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I. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

        2013.gadā Ogres reģionā saglabājies līdzšinējais bibliotēku tīkls, darbs ritējis aktīvi un 

stabili. Bibliotēkas ar savu devumu iesaistījušās novadu un pagastu kultūras dzīves norisēs, 

turpinājās sadarbība ar kultūras un izglītības iestādēm. Gads bija nozīmīgs ar faktu, ka 

bibliotēkas un lasītāji tika aicināti piepildīt Tautas grāmatu plauktu, piedaloties Gaismas pils 

satura veidošanā, dāvinot valsts galvenajai bibliotēkai sev nozīmīgu, īpašu grāmatu, ierakstot 

tajā vēlējumu nākamajām paaudzēm. Īpaši aktīvas bija Lielvārdes, Suntažu, Lauberes, Ogres 

bibliotēkas. Rūpējoties par iedzīvotāju informētību sakarā ar Latvijas pievienošanos eiro zonai, 

bibliotēkas kļuva par vienu no galvenajiem informācijas avotiem. 2013.gadā Ķeguma novada 

Birzgales bibliotēkas vadītājai atjaunota pilna darba slodze. Divi pilna laika darbinieki bija 

Ogresgala, Lāčplēša, Madlienas, Suntažu, Lēdmanes  bibliotēkās, bet Rembates bibliotēkā otrs 

darbinieks strādāja pusslodzē. Arī Lauberes bibliotēkā ar 2013.gada janvāri, pēc akreditācijas 

komisijas ieteikuma, pieņemta bibliotekāre darbam ar bērniem un pusaudžiem, pagaidām tikai 

pusslodzē. Nepilnā slodzē (0,75) joprojām strādā Krapes bibliotēkas vadītāja. 

          Pārskata gadā bibliotēku darbības teritoriālais, institucionālais un nozares konteksts 

saglabājies iepriekšējais. Pastiprināta uzmanība darbā tika pievērsta akreditācijas komisijas 

ieteikumu izpildei, pakalpojumu un krājuma kvalitātes uzlabošanai.    

2013.gads Ogres Centrālajai bibliotēkai pagāja 85.jubilejas zīmē. Pats svinīgais 

pasākums notika 24.augustā, Ogres pilsētas svētku ietvaros. Uz to aicinājām visus Ogres CB 

bijušos darbiniekus, bibliotēkas draugus, sadarbības partnerus, kolēģus no citām bibliotēkām. 

Priecājāmies par katru, kurš rada iespēju būt ar mums kopā mūsu svētku reizē.  

Pateicoties Latvijas Bibliotēku padomes aktīvai līdzdalībai, tika sakārtots jautājums par 

Ķeguma novada bibliotēkām, to nosaukumiem un amata vietām: no 2013.gada 6.februāra ir 

Ķeguma novada bibliotēka ar divām teritoriālajām struktūrvienībām, kas saucas Ķeguma 

novada bibliotēkas Tomes bibliotēka un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka ar 

amata vietām – bibliotēkas vadītājs. 

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

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

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

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

bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana. Gada sākumā noslēgts līgums ar Ogres Valsts 

tehnikumu par sadarbību elektroniskā kataloga veidošanā. Darbs ar Ogres novada  publiskajām 

un skolu  bibliotēkām joprojām norit bez papildu finansējuma.   

               Īpašais pakalpojums mūsu reģiona iedzīvotājiem – bibliobusa darbība – pārskata gadā 

tika turpināts iepriekšējā apjomā. Neskatoties uz bibliobusa ļoti cienījamo vecumu (ražots 

1979.gadā), aizvien pieaugošajiem izdevumiem par remontu un degvielu, tā pakalpojumi 
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reģiona iedzīvotājiem tiek sniegti regulāri, saskaņā ar grafiku. Par bibliobusa darbību vairāk 

skat.pielikumā nr.3.  

         Ogres CB izveidotajā reģionālajā mācību centrā, kura vadītāja ir direktores vietniece 

Jautrīte Mežjāne, notikušas daudzpusīgas Ogres reģiona publisko bibliotekāru apmācības un 

semināri, kā arī informatīvi pasākumi un apmācības iedzīvotājiem.  

         Ogres reģiona četru novadu 12.Grāmatu svētki šoreiz notika Ķegumā, 25.oktobrī. 

Svētku organizatori, kā vienmēr, ieguldīja lielu darbu un radošu izdomu, veidojot pasākuma 

programmu. Galvenā svētku norises vieta – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, bet 

pasākumi notika arī pirmsskolas izglītības iestādēs un kultūras namā. Svētkos piedalījās 

galvenokārt Ķeguma novada iedzīvotāji, kuriem pašvaldība bija nodrošinājusi transportu no 

Birzgales, kā arī mazāk apdzīvotām vietām novadā, un arī samērā daudz interesentu no citām 

pašvaldībām.  Kopējā saņemto dāvinājumu summa Ls 2353,09, t.sk., dāvanu kartes par Ls 

610,00, bet grāmatas – par Ls 1743,09.  No 21 reģiona publiskās bibliotēkas Lauku bibliotēku 

atbalsta biedrības atbalstītājas ir 19 bibliotēkas, bet Ogres CB ir LBAB biedre.  

   Ogres Centrālā bibliotēka ir akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā līdz  2015.gada 

decembrim, bet reģiona visas vietējas nozīmes bibliotēkas akreditētas līdz 2017.gadam. Visas 

bibliotēku vadītājas atzinīgi vērtē akreditācijas lomu, jo daudzas problēmas atrisinātas, 

pateicoties ieteikumiem akreditācijas atzinumā. 
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II. Krājuma komplektēšana un organizācija 

 (sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Janīna 

Metlāne) 

       

           Ogres Centrālās bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika balstās 

uz izstrādāto  koncepciju (2010), kas paredz visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu 

atbalstīšanu. Filiālbibliotēkām (Ogresgals, Ciemupe) un Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu 

nodaļai ir savas krājumu attīstības koncepcijas un darbinieki, kuri atbild par jaunieguvumu 

iegādi. 

           Ogres Centrālā bibliotēka jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī. Atlasi 

palīdzēja veikt: klientu pieprasījumi un priekšlikumi, informācija medijos un grāmattirgotāju 

izdevumos, grāmatu veikalu apmeklējumi. Pozitīvi vērtējama iespēja iegādāties grāmatas ar 

atlaidi (tieši bibliotēkām) Zvaigznes ABC un Jāņa Rozes grāmatnīcā. Izmantojam arī 

izdevniecības Kontinents piedāvāto 5% atlaidi. No 2013.gada marta vairs nesadarbojamies ar 

grāmatu bāzi „L.Grāmata”, jo neapmierina piedāvātās iespieddarbu cenas. Ciešāka sadarbība 

izveidojusies ar grāmattirgotājiem „Virja” un „Avots PR”.  

           2013.gadā nodaļas darbinieki apstrādāja iespieddarbus Ogres Centrālajai bibliotēkai un 

bibliobusam, Bērnu nodaļai, Ogresgala un Ciemupes bibliotēkām, pavisam 2 592 eksemplārus 

par summu Ls 13 200,09. 

           Pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei (Ogres CB un tās filiālbibliotēkām) 2013.gadā bija 

9700 Ls, bet gada beigās vēl papildus tika piešķirti 900 Ls. Pieaugums, salīdzinot ar 2012.gadu, 

ievērojams – 1600 Ls, bet grāmatu cenas ik gadu palielinās, tāpēc iegādāto iespieddarbu skaits 

ir tikai par 83 eksemplāriem lielāks.  

           2013.gadā projekts, kuru Ogres Centrālā bibliotēka iesniedza VKKF, netika atbalstīts. 

           Dāvinājumus no privātpersonām apstrādei pieņemam ar stingru atlasi (2013.gadā 

uzņemti ap 700 eksemplāriem). Tās grāmatas, kas netiek ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām 

reģiona bibliotēkām, tiek ievietotas Apmaiņas fondā, kā arī plauktā – Lasītājs lasītājam. No 

LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp visām reģiona bibliotēkām. 

           2013.gadā Ogres novada bibliotēkas saņēma dāvinājumu no politiskās partijas „Ogres 

novadam”. 

 Centrālā  

bibliotēka (t.sk., 

bibliobuss) 

Bērnu nodaļa Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības 

līdzekļi 

833 5981.44 620 2749.01 217 1194.41 109 650.40 
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Dāvinājumi 475 1409.87 71 193.66 67 289.59 81 316.55 

 

Projekti 

(KKF) 

- - 5 21.38 - - 14 65.35 

Atvietotas 27 118.06 53 146.02 20 64.35 - - 

 

KOPĀ 

 

1335 

 

7509.37 

 

749 

 

3110.07 

 

304 

 

1548.35 

 

204 

 

1032.30 

          Ogres Centrālajā bibliotēkā no ienākušajiem iespieddarbiem (1335 eks.) 59% ir 

daiļliteratūra un 41% - nozaru literatūra. Vairāk krājums papildināts sabiedriskajās zinātnēs un 

vēsturē - 18%, tehniskajās zinātnēs – 5,4%, mākslā – 4.4%, medicīnā – 4.1%, vismazāk – 

fiziskajā kultūrā un sportā – 0,45% un vispārīgajā nodaļā – 0,9%.  

Pārsvarā krājumā uzņemtie iespieddarbi ir latviešu valodā (80,4%), svešvalodās tikai 19,6%. 

          Gada laikā notikusi arī iespieddarbu kustība no fonda uz fondu. No lasītavas uz 

abonementu tiek pārceltas grāmatas, ja tiek nopirkts jauns vai arī atjaunots, labots, papildināts 

izdevums. No abonementa uz krātuvi pārceļ grāmatas, kuras ir kļuvušas mazāk pieprasītas. 

Atrašanās vietu mainījuši 1224 eksemplāri. 

         Norakstīti 2734 eksemplāri no Ogres Centrālās bibliotēkas, bērnu nodaļas, bibliobusa, 

Ogresgala un Ciemupes bibliotēku krājumiem.  

          Pēc iesniegtajiem sarakstiem no elektroniskā kopkataloga izslēgti – Lauberes bibliotēkai 

- 286 eks., Meņģeles - 197 eks., Lāčplēša - 201 eks., Tomes - 14 eks., Rembates - 42 eks., 

Ogresgala - 581 eks., Ciemupes - 154 eks., Birzgales - 17 eks., Mazozolu - 32 eks., Madlienas 

– 46 eks., Ogres CB Bērnu nodaļai - 1009 eks. Pārējās bibliotēkas norakstīšanu veic pašas. 

           Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai un sava krājuma atjaunošanai aktīvi 

izmanto Ogres CB, Ķeipenes, Suntažu, Lielvārdes bibliotēkas. Šobrīd krājumā ir 2866 

eksemplāri. Tā ir gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra. 

      Ogres Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs 

           Uz 2014.gada 20.janvāri elektroniskajā katalogā ir 63 307 ieraksti ar  

348 379 eksemplāriem. Pievienoto eksemplāru skaits palielinājies par 66 160 vienībām. 

Ierakstu skaits vairs nepieaug tik strauji, jo daudzās reģiona bibliotēkas rekataloģizācijas 

process jau ir pabeigts, un ieraksti tiek veidoti pārsvarā jaunieguvumiem. 

           Pēc sarakstiem, kurus iesniegušas Birzgales, Meņģeles pagastu bibliotēkas, 

elektroniskajā katalogā pievienoti 229 eksemplāri.  

          Izveidoti 137 apraksti Ikšķiles vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Ogresgala 

pamatskolas, Ogres tehnikuma bibliotēkām, kā arī 248 apraksti Mazozolu, Krapes, 

Birzgales, Tīnūžu, Meņģeles, Jumpravas, Lēdmanes, Rembates pagastu bibliotēkām.  
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          Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās tuvojas noslēgumam, 

ko uzskatāmi parāda krājumu atspoguļojums elektroniskajā kopkatalogā. 2012.gadā – 80,4%, 

2013.gadā – 92,1%. 

          Ķeipenes bibliotēkā 74,3%, Ķeguma novada bibliotēkā 84,8% - 2014.gadā tiks norakstīti 

iespieddarbi, kurus neievadīs EK. 

          Birzgales bibliotēkā 51,4% - bibliotekāre nestrādā ar BIS ALISE. Kopkatalogā pēc 

iesniegtajiem sarakstiem ievadītas grāmatas, kuras ienākušas bibliotēkā no 2001.gada.  

           Madlienas bibliotēkā 60,4% - elektroniskajā kopkatalogā nav atspoguļots pārsvarā 

krātuves fonds. 

Bibliotēku krājumu atspoguļojums elektroniskajā kopkatalogā (%) 

Bibliotēka Krājums uz 

01.01.14. 

Elektroniskajā katalogā 

(eks.) 

%  

Ikšķiles novads    

Ikšķiles CB 21736 21338 98,1 

Tīnūžu  6979 6979 100 

Lielvārdes novads    

Lielvārdes pils. b. 22495 22495 100 

Jumpravas  7466 7465 100 

Lēdmanes  9274 8542 92,1 

Lāčplēša  8497 7871 92,6 

Ķeguma novads    

Ķeguma pils. b. 18957 16093 84,8 

Birzgales  3947 2029 51,4 

Tomes  2589 3173 100 

Rembates  3436 3547 100 

Ogres novads    

Ķeipenes  7898 5875 74,3 

Krapes  3746 3546 94,6 

Madlienas 12259 7406 60,4 

Mazozolu  4073 3998 100 

Ogresgala  7945 7945 100 

Ciemupes  4895 4895 100 

Meņģeles  3519 3519 100 

Lauberes  5402 5406 100 

Suntažu  4781 4781 100 
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Taurupes  6272 6272 100 

KOPĀ: 166166 153175 92,1 

             Apraksti, kurus Ogres elektroniskajam kopkatalogam pievieno gan pilsētu, gan 

pagastu, gan skolu bibliotēkas tiek regulāri rediģēti un, pamatojoties uz veiktajiem labojumiem 

un papildinājumiem, tiek sniegtas konsultācijas aprakstu veidošanā. Gada nogalē daudzi 

reģiona bibliotekāri, no tiem arī trīs IRAN darbinieki, izmantoja iespēju papildināt savas 

zināšanas BIS ALISE organizētajos kursos.  

          Novadpētniecības datu bāzē uz 2014.gada 20.janvāri ir 18 917 ieraksti, tātad 2013.gadā 

izveidoti 644 ieraksti. Tajā joprojām tiek apkopota informācija par visu reģionu - Ogres, 

Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem.   Vienā no semināriem publisko bibliotēku 

darbinieki tika aicināti atspoguļot savu bibliotēku apkopotos novadpētniecības materiālus 

kopīgajā datu bāzē, bet pagaidām neviens nav atsaucies. Tiek strādāts pie Novadnieku 

kalendāra izveidošanas. Jau tapuši apmēram 30 apraksti par personām, kuras saistītas ar Ogres 

reģionu. 

          Analītikas datu bāze (2 406 ieraksti) netiek papildināta jau vairākus gadus, jo bibliotēku 

darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi.  

           2013.gadā tika veikta inventarizācija Meņģeles bibliotēkā. Tajā piedalījās trīs IRAN 

darbinieki. Pēc inventarizācijas rezultātiem tika precizēta un sakārtota krājuma uzskaite.       

           Ogres reģiona skolu bibliotēkas 

                  2013.gadā BIS ALISE lietotājiem pievienojusies Madlienas vidusskolas bibliotēka 

(filiāle Krapes pamatskola). Atsākusi darbu Tīnūžu pamatskolas bibliotēka (apmācīts jauns 

darbinieks) un Suntažu vidusskolas bibliotēka (filiāle Lauberē).  

                 Šobrīd reģionā ar BIS ALISE nestrādā Ķeguma vidusskolas bibliotēka (filiāle 

Rembatē), Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu, Meņģeles pamatskolu bibliotēkas.  

                  OCB ir tikai metodiskais un konsultatīvais centrs, kurš nevar pieprasīt, lai 

bibliotēkas obligāti izmantotu bibliotekāro informācijas sistēmu. Strādājam ar tiem, kuri grib 

sadarboties.  

                      Atskaites gadā Ogres elektroniskajā katalogā skolu bibliotēkas ievadījušas 23 348 

eksemplārus.  

Bibliotēka 

 

Ar kādu moduli strādā Ievadīto eks. skaits uz 

01.01.2014. 

Ogres novads   

Ogres ģimnāzija Kataloģizācija; 

Komplektēšana   

25193 
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Ogres sākumskola Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

15060 

Ogres tehnikums Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

40089 

Jaunogres vsk. Kataloģizācija  10658 

Ogres 1.vsk. Kataloģizācija 5422 

Ogresgala pamatsk. Kataloģizācija 2067 

Madlienas vidusskola Kataloģizācija              1 

Ķeipenes pamatsk. Kataloģizācija 283 

Suntažu vsk. Kataloģizācija 1245 

Suntažu internātsk. Kataloģizācija 0 

Lielvārdes novads   

Lielvārdes vsk. Kataloģizācija 6502 

Lielvārdes pamatsk. Kataloģizācija 8186 

Jumpravas vsk. Kataloģizācija 2479 

Ikšķiles novads    

Ikšķiles vsk.  Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

4954 

Tīnūžu pamatsk. Kataloģizācija   2416                                   

KOPĀ:  125 555 

         Metodiskais darbs 

            Nodaļas darbinieki sniedz gan metodisku, gan praktisku palīdzību visiem pilsētu, 

pagastu un skolu bibliotekāriem par krājumu veidošanas un organizēšanas  jautājumiem, UDK 

klasifikāciju, darbībām BIS ALISE – Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. 

           2013.gada decembrī piedalījāmies Ogres novada skolu bibliotekāru seminārā.                                                      

Periodiskie izdevumi samērā daudzveidīgā klāstā tiek piedāvāti visās reģiona  

publiskajās bibliotēkās,  un to abonēšanai izlietoti reģionā vidēji 23,6% no finansējuma 

krājumam. Laikraksti tiek abonēti samērā maz, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, un tiek 

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

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

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

izslēgti 22 110 dokumenti, t.sk., 11 396 grāmatas. Jaunieguvumu skaits 17 964, t.sk., 9779 

grāmatas. Krājums  kļuvis mazskaitlīgāks, bet kvalitatīvāks. Tā kā izsniegums visos novados 

skaitliski samazinājies,  arī krājuma apgrozība samazinājusies. Izsniegumu skaitu nedaudz 

ietekmēja krājuma inventarizācija Meņģeles bibliotēkā.   
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Reģiona publisko bibliotēku skaitliskie rādītāji: izsniegums, krājuma apgrozība  

 

 

Izsniegums novados 2013.gadā 

 

Krājuma apgrozība novados 2013.gadā 
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III. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Domājot par dažādu lietotāju grupu vajadzībām un ērtībām, bibliotēku darbalaiks 

iespēju robežās pieskaņots iedzīvotāju vēlmēm, un, piemēram, Lāčplēša, Jumpravas, Lauberes, 

Rembates, Tomes, Madlienas, Taurupes pagastu bibliotēkas, kā arī Ogres CB atvērtas arī 

sestdienās, bet Lielvārdes pilsētas bibliotēka - svētdienās, lai studenti, kas nedēļas nogalē 

atgriežas mājās, un darbdienās strādājošie varētu izmantot bibliotēkas piedāvātās iespējas. 

Krapes bibliotēkas vadītāja strādāja nepilnā slodzē.   

Bibliotēku  pieejamības jomā problemātiski nodrošināt telpu pieejamību, bet 

automatizētas apkalpošanas ieviešana vairākās bibliotēkās (Ogres CB, Ikšķile, Ķegums, 

Lielvārde, Ciemupe, Lāčplēsis, Suntaži, Meņģele)  būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamību. Reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja attālināti apskatīt savu kontu, pierakstīties uz 

grāmatu elektroniskajā rindā. 

Ar katru gadu aizvien pieprasītāks pakalpojums – informācijas piegāde pa e-pastu. Tiek 

pārsūtīti skenēti dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no datubāzēm.  

Reģionā kopumā  tabulā atspoguļotie galvenie skaitliskie darba rādītāji pārskata gadā 

ir lielāki, nekā 2012.gadā, jo tad nebija informācijas par Ikšķiles novadu.  Tomēr, salīdzinot ar 

diviem iepriekšējiem gadiem, vērojama darba skaitlisko rādītāju samazināšanās. Tāpat kā visā 

valstī,  arī mūsu reģionā joprojām ir aktuāla problēma - cilvēki pamet valsti. Ja pirms dažiem 

gadiem raksturīga bija atsevišķu ģimenes locekļu aizbraukšana, tad tagad aizbrauc ģimenes. 

Otra problēma ir novecošanās, mirstība pārsniedz dzimstību. Vecie cilvēki sliktās redzes dēļ 

vai citu veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt bibliotēku  vai vispār lasīt. Arī pilnīga pāreja 

uz automatizētu lasītāju apkalpošanu ieviesusi zināmas korekcijas lasītāju skaitā, jo, piemēram, 

Lielvārdes un Ķeguma bibliotēkās lasītāju skaits lasītavā, abonementā, bērnu nodaļā vairs 

netiek summēts, bet ir vienots lietotāju reģistrs.   

 2010. 2011. 2012. 2013. 

Lietotāji 15 193 14 636 12 721 14 069 

t.sk., bērni 6368 6090 5645 5988 

Apmeklējumi  282 782 

t.sk., virtuālie 

35000 

261 807 

t.sk.,virtuālie 

32558 

212 608 

t.sk., virtuālie 

20425 

240 450 

t.sk.,virtuālie 

32857 

t.sk., bērni 120 063 110 815 95 811 98483 

Izsniegums  525 336 504 198 417 847 455 264 

t.sk., bērni 209 149 197 792 169 593 183 783 

2013.gadā bērni ir 42,6% no kopējā lietotāju skaita, un viņu apmeklējums veido 41%, 

bet izsniegums bērniem – 40,4% no kopējā skaita.  

 



12 

 

Lietotāju skaits  novados 

 

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums novados (%) 

 

Bibliotēku fiziskais apmeklējums samazinājies (-6158), toties pārskata gadā  pieaudzis 

virtuālo apmeklējumu skaits (+12 432) .  

Uzziņu un informācijas darbs ir nemainīgi aktīvs – lietotājiem nepieciešamās uzziņas 

kļūst arvien sarežģītākas un darbietilpīgākas, jo atbildes meklējamas internetā, grāmatās, kā arī 

preses izdevumos vai datubāzēs. Lietotājiem tiek piedāvātas gan pašu veidotās datu bāzes, gan 

Lursoft un Letonika. Īpaši intensīva darba caurstrāvotas ir skolēnu projektu nedēļas un studentu 

sesijas laiks. Bibliotēkās tiek saņemti un izpildīti visi četri galvenie pieprasījuma tipi – 

tematiskais, faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Tā kā bibliogrāfs ir tikai Ikšķilē, 

Lielvārdē un Lāčplēsī (pusslodzē), tad ikvienam darbiniekam jāspēj atbildēt uz specifiskiem 

jautājumiem, jāpalīdz lietotājam atrast vajadzīgo informāciju, kā arī jāapmāca lietotājs 

bibliotēkas resursu izmantošanā.  

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas tiek piegādātas dzīvesvietā, iesaistot 

ģimenes locekļus, sociālos darbiniekus, vairāku bibliotēku darbinieces pašas veic šo 

pienākumu.   

Tā kā Ogres CB jau daudzus gadus ir laba, regulāra sadarbība ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku, cilvēkiem ar redzes problēmām piedāvājam klausāmgrāmatas.  

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 
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darbinieki sniedz nepieciešamās konsultācijas un, iespēju robežās, arī apmācības IT 

pamatprasmēs. 

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

novadu iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā jau 18.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss.  

Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā  SBA pakalpojumu, un tā  

izmantošana pēdējā gadā nedaudz samazinājusies. 
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IV. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

(sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta 

Skrebele)  

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

bērnudārzi, dažādas sabiedriskās organizācijas, dienas centri. 

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa turpināja savu sadarbību ar skolām, 

bērnudārziem, ģimeņu atbalsta dienas centru un krīzes centru „Laipas”. 

Bibliotēku galvenais uzdevums ir bērnu un jauniešu lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, 

jo interese par grāmatu un lasīšanu  samazinās, tāpēc īpaši strādājam ar pirmsskolas vecuma un 

jaunākā skolas vecuma bērniem. 

Savu darbu reklamējam portālos www.ogresnovads.lv, www.ogrenet.lv, 

www.ogresfakti.lv    

Darbs ar krājumu 

Bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanas stratēģija katrā bibliotēkā ir atšķirīga. Tā ir 

atkarīga no bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma, skolēnu skaita, bibliotekārā darba prioritāšu 

kopuma. Bibliotēkas jaunieguvumu proporcionalitāti, salīdzinot  iegādāto literatūru pieaugušajiem 

un bērniem, var tikai bibliotēkās, kurās ir bērnu nodaļas, jo iegādātā literatūra pusaudžiem 

netiek atsevišķi uzskaitīta. Nepieciešams būtu izstrādāt šīs iespējas BIS Alise visā valstī vienādi, 

jo gada atskaitēs šis rādītājs tiek prasīts. 

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu 

komplektēšanai sastāda 44% no pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem grāmatu iegādei. Ja visus 

iepriekšējos gadus summa likās pietiekama, tad 2013.gadā daudzas grāmatas neiegādājāmies, jo 

tās ir kļuvušas dārgākas un jārēķinās ar līdzekļu daudzumu. 

2013. gadā krājums papildināts par 1079  vienībām, norakstītas 3229. Saņemto žurnālu 

skaits pagājušajā gadā  atkal samazinājies, jo izdevumu bērniem un pusaudžiem kļūst mazāk. 2009 

– 535, 2010 – 390, 2011 – 338, 2012 - 374 , 2013 – 330. 

 

Galvenie skaitliskie rādītāji Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju  skaits +1 
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Bērnu un jauniešu – bibliotēkas lietotāju skaits paliek iepriekšējo gadu līmenī. Tas nav ne 

pieaudzis, ne samazinājies. Tomēr, tas ir pateicoties pirmskolas un jaunāko klašu lasītāju skaita 

pieaugumam. 

Apmeklējums +1924 

 

 

Apmeklējumu skaits palielinājies, jo pieaudzis pasākumu skaits. Bērnudārzu audzēkņu 

grupiņas regulāri apmeklē bibliotēkā organizētās nodarbības. 

 

Izsniegums +570 

 

Varam priecāties, ka šie rādītāji neturpina kristies kā līdz šim. Šis process ir diezgan 

neprognozējams. Tas ir saistīts ar skolas programmām, ar to, vai un cik skolotāji bērniem liek lasīt. 

 

Ogres CB bērnu literatūras nodaļas 

Grāmatu fonda apgrozība 4  

Lasītāja vidējais apmeklējums 10 

Vidējais izsniegums 45 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļā 

174 – pasākumi ( apmeklējums 3145), izstādes – 47 

Lai gan 2013.gadā oficiāli neiesaistījāmies bibliotēkām piedāvātājā konkursā par drošu 

internetu, tas nenozīmē, ka šajā jomā nedarbojāmies. Visu 4.klašu audzēkņi bibliotēkas 
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organizētajās tikšanās reizēs iepazinās ar droša interneta priekšnosacījumiem, bērniem patika 

padiskutēt par atsevišķām lietām ( paroļu veidošanu, sarunām internetā, profila veidošanu). Līdz 

ar to, sarunas izvērtās interesantas, rosinošas. 

Skolēnu auditoriju iepazīstinājām ar tēmu, kurai iepriekšējos gados nebijām pieskārušās: 

Folklora. Tās vācēji. 

Vēl joprojām pieprasīti pasākumi, kas veltīti rakstniekiem, ar kuru darbiem bērni 

iepazīstas, apgūstot skolas programmu. Sagatavojām stāstījumus par Māri Runguli, Margaritu 

Stārasti, Astrīdu Lindgrēnu, latviešu dzejnieki bērniem. 

 

Bērniem patīk radoši darboties, tāpēc top interesanti zīmējumi. 

Aizvadītais gads bija lielas jubilejas gads. Ogrei un Centrālajai bibliotēkai – 85, ja vēl 

pastāvētu Bērnu bibliotēka, mēs svinētu 60 gadu jubileju. Šo notikumu mēs nevarējām aizmirst un 

veltījām izstādi šim notikumam. Tajā pašā laikā izsludinājām konkursu Atpazīsti! Iemūžini! Bērni 

stendā sameklēja ēkas un fotografēja, fiksējot, kādas tās izskatās tagad. 

 

Bērnu literatūras nodaļas kolektīvs, 2013.gads. 

Bērnu lasītavā ļoti pieprasīti ir dažādi konkursi, kad viens beidzas, visi gaida jau nākamo.  

Par tiem, kas rāpo un lien. 

Viss par putniem. 

Dūci, dūci, kukainīti. 

Iepazīsim valstis un kontinentus. Austrālija 
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Iepazīsim valstis un kontinentus. Āfrika 

Ziemassvētku simbols – egle. (radošo darbu konkurss)  

Annas Brigaderes Sprīdīša 110 gadu jubileju atzīmējām kopā ar PII Sprīdītis audzēkņiem. 

Bērni iestudēja fragmentus no lugas, bibliotēkā iepazināmies ar mazo Sprīdīti, viņa gaitām. 

Sagatavošanas grupas bērnu zīmējumus varēja apskatīt arī pārējie bibliotēkas lasītāji. 

Turpinājām sadarboties ar pilsētas bērnudārziem. Bieži viesi bibliotēkā bija bērni no PII 

Sprīdītis. Kopīgi ar bērnudārza metodiķi izstrādājām 

nodarbību tematiku, un visas grupiņas mūs apmeklēja 2 

reizes mēnesī. Par vienu un to pašu tēmu runājām ar 3- 

gadīgajiem, 4, 5 un 6- gadīgajiem. Tēmas pasniedzām 

atbilstoši bērnu vecumam. PII Saulīte apmeklējām 2 

reizes mēnesī, jo šis bērnudārzs atrodas tālu, un bērni uz 

bibliotēku atnākt nevar. Strādājām ar latviešu grupas 

bērniem un vienu krievu grupiņu. 2013./2014.mācību gadā aktīvi 2 reizes mēnesī bibliotēkas 

nodarbības apmeklēja 3 sagatavošanas grupas no PII Cīrulītis.  

Dzejas dienas bibliotēkā tika veltītas Ojāram Vācietim un viņa dzejoļiem, mazākie bērni 

lasīja dzejoļus un ilustrēja tos. Sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēku organizējām 

pasākumu 7.-9.klašu audzēkņiem „Ojāram Vācietim - 80”. Vispirms tika izsludināts mandalu 

konkurss, skolēni lasīja Ojāra Vācieša dzeju un zīmēja savu mandalu, jo arī dzejnieks  bija 

aizrāvies ar šo nodarbi. Konkursā piedalījās 36 skolēni no 4 Ogres novada skolām. Noslēguma 

pasākumā visi pulcējāmies mūsu bibliotēkā, kur visi iepazināmies ar biogrāfisko multimediju CD 

„Ojārs Vācietis”. Kopā tika izstaigātas dzejnieka bērnības takas, iepazīti viņa vecāki un ģimene. 

Konkursa noslēguma dalībniekiem bija jāveido prezentācija par Ojāru Vācieti un viņa 

darbiem, jāzīmē vizuālais dzejolis. Īpaši jāpiemin TV raidījuma „100 gramu kultūras” intervija ar 

izdevniecības Liesma pārstāvjiem, saistībā ar grāmatas Exlibris un preses konference ar Ojāru 

Vācieti, kuras tika attēlotas ļoti ticami. Izteiksmīgi tika arī deklamēti un vizuāli atainoti dzejoļi. 
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Turpinājām sadarbību ar Ģimeņu atbalsta Dienas centru. Katru mēnesi „centriņā”, kā to 

mīļi sauc bērni, notika kāds konkursiņš vai viktorīna. 

Tik zināmie un nepazīstamie rāpuļi un čūskas. – viktorīna 

 

Droša interneta mēnesis. – pārrunas 

Par tiem, kas dzīvo ūdenī. – konkurss 

Kad atgriežas gājputni – konkurss 

Kukainīt, kur ir tavas mājas? – konkurss 

Spēks zem zemes, skaistums virs zemes. – radošo darbu konkurss 

Septembris – dzejas mēnesis – zīmējumu konkurss 

Iepazīsti – Āfriku 

Iepazīsti- Austrāliju 

Ak, eglīte, ak eglīte – radošo darbu konkurss 

Bibliotēkā bieži viesi ir krīzes centra Laipas bērni, kuri kopā ar audzinātājām apmeklē 

lasītavu, kurā lasa un izmanto datorus. Gada nogalē ar bērnu radošajiem darbiem varēja iepazīties 

arī pārējie bibliotēkas apmeklētāji. 

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa jau trešo gadu organizē nodarbību 

ciklu pašiem mazākajiem „Izzini pasauli!” 

Bibliotēkā tiek gaidīts ikviens mazulis – arī tie, kuri vēl neprot lasīt. Jo, lai sāktu lasīt, 

vispirms ir jāsadraudzējas ar grāmatām, un tās bibliotēkā ir daudz un dažādas. Tāpēc joprojām 

piedāvājam mazajiem Ogres pilsētas iedzīvotājiem nodarbības, kurās apgūt prasmes darbā ar 

grāmatu, kā arī iepazīt plašo bibliotēkas pasauli. 

Katra mēneša pēdējā piektdienā pie mums uz Bērnu literatūras nodaļu aicinām pirmsskolas 

vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu. 

Kopīgi tiek apskatītas grāmatas, ko piedāvā bibliotēka, iepazīstamies ar pasauli, kādu to 

redz rakstnieki, mākslinieki un animācijas meistari. Zīmējam un krāsojam pasaku varoņus. Ar 
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grāmatu palīdzību ielūkojamies dzīvnieku, putnu un augu valstībā. Nebūt ne mazsvarīgs ir arī 

fakts, ka nodarbības ir bezmaksas. 

2013.gadā tika sagatavotas un īstenotas deviņas nodarbības: 

Janvārī nodarbības tēma bija Brīnumu pasakas. Iepazīstinājām bērnus ar brīnumu 

pasakām. Nodarbības laikā lasījām grāmatiņas Zaķēns klausās un Kucēns klausās, kurām ir 

pielīmētas ausis. Noslēgumā bērni krāsoja rūķus un zīmēja sniegavīru.  

Februāra nodarbības Meten’s brauca pār kalniņu laikā, iepazināmies ar Meteņu tradīcijām, 

Sveču dienu un norisēm dabā februāra mēnesī. Bērni krāsoja svečturi ar svecēm un gatavojām 

rotaļlietu – dūceni. 

Marta tēma bija Nāc nākdama, Lieldieniņa, kad iepazīstinājām bērnus ar Lieldienu 

tradīcijām un izmantojot rotaļlietas lasījām stāstu par Lieldienām un no krāsaina papīra gatavojām 

olu trauciņus Lieldienu galdam. 

Aprīlī nodarbībā Es savai māmiņai, grāmatu izstādē iepazīstinājām bērnus ar dažādu 

dzīvnieku māmiņām, lasījām dzejoļus par māmiņu un gatavojām apsveikumu savai māmiņai. 

Maija nodarbības tēma bija Klāt ir silta vasariņa, kurā iepazinām Latvijas puķes un kokus 

vasarā un gatavojām saules aizsargu (nadziņu cepurei). 

Jūnijā, jūlijā un augustā nodarbības nenotika. 

Septembrī atsākām nodarbību ciklu ar tēmu Tik dažādās bilžu grāmatas, kurā kopā ar 

bērniem iepazināmies ar bibliotēku, jo šie jau bija citi bērni, iepriekšējā gada apmeklētāji jau bija 

izauguši. Uzzinājām, cik daudz un dažādas ir bilžu grāmatas: dzīvnieku formā, ar pārsteigumiem 

- lodziņi, izvelkamas maliņas, ielocītas telpiskas bildes utt. Krāsojām ezīti un mašīnu.  

Oktobra nodarbības tēma bija Dzīvnieki latviešu tautas pasakās. Tajā iepazināmies ar 

grāmatām par dzīvniekiem – latviešu tautas pasakas, tautas dziesmas, stāstu grāmatas, 

enciklopēdijas utt. Kopā lasījām pasaku par lapsu un vilku. Pārrunājām norises dabā oktobra 

mēnesī. Krāsojām dzīvniekus.  

Novembra tēma bija Ziema ziemeļos, (saistībā ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu). 

Iepazīstinājām bērnus ar grāmatiņām par ziemu. Lasījām kopā grāmatu Līzelote sniegā. Krāsojām 

ziemas rakstus un leduspuķes.  

Decembra nodarbībā Ziemassvētki sabraukuši, lasījām M.Laukmanes dzejoļus „Tad tikai 

sākas!” un „Piparkūkas”, iepazinām dzejoļu un stāstu grāmatas par Ziemassvētkiem. 

Apmainījāmies ar Ziemsvētku sagaidīšanas un Ziemsvētku vecīša apciemojuma iespaidiem. 

Izgriezām, izkrāsojām un izlocījām telpisku eglīti, ar ko izrotāt svētku galdu.  
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Bibliotēkā joprojām aktīvi darbojās Bērnu žūrijas eksperti. Mazajiem žūristiem 

noorganizējām tikšanos ar Indru Sproģi. Bērni ar sajūsmu darbojās līdzi un dziedāja Joka pēc 

alfabēts. 

 

Katru rudeni  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā uz pasākumiem bibliotēkā ierodas gan 

lielāki, gan mazāki klausītāji. Mazajiem ļoti iepatikās Plups un viņa piedzīvojumi, 3.klašu skolēnus 

iepazīstinājām ar A.Lindgrēnu un viņas darbiem. 

Metodiskais darbs 

Gadā vidēji 2 reizes apmeklējam Ogres reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu laikā sniedzu 

metodiskas konsultācijas darbam ar bērniem. Iepazīstos ar bibliotēkas krājumu, tā stāvokli. Visās 

bibliotēkās  ir iekārtoti stūrīši mazākajiem lasītājiem.  

Piedalos visos semināros, iepazīstinu bibliotekārus ar jaunāko bērnu literatūru, 

svarīgākajām aktualitātēm darbā ar bērniem. 
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Piedalījos skolu bibliotekāru seminārā. Reklamēju Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, 

pastāstīju par iespējamajiem pasākumiem šīs nedēļas laikā.  

Vasarā viss Ogres reģiona bibliotēku kolektīvs  ciemojāmies Kuldīgas centrālajā 

bibliotēkā.  

  Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa turpināja  sadarbību arī ar ģimeņu 

dienas centru, kā arī krīzes centru „Laipas.” Bibliotēku galvenais uzdevums ir bērnu un jauniešu 

lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, jo interese par grāmatu un lasīšanu  samazinās. Lai šis 

process neietu plašumā, īpašu akcentu liekam uz sadarbību ar bērnudārziem, tā piesaistot 

bibliotēkai mazuļus un viņu vecākus. 

 Savu darbu reklamējam portālos www.ogresnovads.lv, www.ogrenet.lv, 

www.ogresfakti.lv 

 

  

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresfakti.lv/
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V. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  nodrošinājums (sagatavoja datortīkla 

administrators Jānis Ziediņš un galvenā bibliogrāfe Inese Virse) 

 

2013.gadā uzturēta Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa, kas izveidota 2008.gadā. 

Kopējais apmeklējums 16000, veiktas kopā 33000 lapu apskates. 2014.gadā plānots izveidot 

jaunu mājas lapu, kas atbilstu mūsdienu interneta lietotāju prasībām un sniegtu labākas iespējas 

informācijas pieejamībai. 

Kopumā Ogres bibliotēkā iegādāti 7 datori (2 no tiem uzstādīti Ogresgala bibliotēkā, 1 

– Ciemupes bibliotēkā, pārējie Ogres CB), kā arī iegādāts jauns serveris bibliotēkas ikdienas 

darba nodrošināšanai. Ņemot vērā to, ka bibliotēkā reizēm ir problēmas ar stabilu elektrības 

piegādi, lai nodrošinātu datortehnikas aizsardzību, darbinieku datoriem iegādāti 21 gab. UPS. 

Datoru programmatūras aizsardzību 2014.gadā pret vīrusiem nodrošina Kaspersky Antivirus. 

Pēc Kultūras informācijas sistēmu centra lūguma, gada beigās veikta valsts piegādāto 

datoru salīdzināšana ar faktisko, nestrādājošie datortehnikas komplekti norakstīti, tos plānots 

nogādāt un  utilizēt KISC norādītajā servisā. 

2013.gada beigās Ogres CB, kā arī Ogresgala un Ciemupes bibliotēkas saņēma 

Microsoft programmatūras ziedojumu, kas iekļauj visus bibliotēkā esošos datorus, un ļauj 

izmantot jaunāko Microsoft operētājsistēmu un biroja programmatūru.  

Bibliotēkas lietotāji jautājumus un viedokļus var izteikt, rakstot uz e-pasta adresi 

info@ocb.lv , bibliotēkas profilā portālā www.biblioteka.lv , kā arī sociālajā tīklā 

www.twitter.com @ogrescb.  

2013.gadā Ogres CB darbība tīmeklī turpinājās trijos galvenajos virzienos: 

 bibliotēkas mājas lapā www.ocb.lv; 

 OCB profilā portālā www.biblioteka.lv; 

 sociālajā tīklā twitter.com (@ogrescb) 

Mājas lapā tiek turpināta aktuālās informācijas izvietošana par bibliotēku, tās 

pakalpojumiem un bibliotēkas pasākumu atspoguļošana. Notiek lietotāju anketēšana par 

bibliotēkas pakalpojumiem. Tāpat sadaļā „Bibliotekāriem” turpinām informēt un dot norādes 

uz iespējami interesējošo informāciju reģiona bibliotēku darbiniekiem.  

Galvenās ziņas par bibliotēku tiek atspoguļotas arī Ogres Centrālās bibliotēkas profilā 

portālā www.biblioteka.lv. Tāpat arī grāmatu jaunumi bibliotēkā tiek atspoguļoti gan 

bibliotēkas mājas lapā, gan bibliotēku portālā. 

Sociālajā tīklā „Twitter” notiek operatīvāka informēšana gan par pasākumiem 

bibliotēkā, gan par vispārējiem bibliotekārajiem un grāmatniecības jaunumiem. 2013.gadā 

bibliotēkas profila sekotāju skaits sasniedzis 330.  

mailto:info@ocb.lv
http://www.biblioteka.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.ocb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Arī 2013.gadā izmantojām bezmaksas datu bāzu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un 

Letonika piedāvātās iespējas informācijas ieguvē, un tās ir būtisks atbalsts un papildinājums 

klientu informacionālajā apkalpošanā.  

Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti veido vairākas datu bāzes BIS ALISE : reģiona 

elektronisko kopkatalogu, Lasītāju datu bāzi, Novadpētniecības datu bāzi, Galveno autoritatīvo 

datu bāzi. 
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VI. Novadpētniecības darbs 

(sagatavoja galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme) 

Ogres Centrālajā bibliotēkā veiksmīgi turpināts darbs pie Novadpētniecības krājuma 

papildināšanas ar jauniem dokumentiem: 2013.gadā krājums ir papildināts ar 16 

jaunieguvumiem (15 grāmatām un 1 audiovizuālo materiālu). 

Mūsu bibliotēkā pieprasījums pēc novadpētniecības materiāliem nav mazinājies, tāpēc 

turpinās darbs pie tradicionālā krājuma organizēšanas veida – mapēm, tās tiek gan papildinātas, 

gan veidotas jaunas sadaļas. Mapes tiek izmantotas dažādu pasākumu organizēšanā kā 

materiālu avots. 

Sniegtas 327 dažāda veida uzziņas (mutiskas, elektroniskas, telefoniskas). 

Kā jau ierasts, visvairāk jautājumu par Ogres pilsētu un novadu ir skolēniem, 

tehnikuma audzēkņiem un augstskolu studentiem. 

Esam palīdzējuši Ogres novada pašvaldības vides speciālistiem ar informāciju par 

Ogres Zilajiem kalniem, sakarā ar mūzikas un mākslas projekta „Osa sirds”, dabas parkā 

„Ogres Zilie kalni” organizēšanu.  

Veidojot jaunus tūrisma maršrutus Ogrē, tūrisma aģentūrai „Smile-line” sniegta 

informācija par Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotajām skulptūrām Ogrē, kā arī par 

SIA „Ogres Prestižs” veidošanos un tapšanu. 

Sakarā ar Latvijas XXIX Dziesmu un IX Deju svētkiem aktuāli bija arī jautājumi par 

kultūras dzīvi, pašdarbības kolektīviem un tautas tērpiem Ogres novadā. Ogres kultūras centra 

laikrakstam „Kultūras Ziņas” sagatavojām informāciju par kultūras dzīves aktivitātēm Ogrē 

20.gs 20.- 30. gados un padomju periodā. 

Izstādes ir viena no biežāk izmantojamām darba metodēm, lasītāju iepazīstināšanai ar 

novadpētniecības materiāliem. 2013.gadā novadpētniecības lasītavā bija skatāmas šādas 

izstādes: 

„Dramaturgs Gunārs Priede un laiks” 

„Rakstniekam, žurnālistam Viktoram Avotiņam - 65” 

„Iepazīsti Ogres skolas” 

„Jānim Plaudim - 110” 

„Aktierim Edgaram Liepiņam -85” 

„Aktrisei Verai Singajevskai -90” 

„Ogrei - 85” 

„Aktierim Pēterim Liepiņam - 70” 

2013.gads aizritēja Ogres Centrālās bibliotēkas un Ogres pilsētas 85.gadu jubilejas 

zīmē, kas īpaši aktualizēja novadpētniecības krājuma izmantošanu un popularizēšanu.  

Nozīmīgs darbs tika ieguldīts bibliotēkas 85 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā. 
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Tika veikta fotogrāfiju atlase un noformēšana novadpētniecības izstāžu cikla 

„Bibliotēkas vēsture fotogrāfijās – no jubilejas līdz jubilejai (2008-2013” izstādēm:  

„Ieskats bibliotēkas pasākumos”, (12.marts -30.aprīlis) 

„Viesi, svētki, pieredze’, (2.maijs – 31.jūlijs) 

„Mēs un bibliotēka”, (1.augusts -15.oktobris) 

Lai svētku reizē izceltu un parādītu mūsu un lasītāju talantus no 20.maija līdz 

20.jūnijam Ogres Centrālās bibliotēkas pasākumu zālē tika organizēta lasītāju un bibliotekāru 

radošo darbu izstāde „Vaļasprieki un hobiji”, kas izpelnījās lielu atzinību. 

Lai iepazītu mūsu bibliotēku no dažādiem skatu punktiem, šajā Ogres Centrālās 

bibliotēkas jubilejas gadā rīkojām konkursu „Iepazīsimies – Ogres Centrālā bibliotēka”. 

Atsaucība bija lieliska. Uzvarētājiem balvas tika pasniegtas Jubilejas pasākuma laikā. 

Foto izstādē „Jūra. Kopīga un katram sava” savus darbus izstādīja Ogres Centrālās 

bibliotēkas galvenā bibliotekāre, fotogrāfe Inese Virse. Šī izstāde tika plaši atspoguļota arī 

Ogres TV. 

Esam saglabājuši arī senas tradīcijas. 

Jau 9 gadu garumā Dzejas dienās, gan dažādos literāros pasākumos esam kopā ar Ogres 

novada literāri radošo apvienību „Sirdsdoma”. 

Aktīvi līdzdarbojamies Ogres novada kultūras, izglītības un sociālo iestāžu pasākumos. 

Datu bāzē „Novads un skolēnu darbi” tiek iekļauti apraksti par Ogres, Lielvārdes, 

Ķeguma un Ikšķiles novadiem. 

Bibliogrāfiskie ieraksti tiek papildināti ar elektroniskās informācijas pievienošanu – 

saites uz apraksta elektronisko resursu. Piemēram, Ogres novada domes preses izdevumu 

„Ogrēnietis” Ogres kultūras centra laikrakstu „Kultūras Ziņas” un vietējo preses izdevumu 

„Ogres Vēstis Visiem”. 

2013.gadā datu bāze tika papildināta ar 644 ierakstiem. 

Elektroniskajā datu bāzē „Novads un skolēnu darbi” ievadīti vairāk nekā 18917 

aprakstu par Ogri, Ogres novadu. 

Esam vajadzīgi – arvien jauni, ieinteresēti lasītāji atrod ceļu uz novadpētniecības 

lasītavu un vēlas izmantot mūsu pakalpojumus, kā arī esošie lasītāji aktīvi izmanto 

novadpētniecības krājumu.  
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VII. Projektizstrāde 

Pavisam reģiona bibliotēkās izstrādāti 20 dažādi projekti, t.sk., Ogres novadā 12, 

Ikšķiles novadā 1, Ķeguma novadā 4, Lielvārdes novadā – 3. Lielāko skaitu veido projekti 

VKKF atbalstītajā mērķprogrammā - lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu 

žūrija” (15 bibliotēkas).  

Daži veiksmīgie projekti: Lielvārdes bibliotēka piedalījās Latvijas Bibliotekāru 

biedrības un LNB izsludinātajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori 

bibliotēkās”. Tā rezultātā Lielvārdes novada pašvaldības bibliotēkas projekta ietvaros saņēma 

latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekciju, kura ietver vairāk nekā 70 vērtīgus dažāda satura 

latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Novembrī Kultūras ministrijas programmas 

„Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros 

notika tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Kārli Zāli. Gada beigās Lielvārdes 

bibliotēka ieguva grāmatas fonda papildināšanai, pateicoties programmai „Latvijas kultūras 

kanona vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas reģionos” un 

„Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana”. 

Vienu no 3 izstrādātajiem projektiem Lauberes bibliotēka iesniedza Labdarības 

veikalam „Hopen”, un tā mērķis - sekmēt pusaudžu, jauniešu personības veidošanos 

līdzdarbojoties, apgūstot jaunas prasmes. Projekts atbalstīts, un par tā īstenošanu skat.Lauberes 

bibliotēkas atskaites 13.lpp.. 

Ne visi izstrādātie projekti guvuši atbalstu. Piemēram, Lauberes bibliotēkas  kopā ar 

nevalstisko organizāciju „Lauberiete” LEADER programmai uzrakstīto projektu nevarēja 

iesniegt, tāpēc ka novada pašvaldība atteica līdzfinansējumu. Trešais projekts - grāmatas 

izdošanai par Lauberes senajām mājvietām un ēkām - tika iesniegts VKKF, bet netika atbalstīts.  
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VIII. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. Reģionālā mācību 

centra darbs  

(sagatavoja direktores vietniece Jautrīte Mežjāne)  

 

2013.gadā reģiona pašvaldību bibliotēku darbiniekiem tika organizēti 5 semināri: 

21.martā „LNB veidotie digitālie resursi un to izmantošanas iespējas”, Ogres reģiona 

publisko bibliotēku 2012.gada darba rezultāti un aktualitātes. 

30.maijā izbraukuma seminārs (kurš tradicionāli ir sezonas noslēguma seminārs) 

notika Madlienā; 

24.oktobrī „Salaspils novada bibliotēkas digitālās kolekcijas”: Novadpētniecības 

konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” – iespaidi un 

atziņas; „Digitālā bibliotēka – palīgs uzziņu sniegšanā”. 

28.novembrī „Kas jāzina par eiro drošību – ikvienam no mums”; „Krāsas sadzīvē”. 

12.decembrī pilotseminārs par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem (Elektroniskā 

vide – aktuālākais, jaunākais, interesantākais; E-paraksts; VID Elektroniskā deklarēšanās 

sistēma; LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma; Uzņēmumu reģistrs). 

Visos semināros, papildus darba kārtībai, tiek sniegta nozares aktuālākā informācija, 

kā arī Ogres CB darbinieki informē par grāmatu jaunumiem, kuri saņemti konkrētajā laika 

posmā.  

Cenšamies savu darbu organizēt tā, lai uz nozarei būtiskiem semināriem, kurus 

organizē citas organizācijas, tiktu deleģēts kāds pārstāvis no Ogres CB vai, ja tas nav iespējams, 

kāds reģiona citas publiskās  bibliotēkas pārstāvis. Par dzirdēto tiek informēti kolēģi Ogres 

reģiona pašvaldību bibliotēku darbinieku semināros. 

Semināru tēmas izvēlamies, vadoties pēc bibliotēku darbinieku pieprasījumiem un 

vadoties pēc nozares aktualitātēm. Semināros tiek pieaicināti gan lektori no LNB, gan no citu 

reģionu bibliotēkām, kā arī aktīvi izmantojam savu darbinieku zināšanas un prasmes. Laba 

sadarbība semināru organizēšanā izveidojusies arī ar Kultūras informācijas sistēmu centru. Viņi 

labprāt Ogrē organizē pilotseminārus, un mēs ar interesi tajos piedalāmies.  

18.aprīlī tradicionālā Kultūras darbinieku diena notika Ķegumā, kurā kopā ar Ogres 

reģiona tautas un kultūras namu vadītājiem piedalījās reģiona pašvaldību bibliotēku 

darbinieces. Šādās svētku reizēs tiekamies ar nozares speciālistiem, sveicam kolēģus darba 

jubilejās, atskatāmies uz paveikto, saņemot impulsus turpmākajam darbam. 

25.jūlijā visa reģiona publisko bibliotēku darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā 

iepazinās ar Kuldīgas Galveno bibliotēku, tās telpām un daudzpusīgo darbību. 

2013.gadā katra reģiona bibliotēka tika apmeklēta 1 reizi, Meņģeles pagasta bibliotēku 

(Ogres novads) apmeklējām vairākas reizes, jo Ogres CB darbinieces piedalījās krājuma 
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inventarizācijas veikšanā šajā bibliotēkā. Apmeklējot bibliotēkas, skatījāmies, vai un kā tiek 

izpildīti Akreditācijas komisijas ieteikumi, kā arī konsultējām jautājumos par neskaidrībām 

bibliotekāro procesu veikšanā.  

2013.gadā Ogres reģiona pašvaldību bibliotēku vadītājām bija jāsniedz atskaites par 

paveikto, atsaucoties uz Publisko bibliotēku Akreditācijas komisijas ieteikumiem. Atskaites 

tika iesūtītas Ogres RGB, kur tās, savukārt, tika apkopotas un nosūtītas Akreditācijas komisijai. 

Lai par ieteikumu izpildi/neizpildi maksimāli tiktu informēti arī pašvaldību un pārvalžu 

vadītāji, nolēmām, ka atskaites jāapstiprina arī pašvaldību un pārvalžu vadītājiem. Ar šiem 

vadītājiem, tradicionāli, turpinām sadarboties un informēt viņus par Ogres CB aktualitātēm 

darbā ar pagastu un pilsētu bibliotēkām. Vadītāji regulāri tiek informēti par semināriem un 

aktivitātēm, kuras organizē Ogres CB, viņi tiek arī  aicināti piedalīties sarunās ar RGB 

pārstāvjiem bibliotēku apmeklējumu laikā.   

2013.gadā metodiski sadarbojāmies ar visām reģiona novadu bibliotēkām, jo 

2013.gadā ar visiem 3 novadiem – Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes – tika noslēgti metodiskās 

sadarbības līgumi.  

2013.gadā bibliotekāro procesu automatizācijas jautājumos turpinājām sadarboties ar 

Ogres tehnikuma bibliotēku (noslēgts līgums). 

Pēc Ogres CB iniciatīvas, 2013.gada 26.aprīlī tika noorganizēta tikšanās ar pārstāvēm 

no Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes: vadītāju Sandra Grunte un 

vispārējās izglītības speciālisti Dace Ozoliņa, pārstāvi no Kultūras ministrijas Bibliotēku 

nodaļas: vecāko referenti Lindu Langenfeldi, no Ogres CB piedalījās direktores vietniece 

Jautrīte Mežjāne, tika iesaistīta arī LNB BAI galvenā bibliotekāre Baiba Bierne. Tika pārrunāts 

sadarbības jautājums, kāda informācija un priekšnoteikumi nepieciešami, lai tā būtu veiksmīga. 

Sarunu rezultāts bija ļoti pozitīvs: kopš 2013.gada rudens Ogres novadā atkal ir cilvēks (Ogres 

Valsts ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja Ingrīda Dārzniece, augstākā bibliotekārā izglītība), kurš 

ir atbildīgs par darbu ar skolu bibliotēkām. Mūsuprāt, ideāls variants. 

2013.gadā izveidojusies sadarbība arī ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

mācību pārzini Sandru Bērziņu, kura ir gatava pārstāvēt  Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolu. 

Reģionālais mācību centrs 

Kā jau ierasts, arī 2013.gadā ļoti aktīvi tika izmantotas Ogres Reģionālā mācību centra 

piedāvātās tehniskās iespējas. Tradicionāli par grāmatvedības semināru norises vietu mūsu 

mācību centru izvēlējās nozares speciālists A.Svare, bet par savu jaunrades darbu (grāmatas 

iznākšana, filmas demonstrēšana) atklāšanas pasākumu vietu – žurnāliste N.Ketnere. 

2013.gadā aizsākās sadarbība ar Swedbanku, kura regulāri, 1 reizi mēnesī, izmantoja 

mūsu mācību klases datorus senioru apmācībai darbam ar i-banku. 
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RMC telpās notikušas vairāk kā 50 nodarbības bērnudārzu un jaunāko klašu 

audzēkņiem. 

Aktīvi noritēja senioru un bezdarbnieku datorapmācības mūsu speciālistu vadībā. Uz 

šīm mācībām vienmēr veidojas rindas, mācības ir ļoti populāras vecāka gadagājuma ļaužu vidū. 

Jāpiebilst, ka, principā, ikvienā pasākumā, kurš notiek bibliotēkas telpās, tiek izmantota 

kāda no RMC tehnikas vienībām – kaut vai tikai attēlu projicēšanas iespējas.  

RMC datori tika izmantoti arī krājuma inventarizāciju veikšanai Ogresgala un 

Meņģeles bibliotēkās.  
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IX. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Telpu stāvoklis reģiona bibliotēkās ir labs, un nelieli uzlabošanas pasākumi bijuši 

nepieciešami tikai dažās bibliotēkās. Vairākām bibliotēkām akūts ir telpu platības jautājums. 

Lielvārdē būtu nepieciešama jauna bibliotēkas ēka, jo pašreizējās telpas ir pielāgotas 

bibliotēkas vajadzībām. Lielākas telpas ir vajadzīgas bērnu literatūras nodaļai, kā arī telpa 

darbiniekiem un grāmatu krātuve. Joprojām risinājumu gaida Lielvārdes novada Jumpravas 

bibliotēkas telpu problēma, jo daudzus gadus tā atrodas vienā telpā ar skolas bibliotēku.  

Vairākās bibliotēkās pakalpojumu  sniegšanu dažkārt traucēja nekvalitatīvā 

pavairošanas tehnika (multifunkcionālā iekārta). Daudzās bibliotēkās aizvien aktuālāka kļūst 

nepieciešamība atjaunot datoru parku darbiniekiem, un priecē fakts, ka vairākās bibliotēkās 

rasta iespēja to  izdarīt par pašvaldības līdzekļiem, piemēram, Ogres CB, Ciemupes, Ogresgala, 

Lāčplēša bibliotēkās.  

Zīmīgi, ka Ogres Centrālās bibliotēkas jubilejas gadā uzsākām priekšdarbus 

bibliotēkas ēkas renovēšanai/siltināšanai: jūlijā uzsākām sarunas ar novada pašvaldības 

vadošajiem speciālistiem par šo procesu nepieciešamību, oktobrī tika veikta tehniskā 

apsekošana un atzinuma sagatavošana, novembrī – decembrī ēkas energoaudita pārbaude un 

atzinuma sagatavošana. Tas bija sākums projektam  ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, 

un šo projektu finansējuma iegūšanai paredzēts iesniegt ES atbilstīgā programmā. Jāatzīmē, ka 

saņēmām lielu atbalstu no pašvaldības speciālistiem: Būvvaldes vadītājas Maijas Rinkas, 

projektu vadītājas Ilzes Staģītes un Komunālās nodaļas būvinženiera Elmāra Drātnieka. Esam 

saņēmuši savu apmeklētāju gan mutisku, gan arī rakstisku atbalstu: mūsu bibliotēkas lasītāja 

Dzidra Austra Livčāne laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” (nr.81; 22.10.2013.) bibliotēkai veltīja 

dzejoli „Ogres bibliotēkā”: 



„Pulcējāmies Dzejas dienās 

Mūsu bibliotēkas sienās. 

Jauki ļaudis, mīļi smaida, 

Zālē krēslu rindas gaida. 

  Logiem žalūzijas priekšā, 

  Ielas trokšņi nākot iekšā, 

  Un, kad stipri lietus līst, 

  Ūdens cauri šķirbām šķīst. 

Remonts te jau sen nav bijis, 

Sniegs ir snidzis, lietus lijis. 

Domes ēka kalnā vīd, 

Pakeš’ logi, grīda spīd. 

  Bibliotēkā grīdas čīkst, 

  Durvis tā kā peles pīkst. 

  Garām ejot, plaukti šķobās 

  Un no sienām krāsa lobās. 

Jālūdz „mīļā” Ogres vara, 

Lai ko lietas labā dara, 

Grāmatas ir jāglābj spēji, 

Ziema nāk, pūš stipri vēji.” 

Ļoti ceram uz bibliotēkas ēkas sakārtošanas procesa veiksmīgu tālākvirzību un lielisku 

rezultātu.   

Augustā tika veikts bibliotēkas rezerves ieejas kāpņu kosmētiskais remonts. Šī ieeja gan 

netiek izmantota, taču tās vizuālais izskats bija nepievilcīgs. 

2013.gada oktobrī  tika veikta neliela siltummezgla rekonstrukcija, tika nomainīti arī 

aukstā ūdens caurules bojātie posmi. 

Novembrī, decembrī tika veikts darbinieku garderobes kosmētiskais remonts. 

Tika turpināta plauktu nomaiņa bērnu literatūras abonementā.  Iegādāti 2 datori 

lietotājiem. Darbinieki ar kvalitatīvu datortehniku šobrīd ir nodrošināti; iegādāts krāsu printeris, 

kas nodrošina augstas kvalitatātes pakalpojumu.   

Ogresgala bibliotēkas bērnu nodaļā nomainīti plaukti, abām darbiniecēm iegādāti jauni 

datori.   

Ciemupes bibliotēkas vadītājai iegādāts jauns dators.  

Lauberes bibliotēkā nomainīti radiatori jauniešu telpā, ierīkota videonovērošana, visi 

datori nodrošināti ar UPS. 

Ķeguma novadā Ķeguma bibliotēkas bērnu nodaļā nomainīti plaukti, iegādātas jaunas 

mēbeles bērnu zonai, bet Rembates bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis: grāmatu plauktiņš, galdiņš 

un divi krēsliņi pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem.   

Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā iegādāti 2 jauni datori, multifunkcionālā iekārta, 

lielformāta TV, putekļu sūcējs, krēsli.  

Taurupes bibliotēkas vienā telpā tika veikts kosmētiskais remonts - nomainītas durvis, 

grīdas segums, atjaunots sienu krāsojums un griestu apdare.     
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X. Bibliotēku personāls 

Ogres Centrālajā bibliotēkā 2013.gadā darbu sākušas 2 jaunas darbinieces ar 

profesionālo izglītību, jo 2012.gada nogalē divas ilggadīgas darbinieces – grāmatu labotāja Irēna 

Lielmane un Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Ginta Mundure - devās pelnītā atpūtā.  

Pēc vietējā auditora norādījumiem, 2013.gadā tika veiktas izmaiņas atsevišķu darbinieku 

slodzēs, neļaujot darbiniekiem veikt papildus pienākumus līdztekus jau esošajiem. Rezultātā tika 

veiktas izmaiņas ar 1 apkopējas un 1 sētnieces štatu pusslodzēm. 

Personāla mainība nav būtiski ietekmējusi bibliotēkas darbu. 

No 27 Ogres Centrālās bibliotēkas darbiniekiem, 17 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 

11 ir bibliotekārā izglītība (2 – maģistra grāds; 2 – bakalaura grāds, 1 – ar augstāko izglītību līdz 

1993.gadam, 6 – profesionālā vidējā izglītība), 5 darbiniekiem ir izglītība citās jomās ( 2 – 

maģistra grāds, 2 – augstākā izglītība līdz 1993.gadam, 1 – profesionālā vidējā izglītība), 1 

darbiniecei ir vispārējā vidējā izglītība (jāatzīst, pietrūka pavisam nedaudz – uzrakstīt diplomdarbu 

... un būtu  iegūta bibliotekārā izglītība - bakalaura grāds).  

Ogres Centrālās bibliotēkas 65% bibliotekāro darbinieku ir bibliotekārā izglītība, 29% 

- izglītība citās jomās. 

2013.gadā 11 darbinieki ir apmeklējuši  11 profesionālās pilnveides pasākumus, 

kopsummā profesionālajai pilnveidei un izglītojošiem pasākumiem veltot 324 stundas. 

Pašvaldības finansējums personāla attīstībai – Ls 299,40. 

2013.gadā divi pilna laika darbinieki bija Ogresgala, Madlienas, Suntažu, Lēdmanes  

bibliotēkās, bet Rembates bibliotēkā otrs darbinieks strādāja pusslodzē. Ar 2013.gada 1.janvāri 

otra darbiniece Ieva Sūna  pieņemta darbā pusslodzē Lauberes bibliotēkā. 

Lielvārdes bibliotēkas bibliotekāre Laura Ose turpina studijas LU maģistra programmā 

Bibliotēkzinātne un informācija, bet bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Dace Vecziediņa sāka studēt 

Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā Bibliotēkzinātne un informācija.  

Reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība 
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XI. Finansiālais nodrošinājums 

Visu bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību nodrošina attiecīgā novada 

pašvaldības finansējums. Salīdzinot ar 2012.gadu, pārskata gadā tas  palielinājies - Ogres novadā 

– par 5,2%, Lielvārdes novada pašvaldības finansējums bibliotēkām pieaudzis par 18,8%, bet 

Ķeguma novadā – par 22%. Palielinājies finansējums krājuma komplektēšanai, Ogres novadā  

atjaunojusies darbinieku veselības apdrošināšana, kā arī daļējs atvaļinājuma pabalsts. 

Palielinājušies izdevumi par siltumu.   

Pašvaldību finansējums novados (2012.g. pieejami 3 novadu dati) 

 

Finansējums (latos) uz 1 lietotāju 

 

Finansējums (latos) uz 1 iedzīvotāju novadā 
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Finansējums reģionā (latos) krājuma papildināšanai 

 

Finansējums (latos) krājumam vidēji reģionā 

 

Finansējums (latos) krājumam novados uz 1 lasītāju 

 

 

Finansējums (latos) krājumam novados uz 1 iedzīvotāju 
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XII. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

Uzticami sadarbības partneri bibliotēkām kā arvien ir pašvaldības, skolas, pirmsskolas 

izglītības iestādes, kultūras nami, tautas nami, muzeji, nevalstiskās organizācijas. Tāpat kā līdz 

šim, arī 2013.gadā gan vietējo pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājas lapās, gan reģiona 

laikrakstu slejās it bieži lasāmi materiāli par bibliotēku aktivitātēm; par semināriem, par 

jaunumiem dažādās bibliotēkās, veidoti sižeti Ogres televīzijā.  

Laba sadarbība bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšanā izveidojusies ar 

portāliem www.ogresnovads.lv , www.ogrenet.lv   un www.ogresfakti.lv  

Bibliotēku sadaļa novada mājas lapā www.ogresnovads.lv un Ogres CB mājas lapa 

www.ocb.lv sekmē reģiona bibliotēku atpazīstamību plašākā sabiedrībā. Attālināto apmeklējumu 

skaits, kas 2013.gadā veidoja ap 30% no kopējā apmeklējumu skaita, liecina, ka mūsu bibliotēkas 

mājas lapa tiek apmeklēta bieži, tātad cilvēki gūst sev nepieciešamo informāciju gan par darba 

laiku, gan piedāvātajiem pakalpojumiem un pasākumiem, gan lieto katalogu un citas mūsu 

veidotās datubāzes, attālināti rezervē grāmatas, piedalās aptaujās.  

 

Pārskatu sagatavoja   

Maruta Jēkabsone, Ogres CB direktore 

 

  

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresfakti.lv/
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Pielikums Nr.1 

 

Ogres Centrālās bibliotēkas Lasītavas darba pārskats  

(sagatavoja Lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina) 

Lasītāju apkalpošana 

 Lietotāji un apmeklējums 

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā 2013.gadā tika reģistrēti 1824 (2012.gadā - 1920) 

lietotāji, ka redzams, lietotāju skaits ir samazinājies par 96. Arī apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 

2012.gadu, samazinājies par 747 apmeklējumiem - 14433 (15180). 

 

Izsniegums  

Izsniegums – 25773 (30606)  - ir krities par 4833 vienībām, salīdzinājumā ar 2012.gadu. 

Pārsvarā izsniegumu lasītavā veido periodisko izdevumu izmantošana - 23984 eksemplāri, tai 

skaitā 17096 žurnāli un 6888 avīzes, kā arī 1789 grāmatu eksemplāri, kas pieprasīti no lasītavas 

krājuma.   

 

Datorlietotāji 

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāvā lietotāju rīcībā ir 12 datori un Wi-Fi internets. 

2013.gadā tika uzskaitīti 251 (2012.gadā - 262) apmeklējumi, kad lietotāji ar personīgajiem 

portatīvajiem datoriem izmantojuši Wi-Fi internetu lasītavā. Wi- Fi apmeklējumu skaits nedaudz 

samazinājies. Lasītavas datorus 2013.gadā izmantojuši 1029 (2012.gadā - 980)  lietotāji, tas ir par 

49 lietotājiem vairāk nekā 2012.gadā. Datorapmeklējumu skaits 8579 (2012.gadā - 9462)  krities 

par 883 apmeklējumiem.  
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Darbs ar krājumu 

 Regulāri papildinām lasītavas uzziņu  krājumu ar jaunām grāmatām, atlasot bibliotēkas 

jauniegādāto grāmatu klāstā uzziņu literatūru. Divas reizes gadā pārskatām grāmatu krājumu un 

izņemam no lasītavas fonda novecojušās vai reti izmantotās grāmatas.  

 Turpinām elektronisko turpinājumizdevumu reģistrāciju EK, piešķirot katram  žurnālam 

svītrkodu, lai turpmāk varētu atteikties no papīra formulāriem un automatizēt žurnālu 

izsniegšanu uz mājām.   

 Gada beigās sagatavojām un nodevām iesiešanai tipogrāfijā laikraksta Ogres Ziņas 

2007.un 2008.gadu komplektus.  

Lietotāju apmācības 

              Joprojām ļoti pieprasītas ir  apmācības „Pamatiemaņas darbā ar datoru”.  Īpaši par to 

interesējas Ogres seniori.  2012. gadā  šos  kursus apmeklēja 65 cilvēki. Šogad tika apmācīti 75 

cilvēki.  Apmācīto interesentu skaits ir pieaudzis par 10. Pavasarī apmācību kurss  vienai 6-8 

cilvēku grupai bija 4 reizes pa 2 stundām. Analizējot darba pieredzi un ņemot vērā apmācāmo 

viedokļus, kā arī kontingentu, izlēmām samazināt  apmācību tempu,  pagarinot tās  par 2 stundām.  

Sākot no 2013.gada rudens,  katrai apmācāmo grupai veltījam 5 nodarbības, t.i. 10 stundas. Kā jau 

augstāk minēju, apmēram 90 % kursantu ir pensionāri, kas arī bija galvenais iemesls  apmācību 

pagarināšanai, jo, kā zinām, gados vecāki cilvēki patērē vairāk laika jaunas informācijas apgūšanai 

nekā gados jaunāki.  

Apmācības vadīja lasītavas darbinieces Elita Juberte un Gaļina Sabļina. 

          Turpinot iepriekšējo gadu iestrādnes un projektus darbam ar sociāli neaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām, šai gadījumā – invalīdiem, Elita uzņēmās divu 1.grupas invalīdu 

datorapmācību, ejot pie tiem uz mājām un mācot tos lietot datoru un internetu.  Apmācībai veltītas 

16 stundas. Jāpiebilst, ka tas savā ziņā bija abpusēji bagātinošs process, jo šai gadījumā varbūt 

vairāk kā citos, bija ļoti redzams un sajūtams, ar kādām grūtībām saskaras invalīdi un cik 

neiedomājami daudz  viņu dzīvi atvieglo māka darboties ar datoru un internetu.  

  SBA un elektroniskā dokumentu piegāde 

0

5000

10000

15000

2011. 2012. 2013.

12636
9462 8579

1303 980 1029

Datorapmeklējumu un datorlietotāju skaits

Datorapmeklējumi Datorlietotāji



38 

 

2013.gadā Ogres CB lietotāju vajadzībām tika saņemti 16 (26) dokumenti no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas krājuma. Tas ir  par 10 dokumentiem mazāk nekā pērn.  Var secināt, ka 

Ogres Centrālās bibliotēkas krājums atbilst mūsu lasītāju pieprasījumam. 

OCB lietotājiem gada laikā tika piegādāti 388 (326) elektroniskie dokumenti. Elektroniski 

piegādāto dokumentu skaits ir pieaudzis par 62 vienībām.  Apmēram 80 elektronisko dokumentu 

piegādes saistītas ar A/S Latvenergo. Lasītavas darbinieces palīdzēja bibliotēkas apmeklētājiem 

aizpildīt Latvenergo iesniegumus, kā arī  tos nosūtīt Latvenergo  klientu apkalpošanas servisam. 

Uzziņu un informatīvais darbs 

2013. gadā Ogres CB lasītavā tika sniegtas 5765 (6140)  uzziņas. Sniegto uzziņu skaits 

samazinājies par 375. 

Turpinām izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Analītikas datu bāzi, tematisko uzziņu 

sniegšanai.  LNB Analītikas datu bāzi esam izmantojuši  139 (151)reizes. 

 Uzziņu sniegšanai izmantojām arī citas datu bāzes. Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā 

bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas 2 abonētās datu bāzes: Lursoft  news.lv - Laikrakstu bibliotēka 

un Letonika. Letonikas datu bāzi uzziņu sniegšanai izmantojam diezgan reti, to biežāk izmanto 

bibliotēkas apmeklētāji.  2013.gadā Letonikas datu bāzei esam pieslēgušies 485 reizes, apskatot 

1874 šķirkļus.  Ja uzziņa ir sarežģīta un laikietilpīga, pierakstām lietotāja e-pastu un viņam 

nepieciešamo informāciju vēlāk nosūtām  uz norādīto e-pasta adresi. Šāda veida uzziņām bieži 

izmantojam datu bāzi Lursoft news.lv. 2013.gadā news.lv apskatīti 3129 (2803)  dokumenti. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, datu bāzē apskatīto dokumentu skaits pieaudzis par 326 

vienībām.  

Bieži datorlietotājus konsultējam  Microsoft Office  programmatūras lietošanas 

jautājumos.  

Kvalifikācijas celšana 

Aktīvi paaugstinājām kvalifikāciju gada otrajā pusē.    

4.oktobrī lasītavas darbinieces Gaļina, Elita un Jolanta piedalījās  seminārā „Kas jāzina 

par eiro drošību – kasieriem un ikvienam no mums”, ko organizēja Latvijas Darba devēju 

konfederācija sadarbībā ar Latvijas banku. 

12.decembrī Elita un Gaļina paplašināja savas zināšanas e-pakalpojumu sniegšanas 

jomā, piedaloties pilotseminārā  "Elektroniskā vide un e-pakalpojumi" Ogres CB Mācību 

centrā. Semināru organizēja  Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsta dienestu un LR Uzņēmumu reģistru. 

              12.decembrī lasītavas bibliotekāre Jolanta Goldmane  paaugstināja savu kvalifikāciju, 

piedaloties seminārā „E-grāmatas  - starp vēlmēm un realitāti” Rīgā. Semināru organizēja 

Latvijas Nacionālā bibliotēka un Gētes institūts. 



39 

 

Darbs ar praktikantiem 

Gada nogalē Kultūras koledžas studentei Agnesei Ķepai bija pirmsdiploma  prakse 

lasītavā. Studente trešo reizi par prakses vietu izvēlējusies mūsu bibliotēku. Palīdzējām studentei 

kvalifikācijas darba izstrādē, piedāvājot Novadpētniecības materiālus par Gunāru Priedi. 

Pasākumi  

2013.g. bibliotēkā notika  37  pasākumi (sk.pielikumu).  

Lielu atsaucību bibliotēkas lietotāji izrādīja par E-prasmju nedēļas ietvaros organizētājiem 

semināriem. Kopā nedēļas laikā, no 18.-22.martam, bibliotēkā notika 7 semināri, kurus apmeklēja 

72 cilvēki. Vislielāko interesi cilvēki izradīja par tēmu  „Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi 

datorā”. Šai tēmai tika veltīti 2 semināri, kurus apmeklēja 25 cilvēki. Seminārus vadīja Ogres 

novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ilze Staģīte.  Vēlāk Ilze novadīja vēl 5 

individuālās apmācības Ogres CB lasītavā tiem cilvēkiem, kuri nebija paspējuši laicīgi reģistrēties 

semināram, veltot katrai nodarbībai 1 stundu.  

 

Seminārs „Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi datorā” 

13. septembrī notika Dzejas dienām veltīts pasākums „Dzejas vārsmas mūsu pilsētai 

jubilejā", sadarbībā ar Ogres literāri radošo apvienību „Sirdsdoma”. Ogres Centrālās bibliotēkas 

apmeklētājus priecēja dzeja un dziesmas  "Sirdsdomas" autoru  izpildījumā. Pasākumu vadīja  

„Sirdsdomas" vadītāja I.Rēdmane. Pasākuma gaitā notika arī  apvienības mākslinieku – Patricillas 

Dātavas un Ziedoņa Romāna – gleznu izstādes atklāšana  “Gleznas ar sirdi un domu”, kas bija 

apskatāma bibliotēkas pasākumu zālē līdz 12.oktobrim.  
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Pasākums „Dzejas vārsmas mūsu pilsētai jubilejā” 

14.novembrī  organizējām Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu „Ziema 

ziemeļos”.  

Labi apmeklētas bija arī  Ceļojuma iespaidu pēcpusdienas, kurās Ogres novada 

pašvaldības  Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs demonstrēja 

fotogrāfijās un video iemūžinātos ceļojumu iespaidīgākos mirkļus, ko papildināja ļoti interesants 

stāstījums. Gada laikā 5 vakari pavadīti ceļojot pa Āfriku, Šrilanku, Kubu, Kipru un Japānu. 

20. novembrī  Ogres CB pasākumu zālē notika Ogres novada Sociālā dienesta krīzes 

centra „Laipas” jubilejas pasākums un centra audzēkņu un audzinātāju radošo darbu  izstādes 

atklāšana. Izstāde bija apskatāma veselu mēnesi un aizkustināja daudzus tās apmeklētājus, par ko 

liecināja labām emocijām  pildīti  ieraksti viesu grāmatā. 

  

                            Krīzes centra „Laipas”  audzēkņu un audzinātāju  darbu  izstāde 

Palīdzējām Swedbankai organizēt iedzīvotājiem  6 nodarbības par  i-bankas lietošanu. 

Nodarbību mērķauditorija –seniori. 

Lasītavā tika izveidotas un lasītāju uzmanībai piedāvātas 42 izstādes. Vidēji tas ir apmēram 3-4 

izstādes mēnesī.   

Sadarbība ar citām organizācijām 
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Pagājušajā  gadā esam sadarbojušies ar vairākām institūcijām Ogres pilsētā, gan organizējot 

pasākumus, gan apmācības, gan savstarpēji konsultējoties: 

Ogres novada pašvaldība; 

Ogres PII „Sprīdītis”; 

Ogres literāri radošā apvienība „Sirdsdoma” ; 

Ogres ģimnāzijas bibliotēka; 

Ogres novada Sociālā dienesta krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Laipas”; 

Swedbankas Ogres filiāle; 

SEB bankas Ogres filiāle; 

Ogres Pensionāru biedrība. 

 

ESIP – Eiropas Savienības informācijas punkts (sagatavoja koordinatore Elita Juberte) 

 12.aprīlī piedalījos ESIP koordinatoriem rīkotajā seminārā Rīgā, ES mājā. 

E-prasmju nedēļas ietvaros, laikā no 18. līdz 22.martam, bibliotēkas apmeklētāji tika 

aicināti pārbaudīt savas zināšanas par ES, spēlējot interaktīvās spēles, kas pieejamas ES institūciju 

mājas lapās, piemēram http://www.europarl.lv/view/lv/Jauniesiem/speles.html, 

http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/izglitojosas-speles-un-viktorinas  

u.c. Lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties interneta piedāvājumā, tika sagatavotas 

informācijas lapiņas  ar attiecīgām interneta adresēm. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka 2012.gadā šo 

iespēju izmantoja galvenokārt jaunieši, turpretī šogad lielāka interese bija vērojama tieši no vecāka 

gadagājuma cilvēku puses. Piedāvājumu izmantoja ~15 interesenti. 

Tāpat arī e-prasmju nedēļas ietvaros, 18.martā, notika nodarbība ”Latvijas seniors 

Skaipā”, kas turpināja Eiropas gada "Aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei" devīzi "Būsim 

aktīvi visās paaudzēs", pulcējot ~ 20 interesentus.         24.aprīlī tika organizēts 

„Lasītāju klubiņa” pasākums „Es - Spānijā, Spānija - manī”, veltīts Spānijas tēmai: ceļojumu 

iespaidi, foto materiāli, video, mūzika, miniviktorīna „Ko tu zini par Spāniju?”. Varēja piedalīties 

jebkurš interesents. Piedalījušos skaits 11.  

Bibliotēkas apmeklētāji ar afišu palīdzību tika aicināti piedalīties Eiropas dienas 

pasākumos Rīgā 9.maijā.  

       No 6. līdz 20.maijam tika piedāvāts skatīt izstādi „Eiropas Pilsoņa gads 2013”, veltītu 

Eiropas dienai.        

 Turpinot Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gada tradīcijas, mūsu 

bibliotēkā turpinājās apmācība „Pamatiemaņas darbam ar datoru”. Eiropas nedēļas ietvaros 

komplektējām apmācībai divas grupas – abas senioru – ar devīzi „Integrācija, sociālā iekļaušana, 

mūžizglītība”.  Apmācībā piedalījās 15 kursanti.   

http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/izglitojosas-speles-un-viktorinas
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No š.g. 12.augusta līdz 8.septembrim notika balsošana par Latvijas prezidentūras logo. 

Ogres ESIP iesaistījās logo konkursa balsošanas popularizēšanā, gan mutiski, gan ar afišu 

palīdzību informējot apmeklētājus par iespēju balsot. Vairākiem apmeklētājiem bija vajadzīga tīri 

praktiska palīdzība, kad autorizējoties balsošanai, bija jāizmanto draugiem.lv konts vai e-pasta 

adrese. Galvenokārt grūtības radās vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

25.septembrī no 10.00-16.15 internetā tiešraidē varēja skatīt „Lielo Eirovebināru”. Visa 

Eirovebināra laikā to varēja vērot katrs bibliotēkas lasītavas apmeklētājs uz viena datora, kas tika 

novietots tā, lai ienākot telpā, tas būtu uzreiz pamanāms. Šo iespēju izmantoja 5 apmeklētāji, 

neskaitot tos, kas saņēmuši informāciju par vebināru, turpināja to skatīties savos datoros. 

4.oktobrī apmeklēju semināru „Kas jāzina par eiro drošību – kasieriem un ikvienam no 

mums”, ko organizēja Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas banku. 

18.oktobrī piedalījos Eiropas Komisijas rīkotā interaktīvā diskusijā par Eiropas nākotni, 

kuras devīze bija: „Runa ir par Eiropu. Runa ir par TEVI ” un mērķis – iesaistīt sabiedrību Eiropas 

nākotnes veidošanā. 

19.oktobrī Ogres Centrālās bibliotēkas zālē notika pasākums „My Europe Film Festival”, 

kuru organizēja Ogres ESIP, sadarbībā ar jauniešu forumu „AEGEE-Ogre”. „AEGEE-Ogre”, 

būdama „Citizens of Europe” partnerorganizācija, deva iespēju skatīt īsfilmu festivāla „My 

Europe” īsfilmas par dzīvi Eiropā un politiska rakstura filmas, kas uzņemtas Turcijā, Vācijā, 

Latvijā, Polijā, Francijā, Anglijā u.c. Eiropa tiek aplūkota no dažādiem skatupunktiem. Filmas 

stāsta par satikšanos cauri laikam un kultūrām, par tradīcijām, cilvēku raksturiem un cerībām. 

Nepārprotami visas filmas caurvij Eiropa un tās iedzīvotāji. No 16 filmu programmas pasākumam 

tika izvēlētas 9 iespaidīgākās īsfilmas. Pēc filmu noskatīšanās notika aktīva un emocionāla 

diskusija par filmās skartajām tēmām, šīs tēmas krietni papildinot un paplašinot. Neizpalika arī 

konkurss-viktorīna par īsfilmu, Eiropas un Eiropas Savienības tēmu. Pasākumā piedalījās 16 

interesenti, galvenokārt jaunieši.    

19.novembrī piedalījos mums veltītajā svinīgajā pieņemšanā Ārlietu ministrijā, kur ļoti 

sirsnīgā, patīkamā gaisotnē tikos ar kolēģēm no citiem ESIP un EDIP, un kur atzinīgus vārdus 

mūsu darbam teica Ārlietu ministrijas 2.sekretārs, kā arī apmeklēju J.Lūsēna un M.Zālītes 

muzikālās drāmas „Teiksma par Zigfrīdu Annu Meierovicu” jauniestudējumu Latvijas 

Nacionālajā operā, kas man bija spilgts emocionāls baudījums. 

28.novembrī bibliotekāru semināra ietvaros organizēju lekciju „Eiro drošības pazīmes un 

to pārbaude”. Lektors – Latvijas Bankas skaidras naudas eksperts Andris Tauriņš – Kases un 

naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs.  Lekcija ar prezentāciju bija ļoti 

interesanta un lietderīga. To noklausījās reģiona 33 bibliotēku darbinieki. 

6.decembrī piedalījos ES informācijas sniedzēju forumā Ārlietu ministrijā, ko organizēja 

Eiropas Kustība Latvijā, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisijas 
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pārstāvniecību Latvijā. Uzskatu, ka tas bija lietderīgs un deva man ne tikai taustāmus materiālus, 

bet arī idejas turpmākajam darbam un impulsu tālākai sadarbībai. 

 Turpinot Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gada tradīcijas, mūsu 

bibliotēkā turpinās apmācība „Pamatiemaņas darbam ar datoru”. 2.pusgadā  komplektējām 

apmācībai 4 grupas – galvenokārt senioru – ar devīzi „integrācija, sociālā iekļaušana, 

mūžizglītība”.  Apmācībā piedalījās 30 kursanti. 

 Tāpat, turpinot Eiropas gada Cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību izvirzītos 

uzstādījumus, 16 stundas veltīju divu 1.grupas invalīdu individuālai apmācībai mājās – 

„Pamatprasmes darbam ar datoru”. 

       Turpinu piedāvāt apmeklētājiem dažādus bukletus, brošūras, informācijas lapas, 

grāmatzīmes un pastkartes  par ES līdzņemšanai, izmantojot šim nolūkam gan no foruma atvestos, 

gan EU Bookshop (//bookshop.europa.eu) pasūtītos bezmaksas materiālus.      

Turpinās arī grāmatu fonda par ES komplektēšana Eiropas Savienības plauktam 

bibliotēkas lasītavā. Arī šim nolūkam izmantoju vietni //bookshop.europa.eu, pasūtot tur 

piedāvātos bezmaksas izdevumus. Arī turpmāk plānoju izmantot šo iespēju.  

 Par apmeklētāju skaitu grūti spriest, jo ES informācija brīvi pieejama bibliotēkas lasītavā, 

kā arī stendā ārpus lasītavas telpām, kur jebkurš interesents to var paņemt līdznešanai un kur 

informatīvo materiālu klāsts tiek, iespēju robežās, regulāri papildināts, atjaunots, aktualizēts u.tml. 

 Uzziņu skaits gada pirmajā pusē - ~3 uzziņas mēnesī. Plašākās no tām bija par Eiropas 

tiesu sistēmu, izglītības iespējām Eiropā, kā arī eiro. Gada otrajā pusē uzziņu skaits mēnesī ir ~5. 

Pēdējās plašākās uzziņas: par Eiro, Eiropas tiesu, Tiesībsargu, izglītības iespējām Eiropā un 

lauksaimniecības politiku. 

Nr. 

p.k. 

Datums 

 

Pasākumi un aktivitātes 2013.gadā 

1. 29.janvāris Ceļojuma iespaidu pēcpusdiena „Ceļojums uz seno inku zemi Peru". Gids 

Nikolajs Sapožņikovs 

2. 7.februāris 

 

 Avīzes "Nedeļa Ogre" sagatavotā krājuma "Jaunogres vidusskola" 

prezentācija . Autore Natālija Ketnere  

3. 26.februāris Ceļojuma iespaidu pēcpusdiena kopā ar Nikolaju Sapožņikovu. „ No Labās 

Cerības raga un vētru pilsētas Keiptaunas līdz lielākajam Āfrikas dabas 

rezervātam - Krīgera Nacionālajam parkam” 

4. 5.marts- 

5.aprīlis 

„Monētu dienas bibliotēkā” 

balsojums „Mana monēta” par 20 gadu iemīļotāko monētu (5. marts – 5. 

aprīlis) 

aptauja „Latvijas gada monēta 2012” (5. – 20. marts) 

http://www.bookshop.europa.eu/
http://www.bookshop.europa.eu/
http://www.biblioteka.lv/Libraries/ogres-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21333&type=1
http://www.biblioteka.lv/Libraries/ogres-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21333&type=1
http://www.ocb.lv/notikumi/details/177-avzes-qneda-ogreq-sagatavot-krjuma-qjaunogres-vidusskolaq-prezentcija
http://www.ocb.lv/notikumi/details/177-avzes-qneda-ogreq-sagatavot-krjuma-qjaunogres-vidusskolaq-prezentcija
http://www.ocb.lv/notikumi/details/176-2013-02-26-sapoznikovs-celojumu-iespaidi-afrika
http://www.bank.lv/aptauja
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Monētu konkurs-spēle interneta vietnē http://www.letonika.lv/ (14. marts – 7. 

aprīlis) 

5. 18. marts E-prasmju nedēļa. „Fotogrāfiju augšupielāde datorā” 

6. 18.marts E-prasmju nedēļa. „Skype - viens no aktuālākajiem komunikāciju 

veidiem” 

7. 19.marts E-prasmju nedēļa. „Swedbankas pakalpojumi” un konferences tiešraide 

8. 20.marts E-prasmju nedēļa. „SEB bankas piedāvātie e-pakalpojumi” 

9. 20.marts E-prasmju nedēļa. „Skype - viens no aktuālākajiem komunikāciju 

veidiem” 

10. 21.marts E-prasmju nedēļa. „LNB Digitālā bibliotēka” 

11. 22.marts E-prasmju nedēļa. „Iepazīsim mobilās tehnoloģijas un aplikācijas”. Tika 

demonstrēts Apple planšetdators. 

12. 22.marts E-prasmju nedēļa. „Fotogrāfiju augšupielāde datorā” 

13. 22.marts E-prasmju nedēļa. „LNB Digitāla bibliotēka  un Ogres CB elektroniskais 

katalogs” 

14. 26. marts 

 

Ceļojuma iespaidu pēcpusdiena kopā ar Nikolaju Sapožņikovu. Aicinām 

”Ceļojumā uz Paradīzes dārzu – Šrilanku”.   

15. 16.aprīlis OCB kolektīva kopsapulce 

16. 22.aprīlis Fotomākslinieka Edmunda Glūdiņa fotoizstādes „Brīvības piemineklis” 

atklāšana. 

17. 23.aprīlis Ceļojumu iespaidu pēcpusdiena „No saulainās Šrilankas uz vēl saulaināko 

Kubu” - gids N. Sapožņikovs 

18. 24.aprīlis 

 

Seminārs „Veselīgs dzīvesveids un latviskā pirts”, vad. Romualds 

Lamsters 

19. 16.maijs  „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības  

20. 20. maijs Lasītāju un OCB darbinieku vaļasprieku izstāde „Vaļasprieki un hobiji” 

21. 21.maijs „Pirmsatvaļinājumu pikniks” 

22. 20.jūnijs Ogres pašvaldība sveic jaunos sportistus 

23. 28.jūnijs „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

24. 25.jūlijs Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas galveno bibliotēku 

25. 26..jūlijs „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

26. 24.augusts Ogres CB 85. jubilejai veltīts svinīgs pasākums Ogres Kultūras centrā.  

27. 30.augusts „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

28. 13.septembris Dzejas dienām veltīts pasākums „DZEJAS VĀRSMAS MŪSU PILSĒTAI 

JUBILEJĀ", sadarbībā ar Ogres lit. apvienību „Sirdsdoma” 

http://www.letonika.lv/
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29. 14.septembris N.Ketneres projekta „Ogres novada kultūras vēsture”  prezentācija 

30. 27.septembris „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

31 17.oktobris Ineses Virses fotoizstādes „Jūra kopīga un katram sava” atklāšana 

32. 19.oktobris Pasākums „My Europe Film Festival” - īsfilmas par Eiropu un eiropiešiem, 

diskusija, viktorīna 

33. 25.oktobris „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

34. 29.oktobris N.Sapožņikova stāstījums – „Kipra” 

35. 31.oktobris Ogres CB kolektīva ekskursija uz Liepāju 

36. 13.novembris Ogres Centrālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums Ogres novada 

skolām „Ojāram Vācietim – 80” 

37. 13.novembris Bibliotekāru reģionālais seminārs Bauskā 

38. 14.novembris Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākums „Ziema ziemeļos” 

39. 20.novembris Ogres novada Sociālā dienesta krīzes centra „Laipas” jubilejas pasākums un 

izstādes atklāšana 

40. 26.novembris N. Sapožņikovs stāsta par savu ceļojumu – „Japāna” 

41. 29.novembris „Swedbank  i-banka” -  lietotāju apmācības 

42. 11.decembris OCB kolektīva kopsapulce 

43. 12.decembris Pilotseminārs "Elektroniskā vide un e-pakalpojumi". Organizē Kultūras 

informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju, iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, 

Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsts dienestu un LR Uzņēmumu 

reģistru 

44. 27.decembris Kases aparāta kasieru kursi (lasītavas darbiniecēm) 
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Pielikums Nr.2 

Ogres Centrālās bibliotēkas Abonementa darba pārskats 

(sagatavoja Abonementa vadītāja Anna Klaucāne) 

Lasītāju apkalpošana   

Bibliotēkas abonementa darbinieces Māra Zvirgzdiņa, Sarmīte Lāce un Anna 

Klaucāne piedalās ne tikai lasītāju apkalpošanā ar tās daudzveidīgajām izpausmēm, bet arī 

krājuma komplektēšanā un rūpēs par tā kvalitāti un nosargāšanu. Darbs tiek veikts godprātīgi un 

ar lielu atdevi. 

2013. gadā abonementa darbā vērojama tāda pati stabilitāte kā iepriekšējos gados, un tas 

ir noritējis sekmīgi. 

Abonementa lasītāji jau ir pieņēmuši un atzinīgi novērtējuši tās priekšrocības, ko sniedz 

kopš 2006. gada notikušās izmaiņas lasītāju apkalpošanā. Tā ir grāmatu automatizētā izsniegšana,  

čeku saņemšana ar izsniegto grāmatu sarakstu, iespēja iestāties izvēlēto daudz pieprasīto grāmatu 

rindā, kā arī iespēja pasūtīt grāmatas attālināti.  

Abonementa lasītāju apkalpošanas darba rezultāti ir redzami trīs galveno abonementa 

darba rādītāju skaitļos.  

Lietotāji 

Pēdējos 7 gadus reģistrēto lietotāju skaits ir praktiski nemainīgs: 

Lietotāju skaits 

Gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Kopā 2407 2389 2545 2540 2451 2376 2416 

   Pavisam pārskata gadā ir piereģistrējušies 236 jauni lietotāji.      

Lietotāju sastāvā pa vecuma grupām un pēc nodarbinātības veida būtiskas izmaiņas nav 

notikušas, bet  jauniešu īpatsvars joprojām ir vislielākais (26,7%). Jāatzīst, ka šie skaitļi nav 

precīzi, jo ne vienmēr lasītāja mutiski apliecinātais par nodarbošanos atbilst īstenībai un, otrkārt, 

tas ir arī mainīgs lielums. Īpaši tas attiecas uz sadaļu „bezdarbnieki”.   
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Apmeklējumi 

    Salīdzinot pēdējo 7 gadu apmeklējumu skaitu abonementā, var pamanīt tā palielināšanos 

un nostabilizēšanos. No 15 942 apmeklējumiem 2007. gadā tas šogad jau ir izaudzis līdz 22 109 

apmeklējumiem. Stabilitāti uzrāda pēdējie četri gadi. 

  Apmeklējumu skaits 

Gads 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kopā 21080 19354 18450 15942 17980 18391 21530 21301 22112 22109 

    Izsniegumi    

    Lai gan izsniegumu skaitu kopš 2006. gada varētu raksturot kā nostabilizējušos, tomēr pēdējos 

gados ir vērojama neliela tā skaita samazināšanās tendence. To varētu izskaidrot ar to, ka lasītāji 

vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē ir izvēlējušies ņemt mazāku grāmatu skaitu, kā arī ar to, ka 

grāmatu kavētājiem izsniegto grāmatu skaits tiek ierobežots. Jāatzīst, ka ir arī samazinājies jauno 

grāmatu skaits. Pēc jaunajām grāmatām lasītāji nereti ir spiesti gaidīt garās rindās. 

Jauno grāmatu skaits 

Gads 2009 2010 2011 2012 2013 

Kopā 1249 1199 1313 759 708 

Izsniegumu skaits 

Gads    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kopā 77129 76188 71622 68940 68259 73983 75381 73530 70390 68172 

   

Abonementa lasītāju sastāvs  

par 2013.gadu 

Pārējie 
32,6% 

Studenti 
13% 

Strādnieki 
3,8% 

Policijas  
darbinieki 

0,6% 

Pensionāri 
16,6% 

Tehnikumu  
u.c.audzēkņi 

3% 
Medicīnas  
darbinieki 

2,3% 

Mājsaimnieces 
4,3% 

Mācībspēki 
6,5% 

Bezdarbnieki 
5,6% 

Vidusskolēni 
10,7% Uzņēmēji 

1% 
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Darbs ar krājumu 

    Abonementa krājums ir 36 411 (2012.g. – 36 082) vienības.   

    Pastāvīgi tiek veikts darbs pie krājuma attīrīšanas un atjaunināšanas. Ir atlasītas un 

norakstītas 970 (2012.g. – 1247) saturā novecojušas un nolietotas grāmatas.  

    Ir atlasītas 789 (2012.g. – 970) dubletes un pēdējos gados mazizmantotās grāmatas 

pārvietošanai uz krātuves fondu, bet no krātuves uz brīvpieejas fondu – 350 grāmatas. 

    Savukārt, fondā saņemtas 708 (2012.g. – 759) jaunās iespiedvienības.                   

    Ogres novada iedzīvotāji turpina aktīvi piedalīties grāmatu krājuma papildināšanā, 

dāvinot bibliotēkai grāmatas. Kopā dāvinājuma veidā abonementa fondā uzņemtas 458 (2012.g. – 

470) grāmatas, bet pret nolietotajām apmainītas 468 (2012.g. – 701) grāmatas. 

    Atlasot grāmatas gan norakstīšanai, gan pārvietošanai uz krātuves fondu, kā arī izvēloties 

dāvinātās grāmatas, ir bijis nepieciešams tās visas pārbaudīt arī elektroniskajā katalogā. Līdz ar to 

datorā ir skatītas ap 5200 grāmatu. 

    Krājuma saglabāšanu veicina arī jauno grāmatu iesējuma pastiprināšana, kā arī grāmatu 

labošana. Ir atlasītas un nodotas labošanai 372 (2012.g. – 564) grāmatas. 

Uzziņu un informatīvais darbs 

     Šogad ir sniegtas 28 204 (2012.g. – 26 449) uzziņas, un, kā redzams, to skaits ir audzis. 

To varētu izskaidrot ar to, ka lasītāji arvien vairāk uzticas abonementa darbiniecēm un paļaujas uz 

viņu ieteikumiem, tāpēc arī biežāk lūdz padomu. Abonementa apmeklētāji saņem viņus 

interesējošās ziņas gan par izdevumiem, gan par abonementā piedāvātajiem pakalpojumiem. Tās 

tiek sniegtas gan mutiski (arī telefoniski), gan arī praktiski. Attālinātajiem lietotājiem tiek parādīts 

ceļš, kā pasūtīt grāmatas, savukārt, jaunajiem lasītājiem tiek izklāstīti galvenie bibliotēkas 

noteikumi. Bibliotēkas lietotāji uzziņas materiālus saņem arī izdrukas veidā. Tās ir galvenās ziņas 

par bibliotēkas darbu grāmatzīmes veidā, saīsināts bibliotēkas noteikumu izklāsts jaunajiem 

lietotājiem, uzziņas materiāls par attālināto grāmatu pasūtīšanu. Ziņas šajos materiālos tika 

pārskatītas un atjaunotas. 

    Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad ir izveidots saraksts par 2012. gadā izdotajām 

Ogres Centrālajā bibliotēkā lasītākajām grāmatām. 

    Abonementa darbinieces ir piedalījušās arī bibliotēkas rīkotajās lasītāju anketēšanās. 

Sniedzām atbalstu augstskolu studentiem bibliotēkas lasītāju anketēšanā.   

SBA 

    Arī šogad abonementa lasītāji ir izmantojuši Starpbibliotēku abonementa (SBA) sniegto 

iespēju saņemt grāmatas no LNB. Tās ir 16 grāmatas. 

     Savukārt, no abonementa uz citām Latvijas bibliotēkām, un tās ir, galvenokārt, Ogres 

novada un Ogres reģiona mazpilsētu un pagastu bibliotēkas, tika izsniegti 234 (2012.g. - 222) 

dokumenti. Šogad visaktīvāk grāmatas no abonementa ir pieprasījušas Ciemupes, Lielvārdes un 
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Madlienas bibliotēkas. OCB no citām Ogres novada un reģiona bibliotēkām ir saņēmusi 11 

(2012.g. – 24; 2011.g. – 6) grāmatas.  

Bibliotēka Grāmatu 

skaits 

2011.gadā 

Grāmatu 

skaits 

2012.gadā 

Grāmatu 

skaits  

2013.gadā 

Birzgale 21 4 3 

Ciemupe 38 25 66 

Ikšķile 38 19 16 

Jumprava 3 11 1 

Krape 19 9 7 

Ķegums 8 12 10 

Ķeipene 82 32 3 

Laubere - - - 

Lēdmane 2 2 - 

Lielvārde, pilsētas 18 29 36 

Lielvārde, bērnu - 8 18 

Madliena 6 18 30 

Mazozoli 18 11 - 

Meņģele 28 6 - 

Ogresgals 16 20 20 

Rembate - 1 - 

Suntaži - 12 7 

Taurupe - 3 3 

Tīnūži 5 - 14 

Kopā 302 222 234 

Lasītāji ar īpašām vajadzībām 

     Ogres Centrālās bibliotēkas abonementa pakalpojumus ir izmantojuši 3 redzes invalīdi. 

Viņu vajadzībām no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas saņemti 10 (2012.g. – 5) CD ierakstos 

ierakstīti daiļdarbi. Kopā saņemtas 13 (2012.g. – 6) CD formātā. Tie ir 8 darbu izsniegumi 

audiokasetēs un 5 darbu  izsniegumi CD ierakstos.  

Darbs ar parādniekiem 

    Regulāri, neatlaidīgi un pārdomāti veiktais darbs ar  lielākiem vai mazākiem grāmatu 

nodošanas termiņa kavētājiem pēdējos gados ir nesis augļus. Pirmkārt, to skaits nepalielinās un, 

otrkārt, ir vērojama kavēšanas laika samazināšanās. Parādnieki ir saņēmuši ap 2050 telefona 

zvanu un īsziņas ar interneta starpniecību. 
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    Ir nosūtītas 466 (2012.g. – 408) vēstules e-pastā. Rezultātā ap 83% no šiem kavētājiem 

savu parādu ir nokārtojuši. 

    Pēc atgādinājumiem parādus nokārtojuši 546 (2012.g. – 433) parādnieki. No tiem 383 

(2012.g. – 273) tekošā gada un 163 (2012.g. – 160) iepriekšējo gadu parādnieki. 

Pasākumi, kursi, lasītāju klubiņš 

    Ogres Centrālajā bibliotēkā rīkoto pasākumu mērķis ir pozitīvā tēla radīšana par 

bibliotēku, informēšana, izglītošana, izklaidēšana. Šo mērķu sasniegšanā abonementa darbinieces 

piedalās ik dienas, jo lasītāju apkalpošana ir darbs ar publiku. Savu iespēju robežās esam 

piedalījušās bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Tie ir gan literārie, gan neliterārie pasākumi, kā arī 

pasākumi bibliotekāriem, piemēram:  

    E-prasmju nedēļa martā (18.-23.III). 

    Tradicionālā Ogres rajona Kultūras darbinieku diena 18.aprīlī. 

    Bibliotēku nedēļa aprīlī (22.-28.IV). 

    Ogres novada literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” kopā ar bibliotēku rīkotais 

pasākums septembrī.  

    Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros tēmai „Ziema ziemeļos” veltītais vakars 14. 

novembrī. 

    Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgu 25. jūlijā. 

    Piedalīšanās Ogres novada Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Nikolaja Sapožņikova 

ceļojumu iespaidu stāstījumu vakaros ziemas mēnešos. 

    Abonementa darbinieces ir piedalījušās arī dažādos semināros un kursos, piemēram, 

seminārs veltīts eiro prezentācijai, darba sezonas noslēguma seminārs 30.maijā Madlienā, Alises 

padziļinātie kursi cirkulācijā (Māra Zvirgzdiņa). 

    Savu darbību turpināja bibliotēkas lasītāju klubiņš (7 tikšanās reizes), kura dalībnieces 

joprojām ir aktīvas bibliotēkas pasākumu apmeklētājas un savā veidā piedalās bibliotēkas 

popularizēšanā. 

    Noformēšanas darbs 

    Tiek turpināts darbs (uzsākts 2011.g.) pie krātuves fonda grāmatu muguriņu aplīmēšanas 

ar sarkanām uzlīmēm  lasītāju pieprasītajām un izsniegtajām grāmatām. Šogad ir aplīmētas 277  

grāmatas. 

    Tiek turpināta detektīvžanra (kopš 2009. gada) un fantastikas žanra (kopš 2012. gada) 

grāmatu marķēšana ar īpašām atzīmēm. 

    Ir izlaboti, izveidoti un sagatavoti uzziņas materiāli par bibliotēkas piedāvājumu 

lasītājiem.  

    Turpinās darbs pie novecojušo lasītāju formulāru izņemšanas tiem lasītājiem, kuri tiek 

pārreģistrēti, kā arī tiem, kuri bibliotēkas abonementu nav apmeklējuši pēdējos piecus gadus. Tie 
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ir 356 formulāri. Viņu dati, ja vien viņi nav palikuši kā lasītavas vai bibliobusa apmeklētāji, ir 

tikuši dzēsti arī elektroniskajā katalogā.  

    Ir izgatavotas 562 jaunas laminētās lasītāju kartes. 

  Secinājumi 

     Zināmā mērā noturīgie galvenie abonementa darba rādītāji – reģistrēto lasītāju skaits, 

apmeklējumi un izsniegumi, arī šogad apliecina lasītāju uzticību grāmatai un bibliotēkai. 

    Abonementa lietotāji ir jau pieraduši pie automatizētās grāmatu izsniegšanas, čeku 

saņemšanas, kā arī pie  pārējiem jauninājumiem, piemēram, iespējas pagarināt, pasūtīt un rezervēt 

grāmatas attālināti. 

    Bez novada pašvaldības un bibliotēkas vadības atbalsta abonementa darbs nevarētu noritēt 

tik sekmīgi, kā tas ir bijis šogad: mierīgi un stabili. 
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Pielikums Nr.3 

 

 

Bibliobusa darba pārskats 

1. Darbības vispārīgs raksturojums 

Tāpat kā visus iepriekšējos gadus, Ogres Centrālās bibliotēkas (turpmāk – OCB) bibliobuss 

darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novados, apkalpojot lasītājus 12 pagastos. Bibliobusa darbības 

mērķis – apkalpot lasītājus pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. Atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, 

tiek precizēti maršruti, un lasītāji tiek apkalpoti vienu reizi mēnesī noteiktā mēneša dienā un laikā, kas 

lasītājiem ļauj pārliecinoši zināt – bibliobuss būs.  

2. Bibliobusa pakalpojumu pieejamība 

Ir iedzīvotāju kategorijas, kurām nav iespējas apmeklēt pagastu bibliotēkas, piemēram: 

pensionāri, ģimenes ar maziem bērniem, invalīdi, kuru dzīvesvietas atrodas tālu no pagastu centriem, 

kur nav sabiedriskā vai arī cita veida transporta. Tāpēc bibliobusa pieturas bieži vien ir pie pašām 

mājām: Lejieši, Liepkalni, Rudiņi, Vatrāne, Muiža vai arī bijušajos kolektīvo saimniecību centros: 

Vērenē, Zādzenē, Lobē u.c. Bibliobusa darbinieku rīcībā ir mobilais telefons, kas nodrošina iespēju 

operatīvi sazināties ar lasītājiem – īpaši ziemas periodā, norādot par izbraukšanu no iepriekšējās 

pieturas, kas ļauj lasītājiem ierasties pieturā tieši laikā. 

Gada laikā lasītāji tika apkalpoti četros novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no 

tiem vienreiz mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 34 pieturvietās. 

2013.gada lasītāju skaits pa maršrutiem: 

Maršruts 2013.gads 2012.gads 

1.pilsētas maršruts 50 54 

2.pilsētas maršruts 44 46 

1.novadu maršruts 42 43 
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2. novadu maršruts 38 40 

3. novadu maršruts 45 50 

4. novadu maršruts 49 54 

Kopā: 268 287 

 2013.gadā, neskatoties uz to, ka bibliobusa apmeklētāju pulkam pievienojās 8 jauni lasītāji, 

tomēr kopējais skaits ir samazinājies par 19. Tajā skaitā, 5 lasītāji no 1.pilsētas maršruta šobrīd lasa 

Centrālās bibliotēkas abonementā, jo bibliobusa fondā nav tik liela izvēle nozaru literatūrā. 4 lasītāji 

ir aizgājuši aizsaulē, trijiem veikta acu operācija, 3 ģimenes mainījušas dzīvesvietu un 2 lasītāji ir 

atraduši darbu, tādēļ nevar dienas laikā apmeklēt bibliobusu. Lasītāju skaits pa vecuma kategorijām: 

pensijas vecuma – 149, 40 līdz 60 gadi – 73, 20 līdz 40 gadi – 32, 7 līdz 20 gadi – 6, pirmsskolas 

vecuma – 8. Lasītāju skaits pēc nodarbinātības: pensionāri – 149, strādājošie – 24 (t.sk.medicīnas 

darb.-4), bezdarbnieki – 40, mājsaimnieces – 41, skolēni un pirmsskolnieki – 14. 

Grāmatu izsniegums bibliobusā 2013.gadā ir 16152 eksemplāri, tai skaitā 2007 žurnāli, tātad 

katrs lasītājs gadā vidēji izlasījis 60,2 grāmatas vai žurnālus (2012.gadā – 48,6), apmeklējumu skaits 

ir palielinājies – 2824 (2012.g. – 2628), katrs apmeklētājs bibliobusu apmeklējis 10,5 reizes (2012.g. 

– 9,2)gadā. Tomēr ir daži lasītāji, kuri apmeklē bibliobusu neregulāri, piemēram, tālbraucēji šoferi. 

Lai uzskatāmāk redzētu lasītāju intereses, tiek uzskaitīts grāmatu izsniegums pa nozarēm, 

atainojot lasītāju interešu dažādību. Lai arī bibliobusa lasītāju vairākums šobrīd ir pensionāri, iepriekš 

viņi ir bijuši dažādu profesiju pārstāvji, un viņu intereses joprojām ir ļoti daudzpusīgas. Vēsturisko 

tēmu grāmatu izsniegums ir 636, pieprasītas tēmas ir Latvija kara gados, latviešu leģionāri,  populāri 

ir arī žurnāli „Ilustrētā Vēsture” un „Ilustrētā Zinātne”. Tiek lasītas arī grāmatas par garīgās dzīves 

filozofiju, psiholoģiju. Ir arī interese par ceļojumiem (izsniegtas 398 grāmatas), tiek lasītas arī 

grāmatas par mākslu un iemīļotiem aktieriem – 263. Un joprojām daudz tiek lasīta daiļliteratūra, 

krimināla rakstura grāmatas. Pavasara un vasaras periodā vairāk pieprasa grāmatas par dārzkopību, 

ēdienu un krājumu ziemai gatavošanu, rokdarbiem. Skolēnu ieteicamās literatūras pieprasījums tiek 

nodrošināts pamatā no OCB Bērnu literatūras nodaļas krājuma. 2013.gadā bibliobusa lasītājiem 

atteikto pieprasījumu skaits pavisam bija 313, kas tika nodrošināti no OCB grāmatu krājuma. 

Regulāri tiek iekārtotas grāmatu un žurnālu izstādes. 2013.gadā – „Līgo, līgo vasariņa”, 

„Vasara – ziedu laiks”, „Brīnumainā dzīvnieku pasaule”,  „Tikai ēdamās sēnes!”, „Ēdīsim garšīgi un 

veselīgi!”, „ Silti adījumi visai ģimenei”. Bibliobusa lasītāji ir gandarīti par to, ka viņi nav aizmirsti 

un bibliobusa jubilejas izstādes fotogrāfijās joprojām ir redzams viņu ceļš pie grāmatas.  

Bibliobusa pieturās, kurās ir atvēlēts lielāks laiks lasītāju apkalpošanai, apmeklētāji ļoti 

labprāt apmainās domām par izlasīto, kā rezultātā radās ideja Lobē organizēt disputu par Dainas 

Avotiņas romānu „Dzērvju svētība”. Disputā pagaidām piedalījušies 8 lasītāji, bet lasīšana un 

vērtēšana vēl turpinās.  

3.Darbs ar krājumu 
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Bibliobusa grāmatu krājuma komplektēšana notiek atbilstoši lasītāju pieprasījumam un 

ievērojot finansu iespējas. Lasītāju pieprasījumu apmierināšanā ir laba sadarbība ar OCB nodaļām.  

Grāmatu krājums tiek regulāri pārskatīts un izvērtēts: tiek norakstītas lasītāju nolietotas, pēc 

satura novecojušas, profilam neatbilstošas (maz lasītas) grāmatas. Pieprasītākās grāmatas tiek labotas. 

Ļoti labprāt lasītāji ņem arī iepriekšējo gadu žurnālus, kuros atrod daudz viņus interesējošus faktus, 

notikumus un rakstus par ievērojamu cilvēku dzīvi.  

4. Finansiālais nodrošinājums 

2013.gadā finansējums bibliobusa  krājuma papildināšanai bija tikai Ogres novada 

pašvaldības līdzekļi – 616,34 Ls (2012.gadā – 519,93 Ls). 

Iegādāto grāmatu skaits – 81 eksemplāri (2012.gadā – 77 eks.). Bibliobusa grāmatu krājums: 4205 

eksemplāri grāmatu. Krājuma apgrozība – 3,8. 

5. Bibliobusa publicitāte 

OCB mājas lapā www.ocb.lv sadaļā www.ocb.lv/bibliobuss ir atrodama informācija par 

bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laikiem. 2013.gadā Ogres Centrālā bibliotēka svinēja 85 gadu 

jubileju, kura tika atzīmēta augustā pilsētas svētku laikā. Lai interesentus iepazīstinātu ar bibliobusu, 

tas tika novietots pilsētas centrā Bērzu alejā, kas deva iespēju svētku dalībniekiem iepazīties ar OCB 

piedāvāto bibliobusa pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. Šajā dienā bibliobusu apmeklēja 

aptuveni 100 interesenti, kuri bija pārsteigti par tā iekārtojumu un izteica lielu paldies, ka tiek domāts 

par lauku ļaudīm, nodrošinot tos ar iespēju lasīt grāmatas.   

Kopumā 2013. gada darba bilance OCB bibliobusam ir bijusi pozitīva. Jo iedzīvotāju 

atsaucība priecē, un lasītāji joprojām ļoti gaida tā ierašanos katrā pieturā, priecājas par grāmatām un  

cer, ka bibliobuss turpinās apciemot viņus arī turpmāk. Ņemot vērā to, ka lielajam vairumam šo 

lasītāju nav citas iespējas tikt pie kārotās grāmatas, šis pakalpojums viņiem ir ļoti nepieciešams. 

 

 

30.01.2014   Bibliobusa bibliotekāre  Ruta Iranoviča           

  

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
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   Pielikums Nr.4 

Grāmatsējējas veikums 

Bibliotēka Sašūtas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Sašūtas, 

apvilktas 

ar līmplēvi 

(eks.) 

Aplīmētas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Aplīmētas 

grāmatu 

muguriņas 

(eks.) 

Labotas 

(eks.) 

Kopā  

(eks.) 

Ogres CB 356 195 168 598 344 1661 

OCB 

Bērnu 

nodaļa 

124 128 64 437 214 967 

Bibliobuss 14 4 10 41 17 86 

Ciemupes 

bibliotēka 

36 35 35 104  210 

Ogresgala 

bibliotēka 

84 51 30 178 21 364 

Ogres 

novada 

bibliotēkas 

99 65  23 39 226 

Lielvārdes 

novada 

bibliotēkas 

20 30   78 128 

Kopā: 733 508 307 1381 713 3642 

 

Grāmatsējēja    Ligita Dundure 


