BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDES
2017.GADA PĀRSKATS

Biķernieku pagasta pārvaldes struktūra
Biķernieku pamatskola
Biķernieku pagasta bibliotēka
Biķernieku kultūras nams
Komunālā saimniecība
Kanceleja

Saskaņā ar NVA datiem 2017.gadā 68 cilvēki no pagasta
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir reģistrēti kā bezdarbnieki.
No bezdarbnieku skaita 2017.gada laikā 51reģistrētie bezdarbnieki
tika iesaistīti Eiropas Sociālā fonda pasākumā “Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi”.
Visa gada laikā tika veikta dokumentu noformēšana un sarakstu
iesniegšana vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai. Par
gadu tika sagatavoti dokumenti pierobežas atļaujas saņemšanai 7
personām un viņu ģimenes locekļiem.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
GMI pabalstu saņēmēji

2017.gada budžeta rādītāji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vispārējie valdības dienesti – 96,64%
Vides aizsardzība –77,53%
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 83,22%
Atpūta, kultūra un reliģija – 89,84%
Izglītība – 98,38%
Sociālā aizsardzība – 95,78%
Ieņēmumi par zemes nomu -151,68
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri – 158,84%
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 56,36%
Ieņēmumi no vecāku maksām – 12,43%

Attīstība
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. Žoga
ierīkošana

Kultūras nama foajē, koridoru, bijušā bērnudārza ūdensnoteku
un logu maiņa, fasādes un trenažieru zāles kosmētiskais remonts.

Pārvaldes veiktie iepirkumi 2017. gadā
1. «Degvielas iegāde 2017. gadam.
2.
«Pārtikas
produktu
iegāde
Biķernieku
pamatskolai
2017./2018.mācību gadā»
3. «Autobusa iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām»
Tika veiktas tirgus izpētes iepirkumiem virs EUR 400 līdz EUR
3999,99, un kopš 01.03.2017., virs EUR 1000m līdz EUR 10 000
apmērā:
1. Ofisa tehnikas apkalpošana.
2. Bīstamo koku zāģēšana Krivošejevas kapsētā (45 gab.).
3. Kancelejas preču iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes un tās
struktūrvienību vajadzībām
4. Mazgāšanas līdzekļu, higiēnas un saimniecības preču piegāde
Biķernieku pagasta pārvaldei.
5. Datortehnikas komplekta iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes
vajadzībām.

6. Traktoru rezerves daļu iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes
vajadzībām.
7. Pārtikas produktu un pirmās nepieciešamības preču iegāde 2017.
gadā Biķernieku pagasta un tās struktūrvienību vajadzībām.
8. Kultūras nama un administratīvās ēkas Saules ielā 4, Biķerniekos
vispārīgo remonta darbu veikšana, «Cerību nama» (trenažieru zāle,
jaunatnes centrs) kosmētiskais remonts.
9. Malkas piegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām.
10. Dzelzsbetona caurteku maiņa uz pagasta ceļiem Kudino-Reiņiški
un Reiņiški-Rogočovka.
11. Ceļa Pavlovskoje- Ambeļu robeža remonts.
11. Bērnu rotaļu laukuma izgatavošana un uzstādīšana.
12. Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, situācijas un
apgrūtinājumu plānu izgatavošana.

Teritorijas labiekārtošana
- Bērnu laukumu apsaimniekošana un uzturēšana
- Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana
-Soliņu atjaunošana un krāsošana
-Zāles pļaušana
-Apzaļumošana
- Ābeļdārza uzturēšana
-Ziedu, stādu iegāde
- Gružu iekraušana un izvešana
- Sniega tīrīšana
- Celiņu izveidošana
Biķernieku pagasta atkritumu apsaimniekošanu veic SIA «Clean R».
Noslēgti 73 atkritumu apsaimniekošanas līgumi.
Gada laikā izvests 351,96 m3 atkritumu.

Biķernieku pagasta pārvaldes darbinieki, skolas darbinieki, skolotāji,
skolnieki un iedzīvotāji aktīvi piedalījās lielajā Talkā, meža un dārza
dienās

Pagasta kapsētu apsaimniekošana

Biķernieku kapsēta:
Darbu veids
Izsniegtas atļaujas apglabāšanai
Veikti apbedījumi
Ierādītas jaunas apbedīšanas vietas
Sniegtas konsultācijas
Novākti bīstamie koki

Veikto darbu skaits
18
11
7
12
40

Pantelišķu kapsēta:
Darbu veids
Darbu veids
Izsniegtas
atļaujas apglabāšanai
Izsniegtas atļaujas
apglabāšanai
Veikti apbedījumi Veikti apbedījumi
Ierādītas
jaunas apbedīšanas
vietas
Ierādītas jaunas
apbedīšanas
vietas
Sniegtas konsultācijas
Sniegtas konsultācijas
Novākti
bīstamie koki
Novākti bīstamie koki
Krasnoje kapsēta:

Darbu veids
Izsniegtas atļaujas apglabāšanai
Veikti apbedījumi
Ierādītas jaunas apbedīšanas vietas
Sniegtas konsultācijas
Novākti bīstamie koki

Veikto
darbu
skaits
Veikto
darbu
skaits
28
17 15
9
9 13
6
8 15
15
9 10
10
- 35
Veikto darbu skaits
5
3
2
4
--

Bīstamu koku zāģēšana Biķernieku pagasta Krivošejevas
kapos (4o gabali) – EUR 3,000 (SIA «SPERO SK»).
Grāmatvedībā iegrāmatots 122 m3 malkas.

Uzņēmējdarbība

Pagasta teritorijā darbojās veikals SIA «Karsar»

Z/S «Osinovka»

Z/S «Biķernieki GRAS»

P/S «Jeļenas»

Ceļu remonts plūdu laikā

Biķernieku pamatskola

2017.gadā Biķernieku pamatskolā mācās 86 izglītojamie (61 – pamatizglītības pakāpē, 25 –
pirmsskolas izglītības grupās) no 3 pašvaldībām un 6 Daugavpils novada pagastiem. Biķernieku
pamatskola aktīvi piedalās novada, valsts un starptautiskajos konkursos un pasākumos. 2017.gadā
Biķernieku pamatskola turpina īstenot vienu Eiropas Savienības Erasmus + projektus. 2017.gadā
Biķernieku pamatskolā darbojās jaunsargu vienība un Biķernieku 241. mazpulks “Rīta Blāzma”.
Vasaras periodā izglītības iestādē tika organizēta jauniešu nometne „Novada sargi”.

2017./2018.m.g. sasniegumi
1.Konkurss „Zelta sietiņš”.
(Nadežda Semjonova Pateicība; Skolotāja O.Aleksejeva)
2. Zīmējumu konkurss „Krāsainā Latvija”
(Alina Gerasimova – 1.vieta; skoootāja J.Ivbule).
3. 46.starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Lidice 2018”.
(Anastasija Vasiļjeva – 3.vieta;skolotāja N.Petroviča
Jānis Grets – 3.vieta; Skolotāja J. Ivbule
Alina Gerasimova – 3.vieta; skolotāja J.Ivbule
Alina Gerasimova – 2.vieta; skolotāja J.Ivbule)
4. Daugavpils novada Prātnieks
(Viktorija Baranovska – Pateicība; skolotāja N.Petroviča
Anastasija Gorkina – Pateicība; skolotāja N.Petroviča)
5. Atceries Lāčplēšus
(Dmitrijs Jackevičs – Diploms; sklolotoāja J.Maļinovska
Kirils Jackevičs – Diploms; skolotāja J.Maļinovska
Anastasija Puškarjova – Diploms; skolotāja J.Maļinovska)

Skatuves runas konkurss
(Viktorija Baranovska – 2.vieta; skolotājas O.Aleksejeva, L.Ziļa
Valērija Ivanova – 3.vieta; skolotājas O.Aleksejeva, N.Petroviča)
7. Diploms Biķernieku pamatskolai par brašu piedalīšanos Putras programmā; skolotāja
N.Petroviča.
8. Gribu būt mobils. Atzinības raksts; skolotāja T.Makoviča
9. Pateicība par aktīvu piedalīšanos bērnu zīmējumu konkursā „Uzzīmē savu suni”.
10. Popgrupu konkursa „Zvirbulīši” – Diploms 3.pakāpe; skolotāja O.Klimanska
11. Popgrupu konkursa „No baroka līdz rokam” diploms 3.pakāpe; skolotaja O.Klimanska
12. Futbols – 2.vieta; skolotājs B.Jastrebovs
13. Basketbols 6.,7.kl – 2 vieta; skolotājs B.Jastrebovs
14. Basketbols 8.,9.kl. – 2 vieta; skolotājs B.Jastrebovs
15.Florbols 2 vieta; skolotājs B.Jastrebovs
16. Kross – 2 vieta – Kirils Jackevičs; skolotājs B.Jastrebovs
17. Pētījumu darbu konkurss „Vēro! Domā! Raksti. Dalies ar citiem”.
Alina Gerasimova - Pateicība; skolotāja J.Ivbule
18. Krievu valodas un literatūras konkurss – spēle – 3.vieta L.Ziļa.

Bibliotēka

Finansiālais nodrošinājums
2015

2016

2017

Kopā (EUR)

9656

12816

12566

Pašvaldības finansējums

9656

12816

12566

Bibliotēkas izdevumi
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
7764
6754
1010

2016
9558
8780
778

2016
7994
7088

906

Bibliotēkas pamatrādītāji
195
89
3017

197
78
3593

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1%; +1%
+2%; -12 %
-5%; +19 %

2003

1724
100

1302
109

-13%; -24 %
+9%

4429
1316

4199
1486
2708

3690
1250
2436

-5%; -12 %
+12%; - 15%
-13%; -10%

1265
31%

744
34%

-16%; -41%
=%; +%

14%
624

13%
576

+1%; -1%
-1.8%; -7.6%

2015
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t.sk.bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2016
198
87

3192

3113
1514

2017

31%
13%
636

SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

2015

2016

2017

9

18

12

26

21

46

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t.sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā
Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
t.sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība

2015
1010

2016
778

2017
906

612
129
398

380
150
398

508
93
398

1.58

1.24

1.57

1010

778

906

2015

2016
328
135
19
43
83
3790
0.46
3.34

2017
362
125
19
40
145
3863
0.52
2.64

331
106
12
17
18
3991
0.42
2.32

Biķernieku bibliotēkas lietotāju sastāva sadalījums:65% - 119
pieaugušie lietotāji un 35% - 78 bērni un jaunieši.
Bērnu un jauniešu literatūras krājums sastāda 805 grāmatas. Tas
ir 27 % no kopējo grāmatu krājuma. Viena bērna vidējā grāmatu
krājuma nodrošinātība – 10.3 vienības.
2017. gadā iepirktas 17 bērnu grāmatas, kas ir 16% no kopējā
iepirkto grāmatu skaita. Norakstīta 1 bērnu grāmata. 2017. gadā
jāturpina darbs pie bērnu un jauniešu krājuma, attīrot to no
novecojušiem darbiem, gan arī pārdomāti to papildinot.

Skolēniem bibliotēkā ir pieejams labs uzziņu aparāts: jaunas
enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcās.
Apmeklētājiem tiek piedāvātas literatūras izstādes, radošās
darbnīcas
- Veiklo rociņu darbnīca “Es savai māmiņai!”
- „Jāņi”
- Radoša darbnīca: “Skaista mana Tēvu zeme”
- Radoša darbnīca veltīta Ziemassvētkiem „Mani balti
Ziemassvētki” (papīrs)
Pasākumi:
-Lieldienu pasākums: „Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, veselību
iekšā, slimību ārā!”
-„Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena”
-Ziemassvētku pasākums ar pirmsskolas vecuma grupām

Pati lielākā problēma bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir
pieaugošais kūtrums uz grāmatu lasīšanu, nepatīk iedziļināties
informācijas meklēšanā, visu vajag tagad un tūlīt.
Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla
uzmanība .
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Bibliotēka veido sistemātiskus publicitātes pasākumus. Katrs
bibliotēkas pasākums ir izglītojošs lietotājam. Veiksmīgākie
bijuši: tematiskais pasākums “Svinēsim Lieldienas kopā”
sadarbībā ar trīs pagastiem, ekskursija uz Līksnas atpūtas parku
un Vissvētās Jezus Sirds Romas katoļu baznīcu, poētiskā dzejas
stunda “Vasaras dzejas plīvurs”, dzejas diena sadarbībā ar
Maļinovas bibliotēku, dzejas stunda ar sākumskolas skolēniem,
radoša darbnīca “Brīnišķīgs ziediņš”

elektroniskās pieteikšanās iesniegumus

konference “Bibliotēka-tilts starp pagātni un nākotni”

LAD darbinieki konsultē un palīdz aizpildīt bloku kartes

radoša darbnīca bērniem

datoru izmantošana

ekskursija veltīta Daugavpils novada dienām
skolēni apmeklē novadpētniecības stūrīti

tikšanās ar vecticībniekiem “Svinēsim Lieldienas kopā”

poētiska stunda “Vasaras dzejas plīvurs”

dzejas diena sadarbībā ar Maļinovas bibliotēku

Latvijas Proklamēšanas diena sadarbībā ar KN
ekskursija uz Līksnas Romas katoļu baznīcu

“No senātnes līdz mūsu dienam”

“Pavasara saulgrieži”

Daugavpils novada dienas
sadarbība ar sieviešu vokālo ansambli „Rjabinuška”

“Dvieļi izšūti vecticībnieku tradīcijās”

Plāni uz 2018.gadu
1. Kapu teritorijas topogrāfisko plānu izgatavošana.
2. Sagatavoties un rīkot «Meža un dārza dienas», «Pagasta svētkus»
3. Veikt kosmētisko remontu Biķernieku pārvaldes ēkas iekštelpās.
4. Trenažieru zālē nomainīt durvis un atremontēt nojumi.
5. Pagasta ceļu remonts.
6. Turpināt iesākto darbu, pildīt2018. gada budžetā ieplānoto.

