotēkas.  Tas 
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skaidrojams  ar  jauno informācijas  tehnoloģiju  piedāvātajām iespējām informācijas 
meklēšanā.

Elektronisko  datu  bāžu  piedāvājums  –  abonētās  –  Lursoft,  Letonika,  CD 
formātā – Pragma.

Abās  bibliotēkas  nodaļās  –  pieaugušo  un  bērnu  nodaļā  tiek  veidoti 
alfabētiskais  un  sistemātiskais  katalogs.  Kopš  2001.gada  informācija  par  Ķeguma 
pilsētas  bibliotēkas  krājumu,  kā  arī  pārējo  rajona  bibliotēku  krājumiem  pieejama 
Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā. Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 
13% jeb 2853 eks. no Ķeguma pilsētas bibliotēkas krājuma. Tas atvieglo informācijas 
meklēšanu gan bibliotēkas darbiniekiem, gan lietotājiem. Lietotāji, kuriem pieejams 
internets, viegli var noskaidrot, vai nepieciešamā grāmata ir vietējā bibliotēkā, vai arī 
nepieciešams to pasūtīt no citas bibliotēkas.

Informācijas  meklēšanā  plaši  tiek  izmantotas  arī  LNB u.c.  bibliotēku  datu 
bāzes.

Uzziņu un informācijas darbs tiek realizēts gan ar  bibliotēkas fonda palīdzību, 
gan ar Interneta starpniecību.

Abās  bibliotēkas  nodaļās  tiek  pilnveidoti  lasītavu  fondi,  veidotas  dažādas 
tematiskās mapes.

Bibliotēkā  ir  vairāk  kā  50  tematiskās  mapes,  kuras  tiek  izmantotas 
informācijas sniegšanai lasītājiem.

Starpbibliotēku abonements

Grāmatu  apmaiņa  2006.gadā  Ķeguma  bibliotēkai  bijusi  ar  mūsu  rajona 
bibliotēkām. Vairāk grāmatu – 39 esam izdevuši citām rajona bibliotēkām, mazāk  - 
14  eks.  saņēmuši.  Visvairāk  grāmatu  esam  izsnieguši  Tomes  un  Birzgales 
bibliotēkām. Grāmatas esam saņēmuši no Ogres CB, Lielvārdes bibliotēkas, Tomes 
bibliotēkas. Grāmatu apmaiņa notiek arī ar Ķeguma skolas bibliotēku.

Mūsu  lasītāji  ir  izmantojuši  arī  Nacionālās  bibliotēkas  krājumus.  Kad  ar 
interneta  palīdzību  esam  pārliecinājušies  par  vajadzīgās  literatūras  esamību  LNB 
attiecīgajās nodaļās, lasītāji paši aizbrauc uz Rīgu un izmanto Nacionālās  bibliotēkas 
lasītavas.

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības  darbs  katrā  bibliotēkā  ir  īpašs,  tikai  šai  bibliotēkai 
raksturīgs. Līdz reorganizācijai abās Ķeguma bibliotēkās – bērnu un pieaugušo – tika 
veidotas  novadpētniecības  kartotēkas.  Šīs  kartotēkas  ietver  materiālus  līdz 
2001.gadam un tiek izmantotas.

Sākot ar 2001.gadu novadpētniecības materiālus kārtojam tematiskajās mapēs.
1. Tematiskās mapes  . Tajās tiek apkopotas rakstu kopijas no dažādiem preses

izdevumiem un grāmatām, kur stāstīts par mūsu novadu. Tematiskās
mapes  veidotas  par  mūsu  iestādēm,  cilvēkiem,  dabas  objektiem,  nozīmīgiem 
notikumiem. Atsevišķā mapē apkopoti novada domes nolikumi, saistošie noteikumi, 
svarīgākie lēmumi.

Lasītājiem  bibliotēkā  iespējams  iepazīties  ar  Ķeguma  novada  teritorijas 
attīstības plānu.

2. Mājas lapa   www.kegums.lv
2004.gada martā tika uzsākta Ķeguma pašvaldības mājas lapas veidošana
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internetā.  Atsevišķa  sadaļa  ir  veltīta  arī  Ķeguma  pilsētas  bibliotēkai.  Informāciju 
regulāri atjaunojam un aktualizējam.

3. Laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas  ”
Tā kā bibliotēkā tiek veidots pašvaldības laikraksts, tad šis arī ir viens no 

novadpētniecības  darba  virzieniem.  Bibliotēkā  atrodas  visi  pašvaldības  laikraksta 
numuri  no  tā  iznākšanas  brīža  1992.gada  maijā.  „Ķeguma  Novada  Ziņas”  tagad 
iespējams lasīt arī internetā. Laikraksta 12 gadu apkopojums tiek plaši izmantots kā 
novadpētniecības materiāls.

Automatizācija

2006.gada  rudenī  Valsts  vietotās  informācijas  sistēmas  ietvaros  Ķeguma 
pilsētas  bibliotēka  saņēma  BIS  vietējās  nozīmes  bibliotēkām  Alise  –  3i.  Divi 
bibliotēkas darbinieki apguvuši apmācību darbam ar BIS Alise 3i.

Tiek  veikta  jaunsaņemtās  literatūras  elektroniska  apstrāde  un  pievienošana 
Ogres CB elektroniskajam kopkatalogam. Grāmatām, kuras saņemtas pēc 2001.gada 
1.I.  un  ir  ievadītas  Ogres  CB  elektroniskajā  kopkatalogā  tiek  līmēti  svītrkodi, 
precizēta klasifikācija un izdarītas atzīmes inventāra grāmatā.

Darbinieku tālākizglītība  un kvalifikācijas paaugstināšana

Bibliotēkas darbinieki savu kvalifikāciju paaugstina Ogres CB organizētajos 
semināros.  Bibliotēkas  informācijas  speciāliste  apguvusi  apmācības  programmu 
„Informācijas  sabiedrības  pamatprasmes”  –  24  stundu kursu  un  saņēmusi  LIKTA 
sertifikātu  un  oktobrī  sadarbībā  ar  Ogres  rajona  PIC vadīja  datorapmācības  kursu 
rajona darba meklētājiem.
2  bibliotēkas  darbinieki  (vadītāja  un  informācijas  speciāliste)  apguvuši  apmācības 
programmu darbam ar BIS Alise 3i.

Finansiālā darbība

Bibliotēkas darbība balstīta uz pašvaldības budžetu. Budžets tiek veidots par 
pamatu  ņemot  bibliotēkas  iesniegto  līdzekļu  pieprasījumu,  pašvaldības  finansiālās 
iespējas, kā arī attiecīgā gada prioritātes.

No pašvaldības budžeta bibliotēkas darbībai 2006.gadā tika atvēlēti 25681 lati, 
tas ir par 945 latiem vairāk nekā 2005.gadā. 55% no šīs summas sastāda darbinieku 
algas. 7% no kopējā bibliotēkas budžeta (Ls 1887) izlietoti grāmatu iegādei un preses 
izdevumu  abonēšanai.  12%  jeb  Ls  3200  no  kopējā  bibliotēkas  budžeta  izlietoti 
komunālo pakalpojumu apmaksai.
Pavisam grāmatu iegādei izlietoti 1873 lati, preses abonēšanai 676 lati. Pašvaldības 
finansējums  grāmatu  iegādei  2006.gadā  ir  palicis  iepriekšējo  gadu  līmenī  un  nav 
palielinājies.

Par  bibliotēkas  sniegtajiem  maksas  pakalpojumiem  2006.gadā  ieņemti  Ls 
1126.  Tas  sastāda  4  %  no  bibliotēkas  kopējā  budžeta.  2006.gadā  pašvaldība 
bibliotēkai  bija  iedalījusi  490  Ls  jaunu  mēbeļu  iegādei  pieaugušo  nodaļai.  Tika 
izgatavots abonementa galds, drēbju skapis un žurnālu galdiņš.
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Projektizstrāde

2006.gadā bibliotēkā realizēti 3 projekti:
1. VKKF mērķprogramma „Bērnu Žūrija 2006”. Projekta rezultātā iegūtas 48 

jaunas grāmatas par kopējo summu Ls 120,76.
2. VKKF programma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 

bibliotēkām”. Projekta rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļa ieguvusi 29 grāmatas par Ls 
118,62.

3. Izstrādāts un „Daugavas Savienības” finansiālu atbalstu ieguvis  projekts, 
kurā bibliotēka iesaistījās  sadarbībā ar  Ķeguma novada domi.  Rezultātā  izgatavots 
buklets „Ķeguma novads”.

Sadarbības tīkls, partneri

Bibliotēkai pastāvīga sadarbība ir ar sieviešu klubu „Ķeguma Saulespuķes”, 
kura aktivitātes notiek bibliotēkas telpās.

Katra  mēneša  pēdējā  ceturtdienā  notiek  kluba  nodarbības  –  tikšanās  ar 
dažādiem  interesantiem  cilvēkiem.  Regulāri  tiek  organizēti  dažādi  labdarības 
pasākumi.

Kopīgi pasākumi tiek organizēti  ar grāmatu draugu klubu „Doma”.  Ikdienā 
sadarbojamies  arī  ar  pārējām  novada  bibliotēkām,  skolām,  VPII  „Gaismiņa”  , 
Ķeguma  tautas  namu.  Kopīgi  tiek  organizēti  tradicionālie  novada  pasākumi  – 
Dziesmu svētki, gadatirgus, Valsts svētki.

2004.gadā,  nodibinoties  Starptautiskajam  soroptimistu  klubam  „Ogre  – 
Ķegums”, izveidojusies sadarbība arī ar šo organizāciju, kuras pasākumi arī notiek 
Ķeguma bibliotēkā.

Vairākus  gadus  darbojas  bibliotēkas  padome,  kas  pastiprina  saikni  ar 
sabiedrību un padara bibliotēkas darbu atvērtāku un pārskatāmu.

Sadarbība ar pašvaldību

Bibliotēka  savā  darbā  regulāri  sniedz  apmeklētājiem  informāciju  par 
aktualitātēm  pašvaldībā  –  kultūrā,  sportā,  iepazīstina  ar  svarīgākajiem  domes 
lēmumiem,  speciālistu  pieņemšanas  laikiem.  Bibliotēkā  notiek  arī  svarīgāko 
būvniecības  objektu  apspriešana,  pieejams  Ķeguma  novada  teritoriālās  attīstības 
plāns.

Bibliotēkā tiek veidots pašvaldības laikraksts  „Ķeguma Novada Ziņas”, kas 
informē novada iedzīvotājus par svarīgāko pašvaldībā.

Iespēju  robežās  pašvaldība  atbalsta  bibliotēkas  darbinieku  tālākizglītību  un 
pieredzes  apmaiņas  braucienus.   Katru  gadu  par  10-15%  tiek  palielinātas  arī 
darbinieku algas.

Starptautiskie sakari, pieredzes braucieni

1. Sezonas noslēguma seminārā bibliotēku darbinieki iepazinās ar Taurupes 
bibliotēkas un citu Taurupes kultūras iestāžu darbu.

2. 1 bibliotēkas darbinieks piedalījās kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Igauniju.

3. Jūlijā 3 bibliotēkas darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
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Ventspils pilsētas un Ventspils rajona bibliotēkām.
4. Augustā Ķeguma pilsētas bibliotēku pieredzes apmaiņas braucienā 

apmeklēja Valmieras rajona bibliotēku darbinieki.
5. Septembrī bibliotēkā viesojās un ar tās darbu iepazinās Norvēģijas sieviešu 

organizāciju pārstāves.
6. Oktobrī ar Ķeguma pilsētas bibliotēku iepazinās pedagogi no Anglijas, 

Francijas un Zviedrijas (projekta COMENIUS ietvaros).

Tomes bibliotēka
p.n. Tome

tālr. 50-67970

Bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums

2006.gads-  bibliotēkas  darbības  84.  gads  -  ieies  bibliotēkas  vēsturē  ar 
Akreditācijas apliecības saņemšanu un vietējas nozīmes bibliotēkas statusa iegūšanu. 
Šim  bibliotēkas  dzīvē  ievērojamam  notikumam  bija  pakļauta  visa  gada  darbība: 
dokumentācijas  sakārtošana;  krājuma  pārbaude;  nozaru  literatūras  krājuma 
pārklasificēšana;  tematisko un novadpētniecības  mapju pārskatīšana,  papildināšana; 
bibliotēkas  plašā uzziņu aparāta  pārskatīšana;  uzglabājamās periodikas  un krājuma 
noformēšana; nepieciešamo mēbeļu iegāde; durvju un bibliotēkas plākšņu nomaiņa ar 
Ķeguma  novada  domes  finansiālu  atbalstu.  Ne  mazāk  svarīga  loma  piešķirta 
bibliotēkas  publicitātei,  galvenokārt,  izstrādāto  un  VKKF  atbalstīto  projektu 
„Lasīšanas veicināšanas programmas” un „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām” realizācijā.

2006.gadā  bibliotēkā  bija  138  lietotāji.  Lielākās  lietotāju  grupas  ir  skolēni 
( 74); strādājošie ( 35). Paredzu, ka ar Interneta bezmaksas pakalpojuma pieejamību 
palielināsies studentu un bezdarbnieku lietotāju skaits.

Sekmīgi  turpinājusies  sadarbība  ar  novada  publiskajām  bibliotēkām, 
bibliobusu,  Ogres  CB  ,  galvenokārt,  izmantojot  šo  bibliotēku  krājumus. 
Nenovērtējams  Ogres  CB speciālistu  un  administrācijas  ,  un  bibliotēkas  padomes 
atbalsts, gatavojoties un sagaidot akreditāciju. 
          Ar literatūras izstādēm un nelieliem literāriem pasākumiem atzīmētas literātu 
jubilejas. Īpaša bija pēc jubilejas tikšanās ar bērnu grāmatu autoru U.Ausekli Tomes 
pamatskolā.  Bibliotēkā  popularizēti vietējās  amatiermākslinieces  Ainas  Zagorskas 
darbi.

Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana

Statistika, salīdzinājumā ar 2005.gadu
Lietotāju skaits 138 ;                   (+8);   
Mikrorajona iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums 20,94% ;       (+1.44) ;
Katra lietotāja apmeklējums gadā 14.24 ;            (-1.76);  
Dienas vidējais apmeklējums 8.69 ;              (-0.41);  
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Lasītība 36.93 % ;     (-6.37%);
Krājuma apgrozība 0.95 % ;      (-0.12 %);
Grāmatu nodrošinājums uz 1 b-kas lietotāju 26.89 ;             (-2.18); 

uz 1 m-raj. iedzīvotāju 5.6 ;                  (+/-0);

Bibliotēkas  lietotāju  skaits  pamazām  turpina  augt.  To  ietekmē  bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamība. Visvairāk pieprasīts Interneta pakalpojums. Datoru lietotāju 
sastāvs mainās, jo palielinās individuālo datoru lietotāju skaits. Prognozēju 2007.gadā 
lielāku  bibliotēkas  lietotāju  un  apmeklētāju  skaitu,  sakarā  ar  bezmaksas  Interneta 
pakalpojumu.

Visbiežāk bibliotēku apmeklē skolēni( 1245 apmeklējumi), turpretī labāk lasa 
pieaugušie  lietotāji  (  2675  iespied  vienības).  1.-4.klašu  skolēniem  izsniegums 
saglabājies  iepriekšējā  gada  robežās,  bet  tas  tomēr  jāattīsta,  regulāri  lasot 
jaunieguvumu bibliogrāfiskos apskatus. 5.-9.klašu skolēni grāmatas lasa apmierinoši, 
bet  periodiskos  izdevumus-regulāri  un  starp  lietotāju  grupām  to  izsniegums  ir 
vislielākais.

Salīdzinot ar 2005.gadu, apmeklējums samazinājies ( no 2057 uz 1966; -91), 
bet izsniegums ( 5630 uz 5097 ; - 533 iespied vienības). Izsnieguma samazināšanās 
pašsaprotama, sakarā ar datoru pieejamību, bet apmeklējuma samazināšanos nevaru 
izskaidrot, jo bibliotēka darba laikā vienmēr atvērta lietotājiem. Darba laiks (2,3,5,6 – 
900-1700) ir nemainīgs un lietderīgs vairāk kā piecus gadus, jo bibliotēka par lietotāju 
apkalpošanas  dienu  izvēlējusies  sestdienu  nevis  pirmdienu.  Ceturtdienās  lietotājus 
apkalpoju , ja neveicu sanitārās tīrīšanas darbu un atrodos uz vietas, nevis dienesta 
darīšanās.

Lietotāju  bibliotekārajā  apkalpošanā  par  nepieciešamību  kļuvuši  SBA 
pieprasījumi, kurus sniedz Ogres CB bibliobuss. Audzis to lietotāju, apmeklējumu , 
izsnieguma  (+24  iespied  vienības)  skaits.  Jauki,  ka  arī  citas  pagastu  bibliotēkas 
pārņēmušas šo vērtīgo pieredzi.

2006.gadā uz 1 bibliotēkas lietotāju grāmatu iegādei kopsummā (t.sk. VKKF 
piešķīrumi) tērēti 4,75 Ls,- tātad pa vienam grāmatas eksemplāram . Lai piesaistītu 
mūsdienu bibliotēkas lietotāju, tas ir nepietiekoši, īpaši, ja liela summa jātērē uzziņu 
krājuma atjaunošanai un aktualitātei.

Bibliotēku  apmeklē  viens  lietotājs  ar  īpašām  vajadzībām  ,un  tas  ir 
atgādinājums par bibliotēkas telpu atrašanās vietas nepiemērotību. Kāpnes ir stāvas un 
var  būt  šķērslis  pensionāru  un  minēto  lietotāju  grupu  apkalpošanā  (  2006.gadā 
pensionāru –bibliotēkas lietotāju grupa- samazinājusies par 3 lietotājiem).
Bibliotēka iecerējusi šo problēmu risināt ar zvanu pogas ierīkošanu pie bibliotēkas 
ieejas.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Bibliotēkai ir izstrādāta un Ķeguma novada domē saskaņota krājuma attīstības 
koncepcija no 2006.gada līdz 2010.gadam. Tā paredz
krājuma optimālo lielumu atbilstoši telpas kvadratūrai; atlases principus, aktualitāti, 
krājumu koordināciju un kvalitātes nodrošinājumu, 2.pamatinformācijas līmeni.

Krājuma informācijas vidējais vecums ir 1997.gads, tas nozīmē, ka krājumā 
nepieciešams piekomplektēt daudz nozaru aktuālās literatūras, atbilstoši tās profilam. 
Bibliotēkas  finansiālās  iespējas krājuma komplektēšanā ir  stipri  ierobežotas  (  gadā 
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piešķirti 800Ls grāmatu un periodikas iegādei). Līdz ar to, ka ļoti liela summa jātērē 
ikdienas periodikai,  jo tā ir pieprasīta un nodrošina bibliotēkas krājuma aktualitāti, 
grāmatu  iegāde  ir  ierobežota.  Gadā  ienākuši  91  eks.  daiļliteratūras,  no  tiem  par 
pašvaldības  līdzekļiem  iegādātas  39  grāmatas.  Bērnu  un  jaunākā  skolas  vecuma 
bērniem  adresētā  literatūra  papildināta  par  47  grāmatu  eks.,  no  tiem  21  eks.-
dāvinājumi un VKKF piešķīrumi. Pēc krājuma attīstības koncepcijas, gadā krājumā 
būtu  jāiekļauj  407  eks.  daiļliteratūras  un  45  eks.  B/J  literatūra.  Krājumā  gadā 
rekomplektēt vajadzētu 125 eks. d/l un 75 eks. B/J literatūras. 2006.gadā no krājuma 
izslēgti 188 eks. d/l un 22 eks. B/J literatūras. Reālā situācija neļaus veikt paredzamo 
rekomplektēšanu, jo krājumā nebūs pietiekošs daudzums jaunieguvumu.

2006.gadā krājums papildināts par 240 eks. grāmatu, t.i., par 69 eks. grāmatu 
vairāk  nekā  2005.gadā.  Kopējais  bibliotēkas  krājums  papildināts  par  112  eks. 
grāmatu. Sakarā ar krājuma pārbaudi, gadā rekomplektētas  416 iespied vienības, no 
tām 308 eks. grāmatu.
Uzziņu un informācijas darbs

Pārskata gadā bibliotēka sniegusi 791 ( plānotas ~1000) uzziņu un konsultāciju, t.i., 
vairāk  kā  3  katru  darba  dienu.  Pārsvarā  tās  bijušas  mutiskas  faktogrāfiskās  un 
adresālās  uzziņas.  Kopā  sniegtas  55  tematiskās  uzziņas  (plānotas  ~50  tem.uzz.) 
skolēniem kultūras vēsturē, vēsturē, dabas zinātnēs, medicīnā, lauksaimniecībā.
Minēto uzziņu sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, izmantots Uzziņu katalogs. 
Elektroniskā uzziņas lietotāji nepieprasa, jo tas ir maksas pakalpojums (0,50 santīmi). 
Skolēni  labi  orientējas  elektroniskajā  vidē  un  prot  atrast  vajadzīgo  informāciju 
projektu darbiem un referātiem.
Elektroniska  informācija  tiek  uzkrāta  mapē.  Ir  uzsākta  www  adrešu  kartotēkas 
veidošana.

Vairāk kā 10 gadu lietotājiem pieejamas ~ 13 tematiskās kartotēkas, kuras tiek 
sistemātiski  papildinātas  un  rediģētas.  Vairākus  gadus  darbojas  Uzziņu  katalogs, 
kuram  ir  būtiska  loma  aktuālas  literatūras  meklēšanā  un  sniegšanā.  Bibliotēkā  ir 
vairāk  kā  29  tematiskās  mapes(kastes),  kuras  izmantoju  materiālu  meklēšanai 
literatūras  izstādēm,  uzziņām.  38  novadpētniecības  mapēs  ir  atrodama 
kultūrvēsturiska  un  aktuāla  informācija  par  novadu.  Plaša,  novadu  aptveroša  ir 
novadpētniecības  kartotēka.  Informācija  par  bibliotēkas  Uzziņu  un  informācijas 
iespējām atrodama novada mājas lapā www.kegums.lv/kultūra/ Tomes bibliotēka.

2006.gadā intensīvi izmantots Ogres CB e- kop katalogs. Tā ir lieliska iespēja 
attīstīt bibliotēku sadarbību. Elektroniskajā kop katalogā ir 23% no bibliotēkas kopējā 
krājuma.

Starpbibliotēku abonements

SSBA netiek izmantots, turpretī no iekšzemes SBA pieprasīti un saņemti 321 
iespieddarbi (plānoti ~ 300 eks.) : 281 eks. no bibliobusa; 11 eks. no Ogres CB; 22 
eks. no Ķeguma pilsētas bibliotēkas; 5 eks. no Ķeguma novada Rembates bibliotēkas. 
Galvenokārt,  pieprasīti  bestselleri  krievu  valodā.  Pēc  pieprasījuma,  2  grāmatu 
eksemplāri izsniegti Ķeguma pilsētas bibliotēkai.

Novadpētniecības darbs

2006.gadā īpaša uzmanība veltīta novadpētniecības mapēm, attīstot esošās un 
izveidojot jaunas, kurās apkopota Internetā iegūtā informācija. Piemēram, izveidotas 
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mapes  „Atpūta  un  izklaide”;  Apskates  vietas”;  „Uzņēmējdarbība”.  Minētās  mapes 
jāattīsta  ar  materiāliem  no  periodikas,  fotouzņēmumiem.  Ideālā  variantā  derētu 
izveidot komentāru, pieredzes apmaiņas sadaļu. Līdz šim bibliotēku nav apmeklējuši 
ārzemju tūristi, bet ir jābūt sagatavotam šādam informatīvam materiālam. Tas nozīmē, 
ka jāmeklē jauni sadarbības partneri.

Lietotājiem,  kuri  nelieto  datoru,  izprintēti  novada  mājas  lapas  materiāli.  Šī 
informācija var noderēt uzziņu un informācijas darbā. 2006./2007.gadā ( bibliotēkas 
85.jubilejas  gadā)  šīs  mapes  atvērumā apmeklētāji  varēs  iepazīties  ar  elektronisko 
informāciju  par  bibliotēku,  tādejādi  gūstot  priekšstatu  par  bibliotēku  un  tās 
piedāvātajiem pakalpojumiem.

Priekšstatu par novadu var gūt jebkurš bibliotēkas apmeklētājs, jo ir izvietoti 
apskatei  periodikas  materiālu  aktualitātes,  kā  arī  jaunākie  neperiodiskie  izdevumi 
( bukleti, grāmatas u.c.).
          Regulāri  bibliotēka  informē lietotājus  par  aktualitātēm bibliotēku dzīvē. 
Apmēram 20 gadu veca ir mape „ Ogres rajona bibliotēkas”. Tajā apkopoti preses 
materiāli. 

Tomes tautas nama sarīkojuma veidošanā izmantota novadpētniecības mape 
par R. Ezeru.

Dzejas dienā 2006 novada dzejniece,  Tomes  pamatskolas  skolotāja  Katrīna 
Rotgalve un 9.klases skolniece Anna Duncīte lasīja savu dzeju.

Bibliotēka  joprojām  popularizē  Tomes  pamatskolas  skolotājas,  vietējās 
mākslinieces Ainas Zagorskas darbus. 2006.gadā tie bija batikas darbu paraugi izstādē 
„Es mācos batikot”.

Automatizācija

Nekādas izmaiņas nav notikušas līdzšinējā darbā . Ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu uzturētas lietošanas kārtībā visas tehnoloģiskās iekārtas.

Joprojām trūkst VVBIS ( Alise 3i)programmas.

Konsultatīvais darbs

Tomes pamatskolas bibliotēka ir kļuvusi par bibliotēkas sadarbības partneri. 
Gada laikā sniegtas konsultācijas un metodiska palīdzība skolas bibliotēkas krājuma 
klasifikācijā, atdoti liekie daleņi krājuma noformēšanai.

Lasītāju  padomes  sapulcē  21.04.06,  kura  organizēta  bibliotēku  nedēļas 
ietvaros,  skolas  bibliotēkas  vadītāja  I.  Jakubaņeca  iepazīstināta  ar  bibliotēkas 
bibliotekāro darbu un pārspriestas sadarbības iespējas, īpaši risinot bibliotēk mācību 
problēmu.

Darbinieka tālākizglītība

2006.gada  26.  jūnijā  iegūts  LIKTA  izsniegts  sertifikāts  „Informācijas 
sabiedrības  pamat  prasmes”  (e-  apmācīts)  ar  tiesībām  pasniegt  un  konsultēt  šo 
apmācību programmu.

Bibliotēkas publicitāte

2006.gadā izliktas 56 literatūras izstādes, no tām 30 skolēniem, diferencētas 
pirms skolēniem un klašu grupām.
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Popularizēti  oriģinālliteratūras  autori-  jubilāri  kā  G.Janovskis;  A.Līce;  A.Krūklis; 
A.Eglītis;  D.Avotiņa  u.c.  No  bērnu grāmatu  autoriem  popularizēti 
D.Zigmonte;A.Brigadere;A.Grigulis;J.Poruks. Bibliotēkā un skolā varēja skatīt bērnu 
grāmatu autora U.Ausekļa darbu izstādi ”Ulda Ausekļa priecīgā dzejas pasaule”.
Joprojām  izliktas  izstādes  gadskārtu  svētkiem,  jo  jūtama  lietotāju  interese  un 
nepieciešamība pēc tām. Šajās izstādēs izlieku pārsvarā tikai aktuālo literatūru, bet tās 
papildinu ar kartotēku analītiskā izraksta kartītēm un tematisko mapju materiāliem. 
Visplašāk  iztirzāti  bija  Ziemassvētki  ,  sākot  ar  dāvanu pagatavošanas  pamācībām, 
beidzot ar plašāku skatījumu, kā svētkus svin Eiropā un pasaulē. 

Svētku tuvošanos vai vienkārši  kā atgādni  par  laika mirkli,  kurā dzīvojam, 
vēstī skolēnu retro zīmējumu izstādes, piemēram, „Sveiciens Latvijai”; „Septembra 
sveiciens” u.c.( kopskaitā 6 zīm. izst.).

Organizēti  9 tematiskie  pasākumi  skolēniem :  bibliogrāfiski  jaunieguvumu 
apskati;  bibliotekārās  stundas;  konkurss;  lasījumi-  pārrunas.  Dzejas  dienā  un 
U.Ausekļa tikšanās reizē  skolēnu auditoriju papildināja skolotāji un vecāki.

Par  bibliotēkas  nozīmīgākajiem  notikumiem  bijušas  publikācijas  rajona, 
vietējā presē.

Vismaz reizi gadā iesniegti labojumi novada mājas lapai.

Finansiālā darbība

Bibliotēkā ienākuši 6688 LVL, no tiem  6526  LVL piešķirti no pašvaldības 
budžeta. Bibliotēka par sniegtajiem pakalpojumiem nopelnījusi 162 LVL, no tiem 142 
LVL- Interneta pakalpojums.

Kārtējie izdevumi sastāda 5612 LVL. 
Darba  samaksai  patērēti  3006  LVL;  sociālajām  iemaksām  676  LVL;  krājuma 
komplektēšanai 800 LVL; informācijas tehnoloģijām 323 LVL.
Uz 1 lietotāju izlietoti 43 LVL; 1 apmeklējumam 2,85 Ls; 1 izsniegumam 1.10 Ls.

Salīdzinājumā ar 2005.gadu, budžetā ienācis par 544 LVL mazāk. Pašvaldības 
ienākušie līdzekļi pieauguši par 1145 LVL.
Kārtējie izdevumi samazinājušies par 1208 LVL, bet kapitālie izdevumi pieauguši par 
664 LVL.

Projektu izstrāde

2006.gadā  izstrādāti  un  atbalstīti  divi  VKKF  projekti  „Lasīšanas  veicināšanas 
programma”, un „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.

Sadarbības tīkls, partneri

Jau vairākus gadus izveidojusies cieša sadarbība ar novada publiskajām 
bibliotēkām un Ogres CB bibliobusu( SBA; konsultācijas).
Ilgstoša, stabila sadarbība ir ar Tomes pamatskolu; Tomes tautas namu un Ogres CB.
Bibliotēkas organizētie pasākumi notiek gan skolā, gan tautas namā, gan bibliotēkā. 
Galvenokārt, skolas vai tautas nama organizētajos pasākumos, bibliotēka piedalās kā 
apmeklētāja.

Ogres rajona galvenās bibliotēkas loma ir vienkārši nenovērtējama- tās ir 
pastāvīgas rūpes par aktualitātēm bibliotēku dzīvē,  par darba procesiem bibliotēkā, 
īpaši akreditācijas gatavošanās laikā, par tālākizglītību un mūsu izglītošanos uz vietas, 
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semināros,  Ogres  CB.  Tā  ir  kolektīva  kopā  saturēšana  svētku  reizēs  un pieredzes 
apmaiņas braucienos.

Manuprāt,  komentāri  par  šo  lielisko  Ogres  CB  darbinieku  darbu  nav 
vajadzīgi,- fakti runā paši!

Sadarbība ar pašvaldībām

Sadarbība ir laba, bibliotēkas darbs ir atbalstīts. Gatavojoties akreditācijai, 
iegādātas arhīva kārbas periodisko izdevumu glabāšanai; iegādātas jaunas mēbeles šo 
izdevumu glabāšanai; nomainīts grāmatu skapis 5.-7.klašu krājuma izvietošanai pret 
diviem moderniem grāmatu plauktiem utt., jo ikdienā arī sīki darbiņi veicami.

Gada  nogalē  pašvaldība  sarūpēja  metāla  iekšdurvju  izgatavošanu  un 
uzstādīšanu. Tautas nams, sadarbībā ar pašvaldību, parūpējās par jaunām bibliotēkas 
ārdurvīm.  Savukārt,  bibliotēka,  par  pašvaldības  līdzekļiem  ,būs  tikusi  pie  jaunām 
bibliotēkas nosaukuma un darba laika plāksnēm.

Starptautiskie sakari, pieredzes braucieni

Bibliotēka ir piedalījusies pieredzes braucienā pa rajonu, šoreiz bijām 
gleznainajā, sakoptajā Taurupē. Tur pašvaldības rūpes un zināšanas par bibliotēku bija 
pārsteidzoši lielas.

Rembates bibliotēka

Lielvārdes iela 3
Rembate, LV-5016

tālr. 50 55960

Ķeguma 
novada  Rembates  bibliotēka  darbojas  kā  atsevišķa  iestāde  ar  atsevišķu  budžetu, 
vadītāju utml., taču Ķeguma pilsētas bibliotēka veic organizatorisko un konsultatīvo 
darbu. Interneta mājas lapā www.kegums.lv tiek veidotas sadaļas par
visām trim novada bibliotēkām.  Savstarpēja  sadarbība notiek  arī  ar  trešo Ķeguma 
novada bibliotēku- Tomes bibliotēku.

Bibliotēkas  mērķis  ir  iedzīvotāju  bibliotekāra,  bibliogrāfiskā  un 
informacionālā  apkalpošana.  Bibliotēkai  ir  kultūras,  informācijas,  izglītības  un 
sociālās,  kā  arī  izklaidējošās  funkcijas.  Bibliotēka  nodrošina  visiem  bibliotēkas 
lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem 
pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, saskaņā ar 
Ķeguma  novada  domē  apstiprinātajiem  bibliotēkas  lietošanas  noteikumiem  un 
nolikumu.
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Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana
 

Bibliotēka  apkalpo  gan  bērnus,  gan  pieaugušos.  Sakarā  ar  IT  ienākšanu 
bibliotēkās, ļoti pieaug apmeklējumu skaits. Bibliotēkas apmeklētāji izmanto:

• Interneta pieeju, datorus 
• gan IT, gan bibliotēkas fondu,
• tikai bibliotēkas krājumu (mazāka apmeklētāju daļa).

Bibliotēka joprojām ir atvērta apmeklētājiem 51 stundu nedēļā. Bibliotēkā ir 
divi darbinieki. Lietotāju skaits 2006.gadā- 246,
apmeklējums- 13023, izsniegums-8371. Interneta pieslēgums izmantots 9129 reizes 
(2005.g.-5866 reizes). Lai iegūtu papildus 
platību,  šā gada pavasarī pārkārtojām plauktus.  Vieglāk apkalpot apmeklētājus, bet 
joprojām  derētu  plašākas  telpas.  Lai  apmeklētāju  apkalpošana  būtu  pēc  iespējas 
kvalitatīvāka,  jārūpējas  par  darbinieku  tālākizglītību.  Decembrī  apmeklēju  kursus 
Rīgā  LNB  mācību  centrā-  „Profesionālās  pilnveides  pamatzināšanu  programma”- 
36st.  apjomā.  Apmeklēju  OCB  organizētos  seminārus.  Piedalījos  seminārā 
„Bibliotēkas nākotnei: progress, attīstība, partnerība”- Bauskā. Bibliotēka nodrošina 
saviem lietotājiem mūžizglītības iespēju. 

Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika

Bibliotēkas krājums jāattīra no mazlietotām, saturā novecojušam un lasītāju 
nolietotiem iespieddarbiem.  Papildinot  krājumu ar jaunieguvumiem,  cenšos ievērot 
visu lasītāju grupu intereses.

Šajā gadā Ķeguma novada dome krājuma komplektēšanai  piešķīra  801 Ls. 
Grāmatu  iegādei  iztērēju  215  Ls,  atlikušo-  preses  izdevumu  pasūtīšanai.  Cilvēki 
patiešām nāk un lasa  gan  laikrakstus,  gan žurnālus.  Iecienītus  romānus,  ceļojumu 
aprakstus, grāmatas krievu valodā tagad kopš maija ņemam no bibliobusa. Tādā veidā 
pašu  naudiņa  paliek  galvenokārt  nopietnāku  grāmatu  iegādei-  enciklopēdijām, 
obligātajai literatūrai dažādu vecumu skolniekiem u.t.t. Joprojām saņemam
grāmatu dāvinājumus no lasītājiem. Šogad- par 106 Ls. Grāmatu svētku ieguvums- 19 
eks. par 55,82 Ls. 

Uzziņu un informācijas darbs.

Uzziņu un informācijas  darbā  izmantojam sagādātās  enciklopēdijas,  nozaru 
literatūru,  tematiskās  mapes  ar  žurnālu  un  laikrakstu  izgriezumiem.  Ļoti  noder 
Interneta pieslēgums. To izmanto gan mācībām, gan darbam, gan izklaidei. 

Starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas  apmeklētāji  ļoti  atzinīgi  novērtē  iespēju  izmantot  bibliobusa 
pakalpojumus. Bibliobuss brauc pie mums kopš š.g. maija, 1 reizi mēnesī. Grāmatas 
ņemu  arī  no  Ogres  Centrālās  bibliotēkas.  Vajadzības  gadījumā  kaut  ko  no  mūsu 
bibliotēkas krājumiem aizdodam Tomes bibliotēkai. 

Novadpētniecības darbs.
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Lai  papildinātu  novadpētniecības  materiālus,  izmantojam  laikrakstu  un  žurnālu 
izgriezumus.  Interesantākais  pasākums-  kopā  ar  bērniem  piedalījāmies  gājputnu 
novērošanā.  Aizpildot  Latvijas  Ornitoloģijas  biedrības  atsūtītās  anketas,  vairāk  var 
uzzināt par to, kādi putni ligzdo tieši pie mums. Man pārsteigumu sagādāja ziņojums- 
atlidojuši zivju gārņi. Purviņā. Es līdz šim nezināju, ka Rembatē šie putni mazuļus pa 
vasaru izaudzina. 

Automatizācija

Bibliotēkā ir 8 datori. Divi- darbiniekiem, seši- apmeklētājiem. Ir divi printeri. Viens 
krāsainais, otrs- melnbaltais. Derētu skeneris, kopētājs. Apmeklējumu skaits liels.

Konsultatīvais darbs

Vajadzības gadījumā atbildam uz bibliotēkas lietotāju jautājumiem. Jautājumi mēdz 
būt  ļoti  dažādi.  Ja man pašai vajag palīdzību  kādā jautājumā,  vienmēr  varu jautāt 
OCB darbiniekiem, Tomes bibliotēkas vadītājai, Ķeguma bibliotēkas darbiniekiem.

Darbinieku izglītība, tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana

Bibliotēkas  vadītājai-vidējā  speciālā  bibliotekāra  izglītība.  Dzintrai  Loss- 
vidējā  vispārējā  izglītība.  Apmeklēju  OCB  organizētos  seminārus.  Septembrī- 
semināru  Bauskā „Bibliotēkas  nākotnei:  progress,  attīstība,  partnerība”.  Decembrī- 
Rīgā, LNB mācību centrā apmācību kursu „Profesionālās pilnveides pamatzināšanu 
programma” 36 stundu 
apjomā. 

Bibliotēkas publicitāte

Dažādu iemeslu dēļ atturos rakstīt laikrakstiem par mūsu bibliotēkas darbību.

Finansiālā darbība

Bibliotēka  finansējumu  saņem  no  Ķeguma  novada  domes.  Katru  gadu  rudenī 
savlaicīgi  jāiesniedz  domē  budžeta  plāns  nākošajam  gadam.  Pēc  budžeta 
apstiprināšanas  jāseko,  lai  netiktu  pārsniegti  piešķirtie  līdzekļi.  Ar  katru  gadu 
palielinās pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi. Finansējums ir atbilstošs bibliotēkas 
uzdevumiem.  Tiek  ievēroti  MK  noteikumi  „Bibliotēku  darbībai  nepieciešamā 
finansējuma normatīvi”. 

Sadarbības tīkls, partneri
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Bibliotēka sadarbojas ar Ķeguma novada domi, Ķeguma pilsētas bibliotēku, Ķeguma 
novada  Tomes  bibliotēku,  Ogres  Centrālo  bibliotēku.  Ķeguma  novada  dome 
bibliotēkas darbību atbalsta.

Starptautiskie sakari, pieredzes braucieni, iepazīstot rajona, Latvijas, citu valstu 
kolēģu pieredzi
 
Ne vienmēr  šādos  braucienos  piedalos-  veselības  problēmu dēļ.  Ja  braucu,  parasti 
patīk,  ir  interesanti.  Šogad  piedalījos  noslēguma  seminārā  Taurupē,  Kultūras 
darbinieku dienā Lēdmanē. Tiešām patika. Interesantas sarunas veidojās kursu laikā 
Rīgā- pārējās meitenes bija no visdažādākajām Latvijas bibliotēkām.
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