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APZĪMĒJUMI 
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IRAN  Informācijas resursu attīstības nodaļa 

KISC   Kultūras informācijas sistēmu centrs 

LAN   Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

LNB   Latvijas Nacionālā bibliotēka 

OCB   Ogres Centrālā bibliotēka 

ONKC   Ogres novada Kultūras centrs 

RGB   Reģiona galvenā bibliotēka 

SBA   Starpbibliotēku abonements 

3td   Publisko bibliotēku attīstības projekts “Trešais tēva dēls” 

VKKF   Valsts Kultūrkapitāla fonds 
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS UN REĢIONA BIBLIOTĒKU 

RAKSTUROJUMS 
 

Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) 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. 

Pārskata periodā OCB prioritātes bija veicināt sabiedrības iesaisti un līdzdalību, atbalstīt 

mūžizglītību, nodrošināt brīvu informācijas pieejamību un mērķtiecīgi plānot bibliotēkas telpu 

uzlabojumus. 

2017.gadā OCB turpināja veikt reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) funkcijas, saglabājot 

līdzšinējo bibliotēku teritoriālo, institucionālo un nozares sadarbības tīklu Ogres reģionā – OCB 

kā RGB un 20 vietējas nozīmes bibliotēkas 4 novados (Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles). 

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. 

Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas: 

 

1.att. Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas 

OCB

Ogres novada 
bibliotēkas:

Krapes, Ķeipenes, 
Lauberes, Madlienas, 
Mazozolu, Meņģeles, 
Suntažu, Taurupes 
pagastu bibliotēkas

Lielvārdes novada 
bibliotēkas:

Lielvārdes pilsētas 
bibliotēka, Lielvārdes 

novada Kultūras 
centra Lāčplēša, 

Lēdmanes, Jumpravas 
bibliotēkas

Ikšķiles novada 
bibliotēkas:

Ikšķiles novada 
Centrālā bibliotēka, 

Tīnūžu pagasta 
bibliotēka

Ķeguma noavada 
bibliotēkas:

Ķeguma novada 
bibliotēka, Ķeguma 
novada bibliotēkas 

Rembates un Tomes 
bibliotēkas, Birzgales 

pagasta bibliotēka 

OCB filiāles:

Ciemupes, Ogresgala 
bibliotēkas
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Ar visiem trim novadiem – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles – ir noslēgti līgumi par OCB reģionālo 

funkciju veikšanu un finansēšanu. Līgumos ar Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldībām iekļauts 

arī punkts par sadarbību ar skolu bibliotēkām elektroniskā kataloga 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 norit bez papildu finansējuma. 

OCB 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.  
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2.FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 842026 848855 867089 

Pašvaldības finansējums 833252 838563 856560 

Citi ieņēmumi: 8774 10292 10529 

t. sk. maksas pakalpojumi 8774 10292 9879 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi   170 

t. sk. VKKF finansējums   480 

t. sk. citi piešķīrumi    

1.tab. Ogres reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 

Kā redzams 1.tabulā un 2.attēlā, bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību pamatā nodrošina 

attiecīgā novada pašvaldības finansējums. Salīdzinot ar 2016.gadu, pārskata gadā tas palielinājies 

trijos reģiona novados - Ogres novadā par 1,22%, Ķeguma novadā par 5,1% un Lielvārdes novadā 

par 2,7%. Ikšķiles novadā, savukārt, pašvaldības finansējums ir samazinājies par 9,44%. Reģionā 

kopā finansējums bibliotēkām palielinājies par 2,15%. 

 
2.att. Pašvaldību finansējums bibliotēkām novados (eiro) 

 

 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 842026 848855 867089 

Darbinieku atalgojums (bruto) 617518 652947 665324 

Krājuma komplektēšana 83447 83808 87503 

2.tab. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi 
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Ogres nov Ikšķiles nov Ķeguma nov Lielvārdes nov

2015 484460 113807 101871 133114

2016 485 970 119 817 106 357 136 711

2017 491918 113766 111786 149619

Pašvaldību finansējums bibliotēkām novados (eiro)
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Reģiona bibliotēku finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu. Atalgojums (valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā ar bruto atalgojumu) reģionā kopumā ir 665324 

(+1,89%, salīdzinājumā ar 2016.gadu), bet bibliotekāri joprojām nav no labāk apmaksātajiem 

darbiniekiem. 
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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 2017.gadā tikuši veikti vairākās bibliotēkās: 

Ķeguma novada bibliotēkā projekta rezultātā izbūvētas ēkas automātiskās ārdurvis un 

lifts/pacēlājs, kas dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kustību traucējumiem, jaunajām 

ģimenēm/māmiņām ar bērniem ratiņos, vecāka gadagājuma cilvēkiem apmeklēt bibliotēku gan kā 

lietotājiem, gan apmeklējot pasākumus, brīvi pārvietojoties pa abiem stāviem. 

Ķeipenes pagasta bibliotēkā pašvaldība nodrošinājusi darbiniecei jaunu datoru un tāfeli bērniem, 

lai interesantāk varētu pavadīt laiku bibliotēkā.  

Jaunu datorkomplektu lietotājiem iegādājusies Lielvārdes pilsētas bibliotēka, jo esošie 3td 

piešķirtie jau ir morāli un fiziski novecojuši. Bibliotēkas telpu kopplatība palielinājusies par 11 

m2, kultūras nama „Lielvārde” telpās iekārtota bibliotēkas grāmatu krātuve, kurā tiek izvietoti 

mazāk pieprasīti grāmatu eksemplāri, dublikāti un dāvinājumi. 

Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts datortelpā, nomainītas 

kanalizācijas caurules, lodžijas ārsienai uzlikta jauna apdare, mājas ārsienā veikta paneļu 

savienojuma vietu hermetizācija. 

Lielvārdes novada Jumpravas bibliotēkā nomainīts telpu apgaismojums uz jaunām LED lampām. 

Suntažu pagasta bibliotēkā iegādāti jauni datorgaldi lietotājiem un nomainītas žalūzijas logiem.  

Meņģeles pagasta bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, žalūzijas logiem un jauni 

grāmatu plaukti, kas ļauj pārskatāmāk un vizuāli pievilcīgāk izvietot grāmatu krājumu. 

Tīnūžu pagasta bibliotēkā iegādāts jauns rakstāmgalds darbiniecei un grāmatu izsniegšanas čeku 

printeris, kas uzlabo informācijas sniegšanu lasītājiem par viņu rīcībā nodotajām bibliotēkas 

grāmatām. 

Lauberes pagasta bibliotēkā pārskata gada beigās uzsākti remontdarbi, kuru rezultātā plānots 

pārveidot bibliotēkas iekārtojumu, nomainīt elektroinstalāciju, divas durvis un veikt kosmētisko 

remontu. 

Dažām bibliotēkām joprojām būtu nepieciešamas lielākas telpas - 2017.gadā nekādas izmaiņas 

nav notikušas Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas telpu jautājumā (telpas ir nepietiekamas gan 

pieaugušo, gan, īpaši, bērnu nodaļai). Pasākumi bieži tiek organizēti tautas nama telpās.  
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Ciemupes bibliotēkā iegādātas gaismu atstarojošās žalūzijas, Ogresgala bibliotēkā 2017.gada 

sākumā pabeigta plauktu nomaiņa (iesākts 2016.gadā), kā arī ierīkots neliels stūrītis lasītājiem 

(žurnālu galdiņš un piemērots krēsls) pieaugušo literatūras nodaļā. 

OCB telpas 2017.gadā nekādas būtiskas izmaiņas nav piedzīvojušas un bibliotēkas ēkas stāvoklis 

tikai pasliktinās, bet ar pašvaldības atbalstu tika veikts ārpuskārtas jumta remonts un atjaunota 

elektroinstalācija krātuves telpās, kā arī uzsākts izstrādāt jaunas bibliotēkas ēkas vizualizācijas 

projekts, ko veica Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra profesionālās 

programmas “Arhitektūra” students Rūdis Rubenis. No 2018.gada 23.februāra R.Rubeņa Ogres 

jaunceļamās bibliotēkas vīzija aplūkojama Ķīpsalas ielā 6 diplomprojektu izstādē. 

Ogres reģiona bibliotēkās kopumā ir 195 datori, no kuriem lasītāju rīcībā ir 131. Kvalitatīvai 

bibliotēku pakalpojumu nodrošināšanai ir pieejamas 34 multifunkcionālās iekārtas, 28 printeri, 8 

skeneri un 8 kopētāji. Jāatzīmē, ka 3td projekta 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.  
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4.PERSONĀLS 
 

2017.gadā OCB personālsastāvā nav notikušas izmaiņas – divas kolēģes bija bērna kopšanas 

atvaļinājumā, viena turpina mācības Latvijas Universitātē Informācijas pārvaldības bakalaura 

studiju programmā un viena darbiniece iestājās Latvijas Kultūras koledžā.  

No 27 OCB 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, bet ir uzsāktas studijas Latvijas Kultūras koledžā.  

Diemžēl, gada nogalē darba attiecības ar OCB pārtrauca darbiniece ar maģistra izglītību 

specialitātē, jo bija ieguvusi darbu ar lielāku atalgojumu Rīgā. Tiek plānots, kaut nedaudz, 

palielināt atalgojumu 2018.gadā, lai darbinieki no Ogres neaizplūstu uz Rīgu, vai tuvāk esošajām 

bibliotēkām. 

Reģiona bibliotēkās 2017.gadā ir notikušas izmaiņas personālsastāvā - Birzgales bibliotēkas 

ilggadējā vadītāja devās pelnītā atpūtā un viņas vietā sāka strādāt jauna darbiniece ar sociālo 

zinātņu bakalaura grādu un pieredzi izglītības darbā, kura ir nolēmusi iegūt papildizglītību 

bibliotēku darba jomā, bet, uzsākot darbu, OCB speciālisti palīdz apgūt nepieciešamākos 

bibliotēkas darba procesus. 

Lauberes bibliotēkas bibliotekāre Ieva Sūna, kura aktīvi darbojas ar jaunajiem bibliotēkas 

lasītājiem, neskatoties uz 100% pašvaldības finansējumu LNB 960 stundu profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”, nenokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un, diemžēl, 

aizgāja no darba bibliotēku jomā. Suntažu pagasta bibliotēkas bibliotekāre Aiga Deguna (mācību 

maksu sedza pati) un Ķeipenes bibliotēkas vadītāja Ivita Pumpure (100% pašvaldības finansējums) 

aizvadītā gada jūnijā saņēma kvalifikācijas apliecību par zinību apguvi LBN profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”. 

Savukārt, Madlienas bibliotēkas bibliotekāre augustā uzteica darbu un viņas vietā sāka strādāt 

jauna darbiniece (ar dizainera izglītību), kurai bibliotēkas darba procesus palīdz apgūt bibliotēkas 

vadītāja un OCB speciālisti. 

Reģiona bibliotēkās kopā strādā 58 bibliotekārie darbinieki, 30 no tiem ir bibliotekārā izglītība, 19 

darbiniekiem – izglītība citās jomās un 9 darbinieki – ar vispārējo vidējo izglītību.  
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3.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība, % 

 

2017.gadā Ogres novada Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize kopā ar Ausmu Ūzuli un 

Ciemupes lasītāju klubiņu "Dalies priekā" saņēma Ogres novada Kultūras centra "Gada balvu 

2017" par grāmatu "Atmiņu paradīze" (Dāvja Ādama dzīvesstāsts), kurā atainota Ogres un 

kaimiņu novadu vēsture 19.gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā. Balva tika pasniegta nominācijā 

“Pūra lāde” – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana. 

 

4.att. Valsts valodas centra izsniegtais Atzinības raksts Ogres Centrālajai bibliotēkai 

 

7%

8%
3%

5%

19%

8%
11%3%

2%

6%

14%

3%
8%

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. vid.prof.960h studē
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24.novembrī norisinājās Valsts valodas centra rīkotās akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” 

noslēguma pasākums, kurā OCB saņēma Atzinības rakstu. Pasākumā tika sumināti un izcelti 

labākie no labākajiem, kuri savā ikdienas darbībā ievēro ne tikai Valsts valodas likumā noteikto, 

bet ar savu talantu, viesmīlību un uzņēmību veido latvisko dzīves ziņu, kas ir latviešu valodai 

draudzīgas vides pamatā. 
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5.PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

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

laiks, iespēju robežās, pieskaņots iedzīvotāju vēlmēm. Bibliotēku pieejamības jomā problemātiski 

nodrošināt telpu fizisku pieejamību, jo vairākas reģiona bibliotēkas nav pieejamas 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. OCB 

apmeklētājiem pieejama arī grāmatu nodošanas iekārta, kas nodrošina iespēju nodot grāmatas 

ārpus bibliotēkas darba laika (24/7). 

Lasītājiem ar īpašām vajadzībām un tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, 

grāmatas tiek piegādātas dzīves vietā, iesaistot ģimenes locekļus, sociālos darbiniekus, vairāku 

bibliotēku darbinieces pašas veic šo pienākumu. Dažās pašvaldībās šo pakalpojumu bibliotēkas 

nodrošina sadarbībā ar sociālo dienestu. 

Lauberes bibliotēkas darbiniece, piedaloties četru dienu forumā jauniešiem “Kā būt sabiedrībā 

noderīgam jaunietim”, guva zināšanas par komunikāciju veidiem, sociālo psiholoģiju, prezentāciju 

veidiem, sabiedriskā darba, izglītības un atbalsta iespējām. Projekta ietvaros bija jāveic dažādi 

praktiskie uzdevumi, iedzīvotāju aptaujas un brīvprātīgais darbs. Darbiniece piedalījās arī 

diskusijā ar novada pašvaldības deputātiem. Projekta rezultātā bibliotēka izveidoja grāmatu 

izsniegšanas punktu Ogres veco ļaužu pansionātā. Nākotnē jādomā par to, vai šis pakalpojums 

būtu jānoformē kā bibliotēkas ārējās izsniegšanas punkts. Uz pansionātu grāmatas tiek nogādātas 

reizi mēnesī. Grāmatas lasa gan pansionāta darbinieki, gan klienti. Kopējais lasītāju skaits ir 11 

cilvēki, katru reizi aizvedot ap 40 grāmatām, arī no “Grāmatu klēts” krājumiem. Savukārt, OCB 

uzsāka sadarbību ar Ogres pansionātu par grāmatu krājuma nomaiņu pret jaunākiem un 

aktuālākiem izdevumiem, izmantojot OCB Apmaiņas fondu.  

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 

ALISE), gan Lursoft un Letonika. Īpaši intensīvs uzziņu un informācijas darbs tiek veikts skolēnu 

projektu nedēļās un studentu sesijas laikos. Bibliotēkās tiek saņemti un izpildīti visi četri galvenie 
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pieprasījuma tipi – tematiskais, faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Ņemot vērā to, ka 

reģiona bibliotēkās (neskaitot OCB) 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.  

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 lietošanas pamata prasmēs.  

Aizvadītajā gadā joprojām aktuāls bija jautājums par dažādu dokumentu (jaunie noteikumi 

attiecībā uz banku maksājumiem un internetbankas lietošanu, uzņēmējdarbības reģistrēšana, 

dokumentu iesniegšana VID, iesniegumi Latvenergo un Lattelecom u.c.) aizpildīšanu un 

iesniegšanu atbildīgām institūcijām. Ņemot vērā, ka nemitīgi mainās likumu prasības 

iepriekšminēto dokumentu aizpildīšanā un iesniegšanā, bet klientu apkalpošanas centri reģionos 

tiek slēgti, iedzīvotāji arvien biežāk 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 21.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss. Par 

bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr 4. 
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2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 14201 13908 13910 - 2,1 ; + 0,01 

t. sk. bērni 6337 6419 6398 + 1,3 ; - 0,3 

Bibliotēkas apmeklējums 195777 189365 178397 - 3,3 ; - 5,7 

t. sk. bērni 88806 85306 78030 - 3,9 ; - 8,5 

Virtuālais apmeklējums 77163 54315 48787 - 29,6 ; - 10,1 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

28039 23927 33710 -14,7 ; + 40,9 

Izsniegums kopā 452549 432373 397884 - 4,4 ; - 7,9 

t. sk. grāmatas 278783 267241 250095 - 4,1 ; - 6,4 

t. sk. periodiskie izdevumi 160831 164608 147316 +2,3 ; - 10,5 

t. sk. bērniem 184140 184663 153710 +0,3 ; - 16,7 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

23,2 22,9 23,01 -0,3 ; + 0,5 

t.sk.bērni līdz 18 g.*  9506 12129 + 27,5 

Iedzīvotāju skaits 61180 60663 60448 -0,8; - 0,3 

3.tab. Ogres reģiona bibliotēku pamatrādītāji 

 

3.tabulā atspoguļoti Ogres reģiona bibliotēku galvenie skaitliskie darba rādītāji pārskata gadā. 

Dažās pozīcijās tie ir būtiski mainījušies. 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nedaudz 

ir samazinājies bērnu – bibliotēkas lietotāju skaits un kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits, kā 

arī kopējais izsniegumu skaits. Taču būtiski (+40,9%) ir palielinājies sociālo tīklu apmeklējums, 

kas norāda uz bibliotēku darba nozīmību sociālajos tīklos. Bibliotekāriem arvien vairāk jāpievērš 

uzmanība savu bibliotēku sociālo tīklu sekotājiem jeb virtuālajiem apmeklētājiem.  

Ogres reģionā, tāpat kā visā valstī, nopietna problēma ir iedzīvotāju novecošanās. Seniori, kuri 

ierasti ir biežākie bibliotēku apmeklētāji un grāmatu lasītāji, sliktās redzes, vai citu veselības 

problēmu dēļ arvien retāk apmeklē bibliotēku vai nelasa vairs nemaz. Skaitliskos rādītājus būtiski 

ietekmējis fakts, ka 2017.gadā veiktas vairākas krājumu inventarizācijas, piemēram, OCB gan 

Pieaugušo literatūras nodaļā, gan Bērnu literatūras nodaļā, kā arī Krapes pagasta bibliotēkā. 

Lasītāju skaitu un pārējos skaitliskos rādītājus OCB, diemžēl, ir ietekmējusi (esam spiesti izdarīt 

šādu secinājumu) kavējuma naudas ieviešana 2015.gadā, ar katru gadu samazinot skaitliskos 

rādītājus. Līdz ar to, bibliotēka neatgūst grāmatas, par kurām arī netiek samaksāta kavējuma nauda 
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(tātad – vai attaisnojusies?), jo primārais jau nav kavējuma naudas iekasēšana, bet gan grāmatu 

atgūšana. Cenšamies organizēt akcijas, kuru laikā lasītāji-parādnieki var nodot grāmatas bez 

kavējuma naudas nomaksas, taču tikai neliels skaits klientu izmanto šo izdevību. Par šīm akcijām 

ar e-pastu starpniecību informējam arī pašus parādniekus. 

 

 

5.att. Bibliotēku lietotāji no visiem novada iedzīvotājiem, % 

 

 

6.att. Bibliotēku lietotāji Ogres reģionā 
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7.att. Izsniegums Ogres reģiona bibliotēkās kopā 

 

 

8.att. Ogres reģiona bibliotēku apmeklējums 
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Reģions/  

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 

C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

S
B

A
 

K
o

m
p

le
k

tē
ša

n
a
 

Ogres 

reģions 
(Ogres, 

Ikšķiles, 

Ķeguma, 

Lielvārdes 

novadi) 

38 

(21 

pašvaldību 

publiskā 

bibliotēka, 

17 skolu 

bibliotēkas) 

32 

(20 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

12 skolu 

bibliotēkas) 

32 2 31 450 (aktīvi 

2017.gadā) 

Pavisam - 

1247 

1148 

4.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā 

 

Reģions/  

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

S
B

A
 

K
o
m

p
le

k
tē

ša

n
a
 

Ogres novads  20 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

9 skolu 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu 

bibliotēkas) 

2 

(2 publiskās 

bibliotēkas) 

17 

(11 

publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu 

bibliotēkas) 

Ikšķiles 

novads  

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

- 4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

Ķeguma 

novads  

6 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

- 4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

Lielvārdes 

novads  

8 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

4 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

- 6 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

5.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā pa novadiem 
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Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā un arī aktīvi izmanto SBA pakalpojumu. 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
979 698 737 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
924 773 793 

6.tab. SBA pakalpojumi Ogres reģionā 2015., 2016. un 2017.gadā 

 

 

9.att. SBA pakalpojumi novadu bibliotēkās, 2017.gads 
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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 “Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika” 

izstrādāta jau 2016.gadā. 

Krājuma komplektēšanas koncepcija OCB 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 datu bāzu pieejamība ikvienam 

lietotājam. Vairāk par OCB krājuma komplektēšanu un organizāciju Pielikumā Nr.2. 

Periodiskos izdevumus plašā klāstā piedāvā visās reģiona bibliotēkās. To abonēšanai 2017.gadā 

reģionā kopā izlietoti 18123 EUR (2016.gadā 177156 EUR) no kopējā finansējuma krājuma 

papildināšanai. Laikraksti tiek abonēti salīdzinoši nedaudz, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, 

aktīvi tiek izmantota Lursoft datu bāze news.lv. Visās bibliotēkās ir liels pieprasījums pēc 

dažādiem žurnāliem, tie ir aktīvā apritē un veido nozīmīgu izsnieguma daļu. 

Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2017.gadā reģiona bibliotēkās kopā 

izslēgti 12879 dokumenti, t.sk., 7086 grāmatas. Jaunieguvumu skaits – 22111 (2016.gadā – 

18577), t.sk., 12278 – grāmatas (2016.gadā – 9244). Krājums reģionā kopā ir palielinājies – 

271769 eksemplāri (2016.gadā – 262662). 

2017.gadā, izmantojot BIS ALISE sniegtās iespējas, veikta krājuma inventarizācija OCB (gan 

Pieaugušo literatūras nodaļā, gan Bērnu literatūras nodaļā) un Ogres novada Krapes pagasta 

bibliotēkā. 
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 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

83447 83808 87333 

t. sk. grāmatām 65030 66652 68952 

t. sk. bērnu grāmatām 10951 11157 14374 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 18217 177156 18123 

Finansējums krājumam uz 1 

iedzīvotāju pašvaldībā 

1,33 1,38 1,44 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

83447 83808 87333 

7.tab. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Ogres reģionā 2015., 2016. un 

2017.gadā 

 

 
10.att. Pieejamais finansējums krājuma veidošanai vidēji Ogres reģionā, eiro 

 

 
11.att. Pieejamais finansējums krājuma veidošanai novados uz 1 iedzīvotāju, eiro 
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12.att. Pieejamais finansējums Ogres reģionā krājuma papildināšanai, eiro 

 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 17281 18577 22111 

t.sk. grāmatas 8890 9244 12278 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2979 3192 2751 

t. sk. bērniem 2249 2153 2379 

Izslēgtie dokumenti 16840 16957 12879 

Krājuma kopskaits 259575 262662 271769 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,2 1,2 1,04 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,93 4 3,72 

8.tab. Ogres reģiona bibliotēku krājuma rādītāji 

 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 3125 1397 2083 

News 2806 2461 2807 

9.tab. Ogres reģiona bibliotēkās pieejamo datu bāzu izmantojums 
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7.DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

OCB Bērnu literatūras nodaļa veic konsultatīvā darba funkcijas visām Ogres reģiona bibliotēkām, 

informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem - semināru laikā, telefoniski, 

apmeklējot bibliotēkas u.c. 

 

7.1. 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 kopējiem līdzekļiem krājumam. 

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.  

49% no visa bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.  

OCB Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai sastāda 33% no 

pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem OCB grāmatu iegādei. Grāmatas tiek komplektētas Zvaigznes 

grāmatnīcās un apgāda “Jānis Roze” veikalos. Iepriecina sadarbība ar SIA “Virja LK”, kas 

nodrošina plašu grāmatu klāstu par iespējami viszemākajām cenām, bez maksas piegādājot 

grāmatas bibliotēkai. 

2017.gadā krājums papildināts par 1008 vienībām, no tām 743 grāmatas; norakstītas 1765 

vienības, no kurām 1115 grāmatas. Katru gadu tiek iegādātas arī grāmatas svešvalodās. 2017.gadā 

– 23 angļu valodā, 52 krievu valodā. 60% no krājuma ir papildināts ar pirmskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērniem adresētajiem izdevumiem, 25% sastāda nozaru literatūra. 

Par 90 vienībām samazinājies periodisko izdevumu – jaunieguvumu skaits, jo nav piedāvājuma 

bērniem un jauniešiem. 

 

7.2. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana 
Visvairāk uzziņu ir jāsniedz skolu projektu laikā, kad skolēni meklē informāciju par 

visdažādākajām tēmām. Šī informācijas meklēšana veicina arī bērnu lasītpratību. Īpaši šo darbu 

aktualizējusi Ogres 1.vidusskola, kuras visi 2. un 3.klašu audzēkņi kolektīvi apmeklēja bibliotēku. 

3.klašu audzēkņi meklēja informāciju par Miķeļdienu, mācījās orientēties plašajā grāmatu klāstā, 

atrast sev nepieciešamo. 2.klases tika iepazīstinātas ar vakarēšanas rituāliem, minēja mīklas, 

dziedāja tautasdziesmas, stāstīja pasakas. 
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OCB Bērnu literatūras nodaļa ir sagatavojusi programmu, ko piedāvāt visām 1.-4.klašu grupām. 

Tajā iekļautie autori, uzziņu tēmas izstrādātas atbilstoši auditorijas vecumposmam. 

5.-9.klašu skolēnus darboties ar uzziņu materiālu mācam individuāli un nelielās grupās, jo tas arī 

ir rezultatīvākais paņēmiens pusaudžu apmācībā. 

 

7.3. Galvenie skaitliskie rādītāji OCB Bērnu literatūras nodaļā 
Bērnu un jauniešu skaits, kuri ir OCB Bērnu literatūras nodaļas lietotāji, 2017.gadā palielinājies 

par 41 personu. 

 

 

13.att. OCB Bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaita dinamika no 2014. līdz 2017.gadam 

 

Bērnu skaits Ogres pilsētā nav samazinājies, tāpēc arī šis rādītājs ir pozitīvs. Notiek aktīvs darbs 

ar jaunākā skolas vecuma bērniem – klašu grupas tiek aicinātas uz bibliotēku. OCB Bērnu 

literatūras nodaļas projektā “Izzini pasauli” aktīvi iesaistās pirmskolas izglītības iestādes. 

14.att. atspoguļota apmeklējuma dinamika no 2014. līdz 2017.gadam. 2017.gadā rādītājs 

samazinājies par 1515 apmeklējumiem. 
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14.att. Apmeklējuma dinamika OCB Bērnu literatūras nodaļā no 2014. līdz 2017.gadam  

 

Skaitliskie rādītāji parāda, ka 2017.gadā ir samazinājies arī izsniegums. Tā dinamika no 2014. līdz 

2017.gadam atspoguļota 15.att. 

 

15.att. Izsnieguma dinamika OCB Bērnu literatūras nodaļā no 2014. līdz 2017.gadam 

 

Izsnieguma samazinājums pamatojams ar krājuma inventarizāciju. 

2017.gadā ir samazinājies arī periodikas izsniegums. Skaitliskais rādītājs krities par 8661 vienību. 

Tas skaidrojams ar periodisko izdevumu skaita samazināšanos, kā arī piedāvājuma bērniem un 

jauniešiem trūkumu. 

Rādītāja nosaukums Skaits 

Krājuma apgrozība 4  

Žurnālu apgrozība 20 

Grāmatu apgrozība 2,8 

Bērnu literatūras apgrozība 3.2 

Lasītāja vidējais apmeklējums 9 
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10.tab. OCB Bērnu literatūras nodaļas skaitlisko rādītāju apkopojums, 2017.gads 

 

OCB Bērnu literatūras nodaļas skaitlisko rādītāju par 2017.gadu apkopojums atspoguļots 10.tab. 

 

 

7.4. Skaitliskie rādītāji Ogres reģiona bibliotēkās 
Kopējais lasītāju skaits Ogres reģiona bibliotēkās ir samazinājies par 21 bērnu. Atsevišķās bibliotēkās 

bērnu – lietotāju skaits ir pieaudzis – OCB Bērnu literatūras nodaļā, Ikšķiles, Lielvārdes, Lāčplēša, 

Ciemupes un Birzgales bibliotēkās. 

Lāčplēša bibliotēkā bērni un jaunieši veido 47,5% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita. Bibliotēkas 

reģistrēto bērnu un jauniešu daudzums ir atkarīgs no tā, vai netālu no bibliotēkas ir skolas un/vai 

bērnudārzi. Bibliotēkā reģistrēto bērnu un jauniešu skaits ir ļoti mazs, piemēram, Tomē 18%, 

Meņģelē 15%, Taurupē 23%, Rembatē 27%. 

 

16.att. Lasītāju skaita dinamika Ogres reģiona bibliotēku bērnu literatūras nodaļās no 2014. līdz 

2017.gadam  

 

Izsniegumu skaits samazinājies -30953. Tas palielinājies Ikšķiles un Suntažu bibliotēkās.  
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17.att. Izsniegumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku bērnu literatūras nodaļās no 2014. līdz 

2017.gadam 

 

Apmeklējums samazinājies – 7276. Samazinās datorlietotāju skaits, jo  internets ir sasniedzams 

gandrīz katrā ģimenē. Pagastos samazinās iedzīvotāju skaits. 

 
18.att. Apmeklējumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku bērnu literatūras nodaļās no 2014. līdz 

2017.gadam 

 

Ķeguma novada bibliotēkā 65% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir tieši bērni un jaunieši, 

80% no kopējā apmeklējuma skaita veido bērnu un jauniešu apmeklējumi, 46% no kopējā 

izsnieguma skaita ir izsniegumi bērniem un jauniešiem. Rādītājus lielā mērā ietekmē bibliotēkas 
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atrašanās blakus Ķeguma komercnovirziena vidusskolai,  pirmsskolas izglītības iestādei 

„Gaismiņa”, un daudzdzīvokļu māju masīvam. 

 

7.5. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 
Pārskata gadā tika veikta konsultatīvā funkcija, t.i., tika konsultētas Ogres reģiona publiskās un 

skolu bibliotēkas gan telefoniski, gan individuāli par darbu ar skolēnu auditoriju, krājuma 

izvietojumu un lasītāju datu bāzes papildināšanu. 2017.gadā apmeklētas visas publiskās reģiona 

bibliotēkas. 

Semināru laikā regulāri bibliotekāri informēti par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem. 

OCB Bērnu literatūras nodaļa veica arī lasīšanas veicināšanas programms “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” reklamēšanas un koordinēšanas darbu Ogres reģionā, kā arī iepazīstina ar 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktualitātēm. 

 

7.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
OCB Bērnu literatūras nodaļa regulāri iesaistās dažādās akcijās, kas ir aktuālas visai OCB. 

Februārī OCB Bērnu literatūras nodaļa iesaistījās akcijā “Drošāka interneta diena”. Akcijas 

ietvaros Ogres vidusskolas un Ogres sākumsskolas audzēkņi veidoja plakātus “Tavas digitālās 

pēdas internetā”, kuros tika atspoguļota informācija par to, kas jāzina katram par darbošanos 

interneta vidē. Plakāti tika zimēti, aplicēti kolāžu veidā un tajos tika iekļauti noderīgi ietekumi 

vienaudžiem. Tā kā skolēnu auditorijai ļoti aktuāls temats bija spēle "Zilais valis", lielākā daļa 

skolēnu to bija ņēmuši vērā arī plakātu izveidē. Akciju visaktīvāk atbalstīja Ogres 1.vidusskolas 

4.b klase un Ogres sākumskolas 5.b klase. Abas klases arī viesojās OCB Bērnu literatūras nodaļā, 

lai gūtu papildus zināšanas par drošu internetu un apskatītu citu komandu darbus. 

Viens no darbietilpīgākajiem pasākums 2017.gadā bija gatavošanās pilsētas svētkiem. Tajā bija 

iesaistīts viss OCB kolektīvs un Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un 

sociāluzņēmējdarbības centrs “O ISTABA”. Gatavošanās svētkiem norisinājās visu jūlija mēnesi. 

OCB lozungs pilsētas svētkos bija “Lielā zive labsirdīga bija”. Visas aktivitātes tika veltītas 

bērniem. Atsaucība bija ļoti liela – spēlēs piedalījās vairāk kā 300 bērni. 

Atzīmējot Valodas dienu 17.maijā, OCB Bērnu literatūras nodaļa piedalījās akcijā “Valoda uz 

trotuāra”. Akcijas ietvaros skolēni uz trotuāra rakstīja dzejoļus par Latviju un latviešu valodu, kā 

arī tos lasīja. 

Projekta “Grāmatu starts” ietvaros OCB Bērnu literatūras nodaļā 26.maijā noslēdzās nodarbību 

cikla bērniem "Pūces skoliņa" 2016./2017.gada sezona. Nodarbības regulāri apmeklēja desmit 

bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Janvārī mazie "Pūces skoliņas" audzēkņi iepazina latviešu autoru 
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dzejoļu grāmatas, klausījās dzejas lasījumos par dabas parādībām, kopīgi sacerēja dzejoli, 

laikapstākļu pētīšanai izgatavoja katrs savu laika rādītāju. 

Februāris bija veltīts jautro grāmatu pasaulei, iepazīstot grāmatas "Pifa piedzīvojumi", "Maša un 

lācis", "Kā pīlēns Pēkšķis ēnu pazaudēja" un citas. Lai bērni arī paši varētu izspēlēt jautras etīdes 

kopā ar ģimeni, tika izgatavota stilizēta teātra skatuve un pirkstu lellītes. 

Marta izskaņā, tuvojoties Lieldienām, tika apgūtas Lieldienu tradīcijas un pavasara norises dabā, 

skandētas tautasdziesmas un ticējumi. Svētku noskaņai tika izgatavotas Lieldienu dekorācijas. 

Īpašu pārsteigumu bērniem bija sarūpējis Lieldienu zaķis. Sekojot pa zaķa atstātajām norādēm un 

veicot dažādus uzdevumus, "Pūces skoliņas" audzēkņi atrada katram gatavotu olu trauciņu ar 

kārumu. 

Aprīlī, gaidot Māmiņdienu, tika apskatītas māmiņām veltītas grāmatas, lasīti dzejoļi un izgatavotas 

dāvaniņas - apsveikumi svētkos. Iepazīstot burtu pasauli, tika izspēlēta burtiņu spēle. 

Maija nodarbībā "Nāc nākdama, vasariņa", bērni un vecāki tika iepazīstināti ar jaunākajām OCB 

Bērnu literatūras nodaļas grāmatām, kas varētu būt piemērotas lasīšanai vasaras lietainajās dienās. 

Nodarbības radošajā daļā tika izgatavotas saules aizsargcepurītes. 

Pūces skoliņas sezonai noslēdzoties, mazie ogrēnieši saņēma projekta "Grāmatu starts", kas ir 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma 

pirmsskolas vecuma bērniem, somiņas ar pūcīti un grāmatiņu, kā arī OCB Bērnu nodaļas sarūpētas 

vasaras atmiņu kladītes jautrākiem vasaras brīžiem. 

"Pūces skoliņas" dalībnieki atzīst, ka nodarbības ir gaidīts notikums katru mēnesi, kur iepazīt gan 

bibliotēku un grāmatas, gan jaunus rotaļu biedrus. 

Ar septembri “Pūces skoliņa” atsāka nodarbības un tika uzņemti jauni dalībnieki. 

Septembrī nodarbības “Aizraujošajā grāmatu pasaulē” laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar 

bibliotēku. Kopīgi lasot pasaku “Lidojošās grāmatas”, tika uzzināts, kā tās radušās. Iemīļotais 

bērnu grāmatiņu varonis Vinnijs Pūks bērniem palīdzēja iepazīties  un sadraudzēties vienam ar 

otru, liekot atbildēt uz jautājumiem un dodoties kopīgā rotaļā. Pirms mazo lasītāju iepazīstināšanas 

ar aizraujošajām bibliotēkas grāmatām, Lelle Matilde video klipā sniedza pamācību, kā grāmatiņas 

jālasa pareizi.   

Oktobra nodarbībā “Mēs dzīvojam netālu no Jums - mežā!” bērni apskatīja grāmatu izstādi par 

Latvijas meža dzīvniekiem un vēroja prezentāciju par šo tēmu. Nostiprinot zināšanas, mazie 

ogrēnieši pētīja meža maketu ar dabas materiāliem, stilizētām meža zvēru mājvietām un pašiem 

dzīvniekiem. Tika pārrunāti dzīvnieku ziemošanas paradumi un īpatnības, kopīgi tika lasīts 

L.Apšenieces dzejolis “Meža skola”, bet kustību aktivitātes pārtraukumā bērni iemācījās trīs 
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pirkstiņrotaļas par dzīvniekiem. Vingrinot pirkstiņus, tika gatavoti ezīši no priežu čiekuriem un 

plastilīna un zaķi no papīra rullīšiem. 

Novembrī nodarbības “Tinu pasaku kamoliņu” laikā bērniem tika stāstīts par pasakām, to rašanos 

un veidiem, kā arī kopīgi lasītas bērniem interesējošās miega pasakas. Lai katrs skoliņas 

apmeklētājs varētu pats lasīt un izspēlēt pasaku par Kukulīti, tika izgatavotas papīra somiņas 

kukulīša veidolā un krāsojām pasakas varoņu papīra lellītes. Kopā tika lasīts un ar lellītēm izspēlēts 

nelielu pasakas uzvedumu. Nodarbības noslēgumā bērni gāja rotaļā “Adiet meitas, ko adāt” un 

minēja latviešu tautas mīklas.  

Decembrī tika rīkota nodarbība ar nosaukumu “Laiks, kad rūķi rūķojas”. Bērni tika iepazīstināti 

ar rūķu enciklopēdiju un grāmatām par dažādiem Ziemassvētku notikumiem un tradīcijām. 

Prezentācijas laikā tika pārrunātas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas un to nozīme, bērni tika 

iepazīstināti ar rūķu paradumiem un īpatnībām. Lai būtu gatavi radošajiem darbiņiem, bērni kopā 

ar vecākiem dejoja līdzi V.Vītolas dziesmai “Ziema, ziema! Ko lai ziemā dara?”. Pēc tam tika 

izgatavoti papīra rūķīši uz slēpēm, par ko bērniem bija liels prieks. Nodarbības turpinājumā pie 

bērniem ciemojās rūķu mamma, kura lika veikt dažādus uzdevumus. Par labi padarītu darbu, rūķis 

bērniem lika izlozēt savas svētku dāvaniņas un apsveikumus. 

Katrā “Pūces skoliņas” nodarbībā bērni saņem uzdevumus, darba vai krāsojamās lapas, lai kopā 

ar vecākiem darbotos mājās un nostiprinātu zināšanas par jau redzēto un dzirdēto bibliotēkā.  

Iesaistot pirmsskolas izglītības iestādes projektā “Izzini pasauli”, tika organizētas nodarbības, 

kuras apmeklēja visu pilsētas bērnudārzu audzēkņi. 2017.gadā pavisam novadītas 112 nodarbības. 

Visaktīvāk nodarbības apmeklē pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis”, “Cīrulītis” un 

“Strautiņš” audzēkņi. Katru mēnesi tiek piedāvātas divas dažādas sarunu tēmas, kas atbilst 

bērnudārzu mācību programmai. Tās tiek sagatavotas atbilstoši bērnu vecumposmam. 

Daudzi OCB Bērnu literatūras nodaļas lietotāji - bērni uz bibliotēku atveduši arī savus vecākus. 

Sestdienas ir pārtapušas par ģimenes dienām, kad mazie lasītāji ar tētiem un mammām apmaina 

grāmatas, piedalās dažādos konkursos lasītavā, lasa grāmatas. 

Katru mēnesi OCB Bērnu literatūras nodaļā skolēni piedalās radošajos un erudīcijas konkursos. 

2017.gadā notikušie radošie un erudīcijas konkursi atspoguļoti 11.tab. 
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Mēnesis Aktivitāte 

Janvāris Mana pasaka par ziediem (A.Saksei – 110). Tiek sacerētas pasakas 

Februāris Metens brauca pār Daugavu (erudīcijas konkurss) 

 Esi drošs internetā! (plakātu konkurss) 

Marts Tavs Lieldienu pārsteigums (radošo darbu gatavošana – groziņi olām) 

Aprīlis Es zīmēju Latviju 

Maijs Atbrauc, iebrauc, aizbrauc pavasarī (velosipēdu vēsture, krāsošana) 

Septembris Uzmini, nu, kas tas ir? (dzejoļu minēšana) 

Oktobris Pakronenbergosimies ((A.Kronenbergam – 100) erudīcijas, atjautības konkurss) 

Novembris Ar Latviju sirdī (radošais un erudīcijas konkurss) 

 Mārtiņdiena – mīklu minēšanas diena 

Decembris Uzbur savu Ziemassvētku noskaņu (piparkūku veidošana un greznošana, 

erudīcijas konkurss par Ziemassvētkiem) 

11.tab. OCB Bērnu literatūras nodaļas erudīcijas un radošie konkursi un pasākumi 2017.gadā 

 

Bērni aktīvi piedalījās konkursos un interesējas par ikmēneša plānotajām aktivitātēm. Konkursi un 

citi pasākumi aizpilda bērnu brīvo laiku, veicina lasītpratību, meklējot informāciju. 

Novērots, ka jauniešiem ar interesanti iesaistīties konkursu darbu vērtēšanā, tāpēc arī viņi tiek 

iesaistīti interesantāko un atraktīvāko darbu noteikšanā. 

OCB Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji iesaistījās arī radošajā konkursā "Čaklie lasītāji"., kura 

galvenais uzdevums bija izgatavot grāmatu lasītājus no papīra. Tika izaicināti gan mazie, gan lielie 

lasītāji, aicinot piedalīties video konkursā "Kā pareizi jālasa grāmatas!". 

Lai piedalītos konkursā, bija jānofilmē vai jāsamontē līdz divām minūtēm garš videoklips, kurā 

tiktu parādīta pamācība, kā pareizi jālasa grāmatas. Bibliotēka bija sagatavojusi savu piemēru, kurā 

lelle Matilde mācās pareizi lasīt grāmatas. Konkursa rezultātā tika iesniegti divi darbi. 

OCB Bērnu literatūras nodaļā decembris bija īpaši rosīgs. Katru dienu bibliotēkā skanēja mazo 

pirmsskolnieku čalošana, kuri ieradās bibliotēkā ielūkoties teiksmainajā rūķu pasaulē. Lasītavā 

apmeklētāji varēja apskatīt no papīra bērnu pašu veidotas piparkūkas. Bērni varēja arī piedalīties 

erudīcijas konkursā, minēt krustvārdu mīklas, demonstrējot savas zināšanas par Ziemassvētkiem 

un to svinēšanas tradīcijām. 

Visu gadu aktīvi konkursos tika iesaistīti Ģimeņu atbalsta dienas centra bērni. Viņi aktīvi piedalījās 

radošajos un erudīcijas konkursos. 
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7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

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

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

bērnu nams, kultūras centri un tautas nami. 

Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkās bija pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, veicinot 

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

tika piesaistīti arī vidējo un vecāko klašu skolēni. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta darba ar bērniem un jauniešiem reklamēšanai portālos 

www.ogresnovads.lv, www.ogrenet.lv, www.ogresfakti.lv, www.facebook.com. Pagastu un 

pilsētu bibliotēkas savu darbu reklamē vietējos preses izdevumos un sociālajos tīklos. 

 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Aizvadītajā gadā liela uzmanība tika pievērsta lasītpratības veicināšanai. Ar kvalitatīvu un 

interesantu tematiku iepazīstināja LNB Kompetenču attīstības centrs. Mediju pedagoģija - kā 

audzināt bērnu informācijas sabiedrībā, runas prasmes saziņā. 

Veiksmīgi un izglītojoši ir Ziemeļvalstu biroja semināri, kas veltīti Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļai. 

 

7.9. Lasīšanas veicināšanas pasākumi Ogres reģiona bibliotēkās 

 
Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījušās 18 Ogres 

reģiona bibliotēkas, no tām 5 skolu bibliotēkas. 

Publiskajās bibliotēkās bērni un skolēni aktīvi iesaistījušies dažādos lasīšanas veicināšanas 

konkursos, radošajās darbnīcās. Daudzveidīgi un interesanti pasākumi notikuši Lielvārdes, 

Lāčplēša, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Ogresgala bibliotēkās. 

Lai arī daudzos pagastos samazinājies skolēnu skaits, bibliotēkas turpina darbu, dažādojot savas 

darba formas. Brīvlaikos tiek organizētas rokdarbu, spēļu, grāmatu lasīšanas un citas aktivitātes. 

Nodarbības veids ir atkarīgs no bērnu daudzuma un interesēm. Piemēram, Taurupes bibliotēkā 

īstenotas radošās darbnīcas – „Gatavojam sniegpārslas, eglītes, eņģelīšus no papīra”, zīmējumu 

konkursi – „Grāmatu Karaliene 2017”, „Gadatirgus Sprunguļmuižā – J.Kronenbergam 130”, 

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

lnb.lv, u.c.)”. 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresfakti.lv/
http://www.facebook.com/
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Suntažu bibliotēkā augustā notika spēļu pēcpusdienas, kuru laikā tika izmēģinātas projekta laikā 

iegādātās galda spēles dažāda vecuma bērniem. Projekta ietvaros iekārtoto atpūtas stūrīti labprāt 

izmanto dažāda vecuma skolēni, kā arī pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem. 

Katru gadu februārī lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” ir 

noslēguma pasākums, kurā lasīšanas eksperti dalās iespaidos par izlasītajām grāmatām, spēlē 

spēles, saņem pārsteiguma balvas, mielojas ar sagādāto cienastu. Kā motivāciju par piedalīšanos 

lasīšanas projektā Krapes bibliotēka 2017.gada jūnijā piedāvāja ekskursiju čaklākajiem lasītājiem 

uz Ērgļu novadu. Tika apmeklēti rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa un mūziķu Jurjānu memoriālie 

muzeji, apmeklēts rakstnieka R.Blaumaņa kaps, Velna krāvums uz upītes.  

Lēdmanes bibliotēkā lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

noslēguma pasākuma viesis bija māksliniece, bērnu grāmatu ilustratore Gundega Muzikante. Kopā 

ar viņu bērni aizrautīgi zīmēja, līmēja, veidojot papīra ciematiņu. 

Mazozolu pagasta bibliotēkas galvenais sadarbības partneris darbā ar bērniem ir Mazozolu 

pamatskola. Īpaši veiksmīga sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas grupiņu, kad tiek kopīgi 

veidotas bērnu zīmējumu un rokdarbu izstādes. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros kopīgi  

tiek lasīta akcijas grāmata. 

 

7.10. Darbs ar bērniem Ogres reģiona bibliotēkās 

7.10.1. Lielvārdes novada Lācplēša bibliotēka 

Gada laikā bibliotēkā reģistrēti 336 bērni un jaunieši, organizēti 66 pasākumi, tajā skaitā 19 

tematiskie pasākumi, 9 grāmatu apskati, 12 pārrunas, 2 konkursi, 10 grāmatu lasījumi, 14 radošās 

darbnīcas, kā arī izveidotas 37 literatūras un radošo darbiņu izstādes. 

2017.gada jaunums bibliotēkā ir galda hokejs. 

Noslēdzot lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, noslēguma 

pasākumā tika “kronētas” grāmatas – uzvarētājas, atbildēts uz bērnu žūrijas „Prāta vētras” 

jautājumiem un pašiem mazākajiem minētas „Burtu tārpiņa” krustvārdu mīklas. 

Daudz jauna bērni uzzināja pasākumā „Saulīte pavasari modina”, kurā piedalījās 3.klases skolēni. 

Skolā bērniem ir jāmācās rakstīt dažādus projektus. Šoreiz viņiem bija dots uzdevums par tēmu 

“Manas pavasara brīvdienas”. Noslēgumā, noklausoties grāmatu apskatu par dabu, varējām rast 

atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram, ar ko pavasaris ir īpašs, ko putni un zvēri dara 

pavasarī u.c. 

Lieldienām veltītais pasākums bija "Zinu, zinu, bet neteikšu, kur Lieldienu zaķis guļ...". 

Pirmklasnieki Lieldienās skandēja tautas dziesmas, iepazinās ar bērnu grāmatiņām, kurās stāstīts 
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par Lieldienām. Bērnu zīmējumi tika izvietoti izstādē. Lieldienu Zaķa sagādātās olas noderēja 

ripināšanas sacensībās un lielajās olu kaujās. 

Otrās klases bērni mācību gadu noslēdza ar pasākumu „Mans mīļais mājdzīvnieciņš”. Bērni ar 

lielu aizrautību stāstīja par saviem dzīvnieciņiem: ar ko viņu mīluļi ir īpaši, ko viņiem ir iemācījuši. 

Tie, kuriem nav sava mīļdzīvnieciņa, stāstīja, kādus dzīvniekus viņi labprāt gribētu iegādāties. 

Tika aplūkotas bibliotēkā esošās grāmatas par mājdzīvniekiem - pasakas, stāsti, enciklopēdijas. 

Tika lasītas tautasdziesmas un ticējumi. 

Vasaras brīvlaika sākums tika atzīmēts ar lasīšanas priekiem zaļumos un atraktīvām spēlēm. 

Pasākuma nosaukums bija “Urā! Vasaras brīvlaiks ir klāt!”. Speciāli šim pasākumam bija 

sagatavoti dažādi literāri jautājumi un praktiska darbošanās. Vislielāko jautrību radīja rotaļas un 

spēles. 

Atzīmējot dzejas dienas, tika rīkots pasākums „Rudens lapu virpulī, dzejolīši sakrituši...”. 

Pasākumu apmeklēja E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunāko klašu skolēni. Pasākuma laikā tika 

atsaukti atmiņā dzejas dienu pirmsākumi, noskaidroti dzejas pielietošanas veidi. Otrās klases 

audzēkņi tuvāk iepazinās ar diviem dzejniekiem – Jāzepu Osmani, Vitautu Ļūdēnu, kuriem 2017. 

ir jubilejas gads. Pasākumu papildināja kopīga pasaku filmas skatīšanās, kas bija veidota pēc 

V.Ļūdēna dzejoļa, un pašu vingrināšanās dzejdara lomā. 

Bibliotēkas lietotāju atzīts bija Alberta Kronenberga 130.jubilejai veltītais pasākums „Mazais 

ganiņš un viņa brīnumainie piedzīvojumi”. Bērni tika iepazīstināti ar A.Kronenberga daiļradi un 

īpašo mākslinieka talantu. Tika ceļots pa mazā Alberta bērnības un skolas takām. Bērni 

pamēģināja ilustrēt tautasdziesmas un mīklas. Pasākuma noslēgumā tika demonstrēta animācijas 

filmiņa ar A.Kronenberga ilustrācijām „Pieci kaķi”. 

Ar konkursu tika atzīmēta bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 110.jubileja. Izmantojot 

bibliotēkā esošo informāciju, bērniem bija jāsameklē atbildes uz jautājumiem par grāmatu 

varoņiem un jāuzzīmē savs mīļākais grāmatu varonis. Labāko atbilžu un zīmējumu autori saņēma 

pārsteiguma balvas. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā kopā ar otrās klases bērniem tika lasīta Mauri Kunnasa grāmata 

„Vikingi nāk”. Bērni arī tika iepazīstināti ar bibliotēkā esošajām grāmatām, kurās stāstīts par jūras 

braucējiem, pirātiem un dārgumu meklētājiem. Tika izveidota zīmējumu izstāde „Pirāti – dārgumu 

meklētāji”. 

Sirsnīgs bija dzejas rīts kopā ar trešo klasi "Maza mana tēvu zeme", kurš bija veltīts Latvijas 

dzimšanas dienai. Bērni bija izgatavojuši apsveikumus ar mīļiem novēlējumiem Latvijai. 

Gadu noslēdzot, tika sveikti čaklākie bibliotēkas lasītāji un sadarbības partneri. 
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Visa gada garumā bibliotēkā skolēniem tiek sniegtas dažādas uzziņas projektu nedēļu ietvaros. 

Tiek izmantoti gan elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. Individuāli tiek sniegtas 

konsultācijas, kurās datu bāzēs var sameklēt plašāku informāciju. 

E-prasmju nedēļā bērni tiek iepazīstināti darboties web lapās www.pasakas.net, www.jurjans.lv 

un citās. Bērniem tiek piedāvāta iespēja spēlēt īpašas izglītojošas spēles un pārbaudīt savas 

prasmes informācijas tehnoloģijās. Bibliotēkā arī tiek rīkotas dienas bez datora, kurās brīvais laiks 

tiek aizpildīts, spēlējot galda spēles un kopīgi lasot grāmatas. 

Lai bērnu uzturēšanās bibliotēkā būtu interesanta, tiek rīkotas dažādas radošās darbnīcas. Tās 

notiek bibliotēkas organizēto pasākumu ietvaros un individuāli ar tiem bērniem, kuri bibliotēkā 

uzturas, gaidot autobusu. 

Februāris ir lielais sveču liešanas laiks un to dara arī Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā. Liels 

ir bērnu prieks un pārsteigums, ja svecīte ir izdevusies koša un skaista. Lejot sveces tiek smaidīts, 

minētas mīklas un lasīti sveču dienas ticējumi. 

Martā tika gatavoti 8.marta apsveikumi. 

Gaidot vasaru, bibliotēkas logos tika izlikti bērnu gatavoti koši taureņi. Gaidot Līgo vakaru, tika 

gatavoti krāsaini lukturīši. 

Radošajās darbnīcās bērni gatavo tematiskus priekšmetus, tuvojoties Mārtiņdienai, Miķeļdienai 

u.c. Piemēram, uz Helovīniem zīmēja un izkrāsoja jautrus un smaidīgu ķirbīšus. 

Decembrī Ziemassvētku rūķu darbnīcā tapa apsveikuma kartiņas bibliotēkas lasītājiem senioriem.  

Lai vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējot bibliotēku būtu ērtāk, pašiem 

mazākajiem apmeklētājiem ir pieejams rotaļu stūrītis, kurā ir rotaļlietas, krāsainas bilžu grāmatas 

un zīmēšanai nepieciešamie piederumi. 

Bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunāko klašu 

pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, Vējiņi'' audzinātājām. Mācību gada sākumā 

tiek pārrunātas kopīgi rīkoto pasākumu tēmas. Pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, Vējiņi" 

grupiņām uz Kaibalu regulāri tiek piegādātas jaunākās bērnu grāmatiņas. Tika nodrošināts arī 

audzinātāju tematisko grāmatu pasūtījums. 

7.10.2. Ķeguma novada bibliotēka 

Ķeguma novada bibliotēka jau sešpadsmito gadu iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2017.gadā Ķeguma novada bibliotēkas dalība programmā tika 

atbalstīta ar bukletiem, plakātiem un dāvanu – rokas sprādzi. Visu grāmatu kolekciju iegādājās 

bibliotēka par pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 
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2017.gadā lasīšanas veicināšanas programmā sākotnēji pieteicās 71 dalībnieks, bet galamērķi 

sasniedza 45 bērni no vecuma grupas 5+ līdz 15+ gadiem un 12 vecāki. 5 eksperti izlasīja vairākām 

vecuma grupām domāto literatūru. 

Ar katru gadu lasīšanas ekspertu darbā iesaistās arvien vairāk vecāki, par ko gala rezultātā priecājas 

visi – bērni, vecāki un bibliotekāri, jo katrs ir kaut ko ieguvis. Bērni cenšas izlasīt vairāk, vecāki 

redz un zina, ko lasa bērni, savstarpēji sacenšas par izlasīto grāmatu skaitu, diskutē par izlasīto, 

iesaka citiem, bibliotekāri, savukārt, labāk iepazīst lasītājus, viņu vēlmes un var nekļūdīgi piedāvāt 

interesējošā žanra jaunākos darbus. 

Tradicionāli decembra vidū bibliotēkā tika rīkots lasīšanas veicināšanas programmas noslēguma 

pasākums – „Lasīšanas svētki”, kas ekspertos rada lielu interesi. Ekspertu grupām bija jāsaliek 

pirmo trīs grāmatu uzvarētāju vāku puzles un jāatceras grāmatas nosaukums. Katrs eksperts 

saņēma Ķeguma novada bibliotēkas pateicību un veicināšanas balvas – lasīšanas veicināšanas 

programmas rokassprādzi, šokolādes monētu un loterijas balviņu – zīmuli ar dzēšgumiju. Īpašā 

balva – vērtīga grāmata tika dāvināta tiem lasīšanas ekspertiem, kuri pirmie visaktīvāk gaidīja, 

izlasīja un aizpildīja anketu, kuri izlasīja vairākām vecuma grupām paredzēto literatūru, 

jaunākajam lasītājam – bērnudārza audzēknei, un 1 veicināšanas balvas tika arī mammai, kura ir 

žūrijas eksperte no 2012.gada un vienmēr izlasa grāmatas, kas paredzētas vairākām vecuma 

grupām.  

7.10.3. Ķeguma novada Rembates bibliotēka 

Februārī Rembates bibliotēkā tika rīkots konkurss bērniem par bērnu grāmatu ilustratori un 

rakstnieci Margaritu Stārasti. Mēneša laikā bērniem bija jāizlasa vismaz 5 grāmatas no rakstnieces 

kolekcijas un jāuzzīmē zīmējums par to, kas visspilgtāk palicis atmiņā. Pasākuma noslēgums 

notika 13.martā, kad katram dalībniekam bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem, jāsacenšas puzles 

likšanā, kas veidota no grāmatu vāku motīviem, un jāveic dažādi atjautības uzdevumi. Noslēgumā 

katrs dalībnieks saņēma pateicību par piedalīšanos, kā arī veicināšanas balviņas un saldumus. 

13.novembrī, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros, kas 2017.gadā norisinājās no 13. līdz 

19.novembrim, Rembates bibliotēkā tika rīkots noslēguma pasākums, kas bija veltīts Astridas 

Lindgrēnas daiļradei. Pasākuma laikā tika runāts par iemīļotajiem rakstnieces grāmatu varoņiem, 

veikti erudīcijas uzdevumi. Gatavojoties noslēguma pasākumam, vairāku mēnešu garumā, bērni 

lasīja daudziem zināmos stāstus par Emīlu, Pepiju Garzeķi, Brālīti un Karlsonu, un citu varoņu 

dzīves gaitām. Bērni savus iespaidus atainoja zīmējumos. 
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Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas radošās stundas un pasākumi Rembates pagasta bērniem un 

jauniešiem. Viņi zīmē, krāso, veido. Bibliotēkā regulāri ir izvietota kāda bērna vai jaunieša 

zīmējumu vai radošo darbu izstāde.  

 

7.10.4. Ogres novada Madlienas bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījās 17 lasītāji. Gada 

sākumā iepriekšējā konkursa uzvarētāji – žūrijas labākie eksperti devās uz Valmieras teātra izrādi 

Ogres Kultūras centrā “Visām pelēm garšo siers”. Papildus tam katrs bērns dāvanā saņēma 

dzērienu “Rasēns”. 

Bērnu pasākumi Madlienas bibliotēkā ir labi apmeklēti. Bērni kopā ar vecākiem un saviem 

skolotājiem apmeklē arī bibliotēkā rīkotās izstādes.  

Bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar Madlienas Mākslas skolu – audzēkņu darbi regulāri 

tiek izstādīti bibliotēkā. 

Aprīlī tika īstenota tikšanās ar Velgu Vītolu, Gaujas Nacionālā dabas parka zvērkopi. Tikšanās 

tika organizēta Madlienas Kultūras nama kinozālē. Pasākumā piedalījās 75 dalībnieki. V.Vītola uz 

lielā ekrāna demonstrēja dažādas bildes ar saviem mīļajiem zvēriņiem dažādās dzīves situācijās.  

Par katru zvēru un katru bildi bija sagatavots interesants stāsts, kas sanākušajiem ļāva bieži 

pasmaidīt. Bērni un pieaugušie ar lielu interesi klausījās V.Vītolas stāstītajā un pasākuma 

noslēgumā vēl daudzi gribēja iegūt autogrāfu un kopīgi nofotografēties. 

Aprīlis tika noslēgts ar K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas studijas “Stiķis” darbu 

izstādes atklāšanu un radošajām darbnīcām. Darbnīcas vadīja studijas vadītāja Edīte Lase. Katram 

bija iespēja izveidot savu personīgo rakstu un nedaudz iedziļināties tekstilorigami mākslā. 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Madlienas bibliotēka organizēja radošo darbnīcu, kur vecāki kopā 

ar bērniem varēja iemācīties izgatavot Ziemassvētku rotājumus no papīra un dabas materiāliem. 

Dace Iraids un bibliotekāre Agrita Kalniņa dalījās ar idejām, kā pagatavot pašiem Ziemassvētku 

rotājumus un mīļu Ziemassvētku dāvanu. Tapa skaisti eglīšu rotājumi no čiekuriem un dekoratīvas 

bumbas no papīra, kuras var izmantot gan egles, gan mājas rotāšanai.  

Dace Iraids parādīja, kā izgatavot jaukus svečturus no dabas materiāliem. Katrs varēja izgatavot 

svečturi sev vai kādam citam kā īpašu dāvanu svētkos. Izdoma netrūka un tapa daudz skaistu 

darbiņu. D.Iraids ikdiena saistās ar dabu un mežu, viņa ir biedrības Meža projekti vadītāja un 

brīvajā laikā no dabas materiāliem, izgatavo dažādus dekorus, kā arī labprāt savas radošās prasmes 

māca citiem. Dotie padomi par dabas materiālu vākšanu bija interesanti un noderīgi. Viņa 

pastāstīja, kad labāk vākt, kā žāvēt un ko var no tā visa pagatavot. Radošo darbnīcu laikā 
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dalībniekiem tika nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, lai katrs varētu pilnībā izpaust savas 

radošās spējas. Patīkami, ka radošās darbnīcas apmeklētāji bija gandarīti par paveikto un par 

izdevušos dienu.  

 

7.10.5. Ogres novada Ogresgala bibliotēka 

Skolēni, rakstot patstāvīgos darbus, referātus, projektus, informāciju meklē bibliotēkā un citur. 

Konkursu laikā daudz tiek izmantota datu bāze letonika.lv, vēl vairāk google meklētājs. 

Bērni un jaunieši lielu daļu sava brīvā laika pavada pie datora vai savos viedtālruņos, kur smeļas 

dažnedažādu informāciju, spēlē datorspēles. Ogresgala bibliotēkā tiek sekots līdzi, lai sēdēšana pie 

datora neieilgtu. Gadījumos, kad skolēniem jāgaida autobuss, tiek domāts, kā viņus piesaistīt pie 

galda spēlēm, zīmēšanas, attēlu izkrāsošanas, arī lasīšanas. 

Ogresgala bibliotēka sadarbojas ar Bērnu un ģimenes dienas centru. Organizējot pasākumus 

bērniem, notiek sadarbība ar skolu, bērnudārzu, Bērnu un ģimenes dienas centru. Bibliotēkā tiek 

rīkoti tematiskie pasākumi. Aizvadītajā gadā atsevišķos pasākumos iesaistījām pirmskolas un 

jaunāko klašu skolēnus. 

Redzeslokā bija 1.klases skolēni, kuriem tika mācīts, kā uzvesties bibliotēkā, orientēties grāmatu 

klāstā, iepazīstināts ar bibliotēkas noteikumiem. Tika rādīta dažāda bērnu literatūra, kopā lasītas 

grāmatas. Ar atsevišķām grāmatiņām pirmklasnieki bija jau pazīstami. Citi bērni ļoti ieinteresējās 

un uzreiz gribēja kļūt par bibliotēkas lasītājiem. Bērni arī uzzināja, kā vēl var saturīgi pavadīt laiku 

bibliotēkā. 

Jaunāko klašu skolēni februārī tika aicināti uz Drošāka interneta dienu, kur pēc sagatavoto 

jautājumu pārrunāšanas, tika demonstrēts mācību video mājas lapā www.drossinternets.lv  

3.maijā tika organizēts pasākums lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” dalībniekiem, lai apbalvotu un pakavētos pie izlasītām grāmatām. Iepriekš tika sagatavotas 

attēlu kopijas, spilgti izteicieni, galveno varoņu vārdi un tml. Skolēniem bija jānosaka, no kuras 

grāmatas ir dotais uzdevums. Tika izsniegti diplomi tiem, kuri veiksmīgi bija pabeiguši lasīšanas 

maratonu. 

Eiropas dienas ietvaros jaunākā skolas vecuma bērniem tika rīkots erudīcijas konkurss – sagatavoti 

uzdevumi un jautājumi par Eiropu, un skolēniem bija jāmeklē atbildes. Pasākums notika sadarbībā 

ar Dienas centru. Audzinātājas ieteica un konsultēja bērnus, norādot pareizo atbilžu meklēšanas 

vietas (nozaru grāmatas, internetā utt.). Pēc nepilnas nedēļas tikāmies Dienas centrā, lai draudzīgā 

gaisotnē novērtētu skolēnu veikumu. 

http://www.drossinternets.lv/
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Septembrī dažāda vecuma skolēni tika aicināti uz radošām aktivitātēm. Viņi demonstrēja gan 

mājās pagatavotus, aizsāktus radošus darbus, gan darbojās bibliotēkā.  

Dzejas dienu ietvaros notika sadarbība ar Dienas centru. Tika rīkots pasākums – “Sameklēju, 

uzrakstīju, ilustrēju”. Vislielākā aktivitāte bija jaunāko klašu skolēnu vidū. 

Ogresgala ekoskolas Rīcības dienu ietvaros skolēni ar skolotājiem organizēja akciju pie pagasta 

pārvaldes un bibliotēkas ēkas par tēmām “Atkritumu daudzuma pieaugums” un “Izšķērdīgs 

patēriņš”. Tika demonstrēti ļoti interesanti un iespaidīgi plakāti. Faktu un zināšanu papildināšanā 

iesaistījās arī bibliotēka ar informācijas meklēšanu. 

Dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas bibliotēkā tika izspēlēta stāstu spēle ar metamiem 

kauliņiem. Tas bija paredzēts vidējā skolas vecuma bērniem. Tēma - “Mēs stāstām par Latviju.” 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā tika īstenots pasākums skolēniem. Tika lasīts 

fragments no somu autora Mauri Kunnas grāmatas “Bagātību sala”, kas ir Roberta Luisa 

Stīvensona grāmatas “Bagātību sala” pārstāsts. Aizvadītā gada tēma Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļai bija “Salas”, kas bija ļoti interesanta un pateicīga. Pēc lasījuma pirātu kartē tika meklēts 

ceļš uz dārgumiem un runāts par salām. Bija uzdevumu spēle ”Orientēšanās bibliotēkā”, kurā 

piedalījās dažāda vecuma bērni. 

Gada nogalē bibliotēkā tika dekorēta eglīte. Rotājumi tika sagatavoti Dienas centrā ar audzinātāju 

palīdzību. Tās bija zaļas papīra eglītes, kas tika iekārtas Ziemassvētku eglītē. 

Ogresgala bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā regulāri tika izliktas skolēnu zīmējumu izstādes par 

dažādu tematiku. Bibliotēkas gaitenī jau no rudens bija skatāmi Ogres Mākslas skolas jaunāko 

kursu audzēkņu zīmējumi, kas vēl arvien piesaista gan lielu, gan mazu apmeklētāju uzmanību. 

7.10.6. Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 

Runājot par lasīšanas veicināšanu, ir jāmin divas piecpadsmit gadu ilgas tradīcijas – lasīšanas 

veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

lasījumi. Aktīvā lasītāju daļa šos pasākumus gaida ar nepacietību un iesaistās ar interesi. Lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalās gan klašu kolektīvi, gan 

aktīvākie individuālie lasītāji. Lai arī žūrijas grāmatas pieejamas vismaz trīs eksemplāros, tomēr 

vasarā uz tām veidojas rindas. Lasīšanas process stingri tiek uzraudzīts – kādu paskubinot lasīt 

ātrāk, kādam atgādinot, ka lasīšanas rinda jau pienākusi. Vairākus gadus ekspertu skaits bijis tuvu 

simtam, arī šogad savu vērtējumu jau izteikuši 64 eksperti. 

Ļoti labs lasīšanas veicināšanas stimuls ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi. Arī šī tradīcija 

tiek kopta kopš 2001.gada. Atbilstoši tēmai parasti tiek piemeklēti fragmenti no tādām grāmatām, 

kuras ir pieejamas bibliotēkā. Ar fragmentu bērni tiek ieinteresēti un, gandrīz vienmēr, pēc tam ir 
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bijis pieprasījums pēc šīm grāmatām vai arī lasītā fragmenta autora citiem darbiem. Tādējādi jau 

vairākkārt izlasītas visas Jūjas Vīslanderes grāmatas par Mūmammu, Sesilas Bēe grāmatas par 

troļļiem, vairākas Astridas Lindgrēnes un Tūves Jānsones grāmatas un daudzas citas. Daži klašu 

kolektīvi nāk uz bibliotēku, bet visbiežāk Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa izplešas divu vai pat trīs 

nedēļu garumā, kad bibliotēka ar lasījumiem dodas uz skolām, jo visi vēlas piedalīties un dzirdēt. 

24. maijā zibakcijā “Latvija lasa” tika aicināti skolotāji un skolēni no sadarbības skolām klasē lasīt 

fragmentus no savām mīļākajām grāmatām. Arī tā bija lasīšanas veicināšana. 

2017.gadā mazāk sanācis sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestādi “Pūt, Vējiņi”. Vairāk tiek 

atbalstīta viņu pašu iniciatīva iepazīties ar bibliotēku, bibliotekāra profesiju, ar grāmatu un tās 

tapšanu, vai arī citiem tematiem, kuri paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes plānos un 

programmās. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenie sadarbības partneri ir Edgara 

Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas pirmo četru klašu skolēni un viņu 

audzinātāji. Viņi ir atsaucīgi lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” dalībnieki, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu lasījumu klausītāji, labprāt piedalās dzejas 

lasījumos un apmeklē bibliotēkas organizētās tikšanās ar grāmatu autoriem. 

Tieši pateicoties sadarbības partneriem – skolām un lasītājiem, 2017.gads ir bijis bagāts ar 

dažādām aktivitātēm: 

Janvārī Lielvārdes pamatskolā tika pieminēts bērnu dzejnieks Vitauts Ļūdēns, kuram būtu 

apritējuši astoņdesmit gadi. Pirmo un otro klašu skolēni bija iemācījušies dzejoļus. Bija iespēja 

klausīties dziesmas ar dzejnieka rakstītajiem tekstiem un noskatīties filmiņu par Sisi Vijoļkāju. 

Piecgadnieku un sešgadnieku grupiņu bērni, klausoties dzejolīšus, iepazina dažādas dzīvas 

radībiņas un kopā ar tām izkustējās. Visi saņēma izkrāsojamu grāmatzīmīti kāda dzīvnieciņa 

veidolā. 

Februārī, sadarbībā ar E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vides pulciņu un 3.a klases audzēkņiem, 

darbojās papīra darbnīca. Bērni paši soli pa solim varēja izmēģināt ekopapīra tapšanas procesu – 

sākot no papīra savākšanas, plucināšanas, papīra masas gatavošanas, līdz papīra liešanai formās, 

papīra efektu radīšanas, presēšanas un žāvēšanas. Gatavie darbiņi tika iesniegti konkursam. 

23.februārī lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” eksperti tikās 

ar mākslinieci, grāmatu ilustratori Gundegu Muzikanti. Viņa ne tikai parādīja un izstāstīja, kā top 

ilustrācija, bet iesaistīja bērnus radošajā darbnīcā, kur tapa krāsaini ielu maketi ar mašīnām, 

mājām, apstādījumiem un visu citu, ko vien uz ielas var iedomāties ieraudzīt. 
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Martā novada iedzīvotāji tika aicināti Latvijas simtgades gadā rakstīt, veidot, ilustrēt vēlējumus 

Lielvārdes ielām. Vairāki klašu kolektīvi jau ir savus darbus iesnieguši. Cerot uz lielāku atsaucību, 

konkursa termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada pavasarim. 

E-prasmju nedēļas laikā Bērnu literatūras nodaļā ciemojās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 

sestās klases skolniece Līna Robežniece. Viņa iemācīja interesentiem pirmos soļus SCRATCH 

programmēšanas valodā un parādīja, kā tiek veidotas datorspēles. Savukārt 29. un 31.martā 

ikviens, kurš vēlējās, varēja izmēģināt savas spējas vienkāršu multfilmiņu radīšanā. 

Jūnijā pirmo reizi bibliotēkas vēsturē notika StarpPLAUKTISKAIS rallijs ģimenēm. Pasākumam 

pieteicās sešas drosmīgas ģimenes, kuras vakara gaitā sacentās septiņos pārbaudījuma punktos – 

cēla grāmatu torņus, locīja un meta mērķī papīra lidmašīnas, orientējās grāmatu mežā, ievietoja 

tekstā pareizos vārdus vajadzīgajās vietās, nogādāja atpakaļ grāmatās no tām izkritušos 

priekšmetus un varoņus, būvēja rallija mašīnas un vadīja tās trasē starp un zem grāmatu plauktiem. 

Septembrī – Dzejas dienās Lielvārdes pamatskolas audzēkņi tikās ar dzejnieci, publicisti, 

redaktori, bērnu literatūras izdevēju un veicinātāju Inesi Zanderi. Bija iespēja klausīties ne tikai  

pašas I.Zanderes dzeju, bet arī mazāk zināmus Raiņa sacerējumus un pārbaudīt savas zināšanas 

literatūras jomā vairākos testos.  

Oktobrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pirmajām klasēm bija jauka tikšanās ar 

novadnieci, rakstnieci Māru Jakubovsku. Bērni bija izlasījuši viņas jaunāko grāmatu “Meža 

detektīvs”, tāpēc varēja risināties saruna par atkritumu kaitīgumu un katra iespējām tos šķirot, lai 

saudzētu dabu. 

Arī mākslas detektīves – rakstniece Luīze Pastore un māksliniece Elīna Brasliņa pie Lielvārdes 

bērniem paviesojās oktobrī. Tā bija ne tikai interesanta tikšanās ar izlasīto grāmatu autorēm, bet 

aizraujošs piedzīvojums, katram pašam izmēģinot iejusties mākslas detektīva lomā, un atšķetinot 

dažādus ar mākslu saistītus uzdevumus. 

Novembrī Ziemeļvalstu nedēļas lasījumo kopā ar Lielvārdes pamatskolas trešo un ceturto klašu 

skolēniem tika apmeklēta Sālsvārnas sala kopā ar novembra jubilāres Astridas Lindgrēnas 

grāmatas varoņiem. 

Novembrī bibliotēkā bija vēl viens StarpPLAUKTISKAIS rallijs, šoreiz kopā ar Lielvārdes 

pamatskolas 3.a klases skolēniem. Tā bija skolotājas un pašu bērnu iniciatīva. 

Decembrī, Ziemassvētkus gaidot, notika Ziemassvētku rūķu radošās darbnīcas, veidojot 

rotājumus, apsveikumus, cepot piparkūkas. Kā katru gadu, tika apbalvoti čaklākie grāmatu lasītāji. 

Radošās darbnīcas ir ieņēmušas stabilu vietu bibliotēkas ikdienā. Tās ir atvērtas, gaidot dažādus 

svētkus. Valentīna diena, Lieldienas, Māmiņu diena, Helovīns, Ziemassvētki – ikreiz tiek 

piemeklētas interesantas idejas, veidoti šabloni un sagataves, kā arī izgatavoti uzskatāmi paraugi 
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gatavojamajiem darbiņiem. Atsaucība ir vienmēr, un bieži atskan jautājums: “Ko šoreiz 

gatavosim?” Ne vienmēr radošajai darbībai vajadzīgi kādi svētki. Radoši var darboties arī ikdienā, 

gaidot pulciņu nodarbības vai autobusu. Uz galda parasti ir kādi izkrāsojami attēli, kāda mīkla vai 

labirints. Tāpat arī izstādes mēdz tikt iekārtotas ar veicamu uzdevumu. Piemēram, uzzīmēt Vinnija 

Pūka dzimšanas dienas torti, papildināt tautasdziesmas ar trūkstošajiem vārdiem, pamēģināt salocīt 

origami tulpi, izveidot savu pavasara tauriņu, uzzīmēt ilustrāciju dzejolim uz sava olīša, atrast 

paslēptos sēņu attēlus u.tml. Līdz ar to arī izstādes kļūst aizraujošākas. Turklāt, apmeklētājiem 

īpaši patīk tieši radošo darbu izstādes. 

Janvārī visus priecēja bērnu zīmētās ilustrācijas Vitauta Ļūdēna dzejoļiem. Maijā Bērnu literatūras 

nodaļā bija Lielvārdes mazo mākslinieku gleznu izstāde. Latvijas dzimšanas diena tika sagaidīta 

ar plašu Lielvārdes un Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumu izstādi 

“Es dzīvoju Latvijā”. 

Aktuālākais izaicinājums joprojām ir telpu jautājums. Ja pasākums paredzēts vairāk kā vienam 

klašu kolektīvam, tad tas jāorganizē Kultūras nama “Lielvārde” mazajā vai lielajā zālē. Tas ir 

risinājums, tomēr pavisam citādāk būtu, ja tas varētu notikt bibliotēkas telpās. Telpu jautājums 

nosaka arī bibliotēkas grāmatu fonda izvietojumu. Ik pa laikam kaut kas tiek pārvietots, pārcelts, 

lai būtu ērtāk, tomēr liela fonda daļa atrodas bērniem nepiemērotā augstumā, un daudz labu 

grāmatu guļ plauktā tikai tāpēc, ka nav ātri un ērti ieraugāmas. 

Ir arī daudz pozitīvā – nāk māmiņas ar mazuļiem, ir stūrītis un rotaļu mājiņa, kur spēlēties, ir cieto 

lapu grāmatiņas, ko palasīt un aptaustīt, nāk bērni lasīt, mācīties, uzzināt, darboties radoši, spēlēt 

galda spēles. Tiek organizēti dažādi pasākumi, apciemotas skolas, tiek organizētas tikšanās ar 

rakstniekiem un māksliniekiem, tiek veidotas izstādes. 
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8.NOVADPĒTNIECĪBA 
 

 

OCB un reģiona pašvaldību bibliotēkās novadpētniecības darbs ir nemainīga ikdienas darba 

sastāvdaļa, jo katrā pagastā un bibliotēkā ir savas tradīcijas, notikumi, ievērojami cilvēki, vietas 

un objekti. Bibliotēku uzdevums ir šo informāciju apkopot, glabāt un nodrošināt pieejamību. 

2017.gadā tika turpināts iesāktais darbs novada kultūras un vēstures liecību apzināšanā. Galvenie 

virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar vietējās vēstures materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

saglabāšanu un informācijas sniegšanu. OCB prioritātes – ar novadu saistīto materiālu 

popularizēšana ikmēneša novadpētniecības izstādēs, Ogres iedzīvotāju radīto, veidoto  vaļasprieku 

darbu izstādīšana bibliotēkas pasākumu zālē, pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” ietvaros. 

Informācijas ievietošana bibliotēkas mājas lapā, preses izdevumos, portālos un novadpētniecības 

datu bāzē, kur tā pieejama ikvienam interesentam. 

 

8.1. Novadpētniecības krājums 
Novadpētniecības krājumu veido materiāli par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta 

ar Ogres reģionu, aptverot tā patreizējās un vēsturiskās robežas.  

OCB Novadpētniecības krājums: 

 Novadnieku darbi daiļliteratūrā,  

 Personāliju un nozaru tematiskās mapes, 

 Grāmatas par novadu un novadniekiem, 

 Bukleti, 

 Preses izdevumi, 

 Audio un video materiāli par novadu un novadniekiem. 

OCB novadpētniecības krājums papildināts ar daudziem jauniem izdevumiem. Tie ir iedzīvotāju 

atmiņu stāsti – ogrēnietes, folkloras kopas “Artava” dalībnieces Annas Kudeiko grāmata “Rit 

atmiņu kamoliņš tālāk…”. 

Sabiedriskā darbinieka Ādama Dāvja “Atmiņu paradīze: Dāvja Ādama (1863-1937 dzīvesstāsts)”. 

Grāmatu izdevusi mazmeita Ausma Ūzule sadarbībā ar Ciemupes bibliotēkas vadītāju Lieni 

Kainaizi. 
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Politiski represētā novadnieka Ēvalda Ribuļa otrā grāmata “Laikmeta griežos I.Ormaņkalna 

stāsti”. 

Tāpat daudzi novada literāti un dzejnieki OCB ir dāvinājuši savas grāmatas – Ogres literāri radošās 

apvienības “Sirdsdoma” vadītāja Ilga Rēdmane ne tikai dāvināja savu dzejas grāmatu “100 dzejoļi 

mūsu mīļajai Latvijai”, bet arī OCB organizēja tās atvēršanas svētkus; ogrēnietis, sabiedrisko 

attiecību speciālists Ēriks Matulis Ziemassvētku laikā OCB dāvināja savu grāmatu “Ar mani runā 

kaija”. 

Novadpētniecības datu bāze “Novadpētniecība un skolēnu darbi” tiek veidota kopš 2001.gada. 

Tajā 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 interneta vietnēm.  

Novadpētniecības materiāli tiek papildināti, pārskatot preses izdevumus, jaunās grāmatas, 

apzinātas publikācijas no LNB digitālās bibliotēkas periodika.lv.  

Novadpētniecības fondā pieejamas 162 tematiskās mapes. Tās tiek aktīvi izmantotas, īpaši skolēnu 

projektu nedēļu ietvaros, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, organizējot pasākumus, gatavojot 

prezentācijas.  

 

8.2. Uzziņas 
2017.gadā sniegtas 303 dažāda veida uzziņas – mutiskas klātienē, elektroniskas, telefoniskas. 

Apjomīga uzziņa tika sniegta ilggadējai Ogres kultūras darbiniecei Dainai Raitumai, gatavojot 

pieteikumu projektam par Staburagu. Tika atrasti tēlojumi un apraksti, dzejoļi un rakstītās liecības 

par Staburagu, kā arī materiāli par Dziesmu svētkiem, kas tika organizēti uz Staburaga klints. 

Tirdzniecības centra “Ogres Prestiža” mārketinga speciālistei Aijai Reingardei, izmantojot LNB 

datu bāzi periodika.lv, sagatavoti materiāli par 1958.gada novembri  – notikumiem Ogrē, Latvijā 

un pasaulē. 

Ķeguma novada bibliotēkas vadītājai Inesei Cīrulei tika meklēti un sagatavoti materiāli par 

Rembates bibliotēkas vēsturi, sakarā ar gaidāmo bibliotēkas akreditāciju. Periodika.lv atrasti fakti 

par Rembates Kultūras biedrību, tās bibliotēku un īpašumu, kurā dibināta skola. 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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8.3. Izstādes 
Izstādes tiek izmantotas, lai bibliotēkas lietotājus iepazīstinātu ar novadpētniecības materiāliem. 

Informācija par gaidāmajām izstādēm tiek publicēta  OCB tīmekļvietnē  www.ocb.lv,  Ogres 

novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv, kur bibliotēkas pasākumi tiek iekļauti kopējā 

kultūras pasākumu kalendārā, kā arī portālā www.ogrenet.lv, un Ogres novada pašvaldības 

izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis” 

http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/ .  

2017.gadā tika izveidotas 19 novadpētniecības izstādes: “Olga Rajecka – janvāra jubilāre”, 

“Dzejniecei Rūtai Ventai – 80”, “Sirdsdomas mīlestības dzeja”, “Diriģents Pauls Kvelde”, “Sniega 

psihologs – Vilhelms Purvītis”, “Zināmais un nezināmais par Ogres  upi un Daugavu”, ““…bet 

rakstot Tu nevari sevi saudzēt, ir jāatdod viss”,  Nora Ikstena”,  “Mākslinieks Valdis Dišlers”, 

“Komponiste, dzejniece, pedagoģe Maija Bogdanova”, “Jāzepam Osmanim – 85”, “Gleznotāja 

Lauma Sīka”, “Arvīdam Plaudim – 75”, “Laime ir dzīvot savā dzimtā zemē. Ilga Rēdmane”, 

“Stāsts par skolotāju”, “Natālija Ketnere – daudzu grāmatu par Ogri autore”, “Skolotājs – skolas 

dvēsele”, “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri", “Rakstniece Elizabete Ozola un Jānis Arvīds Plaudis”,  

"Dzejniekam, žurnālistam Viktoram Avotiņam – 70". 

 

8.4. Pasākumu cikls “Ogrēnieši rada un rāda” 
2017.gadā tika uzsākts Ogres iedzīvotāju radīto, veidoto darbu un vaļasprieku izstādīšanas un 

atrādīšanas aktivitāte – pasākumu cikls “Ogrēnieši rada un rāda”. Tas ir veltīts Ogres pilsētas un 

OCB 90 gadu jubilejai, kuras tiks svinētas 2018.gadā. Gada laikā cikla ietvaros tika atklātas 

izstādes, īstenots autorkoncerts un notikuši grāmatu atvēršanas svētki.  

3.februārī tika atklāta ogrēnieša, zemes ierīcības inženiera Ulda Apiņa fotoizstāde "Itālijas 

mozaīka", kas bija pirmā izstāde cikla "Ogrēnieši rada un rāda" ietvaros. 

11.aprīlī tika atklāta Ogres ģimnāzijas bibliotekāres Ingrīdas Dārznieces keramikas plenēros 

tapušo darbu izstāde “Par prieku sev, par prieku tev”. 

6.maijā savu autorkoncertu "Gadalaiki dziesmās" sniedza Ogres Mūzikas skolas pasniedzēja un 

dziesmu autore Maija Bogdanova.  

16.maijā interesenti pulcējās uz mūzikas pedagoga un diriģenta, ilggadējā Ogres Mūzikas skolas 

direktora Gunta Pļavnieka kokgriezumu izstādes “Dziedošā liepa” atvēršanu.  

1.novembrī bibliotēkā tika atklāta ogrēnietes Ērikas Priekules veidoto darbu no dabas materiāliem 

izstāde “Mana fantāzija”.  

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/


46 

 

10.novembrī notika ogrēnietes Elitas Bičevskas grāmatas "Mīlestības gaismā" atvēršanas svētki.  

24.novembrī visiem interesentiem bija iespēja tikties ar vairāku grāmatu autoriem – ogrēnieti 

Elizabeti Ozolu un Jāni Arvīdu Plaudi, kā arī iepazīties ar viņu jaunākajām grāmatām “Izskats – 

personības spogulis” un Elizabetes Ozolas grāmatu “Trīsdesmit rituāli”. 

1.decembrī notika astotais cikla “Ogrēnieši rada un rāda” pasākums – izstādes „Laiks rotāties!” 

atklāšana. Izstādē varēja aplūkot Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītājas, 

ekonomistes Silvijas Velbergas un Ogres mūzikas skolas pasniedzējas Maijas Bogdanovas radītās 

rotas – piespraudes, kaklarotas, matu sprādzes. 

Ziemas tumšākajā laikā ogrēniešiem un pilsētas viesiem bija iespēja veldzēties OCB bibliotekāres 

Sarmītes Lāces un Ogres novada domes pārstāve veidotajā eņģeļu kolekcijas izstādē “Es palūgšu 

baltajam eņģelim…”. 

Zinot par iespēju OCB izvietot savus darbus apskatei, daudzi ogrēnieši zvanījuši uz bibliotēku un 

interesējušies par iespēju piedāvāt savas kolekcijas. 

 

8.5. Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta” 
2017.gadā tika turpināts pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”. Ar Ogres novada pašvaldības atbalstu 

tas OCB tiek īstenots jau otro gadu. Tā mērķis – papildināt Novadpētniecības kolekcijas materiālus 

ar sarunu cikla ietvaros savākto, apkopoto materiālu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai. Tie 

ir Ogres novada iedzīvotāju atmiņu stāsti par Ogres pilsētu un novadu digitālā formātā. 

Savāktais novadpētniecības materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai 

valstij 100.dzimšanas dienā, kā arī Ogres pilsētas 90 gadu jubilejā. Materiāls ikvienam 

interesentam pieejams OCB mājas lapā http://www.ocb.lv/novadpetnieciba/projekts-radi. 

27.oktobrī OCB notika cikla “Ogrēnieši stāsta” noslēguma pasākums, kur pulcējās gan šī 

2017.gada, gan iepriekšējā gada stāstnieki – Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri, daloties ar 

saviem atmiņu stāstiem par dzīvi un darbu Ogrē, ir devuši ieguldījumu OCB novadpētniecības 

kolekcijas papildināšanā. 

12.jūlijā par darbu pašvaldībā Valsts neatkarības atgūšanas laikā stāstīja Beāte Braunfelde, 

Veneranda Stalidzāne, Guntis Vilnītis un Andrejs Bogdans.  

Par piedzīvoto koru vadīšanā un pūtēju orķestra darbā 6.septembra pasākumā atcerējās Leons 

Amoliņš, Ārija Bērziņa un Vilis Kokamegi. 

http://www.ocb.lv/novadpetnieciba/projekts-radi/
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7.septembrī savās atmiņās par politiski represēto dzīvi un darbu Ogrē dalījās Ivars Kaļķis un Ilze 

Belis.  

Par izglītības nodaļas darbā piedzīvoto 12.septembrī runāja Airisa Lepere un Ruta Krūkle.  

19.septembrī Ogres Valsts ģimnāzijas dibināšanu un Ogresgala pamatskolas atjaunošanu atcerējās 

Uldis Klemperis un Ojārs Sebris. 

Atmiņas par iepriekšējā gadsimta Ogri un Ogres Meristēmām 26.septembrī atklāja Raimonds 

Javoišs un Ilze Žola. 

 

8.6. Sadarbība novadpētniecības jomā 
Sadarbojoties ar Ogres Tautas teātri, 2017.gadā Ogres pilsētas svētku “Dzīve ir upe” laikā tika 

popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums. 

Būtisks notikums novadpētniecībā Ogres reģionā bija 2017.gada 7.aprīlī Lauberes pagasta 

bibliotēkā atklātā V.Miķelsona vārdā nosauktais trimdas latviešu literatūras krājums “Grāmatu 

klēts”. 
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9.PROJEKTI 
 

2017.gadā OCB aktīvi strādāja pie projektu izstrādes un iesniegšanas projektu konkursos, kā arī 

dalības projektos. 

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

(“R.A.D.I. – Ogres novadam”) otro gadu 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.  

2017.gada pavasarī Valsts Kultūrkapitāla fondā apstiprināja OCB projektu Literatūras nozarē 

1.konkursa ietvaros “Tikšanās ar autoru”. Projekta mērķis bija popularizēt mūsdienu latviešu 

literatūru un autorus OCB lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem. Pavisam tiks 

īstenotas četras tikšanās ar literāro darbu autoriem – Noru Ikstenu, Māri Bērziņu, Līgu Blauu un 

Ingunu Baueri. Četras sestdienas OCB viesojās autori, sarunājās, diskutēja ar lasītājiem un OCB 

lietotājiem par savu dzīvi un ikdienu, literārajiem darbiem, to tapšanas gaitu un daudziem citiem 

jautājumiem. OCB lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem tā bija vēl nebijusi 

iespēja klātienē tikties ar mūsdienu latviešu autoriem, kuru darbi tieši šobrīd ir aktuāli, tos lasa un 

par kuriem notiek diskusijas gan profesionālajā, gan lasītāju vidē. 

Martā OCB piedalījās Ogres novada pašvaldības pieteikuma projektam Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija” gatavošanā, kur bibliotēkas tēma bija 

saistīta ar bibliotēkas lomu sabiedrības dzīvē un kultūras pasākumu organizēšanā. Pašvaldības 

projekts guva finansiālu atbalstu, kā rezultātā OCB direktorei, pašvaldības darba grupas sastāvā, 

augustā bija iespēja doties komandējumā uz Keravu Somijā, lai apmainītos ar pieredzi un labo 

praksi starp Ogres novada pašvaldību un Keravas pašvaldību par kultūras menedžmenta, dažāda 

līmeņa kultūras pasākumu plānošanas un organizēšanas, kā arī kultūras lomas pašvaldības 

ilgtspējīgā attīstībā jautājumiem. 

Pavisam reģiona bibliotēkās 2017.gadā izstrādāti 24 dažādi projekti, t.sk., Ogres novadā 14, 

Ikšķiles novadā – 1, Ķeguma novadā – 5, Lielvārdes novadā – 4. Lielāko projektu skaitu joprojām 

veido LNB izstrādātā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”. 
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Projekta 

nosaukums, 

iesniedzējs 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

(EUR) 

Projekta apraksts  

(īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

Neatbalstīts 

Pasākumu cikls 

“Ogrēnieši 

stāsta”, OCB 

Ogres novada 

pašvaldība 

841.00 Savākt, apkopot un 

radīt pieejamus 

unikālus 

novadpētniecības 

materiālus video 

formātā 

Atbalstīts 

Tikšanās ar 

autoru, OCB 

VKKF 480.00 Popularizēt mūsdienu 

latviešu literatūru un 

autorus 

Atbalstīts 

Kāpņu 

sakopšana un 

apstādījumu 

dobju 

izveidošana pie 

OCB, OCB 

Ogres novada 

pašvaldība 

1301.00 OCB apkārtnes 

labiekārtošana un puķu 

dobes izveidošana 

Neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku 

žūrija, Ķeguma 

novada 

bibliotēka 

Ķeguma 

novada 

pašvaldība 

254.00 181 EUR grāmatu 

kolekcijas iegāde, 

55 EUR veicināšanas 

balvas – grāmatas 

ekspertiem, 

11 EUR loterijām, 

7 EUR papīrs 

diplomiem, 

ielūgumiem, ielīmēm 

grāmatās 

Atbalstīts 

Vārda un 

vizuālās mākslas 

dialogs ar 

lasītāju, 

Lielvārdes 

pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 493.00 Dzejas dienas kopā ar 

Maiju Laukmani, 

bērnu rakstnieci Luīzi 

Pastori un mākslinieci 

Elīnu Brasliņu 

Atbalstīts  

Otru mūžu 

Lielvārdes 

Ziņām, 

Lielvārde 

pilsētas 

bibliotēka 

Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

220.00 Laikraksta Lielvārdes 

Ziņas komplektu 

iesiešana tipogrāfijā 

Neatbalstīts 

Veltījumi 

Lielvārdes 

ielām, 

Lielvārdes 

pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 423.00 Pasākums-tikšanās ar 

Ievu Samausku 

(veltījumu Lielvārdes 

ielām dalībniekiem). 

Mērķprogramma 

Latvijai-100 

Neatbalstīts 

VKKF lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

LNB Atbalsta 

biedrība 

69.00 Bibliotēka aktīvi 

piedalās jau 15 gadus 

Atbalstīts 
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”Bērnu, jauniešu 

un vecāku 

žūrija”, Krapes 

pagasta 

bibliotēka 

„Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijā” 

Agitas 

Freibergas 

autorgrāmatas 

“Dzīves ceļš” 

atvēršanas 

svētki Ķeguma 

novada 

bibliotēkas 

Tomes 

bibliotēkā, 

Tomes pagasta 

bibliotēka 

VKKF 394.00 Dzejas grāmatas 

izdošana un atvēršanas 

svētku organizēšana 

bibliotēkā 

Neatbalstīts 

“Viena diena 

bibliotēkas 

dzīvē”, Tomes 

pagasta 

bibliotēka 

Ķeguma 

novada dome 

450.00 Tomes bibliotēkas 95 

gadu jubilejas 

pasākuma 

organizēšana 

Neatbalstīts 

“Roku rokā – 

bibliotēkā!”, 

Tomes pagasta 

bibliotēka 

Ķeguma 

novada dome 

342.00 Bibliotēkas telpu 

labiekārtošana un 

dzejas pasākuma 

organizēšana 

Neatbalstīts 

Poētiskā 

kafejnīca 

“Nelokoties 

visiem vējiem”, 

Tomes pagasta 

bibliotēka 

Ķeguma 

novada dome 

327.00 Tikšanās ar autorēm 

Elvīru Blomu un Ingu 

Gaili 

Neatbalstīts 

Informatīvās 

norādes 

arheoloģijas 

objektiem 

Lauberē 

Ogres novada 

pašvaldība, 

sabiedrība ar 

dvēseli - 

Latvija 

1414.39 Uzstādīt virziena  un 

informatīvās norādes 

uz valsts nozīmes 

aizsargājamiem dabas 

objektiem – 

Dobumakmens un 

Ančiņu Velna akmens, 

vietējās nozīmes 

objektu – Āža kalns un 

Bendes leja 

Neatbalstīts 

Krājuma 

saglabāšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

Trimdas latviešu 

literatūras 

“Grāmatu klētī”, 

Lauberes 

Ogres novada 

pašvaldība, 

(R.A.D.I.- 

Ogres 

novadam) un 

Lauberes 

pagasta 

pārvalde 

2291.72 Restaurēti “Grāmatu 

klētī” dāvinātie 

mākslas darbi 10 gab., 

iegādāts inventārs 

lasītāju ērtībām, iesieti 

46 žurnālu gada 

komplekti 

Atbalstīts 
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pagasta 

bibliotēka 

Sajūtu un brīvā 

laika 

pavadīšanas 

dārzs “Raiņa un 

Aspazijas 

saulainais 

stūrītis”, 

Lauberes 

pagasta 

bibliotēka 

ES (ELFLA), 

Ogres novada 

pašvaldība, 

Lauberes 

pagasta 

pārvalde 

 Projekta ideja ir 

saistīta ar bibliotēkā 

izvietoto V.Miķelsona 

trimdas latviešu 

literatūras krātuvi 

“Grāmatu klēts”, 

literātiem Raini un 

Aspaziju. Projekta 

rezultātā popularizēts  

unikāls latviešu 

trimdas rakstnieku 

krājums, kā arī iegūtas 

daudzveidīgas 

publiskās ārtelpas 

funkcijas, veicinot 

vietējās teritorijas 

revitalizāciju un 

funkcionalitāti 

Atbalstīts, 

tapšanas 

stadijā. 

Notiek 

publiskais 

iepirkums 

Projektu 

vada: Ogres 

novada 

pašvaldība. 

īstenojas 

2017 -2019 

 

„Atmiņu 

paradīze”, 

Ciemupes 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1470.00 Ciemupieša Dāvja 

Ādama pirms 100 

gadiem pierakstītas 

grāmatas izdošana  

Atbalstīts 

"Bērnu, jauniešu 

un vecāku 

žūrija", 

Madlienas 

pagasta 

bibliotēka 

VKKF  108.00 Lasīšanas maratonā  

piedalījās 17 eksperti 
Atbalstīts 

12.tab. Ogres reģiona bibliotēku dalības projektos apkopojums 
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10.PUBLICITĀTE 
 

2017.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā galvenais uzdevums bija esošo un potenciālo 

bibliotēkas lietotāju un sabiedrības kopumā informēšana par OCB sniegtajiem pakalpojumiem, par 

norisēm un pasākumiem tajā, kā arī bibliotēkas darbību kopumā. 

Sabiedrības informēšanai elektroniskajā vidē darbojas OCB mājas lapa un bibliotēkas profili 

vairākos sociālajos tīklos. 

2016.gadā tika ieviesta jaunā OCB mājas lapa www.ocb.lv. Tā ir vizuāli moderna un ērti un 

funkcionāli lietojama un pārvaldāma. 2017.gadā mājas lapā publicētas 164 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 portālā www.ogrenet.lv. 2017.gadā portālā 

www.ogresnovads.lv publicētas 43 ziņas un portālā www.ogrenet.lv – 65 ziņas. 

OCB kopš 2010.gada ir izveidots un uzturēts profils bibliotēku nozares interneta portālā 

Biblioteka.lv. 2017.gadā tajā publicētas 60 ziņas. 

Informācija par pasākumiem un citas ziņas par OCB tika publicētas arī pārnovadu (Ogres, Ikšķiles, 

Ķeguma, Lielvārdes) laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. 

2017.gadā kopumā palielinājusies bibliotēkas publicitāte – palielinājies publicēto ziņu skaits 

gandrīz visās vietnēs un bibliotēkas profilos sociālajos tīklos 19.att. atspoguļots OCB bibliotēkas 

publicēto ziņu skaita salīdzinājums portālos, mājas lapās un sociālajos tīklos 2015., 2016. un 

2017.gadā. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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19. att. Publicēto ziņu portālos, māja lapā un sociālajos tīklos salīdzinājums, 2015., 2016. un 

2017.gads 

 

OCB profils portālā Draugiem.lv tika izveidots 2015.gada augusta beigās.  2017.gadā tajā 

publicētas 135 ziņas. Līdz pārskata gada beigām profilam bija 54 sekotāji, kas ir par četriem vairāk, 

salīdzinot ar 2016.gadu. Profila unikālo apmeklētāju dinamika pārskata periodā atspoguļota 20.att. 

 

20.att. OCB profila Draugiem.lv unikālie apmeklētāji 2017.gadā 
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2017.gadā OCB Draugiem.lv profilam pavisam bijuši 6568 skatījumi. 21.att. atspoguļots 

skatījumu dinamika pa mēnešiem un sadaļām. 

 

21.att. OCB Draugiem.lv profila skatījumu dinamika pa mēnešiem un sadaļām 

 

Visskatītākās sadaļas 2017.gadā bijušas “Galerijas” un “Sākumlapa”. Tas liek izdarīt secinājumu, 

ka profila sekotājiem interesē aktuālā informācija, īpaši nepiepūloties to meklējot un lasot. 

Vislielākais kopējais skatījumu skaits ir sasniegts 2017.gada maija mēnesī, kas atspoguļots 22.att. 

Taču nevienu mēnesi skatījumu skaits portāla Draugiem.lv profila sadaļām nav nokrities zemāk 

par 215 skatījumiem. Salīdzinot ar 2016.gadu, rādītājs ir uz pusi samazinājies (2016.gadā zemākais 

skatījumu skaits – 598), lai gan profila sekotāju skaits ir nedaudz palielinājies. Ņemot vērā sociālo 

tīklu un digitālo mediju lietošanas tendences, šī sociālā tīkla lietošanas rādītāji, visticamāk, 

samazināsies arī turpmāk. 
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22.att. OCB Draugiem.lv profila kopējā skatījumu dinamika pa mēnešiem 2017.gadā 

 

23.att. atspoguļots sadaļu skatījums kopā visa gada garumā procentuāli. 

 

23.att. OCB Draugiem.lv profila 2017.gada kopējais sadaļu skatījums, % 

OCB 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 bija 
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pieaudzis līdz 173, bet 2017.gadā to skaits ir sasniedzis 277. Profila sekotāju pieauguma dinamika 

atspoguļota 24.att. 

 

24.att. OCB Facebook profila sekotāju skaita dinamika pa mēnešiem 2017.gadā 

 

No visiem 277 profila sekotājiem 86% ir sievietes un 14% ir vīrieši. Vislielākais sekotāju skaits – 

27% ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Nākamā lielākā vecuma grupa – 21% 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 7% šīs vecuma grupas sekotāji. Detalizēts sekotāju 

sadalījums procentos pa vecuma grupām, salīdzinot 2015., 2016. un 2017.gadu, atspoguļots 25.att. 
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25.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook sekotāju sadalījums pa vecuma grupām 2015., 2016. 

un 2017.gadā, % 

 

2017.gadā OCB Facebook profilā publicētas 229 ziņas. Minētajā laika periodā visas ziņas 

apskatītas 7953 reizes. Profila sekotāju aktivitāte un ziņu skatījumi un profila apmeklējums ir lielā 

mērā atkarīgs no publicēto ziņu daudzuma un biežuma. Katra šī rādītāja dinamika atspoguļota 

zemāk esošajos attēlos. 

 

26.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook publicēto ziņu skaits pa mēnešiem 2017.gadā 
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27.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook ziņojumu skatījumu skaits 2017.gadā 

 

 

28.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook sasniegtā mērķauditorija 2017.gadā 
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2008.gada oktobrī izveidots OCB profils sociālajā tīklā jeb mikroblogošanas platformā Twitter. 

2017.gadā tajā publicētas 258 ziņa. Pārskata perioda beigās bija 530 sekotāju (2015.gada beigās – 

492, 2016.gada beigās - 517). Twitter konta sekotāju dinamika 2017.gadā atspoguļota 29.att. 

 

29.att. OCB Twitter konta sekotāju dinamika 2017.gadā 

 

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

mijiedarbība 2017.gadā atspoguļota 30., 31. un 32.att. Atbilstoši jaunu ziņojumu pievienošanas 

biežumam, mainās sekotāju aktivitāte, profila apmeklējumi, OCB pieminējumi citās Twitter ziņās 

un  ziņu skatījumi. 
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30.att. OCB Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika 2017.gadā 

 

 

31.att. OCB Twitter konta ziņojumu un pieminējumu dinamika 2017.gadā 
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32.att. OCB Twitter konta ziņu skatījumu dinamika 2017.gadā 

 

OCB darba popularizēšanai 2017.gadā tika izmantoti arī tradicionālie līdzekļi – afišas un plakāti, 

kas informēja par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem un aicināja tajos piedalīties, kā arī 

informatīvās lapiņas un bukleti, kas nodrošināja informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem, 

kontaktiem u.c. 

OCB kolektīvs iesaistījās arī dažādās pilsētas pasākumu aktivitātēs, kas deva iespēju tikt 

pamanītiem. Viens no lielākajiem pasākumiem ik vasaru ir Ogres pilsētas svētki, kuros OCB 

piedalījās arī aizvadītajā gadā. Bibliotēkas komanda startēja gan laivu braucienā, kas tika īstenots 

svētku sākumā, gan ar aktivitātēm bērniem piesaistīja vairākus simtus apmeklētāju. 

2018.gadā plānots turpināt darbu pie OCB publicitātes uzturēšanas un Ogres pilsētas un novada 

iedzīvotājiem pieejamo bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas. Plānots turpināt uzturēt 

bibliotēkas mājas lapu, bibliotēkas profilus sociālajos tīklos, uzrunājot esošās un potenciālās 

mērķauditorijas un paplašinot esošo mērķauditoriju skaitu. 

Par bibliotēku popularizējošiem pasākumiem OCB 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. 

OCB 2017.gadā turpināja sadarbību ar Ogres novada Kultūras centru (ONKC). Īpaši veiksmīga 

bija sadarbībā ar ONKC Tautas teātra aktieriem, jo pilsētas svētku laikā tika organizēts vēsturiski-

teatrāls pasākums, kuram teksta materiālu nodrošināja OCB. 

Veiksmīga sadarbība daudzu gadu garumā izveidojusies ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju – 

tiek atbalstīti organizētie pasākumi, notiek pieredzes apmaiņa dažādu jautājumu risināšanā un 

nodrošināts cits atbalsts pēc nepieciešamības. 

2017.gadā turpinājās radoša un interesanta sadarbība ar Ogres literāri radošo apvienību 

“Sirdsdoma” un tās vadītāju Ilgu Rēdmani. Apvienības un I.Rēdmanes dzejas pasākumi regulāri 

tika organizēti OCB. 

Jau vairākus gadus veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar vietējo autori Natāliju Ketneri, kura 

savu grāmatu atvēršanas svētkus ierasti rīko OCB. 

Vairāku gadu garumā sadarbība turpinās arī ar pieredzes bagāto pasaules apceļotāju, aizraujošu 

stāstnieku un bibliotēkas atbalstītāju Nikolaju Sapožņikovu. OCB regulāri tiek rīkoti neklātienes 

ceļojumi kopā ar N.Sapožņikovu. Šiem pasākumiem ir izveidojies savs apmeklētāju loks. 

Īpaši jāatzīmē pārrobežu sadarbība. Aizvadītajā gadā OCB viesojās delegācija no Ogres 

sadraudzības pilsētas Francijā Žueletūras (Joue-les-Tours), iepazinās ar bibliotēku un aplūkoja 

viņu dāvāto bibliobusu, iepazinās ar tā darbību un maršrutiem Ogres reģionā. Bibliotēkas 

darbiniekiem izdevās pārsteigt gan franču delegācijas dalībniekus, gan Ogres novada pašvaldības 

pārstāvjus ar bibliotēkas darbinieces Armas Kreceres franču valodas sarunu prasmi.  

Tika turpināta arī sadarbība ar visām Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, 

kuru audzēkņi ir regulāri bibliotēkas apmeklētāji.  

Protams, neiztikt arī bez sadarbības ar profesionālajām organizācijām. 2017.gadā veiksmīgas 

sadarbība bija ar kolēģiem no LNB Bibliotēku attīstības centru un KISC, kuru lekcijas bagātināja 

OCB piedāvātos semināru programmu reģiona bibliotēku darbiniekiem.  
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Grāmatu iegādē aizvadītajā gadā turpinājās sadarbība ar SIA “Virja LK” un SIA “Latvijas 

Grāmata”, kuri ar savu dalību un piedāvājumu papildināja arī reģiona bibliotēku seminārus. 

Pēc OCB vadības iniciatīvas 2017.gadā notikušas vairākas tikšanās ar Ogres novada pašvaldības 

vadību – Ogres novada Domes vadību, kā arī pagastu pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu aktuālus 

bibliotēku darba jautājumus: dalību dažādos pasākumos, bibliotēkas ēkas, bibliobusa un vietējas 

nozīmes bibliotēku darba jautājumos. No vadības puses saņemts pozitīvs atbalsts visos 

iepriekšminētajos jautājumos. 

Ar pagastu pārvaldniekiem pārrunāti pagasta bibliotēku personāla jautājumi – slodzes un 

atalgojums. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja vietnieci ir panākta 0,5 slodzes piešķiršana Lauberes pagasta bibliotēkā. 

Rezultātā šajā bibliotēkā ir 2 pilnas bibliotēkas darbinieku slodzes. 

2017.gada septembrī izveidota Ogres novada Kultūras konsultatīvā komisija, tās sastāvā  iekļauta 

arī OCB direktore un ievēlēta par komisijas priekšsēdētājas vietnieci. Konsultatīvās komisijas 

mērķis ir pilnveidot un attīstīt kultūras jomu Ogres novada administratīvajā teritorijā, sekmējot 

kultūras iestāžu sadarbību, tādā veidā pilnveidojot to darbību un koordinējot daudzveidīgo kultūras 

pasākumu piedāvājumu. 

2017.gada septembrī, kopā ar Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētāju un vietnieci, deputāti un pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas 

pārstāvjiem tika apmeklētas novada bibliotēkas, lai iepazīstinātu deputātus ar novada bibliotēku 

darbību, turpmākajiem plāniem un patreizējām problēmām.  

2017.gadā notika aktīvs darbs pie OCB interešu pārstāvniecības. Šis darbs ietver sadarbību ar 

bibliotēkas īpašnieku – Ogres novada pašvaldību, partneriem – Ogres novada Kultūras centru, 

vietējām izglītības iestādēm, pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem, un bibliotēkas 

atbalstītājiem. 

Viens no būtiskākajiem interešu pārstāvniecības rezultātiem 2017.gadā ir idejas par jaunas OCB 

ēkas būvniecības izskanēšanu plašākā sabiedrībā. 12.maijā notika diskusija par OCB nākotni. 

Diskusijā piedalījās LR kultūras ministre Dace Melbārde, Ogres novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis, OCB direktore Jautrīte Mežjāne, LNB Attīstības 

departamenta direktors Uldis Zariņš, arhitekts un zinātņu doktors Ilmārs Dirveiks, Ogres novada 

Kultūras centra direktore Antra Purviņa, profesors un Ogres novada pašvaldības domes deputāts 

Egīls Dzelzītis un Rīgas Tehniskās universitātes profesors Antons Kiščenko. Diskusiju klātienē 

vēroja vairāki OCB darbinieki un pilsētas iedzīvotāji. 
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Ideja par jaunās OCB būvniecību 2017.gada nogalē jau nonākusi līdz bibliotēkas ēkas 

vizualizācijas projekta izstrādei. 

Veiksmīgas OCB interešu pārstāvniecības rezultātā 2017.gadā tika uzsākts pasākumu cikls 

“Ogrēnieši rada un rāda”, kura īstenošanā tika iesaistīti Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji. 

Pasākumu cikls ietver izstādes, tikšanās, koncertus, lasījumus un citas pasākumu formas, kurās 

tiek demonstrēts vietējo iedzīvotāju veikums, vaļasprieks vai kāda īpaša interese. Ogres pilsētas 

un novada iedzīvotāji ir aktīvi gan šo pasākumu apmeklētāji, gan dalībnieki. 

Pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai ir radīts 

logo, tas aplūkojams 33.att. 

 

33.att. Pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” logo 

 

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

pašvaldībām, muzejiem un mūzikas un mākslas skolām. 
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12.METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

 

2017.gada prioritātes OCB metodiskajā un konsultatīvajā darbā, tāpat kā iepriekš, bija reģiona 

bibliotēku darbinieku informēšana un konsultēšana par jaunumiem profesionālajā jomā, 

saliedētības veicināšana un jaunu zināšanu un iespaidu gūšana. 

Ogres reģiona bibliotekāriem 2017.gadā tika noorganizēti 5 semināri OCB telpās un 1 pieredzes 

apmaiņas brauciens. OCB darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Limbažu Galveno bibliotēku, 

Cēsu Centrālo bibliotēku un Valmieras integrēto bibliotēku, lai iepazītos ar kolēģu pieredzi un 

izzinātu bibliotēku darba pozitīvās un arī ēnas puses, jaunu ēku tapšanas laikā. OCB speciālisti 

semināros dalās arī savā pieredzē un jauniegūtajās zināšanās ar reģiona bibliotekāriem. 

Martā, aprīlī un decembrī, sadarbojoties ar OCB speciālistiem, tika piedāvāti kvalifikācijas prakses 

vietas četrām reģiona kolēģēm – Ievai Sūnai (Lauberes pagasta bibliotēka), Aigai Degunai 

(Suntažu pagasta bibliotēka), Ivitai Pumpurei (Ķeipenes pagasta bibliotēka) un Beātei Vītolai 

(Rembates pagasta bibliotēka), kuras apguva LNB 960 stundu profesionālās tālākizglītības 

programmu “Bibliotēku zinības”.  

Arī 2017.gadā tika atzīmēta Bibliotekāru diena. Jau ceturto gadu Bibliotēku nedēļā kādā no 

reģiona novadiem tiek rīkota tikšanās un sumināti kolēģi – darba jubilāri. 27.aprīlī visus reģiona 

bibliotekārus sagaidīja kolēģi Lielvārdes novada Jumpravā. Pasākuma programmas plānošanā un 

realizācijā ļoti aktīvi iesaistījās gan Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāja Rita Platpīre, gan 

Jumpravas Tautas nama darbinieki. Organizatori bija parūpējušies par brīnišķīgu pasākuma 

programmu ar mūziķi Lauri Valteru. 

11.maijā reģiona bibliotekāriem bija iespēja apmeklēt semināru OCB, kurā LNB Atbalsta 

biedrības direktores p.i. Sanita Kitajeva informēja par LNB Atbalsta biedrības piedāvājumu 

Latvijas bibliotēkām, noskaidrot vēl nezināmo BIS ALISE, par komplektēšanu, parādniekiem, 

datu izguvi un dzēšanu cirkulācijas modulī, iepazīties ar jaunumiem bibliotēku darbā ar bērniem. 

2017.gadā arī tika uzsākta pieredzes apmaiņa kolēģu vidū “Mēs paši varam būt paraugs!”. Tika 

piedāvāts noklausīties jaunākās literatūras apskatu. 

Darba sezonas noslēguma seminārs, kā ierasts, bija maija pēdējā ceturtdienā, 2017.gada  25.maijā. 

Šoreiz visi reģiona bibliotekāri tika aicināti uz Ogri, lai apmeklētu Ogres Vēstures un mākslas 

muzeja jauno ēku, iepazītos ar izstādi “Ceļojums laikā” un tiktos ar grāmatas “Lida. Citādā” autori 
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Ingrīdu Strodu un aktrisi Lidiju Pupuri, kuras enerģija, optimisms un dzīvesziņa sniedz pozitīvas 

emocijas ikvienam.   

2017.gada 27.jūlijā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens iepazīt kolēģu pieredzi Strenču 

novada bibliotēkās – Jaunklidzī, Strenču pilsētas bibliotēkā un Jērcēnmuižas bibliotēkā - 

informācijas centrā.  

19.oktobra seminārā reģiona bibliotēku darbinieki ar patiesu interesi noklausījās LNB Bibliotēku 

attīstības centra galvenās bibliotekāres, LBB valdes priekšsēdētājas Māras Jēkabsones atskatu uz 

IFLA 83.ģenerālkonferenci Vroclavā Polijā “Bibliotēka – ne tikai laikmetīga un moderna, bet arī 

demokrātiska un iekļaujoša”. Viņa arī atgādināja “Kāpēc ir vērts būt bibliotekāru biedrības 

biedram?”. SIA “Latvijas grāmata” darbinieces Santa Reča un Elīna Liseka iepazīstināja ar jauno 

info vēstules formātu saziņai un grāmatu iegādei. Grāmatu “Dzīves ceļš” prezentēja autore Agita 

Freiberga, Tomes pagasta bibliotēkas vadītāja, par jaunumiem bibliotēku darbā ar bērniem un 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktualitātēm pastāstīja OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Iveta Skrebele, bet iespaidos un atziņās par Novadpētniecības konferenci “Šodienas notikums – 

rītdienas vēsture” dalījās OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, Ikšķiles novada centrālās 

bibliotēkas direktore Valda Sproģe un Tīnūžu bibliotēkas vadītāja Zenta Počkaja. 

16.novembra seminārā reģiona bibliotēku darbiniekiem tika piedāvāta vērtīga un izzinoša lekcija 

“Menedžments bibliotēkās”, kurā LNB direktors Andris Vilks iepazīstināja ar vērtīgām atziņām 

bibliotēku darbā un pārvaldībā, Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize iepazīstināja ar savu 

pieredzi projekta īstenošanā un grāmatas par Dāvi Ādamu “Atmiņu paradīze” tapšanā, bet nozarē 

aktuālajā informācijā dalījās OCB speciālisti. 

14.decembrī reģiona bibliotekāriem bija iespēja apmeklēt izzinošu semināru, kurā Ogres novada 

sabiedrības veselības organizatore Ilze Čiščakova iepazīstināja ar sadarbības pamatprincipiem 

kolektīvā un sabiedrībā, bet OCB speciālisti iepazīstināja ar nozarē un reģionā aktuālo. 

Vairāki reģiona bibliotēku darbinieki 2017.gada 24., 25.aprīlī piedalījās Latvijas Bibliotēku 

festivālā, kura laikā notika Latvijas bibliotekāru 12. kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas 

kopīgiem mērķiem” un Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference. Šogad konkurss “Pagasta 

bibliotekārs – Gaismas nesējs” tika rīkots jau desmito gadu un uz noslēguma ceremoniju aicināti 

visi iepriekšējos gados šo titulu saņēmušie, arī Ogres reģiona pārstāves – Maiga Livčāne un 

Ludmila Jēkabsone. 

2017.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Īpaša uzmanība tika pievērsta 

krājuma aktualitātei, bibliotēku iekārtojumam un darbam ar bērniem. Krājuma izvērtēšana ir darbs, 
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kas, nekad nebeidzas un OCB vienmēr piedāvā arī savu palīdzību. Īpaša uzmanība tika veltīta 

iepriekšējās akreditācijas atzinumos norādītajiem ieteikumiem, jo 2018.gadā gaidāma atkārtota 

Ogres reģiona vietējas nozīmes bibliotēku akreditācija. 

2017.gadā turpinājās, iepriekšējos gados veiksmīgi uzsāktā, sadarbība ar reģiona pilsētu un 

pagastu pārvalžu vadību.  

2017.gadā OCB Reģionālajā mācību centrā noritēja intensīvs apmācību darbs un tika organizēti 

dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi. Sakarā ar to, ka OCB nav atsevišķas mācību klases, 

Pasākumu zāle tiek izmantota gan mācībām, gan pasākumiem. 

2017.gadā īstenoti 55 izglītojoši pasākumi. No tiem 31 – OCB, 24 – citu organizāciju. Izglītojošos 

pasākumus apmeklējušas dažādas pieaugušo auditorijas, pavisam 407 cilvēki. 

Datoru pamatprasmēs apmācīti 15 cilvēki (2 grupas). 

E-prasmju nedēļas laikā no 27.marta līdz 2.aprīli notikuši 10 pasākumi, kuros piedalījušies 43 

apmeklētāji.  

Maijā OCB Reģionālo mācību centru izmantoja Biznesa konsultāciju uzņēmums SIA “ConFide”, 

nodrošinot projektu rakstīšanas konsultācijas tiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās 

Nodarbinātības valsts aģentūras konkursā, tādējādi, dodot labākajiem iespēju realizēt savas 

uzņēmējdarbības idejas, piedaloties projektu konkursos. 

OCB Reģionālā mācību centra telpu un tehnikas piedāvājumu izmantoja Ogres novada sociālā 

dienesta Ogres sociālais centrs, realizējot apmācību programmu pusaudžu vecākiem “Ceļvedis, 

audzinot pusaudzi”, piedāvājot vecākiem, kuri audzina pusaudzi, psihologa vadītu apmācību 

programmu. Programma tika īstenota no 2017.gada oktobra līdz decembrim. 


