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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS UN REĢIONA BIBLIOTĒKU 

RAKSTUROJUMS 
 

Ogres Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā OCB) ir Ogres novada pašvaldības kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, 

bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Ogres Centrālā bibliotēka  ir mūsdienīgs 

informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centrs, kas  nodrošina 

kvalitatīvus un operatīvus informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas 

resursiem, sniedzot ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā un  uzlabojot 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Ogres Centrālās bibliotēkas misija ir  veicināt sabiedrības attīstību un atbalstīt mūžizglītību, 

nodrošinot brīvu informācijas pieejamību. 
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2016.gadā Ogres Centrālā bibliotēka turpināja veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, 

saglabājot līdzšinējo bibliotēku teritoriālo, institucionālo un nozares sadarbības tīklu Ogres 

reģionā – OCB kā reģiona galvenā bibliotēka un 20 vietējas nozīmes bibliotēkas 4 (Ogres, 

Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles) novados. Bibliotēkas arī šajā pārskata periodā ir iesaistījušās 

savu novadu un pagastu kultūras dzīves aktivitātēs, veicinājušas tās un turpinājušas sadarbību ar 

kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. Bibliotēku akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. 

Ar visiem trim novadiem – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles – ir noslēgti līgumi par Ogres 

Centrālās bibliotēkas reģionālo funkciju veikšanu un finansēšanu. Līgumos ar Ikšķiles un 

Lielvārdes novadu pašvaldībām iekļauts arī punkts par sadarbību ar skolu bibliotēkām EK 

veidošanā, bet līgumos ar Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldībām ietverta arī mobilās 

bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana. Noslēgti līgumi arī ar Ogres tehnikumu un Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolu par vienotas datu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu un 

finansēšanu. Darbs ar Ogres novada  publiskajām un skolu  bibliotēkām joprojām norit bez 

papildu finansējuma.   

Īpašais pakalpojums mūsu reģiona iedzīvotājiem – bibliobusa darbība – pārskata gadā piedzīvoja 

pārmaiņas – tautā iemīļotās SCANIA vietā stājās 2015.gada nogalē no Žueletūras pašvaldības 

Francijā piegādātais bibliobuss. 2016.gada maijā tas veica savus pirmos reisus Latvijā. Mobilās 

bibliotēkas pakalpojumi reģiona iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešami un tiek sniegti regulāri, 

saskaņā ar grafiku. Par bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr.4.  

Ogres CB izveidotajā reģionālajā mācību centrā notikušas daudzpusīgas Ogres reģiona publisko 

bibliotēku bibliotekāru apmācības un semināri, kā arī, sadarbībā ar dažādām organizācijām, 

īstenoti informatīvi pasākumi un apmācības iedzīvotājiem.  

2.FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Tabula “Ogres reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 821282 842026 848855 

Pašvaldības finansējums 813392 833252 838563 

Citi ieņēmumi: 7890 8774 10292 

t. sk. maksas pakalpojumi 7754 8774 10292 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 136   

t. sk. VKKF finansējums    
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t. sk. citi piešķīrumi    

 

Kā redzams tabulā un diagrammās, visu bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību pamatā 

nodrošina attiecīgā novada pašvaldības finansējums. Salīdzinot ar 2015.gadu, pārskata gadā tas  

palielinājies visos reģiona novados - Ogres novadā par 0,31 %, Ķeguma novadā par  4,4 % un 

Lielvārdes novadā par 2,7%. Ikšķiles novadā, savukārt, pašvaldības finansējuma pieaugums ir 

5,28%. Reģionā kopā finansējums bibliotēkām palielinājies par 0,81%.  

 
 

 

 

Tabula “Ogres reģiona bibliotēku izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 821282 842026 848855 

Darbinieku atalgojums (bruto) 601019 617518 652947 

Krājuma komplektēšana 81805 83447 83808 

 

Neskatoties uz to, ka izdevumu pieaugums ir neliels (reģionā kopumā 0,81%), kopējais 

reģiona bibliotēku finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu. Atalgojums 

(VSAO iemaksas kopā ar bruto atalgojumu) reģionā kopumā ir 652947  (+5,73%, salīdzinājumā 

ar 2015.gadu), bet bibliotekāri joprojām nav no labāk apmaksātajiem darbiniekiem (vidējais 

bibliotēku darbinieku atalgojums reģionā - 766). Jaunos speciālistus nav viegli noturēt lauku 

bibliotēkās, kā raksta Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne: “Ja algas 

jautājumu nerisinās, labu, radošu, zinošu un izglītotu speciālistu laukos neatrast.” 
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3.MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

Ogres reģiona bibliotēku telpu stāvoklis un iekārtojums kopumā vērtējams kā labs, taču 

nelieli uzlabošanas pasākumi 2016.gadā tikuši veikti vairākās bibliotēkās:  

Lāčplēša bibliotēkā pirmskolas un 1.klases vecuma bērnu literatūras krājuma izvietošanai 

iegādāts jauns grāmatu plaukts ar kasti un rekonstruēts izstāžu plaukts.  

Ķeguma bibliotēkā nopirktas 144 LED apgaismes lampas un nomainīts apgaismojums visā 

bibliotēkā, apkures sistēmas darbības nodrošināšanai nopirkts jauns cirkulācijas sūknis un 

siltuma mērītājs, darbinieku vajadzībām nopirkti jauni krēsli un iedzīvotāju iniciatīvas konkursa 

rezultātā bibliotēkas bērnu nodaļā iegādāti sēžammaisi. 

Ogresgala bibliotēkā iegādāti jauni grāmatu plaukti, kas ļauj pārskatāmāk un vizuāli pievilcīgāk 

izvietot grāmatu krājumu. 

Dažām bibliotēkām joprojām būtu nepieciešamas lielākas telpas - 2016.gadā nekādas izmaiņas 

nav notikušas Ikšķiles bibliotēkas telpu jautājumā (telpas ir nepietiekamas gan pieaugušo, gan 

bērnu nodaļai). Pasākumi bieži tiek organizēti  tautas nama telpās.  

Ogres Centrālās bibliotēkas telpas 2016.gadā nekādas izmaiņas nav piedzīvojušas un  

bibliotēkas ēkas stāvoklis tikai pasliktinās, taču, pateicoties dalībai projektā “Veidojam vidi ap 

mums – Ogres novadā”, pie bibliotēkas ir ierīkota āra lasītava, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk 

izmantot bibliotēkas bezvadu internetu. Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 

iegādāti 4 sēžammaisi bērniem. 

Pēc Ogres CB vadības iniciatīvas, 2016.gadā notikušas vairākas tikšanās ar Ogres novada 

pašvaldības vadību: Ogres novada Domes priekšsēdētāju A.Manguli un izpilddirektoru 

P.Dimantu, lai pārrunātu bibliotēkai aktuālus jautājumus: dalība dažādos pasākumos, bibliotēkas 

ēkas un bibliobusa jautājumi. No vadības puses saņemts pozitīvs atbalsts tam, ka ēkas jautājums 

ir jārisina un ilgi šo risinājumu atlikt nedrīkst. Iespējamie varianti: jaunas ēkas būvniecība, 

patreizējās – rekonstrukcija un piebūve. Arī bibliobusa jautājums ir jārisina, jo abi busi ir ar garu 

mūžu. Ja bibliotēka bibliobusā vēlas sniegt pilnvērtīgus bibliotekāros pakalpojumus un 

papildināt jau esošos, ir nepieciešams jaunāks un modernāks buss, kā arī tam ir jābūt piemērotam 

Latvijas laikapstākļiem un lauku ceļiem. 

Izpilddirektoram P.Dimantam iesniegti priekšlikumi darba procesu optimizēšanai sadarbībā ar 

Domi. 
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Pēc OCB vadības iniciatīvas, lai nodrošinātu bibliotēkas ēkas tehniskā stāvokļa apskati, tika 

organizēta tikšanās ar Ogres novada pašvaldības Komunālo jautājumu inženieri Pēteri Āboliņu, 

kurš 30.septembrī veica ēkas ārpuses un iekšpuses apskati. 

Tabula “Ogres reģiona bibliotēku iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/labs/ 

apmierinošs/ 

neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 61 142 Labs – 43 % 

Apmierinošs – 

28,5 % 

Neapmierinošs – 

28,5 %  

Nepieciešams turpināt 

lietotāju datoru 

pakāpenisku nomaiņu.  

Plānie klienti - -   

Multifunkcionālās 

iekārtas 

12 20 “3td” projektā 

piegādāto - 

neapmierinošs 

Nepieciešams turpināt 

nomaiņu 

Printeri 15 14 Labs un/vai 

apmierinošs 

 

Kopēšanas iekārtas 3 5 labs  

Skeneri 8 - labs  

Citas iekārtas 2 - labs čeku printeri 

 

Projekta “3td” datori ir morāli un fiziski novecojuši, nepieciešama to nomaiņa. Reģiona 

pašvaldības, kuras novērtē bibliotēkas nozīmību un saprot jaunu IKT nepieciešamību tajās, jau to 

dara, bet ne visas to var pietiekami ātri atrisināt.  

Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja Agnese Brauna: “2016.gada beigās bibliotēka saskārās ar 

problēmu IT jomā. Šobrīd bibliotēkas darbiniekiem, sadarbībā ar pagasta pārvaldi, pieejams 

interneta ātrums 100 mb/s, jo ir ievilkta optiskā interneta līnija. Diemžēl, tādējādi bibliotēkas 

darbiniekiem nav pieejamas KISC nodrošinātās bezmaksas datu bāzu iespējas, jo darbinieku, kā 

arī 2 lietotāju datori (2016.gada iegādāti jauni) nav pievienoti 3TD tīklam. 3TD projekta ietvaros 

pieejamais interneta ātrums ir 2mb/s un pilnvērtīga bezmaksas piedāvāto resursu izmantošana 

praktiski nav iespējama. Šobrīd problēmai tehniska risinājuma nav, jo mainīt interneta 

pieslēguma līniju 3TD izveidotajā datu pārraides tīklā nav iespējams”. 

 

4.PERSONĀLS 
 

2016.gadā Ogres Centrālās bibliotēkas personālsastāvā notikušas būtiskas izmaiņas – 

ilggadējā bibliotēkas direktore Maruta Jēkabsone 22.janvārī devās pelnītā atpūtā un viņas stafeti 
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pārņēma direktores vietniece Jautrīte Mežjāne, savukārt, direktores vietnieces amatā no 

1.februāra sāka strādāt BLN galvenā bibliotekāre Aija Žilvinska, kura uzsākusi mācības Latvijas 

Universitātē Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmā. Divas darbinieces devās 

bērna kopšanas atvaļinājumā, kā rezultātā Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs turpina kļūt 

arvien gados jaunāks, tas papildinājies ar 3 kolēģēm (divas pieņemtas darbā uz noteiktu laiku), 

no kurām viena ar bibliotekāro maģistra grādu un viena ar bakalaura grādu.  

No 27 Ogres CB darbiniekiem, 19 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 13 ir bibliotekārā 

izglītība (5 – maģistra grāds; 3 – bakalaura grāds, 5 – profesionālā vidējā izglītība), 5 

darbiniekiem ir izglītība citās jomās (3 – maģistra grāds, 1 – bakalaura grāds, 1 – augstākā 

izglītība līdz 1993.gadam), 1 darbiniecei ir vispārējā vidējā izglītība (pietrūka tikai diplomdarba, 

lai būtu bibliotekārā izglītība - bakalaura grāds).  

Arī reģiona bibliotēkās 2016.gadā ir mainījies personālsastāvs - Rembates bibliotēkas ilggadējā 

vadītāja aizgāja mūžībā un viņas vietā sāka strādāt līdzšinējā bibliotekāre, kā arī tika pieņemta 

darbā  jauna bibliotekāre.  Abas darbinieces uzsākušas mācības, lai iegūtu bibliotekāro izglītību: 

vadītāja Oksana Vītola mācās Latvijas Kultūras koledžā  un bibliotekāre – LNB 960 stundu 

(mācību maksu 50% apmērā sedz pašvaldība, 50% apmērā – pati darbiniece) profesionālās 

tālākizglītības programmā „Bibliotēku zinības” (mācības uzsāka 2016.gada rudenī). 

Lauberes bibliotēkas bibliotekāre Ieva Sūna (100% pašvaldības finansējums), Suntažu pagasta 

bibliotēkas bibliotekāre Aiga Deguna (mācību maksu sedz pati) un Ķeipenes bibliotēkas vadītāja 

Ivita Pumpure (100% pašvaldības finansējums) aizvadītā gada sākumā uzsāka mācības LNB 

piedāvātajā 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmā Bibliotēku zinības.                                                                                            

Savukārt, Meņģeles bibliotēkas ilggadējā vadītāja 25.augustā devās pelnītā atpūtā un viņas vietā 

sāka strādāt cita darbiniece (ar vidējo izglītību), kurai bibliotēkas darba procesus palīdz apgūt 

OCB speciālisti.  

Reģiona bibliotēkās kopā strādā 58 bibliotekārie darbinieki, 29 no tiem ir bibliotekārā izglītība, 

19 darbiniekiem izglītība citās jomās un 10 darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību. 
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2016.gadā Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule saņēma novada pašvaldības 

Atzinības rakstu.  Apsveikuma runā teikts: "Inese ir atsaucīga, atbildīga darba darītāja, kura 

neliedz padomu un savu palīdzību jautājumu risināšanā. Mērķtiecīga, apveltīta ar neizsīkstošu 

enerģiju, atvērta inovācijām, no kurām iegūst visi novada iedzīvotāji."  

Patīkami, ja pašvaldība saprot bibliotēku darba nozīmīgumu un novērtē tā darītājus. 

 

 

 

 

 

 

 

5.PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

Domājot par dažādu lietotāju grupu vajadzībām un ērtībām, visu reģiona bibliotēku 

darbalaiks iespēju robežās pieskaņots iedzīvotāju vēlmēm. Bibliotēku  pieejamības jomā 

problemātiski nodrošināt telpu fizisku pieejamību, jo vairākas reģiona bibliotēkas nav pieejamas 
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Bibliotekāro darbinieku izglītība 

maģ.prof. bakal.prof. augst.prof. koledža prof vidējā prof. maģ.cita

bakal.cita augst.cita koledža cita vid.prof.cita vid.visp. studē
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māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet automatizētas krājuma 

izsniegšanas ieviešana būtiski uzlabojusi bibliotēku pakalpojumu sasniedzamību. Reģistrētajiem 

lietotājiem ir iespēja attālināti apskatīt savu kontu, pierakstīties uz grāmatu elektroniskajā rindā. 

Ogres CB apmeklētāju atzinību izpelnījusies arī grāmatu nodošanas iekārta, kas nodrošina 

iespēju nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika. Bet vēl joprojām jāstrādā pie pakalpojuma 

popularizēšanas, jo, neskatoties uz to, ka šī iespēja lasītājiem ir jau trešo gadu, daudzi  apgalvo, 

ka grāmatu nodošanas iekārtu nav pamanījuši. 

Lasītājiem, kuri kādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, grāmatas tiek piegādātas 

dzīves vietā. Vairākās pašvaldībās šo pakalpojumu bibliotēkas nodrošina sadarbībā ar sociālo 

dienestu. 

Aizvien pieprasītāks pakalpojums – informācijas piegāde pa e-pastu. Tiek pārsūtīti skenēti 

dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no datubāzēm.  

Uzziņu un informācijas darbs ir nemainīgi aktīvs – lietotājiem nepieciešamās uzziņas kļūst 

arvien sarežģītākas un darbietilpīgākas, jo atbildes meklējamas daudzos avotos -  internetā, 

grāmatās, kā arī preses izdevumos vai datubāzēs. Lietotājiem tiek piedāvātas gan pašu veidotās 

datu bāzes (BIS ALISĒ), gan Lursoft un Letonika. Īpaši intensīva darba caurstrāvotas ir skolēnu 

projektu nedēļas un studentu sesijas laiki. Bibliotēkās tiek saņemti un izpildīti visi četri galvenie 

pieprasījuma tipi – tematiskais, faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Ņemot vērā to, ka 

reģiona bibliotēkās (neskaitot Ogres CB) bibliogrāfa štata vienība ir tikai Ikšķilē un Lielvārdē, 

tad ikvienam darbiniekam jāspēj atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, jāpalīdz lietotājam atrast 

nepieciešamo informāciju, kā arī jāapmāca lietotājs bibliotēkas resursu izmantošanā. Bieži vien 

bibliotekāram jākļūst par īstu “universālo kareivi”, lai spētu atbildēt, vai atrast atbildi uz 

apmeklētāja jautājumiem.  

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas tiek piegādātas dzīvesvietā, iesaistot ģimenes 

locekļus, sociālos darbiniekus, vairāku bibliotēku darbinieces pašas veic šo pienākumu.   

Bibliotēkās pieejamie pakalpojumi nodrošina sociāli neaizsargāto un senioru vecuma iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanos, jo bibliotēkās piedāvātie bezmaksas  pakalpojumi paredz ne tikai 

grāmatu un žurnālu līdzņemšanu lasīšanai mājās, bet arī dod iespēju meklēt darba piedāvājumus, 

iegūt nepieciešamās iemaņas informācijas ieguvei internetā, veikt dažādus maksājumus, rezervēt 

teātra un citu pasākumu, lidmašīnu biļetes. Zinošie, prasmīgie bibliotēku darbinieki reģionā 

sniedz nepieciešamās konsultācijas un apmāca arī IT pamatprasmēs.  

Aizvadītajā gadā gan ir kļuvis aktuāls cits jautājums, proti, bieži valsts pārvaldes amatpersonas 

bibliotekāriem piedēvē daudz un dažādas prasmes, kuras viņiem nebūt neviens nav iemācījis. 

Piemēram, neskatoties uz to, ka mainās likumu prasības attiecībā pret dažādu dokumentu 
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(uzņēmējdarbības reģistrēšana, dokumentu iesniegšana VID, iesniegumi Latvenergo un 

Lattelecom, banku e-pakalpojumi u.c.) aizpildīšanu un iesniegšanu, iedzīvotāji bieži vien nāk uz 

bibliotēkām un prasa bibliotekāru palīdzību. Taču bibliotekāri nedrīkst uzņemties tādu atbildību 

vairāku iemeslu dēļ - personas datu aizsardzība, likumu mainība un cilvēcisko kļūdu iespējamība 

– tas rada riskus bibliotekāriem kļūt “bez vainas vainīgiem”. 

Nozīmīgu darbu attāli dzīvojošo Ogres pilsētas un Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 

iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā jau 20.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss. Par 

bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr 4.  

Tabula “Ogres reģiona bibliotēku pamatrādītāji” 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 13893 14201 13908 + 2,2 ; - 2,1 

t. sk. bērni 6055 6337 6419 + 4,6 ; + 1,3 

Fiziskais apmeklējums 203664 195777 189365 - 3,9 ; - 3,3 

t. sk. bērni 90270 88806 85306 -1,6 ; - 3,9 

Virtuālais apmeklējums 38744 77163 54315 + 99,2 ; - 29,6 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

 28039 23927 -14,7 

Izsniegums kopā 446739 452549 432373 +1,3 ; - 4,4 

t. sk. grāmatas 286762 278783 267241 -2,8 ; -4,1 

t. sk. periodiskie izdevumi 147972 160831 164608 +8,7 ; +2,3 

t. sk. bērniem 180236 184140 184663 +2,2 ; +0,3 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

22,5 23,2 22,9 +0,7 ; -0,3 

Iedzīvotāju skaits 61689 61180 60663 -0,8 ; -0,8 

 

Reģionā kopumā  tabulā atspoguļotie galvenie skaitliskie darba rādītāji pārskata gadā dažās 

pozīcijās ir būtiski mainījušies.  Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vērojama kopējo lietotāju 

skaita samazinājums. Virtuālo apmeklējumu skaits 2016.gadā par trešdaļu ir krities. Iespējamais 

iemesls varētu būt tas, ka šī gada atskaitēs netiek pieskaitīti elektroniskā kataloga apmeklējumi. 

Nedaudz samazinājies ir bērnu apmeklējumu skaits, lai gan bērnu – bibliotēkas lietotāju skaits 

pēdējos gados ir pieaudzis. Tāpat kā visā valstī, arī mūsu reģionā, nopietna problēma ir 

iedzīvotāju novecošanās, mirstība pārsniedz dzimstību. Vecie cilvēki sliktās redzes, vai citu 

veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt bibliotēku  vai vispār lasīt.  
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Izsniegums aizvadītajā gadā reģionā kopumā ir samazinājies, taču periodikas izsniegums un 

izsniegums bērniem pēdējos gados ir nedaudz palielinājies. 
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Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā un arī aktīvi izmanto  SBA pakalpojumu. 

Tabula “Ogres reģiona SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
1020 979 698 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
971 924 773 
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Izsniegums Ogres reģiona bibliotēkās kopā 
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6.KRĀJUMS 
 

Viens no bibliotēku pamatuzdevumiem – veidot tādu bibliotēkas iespieddarbu krājumu, 

kas balstīts uz lasītāju vajadzībām, interesēm un atbilstoši bibliotēkas statusam. Bibliotēkām 

joprojām ir ļoti liela nozīme nepārtraukta mūžizglītības procesa nodrošināšanā, tas tiek ņemts 

vērā arī komplektējot krājumu. Reģiona bibliotēkas krājumu komplektēšanu īsteno, ņemot vērā 

vairākus saistītos faktorus - lasītāju pieprasījumus, pašvaldības finansējuma iespējas un izdevēju 

vai grāmatu piegādātāju piedāvājumus. Daudzām bibliotēkām ir izstrādāti krājuma veidošanas 

vispārīgie principi. Lauberes bibliotēkai, pēc reģiona seminārā dzirdētās  Ilzes Kļaviņas (LNB 

BAC) lekcijas “Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika”, 2016.gadā izstrādāta 

“Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika”.    

Krājuma komplektēšanas koncepcija Ogres CB ir papildināta un uzlabota 2015.gadā. 

Bibliotēkas mērķauditorija ir tā pati, tāpēc krājuma politika nav mainījusies. Krājuma 

komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā bija visu vecuma grupu lasīšanas 

aktivitāšu atbalstīšana (ģimenes bibliotēka) un mūžizglītība, lietotāju pieprasījumu pēc 

iespieddarbiem un citiem dokumentiem apmierināšana. Tiek nodrošināta krājuma un datubāzu 

pieejamība ikvienam lietotājam. Vairāk par Ogres CB krājuma komplektēšanu un organizāciju 

Pielikumā Nr.2.     

Periodikas izdevumus daudzveidīgā klāstā piedāvā visās reģiona bibliotēkās. To abonēšanai 

2016.gadā reģionā kopā izlietoti 17156 EUR (2015.gadā 18217 EUR) no kopējā finansējuma 

krājuma papildināšanai. Laikraksti tiek abonēti samērā maz, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, 

aktīvi tiek izmantota datu bāze Lursoft news.lv. Pieprasījums pēc dažādiem žurnāliem ir augsts 

visās bibliotēkās, tie ir aktīvā apritē un veido nozīmīgu izsnieguma daļu.  

Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2016.gadā reģiona bibliotēkās kopā 

izslēgti 16957 dokumenti, t.sk., 9725 grāmatas. Jaunieguvumu skaits 18577 (2015.gadā 17281), 

t.sk., 9244 (2015.gadā 8890) grāmatas. Krājums  reģionā kopā ir palielinājies – 262662 

eks.(2015.gadā 259575).  

2016.gadā veiktas inventarizācijas Ogres novada Meņģeles un Ķeipenes pagastu bibliotēkās, 

Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā un Ķeguma novada Birzgales bibliotēkā. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

81805 83447 83808 

t. sk. pašvaldības finansējums 81805 83447 83808 

grāmatām 63047 65030 66652 

t. sk. bērnu grāmatām 9921 10951 11157 

periodiskajiem izdevumiem 18462 18217 177156 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,28 1,33 1,38 

 

 
 

 

1,22
1,24
1,26
1,28

1,3
1,32
1,34
1,36
1,38

uz 1 iedzīvotāju

2014 1,28

2015 1,33

2016 1,38

Ei
ro

 

Finansējums (eiro) krājumam vidēji reģionā  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Ogres nov Ikšķiles nov Ķeguma nov Lielvārdes nov

2014 1,1 1,98 1,02 1,42

2015 1,09 1,88 1,39 1,61

2016 1,19 1,53 1,53 1,8

Ei
ro

 

 Finansējums (eiro) krājumam novados uz 1 iedzīvotāju 
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Tabula “Ogres reģiona bibliotēku krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 17865 17281 18577 

Grāmatas 9280 8890 9244 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 3032 2979 3192 

t. sk. bērniem 2429 2249 2153 

Izslēgtie dokumenti 21252 16840 16957 

Krājuma kopskaits 260736 259575 262662 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,15 1,2 1,2 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,04 4,93 4 

 

 

Tabula “Ogres reģiona bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 4114 3125 1397 

News 4484 2806 2461 
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7.DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
(sagatavoja OCB BLN vadītāja Iveta Skrebele) 

 

 

Ogres reģiona bibliotēku galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem ir skolas un 

pašvaldības pirmsskolas iestādes, ģimeņu atbalsta Dienas centri, Krīzes centrs Laipas, Lauberes 

bērnu nams, kultūras centri.  

Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkās bija bērnudārzu audzēkņi, veicinot pirmsskolas 

vecuma bibliotēkas lietotāju skaita pieaugumu. Ar pasākumu un konkursu palīdzību piesaistījām 

arī vidējo un vecāko klašu skolēnu interesi par bibliotēku. 

Īpašu uzmanību pievērsām sava darba reklamēšanai portālos www.ogresnovads.lv, 

www.ogrenet.lv, www.ogresfakti.lv  , www.facebook.com   

Tāpat pagastu un pilsētu bibliotēkas savu darbu reklamē gan vietējos preses izdevumos, gan 

sociālajos tīklos.  

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa veic arī metodiskā  darba funkcijas visām 

Ogres reģiona bibliotēkām, informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem - 

semināru laikā, telefoniski, apmeklējot bibliotēkas 2 reizes gadā. 

Zemgales bibliotekāru biedrības organizētajā konferencē Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja dalījās pieredzē par darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem. 

Regulāri iepazīstamies  arī ar citu pilsētu bibliotēku pieredzi -  pagājušajā vasarā bijām ciemos 

Limbažu bērnu bibliotēkā.  

DARBS AR KRĀJUMU 

Bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanas stratēģija katrā bibliotēkā ir atšķirīga,  jo tas  

atkarīgs no bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma, skolēnu skaita, bibliotekāra prioritāšu kopuma.  

Visā reģionā bērnu grāmatu iegādei atvēlētie līdzekļi ir  12-32% no kopējā krājuma  līdzekļiem.  

Šis skaitlis ir precīzs bibliotēkās, kurās ir atsevišķa bērnu literatūras nodaļa. Pagastu bibliotēkās 

šie skaitļi nav precīzi, jo uzskaitē  neuzrādās 4.-6.klašu un pusaudžu literatūras iegādei iztērētais.  

46% no visa bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.  

Ogres CB Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai sastāda 32% no 

pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem grāmatu iegādei.  Grāmatas komplektējām  Zvaigzne ABC 

un  J.Rozes grāmatnīcās. Ļoti iepriecina sadarbība ar IK Virja. Tas nodrošina plašu grāmatu 

klāstu par iespējami viszemākajām cenām, bez maksas piegādājot grāmatas bibliotēkai. 

2016.gadā krājums papildināts par 1095 (738 grāmatas)  vienībām, norakstītas 1076 (859) 

grāmatas. . 

Katru gadu iegādājamies grāmatas arī svešvalodās: 2016 – 30 (angļu valodā), 89 (krievu valodā) 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresfakti.lv/
http://www.facebook.com/
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Puse no krājuma ir papildināts ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem adresētajiem 

izdevumiem, 25% sastāda nozaru literatūra.  

Uzziņu darbs 

Uzziņu sniegšana - tas ir katras  bibliotēkas ikdienas darbs. Vislielākie uzziņu 

meklētāji ir skolēni, kuriem nepieciešama visdažādākā informācija mācību procesa 

apguvei. Īpaši aktuāli tas ir Projektu nedēļu laikā. Daudzas klašu grupas vēlas šajā laikā 

apmeklēt bibliotēku, lai kolektīvi apgūtu uzziņu meklēšanas iemaņas. 

 

Bērniem jāpalīdz ne tikai sameklēt informāciju, bet arī noformēt prezentācijas, 

jāsniedz konsultācijas Excel un Word lietošanā. Ikviens pasākums bērniem ir solis pretī 

jaunām zināšanām. Pasākumu laikā skolēni padziļināti iepazīstas ar konkrētām tēmām un 

grāmatām, tādējādi  bagātinot savu erudīciju.  

 

Galvenie skaitliskie rādītāji Ogres CB Bērnu literatūras nodaļā 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju  skaits +45 

 

Bērnu un jauniešu – bibliotēkas lietotāju skaits nedaudz pieaudzis. Bērnu skaits 

Ogres pilsētā nav samazinājies, tāpēc arī šie rādītāji ir saglabājušies  pozitīvi. Ļoti aktīvi 

darbojamies ar jaunākā skolas vecuma bērniem – aicinām klašu grupas uz bibliotēku. 

Bibliotēkas projektā Izzini pasauli aktīvi iesaistās  pirmsskolas izglītības iestādes. 

 

 

Apmeklējums ir samazinājies par  - 1486 
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Samazinājuma skaitu, galvenokārt, var pamatot ar interneta lietotāju skaita kritumu, jo 

lielākajai daļai iedzīvotāju mājās ir gan datori, gan internets. 

2014 – 7930              2015  - 7311              2016 – 5980 (- 1331) 

 

Izsniegums +163 

 

Lasīšana nesamazinās 1.-4.klašu skolēnu vidū, tāpēc varam secināt - jo prasīgāks skolotājs, jo 

čaklāki bērni – lasītāji. Interesi par grāmatu veicina tradicionālās vasaras lasīšanas, kā arī savas 

mīļākās grāmatas prezentācijas.  Vismazāk lasa 8.-9. klašu audzēkņi. 

Ogres CB bērnu literatūras nodaļas 

Krājuma apgrozība 4  

Lasītāja vidējais apmeklējums 10 

 

 

Skaitliskie rādītāji Ogres reģiona bibliotēkās 
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Bērnu-lasītāju skaits ir pieaudzis +82. Bērnu bibliotēku lietotāju skaits pieaudzis Ogres CB 

Bērnu literatūras nodaļā, Ķeguma, Ikšķiles, Jumpravas, Lēdmanes, Mazozolu, Ogresgala, 

Ciemupes, Suntažu bibliotēkās. 

 

Izsniegumu skaits pieaudzis +523. Tas palielinājies Ogres CB,  Ķeguma, Lielvārdes, Ķeipenes, 

Lauberes, Madlienas, Suntažu bibliotēkās.  

 

Apmeklējums samazinājies – 3500. Samazinās datorlietotāju skaits, jo  internets ir sasniedzams 

gandrīz katrā ģimenē. 

 

Lasīšanas veicināšanas pasākumi 
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Lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un skolēniem ir daudzveidīgi un interesanti. 

Visaktīvāk pasākumi tiek organizēti Ogres, Lielvārdes, Lāčplēša un Lauberes bibliotēkās. Ogres 

Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā novadījām 193 pasākumus.  

Daudzās bibliotēkās aktīvi darbojas  radošās darbnīcas (Lauberē, Lāčplēsī, Lielvārdē). Ogres 

bibliotēkā katru mēnesi bērnus iesaistījām dažādos konkursos - gan erudīcijas, gan radošajos. 

Lielu interesi radīja konkursi: 

 Ziemas prieki 

 Izrotāsim Lieldienas! 

 Minam Lieldienu mīklas! 

 Raibā putnu pasaule 

 Mūsu valoda kā krāsaina varavīksne 

 Vasaras burtu salāti 

 Radoši attīstošās spēles 

 Jautrās grāmatzīmes 

 Rudens veltes (Smieklīgākie dārzenīši no papīra) 

 Viss par Ziemassvētku vecīti u.c 
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Viens no veiksmīgākajiem konkursiem - veltījums Valsts valodas nedēļai, šajā 

konkursā labprāt iesaistījās arī atsevišķas klašu grupas. 

 

Ogres pilsētas svētku laikā aicinājām mazos ogrēniešus  piedalīties radošajās darbnīcās, veidojot 

savu grāmatzīmi. Mazuļiem dalījām karodziņus un grāmatzīmes. 

 

 

Valsts svētku mēnesī Ogres Centrālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, iesaistot 

Ogres 1. vidusskolas 3.C un 4.B klases, 

Ģimenes atbalsts dienas centru, kā arī aicinot 

iesaistīties apmeklētājus, veidoja savu Saules 

jostu. Saliekot kopā bērnu zīmētos ornamentu 

fragmentus, tika “izausta” koša un interesanta 

Saules josta, bet, lai apzinātu un iemācītos daudzveidīgos latvju rakstus, skolēni apmeklēja 

nodarbības bibliotēkā. 

Interesantu nodarbi pēcpusdienai ikviens varēja  atrast radošajā darbnīcā - “Mana Saules zīme”, 

kura norisinājās no 10. līdz 17.novembrim. Radošā darbnīca tika plaši apmeklēta tieši 

pirmssvētku dienās, īpašu prieku darboties bērniem radīja ne tik zināmie akvareļu zīmuļi, ko ar 

ūdens palīdzību iespējams izpludināt. Darbnīcā tika izgatavotas Saules zīmes, izmantojot 

visdažādāko tehniku un materiālus – kvīlingu, zīmēšanu, krāsošanu. Visaktīvākie šajās 

nodarbībās bija zēni. 

 

 

 

 

Ogres skolām piedāvājam iespēju padziļināti iepazīties ar šādām tēmām: 

 Mana pilsēta – Ogre. 

 Pār pasauli valda draudzība. (Draudzības tēma literatūrā) 

 Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. 

 Stāsti man, pasaciņa. (Pasaku autori M.Valdbergs, M.Stāraste) 

 Iepazīsties – dažādie literatūras žanri.  (M.Cielēnas, J.Baltvilka, I.Zanderes u.c. darbi) 

 Ž.Verns – zinātniskās fantastikas meistars, nostradamus.. 
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 Ciemos pie Pepijas, Karlsona u.c. (par A.Lindgrēnu) 

 M.Stāraste, rūķi, Zīļuks u.c. 

 Kur dzīvo runcis Francis ( Sveicieni U.Auseklim jubilejā) 

 

 

 

 

 

 

 

Dienā, kad visa Latvija lasīja, lasījām arī mēs. 

 

 

Ogres Valsts ģimnāzijas audzēkņi, sagaidot savas skolas 25.gadadienu, viesojās arī bibliotēkā, 

lasot savu dzeju un  izpildot savas dziesmas, savukārt,  mēs veidojām literatūras izstādi ar 

skolēnu radošajiem darbiem. 

 

 

 

Regulāras nodarbības organizējām pilsētas bērnudārziem. Sadarbībā ar PII Sprīdītis 

metodiķi izveidojām programmu “Izzini pasauli”. Šis sarunu plāns tematiski atbilst bērnudārzos 

apgūstamajai programmai. Nodarbības apmeklē bērni no 3 gadu vecuma. Aktīvi šajā programmā 

iesaistās arī pārējie pilsētas bērnudārzi. Bērnudārzu “Saulīte”, kas atrodas tālu no bibliotēkas, 

apmeklējam reizi mēnesi paši. Katru mēnesi bibliotēka piedāvā 2 sarunu tēmas. 2016.gadā 

novadītas 108 nodarbības. 
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„Pūces skoliņa” ir nodarbību cikls pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. 

Nodarbības notiek Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu  literatūras nodaļā katra mēneša pēdējā 

piektdienā visa mācību gada garumā. Noslēgumā mazie pūčulēni saņem projekta Grāmatu 

starts ietvaros iegūto somiņu, grāmatiņu un pūcīti. 

2016.gada janvāra nodarbības tēma - “Daba un dzīvnieki ziemā”. Nodarbības 

laikā apskatījām grāmatas par ziemu un ziemas priekiem, kā arī prezentāciju par šo 

tematu.  Kopā ar bērniem lasījām pasaku “Leduslācis” no M.Valdberga grāmatas 

“Ziemas burtu pasakas”. Nodarbības noslēgumā bērni krāsoja ziemai veltītus zīmējumus 

- sniegavīru, hokejistu, slidotāju un citus, kā arī apskatīja A.Tobes akvareļu izstādi 

“Latviešu ābece”. 

Februāra tēma - “Ciemos pie lācīša Tobiasa” (veltīta J.Zvirgzdiņa 75 gadu jubilejai). Nodarbībā 

kopā ar mazuļiem apskatījām J.Zvirgzdiņa grāmatas bērniem un prezentāciju par Tobiasu un 

viņa draugiem. Bērni klausījās grāmatas “Tobiasa blēņu stāsti” fragmentu, bet pirkstiņu 

vingrināšanai krāsoja attēlus ar lācīti. 

Marta tēma - ”Nāc, nākdama, Lieldieniņa”. Izstādē  bērniem bija apskatāmas grāmatas par 

Lieldienu tematiku un tradīcijām. Kopā ar bērniem lasījām L.Strautas grāmatu “Ola, kura 

negribēja krāsoties”. Katrs bērns nodarbības laikā izkrāsoja  kādu zīmējumu  par Lieldienu tēmu, 

kā arī  saņēma krāsojamās lapas un dekoru paraugus, lai  darbotos mājās kopā ar vecākiem.  

Aprīļa tēma - “Es savai māmiņai”. Mātes dienai veltītajā nodarbībā  apskatījām grāmatiņas par 

māmiņas un ģimenes nozīmi, sirsnību un mīlestību. Kopā ar bērniem izlasījām L.Brieža dzejoli 

“Labais gariņš”. Bērniem bija sagatavotas apsveikuma kartītes māmiņām un kartiņas  varēja 

izkrāsot un, trenējot rociņu, ierakstīt “mamma” un savu vārdiņu. Nodarbības noslēgumā katrs 

bērns mīļi ar savu izrotāto apsveikumu sveica savu māmiņu. 

Maija tēma - “Atnāk silta vasariņa”. Izstādē bija apskatāmas grāmatas par vasaru, saulgriežiem, 

jaunākās un radošo darbu grāmatas. Kopā ar bērniem tikai pārrunāts stāsts par gliemezi un tā 

māju, jo aktīvajiem mazuļiem pietrūka uzmanības klausīties lasījumu. Kopā ar māmiņu bērni 

pildīja darba lapas, kurās atzīmēja lietas, kas būs nepieciešamas vasarai. Nodarbības radošajā 

daļā bērni  ar iepriekš  sagatavotām figūriņām izgreznoja katrs savu vēdeklīti. 2015./2016. 

mācību gada nodarbību cikla “Pūces skoliņa” pēdējā nodarbībā mazajiem ogrēniešiem tika 

uzdāvināts apsveikums un “Vasaras atmiņu kladīte”- vasaras notikumu atzīmēšanai,  bet 

pastāvīgie  skoliņas apmeklētāji projekta “Grāmatu starts” ietvaros saņēma mugursomas ar 

grāmatu un rotaļlietu - pūcīti.  
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Septembrī skoliņas jaunos dalībniekus iepazīstinājām ar bibliotēkas aizraujošo pasauli, vienu ar 

otru un daudzveidīgajām grāmatām, kas ikvienu aicina lasīt. Taču, lai vienmēr atcerētos, līdz 

kurai grāmatas lappusei esam tikuši - gatavojām jautro stūra grāmatzīmi. 

Oktobra nodarbības temats - „Latvijas meža zvēri ”. Tās laikā apskatījām grāmatas par 

dzīvniekiem, izmantojot uzskates materiālu - kasti ar dzīvnieku attēliem un no dabas materiāliem 

veidotu mežu ar dzīvnieku mājokļiem, pārrunājām dzīvnieku ziemošanas paradumus, bet 

radošajā darbnīcā katrs izgatavoja ezīti un tumšajam laikam iestājoties - atstarotāju.  

Novembris - svētku mēnesis, tika veltīts Latviešu tautas pasakām un teikām. Mazos ogrēniešus  

iepazīstinājām ar pasaku un teiku grāmatām,  katrs sašuva un izrotāja savu cimdiņu, lai kopā 

izlasītu un izspēlētu pasaku par „Vecīša cimdiņu”. Šāda veida pasakas klausīšanās un attiecīgā 

pasaku varoņa kartītes ievietošana papīra cimdiņā veicina bērna prasmi ieklausīties un izvērtēt 

notiekošo. 

Savukārt, svētku nodarbība „Ziemassvētki sabraukuši”, kas notika 15.decembrī, pieskandināja 

ar bērnu čalām visu nodaļu. Mazie „pūčulēni” tika iepazīstināti ar jaunākajām Ziemassvētku 

grāmatiņām, klausījās tautasdziesmas, dzejoļus, grāmatas „Sidraba egle” un „Minces 

Ziemassvētki” pārstāstu, kā arī visi kopā pārrunājām Ziemassvētku tradīcijas. Ar lielu aizrautību 

un rūpību kopā ar māmiņu vai vecmāmiņu  bērni gatavoja svētku dekoru - eglīti vai sniegpārslu 

no papīra. Nodarbības izskaņā katrs izvēlējās savu apsveikumu ”zābaciņu”, ko bibliotēkas rūķi 

bija sarūpējuši mazajiem „pūčulēniem”, bērni veltīja viens otram Ziemassvētku dzejolīšus un 

devās kopīgās rotaļās. 

Katras nodarbības laikā bērni saņem arī uzdevumus, lai kopā ar vecākiem darbotos mājās un 

nostiprinātu zināšanas par jau redzēto un dzirdēto bibliotēkā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

Atraktīvs un jautrs izvērtās decembrī 

organizētais Bērnu rīts. To apmeklēja liels 

skaits mazo lasītāju kopā ar vecākiem. Bērnus 

iepazīstinājām ar Ziemassvētku grāmatām, 

spēlējām spēles, gatavojām eglītes un 

sniegpārsliņas. Organizējām un novadījām arī 

dzimšanas dienas ballīti 1.klases bērniem. 

 

 

 

10.novembrī  Ogres Centrālajā bibliotēkā  tika atklāta fotoizstāde “Bibliobuss”. Tās pirmie 

apmeklētāji bija mūsu mazie kaimiņi no PII Sprīdītis. 

 

 

 

 

Bibliotēku darbinieku 

tālākizglītības vērtējums specializācijā 

Ļoti pozitīvas ir ikgadējās pavasara 

konferences, kuru laikā pārrunājam  aktualitātes 

darbā ar bērniem.  

Seminārā “Bērnu žūrijas norise un inovācijas 2017” piedalījās arī mūsu reģiona skolu 

bibliotekāri. Ogres CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja iepazīstināja Latvijas bibliotekārus ar 

savu pieredzi un ieguva interesantas idejas no citu bibliotēku darba. 

Radoša  un noderīga bija piedalīšanās Stāstnieku konferencē. Lai gan mūsu reģiona bibliotēkas 

šajā projektā oficiāli nav iekļāvušās, tas ir mūsu ikdienas darbs – stāstīšana. 

Katru gadu gaidām tikšanos  Ziemeļvalstu birojā pirms Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas, kuru 

apmeklē vairāki mūsu bibliotēku darbinieki. Gūstam jaunas un noderīgas idejas, kuras realizējam 

savos pasākumos. 
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Lietderīgi, ka šajās konferencēs piedalās kolēģi no citām valstīm, līdz ar to mācāmies novērtēt 

arī pašu paveikto. 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 

Bibliotēkas pamazām pārtop par sociālajiem centriem, kuros bērni pavada daudz brīvā 

laika. Tomēr arvien vairāk ir tādi bērni un jaunieši, kuri šajā laikā grib izmantot tikai datorus un 

WI-FI izklaidei, nevis iepazīties ar  piedāvāto grāmatu un žurnālu klāstu. Tāpēc Ogres CB Bērnu 

literatūras nodaļa katru mēnesi piedāvā dažādus erudīcijas un radošos konkursus. Tajos labprāt 

iesaistās arī tie bērni, kuri ikdienā mazāk lasa, bet vairāk izmanto tikai datorus. Tas paplašina 

viņu redzesloku, bagātina  zināšanas daudzās jomās. 

 Diemžēl, samazinās lasošo skolēnu skaits 8.-9.klasēs, grāmatas vietu ieņem telefoni un 

sociālie tīkli. Šī problēma ir aktuāla jaunatnes vidū visā Latvijā, jo skolēniem pietrūkt laika lasīt, 

mācīties. Internets ir vide, kura prasa ļoti daudz laika. Problēma paliek atklāta, jo bibliotēka 

viena to nevar atrisināt. Tāpēc aktīvi cenšamies strādāt ar pirmskolas vecuma bērniem, kuri būs 

mūsu turpmākie lasītāji. 

 

 

 

 

 

 

Izraksti no veiksmīgākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem 

Ogres reģiona bibliotēkās 

Ogres novada Madlienas bibliotēka 

Madlienas bibliotēku projektu nedēļas ietvaros  apciemoja 1.klases skolēni. Bērnus 

sagaidīja pasaku tēli Lapsa un Vilks. Projekta tēma bija “Pasakas”, bērni noklausījās  nelielu 

stāstījumu par to, kas ir “pasaka”, apskatīja izstādi “Skaistākās pasaku grāmatas”. Bērni bija ļoti 

atsaucīgi un labprāt iesaistījās sarunās, parādot arī savas zināšanas, tika pārlapotas arī 

interesantākās pasaku grāmatas. Pasākuma gaitā tika lasīta pasaka par viltīgo lapsu, kas ir ļoti 

daudzu pasaku galvenais personāžs.  
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Adventes pasākums „Tikšanās ar piparkūku feju Ilzi 

Andriksoni” 

Otrajā adventes svētdienā bibliotēkā ciemojās 

piparkūku “ feja” Ilze Andriksone no Ķeipenes. Ilze ir 

IK “ Ķeipenieši” piparkūku ražotnes vadītāja. Ar 

piparkūku cepšanu un garnēšanu Ilzes ģimenē sāka 

nodarboties jau viņas vecmāmiņa, tālajos 70.gados. “ Ķeipeniešu” piparkūkas ir iemīļojuši gan 

vietējie, gan  blakus pagastu iedzīvotāji, viņu produkcija ir neatņemama sastāvdaļa dažādos 

pasākumos un apkārtējos tirdziņos. Bibliotēkā Ilze sanākušos apmeklētājus, no kuriem lielākā 

daļa bija bērni, iepazīstināja ar savu darbu. Pastāstīja, kā tiek darinātas dažādās krāsainās 

glazūras, kurām krāsa tiek iegūta no mūsu pašu dažādām ogām, līdz ar to visi zīmējumi uz 

piparkūkām ir bez mākslīgajām krāsvielām. Sanākušajiem bija iespēja piedalīties arī 

konkursiņos, mīklu minēšanā un laimēt piparkūkas dāvaniņā. Lielāko prieku mazajiem 

apmeklētājiem sagādāja iespēja pašiem iemēģināt roku piparkūku apgleznošanā. Te nu mazo 

mākslinieku fantāzijai nebija robežu un kopīgi tapa daudz un dažādas piparkūku “ glezniņas”. 

 

Ogres novada Lauberes 

bibliotēka 

Ir notikušas bibliotekārās stundas  līdz 4. klasei – (Pirmā 

iepazīšanās ar bibliotēku, Kā top grāmata, Uzziņu 

literatūra).  

Prasmes un iemaņas tiek apgūtas un attīstītas  radošajās 

nodarbībās: strādāt ar dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās. Bērni gatavo atklātnes, 

apglezno dažādus priekšmetus ar stikla krāsām, gatavo rotas, dekupāžas tehnikā gatavo dažādu 

priekšmetu pārvērtības, apglezno audumu, apgūst filcēšanas prasmes. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes - Skaļā lasīšana: Vasaras garumā, pirms sēšanās 

pie datora, 20 minūtes skaļi lasa kādu no izstādē izliktām grāmatām. 

Vai arī – ceturtdienās pirms biljarda spēles, lasām. 

Rudenī – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā – skaļā lasīšana krēsla stundā sveču gaismā. 

Ziemas mēnešos – pasakas, dzejoļus, tautasdziesmas. 

Ogresgala bibliotēka 

Gadu gaitā bibliotēkas bērnu nodaļai ir izveidojusies sadarbība ar Ogresgala Ģimeņu atbalsta 

bērnu dienas centra darbiniekiem, PII “Ābelīte” un Ogresgala pamatskolas jaunāko klašu 
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skolēniem. 2016.gada sākumā, 3 mēnešu garumā, tika rīkots erudīcijas konkurss vairākās kārtās, 

sadarbībā ar Ģimeņu atbalsta bērnu dienas centru par veselību, par Latvijas putniem un 

novadpētniecību. Bērni meklēja atbildes uz bibliotēkas sagatavotiem āķīgajiem jautājumiem, tos 

attēlojot plakātos, kurus glīti noformētus iesniedza bibliotēkā. Novadpētniecības viktorīnā bērni 

meklēja pazīstamas vietas Ogresgala pagastā pēc bibliotekāru sagatavotajām fotogrāfijām, 

tādējādi parādot savu vērīgumu mūsu pagasta pazīšanā. 

Noslēdzot mācību gadu, tika rīkots sezonas noslēguma pasākums ar sacensībām un viktorīnām 

par iegūtajām zināšanām erudīcijas konkursā. Tika sumināti arī “Bērnu Žūrijas” lasītāji. 

Aktīvākajiem skolēniem tika pasniegtas piemiņas balviņas un diplomi. Svētku pēcpusdienas 

kulminācijā tika ēsts kliņģeris. 

No aktīvākajām Ogresgala pamatskolas klasēm, kas apmeklējušas bibliotēku 2016.gadā, ir 

4.klase ar klases audzinātāju Ainu Krinbergu. Enerģiskās skolotājas vadībā, skolēni bija 

iestudējuši fragmentus no R.Skrebeles darba “Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”, ko 

izrādīja arī bibliotēkā bibliotekārās stundas laikā. 

Gada nogalē skolas bērnus un pieaugušos priecēja pasākums kopā ar Līgatnes dabas taku 

pazinēju un zvērkopi Velgu Vītolu, kas ar lielu aizrautību pastāstīja par Latvijas mežu iemītnieku 

dzīvi, paradumiem un cilvēku attieksmi pret dabu. V.Vītola demonstrēja pašas uzņemtos 

fotomirkļus, kur viņas “audzēkņi” iemūžināti dažādās interesantās pozās un dzīves situācijās. 

Ogres novada Taurupes bibliotēka 

Radošās darbnīcas: „Kļavu lapu brīnumi”, „Gatavojam sniegpārslas, eglītes, eņģelīšus no 

papīra”.  

Zīmējumu konkursi: „Grāmatu Karaliene”, „Ar sauli sirdī – J.Zvirgzdiņam 75”. 

Izstādes: „Latvija dzied un dejo”, „Septembris. Rainis. Dzeja.”, „Kur mācīties?”, „Rudens 

vitamīni”. 

Akcijas: „Interneta drošības dienas”, „E-prasmju nedēļa (sameklē tīmeklī Letonika.lv, ocb.lv, 

lnb.lv, u.c.)”. 

Taurupē 2016.gada 16.septembrī notika tikšanās ar rakstnieci, taurupieti, skolotāju, grāmatas 

“Pilnmēness nakts zieds” autori Ingunu Dimanti. Autore mudināja skolēnus rakstīt spoku un joku 

stāstus, jo viņi mācās vecajā Taurupes muižā ar savu vēsturi un noslēpumiem.  

Lasīšanas maratoni: 

- „Jura Zvirgzdiņa grāmatas”; 

- „Bērnu žūrija – 2016”. Noslēguma anketas aizpildīja 14 dalībnieki.    

Ķeguma pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 
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Ķeguma novada bibliotēka jau piecpadsmito gadu iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā 

"Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija", kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 

2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts 

Kultūrkapitāla fonds, lai veicinātu lasīšanas aktivitātes skolēniem, kuri, savukārt, tajā sāk 

iesaistīt arī vecākus. 2016.gadā Ķeguma bibliotēkas dalība projektā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku 

žūrija – 2016” tika atbalstīta ar bukletiem, plakātiem un dāvanu magnētiņiem.  Visu grāmatu 

kolekciju iegādājāmies paši par pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 2016.gadā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku  Žūrijas”  projektā sākotnēji pieteicās 69 dalībnieki, bet projekta 

galamērķi sasniedza 46 bērni no  5+ līdz 15+ gadiem un 9 vecāki. Jāsaka, ka ekspertu darbs 

paveikts godam, jo 6 eksperti izlasīja vairākas vecuma grupas.  

Tradicionāli decembra vidū bibliotēkā tika rīkots projekta „Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija – 

2016” noslēguma pasākums – „Lasīšanas svētki”, kas ekspertos rada lielu interesi, jo katru gadu 

cenšamies pasākumu padarīt interesantāku. Šogad ekspertu vecuma grupām 5+, 9+, 11+  bija 

jāsaliek pirmo trīs grāmatu uzvarētāju vāku puzles,  un jāatceras grāmatas nosaukums. Vāka 

attēlu uz lapas izprintējam tā, lai nav redzams nosaukums un autors. Ekspertiem tas izraisīja 

aizrautību un jautrību. Lūdzām arī nedaudz atcerēties grāmatas sižetu, ko bērni labprāt, cits citu 

papildinot, atstāstīja, un tas, savukārt, apstiprināja žūrijas ekspertu nopietno pieeju lasīšanas 

darbam.  Vecākajai grupai 15+ un vecākiem bija sagatavoti izmeklēti citāti no grāmatām -  

uzvarētājām. Arī šis darbiņš bija interesants. Jaunieši un vecāki centās atcerēties vasarā izlasītos 

darbus, autorus un grāmatu nosaukumus, kas īstenībā dažai grāmatai nemaz nebija tik vienkārši. 

Katrs eksperts saņēma  Ķeguma novada bibliotēkas Pateicību un veicināšanas balvas - Bērnu 

Žūrijas magnētiņu, un izspēlējām loteriju. Īpašā balva – vērtīga grāmata tika dāvināta tiem 

lasīšanas ekspertiem, kuri visaktīvāk gaidīja, izlasīja un pirmie aizpildīja anketas,  kuri izlasīja 

vairākas vecuma grupas,  pašam jaunākajam lasītājam - bērnudārza audzēknim, un veicināšanas 

balvas tika arī mammām. Pasākuma noslēgumā pēc labi paveikta darba žūrijas ekspertus gaidīja 

lielais konfekšu grozs. 

Birzgales bibliotēka 

2016.gads bija mūsu novadnieka eposa ‘’ Lāčplēsis’’ autora Andreja Pumpura 175.jubilejas 

gads. Tas rosināja padziļināti izvērtēt izcilā dzejnieka nozīmi Latvijas un citzemju kultūrvēstures 

procesos. Kopā ar skolēniem un pagasta iedzīvotājiem 22.septembrī, Andreja Pumpura 

dzimšanas dienā, devāmies uz Rīgu, lai turpinātu jau gadiem veidoto tradīciju – kopā ar 

Lielvārdes muzeja un Rīgas 11.pamatskolas (kurai dots Andreja Pumpura vārds) pārstāvjiem 

Lielajos kapos godinātu Andreja Pumpura  piemiņu. Pēc piemiņas pasākuma devāmies uz 
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J.Misiņa bibliotēku, lai iegādātos interesantu suvenīru. Visi pirmoreiz piedalījāmies šādā 

pasākumā – Latvijas pasta par godu A. Pumpura 175.jubilejai izdotās pastmarkas pirmās dienas 

zīmogošanā. Nopirkām arī īpašu aploksni, uz kuras attēlotas Kokneses pilsdrupas 19.gs. otrajā 

pusē un vairāki eposa ‘’Lāčplēsis’’ pirmie izdevumi. Atceļā ar vainagu, ziediem un svecēm 

saposām arī A.Pumpura piemiņas vietu mūsu pagastā. Pasākums noslēdzās Lielvārdes muzejā, 

kur notika literāra pēcpusdiena’’ Andrejam Pumpuram 175’’. Turpat tika svinīgi atvērts jaunais 

eposa’’ Lāčplēsis’’ izdevums. Visu septembra mēnesi Birzgales bibliotēkā bija skatāma 

Andrejam Pumpuram veltīta darbu izstāde. 

23.martā Birzgales pamatskolas 2.klases skolēni ar savu audzinātāju ciemojās bibliotēkā 

pasākumā ‘’Manas jaukās Lieldieniņas’’. Skolēni iepazinās ar zīmējumu izstādi’’ Pavasara 

noskaņās’’. Bibliotekāre pastāstīja par Lieldienu tradīcijām, par literatūru, kas stāsta gan par 

Kristus tradīcijām, gan senajām tautas tradīcijām. Kopā ar skolēniem krāsojām un izrotājām 

Lieldienu olas. Šos dekorus iekārām izplaukušos bērza zaros kā simbolu pavasarim. Bibliotekāre 

bija saņēmusi zvanu no Lieldienu zaķa, kurš aicināja bērnus atrast viņa vēstuli, kura bija 

paslēpusies grāmatu plauktā. Kad vēstule veiksmīgi tika atrasta, tajā bija rakstīts: ‘’Ja atminēsiet 

šīs mīklas, tad būs zaķa pārsteigums!’’ Bija jāuzmin sešas mīklas gan par olām, gan pūpoliem, 

gan par pavasari, gan šūpolēm. Kad šis darbiņš tika pabeigts, tad kopīgi meklējām bibliotēkas 

telpās Lieldienu zaķi, kurš bija atnesis bērniem krāsainas Lieldienu olas. Pasākuma noslēgumā 

kopā ar skolēniem, kuri palīdzēja noformēt svētku galdu, dzērām tēju, cienājāmies ar saldumiem 

un dalījāmies atmiņās par Lieldienu tradīcijām ģimenēs. Skolēni ļoti daudz zināja stāstīt par 

Lieldienu tradīcijām, kuras uzzinājuši gan no vecākiem, gan gūstot informāciju no klases 

audzinātājas stāstītā. Jautri pavadītais laiks rosināja domu satikties pēc mēneša, lai pārrunātu par 

jaunākajām bērnu grāmatām, kuras būtu interesanti izlasīt vasaras brīvlaikā. 

 

 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 

Bibliotēku nedēļā un karjeras nedēļā iepazīties ar bibliotēku un uzzināt par bibliotekāra profesiju, 

ciemos bija atnākušas vairākas bērnudārza sagatavošanas grupiņas, gan skolu pirmo klašu 

kolektīvi. Bērni vienmēr vispirms iepazīstas ar  bibliotēkas labo gariņu – Margaritas Stārastes 

zinātkāro zīmuli – Sārtuli, kurš ikdienā no plaukta augstumiem noskatās uz čaklajiem 

apmeklētājiem. Allaž tiek atvēlēts arī brīvais laiks, lai bērni var pēc sirds patikas izšķirstīt 

grāmatas un žurnālus. Karjeras nedēļā bērniem bija iespēja pašiem izmēģināt roku grāmatu 

elektroniskajā izsniegšanā mācību ALISĒ. 
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Jautrus un interesantus brīžus lasītājiem sagādāja  novadniece, māksliniece un 

rakstniece Linda Kukare-Aldersone, stāstot par saviem Lielmeža iemītniekiem un viņu 

neparastajiem piedzīvojumiem pilsētā. Līdzi māksliniecei bija atbraukušas vāverīte 

Dženija un trusenīte Enija, kā arī cienījamais Eža kungs. 

Saturīga izvērsās tikšanās ar Lielvārdes pamatskolas 2.klasi. Bērni stāstīja par savām 

vismīļākajām mācību gada laikā izlasītajām grāmatām. Bibliotekāri, savukārt, iepazīstināja ar 

tām grāmatām, kuras būtu ieteicams izlasīt vasarā. Lai atsvaidzinātu zināšanas, bērni minēja 

mīklu par bibliotēku, komandās sacentās putnu vārdu salikšanā pa zilbēm no sagrieztām un 

sajauktām kartītēm. 

Pavasarī vesels pasākumu cikls bija veltīts Jurim Zvirgzdiņam un viņa grāmatu varoņiem. 5.un 

6.klašu skolēni lasīja „Konteineru meitenīti Rudīti”, mēs iepazīstinājām viņus ar rakstnieka 

interesantākajiem dzīves faktiem. Bijām sagatavojuši ar dzimto valodu saistītus Rudītes prāta 

asināšanas uzdevumus, kas izrādījās gana grūti, jo bērni nebija saskārušies ar senvārdiem, 

nezināja, kas ir šarāde un ar grūtībām prata izskaidrot tīrā latviešu valodā žargonvārdus. 

Pirmo un otro klašu bērni, mazliet uzzinājuši par rakstnieku, iepazinās ar Jura Zvirgzdiņa 

kolekcijas lāčukiem un viņu piedzīvojumiem. Bija iespēja šķirstīt milzum daudz rakstnieka 

grāmatu. Kolēģe bija sagatavojusi jauku dāvaniņu katram klausītājam – taumatropu, kas 

nodrošināja lācīša Tobiasa lidojumu ar gaisa balonu. 

Vasarā par godu bibliotēkas dzimšanas dienai bijām izsludinājuši konkursu 

„Mana sapņu bibliotēka”. Telpiskos modeļus saņēmām tikai trīs, bet bija diezgan daudz 

zīmējumu, kurus varējām izlikt apskatei mūsu ciemiņiem. 

Dzejas dienas ieskandināja Vitauta Ļūdēna dzejolīši E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas pirmo un otro klašu skolēnu izpildījumā. Cikla nosaukums bija „Skrien pa 

gaisu traktoriņš”. Traktoriņš tiešām kopā ar mākonīšiem šūpojās logā, un papildināja 

improvizēto skatuvīti, uz kuras kāpa jaunie dzejas runātāji. 

29.septembrī kopā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Jāņa 

Rozes apgādu organizējām tikšanos ar islandiešu rakstnieci Oidiru Avu Olafsdotiru. Kaut 

gan darba dienas vidū klausītāju bija maz, tikšanās izdevās sirsnīga un pārdomu rosinoša. 

Rudenī sanāca mazliet paceļot kopā ar Jura Zvirgzdiņa lācīti Tobiasu. E.Kauliņa 

Lielvārdes vidusskolas 2.c klases bērni bija sagatavojuši savu prezentāciju par Somiju, 

mēs, savukārt, pastāstījām par mūsu kaimiņvalsti  Lietuvu un iepazīstinājām ar bibliotēkā 

pieejamajām lietuviešu rakstnieku bērnu grāmatām. Bijām iecerējušas pasākumu ciklu, 

lai apceļotu tās valstis, kuras bija apceļojis Tobiass grāmatā „No Rīgas līdz Rīgai”, tomēr 
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nesaņēmām pārāk lielu atsaucību no klašu kolektīviem, tādēļ šis pasākums palika vienīgais. 

Kā ik gadu, vispieprasītākie Lielvārdes skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs ir 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi. Faktiski mums allaž sanāk vesels Ziemeļvalstu 

bibliotēku mēnesis. Izmantojot ieteikumus un liekot lietā izdomu, cenšamies padarīt lasījumus 

aizraujošākus, izzinošākus, tādus, lai bērni vēlētos pēc tam paši izlasīt grāmatas, no kurām tiek 

lasīts fragments. Piedomājam, lai bērniem būtu iespēja pašiem kaut ko radoši darboties, kā arī lai 

katram paliktu kāds sīkumiņš piemiņai. Šogad tās bija grāmatzīmes ar visu Ziemeļvalstu 

karogiem, kurus pēc tam varēja pētīt un atpazīt. 

Tematiskās izstādes ir neatņemama bibliotēkas ikdienas satāvdaļa. 2016.gads ir bijis 

bagāts ar apmēram 30 dažādām izstādēm. Bijusi iespēja iepazīt Gada putnu, dzīvnieku, augu..., 

izpētīt, kā būvēt putnu būrīti, iepazīties ar Latvijas puķu un kukaiņu pasauli, izvēlēties aktīvāko 

atpūtas veidu vasarai un atrast skaistāko ceļojuma mērķi Latvijā. Apmeklētājus priecējuši arī 

bērnu darbiņi – Žūrijas grāmatu un Vitauta Ļūdēna dzejoļu ilustrācijas, sapņu bibliotēkas modeļi. 

Un vēl daudz kas cits. Kolēģe allaž cenšas izstādes padarīt interesantākas, pievienojot tām 

iespēju ikvienam līdzdarboties. Putnu būrīšu gatavošanas padomu izstādes laikā bērni no 

sagatavotajiem šabloniņiem varēja izgatavot mazu papīra putnu mājiņu. Izstādē par ziediem bija 

dots uzdevums, sameklēt tos ziedus, kuri, no izstādē redzamajiem, zied mūsu parkā. Līdz ar 

helovīnam veltīto izstādi, ikviens varēja izgatavot savu spociņu, Masku izstādē – gatavot savu 

masku. 

Nopietnākas radošās darbnīcas turpinās nedēļas garumā. Tās saistītas ar ikgadējiem 

svētkiem. Un, protams, sasaucas ar izveidotajām izstādēm. Valentīna dienas izstāde un 

Sirsniņdarbnīca. Lieldienu izstāde un rotājumu gatavošana. Māmiņu dienas izstāde un dāvaniņu 

darbnīca. Lielā Rūķu radošā darbnīca, Ziemassvētkus gaidot, kas jau vismaz 5 gadus pēc kārtas 

noslēdzas ar piparkūku cepšanu bibliotēkā! Smarža rada svētku noskaņu un katram tiek pa 

gardumiņam. Atsaucība ir ļoti liela, un katri svētki tiek gaidīti darbojoties un radot ko jauku no 

visvienkāršākajiem un ikdienā pieejamiem materiāliem, neieguldot milzu līdzekļus, tikai mazliet 

izdomas un pacietības.  

Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēka 

Lai popularizētu grāmatas un rosinātu vēlmi lasīt, piedalāmies projektā ''Bērnu/Jauniešu un 

vecāku žūrija”.   Jo tikai lasot grāmatas, bērni var kļūt domājošāki, izglītotāki un iejūtīgāki. 

Draudzība ar grāmatu   tuvina bērnus un vecākus.    Sadarbojamies ar E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas jaunākajām klasēm un PII "Pūt, Vējiņi "sagatavošanas grupu. 2016.gadā Bērnu 

žūrijā piedalās  150   eksperti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, klāt nākuši 16 eksperti. Grūtāk ir ar 
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11+  un 15+   grupas ekspertiem. Ekspertu grupā 11+ no sākuma pieteicās 13 dalībnieki, līdz 

finišam nokļuva tikai 6. Savukārt, grupā 15+ pieteicās 6 dalībnieki, līdz noslēguman tika 1 

eksperts. Vecāku žūrijā iepriekšējā gadā piedalījās 3 eksperti. Šogad  skaits nedaudz audzis - 5 

eksperti.  Ar jaunāko klašu skolēniem organizēti pasākumi žūrijas grāmatiņām: L.Briedis 

"Saputrotā putra" , M.Cielēna  ''Bērzu ballīte ", I.Samauska "Muša, kura gribēja būt lidmašīna". 

Bērni zīmēja, atcerējās interesantākos notikumus no grāmatām un iepazinās ar konkrēto autoru 

daiļradi. 

 

  Gada sākumā notika vairāki 

pasākumi, kuri veltīti iepriekšējā gada Bērnu 

žūrijas noslēgumam. Šajos pasākumos 

apkopojām rezultātus, kronējām grāmatas - 

uzvarētājas. Rīkojām konkursu "Gudrs, vēl 

gudrāks!'', kurš lika atsaukt atmiņā dažādus 

atgadījumus no žūrijas grāmatiņās izlasītā. 

 

 

 

 

 Jautra kopā būšana ar saviem draugiem 

izvērtās  pasākumā "Valentīndienas draugu 

tusiņš". Bija sagatavotas interesantas spēles, 

rotaļas un jautras atrakcijas. 

  

Latviskās tradīcijas kopjam, atzīmējot Mārtiņdienu, Miķeļdienu, Lieldienas u.c.   

„Lieldienu rītiņā, agri gāju šūpoties”, bērni bija sagatavojuši krāsainus plakātus ar 

tautasdziesmām. Kopīgi lasījām ticējumus, iemācījāmies rotaļas, risinājām  īpašus 

uzdevumus. Un, protams, vislielākā jautrība ir, ripinot olas un ejot rotaļās. 

 

 

  Jaunāko klašu skolēniem 

rīkojām tematiskus pasākumus, veltītus 

gadalaikiem, jo katrs gadalaiks pie mums 
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atnāk ar pārmaiņām dabā. Pasākums "Pavasari gaidījām!''- putni atgriežas, daba mostas. Dzejoļi 

mijās  ar teikām, ticējumiem, dziesmām un ceļojumu dabas grāmatu pasaulē. 

Katru gadu par tradīciju ir kļuvuši Dzejas dienu pasākumi, kurus krāsainus un skanīgus padara  

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.-4.klases audzēkņi un audzinātājas: M.Dāliņa, S.Logina, 

I.Mūrniece, Z.Ziņģe un A.Ziediņa. 

 

   

Kad mīļāko autoru dzejoļi izskanējuši, dzejnieka lomā varēja iejusties katrs, sakārtojot 

kāda autora dzejoļa rindas tā, kā viņam liktos pareizi. Jaunizveidotos dzejoļus nolasījām - bija 

interesanti.  Noslēgumā noklausījāmies dzejoļa orģinālu.  Tematisks pasākums "Sniegpārslu 

virpulī griežās baltas pasakas un dzejoļi" - skanēja bērnu sagatavotie dzejoļi, kurus viņi skaitīs 

pie Ziemassvētku eglītes. Kopīgi minējām ziemīgas mīklas, pārrunājām šo svētku tradīcijas un 

ielūkojāmies Ziemassvētku rūķu grāmatu izstādē. 

           

 Jauks izvērtās pasākums "Margaritas Stārastes pasaku dārzs". Pasākuma dalībnieki 

bija paņēmuši līdzi savas mīļākās šīs autores grāmatiņas un par tām pastāstīja. Dažas bija ar 

krietnu gadu nastu, jo tās savā bērnībā bija lasījušas vecmāmiņas. Aplūkojām  fotogrāfijas un 

uzzinājām interesantus notikumus no rakstnieces bērnības.  Likām  puzles ar grāmatu attēliem un 

kopīgi rakstījām  nobeigumu autores pasakai "Saulīte". Katra pasākuma noslēgumā bērni saņem 

īpašas grāmatzīmītes, kuras viņiem atgādinās par šo bibliotēkas apciemojumu. 
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Bez tematiskiem pasākumiem  tiek rīkoti grāmatu lasījumi. Pēc tematikas tie ir dažādi. Ir lasīti 

autora (jubilāra) grāmatu fragmenti, dzejas lasījumi svētkiem par godu, pasaku lasījumi. 

 

  

       

Mūsu uzdevums ir rosināt un 

iesaistīt bērnus dažādās aktivitātēs, kuras 

kaut attālināti saistītas ar grāmatu un 

lasīšanu. Tie būtu dažādi konkursi un 

radošās darbnīcas, kur var izpausties un apgūt jaunas lietas. Ziema ir tas gadalaiks, kad 

vakari kļūst tumšāki un mums biežāk gribās iedegt svecītes. Radošajās darbnīcās lējām 

svecītes, veidojām dekupāžu svecītēm un zīmējām savu sapņu svecīti. 

  

  

Pavasarī - radošajās darbnīcās bērni izkrāso taurenīšus, kuri vēlāk rotā bibliotēkas logus. Pirms 

Līgo vakara zīmē pļavas puķes un pārrunā svētku tradīcijas. Šis gads mūsu pilsētai bija svētku 

gads - atzīmējām 815.jubileju! Radošajās darbnīcās zīmējām apsveikumus un stāstījām par 

savām mīļākajām vietām Lielvārdē. 

     

 Rudenī, Miķeļdienas radošajās darbnīcās no kastaņiem un zīlēm meistarojām 

dažādas figūriņas. Bērniem stāstījām par Miķeļdienas svinēšanu, tradīcijām.  
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Arī Mārtiņdienā radošās darbnīcas dalībnieki priecēja apmeklētājus ar skaistu izstādi.               

Kad aiz loga sāk virpuļot pirmās sniegpārslas, mūsu radošajās darbnīcās notiek rosība. 

Bibliotēkā jārada ziemas noskaņa. Jau vairākus gadus bibliotēkā darbojās Ziemassvētku rūķu 

darbnīca.  Rūķīši čakli gatavo   Ziemassvētku apsveikumus un mīļas dāvaniņas. 

        

Neskatoties uz jauno tehnoloģiju piedāvājumiem, ir svarīgi bērnos saglabāt un attīstīt spēju 

komunicēt. Tāpēc mēs cenšamies iesaistīt bērnus  kopīgās galda spēlēs un citās aktivitātēs. 

Pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvājam rotaļu stūrīti, kur viņi labprāt pavada 

savu laiku, kamēr vecāki izvēlas grāmatas, vai izmanto internetu. Bērniem piedāvājam 

krāsojamās lapas, jo viņiem patīk izkrāsot un zīmēt. Kopā ar vecākiem bērni var apskatīt 

krāsainās bilžu grāmatiņas.  

Bērnu krājuma satura atklāsmei un lasītāju interešu padziļināšanai organizējam literatūras 

izstādes. Katru tematisko pasākumu papildina aktuāla izstāde. Esam iepazīstinājuši lasītājus ar 

izstādēm, kuras stāsta par kāda rakstnieka bērnu grāmatām - M.Stāraste, L.Briedis, R.Dāls, 

Ē.Kūlis u.c.     Ar izstādi - Gribam visu zināt! aicinājām mazos lasītājus paceļot enciklopēdiju 

pasaulē. Lai  brīvlaiks neliktu garlaikoties, palīdzēja izstāde - Aizraujoši darbiņi VASARAS 

brīvdienām. Dažādu autoru daiļrade veidoja izstādi - Grāmata + Es = Draudzība. Latviskās 

gadskārtas iepazīstam caur izstādēm un katram gadalaikam tiek veltīta atbilstoša izstāde. Arī par 

jauno grāmatu  izstādēm lasītāji ir gandarīti. 
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Ciemupes bibliotēka 

Projektā, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016, iesaistījās 13 skolēni un 1 pieaugušais. Līdz 

gada beigām eksperti izlasīja 61 (pērn 52) žūrijas grāmatu. Par iespēju piedalīties lasīšanas 

veicināšanas programmā, bērni tika informēti gan bibliotēkas sociālajos tīklos, gan uz vietas 

bibliotēkā. 

2016.gadā turpinājās sadarbībā ar Ciemupes Ģimenes atbalsta dienas centru. Ik mēnesi 

bibliotēkā notika informatīvā pēcpusdiena. Stāstīju par vienu no Latvju rakstu zīmēm (Austras 

koks, Jumis, Saules zīme) un par kādu aktuālu tēmu (Pērtiķa gads, Sveču diena, gājputni). 

Kopumā notika 3 informatīvās pēcpusdienas. Piedalījās vidēji 7 bērni. Šī sadarbība neturpinājās 

visa gada garumā ĢADC audzinātājas slimības dēļ. 

8.septembrī – Starptautiskajā lasītprasmes dienā, bibliotēkā risinājās ātrlasīšanas konkurss. 

Konkursā piedalījās 7 bērni. Minūtes laikā bija skaļi jālasa fragments no grāmatas. Uzvarētāju 

noteica pēc izlasīto vārdu skaita minūtē. Bērni uzrādīja vecumam atbilstošus rezultātus. 

 

 

 

8.NOVADPĒTNIECĪBA 
(sagatavoja OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme) 

 

 

Ogres Centrālajā bibliotēkā novadpētniecības darbs tiek veikts daudzu gadu garumā. 

Novadpētniecības krājumā ir materiāli par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar 

Ogres reģionu, aptverot tā patreizējās un vēsturiskās robežas. Tās ir publikācijas no žurnāliem, 

laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem par ievērojamiem cilvēkiem, institūcijām, 

notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem Ogres pilsētā, Lielvārdes, Ķeguma, 

Ikšķiles un Ogres novados. 

Novadpētniecības krājumā pieejami:    

 Novadnieku darbi daiļliteratūrā (ar zīmogu marķēti) atrodas Abonementā un zinātņu 

nozarēs (atrodas Novadpētniecības plauktā) 

 Personāliju un nozaru tematiskās mapes 

 Grāmatas par novadu un novadniekiem 

 Audio un video materiāli par novadu un novadniekiem 
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Kopš 2001.gada tiek veidota Novadpētniecības datu bāze, kur apkopoti novadpētniecības 

tematikai atbilstoši analītiskie apraksti. Bibliogrāfiskie ieraksti tiek papildināti ar elektroniskās 

informācijas pievienošanu – saites uz apraksta elektronisko resursu. Piemēram, Ogres novada 

domes preses izdevumu „Ogrēnietis” un vietējo preses izdevumu „Ogres Vēstis Visiem”,  Ogres 

novada pašvaldības portālu www.ogresnovads.lv, , kā arī portālu www.ogrenet.lv un  

www.daugavasbalss.lv, interneta vietnēm. 

 Izveidota un tiek papildināta datubāze Novadnieku kalendārs - pamatinformācija par 

ievērojamiem novada cilvēkiem – dzīves dati, nodarbošanās. 

Novadpētniecības plauktā pieejamas aptuveni 160 tematiskās mapes ar iegūtajiem materiāliem. 

Novadpētniecības mapes vēl joprojām tiek aktīvi izmantotas, īpaši skolēnu Projektu nedēļu 

ietvaros, rakstot ZPD darbus, organizējot pasākumus, gatavojot prezentācijas.  

Novadnieku darbus – daiļliteratūras grāmatas esam iepludinājuši kopējā  Abonementa krājumā, 

pirms tam tās marķējot ar Novadpētniecības zīmogu. Līdz ar to novadnieku daiļliteratūras 

grāmatu apgrozījums ir palielinājies – tās ir kļuvušas pieejamākas lasītājiem, kas nebija 

iespējams, tām atrodoties Novadpētniecības zonā Lasītavā. 

2016.gadā sniegtas aptuveni 310 dažāda veida uzziņas (mutiskas, elektroniskas, telefoniskas). 

Uzņēmumam SIA “Fazer Latvija” 2016.gadā apritēja 70 gadu jubileja. Stiprinot sadarbību ar 

vienu no lielākajiem Ogres novada uzņēmumiem, 20.aprīlī aicinājām SIA “Fazer Latvija”  

pārstāvjus uz Ogres Centrālo bibliotēku, lai klātienē bibliotēkas lietotāji un Ogres novada 

iedzīvotāji iepazītos ar uzņēmumu un viņu ražoto produkciju.  

 Prezentācijas laikā  tika atklāta Ogres Centrālās bibliotēkas veidotā novadpētniecības  izstāde 

par uzņēmumu “Fazer Latvija”.  

                       

Lai papildinātu SIA “Fazer Latvija” vēstures materiālu klāstu, uzņēmumam tika sagatavotas un 

nodotas Ogres Centrālās  bibliotēkas savākto Novadpētniecības materiālu kopijas. Izstādes 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.daugavasbalss.lv/
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joprojām ir viena no biežāk izmantojamām darba metodēm, lasītāju iepazīstināšanai ar 

novadpētniecības materiāliem. 

Informāciju par gaidāmajām izstādēm publicējam  Ogres CB mājas lapā  www.ocb.lv , arī Ogres 

novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv, , kā arī portālos www.ogrenet.lv un  

www.daugavasbalss.lv, kā arī Ogres novada pašvaldības izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis”. 

2016.gadā tika izveidotas 16 novadpētniecības izstādes: 

“Maestro Raimonds Pauls”, “Ogrei 88”, “Dzimusi skatuvei – Dzintra Klētniece”, “Andrim 

Jakubānam – 75”,  “Aleksis Mierlauks”, “Imantam Skrastiņam – 75”, “Tulkotājs – tilts starp 

kultūrām”, “Komponists Kārlis Kažociņš”, “Aktieris un režisors Gunārs Cilinskis”, “Es nevaru 

bez gaismas stara. Dzejniece Velta Kaltiņa”, “Savas tautas dēls. Andrejs Pumpurs”, “Ivandei 

Kaijai – 140”, “Dzeja=sirds. Dzeja=doma. Dzeja=sirdsdoma”, “Rakstniekam Roaldam 

Dobrovenskim – 80”, “Fiziķis, pedagogs, politiķis  - Juris Zaķis”. 

“Gaismas vedējs BIBLIOBUSS”    

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres 

novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) rezultātā Ogres Centrālā bibliotēka īstenoja projektu 

“Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta””.  

Tā mērķis bija papildināt Novadpētniecības kolekcijas materiālus - ar sarunu cikla palīdzību 

savākt, apkopot un radīt pieejamus sabiedrībai Ogres novada iedzīvotāju atmiņu stāstus par 

Ogres pilsētu un novadu digitālā formātā. 

Tika īstenoti 6 atmiņu vakari par dažādām tēmām: 

16.augustā Velta Pētersone, Rozalija Galvanovska, Gunārs Freidenfelds un Jānis Arvīds Krastiņš 

dalījās savās atmiņās par darbu Ogres rajona Kultūras nodaļas vadītāju amatā un darba gaitās 

piedzīvoto. 

14.septembrī Vitauts Mihalovskis un Georgs Gutpelcs stāstīja par sporta aktivitātēm Ogrē. 

Atmiņās par mūzikas un mākslas skolu tapšanu un darbu tajās 20.septemberī dalījās Maija 

Bogdanova, Guntis Pļavnieks, Dimitrijs Grozovs un Pēteris Aulmanis. 

26.oktobrī  Ilga Rēdmane, Nora Kaimiņa un Aigars Kuzmins kavējās atmiņās par izglītības 

iestāžu darbu Ogrē un pārmaiņām tajās.  

1.novembrī par žurnālistu darba aizkulisēm stāstīja Vineta Briška un Inta Bērziņa.  

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.daugavasbalss.lv/
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Neizpalika arī stāsti par bibliotēku darbu – 14.novembrī tajos dalījās Aija Pulkstene, Iveta 

Skrebele. 

16.novembrī Ogres Centrālajā bibliotēkas  Pasākumu zālē uz noslēguma pasākumu pulcējās 

Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri ar savām atmiņām un stāstiem piedalījušies projektā,  

un papildinājuši Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju. 

 

Pasākums iesākās ar klusuma brīdi, pieminot vienu no stāstniekiem – 10.novembrī mūžībā 

aizgājušo mākslinieku, pedagogu, ilggadējo Ogres Mākslas skolas direktoru un Ogres Goda 

pilsoni Pēteri Aulmani. 

 

Pateicībā par dalību projektā un dalīšanos savās atmiņās ikviens stāstnieks no Ogres Centrālās 

bibliotēkas saņēma ziedus un pateicības rakstu. 

Savāktais novadpētniecības materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai 

valstij 100.dzimšanas dienā. Tas ir unikāls, jo līdz šim nav realizēta ideja, kad vietējo iedzīvotāju 

atmiņu stāsti būtu fiksēti audio un video formātā, ar mērķi to saglabāt un padarīt pieejamu 

nākamajām paaudzēm. Materiāls ikvienam interesentam pieejams Ogres Centrālās bibliotēkas 

mājas lapā www.ocb.lv. 

Bibliotēkas novadpētniecības darbiniece ir ieguvusi jaunas zināšanas un pieredzi, piedaloties:  

-  Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā bibliotēku novadpētniecības ekspertu 

paneļdiskusijā, kas notika 2016. gada 9. jūnijā Mazajā zālē. 

- šī gada  septembrī apmeklējot, Rīgā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku 

attīstības centra, sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku, organizēto Latvijas bibliotēku 

novadpētniecības konferenci. 

Īstenojot projektu “Ogrēnieši stāsta’, izveidojās cieša sadarbība ar Ogrē cienījamiem cilvēkiem. 

Radās pat tāda kā bibliotēkas atbalsta grupa (Velta Pētersone, Rozālija Galvanovska, Ilga 

Rēdmane), kura aktīvi pauda savu atbalstu jaunas bibliotēkas nepieciešamībai Ogres pilsētā, 

personīgi dodoties vizītē pie pilsētas vadības. 

Noturīga un regulāra sadarbība joprojām ir ar Ogres novada pašvaldības laikrakstu “Ogrēnietis”. 

Reģiona bibliotēkas papildina savus novadpētniecības materiālus ar aktualitātēm savā apkaimē 

– to īpašo, kas raksturīgs katrai konkrētai vietai. Katrā bibliotēkā ir gan tematiskās mapes, gan 

http://www.ocb.lv/
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pašvaldību preses izdevumi un citi ar konkrēto kopienu saistītie informācijas avoti. Lielvārdes 

bibliotēkas vadītāja raksta: “Bibliotēkas novadpētniecības mapes (kopskaitā 68) atspoguļo 

novadpētnieciska satura publikācijas, rakstus par Lielvārdes novada vēsturi, kultūru, izglītību, 

ievērojamām personībām. 2016. gadā izveidotas 2 jaunas mapes – Jumpravas pagasts, Lielvārdes 

pilsētas svētki. Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti zinātniski pētnieciskajiem darbiem, 

studiju darbiem un interesentiem dažādu jautājumu pētniecībā”.  

 

 

9.PROJEKTI 
 

2016.gadā OCB aktīvi strādāja pie projektu izstrādes un iesniegšanas dažādos projektu 

konkursos. Tika izstrādāti 5 projekti, ko kuriem atbalstīti un īstenoti 2.  

Pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” 

(“R.A.D.I. – Ogres novadam”) atbalstu guva projekts - Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”, 

kura īstenošanas rezultātā OCB Novadpētniecības kolekcija tika papildināta ar unikāliem audio 

un video materiāliem, kuros fiksētas iedzīvotāju atmiņas par darbu un dzīvi Ogrē.  

Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” tika atbalstīts projekts “Ogres 

Centrālās bibliotēkas āra lasītavas izveide”. Īstenojot to, pie bibliotēkas tika izveidots flīzēts 

laukums ar diviem soliņiem, ko bibliotēkas lietotāji varēs izmantot pavasara, vasaras un rudens 

sezonās. 

Kopš 2007.gada Ogres Centrālā bibliotēka nodrošina bezmaksas bezvadu interneta pieejamību 

24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā arī ārpus bibliotēkas telpām 100 metru rādiusā, arī 

tad, kad bibliotēka ir slēgta. Līdz šim bibliotēkas lietotājiem, Ogres iedzīvotājiem un ikvienam 

citam interesentam nebija piemērotas vietas šī pakalpojuma ērtai lietošanai. Izveidojot āra 

lasītavu, Ogres Centrālās bibliotēkas pakalpojumi kļūs pieejamāki. Papildus tam, iekārtotā 

teritorija būtu izmantojama gan lasīšanai, gan pasākumu īstenošanai nelielām cilvēku grupām. 

Pavisam reģiona bibliotēkās 2016.gadā izstrādāti 18 dažādi projekti, t.sk., Ogres novadā 12, 

Ikšķiles novadā – 1, Ķeguma novadā 2, Lielvārdes novadā – 3. Lielāko projektu skaitu joprojām 

veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli 

atbalstītā – “Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija 2016”, par to vairāk sadaļā Darbs ar bērniem un 

jauniešiem. 
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Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums/ 

Iesniedzējs 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Projekta apraksts  

(īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Pasākumu cikls 

“Ogrēnieši 

stāsta” /  

Ogres CB 

Ogres novada 

pašvaldība 
530 Savākt, apkopot un 

radīt pieejamus 

unikālus 

novadpētniecības 

materiālus video 

formātā 

Atbalstīts 

Ogres 

Centrālās 

bibliotēkas āra 

lasītavas 

izveide /  

Ogres CB 

Ogres novada 

pašvaldība 
710 Izveidot āra 

lasītavas laukumu ar 

betona flīzēm un 

pievadtaciņu, 

uzstādīt divus 

soliņus un atkritumu 

urnu 

Atbalstīts 

Izglītoti 

bibliotekāri – 

atbalsts vietējās 

sabiedrības 

attīstībai /  

Ogres CB 

Ogres novada 

pašvaldība 

1937,04 Četru mācību kursu 

īstenošana novada 

bibliotekāriem 

Neatbalstīts 

Izglītoti 

bibliotekāri – 

atbalsts vietējās 

sabiedrības 

attīstībai /  

Ogres CB 

VKKF/LVM 1937,04 Četru mācību kursu 

īstenošana Ogres 

reģiona - Ogres, 

Ikšķiles, Lielvārdes 

un Ķeguma novadu - 

publisko bibliotēku 

bibliotekāriem 

Neatbalstīts 

Tikšanās ar 

privātdetektīvi 

un viņas 

komandu / 

Ogres CB 

VKKF 260,00 Tikšanās ar lasītāju 

iecienītu grāmatu 

autori D.Judinu 

Neatbalstīts 

“Bērnu, 

jauniešu un 

vecāku žūrija 

2016” 

(Ķeguma 

novada 

bibliotēka) 

Ķeguma 

novada 

pašvaldība 

343 241 EUR grāmatu 

kolekcijas iegāde, 

70 EUR 

veicināšanas balvas-

grāmatas 

ekspertiem, 

27 EUR loterijām, 

5 EUR papīrs 

diplomiem, 

ielūgumiem, 

ielīmēm grāmatās 

Atbalstīts 

“Sēžammaisi 

Ķeguma 

Ķeguma 

novada 
300.41 Iegādāti 2 lielie un 4 

vidēja izmēra 
Atbalstīts 
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novada 

bibliotēkas 

bērnu nodaļai” 

pašvaldība sēžammaisi bērnu 

nodaļas bērnu 

stūrīša un lasītavas 

labiekārtošanai 

Dzejas krāsainās 

izpausmes ar 

trijām Inesēm 

(Lielvārde 

pilsētas 

bibliotēka) 

Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

360  Dzejas dienu 

pasākums kopā ar 

mūziķi Inesi Neretu, 

dzejniecēm Inesi 

Toru un Inesi 

Zanderi  bērnu un 

pieaugušo auditorijai 

. 

Neatbalstīts 

VKKF kultūras 

programma 

”Bērnu/ 

jauniešu 

žūrija” 

(Krapes pagasta 

b-ka) 

LNB Atbalsta 

biedrība 
52 Bibliotēka aktīvi 

piedalās 

„Bērnu/jauniešu 

žūrijā” 

Atbalstīts 

„Mēs vecajai 

pagastmājai” 

(Krapes pagasta 

b-ka) 

Ogres novada 

pašvaldība 
1000 Nepieciešamība 

labiekārtot 

bibliotēkas  apkārni 

Atbalstīts 

Dabas draugu 

vasara – 2016. 

Zāļu pļava. 

(Lauberes 

pagasta b-ka) 

Ogres novada  

pašvaldība 

2000.00 Dažādot neformālās 

izglītības pasākumus 

bibliotēkā, veicināt 

āra dzīves izglītību, 

saistot to ar 

praktisku 

darbošanos 

apkārtējās vides 

uzlabošanā, 

sakopšanā, kura 

pieejama plašai 

sabiedrībai. 

Neatbalstīts 

WiFi teritorijas 

labiekārtošana 

pie Lauberes 

bibliotēkas 

Ogres novada 

pašvaldība, 

Sabiedrība ar 

dvēseli - 

Latvija 

997.73 Uzlabot dzīves vides 

kvalitāti Lauberē, 

balstoties uz 

iedzīvotāju 

iniciatīvu- 

labiekārtot vidi WiFi 

lietotājiem 

Atbalstīts 

"Bērnu, 

jauniešu, 

vecāku žūrija" 

(Madlienas 

pagasta b-ka) 

VKKF  140 Lasīšanas maratonā  

piedalījās 28 cilvēki: 

24 bērni un 4 vecāki 

Atbalstīts 
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10.PUBLICITĀTE 
 

2016.gadā publicitātes jomā galvenais uzdevums bija esošo un potenciālo bibliotēkas 

lietotāju un sabiedrības kopumā informēšana par Ogres Centrālās bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem, par norisēm un pasākumiem tajā, kā arī bibliotēkas darbību kopumā. 

Sabiedrības informēšanai elektroniskajā vidē darbojas Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa un 

bibliotēkas profili vairākos sociālajos tīklos. 

2016.gadā tika ieviesta jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa www.ocb.lv. Tā ir vizuāli 

moderna un ērti un funkcionāli lietojama un pārvaldāma. Pārskata gadā mājas lapā publicētas 89 

ziņas un regulāri uzturētas un atjaunotas citas sadaļas – notikumu kalendārs, galerijas u.c. 

Informācija par aktivitātēm un aktualitātēm bibliotēkā publicēta arī Ogres novada pašvaldības 

portālā www.ogresnovads.lv, kā arī portālos www.ogrenet.lv un www.daugavasbalss.lv. 

2016.gadā portālā www.ogresnovads.lv publicētas 27 ziņas, portālā www.ogrenet.lv – 46 ziņas 

un portālā www.daugavasbalss.lv – 16. 

Ogres Centrālajai bibliotēkai kopš 2010.gada ir izveidots un uzturēts profils bibliotēku 

nozares interneta portālā  Biblioteka.lv. 2016.gadā tajā publicētas 42 ziņas un informācija par 22 

notikumiem bibliotēkā. 

2016.gadā palielinājies publicēto ziņu skaits arī portālā Draugiem.lv, sociālajā tīklā Facebook un 

mikroblogošanas platformā Twitter.  

1.attēlā atspoguļots Ogres Centrālās bibliotēkas publicēto ziņu portālos, mājas lapās un 

sociālajos tīklos salīdzinājums 2015. un 2016.gadā. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.daugavasbalss.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.daugavasbalss.lv/
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1. attēls. Publicēto ziņu portālos, mājas lapā un sociālajos tīklos salīdzinājums, 2015. un 

2016.gads 

Ogres Centrālās bibliotēkas profils portālā Draugiem.lv tika izveidots 2015.gada augusta beigās.  

2016.gadā tajā publicētas 144 ziņas. Līdz pārskata gada beigām profilam bija 50 sekotāju. Profila 

unikālo apmeklētāju dinamika pārskata periodā atspoguļota 2.attēlā. 

 

2.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas profila Draugiem.lv unikālie apmeklētāji 2016.gadā 

2016.gadā Ogres Centrālās bibliotēkas Draugiem.lv profilam pavisam bijuši 9956 

skatījumi. 3.attēlā atspoguļots skatījumu dinamika pa mēnešiem un sadaļām. 
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3.att. Ogres Centrālās bibliotēkas Draugiem.lv profila skatījumu dinamika pa mēnešiem un 

sadaļām 
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 Visskatītākās sadaļas 2016.gadā bijušas “Jaunumi” un “Galerijas”. Tas liek izdarīt 

secinājumu, ka profila sekotājiem interesē aktuālā informācija un viegli uztverama un vizuāla 

informācija. Vislielākais kopējais skatījumu skaits ir sasniegts 2016.gada jūnija mēnesī, kas 

atspoguļots 4.attēlā. Taču nevienu mēnesi skatījumu skaits portāla Draugiem.lv profila sadaļām 

nav nokrities zemāk par 598 skatījumiem. Jāņem arī vērā, ka profilam ir tikai 50 sekotāju un to 

pieaugums, ņemot vērā mūsdienu sociālo tīklu lietošanas tendences, visticamāk, arī nebūs. 

 

 

4.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas Draugiem.lv profila kopējā skatījumu dinamika pa 

mēnešiem 2016.gadā 

Ogres Centrālās bibliotēkas profils sociālajā tīklā Facebook tika izveidots 2015.gada 

augusta beigās. Nedaudz vairāk kā četru mēnešu laikā profilam bija pievienojušies 86 sekotāji. 

2016.gadā sekotāju skaits ir pieaudzis līdz 173. Profila sekotāju pieauguma dinamika atspoguļota 

5.attēlā. 

 

5.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas Facebook profila sekotāju pieauguma dinamika pa 
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No visiem 173 profila sekotājiem 84% ir sievietes un 16% ir vīrieši. Vislielākais sekotāju 

skaits – 30% ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Nākamā lielākā vecuma grupa – 22% no 

visiem profila sekotājiem ir vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem. Tas ļauj izdarīt secinājumu, ka 

aktīvi ir jāturpina šīs mērķa grupas noturēt un tikpat aktīvi jādomā par jauniešu vecumā no 18 

līdz 24 gadiem piesaisti. Pārskata periodā profilam ir tikai 8% šīs vecuma grupas sekotāji. 

Detalizēts sekotāju sadalījums procentos pa vecuma grupām, salīdzinot 2015. un 2016.gadu, 

atspoguļots 6.attēlā. 

 

6.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas profila sociālajā tīklā Facebook sekotāju sadalījums pa 

vecuma grupām 2015. un 2016.gadā, % 

2016.gadā Ogres Centrālās bibliotēkas Facebook profilā publicētas 115 ziņas. Minētajā 

laika periodā visas ziņas apskatītas 74529 reizes. 

Profila sekotāju aktivitāte un ziņu skatījumi un profila apmeklējums ir lielā mērā atkarīgs 

no publicēto ziņu daudzuma un biežuma. Šo trīs rādītāju savstarpējā mijiedarbība atspoguļota 

7.attēlā. 
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7.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas profila sociālajā tīklā Facebook publicēto ziņu, profila 

apmeklējumu un ziņu skatījumu mijiedarbība 2016.gadā 

 

2008.gada oktobrī izveidots Ogres Centrālās bibliotēkas profils sociālajā tīklā jeb 

mikroblogošanas platformā Twitter. 2016.gadā tajā publicētas 191 ziņa. Pārskata perioda beigās 

bija 517 sekotāju (2015.gada beigās – 492). 

Profila jaunu ziņojumu, profila apmeklējumu, pieminējumu un ziņu skatījumu dinamika 

un mijiedarbība 2016.gadā atspoguļota 8., 9. un 10.attēlā. Atbilstoši jaunu ziņojumu 

pievienošanas biežumam mainās sekotāju aktivitāte, profila apmeklējumi, Ogres Centrālās 

bibliotēkas pieminējumi citās Twitter ziņās un  ziņu skatījumi. 
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8.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika 

2016.gadā 

 

9.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas Twitter konta ziņojumu un pieminējumu dinamika 

2016.gadā 
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10.attēls. Ogres Centrālās bibliotēkas Twitter konta ziņojumu un ziņu skatījumu dinamika 

2016.gadā 

 

2017.gadā plānots turpināt iesākto darbu pie Ogres Centrālās bibliotēkas publicitātes 

veidošanas un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem pieejamo bibliotēkas pakalpojumu 

popularizēšanas. Plānots pilnveidot bibliotēkas mājas lapu, turpināt uzturēt bibliotēkas profilus 

sociālajos tīklos, uzrunājot esošās un potenciālās mērķauditorijas un paplašinot esošo 

mērķauditoriju skaitu.  

To, cik liela nozīme ir bibliotēkas publicitātei un saziņai elektroniskajā vidē precīzi 

raksturo bibliotēkā dzirdēta saruna:  

- Kā Tu uzzināji par šito(runa ir par tikšanos ar N.Sapožņikovu) pasākumu?  

- Ieguglēju un man parādīja adresi, kur un cikos. 

Par bibliotēku popularizējošiem pasākumiem Ogres Centrālajā bibliotēkā vairāk Pielikumā 

Nr.1. 
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11.SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 
 

 

Bibliotēku darbs mūsdienās nav iedomājams bez sadarbības partneriem. Arī aizvadītajā 

gadā Ogres reģiona bibliotēkas veiksmīgi sadarbojās gan savā starpā, gan ar citām kultūras un 

izglītības iestādēm. Ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa ir arī sadarbība ar novadu domēm un 

pagastu pārvaldēm, kā arī ar pašvaldības kultūras darba speciālistiem. 

Ogres CB 2016.gadā turpināja sadarbību Ogres novada Kultūras centru (ONKC), kur tika 

izvietota izstāde “Gaismas pils un gaismas tīkls”, kura uz Ogri atceļoja, pateicoties OCB 

sadarbībai ar LNB Atbalsta biedrību un arhitektu J.Dripi. Savukārt, sadarbībā ar ONKC Tautas 

teātra aktieriem tika organizēts dzejas pasākums “Sirds uz perona”. Veiksmīga sadarbība daudzu 

gadu garumā izveidojusies ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, piedalāmies viens otra 

organizētajos pasākumos, dalāmies pieredzē dažādu jautājumu risināšanā un vienkārši atbalstām 

viens otru. 2016.gadā turpinājās ļoti radoša un interesanta sadarbība ar Ogres literāro apvienību 

“Sirdsdoma”, kas regulāri savus dzejas pasākumus organizē bibliotēkā. Jau vairākus gadus ļoti 

laba sadarbība ir izveidojusies ar vietējo autori N.Ketneri, kura savu grāmatu atvēršanas svētkus 

ierasti rīko OCB (3 pasākumi), kā arī ar pieredzes bagātu pasaules apceļotāju, aizraujošu 

stāstnieku un bibliotēkas atbalstītāju N.Sapožņikovu, kura pasākumi ir plaši apmeklēti 

(“Meksika ārpus seriāliem” – 3 pasākumi; “Pa kanibālu un aborigēnu takām Jaunzēlandē un 

Austrālijā”; “Pa gaišreģes Vangas un Mātes Terēzes dzimtajām vietām – Bulgārija, Maķedonija, 

Albānija”; “Tur, tālajā Amerikas rietumkrastā”). Jau trešo gadu, sadarbībā ar Ogres jauniešu 

centru “Burziņš” piedalījāmies nakts orientēšanās sacensībās “Pūču nakts”, ierīkojot OCB 

kontrolpunktu “Visi logi gaiši spīd”. Aizvadītajā gadā tika uzsākta veiksmīga sadarbība ar 

uzņēmumu “Fazer Latvija”, kas Bibliotēku nedēļā OCB prezentēja savu produkciju un 

atbalstīja arī divus bibliotēkas organizētos pasākumus – Bibliotēku darbinieku dienu Ķegumā un  

Bibliobusa jubilejas izstādes atklāšanu, kurā tika izstādīti fotokluba “Ogre” vadītāja 

M.Mihalovska darbi. Bibliotēka, savukārt, apkopoja un sniedza “Fazer Latvija” visu pieejamo 

vēsturisko informāciju par zīmolu “Druva”, kas svinēja 70 gadu jubileju un šobrīd ir šī 

uzņēmuma produkcija. Iesāktā sadarbība tiks turpināta. Īpaši jāatzīmē pārrobežu sadarbība, kas 

aizvadītajā gadā turpinājās ar Igaunijas kolēģiem. 9.jūnijā OCB apciemoja 45 bibliotēku 

darbinieki no Jegevas un Pelvas apriņķiem Igaunijā. Kā atzina grupas vadītāja Jegevas apriņķa 

Centrālās bibliotēkas direktore Rutt Rimmel, šī bibliotekāru grupa izvēlējās apmeklēt tieši 

Ogres Centrālo bibliotēku pēc kolēģu ieteikuma, kuri šeit pat bijuši aizvadītā gada vasaras 

sākumā. Ogres Centrālajā bibliotēkā kolēģi no Igaunijas viesojas jau trešo gadu pēc kārtas. 
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Turpinājām arī sadarbību ar visām Ogres pilsētas PII un skolām, kuru audzēkņi ir regulāri 

bibliotēkas apmeklētāji. Protams neiztikt arī bez sadarbības ar profesionālajām organizācijām, 

aizvadītajā gadā veiksmīgas sadarbība bija ar kolēģiem no LNB BAC un KISC, kuru lekcijas 

bagātināja mūsu piedāvātos semināru programmu reģiona bibliotēku darbiniekiem. Aizvadītajā 

gadā izstāžu veidošanā bibliotēkā veiksmīga sadarbība bija ar vietējo mākslinieku Z.Romānu un 

Latvijas Avīzes žurnālisti V.Volkovu, ko iecerēts turpināt arī nākamajā gadā. Grāmatu iegādē 

aizvadītajā gadā turpinājām sadarboties ar IK “Virja” un atjaunojām sadarbību ar “Latvijas 

Grāmata”. 

Reģiona bibliotēkas sadarbojas ar tuvumā esošajām kultūras un izglītības iestādēm, kā arī ar 

pašvaldībām, muzejiem un mūzikas/mākslas skolām. Lielvārdes bibliotēkas vadītāja raksta: 

“Nozīmīgākie sadarbības partneri ir pārējās novada bibliotēkas - Jumpravas pagasta, Lēdmanes 

pagasta un Lāčplēša bibliotēka, kā arī Lielvārdes pamatskola un E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskola, kultūras nams “Lielvārde”, A.Pumpura Lielvārdes muzejs, nevalstiskās organizācijas 

u.c. Ir palielinājusies bibliotēku savstarpējā sadarbība novada robežās. Konsultēšana notiek ne 

tikai tiešā veidā uz vietas, bet ikdienā, arī sazinoties ar e-pasta starpniecību un telefoniski. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sadarbības partneri: Lielvārdes novada dome – finansiāls un 

konsultatīvs atbalsts; Ogres Centrālā bibliotēka – metodiskais, informatīvais un konsultatīvais 

atbalsts; kultūras nams „Lielvārde” – sadarbība pasākumu organizēšanā; A.Pumpura muzejs – 

sadarbība izstāžu veidošanā; E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola – sadarbība pasākumu 

organizēšanā; Lielvārdes pamatskola – sadarbība pasākumu organizēšanā; PII Pūt, vējiņi – 

sadarbība pasākumu organizēšanā u.c.”  

 

 

12.METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

 

Aizvadītā gada prioritātes Ogres Centrālās bibliotēkas metodiskajā un konsultatīvajā 

darbā, tāpat kā iepriekš, bija reģiona bibliotēku darbinieku informēšana un konsultēšana par 

jaunumiem profesionālajā jomā, saliedētības veicināšana un jaunu zināšanu/iespaidu gūšana. 

Ogres reģiona bibliotekāriem 2016.gadā tika noorganizēti 5 semināri OCB telpās, 1 no 

tiem, kopā ar skolu bibliotekāriem. 1 – izbraukuma novadpētniecības seminārs, sadarbībā ar 

Ikšķiles novada centrālo bibliotēku un 1 pieredzes apmaiņas brauciens. OCB darbiniekiem bija 

iespēja iepazīties ar LR Saeimas, LU Dabaszinātņu fakultātes un Latvijas Mākslas muzeja 
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bibliotēku darbu. Ogres CB speciālisti semināros dalās arī savā pieredzē un jauniegūtajās 

zināšanās ar reģiona bibliotekāriem. 

28.janvārī Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz jauno 

LU Dabaszinātņu fakultātes bibliotēku, kurā kolēģi strādā ar skatu nākotnē, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju iespējas gan krājuma apstrādē un izsniegšanā, gan inventarizācijā. Tika apmeklēta arī 

LR Saeimas bibliotēka un iepazīts tās ikdienas darbs.  

24.marta seminārā A.Sagalajeva (KISC projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas 

bibliotēkām” koordinatore) iepazīstināja bibliotēku darbiniekus ar datubāzu resursu iespējām un 

izaicinājumiem bibliotēkās, Ogres CB LAN nodaļas speciālistes G.Sabļina un S.Linkuma dalījās 

savās zināšanās par ALISE Cirkulācijas moduļa efektīvu izmantošanu un Bāreņdarbu statusa 

piešķiršanu, kā arī tika analizēti 2015.gada darba rezultāti. 

14.aprīlī, sadarbojoties ar kolēģiem no LNB un KISC, reģiona publisko un skolu bibliotēku 

darbinieki tika aicināti iepazīties ar Jaunāko Latvijā izdoto literatūru (LNB projektu vadītāja 

Liega Piešiņa), Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku (Ilze Kļaviņa, LNB BAC) un 

“Latvenergo” Klientu pašapkalpošanās portālu Elektrum.lv (AS”Latvenergo” klientu 

apkalpošanas eksperte Jūlia Sarma). 

Kā savus profesionālos svētkus jau trešo gadu atzīmējam Bibliotekāru dienu. 2016.gadā – 

21.aprīlī visus reģiona bibliotekārus sagaidīja kolēģi Ķeguma novadā. Pasākuma programmas 

plānošanā un realizācijā ļoti aktīvi iesaistījās gan Ķeguma bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule, gan 

Ķeguma Tautas nama darbinieki. Organizatori bija parūpējušies par brīnišķīgu pasākuma 

programmu ar akordeonistu Kasparu Gulbi. Šāda kopābūšana svētkos ir ļoti būtiska kolektīva 

saliedēšanai. 

Darba sezonas noslēguma seminārs 26.maijā, kā ierasts, bija izbraukuma seminārs, šoreiz – 

apvienots ar Novadpētniecības tematu – Nāves salas vēsturiskie notikumi un tika īstenots 

sadarbībā ar Ikšķiles novada centrālo bibliotēku.  

Pieredzes apmaiņas braucienā aizvadītajā gada 28.jūlijā devāmies uz Limbažu reģiona 

bibliotēkām – Limbažu Galveno bibliotēku (LGB), LGB Bērnu literatūras centru un Limbažu 

novada Lādes bibliotēku.  

Reģiona bibliotēku darbinieki atzinīgi izsakās par šiem pieredzes apmaiņas braucieniem, jo 

idejas turpmākajam darbam var gūt ikvienā – gan lielā, gan mazā pagasta bibliotēkā. Vienmēr 

gūstam apstiprinājumu faktam, ka visu izšķir personālijas: arī ar mazu finansējumu, bet, 

izmantojot izdomu, var izdarīt būtiskas, apmeklētājiem vērtīgas un interesantas lietas. Kā arī, 
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protams, var redzēt dažādu pašvaldību dažādo attieksmi pret bibliotēkām un salīdzināt, kā mēs 

katrs jūtamies savās bibliotēkās. 

25.augustā OCB darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz atjaunoto Latvijas Mākslas 

muzeja bibliotēku. Arī šis brauciens bija iespaidiem piepildīts, jo vēsturiskais LMM bibliotēkas 

piedāvātais krājums un iekārtojums visus fascinēja. Daži kolēģi pat iepriekš nezināja par šādas 

bibliotēkas esamību. Bibliotēkas vadītāja bija parūpējusies par iespēju apmeklēt arī izstādi “Janis 

Rozentāls. Māksla un tehnika”. 

13.oktobrī reģiona bibliotekāriem bija iespēja apmeklēt semināru OCB, kurā tika piedāvāta 

iespēja tikties ar grāmatas “Vieglākais ceļš, kā dzīvot” tulkotāju un izdevēju S.Bulti, uzzināt par 

SIA “Latvijas Grāmata” piedāvājumiem bibliotēkām (O.Piliņš) un dzirdēt LNB BAC vadītājas 

Māras Jēkabsones iespaidus par IFLA 82.generālkonferenci Kolumbusā (ASV). 

24.novembra seminārā reģiona bibliotēku darbinieki ar patiesu interesi noklausījās I.Kļaviņas 

(LNB BAC) stāstījumu par spilgtākajiem Latvijas bibliotēku pieredzes piemēriem un 

L.Langenfeldes (Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas 

vecākā referente) lekciju “Bibliotekāru izglītība šodien un rīt: prasības vai iespējas?”. Sakarā ar 

iecerētajām izmaiņām Bibliotēku likumā un MK noteikumos par bibliotēku darbinieku 

kompetencēm, izglītības jautājums ir ļoti aktualizējies. Bibliotekāri apzinās, ka izglītība ir 

svarīga un tā ceļ arī bibliotekāra profesijas prestižu, taču ļoti liela nozīme šajā jautājumā ir 

finansēm. Bibliotekāru algas nav no lielākajām valstī un arī pašvaldību budžeti ne vienmēr ir tie 

dāsnākie attiecībā uz bibliotēku kā prioritāti, taču izglītība ir tikai maksas un ne mazas 

summas… Savukārt, jaunie speciālisti, kas apguvuši bibliotekāra profesiju nebūt tik ļoti nevēlas 

dzīvot laukos un strādāt lauku bibliotēkās, par iemeslu bieži vien minot nelielo atalgojumu. 

Semināra noslēgumā visiem bija iespēja apmeklēt izstādi “Gaismas pils un Gaismas tīkls” Ogres 

novada Kultūras centrā. 

Semināros cenšamies iepazīstināt ar kādu radošu personību un tās veikumu. 15.decembrī pie 

mums viesojās un ar savu fotoizstādi iepazīstināja grāmatas “Latvijas dievnami” autore Vivanta 

Volkova. 

Visos semināros bibliotēku darbinieki tiek informēti par aktualitātēm bibliotēku darbā, kolēģi 

dalās pieredzē dažādu jautājumu risināšanā un dalās ar citos profesionālās pilnveides pasākumos 

(kongresi, kursi, konferences, lekcijas) jauniegūtām zināšanām. 
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9.novembrī piedalījāmies gadskārtējā Zemgales reģiona publisko bibliotēku seminārā Bauskā, 

uzstājoties ar prezentāciju “Izzini pasauli kopā ar bibliotēku” (par darbu ar bērniem Ogres 

Centrālajā bibliotēkā stāstīja BLN vadītāja I.Skrebele). Būtiski, ka mūsu profesionālais darbs 

tiek novērtēts un tiekam aicināti dalīties pieredzē.  

Ikrudens semināri Bauskā vienmēr izceļas ar savām tēmu aktualitātēm un profesionālu 

organizētību.  

 

Vairāki reģiona bibliotēku darbinieki piedalījās LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLĀ, 

kura laikā notika Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” un 

Bibliotēku Ideju Tirgus, kas bija lieliska iespēja satikt kolēģus un dalīties pieredzē (OCB Ideju 

tirgū piedāvāja informāciju par Bibliobusu). Ar iegūtajām idejām un pieredzi dalījāmies reģiona 

bibliotekāru seminārā.  

 

2016.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Braucienos piedalījās direktore, 

direktores vietniece, IRAN vadītāja un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja. Kā allaž uzmanība tika 

pievērsta krājuma aktualitātei, bibliotēku iekārtojumam un  darbam ar bērniem. Krājuma 

izvērtēšana ir darbs, kas, protams, nekad nebeidzas un Ogres CB vienmēr piedāvā arī savu 

palīdzību.  

2016.gada oktobrī OCB direktore un IRAN vadītāja tikās ar Lauberes pagasta pārvaldes vadītāju, 

lai izvērtētu situāciju, kā arī piedāvātu palīdzību saistībā ar V.Miķelsona Grāmatu Klēts 

izvietošanu Lauberes pagastmājā. Kopš 2016.gada rudens šī kolekcija atkal ir atgriezusies 

Lauberē un kļuvusi par Lauberes pagasta bibliotēkas sastāvdaļu. Priecēja pagasta pārvaldes 

vadītāja saprotošā un atbalstošā attieksme organizatorisko jautājumu risināšanā. 

1.novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas direktore tikās ar Lielvārdes novada Kultūras centra 

direktoru, lai pārrunātu Lielvārdes novada publisko bibliotēku tālāko darbību un sadarbību ar 

Ogres CB. Saruna izvērtās ļoti konstruktīva, ar lielu sapratni no direktora Intara Gegusta puses 

un vēlmi mainīt bibliotēku situāciju veiksmīgas attīstības virzienā. Tika pārrunāts jautājums par 

Ārējā apkalpošanas punkta izveidi Lāčplēša bibliotēkā, konkrēti, Kaibalas teritorijā. 
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2016.gadā turpinājās, iepriekšējos gados veiksmīgi uzsāktā, sadarbība ar reģiona pilsētu un 

pagastu pārvalžu vadību. Kā ļoti labs sadarbības piemērs vērtējams fakts, ka 2 pagastu bibliotēku 

darbiniecēm no pagastu pārvalžu budžetiem tika apmaksātas studijas 960 stundu mācību 

programmā. Šī atbalstošā pozīcija un sapratne veidojusies vairāku gadu sadarbības rezultātā, kad 

pārvaldes vadītāja, konkrēti, Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja V.Sirsoņa, jautājums ir – vai 

un cik daudz pagasts drīkst apmaksāt? Un jautājums nav par to, ka nav vēlmes vai sapratnes to 

darīt, bet gan gūt apstiprinājumu tam, ka drīkst rīkoties tā, lai atbalstītu bibliotēku darbinieku 

vēlmi un nepieciešamību mācīties. 

Reģionālais mācību centrs 

2016.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Reģionālā mācību centra telpās noritēja intensīvs 

apmācību darbs un tika organizēti dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi. Sakarā ar to, ka 

Ogres Centrālajā bibliotēkā nav atsevišķas mācību klases, Pasākumu zāle tiek izmantota gan 

mācībām, gan pasākumiem. Mēs ļoti izjūtam atsevišķas mācību klases trūkumu: varētu veikt vēl 

intensīvāku IT pamatprasmju apmācību, jo interese joprojām ir, kā arī Bērnu literatūras nodaļas 

darbinieki varētu organizēt vēl vairāk pasākumu bērniem. Mūsu RMC telpas tiek izmantotas arī 

citiem pasākumiem un mācībām, kuras organizē citas iestādes un organizācijas, kā arī regulāri 

notiek reģiona bibliotēku darbinieku semināri un profesionālie pasākumi. 

2016.gadā novadītas 108 nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un  85 izglītojoši 

pasākumi notikuši skolēnu auditorijām. 

Datoru pamatprasmēs apmācīti 28 cilvēki (4 grupas). 

E-prasmju nedēļas 15 pasākumos (7. – 12.marts) piedalījās 65 apmeklētāji.  

Reģionālā mācību centra aprīkojums tiek izmantots visos pasākumos, kuri notiek Pasākumu zālē: 

E-prasmju un Bibliotēku nedēļu pasākumos, tradicionālajos neklātienes ceļojumos (gids Nikolajs 

Sapožņikovs), grāmatu atvēršanas svētkos (N.Ketnere, S.Bulte, FaluņDafa) un šogad arī projekta 

“Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta” noslēguma pasākumā. 

Februārī un martā Mācību klasi izmantoja Biznesa konsultāciju uzņēmums SIA “ConFide”, 

nodrošinot biznesa plānu izstrādes konsultācijas tiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās 

Nodarbinātības valsts aģentūras biznesa plānu konkursā, tādējādi, dodot labākajiem iespēju 

realizēt savas uzņēmējdarbības idejas.  

Visi reģiona bibliotekāri atzinīgi novērtē sadarbību ar Ogres CB kolēģiem, jo ikviens no OCB 

darbiniekiem atsauksies uz aicinājumu palīdzēt jebkurā jautājumā - ja paši nezinās, allaž atradīs 

vajadzīgo informāciju un sniegs atbildi.  



59 

 

 

Pārskatu sagatavoja: 

Aija Žilvinska,  

Ogres Centrālās bibliotēkas  

Direktores vietniece 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1 OCB pasākumi  
 

Pasākumi un izstādes Ogres Centrālajā bibliotēkā 

2016.gadā Ogres Centrālajā bibliotēkā  notika 35 pasākumi un 50 plauktu izstādes. 

Jau trešo gadu bibliotēkā tiek organizēti  neklātienes ceļojumi Nikolaja Sapožņikova 

vadībā. Pasākuma laikā tiek demonstrētas ceļojuma laikā  uzņemtas fotogrāfijas un video, ko 

papildina ceļotāja kodolīgi interesantie komentāri.  Ir  izveidojies stabils interesentu  loks, kas ar 



60 

 

nepacietību gaida katru nākamo neklātienes tikšanos ar šo ceļotāju. 2016. gadā notika 5 

neklātienes ceļojumi, kurus  apmeklēja aptuveni 200 interesenti. 

26.janvāris  Meksika ārpus seriāliem - pa kalniem, lejām un kanjoniem. 1.sērija. 

Neklātienes ceļojums pa Meksikas kalniem, lejām un kanjoniem.  

23.februāris  Meksika ārpus seriāliem. 2.sērija: Meksikas mežonīgie rietumi. Neklātienes 

ceļojuma turpinājums. 

22.marts  Meksika ārpus seriāliem, 3.sērija. Katedrāles, pilsētas un pilsētiņas, ceļojums 

caur 99 tuneļiem. Neklātienes ceļojuma noslēgums.  

25.oktobris  Pa gaišreģes Vangas un Mātes Terēzes dzimtajām vietām. 

29.novembris Tur, tālajā Amerikas rietumkrastā.  

Martā aktīvi piedalījāmies E-prasmju nedēļā (07.03- 11.03), organizējot pasākumus un   

dodot iespēju mūsu bibliotēkas lietotājiem papildināt savas zināšanas e-pakalpojumu un 

informācijas tehnoloģiju lietošanas jomās. Apmācību un pasākumu tēmas bija:   

 SEB bankas internetbankas un bankomāta lietošana; 

 Swedbank e-prasmju skola: apgūstam internetbankas, bankomāta, telefonbankas     un   karšu 

lietošanu; 

 Ogres Tehnikuma datorsistēmu tehniķu (studentu) konsultācijas datoru, planšetdatoru vai 

viedtālruņu lietošanā; 

 Resursi izglītībai, izklaidei un darbam –  www.filmas.lv, www.diva.lv, www.hugo.lv;   

 VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts: izglītojošs seminārs par Valsts ieņēmumu dienesta 

piedāvātājām iespējām elektroniskajā vidē; 

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) e-pakalpojumi Jūsu karjerai un nodarbinātībai; 

 Bērnu drošība internetā: seminārs bērnu vecākiem. 

Popularizējām arī bibliotekāros e-pakalpojumus, organizējot divas nodarbības elektronisko datu 

bāzu lietošanā: 

 Ogres Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs un autorizēta lietotāja iespējas; 

 Atklāj sev nezināmo!: Digitālā bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās 

bibliogrāfijas datu bāze un pilntekstu datu bāze News.lv; 

23.martā notika praktiskā nodarbība Faluņ Dafa: sena dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas 

metode. Pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties fizisko un enerģētisko vingrojumu pildīšanā 

kopā ar šīs metodes popularizētājiem. 

https://www.facebook.com/events/1569428479963297/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1695332314056280/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.facebook.com/events/1013437582052026/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1013437582052026/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://www.filmas.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.hugo.lv/
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11.aprīlī Ogres CB apmeklēja kultūras un bibliotēku darbinieki no Burtnieku novada 

pašvaldības. Vislielākā interese kolēģiem bija par bibliobusu, tā darbību, tāpēc piedāvājām 

aplūkot gan veco, mums tik mīļo SCANIA bibliobusu un arī jauno, no Žueletūras atceļojušo.  

                  

No 18. līdz 24.aprīlim piedalījāmies Bibliotēku nedēļā ar vadmotīvu ATTIECĪBAS. 

SADARBĪBA. KOPIENA. Nedēļas ietvaros tika stiprināta partnerība ar vietējām organizācijām.       

18.aprīlī notika tikšanās ar Ogres invalīdu biedrības valdi un grupu vadītājiem. Tikšanās 

laikā Ogres invalīdu biedrības aktīvisti tika iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem 

pakalpojumiem, tajā skaitā, arī ar bibliobusu un telelupu un datortehniku vājredzīgajiem. 

19.aprīlī Komunālā stunda bibliotēkā. Tajā tikās Ogres pilsētas iedzīvotāji un Ogres novada 

pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” speciālisti. Aģentūras pārstāvji informēja klātesošos 

par aktualitātēm Ogres pilsētas komunālajā sfērā. 

20.aprīlī  Ogres novada iedzīvotājiem  tika dota iespēja iepazīties  ar uzņēmumu SIA “Fazer 

Latvija”. Uzņēmuma pārstāvji  pastāstīja bibliotēkas lietotājiem  par uzņēmumu un prezentēja 

daudzveidīgo produkciju. Prezentācijas laikā  varēja iepazīties ar  OCB sagatavoto izstādi par 

uzņēmumu “Fazer Latvija”. 

22.aprīlī visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar Ogres Centrālajā bibliotēkā pieejamajām  

datu bāzēm. Prezentācijā  „Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!” Ogres Centrālās bibliotēkas 

galvenā bibliogrāfe Laura Ose atklāja interesantas nianses par bibliotēkā pieejamajām datu 

bāzēm, kā arī demonstrēja efektīgus un ērtus  informācijas meklēšanas variantus. 

 

23.aprīlī Lielajā talkā Ogres CB īstenoja grāmatu ceļojumu no vecā, savu laiku nokalpojušā 

bibliobusa uz jaunāku, kas atceļojis no Žueletūras Francijā. 

                                    

4.maijā, aizsākot jaunu tradīciju – Baltā galdauta svētki – svētki pie balti klātiem galdiem uz 

Brīvības ielas – arī Ogres CB darbinieki piedalījās svētku pasākumā, plaši pārstāvot savu 

kolektīvu un pie sava galda aicinot pilsētā atpazīstamus un ļoti cienījamus ļaudis. 

 

10.maijā Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē ogrēniete Natālija Nikolajeva (Laletina) 

prezentēja  savu atmiņu grāmatu ”Japāņi”. 



62 

 

27.maijā bibliotēkas direktore un direktores vietniece pārstāvēja kolektīvu Ogres sanatorijas un 

tās apkārtnes sakopšanas talkā. Pasākums sastāvēja no fiziski aktīvās daļas un radoši aktīvās 

daļas, kuras mērķis – kopā radīt idejas Latvijas 100gades svinībām Ogres novadā. Ogres CB 

direktore ir Ogres novada Latvijas simtgades pasākumu Rīcības biroja sastāvā. 

9.jūnijā  bibliotēkā viesojās kolēģi no Igaunijas – Jegevas un Pelvas apriņķiem. Ekskursijas 

laikā 43 igauņu bibliotekāri apskatīja Ogres Centrālo bibliotēku, iepazinās ar bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem. Igauņu kolēģiem  tika sagatavoti informatīvie bukleti .  

      

No 4. līdz 7.augustam Ogrē tika atzīmēti pilsētas svētki.  6.augustā, vienotā svētku 

noformējumā, Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs piedalījās svētku gājienā. Neskatoties uz 

atvaļinājumu sezonu, gājienā piedalījās 9 darbinieces un 3 bibliotēkas atbalstītāji. 

 

Rudens sezona iesākās ar Dzejas dienām veltītiem pasākumiem. 9.septembrī aicinājām 

visus dzejas mīļus piedalīties literārajā pēcpusdienā „Dzeja ir svētki!”. Pasākumā piedalījās un 

savu dzeju lasīja viesdzejnieks no Jūrmalas Nauris Gekišs. Savu dzeju lasīja arī Ogres radošās 

apvienības „Sirdsdoma”  dzejnieki.  Dzejas rindas mijās ar dziesmām, kuras izpildīja Maija 

Bogdanova un Ronalds Logins. Interesenti varēja iepazīties ar lieliski noformēto dzejas grāmatu 

izstādi.            

Otrs dzejai veltīts pasākums norisinājās tai pašā dienā ārpus bibliotēkas telpām - Ogres Dzelzceļa 

stacijā, projekta “Sirds uz perona” ietvaros (pasākums, kurā OCB piedalās jau 3.gadu pēc 

kārtas). Dzejas  rindas, ko no skatuves lasīja Ogres Tautas teātra aktieri un Ogres radošās 

apvienības „Sirdsdoma”  dzejnieki, varēja dzirdēt ne tikai pasākuma dalībnieki, bet arī pasažieri, 

kas atbrauca no  Rīgas un nejaušie garāmgājēji.  Pasākumā piedalījās arī Ogres mērs Artūrs 

Mangulis, atklājot to ar Ogres pilsētas himnas izpildījumu. Vienlaicīgi šie pasākumi notika 

vairākās vietās Latvijā un ārzemēs. Ogre bija viena no tām vietām, kura nodrošināja arī 

pieslēgšanos interneta tiešraidei. 
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Atbalstot Ogres novada pašvaldības iniciatīvu – veidot svētku noformējumu ar kopīgu, vienojošu 

Saules zīmi (zīmi izgatavoja darbinieki paši – no ieceres līdz realizācijai), 2.novembrī atbilstoši 

tika noformēta bibliotēkas ēka (Saules zīmi izgatavoja darbinieki paši – no ieceres līdz 

realizācijai). Ļoti iepriecināja cildinošās apmeklētāju atsauksmes. 

4.novembrī  Ogrē jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās piedzīvojumu sacensības “Pūču nakts”. 

Sacensību mērķis - iepazīstināt dalībniekus, pārsvarā jauniešus, ar Ogres novada iestāžu darba 

specifiku. Ogres Centrālajā bibliotēkā bija viens no kontrolpunktiem – “Visi logi gaiši spīd”. 

Sacensību dalībniekiem mūsu kontrolpunktā bija jāveic trīs uzdevumi: jāpiedalās Mēmajā šovā, 

atminot 10 populāru grāmatu nosaukumus, pareizi jāsaliek 10 grāmatu nosaukumi, kuru sastāvā 

ir  cipari, kā arī jāuzspēlēt „ofisa basketbols„ no attāluma metot saburzīta papīra bumbu 

papīrgrozā.  Piedzīvojumu sacensības “Pūču nakts” organizē Ogres novada Jauniešu iniciatīvas 

centrs „Burziņš”, sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un tās institūcijām. Mūsu kontrolpunktu 

apmeklēja 85 cilvēki. Dalība šādos pasākumos, viennozīmīgi, ir būtisks bibliotēkas 

atpazīstamību veicinošs pasākums. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes locekli, arhitektu Jāni 

Dripi un biedrības pārstāvi Ivetu Bordjugu, 8.novembrī Ogres novada Kultūras centra telpās 

(vestibilā pie Lielās zāles) tika atklāta ceļojošā fotoizstāde “Gaismas pils un Gaismas tīkls. 

Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski 

izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas”. Sadarbojoties LNB Atbalsta biedrības pārstāvjiem, 

Ogres CB un Ogres novada Kultūras centram, svinīgs izstādes atklāšanas pasākums notika 

8.novembrī. Ogrē izstāde tika eksponēta līdz 27.novembrim un to apskatīja vairāk kā 1000 

apmeklētāju, kas bija apliecinājums ļoti veiksmīgajai izstādes eksponēšanas vietai un laikam. 

24.novembrī, reģiona publisko bibliotēku darbinieku semināra ietvaros, izstādi apmeklēja 40 

reģiona bibliotēku darbinieki. Jāpiezīmē, ka Ogre ir pirmā šīs izstādes eksponēšanas vieta, ar 

kuru sākas izstādes ceļojums pa Latviju. Šis ir ievērības cienīgs fakts un uzskatāms kā 

pagodinājums tieši Ogres pilsētai. Šīs izstādes atklāšana bija viens no pasākumiem, lai atzīmētu 

Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa darbības 20 gadu jubileju. 

10.novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē tika atklāta, bibliobusa 20 darba gadu 

jubilejai veltītā, fotogrāfa V.Mihalovska fotoizstāde “Bibliobuss”. Izstāde bija veltīta bibliobusa 
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20 darba gadu jubilejai. Vairāk nekā 50 lieliskās Vitauta Mihalovska fotogrāfijas ilustrēja 

bibliobusa darba ikdienu. Pašā bibliobusā (mīļajā, labajā, vecajā) bija skatāma plauktu izstāde. 

Pirms tam (septembrī, oktobrī) V.Mihalovska izstāde tika eksponēta Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā, kas uzskatāms kā pagodinājums Ogres pilsētai un Ogres Centrālajai bibliotēkai. 

Bibliotēkas kolektīvs ļoti lepojas ar atzinīgajiem vārdiem par bibliotēkas darbību, kurus, 

uzrunājot pasākuma viesus, Domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis veltīja bibliotēkas 

kolektīvam. 

14. un 15.novembrī bibliotēkas telpās notika skolēnu radošo darbu konkursa “Saules mūžu 

Latvijai!” vērtēšana. Vērtēšanas komisijas sastāvā bija arī Ogres CB direktore. Ļoti iepriecināja 

visu skolas vecuma bērnu radošums un lepnums par savu valsti. Ikviens no darbiem ir pelnījis 

atzinību. Patreiz skolēnu radošie darbi atrodas bibliotēkā. Ir doma šos darbus iešūt un rast iespēju 

tos apskatīt bibliotēkas apmeklētājiem. Būtiski – autortiesību jautājums. 

16.novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē norisinājās pasākumu cikla 

“Ogrēnieši stāsta” projekta noslēgums. Pasākumā piedalījās projektā iesaistītie stāstnieki, 

Ogres pašvaldības pārstāvji un citi interesenti. Projektā iesaistītajiem stāstniekiem tika 

demonstrēti nofilmētie fragmenti, kuros viņi stāsta par sevi un Ogres pilsētu. Atmiņu stāsti 

fiksēti audio un video formātā, ar mērķi tos saglabāt un padarīt pieejamus nākamajām paaudzēm. 

Savāktais materiāls papildinās Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju, kā arī būs 

Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā. Pateicībā 

par dalību projektā visi stāstnieki saņēma ziedus un pateicības rakstu. 

15.novembrī bibliotēkas Pasākumu zālē notika ikgadējais Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 

Krēslas stundas lasījums. Krēslas stundas tēma – nākotne Ziemeļvalstīs. Pie tējas tases, sveču 

gaismā bibliotēkas darbinieces  nolasīja somu rakstnieces Emmi Iterantas debijas fantāzijas 

romāna “Ūdens atmiņa” fragmentu. Šī pasākuma ietvaros notika arī Ogres Centrālās bibliotēkas 

Lasītāju kluba atkaldibināšana: pēc  gada pārtraukuma tas atkal atsāka savu darbību, šoreiz 

galvenās bibliogrāfes Lauras Oses vadībā.  Un tā - 6.decembrī  Pasākumu zālē pulcējās lasītmīļi 

uz Lasītāju klubiņa biedru tikšanos. Tikšanās laikā tika apspriestas pēdējā laikā izlasītās 

grāmatas. Klubiņa biedri vienojās par nākamajām tikšanās reizēm, to tematiem un laikiem.     

Atbalstot Ogres novada pašvaldības iniciatīvu par to, lai līdz Latvijas simtgadei un Ogres pilsētas 

90 gadu jubilejai pilsētā tiktu atjaunots  pamežs, Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki 

21.novembrī pie bibliotēkas iestādīja priedītes. 
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15.decembrī bibliotēkas Pasākumu zālē notika Vivantas Volkovas fotoizstādes “Latvijas 

dievnami” atklāšana. Izstāde bija apskatāma  līdz 2017.gada 2.janvārim. 

Pielikums Nr.2 OCB LAN darba pārskats 
 

Atskaite par Ogres Centrālās bibliotēkas pieaugušo lasītāju apkalpošanas 
nodaļas darbu 2016.gadā.  

(OCB LAN vadītāja Gaļina Sabļina) 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Viena no bibliotēku galvenajām funkcijām ir kvalitatīva pakalpojumu sniegšana ikvienai 

bibliotēkas lietotāju grupai. Lasītāju apkalpošana ir pamatpakalpojums katrā Latvijas bibliotēkā. 

Ogres Centrālajā bibliotēkā lasītāju apkalpošanas funkciju veic abonements un lasītava. 

Joprojām priekšroka tiek dota tradicionālajiem pakalpojumiem - grāmatu un citu dokumentu 

izsniegšana uz mājām abonementā un lasītavā, plašs turpinājumizdevumu klāsts lasītavā, lasītāju 

apmācības, izstāžu un pasākumu piedāvājums.  

Bibliotēkas abonements  piedāvā lasītājiem  plašu brīvpieejas latviešu oriģinālliteratūras, cittautu 

literatūras un visu nozaru literatūras krājumu latviešu valodā un svešvalodās.  

Lasītāju apkalpošana   

Rādītāji 2014.gads 2015.gads 2016.gads Dinamika 

Lietotāju skaits 5743 5742 5571 -171 

Apmeklējums 38436 38010 37746 -264 

Izsniegums 107720 96888 80022 -16866 

 

Vērtējot darba rādītājus, redzams, ka nedaudz ir samazinājies apmeklējumu  un  reģistrēto 

lietotāju skaits. To varētu izskaidrot ar ekonomisko un demogrāfisko situāciju valstī kopumā, kas 

atstāj iespaidu uz bibliotēkas statistiskajiem datiem. Faktors, kas iespējams, ietekmēja 

apmeklējumu kritumu - samazinājies datorapmeklētāju  skaits lasītavā. Izsnieguma rādītāju 

samazināšanos varētu izskaidrot ar uzskaites sistēmas maiņu BIS ALISĒ. 2016.gadā statistisko 

rādītāju uzskaiti bibliotēka veica, izmantojot BIS ALISE. Iepriekšējos gados, izsniedzot avīžu 

gada komplektu lasītavā, pie izsnieguma tika pieskaitīti visi gada eksemplāri, bet 2016.gadā tika 

atzīmēts 1 komplekts, tātad 1 eksemplārs.  Ar jauno lasītāju apkalpošanas noteikumu 

pieņemšanu 2015.gada jūnijā, mainījās uz māju izsniedzamo eksemplāru skaits. Iepriekšējos 
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gados vienam lasītājam maksimālais izsniegums  - 10 eksemplāri,  2016.gadā tikai 5 eksemplāri, 

iespējams, ka šis fakts arī ietekmējis izsnieguma samazināšanos. 

Mūsu lietotāji ir apmierināti ar iespēju nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika, izmantojot 

grāmatu nodošanas iekārtu, kas novietota pie ieejas bibliotēkā. 2016.gadā fiksēti 1663 

apmeklējumi un nodotas 3384 grāmatas. 2015. gadā triju mēnešu laikā tika nodotas 756 

grāmatas. 

Pieaug arī autorizēto lietotāju skaits, kas attālināti var pasūtīt grāmatas un pagarināt grāmatu 

lietošanas termiņus. 

Datorlietotāji 

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā lietotāju rīcībā ir 11 datori, internets, viens skeneris, krāsu 

printeris, melnbaltais printeris un kopētājs, kā arī datortehnikas komplekts vājredzīgiem 

cilvēkiem. 2016.gadā lasītavā tika nomainīti 2 lasītāju datori (par pašvaldības līdzekļiem iegādāti 

jauniem un jaudīgāki). 

Lasītavas datorus 2016.gadā izmantojuši 908 (979) reģistrētie  lietotāji, tas ir par 71 lietotāju 

mazāk nekā 2015.gadā, toties pieaudzis nereģistrēto lietotāju skaits - 297 (201). Nereģistrētie 

lietotāji ir apmeklētāji, kas nevēlas reģistrēties un gada laikā lasītavas pakalpojumus (Internetu,  

printēšanu, kopēšanu, skenēšanu) izmanto ne vairāk kā trīs reizes. Datorlietotāju skaits turpina 

samazināties, jo cilvēki iegadājas datorus, pieslēdz Internetu un nepieciešamība apmeklēt 

bibliotēku zūd. 

Datorapmeklējumu  skaits lasītavā 2016.gadā - 6616 (7062) salīdzinājumā ar 2015.gadu tas 

krities par 446 apmeklējumiem. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, nedaudz pieaudzis to lietotāju 

skaits, kas izmanto bibliotēkas bezvadu Internetu. Datorlietotāji ar saviem portatīvajiem 

datoriem Wi-Fi pakalpojumu izmantoja – 385 (369) reizes.  Pieslēgumu skaits Wi-Fi internetam 

noteikti ir lielāks, jo mēs nevaram fiksēt visas pieslēgšanās reizes ārpus lasītavas telpām un no 

viedtālruņiem. 

Uzziņu un informācijas darbs 

Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums ir palīdzēt lasītājiem atrast nepieciešamo 

informāciju un nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem informācijas pieejamību dažādos 

informācijas avotos, tādos kā datu bāzes, interneta resursi, bibliotēkas krājums. 

2016.gada laikā lasītāju apkalpošanas nodaļa ir  sniegusi 24215 (29182) uzziņas. Pārsvarā tās ir 

adresālās uzziņas  bibliotēkas abonementā, kad lasītājiem tiek sniegtas ziņas par dokumentu 
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pieejamību bibliotēkas krājumā. Lasītavā, tai skaitā, ir sniegtas 5357 (5299) uzziņas, pārsvarā tās 

ir tematiskās uzziņas. Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantojam dažādas bibliogrāfiskās datu 

bāzes: OCB elektronisko katalogu, Latvijas Nacionālas bibliotēkas dažādas datu bāzes. LNB 

datu bāzes tika izmantotas uzziņu darbā 127 (259) reizes. Izmantojām arī iespēju piedāvāt 

informāciju lietotājiem no datu bāzēm, kas ir testēšanas režīmā. 2016.gadā piedalījāmies divu 

datu bāzu testēšanā: no 3.marta līdz 8.aprīlim bibliotēkas apmeklētajiem bija  pieejama datubāze  

Britannica; rudenī, no 15.septembra līdz 15.novembrim, bibliotēkas lietotāji testēja  EBSCO 

Flipster. 

Informācijas meklēšanā aktīvi izmantojām arī abonētās datu bāzes: Lursoft Laikrakstu bibliotēku 

un Letoniku.  

Datu bāzes 2014 2015 2016 Dinamika 

Letonika 2063 835 237  -598 

News.lv 3889 2272 1872  -400 

 

Šogad  samazinājusies abonēto datu bāzu izmantošanas statistika: datu bāzē Letonika apskatīti 

237 (835) un Lursoft Laikrakstu datu bāzē news.lv 1872 (2272) - 400 dokumenti. Letonikas 

izmantošanas samazināšanās iespējama  tāpēc, ka nepiedalījāmies Letonikas organizētājā 

viktorīnā 2016.gadā. Datu bāzi news.lv mēs turpinājām popularizēt, pildot tematiskos 

pieprasījumus, tāpēc nav saprotams izmantošanas krituma iemesls. 

No 1. līdz 22.martam piedalījāmies ikgadējā balsošanā par Latvijas Gada monētu, ko rīko 

Latvijas Banka. Aicinājām lietotājus balsot gan Internetā, gan aizpildot anketas lasītavā. Otro 

nobalsošanas variantu izvēlējās vecāki cilvēki, kas neprot lietot datoru un Internetu.  Latvijas 

Bankai nosūtījām 53 anketas. 

E-prasmju nedēļas ietvaros,  kā arī Bibliotēku nedēļas laikā, popularizējām bibliotēkā pieejamos 

elektroniskos resursus: apmeklētāji tika iepazīstināti ar informācijas meklēšanas iespējām Ogres 

reģiona bibliotēku Elektroniskajā kopkatalogā, LNB Digitālajā bibliotēkā, Lursoft Laikrakstu 

bibliotēkā, Letonika.lv. 

Bieži uzziņu darbā izmantojam arī LNB Digitālo bibliotēku, izmantojot iespēju uzreiz piekļūt pie 

informācijas pilnajiem tekstiem. Iesakām un apmācām lasītavas lietotājus, īpaši studējošos,  

izmantot šos resursus. 
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Konsultējam datorlietotājus i-banku izmantošanas jomā, palīdzam cilvēkiem reģistrēt lidojumus 

dažādās aviokompānijās un izprintēt biļetes, joprojām pildām LATVENERGO klientu 

apkalpošanas centru funkcijas (!), palīdzot cilvēkiem nosūtīt  bibliotēkā ieskenētus iesniegumus 

un līgumus šīs iestādes klientu servisam, palīdzam cilvēkiem deklarēt dzīvesvietu portālā 

latvija.lv. 

Lasītavā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kura darbību koordinē LR 

Ārlietu ministrija un bibliotēkā to koordinē lasītavas darbiniece Elita Juberte. 

ESIP atskaite par 2016.gadu 

08.04.2016. 

Seminārs   Eiropas informācijas diena ES informācijas sniedzējiem. 

Piedalījos seminārā, kur papildināju zināšanas par dažādiem ES jautājumiem: 

 Robežas, migrācija un terorisms, kā arī citas Latvijai un ES nozīmīgas aktualitātes 

(A.Pabriks - EP deputāts); 

 Ekonomiskie un monetārie jautājumi, t.sk. ES banku uzraudzība un citas Latvijai un ES 

nozīmīgas aktualitātes (R.Zīle - EP deputāts); 

 Latvijas darbs un pieredze ar patvēruma meklētājiem no Sīrijas, Eritrejas un citām 

valstīm (S.Zalcmane – biedrības “Patvērums Drošā māja valdes priekšsēdētāja” 

Informācijas dienas ietvaros tās dalībnieki aktīvi dalījās labās prakses piemēros par Eiropas 

dienas un ar ES saistītiem pasākumiem. 

09.05.2016. 

Pasākums   Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Innas Šteinbukas pieņemšana 

Mazajā ģildē, atzīmējot Eiropas dienu 

Piedalījos pasākumā, atsaucoties uz ielūgumu, lai tiktos ar dažāda ranga cilvēkiem, kas saistīti ar 

dažādām ES institūcijām Latvijā un komunicētu par aktuālām ES tēmām ar citiem ES 

informācijas sniedzējiem.  

02.-14.05.2016.  

Minikonkurss      

„Uzmini tautasdziesmu”  (Mērķgrupa - jebkurš interesents) 

Konkursā piedalījušies ~ 50 interesenti. 
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Konkursa apraksts: Uz dzeltenām kartītēm drukātas tautasdziesmas latviešu valodā, uz zaļām – 

analogas tautasdziesmas kādā no ES valodām. Konkursa dalībniekam jāatrod latviešu 

tautasdziesmai (dzeltenā kartīte) atbilstošs tulkojums (zaļā kartīte) svešvalodā. Par pareizu atbildi 

– balviņa. 

02.-14.05.2016. 

Informatīva izstāde  „Jaunumi par ES” (Mērķgrupa - jebkurš interesents) 

Izstādi apskatījuši un ar tās saturu iepazinušies ~ 20 interesenti. 

Izstādei par pamatu ņemti jaunākie drukātie materiāli par ES, kas nonākuši mūsu bibliotēkā un ar 

kuriem daļa interesentu vēl nav paspējuši iepazīties.  

09.11.2016. 

ES informācijas sniedzēju forums  

(organizē Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamenta informācijas 

biroju Latvijā) 

Piedalījos ikgadējā forumā, lai paplašinātu zināšanas par aktuāliem ES jautājumiem. 

Turpinu piedāvāt apmeklētājiem dažādus bukletus, brošūras, informācijas lapas, grāmatzīmes un 

pastkartes  par ES -  līdzņemšanai, izmantojot šim nolūkam gan no semināriem atvestos, gan EU 

Bookshop (//bookshop.europa.eu) pasūtītos bezmaksas materiālus.      

Par apmeklētāju skaitu grūti spriest, jo ES informācija brīvi pieejama bibliotēkas lasītavā, kā arī 

stendā ārpus lasītavas telpām, kur jebkurš interesents to var paņemt līdzi un kur informatīvo 

materiālu klāsts tiek, iespēju robežās, papildināts. 

Uzziņu skaits  - ~2 uzziņas mēnesī. 

SBA  un Elektroniskā dokumentu piegāde (EDP) 

2016.g. Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāju informacionālajām  vajadzībām SBA kārtā 

no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma  tika veikti 11 pasūtījumi, kuri pilnībā tika izpildīti. 

Vēl 14 grāmatas tika pasūtītas no kaimiņu novadu bibliotēkām (Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes).  

SBA 2014 2015 2016 Dinamika 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

11 17 25  +8 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 376 491 516  +25 

http://www.bookshop.europa.eu/
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nosūtīto dokumentu skaits 

 

Pagājušajā gadā mūsu krājumu vairāk izmantoja pagastu bibliotēkas, pasūtot grāmatas saviem 

lasītājiem.  2016.gadā no bibliotēkas krājuma tika izsniegtas 516 (491) grāmatas. Tas ir par 25 

grāmatām vairāk nekā 2015.gadā. Vērojama SBA kārtā izsniegto  eksemplāru  pieauguma 

dinamika.   

Visaktīvākā bibliotēka, kas izmanto SBA pakalpojumu  no OCB krājuma savu lasītāju 

vajadzībām, ir Lauberes bibliotēka (115). Aktīvāko bibliotēku trijniekā ir arī Lielvārdes (72) un 

Ciemupes (61) bibliotēkas. 

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, samazinājies elektronisko dokumentu piegāžu skaits. 

Bibliotēkas apmeklētājiem tika veiktas 442 (637) elektronisko dokumentu piegādes, tas ir par 

195 piegādēm mazāk nekā pagājušajā gadā. 

EDP pakalpojumu aktīvi izmanto lasītavas apmeklētāji, kuri agrāk izmantojuši faksa  

pakalpojumus. Lielākā daļa dokumentu,  kas  elektroniski piegādāti, ir ieskenēto dokumentu 

kopijas – rēķini, iesniegumi, līgumi, pases, foto, čeki. Tai skaitā arī 10 Latvenergo nosūtīti 

iesniegumi un līgumi. No bibliotēkas krājuma tika veiktas 35  EDP. 

Darbs ar krājumu 

Abonementā gada garumā notiek nepārtraukts darbs ar krājumu. Tiek atlasīti novecojuši 

un sabojāti izdevumi norakstīšanai. Grāmatas ar nelieliem defektiem tiek nodotas labošanai. 

2016.gadā  tika atlasīta un  norakstīta  2151 grāmata. 2016.gadā grāmatu plauktos ievietojām 

1388 jaunieguvumus. 

Liels darbs tiek ieguldīts, strādājot ar lasītāju dāvinātajām grāmatām. Abonementa darbinieces 

atlasa grāmatas no dāvinājumiem, lai atjaunotu un uzlabotu krājuma fizisko stāvokli. Nolietotas, 

bet pieprasītas bibliotēkas grāmatas, tiek apmainītas pret dāvinātām grāmatām, kuras ir labā 

stāvoklī. Bet pirms grāmatas nonāk bibliotēkas krājumā, notiek darbietilpīgs apstrādes process. 

Dāvinātās grāmatas  novietojam arī plauktā  „Lasītājs - lasītājam”.  Šo pakalpojumu katru dienu 

izmanto apmēram 5 cilvēki. 

Gada sākumā tika norakstīti vecie žurnāli un avīzes, no krājuma tika izslēgti 595 

turpinājumizdevumu eksemplāri, 2010.gada žurnāli un 2012.gada avīzes. Divas reizes gadā 

notiek turpinājumizdevumu pasūtīšana. 2016. gadā lasītavā saņemti 65 nosaukumu žurnāli un 6 

nosaukumu laikraksti.  
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2016.gadā lasītavas krājums tika papildināts par vairāk nekā 70 grāmatām. 

Datorapmācības 

2016.gadā datorapmācības  organizētas 4 grupām. Apmācībās piedalījās 28 cilvēki. 

Katrai grupai tika veltītas 5 nodarbības 2 stundu garumā (10 stundas katrai grupai), kopā 40 

stundas. Bija nepieciešamas 20 dienas,  lai apmācības realizētu, mācībām patērējot 2h dienā. 

Datorapmācībām izmantojām Reģionālās mācību klases aprīkojumu: interaktīvo tāfeli un 

portatīvos datorus. 

Apmācīto skaits samazinājies, jo 1) pasākumu telpai ir intensīva noslodze. Šai telpā 

notiek pieaugušo bibliotēkas organizētie pasākumi, kā arī pasākumi, ko rīko BLN. Neskatoties 

uz to, ka mūsu apmācības notiek gan pirmajā dienas pusē – no plkst. 10:00 līdz 12:00, gan 

vakarā – no plkst.17:00 līdz 19:00, grūti sastādīt apmācību grafiku, lai netraucētu citu bibliotēkas 

pasākumu norisi. 2) apmācībai piesakās mazāk cilvēku – šķiet, ka visus gribētājus šo gadu laikā 

jau būsim apmācījuši. 

Secinājumi 

Ogres Centrālā bibliotēka sniedz saviem lietotājiem kvalitatīvus bibliotekārus 

pakalpojumus, pateicoties tam, ka ir kvalitatīvs un aktuāls bibliotēkas krājums un lietotājus 

apkalpo laipni un profesionāli   bibliotēkas speciālisti. Pateicoties tam, ka notiek laba sadarbība 

starp bibliotēkas nodaļām, ir iespējams  strādāt saskanīgi, apmierinot bibliotēkas lietotāju 

informacionālās vajadzības.  

Pagājušajā gadā, pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējām jauno Limbažu Galveno 

bibliotēku un redzējām, kādas inovācijas iespējamas ēkā, kas paredzēta tieši bibliotēkas 

vajadzībām. Gribētos ticēt, ka mūsu bibliotēkas lietotāji nākotnē varētu tikt pie kvalitatīviem 

pakalpojumiem jaunā ēkā, kurā, savukārt, bibliotekāri varētu dažādot bibliotekāros 

pakalpojumus un celt to kvalitāti. 

Pielikums Nr.3 OCB IRAN darba pārskats 
 

Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas pārskats par 
darbu 2016.gadā 

(sagatavoja Ogres CB Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Janīna Metlāne) 

 

Krājuma komplektēšanas koncepcija ir papildināta un uzlabota 2015.gadā. Bibliotēkas 

mērķauditorija ir tā pati, tāpēc krājuma politika nav mainījusies. Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas prioritātes pārskata periodā bija visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšana 
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(ģimenes bibliotēka) un mūžizglītība, lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem apmierināšana. Tiek nodrošināta krājuma un datubāzu pieejamība ikvienam 

lietotājam.             

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” (CB+BB) 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma komplektēšanai 17126 16486 16378 

t. sk. pašvaldības finansējums 17126 16486 16378 

grāmatām 14384 13904 13814 

t. sk. bērnu grāmatām 2793 2625 2788 

periodiskajiem izdevumiem 2661 2582 2564 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

0.66 0.64 0.64 

2014.gadā finansējums vēl: 57.00 EUR fonogr., 24.00 EUR filmas. 

Ogres novada pašvaldības finansējums uz vienu iedzīvotāju ir augstāks nekā norādītais 

minimums dokumentā “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”(0.43 EUR). 

Sakarā ar to, ka iespieddarbu cenas ar katru gadu pieaug, bet finansējums krājumam mainās 

minimāli, tad ar katru gadu 

samazinās nopirkto 

eksemplāru skaits. Vairāk 

domājam par kvalitāti. 

Finansējums uz vienu 

lietotāju:   

 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” (CB+BB) 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 3431 3247 3159 

2014.gadā 2.98 (EUR) 

2015.gadā 2.87 (EUR) 

2016.gadā 2.94 (EUR) 
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Grāmatas 2337 2181 2126  

t. sk. latviešu daiļliteratūra 242 288 284 

t. sk. bērniem (+ periodiskie izdevumi!) 779 619 636 

Izslēgtie dokumenti 4321 3047 3822 

Krājuma kopskaits 76495 76695 76032 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.95 2.8 2.6 

Periodisko izdevumu apgrozība 4.4 4.3 3.1 

 

Darbinieki strādā pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Tiek atlasītas grāmatas norakstīšanai. Tā ir 

nepieciešamība, jo palielināt plauktu skaitu šobrīd nav iespējams. 2016.gadā vairāk tika strādāts 

ar bibliobusa un krātuves fondiem. 

Pieaugušo nodaļas Abonementā ir pārāk blīvs plauktu piepildījums.  

Lasītavas krājums (grāmatas) vairs netiek izmantots tik intensīvi kā agrāk. Nav pieprasīti mācību 

līdzekļi. Mazāk izmanto vārdnīcas, enciklopēdijas un citus uzziņu izdevumus. Tāpēc bibliotekāri 

pārskata izdevumus un nodod no Lasītavas uz Abonementu. 

Ogres Centrālajā bibliotēkā (arī Bērnu literatūras nodaļā) no ienākošajiem iespieddarbiem 49,3% 

ir daiļliteratūra un 21.5% - B un J literatūra. Vairāk krājums papildināts sabiedriskajās zinātnēs 

un vēsturē - 13%, tehniskajās zinātnēs – 5,4%, mākslā – 4.9%, medicīnā – 2.2%, vismazāk – 

fiziskajā kultūrā un sportā un literatūrzinātnē. Pārsvarā krājumā uzņemtie iespieddarbi ir latviešu 

valodā - 82,7%, svešvalodās - 17,3%. 

Ogres Centrālā bibliotēka jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī: Jāņa Rozes un 

Zvaigznes ABC grāmatnīcās, izdevniecībā “Kontinents”, i/k “Virja”, “Janus” grāmatu bāzē. 

Atsākām sadarboties ar “Latvijas Grāmatu”, jo bāzē ir mainīta attieksme pret klientiem 

(bibliotēkām). Sadarbība bija pārtrūkusi 2013.gadā bibliotēkām neizdevīgo cenu dēļ.   

Jaunieguvumu atlasi palīdz veikt klientu pieprasījumi un priekšlikumi, informācija medijos un 

grāmattirgotāju mājas lapās, grāmatu veikalu un bāžu apmeklējumi. 

2016.gadā nodaļas darbinieki apstrādāja iespieddarbus Ogres Centrālajai bibliotēkai un 

bibliobusam, Bērnu nodaļai, Ogresgala un Ciemupes bibliotēkām. Pavisam 2 799 eks. par 

summu  20 989,54 EUR.  
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Atskaites gadā žurnālus sākām ievadīt BIS ALISE Komplektēšanas modulī, lai atvieglotu 

krājuma uzskaiti un varētu veikt izsniegšanu/saņemšanu. Tika sniegtas konsultācijas un izveidoti 

ieteikumi žurnālu uzskaites veidošanai elektroniskā vidē. 

 Centrālā  

Bibliotēka 

Bērnu nodaļa Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Eks. Summa  Eks. Summa  Eks. Summa  Eks. Summa  

Pašvaldības līdzekļi 922 9412.48 621 4401.60 272 2246.31 177 1538.31 

Dāvinājumi 439 1561.90 98 378.56 47 207.80 132 461.54 

 

Projekti 

(KKF, Bērnu žūrija) 

41 453.92 4 31.00 7 61.57 9 82.31 

Atvietotas 10 65.54 20 86.70 - - - - 

 

KOPĀ 

 

1412 

 

11493.84 

 

743 

 

4897.86 

 

326 

 

2515.68 

 

318 

 

2082.16 

Periodika 2016.gadā 653 - 263 - 364 - 233 - 

 

Dāvinājumus no privātpersonām apstrādei pieņemam ar stingru atlasi. Tās grāmatas, kas netiek 

ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām reģiona bibliotēkām, tiek ievietotas Apmaiņas fondā, kā 

arī plauktā – Lasītājs lasītājam. No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp visām reģiona 

pagasta bibliotēkām, arī skolu bibliotēkām.          

Gada laikā notikusi arī iespieddarbu kustība no fonda uz fondu. No Lasītavas uz Abonementu 

tiek pārceltas grāmatas, ja tiek nopirkts jauns vai arī atjaunots, labots, papildināts izdevums. No 

Abonementa uz Krātuvi pārceļ grāmatas, kuras ir kļuvušas mazāk pieprasītas. Atrašanās vieta 

mainīta 856 eksemplāriem. 

Norakstīti pavisam 3212 eksemplāri par summu 7443.15 EUR: no Ogres Centrālās bibliotēkas, 

bibliobusa un bērnu nodaļas – 3012 eksemplāri ; no Meņģeles, Birzgales un Ķeipenes 

bibliotēkām pēc iesniegtajiem sarakstiem – 200 eks. par summu 809.09 EUR, jo bibliotekāres 

vēl nebija apmācītas darbībām BIS ALISE Komplektēšanas modulī. 
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Ogresgala un Ciemupes filiāles no 2016.gada veido norakstīšanas sūtījumus pašas, nevis iesniedz 

ziņas IRAN. Atskaites gadā norakstīti (bez periodiskajiem izdevumiem): Ogresgala bibliotēkai – 

1123 eks.,  Ciemupes bibliotēkai – 363 eks.           

Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai, krājuma atjaunošanai aktīvi izmanto Ogres CB, 

Ķeipenes, Suntažu, Lielvārdes, Lauberes bibliotēkas. Šobrīd krājumā ir 3384 eksemplāri. Tā ir 

gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra. 

Ogres CB elektroniskais kopkatalogs. 

Uz 2017.gada 20.janvāri elektroniskajā katalogā ir 71 657 ieraksti ar 432 480 eksemplāriem.          

Apraksti, kurus Ogres elektroniskajam kopkatalogam pievieno gan pilsētu, gan pagastu, gan 

skolu bibliotēkas, tiek regulāri rediģēti un, pamatojoties uz veiktajiem labojumiem un 

papildinājumiem, tiek sniegtas konsultācijas aprakstu veidošanā.  

Pēc bibliotekāru pieprasījuma izveidoti 257 apraksti Ikšķiles vidusskolas, Lielvārdes 

pamatskolas un vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Ķeguma vidusskolas, Ogres 

sākumskolas, Ogres ģimnāzijas, Tīnūžu pamatskolas bibliotēkām, kā arī 158 apraksti 

Mazozolu, Krapes, Birzgales, Tīnūžu, Suntažu Jumpravas, Lēdmanes, Taurupes pagastu 

bibliotēkām.  

Izveidoti apraksti “Lauku Avīzes tematiskajām avīzēm” (no 1999.gada), kurām Lasītavas fondā  

ir izveidotas tematiskā mapes. Lietotāji labprāt tās izmanto. Tagad būs iespēja izsniegt tās 

elektroniski. 

Tika apstrādāti jaunieguvumi Meņģeles pagasta bibliotēkai, jo mainījās darbinieki.  

Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās ir gandrīz noslēdzies. 

2017.gadā to pabeigs Krapes pagasta bibliotēka, ieplānojot krājuma inventarizāciju.             

Novadpētniecības datu bāzē ir 21 480 ieraksti. Izveidoti apraksti materiāliem no Madlienas un 

Lauberes bibliotēku novadpētniecības mapēm. Turpinās darbs pie Novadnieku kalendāra 

veidošanas. 

          Analītikas datu bāze (2 406 ieraksti) netiek papildināta jau vairākus gadus, jo bibliotēku 

darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi.  

 

Ogres reģiona skolu bibliotēkas. 
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2016.gada otrajā pusē BIS ALISE lietotājiem pievienojās Ķeguma  komercnovirziena 

vidusskolas bibliotēka. Tika sniegta gan metodiska, gan praktiska palīdzība krājuma uzskaites 

sakārtošanā un krājuma ievadīšanā elektroniskajā katalogā. Krājums pilnībā ievadīts EK. 

Šobrīd reģionā ar BIS ALISE nestrādā Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu, Meņģeles 

pamatskolu bibliotēkas. Atteikusies strādāt Ķeipenes pamatskolas bibliotēka (bija ievadīti 283 

eks.). Apmācīta, bet nestrādā Suntažu internātpamatskolas bibliotekāre. 

Aizvadītajā gadā ļoti intensīvi pie krājuma rekataloģizācijas strādāja Ogres 1.vidusskolas, 

Jaunogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma vidusskolu bibliotekāres. 

Bibliotēka 

 

Inventarizācija 

2016 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Ievadīto eks. skaits uz 

01.01.2017. 

Ogres novads    

Ogres ģimnāzija  X 29279 

Ogres sākumskola  X 17349 

Ogres tehnikums X X 30347 

Jaunogres vsk.   13545 

Ogres 1.vsk.   21610 

Ogresgala pamatsk.   3293 

Madlienas vidusskola                1 

Suntažu internātsk.   2182 

Suntažu vsk.   8397 

    

Lielvārdes novads    

Lielvārdes vsk.   16751 

Lielvārdes pamatsk.  X 9823 

Jumpravas vsk.   2774 
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Ikšķiles novads    

Ikšķiles vsk.   21277 

Tīnūžu pamatsk.   4008 

    

Ķeguma novads    

Ķeguma vidusskolas 

bibliotēka 

 X 14891 

KOPĀ:   195 527 

 

Metodiskais darbs. 

Nodaļas darbinieki sniedz gan metodisku, gan praktisku palīdzību visiem pilsētu, pagastu un 

skolu bibliotekāriem par krājumu veidošanas un organizēšanas  jautājumiem, UDK klasifikāciju, 

darbībām BIS ALISE – Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. 

2016.gadā tika veiktas inventarizācijas Ogres novada Meņģeles un Ķeipenes  bibliotēkās; 

Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā; Ķeguma novada Birzgales bibliotēkā. Inventarizācijas 

(krājuma skenēšanu) parasti veic trīs IRAN darbinieki, sadarbojoties ar konkrētās bibliotēkas 

darbinieku. Inventarizācijas datu salīdzināšanu BIS ALISĒ veic sistēmas administratore – OCB 

darbiniece. Pēc inventarizācijas rezultātiem tiek precizēta un sakārtota krājumu uzskaite.  

No izglītības iestāžu bibliotēkām krājuma inventarizāciju veica Ogres tehnikuma bibliotēka. 

Vadītājai tika sniegta konsultācija par inventarizācijas datu apkopošanu. 

Aizvadītajā gadā tika novadītas prakses divām Kultūras koledžas studentēm. 
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Pielikums Nr.4 Bibliobusa darba pārskats 
 

Bibliobusa darba pārskats 
(OCB bibliobusa bibliotekāre Evija Mūrniece) 

 

Darbības vispārīgs raksturojums 

OCB bibliobuss darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā, kur apkalpo lasītājus 12 

pagastos. Bibliobusa darbības mērķis – apkalpot lasītājus pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. 

Atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām tiek sastādīti maršruti un lasītāji tiek apkalpoti vienu reizi 

mēnesī noteiktā mēneša dienā un laikā. No 2016.gada maija bibliobusa bibliotekāre ir Evija 

Mūrniece. 

Bibliobusa pakalpojumu pieejamība 

Ir iedzīvotāju grupas, kurām nav iespējas apmeklēt pagastu bibliotēkas, piemēram, 

pensionāri, ģimenes ar maziem bērniem, invalīdi, kuru dzīvesvietas atrodas tālu no pagastu 

centriem, kur nav sabiedriskā vai arī cita veida transporta. Tāpēc noteikta daļa bibliobusa pieturu 

atrodas pie lasītāju mājām, piemēram, Lejieši, Zeltiņi, Rudiņi, Spundes vai arī bijušajos centros: 

Vērene, Zādzene, Lobe u.c. Bibliobusa darbinieku rīcībā ir mobilais telefons, kas nodrošina 

iespēju operatīvi sazināties ar lasītājiem – īpaši ziemas periodā – un informēt par izbraukšanu no 

iepriekšējās pieturas, kas ļauj lasītājiem savlaicīgi ierasties pieturā. Gada laikā lasītāji tika 

apkalpoti četros novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no tiem vienreiz mēnesī. 

Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 33 pieturvietās. 

Lasītāju skaits 2016.gadā bija 199. Gada laikā bibliobusa pastāvīgo apmeklētāju skaits 

kopumā ir samazinājies, taču prieks par tiem 8 jaunajiem lasītājiem, kuri ir atklājuši ceļu uz 

bibliobusu. Ir lasītāji, kuri paralēli bibliobusam apmeklē arī OCB abonementu, jo literatūras 

izvēle tur ir plašāka, vai piemēram, ziemas periodā OCB abonementu neapmeklē, bet dodas uz 

bibliobusu, jo tā pieturas Ogres pilsētā atrodas tuvāk viņu dzīvesvietai. 

Grāmatu izsniegums bibliobusā 2016.gadā bija 5538, tātad katrs lasītājs gadā vidēji 

izlasījis 27 grāmatas. Apmeklējumu skaits ir 1415, katrs lasītājs bibliobusu apmeklējis vidēji 7 

reizes gadā. Ir lasītāji, kuri apmeklē bibliobusu neregulāri, piemēram, cilvēki, kuri vasaras 

mēnešos ir aizņemti ar dārza darbiem vai ne vienmēr var ierasties pieturvietā darba grafika dēļ, 

piemēram, šoferi-tālbraucēji. 

Bibliobusa lasītāju skaita samazinājumu var skaidrot ar to, ka cilvēki vairs nevēlas dzīvot 

laukos un darba meklējumos pārceļas uz pilsētu, pensijas vecuma lasītājiem parādās veselības 

problēmas, kas liedz viņiem atnākt līdz maršruta pieturai vai lasīt grāmatas. Kā arī jaunajā 
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bibliobusā, kas uzsāka braukt 2016.gada maijā, ir mazāk ērtību, salīdzinot ar iepriekšējo 

bibliobusu. No Norvēģijas nākušajā bibliobusā, piemēram, bija lielāka ietilpība, dīvāniņi un 

durvis ar automatizācijas sistēmu, kā arī bija labāka apkures sistēma, siltuma un trokšņa 

izolācija. 

Bibliobusa lasītāju intereses ir daudzpusīgas, taču lielāko daļu bibliobusa izsniegumu 

veido tulkotā daiļliteratūra un latviešu oriģinālliteratūra. Vīrieši labprāt lasa kriminālromānus, 

vēsturisku un populārzinātnisku literatūru. Ceļojumu aprakstus un grāmatas par sabiedrībā 

populāru personību dzīvi lasa gan sievietes, gan vīrieši. Vasaras periodā pieprasītas ir grāmatas 

par dārzkopību, ēdienu gatavošanu, savukārt, ziemas periodā – par rokdarbiem. Lasītāji tiek 

nodrošināti ar grāmatām arī no OCB pieaugušo un bērnu nodaļas, ja konkrētas grāmatas nav 

bibliobusa krājumā. Bibliobusa lasītāji no OCB pieaugušo nodaļas saņēmuši 80 izdevumus, 

savukārt, no bērnu nodaļas 36 izdevumus. 2016.gadā nodrošināto pieprasījumu skaits bija 286. 

No bibliobusa krājuma OCB abonementa lasītājiem izsniegti 69 izdevumi. Tāpat norit sadarbība 

ar Krapes bibliotēku un Lielvārdes pilsētas bibliotēku, uz kuru bibliotēkas lasītāju pieprasījumu 

izpildei tiek nogādātas OCB krājuma grāmatas. 

Darbs ar krājumu 

Bibliobusa grāmatu krājuma komplektēšana, ņemot vērā finanšu iespējas, notiek 

atbilstoši lasītāju pieprasījumam gan latviešu, gan krievu valodās. Sekmīgu lasītāju pieprasījumu 

izpildi veicina laba sadarbība ar OCB nodaļām. 

Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots un izvērtēts – tiek norakstītas lasītāju nolietotas, 

pēc satura novecojušas, profilam neatbilstošas (maz lasītas) grāmatas. Saistībā ar 2017.gadā 

paredzēto inventarizāciju, rūpīgi tika pārskatīts un izvērtēts bibliobusa krājums. Kopumā tika 

norakstīti 1022 krājuma eksemplāri. Pieprasītākie izdevumi tiek laboti. Lietotāji labprāt ņem 

lasīšanai iepriekšējo gadu žurnālus un izmanto arī grāmatu kasti “Lasītājs – lasītājam”. 

Finansiālais nodrošinājums 

2016.gadā plānotais budžets bibliobusa krājuma papildināšanai bija 1320 EUR. Tāpat kā 

2015.gadā, kopējais finansējums apjoms bijis lielāks nekā plānots. 

2016.gada bibliobusa krājums tika papildināts šādi:  

Ogres novada pašvaldības līdzekļi – 1526, 60 EUR (2015. gadā - 1486,33 EUR). 

Iegādāto grāmatu skaits – 177 eksemplāri (2015.gadā – 236 eks.). 

Dāvinājumu skaits – 27 eksemplāri 153,40 EUR vērtībā. 

Bibliobusa grāmatu krājums: 3175 eksemplāri. 

Krājuma apgrozība – 1,7. 

Bibliobusa publicitāte 
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OCB mājas lapā www.ocb.lv sadaļā www.ocb.lv/bibliobuss ir atrodama informācija par 

bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laikiem. Informācija par bibliobusu tiek izvietota OCB 

Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos. Informatīvi materiāli par bibliobusa piedāvātajiem 

pakalpojumiem un maršrutiem tika izvietoti arī Ogres invalīdu biedrības telpās. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros 18.aprīlī notika tikšanās ar Ogres invalīdu biedrību, kurā tika 

izrādīta OCB mobilā bibliotēka – bibliobuss (skat. http://www.ocb.lv/2016/04/tiksanas-

biblioteka-ar-ogres-invalidu-biedribu/). Savukārt, 20.aprīlī informācija par bibliobusu tika 

prezentēta bibliotēku izstādē “Bibliotēku ideju tirgus”, kas norisinājās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas ēkā. 

2015.gada decembrī Ogrē ieradās jauns bibliobuss, ko Ogres novada pašvaldībai 

dāvinājusi sadraudzības pilsētas Žueletūras pašvaldība Francijā, savukārt, jaunais bibliobuss sāka 

braukt maršrutos 2016. gada maijā, kad tika pabeigti busa sagatavošanas un iekārtošanas darbi. 

Informācija par dāvinājumā saņemto OCB bibliobusu un tā braukšanas uzsākšanu publicēta 

vairākos rakstos gan interneta vidē, gan televīzijā, gan presē:  

 http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/35473/?sq=bibliobus 

 http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/35542/?sq=bibliobus 

 Ogres Centrālā bibliotēka dāvanā saņēmusi bibliobusu : [sakarā ar dāvinājumu no 

sadraudzības pilsētas Žueletūras Francijā] / Marta Poga. Ogres Vēstis Visiem. Nr.1 

(2016, 5.janv.), 5.lpp. 

 http://skaties.lv/zinas/latvija/ogre-celu-pie-lasitajiem-sacis-jaunais-bibliobuss-jeb-

biblioteka-uz-riteniem/ 

 

Jaunais bibliobuss jūnijā tika aktīvi popularizēts pasākumā “Ogres ritmi”, savukārt, 6.augustā 

Ogres Centrālā bibliotēka bibliobusā, pļavā aiz Ogres Kultūras centra, gaidīja lielus un mazus 

ogrēniešus un pilsētas viesus. Lielajiem tika izrādīts bibliobuss un pastāstīts par bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem, taču mazajiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un pašiem 

uzmeistarot jautru grāmatzīmīti vai izkrāsot Pūka svētku grāmatiņu. Bibliobusu apmeklēja 49 

interesenti, no tiem, 30 bērni. 

 

Bibliobuss turpina piesaistīt cilvēku uzmanību ne tikai kā dāvinājums no Francijas, bet arī ar 

savu unikālo darbību. Bibliobusa darbība tika atspoguļota žurnālā “Ir” (skat. Bibliotēka brauc : 

jau 20 gadus Ogres Centrālā bibliotēka dodas pie tiem, kas paši tajā nokļūt nevar : [Par Ogres 

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
http://www.ocb.lv/2016/04/tiksanas-biblioteka-ar-ogres-invalidu-biedribu/
http://www.ocb.lv/2016/04/tiksanas-biblioteka-ar-ogres-invalidu-biedribu/
http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/35473/?sq=bibliobus
http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/35542/?sq=bibliobus
http://skaties.lv/zinas/latvija/ogre-celu-pie-lasitajiem-sacis-jaunais-bibliobuss-jeb-biblioteka-uz-riteniem/
http://skaties.lv/zinas/latvija/ogre-celu-pie-lasitajiem-sacis-jaunais-bibliobuss-jeb-biblioteka-uz-riteniem/
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CB bibliobusu : tekstā stāsta bibliotekāre A.Žilvinska, lasītāji Vilnis un Iluta] / Sabīne Bērziņa // 

Ir. Nr.36 (2016, 8.sept./14.sept.), 48., 50.-51.lpp.). 

2016.gada 13.septembrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta fotogrāfa 

Vitauta Mihalovska fotoizstāde par OCB bibliobusu (skat. http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-

un-kultura/nacionalaja-biblioteka-atklaj-fotoizstadi-par-ogres-mobilo-biblioteku-33258). 

 

Savukārt, novembrī V.Mihalovska izstāde tika atklāta OCB telpās saistībā ar bibliobusa 

20 gadu jubileju, tādā veidā godinot no Norvēģijas nākušo bibliobusu, kas pārtrauca braukt šī 

paša gada maijā. Par jubileju un fotoizstādi tika atspoguļots medijos:  

 http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-un-kultura/atklata-vitauta-mihalovska-

fotoizstade-bibliobuss-foto-35101 

 https://www.youtube.com/watch?v=ulJzjjxjvKQ).  

Kopumā 2016.gads OCB bibliobusam aizritējis veiksmīgi. Lasītāji ir gandarīti par 

jaunajām grāmatām, ar ko tiek papildināts bibliobusa krājums, kā arī atzinīgi novērtē iespēju 

pasūtīt izdevumus no OCB abonementa, taču mazliet arī skumst pēc iepriekšējā bibliobusa, ar 

kuru daži lasītāji bija pavadījuši kopā jau vairāk kā 15 gadus. 

 

 

 

Pielikums Nr.5 Grāmatsējēja veikums 
 

GRĀMATSĒJĒJA VEIKUMS 2016.GADĀ 

 

 

http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-un-kultura/nacionalaja-biblioteka-atklaj-fotoizstadi-par-ogres-mobilo-biblioteku-33258
http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-un-kultura/nacionalaja-biblioteka-atklaj-fotoizstadi-par-ogres-mobilo-biblioteku-33258
http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-un-kultura/atklata-vitauta-mihalovska-fotoizstade-bibliobuss-foto-35101
http://www.daugavasbalss.lv/izklaide-un-kultura/atklata-vitauta-mihalovska-fotoizstade-bibliobuss-foto-35101
https://www.youtube.com/watch?v=ulJzjjxjvKQ
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Bibl iotēka

Sašūtās 

jaunās 

grāmatas 

Sašūtās, 

apvi lktās ar  

l īmplēvi  

Apl īmētās 

grāmatu 

muguriņas 

Apl īmētas 

jaunās 

grāmatas 

Labotās 

(eks.)

Kopā 

(eks.)

Ogres 

Centrālā 

bibl iotēka 292 164 723 37 421 1637

OCB Bērnu 

nodaļa 82 113 534 9 202 940

Bibl iobuss 13 47 191 9 24 284

Ciemupes 

bibl iotēka 20 58 169 6 7 260

Ogresgala 

bibl iotēka 38 56 220 7 20 341

Ogres 

novada 

bibl iotēkas 5 96 52 153

Lielvārdes 

novada 

bibl iotēkas 75 64 139

Kopā: 450 609 1837 68 790 3754

 
 

 

Līmplēvju patēriņš-84 ruļļi(3x0,5m) 

 

Grāmatsējēja :                                                                                         (L.Kopštāle) 

 

 

 

 



Pielikums Nr.6 Skaitlisko rādītāju tabulas 
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Bibliotēku darba kvalitāte,2016
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Ogres CB 14 12 54 36 2, 6 2, 93 6 32 272 19 18 226 98

Ikšķiles CB 19 12 69 38 2, 0 6, 10 9 100 8 5 9 26

Ķeguma pils.b-ka 21 16 77 32 1, 5 5, 72 2 8 5 9 53

Lielvārdes pils.b-ka 18 12 43 23 1, 3 5, 29 1 2 10 14 5 42 116

Birzgales pag.b-ka 18 6 71 12 0, 7 7, 46 7 1 8 19

Jumpravas pag.b-ka 28 12 44 24 0, 9 10, 63 7 1 4 38

Krapes pag.b-ka 31 19 75 22 0, 7 13, 83 1 6 1 5 32

Tomes b-ka 55 17 180 19 0, 3 15, 44 8 1 10 68

Ķeipenes pag.b-ka 52 43 73 32 0, 6 14, 97 4 1 7 10

Lauberes pag.b-ka 22 32 62 28 1, 3 5, 91 2 8 2 56 25

Lēdmanes pag.b-ka 21 14 48 22 1, 0 6, 67 20 2 16 62

Lāčplēša b-ka 13 11 48 21 1, 6 5, 46 2 8 3 83 109

Madlienas pag.b-ka 41 12 95 32 0, 8 10, 64 1 7 2 12 54

Mazozolu pag.b-ka 47 16 114 29 0, 6 13, 55 7 1 3 28

Ogresgala b-ka 18 21 64 24 1, 4 6, 97 1 7 2 16 48

Ciemupes b-ka 29 12 64 28 1, 0 10, 94 8 1 2 25

Meņģeles pag.b-ka 24 16 76 19 0, 8 13, 30 3 2

Rembates b-ka 35 32 99 56 1, 6 10, 97 5 2 7 14

Suntažu pag.b-ka 18 20 79 30 1, 7 13, 36 8 2 1 10

Taurupes pag.b-ka 29 12 61 30 1, 1 10, 06 1 7 1 3 34

Tīnūžu b-ka 24 13 65 29 1, 2 18, 11 1 12 1 3 19

KOPĀ 27 17 74 28 1, 2 9, 91 18 43 382 178 57 525 890

Ogres novads 30 20 74 28 1, 1 10, 58 12 32 272 81 31 334 366

Ikšķiles novads 22 13 67 34 1, 6 12, 10 1 9 100 20 6 12 45

Ķeguma novads 32 18 107 30 1 9, 89 2 28 9 34 154

Lielvārdes novads 20 12 46 23 1, 2 7, 01 3 2 10 49 11 145 325
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Bibliotēku izmantošana,2016

Bibliotēka Las.sk. t.sk.BĒRNI Fiziskie apm. t.sk.BĒRNI Virtuālie Soc.tīkli Izsniegums t.sk.BĒRNI

Ogres CB 5 571 2 652 64 597 26 851 42 726 15 448 198 514 118 492

Ikšķiles NCB 1 362 614 16 466 5 534 1 096 51 757 13 476

Ķeguma novada b-ka 821 546 12 739 10 395 901 26 202 17 377

Lielvārdes pils.b-ka 1 458 686 16 834 8 928 2570 40 33 418 15 540

Birzgales pag.b-ka 201 62 1 294 327 320 2 461 406

Jumpravas pag.b-ka 365 207 4 212 2222 159 8 753 1 843

Krapes pag.b-ka 146 43 2 702 609 121 3 144 485

Tomes b-ka 68 17 1 184 190 535 5 598 1 259 122

Ķeipenes pag.b-ka 167 86 7 240 3 041 490 2 344 5 354 1 171

Lauberes pag.b-ka 290 121 9 325 6 491 141 234 8 206 1 963

Lēdmanes pag.b-ka 442 180 6 243 1 952 299 9 579 625

Lāčplēša b-ka 721 315 8 016 4 612 2 380 15 251 3 808

Madlienas pag.b-ka 317 135 3 896 1 018 221 10 138 1 190

Mazozolu pag.b-ka 107 49 1 694 434 155 3 085 459

Ogresgala b-ka 435 220 8 951 4 405 230 10 644 2 054

Ciemupes b-ka 186 60 2 246 552 224 263 5 296 398

Meņģeles pag.b-ka 160 33 2 603 797 85 3 040 624

Rembates b-ka 144 58 4 670 1 464 762 8 023 530

Suntažu pag.b-ka 351 120 6 925 2 570 161 10 577 1 315

Taurupes pag.b-ka 242 59 2 829 751 434 7 373 776

Tīnūžu b-ka 354 156 4 699 2 163 305 10 299 2 009

KOPĀ 13 908 6 419 189 365 85 306 54 315 23 927 432 373 184 663

Ogres novads 7 972 3 578 113 008 47 519 44 988 18 289 265 371 128 927

Ikšķiles novads 1 716 770 21 165 7 697 1 401 62 056 15 485

Ķeguma novads 1 234 683 19 887 12 376 2 518 5 598 37 945 18 435

Lielvārdes novads 2 986 1 388 35 305 17 714 5 408 40 67 001 21 816
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Bibliotēku telpas, SBA,2016

Bibliotēka TELPU KOPPLAT. t.sk.Las.apk. krātuve pārējās t. LAS.VIETU SK. TELPU TEHN.ST. SBA No citām b. Uz citām b. Dok.el.pieg.

Ogres CB 972 634 77 261 80 1 560 25 535 35

Ikšķiles CB 204 165 16 23 30 0 45 20 25 10

Ķeguma pils.b-ka 500 420 15 65 70 4 70 32 38

Lielvārdes pils.b-ka 295 227 68 37 4 103 88 15

Birzgales pag.b-ka 109 79 30 20 4 14 10 4

Jumpravas pag.b-ka 100 91 9 21 4 14 14

Krapes pag.b-ka 62 62 10 4 39 37 2

Tomes b-ka 91,7 91,7 22 0 47 42 5

Ķeipenes pag.b-ka 113,86 45,97 48,69 19,2 23 5 4 1 3

Lauberes pag.b-ka 209 204 5 16 4 135 116 19

Lēdmanes pag.b-ka 113,1 99,4 13,7 22 4 5 1 4

Lāčplēša b-ka 84 64 20 13 4 16 14 2 17

Madlienas pag.b-ka 305 293 12 14 0 28 27 1

Mazozolu pag.b-ka 60 56,6 3,4 10 4 31 29 2

Ogresgala b-ka 139 86 24 29 10 4 111 59 52 115

Ciemupes b-ka 67 63 4 10 4 73 67 6

Meņģeles pag.b-ka 100 100 8 4

Rembates b-ka 80,3 80,3 18 4 58 39 19

Suntažu pag.b-ka 109 97 12 6 1 73 50 23

Taurupes pag.b-ka 68 68 7 0 25 18 7

Tīnūžu b-ka 76 55 21 11 4 20 9 11

KOPĀ 3857,96 3081,97 205,7 570,3 458 1471 698 773 177

Ogres novads 2204,86 1709,57 153,7 341,6 194 1 079 429 650 150

Ikšķiles novads 280 220 37 23 41 65 29 36 10

Ķeguma novads 781 671 15 95 130 189 123 66

Lielvārdes novads 592,1 481,4 110,7 93 138 117 21 17
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Darbinieki un izglītība,2016

Bibliotēka Darb.kopā t.sk.B-kārie b-kārā iz. maģ. bak. kol. augst.iz. vid.prof.iz. cita iz. maģ. bak. kol. augst.iz. vid.pr.iz. visp.vid.iz. pārējie darb.studē

Ogres CB 27 19 13 5 3 5 5 3 1 1 1 8 1

Ikšķiles CB 6 5 2 1 1 2 1 1 1 1

Ķeguma pils.b-ka 5 4 1 1 2 1 1 1 1

Lielvārdes pils.b-ka 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1

Birzgales pag.b-ka 1 1 1 1

Jumpravas pag.b-ka 1 1 1 1

Krapes pag.b-ka 1 1 1 1

Tomes b-ka 1 1 1 1

Ķeipenes pag.b-ka 1 1 1 1 1

Lauberes pag.b-ka 2 2 2 1 1 1

Lēdmanes pag.b-ka 2 2 1 1 1 1

Lāčplēša b-ka 4 3 3 1

Madlienas pag.b-ka 3 2 2 1 1 1

Mazozolu pag.b-ka 1 1 1 1

Ogresgala b-ka 3 2 2 1 1 1

Ciemupes b-ka 1 1 1 1

Meņģeles pag.b-ka 1 1 1

Rembates b-ka 2 2 1 1 1 2

Suntažu pag.b-ka 2 2 1 1 1 1

Taurupes pag.b-ka 1 1 1 1

Tīnūžu b-ka 1 1 1 1

KOPĀ 71 58 29 6 5 4 2 12 19 4 5 2 3 5 10 13 7

Ogres novads 43 33 19 5 4 2 8 11 3 2 2 2 2 3 10 4

Ikšķiles novads 7 6 3 1 2 2 1 1 1 1

Ķeguma novads 9 8 2 1 1 4 1 3 2 1 2

Lielvārdes novads 12 11 5 1 1 3 2 2 4 1 1
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Finanses: Ienākošie līdzekļi,2016

Bibliotēka IEN.LĪDZ.KOPĀ (Ls)t.sk.no Pašv.budž. Citi ienāk.av. B-kas maksas p.Spons.,ziedoj. VKKF dot.no v.budž. Pašv.-grām. presei el.dok. citi dok.

Ogres CB 304 530 296 394 8 136 8 136 13 814 2 564

Ikšķiles CB 96 591 95 740 851 851 7 715 599

Ķeguma pils.b-ka 64 600 64 331 269 269 3 600 1100

Lielvārdes pils.b-ka 63 775 63 237 538 538 6 379 1 334

Birzgales pag.b-ka 14 281 14 281 1000 500

Jumpravas pag.b-ka 16 105 15 929 176 176 2 762 1 119

Krapes pag.b-ka 11 268 11 268 1 400 620

Tomes b-ka 12 730 12 725 5 5 700 350

Ķeipenes pag.b-ka 12 250 12 250 2 000 500

Lauberes pag.b-ka 18 347 18 347 1 400 315

Lēdmanes pag.b-ka 21 764 21 672 92 92 2 367 585

Lāčplēša b-ka 35 067 35 019 48 48 3 171 770

Madlienas pag.b-ka 30 223 30 178 45 45 2 476 900

Mazozolu pag.b-ka 12 247 12 247 1000 450

Ogresgala b-ka 28 613 28 553 60 60 2 246 787

Ciemupes b-ka 11 927 11 887 40 40 1 538 497

Meņģeles pag.b-ka 12 878 12 878 1 601 528

Rembates b-ka 14 746 14 714 32 32 1100 480

Suntažu pag.b-ka 28 550 28 550 3 825 866

Taurupes pag.b-ka 15 137 15 137 1 547 889

Tīnūžu b-ka 23 226 23 226 5 011 1 403

KOPĀ 848 855 838 563 10 292 10 292 66 652 17 156

Ogres novads 485 970 477 689 8 281 8 281 32 847 8 916

Ikšķiles novads 119 817 118 966 851 851 12 726 2 002

Ķeguma novads 106 357 106 051 306 306 6 400 2 430

Lielvārdes novads 136 711 135 857 854 854 14 679 3 808
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Finanses: Izdevumi,Kārtējie izdevumi,2016 Finanses:Izdevumi: Kapitālie izdevumi,2016.

Bibliotēka Izdev.kopā KĀRT.IZD. t.sk.Atalgoj. VSAO iem. krāj.kompl. t.sk.grām. period.izd. elektr.izd. Citi dok. preces un pakalp.IT pakalp. pārējie kārt. KAPIT.IZD. t.sk.,zeme,ēkas,būves nemat.ieg. datortehn.,sakaru u.c.biroja tehn. kapit.rem.un rekonstr.,nepab.celtniec. pārējie kap.izd.

Ogres CB 304 530 303 404 199 571 57 344 16 378 13 814 2 564 19 782 2 843 7 486 1 126 866 260

Ikšķiles CB 96 591 94 191 62 155 18 930 8 314 7 715 599 3 063 362 1 367 2 400 2 400

Ķeguma pils.b-ka 64 600 63 540 34 619 10 245 4 700 3 600 1 100 11 278 361 2 337 1 060 825 235

Lielvārdes pils.b-ka 63 775 62 879 38 652 11 437 7 713 6 379 1 334 3 836 533 708 896 896

Birzgales pag.b-ka 14 281 14 281 6 621 2 229 1 500 1000 500 2 097 362 1 472

Jumpravas pag.b-ka 16 105 16 105 8 443 2 429 3 881 2 762 1 119 483 501 368

Krapes pag.b-ka 11 268 11 022 5 856 1 847 2 020 1 400 620 503 307 489 246 246

Tomes b-ka 12 730 12 214 6 236 1 720 1050 700 350 1 587 1 621 516 516

Ķeipenes pag.b-ka 12 250 12 250 5 773 1 820 2 500 2 000 500 1 552 307 298

Lauberes pag.b-ka 18 347 17 947 11 295 3 087 1 715 1 400 315 535 307 1008 400 117 283

Lēdmanes pag.b-ka 21 764 21 404 12 635 3 284 2 952 2 367 585 1 916 325 292 360 360

Lāčplēša b-ka 35 067 34 317 20 097 4 770 3 941 3 171 770 3 250 757 1 502 750 750

Madlienas pag.b-ka 30 223 29 944 16 044 4 731 3 376 2 476 900 2 061 307 3 425 279 279

Mazozolu pag.b-ka 12 247 12 247 6 955 2 103 1 450 1000 450 713 307 719

Ogresgala b-ka 28 613 27 718 16 971 4 943 3 033 2 246 787 794 308 1 669 895 895

Ciemupes b-ka 11 927 11 927 6 644 1 885 2 035 1 538 497 587 308 468

Meņģeles pag.b-ka 12 878 12 173 4 575 1 473 2 129 1 601 528 847 307 2 842 705 235 470

Rembates b-ka 14 746 14 230 8 107 2 591 1 580 1 100 480 1 083 361 508 516 516

Suntažu pag.b-ka 28 550 27 588 15 244 4 230 4 691 3 825 866 1 891 307 1 225 962 232 730

Taurupes pag.b-ka 15 137 14 861 9 016 2 525 2 436 1 547 889 440 307 137 276 276

Tīnūžu b-ka 23 226 22 837 10 674 3 141 6 414 5 011 1 403 808 362 1 438 389 389

KOPĀ 848 855 837 079 506 183 146 764 83 808 66 652 17 156 59 106 9 839 31 379 11 776 825 584 8 694 1 673

Ogres novads 485 970 481 081 297 944 85 988 41 763 32 847 8 916 29 705 5 915 19 766 4 889 584 2 867 1 438

Ikšķiles novads 119 817 117 028 72 829 22 071 14 728 12 726 2 002 3 871 724 2 805 2 789 2 789

Ķeguma novads 106 357 104 265 55 583 16 785 8 830 6 400 2 430 16 045 1 084 5 938 2 092 825 1 032 235

Lielvārdes novads 136 711 134 705 79 827 21 920 18 487 14 679 3 808 9 485 2 116 2 870 2 006 2 006
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IT,2016

Bibliotēka Dat.kopā t.sk.,darb. lasīt. serveri ALISE Abon.d/b Pašu veid.d/b (ALISE) Printeri Skeneri Kopēt. Multif.

Ogres CB 40 21 18 1 Jā 2 3 10 2 2 3

Ikšķiles CB 12 5 7 Jā 2 2 1 1 3

Ķeguma pils.b-ka 14 5 9 Jā 2 2 3 2

Lielvārdes pils.b-ka 13 5 8 Jā 2 2 1 1 4

Birzgales pag.b-ka 6 1 5 Jā 2 2 1 1

Jumpravas pag.b-ka 7 1 6 Jā 2 2 1 2

Krapes pag.b-ka 6 1 5 Jā 2 1 2 1

Tomes b-ka 8 3 5 2 1 2

Ķeipenes pag.b-ka 6 1 5 Jā 2 1 1

Lauberes pag.b-ka 9 1 8 Jā 2 2 1 1 1

Lēdmanes pag.b-ka 10 2 8 Jā 2 2 2 1 1 1

Lāčplēša b-ka 9 2 7 Jā 3 2 2

Madlienas pag.b-ka 10 2 8 Jā 2 2 2 1 1 1

Mazozolu pag.b-ka 5 1 4 Jā 2 2 1

Ogresgala b-ka 9 2 6 1 Jā 2 2 1 2

Ciemupes b-ka 4 1 3 Jā 2 2 1 1 1

Meņģeles pag.b-ka 6 2 4 Jā 2 2 2

Rembates b-ka 8 1 7 Jā 2 2 1 1

Suntažu pag.b-ka 7 2 5 Jā 2 2 1 1

Taurupes pag.b-ka 8 1 7 Jā 2 2 1 1

Tīnūžu b-ka 6 1 5 Jā 2 2 2

KOPĀ 203 61 140 2 20 43 39 29 8 8 32

Ogres novads 110 35 73 2 11 22 21 20 5 5 12

Ikšķiles novads 18 6 12 2 4 4 1 1 5

Ķeguma novads 36 10 26 3 8 6 5 1 6

Lielvārdes novads 39 10 29 4 9 8 4 2 1 9
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Izslēgtie dokumenti,2016

Bibliotēka IZSLĒGTIE DOK. t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Pārējie dok. Audioviz. Elektron.

Ogres CB 3 822 3 010 727 810 2

Ikšķiles CB 1 531 682 94 841 8

Ķeguma novada b-ka 499 498 183 1

Lielvārdes pils.b-ka 482 482 52 5

Birzgales pag.b-ka 170 26 10 144

Jumpravas pag.b-ka 363 137 8 223 3

Krapes pag.b-ka 468 212 5 256

Tomes b-ka 248 248 53

Ķeipenes pag.b-ka 738 46 8 692

Lauberes pag.b-ka 371 189 36 182

Lēdmanes pag.b-ka 522 522 36

Lāčplēša b-ka 1 668 926 142 719 23

Madlienas pag.b-ka 957 415 30 542

Mazozolu pag.b-ka 436 158 7 278

Ogresgala b-ka 1 362 1 123 52 239

Ciemupes b-ka 639 363 11 276

Meņģeles pag.b-ka 95 94 35 1

Rembates b-ka

Suntažu pag.b-ka 1 283 317 61 966

Taurupes pag.b-ka 428 186 12 242

Tīnūžu b-ka 875 91 41 784

KOPĀ 16 957 9 725 1 603 5 6 502 697 33

Ogres novads 10 599 6 113 984 3 791 694 1

Ikšķiles novads 2 406 773 135 1 625 8

Ķeguma novads 917 772 246 144 1

Lielvārdes novads 3 035 2 067 238 5 942 3 23
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Jaunieguvumi,2016

Bibliotēka Jaunieguvumi t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Elektron.d. Nošu dok.

Ogres CB 3 159 2 126 636 1 004 29

Ikšķiles CB 1 541 841 275 700

Ķeguma novada b-ka 1 197 625 96 571 1

Lielvārdes pils.b-ka 1 664 906 308 12 755 3

Birzgales pag.b-ka 235 139 10 96

Jumpravas pag.b-ka 1 292 311 47 981

Krapes pag.b-ka 438 162 17 276

Tomes b-ka 229 129 18 100

Ķeipenes pag.b-ka 878 394 65 484

Lauberes pag.b-ka 420 226 51 194

Lēdmanes pag.b-ka 283 283 22

Lāčplēša b-ka 881 412 93 468 1

Madlienas pag.b-ka 928 385 66 543

Mazozolu pag.b-ka 437 127 27 310

Ogresgala b-ka 658 326 85 332

Ciemupes b-ka 805 318 39 487

Meņģeles pag.b-ka 185 185 26

Rembates b-ka 449 140 20 309

Suntažu pag.b-ka 1 023 440 81 583

Taurupes pag.b-ka 530 180 21 350

Tīnūžu b-ka 1 345 589 150 756

KOPĀ 18 577 9 244 2 153 12 9 299 33 1

Ogres novads 9 461 4 869 1 114 4 563 29

Ikšķiles novads 2 886 1 430 425 1 456

Ķeguma novads 2 110 1 033 144 1 076 1

Lielvārdes novads 4 120 1 912 470 12 2 204 3 1
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Krājums gada beigās,2016

Bibliotēka Krāj.kopā t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Pārējie dok. Elektron.dok. Nošu dok. Attēlizd.

Ogres CB 76 032 66 893 11 520 8 184 304 623 28

Ikšķiles CB 25 321 22 427 2 994 2 441 439 2 6 6

Ķeguma novada b-ka 17 417 16 274 1 755 1 128 12 3

Lielvārdes pils.b-ka 25 908 22 881 4 405 801 2 972 55

Birzgales pag.b-ka 3 599 3 306 503 290 3

Jumpravas pag.b-ka 10 177 7 864 730 2 233 2 78

Krapes pag.b-ka 4 590 4 030 495 559 1

Tomes b-ka 3 745 3 277 458 467 1

Ķeipenes pag.b-ka 8 640 6 956 703 1 680 3 1

Lauberes pag.b-ka 6 422 5 625 686 674 123

Lēdmanes pag.b-ka 9 397 9 393 853 4

Lāčplēša b-ka 9 707 7 942 1 057 1 763 1 1

Madlienas pag.b-ka 12 873 11 463 554 1 192 28 190

Mazozolu pag.b-ka 5 082 4 123 653 957 2

Ogresgala b-ka 7 769 7 043 1 277 646 41 37 2

Ciemupes b-ka 5 302 4 542 523 730 30

Meņģeles pag.b-ka 3 804 3 803 748 1

Rembates b-ka 5 041 3 762 812 1 277 2

Suntažu pag.b-ka 6 332 5 213 611 1 090 29

Taurupes pag.b-ka 6 907 6 141 728 694 2 70

Tīnūžu b-ka 8 597 7 838 1 262 756 3

KOPĀ 262 662 230 796 33 327 801 29 733 1086 998 33 10 6

Ogres novads 143 753 125 832 18 498 16 406 564 920 30 1

Ikšķiles novads 33 918 30 265 4 256 3 197 442 2 6 6

Ķeguma novads 29 802 26 619 3 528 3 162 18 3

Lielvārdes novads 55 189 48 080 7 045 801 6 968 62 78 1

 


