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I. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

        2014.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, nevalstiskajām organizācijām. Gads bija 

nozīmīgs ar faktu, ka Bibliotekāru kongresā mūsu kolēģe, Ogresgala bibliotēkas vadītāja Jūsma 

Siliņa saņēma augstu apbalvojumu – titulu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Viņa ir trešā 

šī titula nesēja mūsu reģionā. Šī apbalvojuma lielākā vērtība – tam izvirza nevis kolēģi vai 

priekšniecība, bet lasītāji. 2014.gadā Ogres novada Krapes 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, 

pēc akreditācijas komisijas ieteikuma, pieņemta bibliotekāre darbam ar bērniem un pusaudžiem, 

pagaidām tikai pusslodzē.  

          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.    

         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. Noslēgts līgums arī ar Ogres 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 reģiona 

iedzīvotājiem tiek sniegti regulāri, saskaņā ar grafiku. Par bibliobusa darbību vairāk pielikumā 

nr.3.  

Lai uzzinātu, ko par Ogres Centrālo bibliotēku, tās telpām un sniegtajiem pakalpojumiem 

domā mūsu bibliotēkas apmeklētāji, vairākus mēnešus noritēja pētījums, kura ietvaros viņi tika 

aicināti aizpildīt apjomīgu anketu. Tika saņemtas gandrīz 200 anketas. Lai gūtu priekšstatu par 

mūsu bibliotēkas pakalpojumu un telpu izmantošanas paradumiem, minētā pētījuma ietvaros tika 

veikta arī bibliotēkas lietotāju novērošana, kas ietvēra lietotāju uzvedības vērošanu dabiskajos 

apstākļos, t.i., OCB telpās pakalpojumu izmantošanas laikā. Pētījuma rezultāti ir apkopoti, un ar 

tiem iepazinušies bibliotēkas darbinieki, gūstot lasītāju viedokli par līdz šim veikto, kā arī daudzas 

ierosmes pakalpojumu un vides uzlabošanai, pārmaiņām. Materiāls, kas pauž mūsu pakalpojumu 
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izmantotāju, tātad objektīvu, viedokli, būs ļoti noderīgs, iespējams, sarežģītajā bibliotēkas ēkas 

problēmas risināšanā.  

         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 13.Grāmatu svētki šoreiz notika Lauberē, 3.oktobrī. Svētku 

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

Galvenā svētku norises vieta – Lauberes kultūras nams, bet pasākumi notika arī pamatskolā. 

Svētkos piedalījās ne tikai vietējā pagasta iedzīvotāji, bet arī citu novadu iedzīvotāji, ierodoties ar 

personīgo vai pašvaldības  nodrošinātu transportu. Kopējā saņemto dāvinājumu summa EUR 

3096,11, t.sk., dāvanu kartes par EUR1080,00, bet grāmatas – par EUR2016,11.  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. 

 

 

II. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 (sagatavoja Ogres CB Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Janīna Metlāne) 

 

  Ogres CB krājuma komplektēšanas un organizācijas politika balstās uz izstrādāto  koncepciju 

(2010), kas paredz visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanu. Filiālbibliotēkām 

(Ogresgals, Ciemupe) un  Bērnu nodaļai ir savas krājumu attīstības koncepcijas un darbinieki, kuri 

atbild par jaunieguvumu iegādi.    

Ogres Centrālā bibliotēka jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī, galvenokārt, 

Zvaigznes ABC, Jāņa Rozes un Ogres Auseklis grāmatnīcās, izdevniecībā Kontinents, i/k „Virja” 

un „Avots PR”, Janus grāmatu bāzē. 

           2014.gadā nodaļas darbinieki apstrādāja iespieddarbus Ogres Centrālajai bibliotēkai un tās 

bibliobusam, Bērnu nodaļai, Ogresgala un Ciemupes bibliotēkām. Pašvaldības līdzekļi grāmatu 

iegādei (Ogres CB un tās filiālbibliotēkām) bija  plānoti gadā 15 225 EUR, bet gada beigās 

papildus tika piešķirti 3000 EUR, tātad, kopsummā grāmatu iegādei izlietoti 18225 euro.  

           Dāvinājumus no privātpersonām apstrādei pieņemam ar stingru atlasi. Uzņemti 446 

eksemplāri. Tās dāvinājumu grāmatas, kas netiek ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām reģiona 
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bibliotēkām, ievietotas Apmaiņas fondā vai plauktā – Lasītājs lasītājam, kas ir ļoti populārs OCB 

apmeklētāju vidū.  

           No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti visām reģiona pašvaldību bibliotēkām. 

Atsevišķus dāvinājumus nododam arī skolu bibliotēkām.        

 Centrālā  

bibliotēka 

Bērnu nodaļa Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības 

līdzekļi  

994 9829.19 807 4635.62 346 2632.32 137 1155.31 

Dāvinājumi 370 1542.05 136 676.87 89 414.23 34 204.86 

Projekti (VKKF)  - -   - - 14 106.30 

Atvietotas 9 48.79 31 143.01 - - - - 

KOPĀ 1374 11420.0

3 

974 5455.50 436 3049.89 185 1466.47 

                Iegādātie (OCB un Bērnu nodaļai) 2014.gadā izdotie eksemplāri pa zinātņu nozarēm: 

Vispārīgā nodaļa - 10 

Filozofija - 38 

Teoloģija - 11      

Sabiedriskās zinātnes – 40 

Matemātika un dabaszinātnes – 11 

Medicīna - 36 

Tehniskās zinātnes – 60 

Lauksaimniecība – 24 

Māksla – 53 

Sports – 2 

Valodniecība – 7 

Literatūrzinātne – 8 

Ģeogrāfija – 10 

Vēsture – 27 

Daiļliteratūra - 628 

Bērnu literatūra - 380 

          Gada laikā notikusi arī iespieddarbu kustība no fonda uz fondu. Pavisam pārcelti 437 

eksemplāri. 

         Norakstīti no Ogres Centrālās bibliotēkas krājuma - 2190, bērnu nodaļas - 1084, Ogresgala 

- 209, Ciemupes -126 eksemplāri.  

          Pēc iesniegtajiem sarakstiem no elektroniskā kopkataloga izslēgti 110 eks. – Mazozolu, 

Rembates un Tomes bibliotēkām. 
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           Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai un sava krājuma atjaunošanai aktīvi izmanto 

Ogres CB, Ķeipenes, Suntažu, Lielvārdes bibliotēkas. Šobrīd krājumā ir 2819 eksemplāri, kuri 

atspoguļoti elektroniskajā katalogā. 

          Ogres CB elektroniskais kopkatalogs. 

           Uz 2015.gada 20.janvāri elektroniskajā katalogā ir 65 943 (+ 2636) ieraksti ar  

373 121 (+ 24 742) eksemplāriem. 

           Birzgales pagasta bibliotēka vēl nestrādā ar BIS Alisi, tāpēc nodaļā tika iesniegti saraksti, 

pēc kuriem pievienoti 156 eksemplāri. 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.  

         Sadarbojamies ar pagastu un skolu bibliotekāriem, kuri ikdienā neveido aprakstus. Veidojam 

aprakstus pēc iesniegtajiem sarakstiem pa e-pastu, lai viņiem nebūtu jāiedziļinās aprakstu 

veidošanas niansēs un ietaupītu laiku.  Līdz ar to tiek panākta arī vienveidība aprakstu veidošanā, 

kā arī priekšmetu un atslēgvārdu piešķiršanā, arī veidojot savienojumus ar autoritatīvajiem 

ierakstiem.  

          Izveidoti 242 apraksti pēc Ikšķiles vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Ogresgala 

pamatskolas, Tīnūžu, Ķeguma,  Mazozolu, Tomes, Taurupes Rembates, Lauberes, 

Meņģeles, Suntažu, Krapes, Birzgales, Lēdmanes, Ķeipenes bibliotēku pieprasījuma.           

          Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās tuvojas noslēgumam. Uz 

2014.gada beigām vēl tikai dažās bibliotēkās krājums nav pilnībā ievadīts elektroniskajā katalogā: 

Ķeguma novada bibliotēkā – 91.5 %    

Madlienas bibliotēkā – 94.5 % 

Lāčplēša bibliotēkā – 94.7 % 

Krapes bibliotēkā – 96.8 % 

Birzgales bibliotēkā - 58,7%, jo bibliotekāre nestrādā ar BIS Alisi. Kopkatalogā ir ievadītas 

grāmatas, kuras ienākušas bibliotēkā no 2001.gada (pēc iesniegtajiem sarakstiem).  

            Domāju, ka 2015.gadā rekataloģizācija visās Ogres reģiona bibliotēkās tiks pabeigta.                     

            Novadpētniecības datu bāzē uz 2015.gada 20.janvāri ir 18 917 ieraksti. Tātad 2014.gadā 

izveidoti 599 ieraksti. Joprojām tiek apkopota informācija par visu reģionu - Ogres, Lielvārdes, 

Ķeguma un Ikšķiles novadiem. Tiek strādāts pie Novadnieku kalendāra izveidošanas. Pastiprināti 

tika strādāts ar izmaiņām lokālajos atslēgvārdos un priekšmetos, kurus izmanto tieši 

Novadpētniecības datu bāzē. 

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

aktuāla. Darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi.  
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           2014.gada novembrī tika veikta krājuma inventarizācija Ogres novada Mazozolu 

bibliotēkā. Tajā piedalījās trīs IRAN darbinieki. Pēc inventarizācijas rezultātiem tika precizēta un 

sakārtota Mazozolu bibliotēkas krājuma uzskaite.  

           Ogres reģiona skolu bibliotēkas. 

                  Šobrīd reģionā ar BIS Alisi nestrādā Ķeguma vidusskolas (filiāle Rembatē) bibliotēka 

un Madlienas vidusskolas bibliotēka, kā arī Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu, 

Meņģeles pamatskolu bibliotēkas.  

Ķeipenes pamatskolas bibliotēka uzsākto krājuma ievadīšanu elektroniskajā kopkatalogā 

diemžēl neturpina. 

Bibliotēka 

 

Ar kādu moduli strādā Ievadīto eks. skaits uz 

01.01.2015. 

Ogres novads   

Ogres ģimnāzija Kataloģizācija; 

Komplektēšana   

26607 

Ogres sākumskola Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

15698 

Ogres tehnikums Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

40597 

Jaunogres vsk. Kataloģizācija  11199 

Ogres 1.vsk. Kataloģizācija 

Komplektēšana 

11676 

Ogresgala pamatsk. Kataloģizācija 

Komplektēšana 

2576 

Madlienas vidusskola Kataloģizācija              1 

Ķeipenes pamatsk. Kataloģizācija 283 

Suntažu vsk. Kataloģizācija 4174 

   

Lielvārdes novads   

Lielvārdes vsk. Kataloģizācija 7054 

Lielvārdes pamatsk. Kataloģizācija 

Komplektēšana 

8539 

Jumpravas vsk. Kataloģizācija 2672 

   

Ikšķiles novads   
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Ikšķiles vsk. Kataloģizācija; 

Komplektēšana  

6158 

Tīnūžu pamatsk. Kataloģizācija                                    3321        

KOPĀ:  140 837 

  2014.gadā pievienoti 15 282 eksemplāri.    

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 Alisē – Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. Tika sniegtas 

gan individuālas konsultācijas, gan ziņojumi semināros.                                                       

Periodikas izdevumus daudzveidīgā klāstā piedāvā visās reģiona bibliotēkās. To abonēšanai 

izlietoti reģionā vidēji 22,6% no finansējuma krājuma papildināšanai. Laikraksti tiek abonēti 

samērā maz, jo pieprasījums pēc tiem neliels, un aizvien aktīvāk 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 21 252 dokumenti, t.sk., 12 325 grāmatas. Jaunieguvumu skaits 17 865 (2013.gadā 

17 964), t.sk., 9280 (2013.gadā 9779) grāmatas. Krājums  kļuvis mazskaitlīgāks (2013.gadā 263 

134, 2014.gadā 260 736), bet kvalitatīvāks. Tā kā izsniegums visos novados reģionā skaitliski 

samazinājies,  arī krājuma apgrozība nedaudz samazinājusies (2013.gadā 1,73, 2014.gadā 1,71). 

Izsniegumu skaitu ietekmēja krājuma inventarizācija vairākās  bibliotēkās, remonts Madlienas 

bibliotēkā.   

Reģionā kopumā  tabulā atspoguļotie galvenie skaitliskie darba rādītāji pārskata gadā ir 

mainījušies nedaudz.  Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vērojama lietotāju skaita 

samazināšanās. Samazinājies apmeklējumu skaits un izsniegums bērniem, lai gan bērnu skaits 

nedaudz pieaudzis. 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.  

 2011. 2012. (nav 

pieejami Ikšķiles 

novada dati) 

2013. 2014. 

Lietotāji 14 636 12 721 14 069 13 893 

t.sk., bērni 6090 5645 5988 6055 
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Apmeklējumi  261 807 

t.sk.,virtuālie 

32558 

212 608 

t.sk., virtuālie 

20425 

240 450 

t.sk.,virtuālie 

32 857 

242 408 

t.sk., virtuālie 

38 744 

t.sk., bērni 110 815 95 811 98483 90 270 

Izsniegums  504 198 417 847 455 264 446 739 

t.sk., bērni 197 792 169 593 183 783 180 236 

2014.gadā bērni ir 43,6% (2013.gadā - 42,6%) no kopējā lietotāju skaita, un viņu apmeklējums 

veido  37,2% (2013.gadā - 41%), bet izsniegums bērniem – 40,3% (2013.gadā - 40,4%) no kopējā 

skaita.  

Bibliotēku apmeklējumu kopējais skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis par 1958, 

bet fiziskais apmeklējums samazinājies (-3929), toties pārskata gadā  pieaudzis virtuālo 

apmeklējumu skaits (+5887) .  

Reģiona publisko bibliotēku skaitliskie rādītāji 
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Krājuma apgrozība   
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2014.gads 

 

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums novados (%) 

 

 

 

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 pilnā slodzē, līdz ar to pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumi kļuvuši pieejamāki.   

Bibliotēku  pieejamības jomā problemātiski nodrošināt telpu fizisku pieejamību, bet 

automatizētas izsniegšanas ieviešana virknē bibliotēku (Ogres CB, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, 

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

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

grāmatu elektroniskajā rindā. Gada nogalē, decembrī, Ogres CB lasītāju ērtībai ieviesām jaunu 

iespēju – grāmatu nodošanu ārpus bibliotēkas darba laika - grāmatu nodošanas iekārtu, kas jau 

izpelnījusies apmeklētāju atzinību.  

Ogres 
novads; 

8247

Ikšķiles novads; 
1602

Ķeguma novads; 
1147

Lielvārdes novads; 
2897

21,8
16,8 18,2

28,7
22,3

17 18,3

26

Ogres novads Ikšķiles novads Ķeguma novads Lielvārdes novads

2013 2014
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Lasītājiem, kuri kādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, grāmatas tiek piegādātas 

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

dienestu. 

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

dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no datubāzēm.  

Uzziņu un informācijas darbs ir nemainīgi aktīvs – lietotājiem nepieciešamās uzziņas 

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

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

datu bāzes, 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 

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. Par 

bibliobusa darbību vairāk pielikumā nr3.  

Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā  SBA pakalpojumu, un tā  izmantošana pēdējā 

gadā pieaugusi par 28% salīdzinājumā ar 2013.gadu.  
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IV. Darbs ar bērniem un jauniešiem (sagatavoja Ogres CB  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”. 

Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkā ir bērnudārzu audzēkņi, tas veicinājis 

pirmskolas vecuma bibliotēkas lietotāju skaita pieaugumu. 2 reizes mācību gada laikā bibliotēku 

apmeklēja 1.-4.klašu skolēni.  Ar pasākumu un konkursu palīdzību piesaistījām arī vidējo un 

vecāko klašu skolēnu interesi par bibliotēku. 

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

www.ogrenet.lv, www.ogresfakti.lv    

DARBS AR KRĀJUMU 

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

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

Ogres CB Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai sastāda 47% 

no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem grāmatu iegādei.  Grāmatas komplektējām  Zvaigzne 

ABC un  J. Rozes grāmatnīcās. Ļoti iepriecina sadarbība ar uzņēmumu Virja. Tas nodrošina plašu 

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

2014. gadā krājums papildināts par 1293  vienībām, norakstītas 1084. Saņemto žurnālu 

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

2009 – 535, 2010 – 390, 2011 – 338, 2012 - 374 , 2013 – 330, 2014 - 319  

Katru gadu iegādājamies grāmatas arī angļu valodā (2014 – 74), jo pieprasījums pēc tām 

pieaug.  

Galvenie skaitliskie rādītāji Ogres CB Bērnu literatūras nodaļā 
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Bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju  skaits +30 

 

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

pilsētā nav samazinājies, tāpēc arī šie rādītāji ir palikuši pozitīvi. Ļoti aktīvi darbojamies ar 

jaunākā skolas vecuma bērniem – aicinām klašu grupas uz bibliotēku, sagatavojam ieteicamās 

literatūras sarakstus vasaras lasīšanai, kuros iekļaujam iepriekšējo gadu bērnu žūrijas pirmo trīs 

vietu ieguvušās grāmatas.  

Apmeklējums +937 

 

Jaunāko klašu skolēni ir aktīvi WIFI lietotāji, kuri bieži apmeklē bibliotēkas lasītavu, 

izmantojot iespēju spēlēt spēles savos telefonos, komunicēt ar saviem vienaudžiem. Aizvadītajā 

gadā M.Stārastei tika veltīti 34 pasākumi, līdz ar to arī apmeklējumu skaits pieauga. 

Izsniegums +1281 

 

 Šis process ir diezgan neprognozējams. Tas ir saistīts ar skolas programmām, ar to cik 

skolotāji bērniem liek lasīt. Mēs cenšamies bērnus piesaistīt lasīšanai, tomēr jaunākajās klasēs 
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galvenā autoritāte skolēniem ir audzinātāja. Ja analizējam lasīšanu paralēlajās klasēs, tad redzam, kur 

ir prasīgāks skolotājs, tur arī bērni lasa vairāk. 

Ogres CB bērnu literatūras nodaļas 

Krājuma apgrozība 4  

Lasītāja vidējais apmeklējums 11 

Vidējais izsniegums 45 

VEIKSMĪGĀKĀS LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES OGRES CB 

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ 

2013. gadā 174 – pasākumi ( apmeklējums 3145), izstādes – 47 

2014.gadā – 195- pasākumi (apmeklējums 7327) , izstādes 41 

Lai iegūtu precīzāku priekšstatu par Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāju bibliotēkas 

pakalpojumu un telpu izmantošanas paradumiem, OCB darbības un nodrošinājuma novērtēšanas 

ietvaros tika veikta bibliotēkas lietotāju novērošana, kas ietvēra lietotāju uzvedības vērošanu 

dabiskajos apstākļos, t.i., OCB telpās pakalpojumu izmantošanas laikā. 

Metode - slēpta strukturēta novērošana lietotājiem dabiskajā vidē, kuru veica bibliotēkas 

darbinieki. 

Mērķis - uzzināt un apkopot informāciju par to, ko OCB lietotāji dara, nevis, ko viņi domā. OCB 

darbības un nodrošinājuma novērtēšanas ietvaros novērošanas laikā iegūtā informācija būs 

noderīga, kombinējot to ar vienlaicīgi notiekošo OCB lietotāju aptauju ar anketēšanas palīdzību. 

Šajā procesā iesaistījās arī mūsu nodaļas darbinieces. Papildus anketēšanai mūsu mazie lasītāji 

zīmēja, kādu bibliotēku  gribētu redzēt nākotnē. 

 

Pilsētām parasti tiek atzīmētas apaļās jubilejas, bet mēs  bērniem bibliotēkā par Ogri un 

tās vēsturi stāstām katru gadu - februārī. Arī šis gads nav izņēmums. Pilsētas dzimšanas dienai  

par godu skolēni  veidoja grāmatzīmes. Nodarbību laikā iepazīstinājām bērnus ar Ogres pilsētas 

vēsturi. Prezentāciju papildinājām ar attēliem, kuros Ogres 1.vidusskolas skolēni parādīti 

dažādos formas tērpos. Fotogrāfijas sameklējām no privātiem arhīviem. 
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Turpinājām projektu “Izzini pasauli”, kurā aktīvi iesaistījās pilsētas bērnudārzi. Programma 

izstrādāta atbilstoši bērnudārzā apgūstamajām tēmām. Ļoti aktīvi  šajā programmā iesaistās PII 

Sprīdītis, pakāpeniski pievienojas arī pārējās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes.  

Šis ir viens no veiksmīgākajiem projektiem, kurš bibliotēkā darbojas jau 3 gadus. Pateicoties 

tam ir pieaudzis pirmskolas vecuma lietotāju skaits. 

 

 Bērnudārzu audzēkņiem novadītas 107 nodarbības. 

Iesaistījāmies lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. Šoreiz iespējams, ka 

gājām vieglāko ceļu, jo programmai piesaistījām blakus esošā bērnudārza audzēkņus. Tomēr tas 

bija ļoti lietderīgi, jo tikāmies ar mazuļiem regulāri un novadījām 14 nodarbības. Gada nogalē 

izgatavojām plakātu un ielūgumus, kurus saņemot bērni uz bibliotēku atveda savus vecākus. Bērni 

saņēma dāvanas, bet vecāki iepazinās ar iespējām, ko dod bibliotēka. 

Šo programmu reklamējām ar Ogres portālu un televīzijas palīdzību. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOH85hTujKw&list=UUT_q4__SG6QuZkrDEE-

Z0nw 

 

Bērnu žūrijā aktīvi darbojamies no 2002.gada. Ja sākumā tajā iesaistījās 41 eksperts, tad tagad 

to skaits ir palielinājies 4 reizes – 170. Ļoti aktīvi vērtētāji ir pirmskolas iestādes Sprīdītis audzēkņi 
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un audzinātājas. Projektā aktīvi iesaistās Ogres 1.vidusskolas skolotājas, reklamējot šo lasīšanas 

veicināšanas programmu saviem skolēniem. Vecāku skaits nav tik liels, jo grāmatas arī iepērkam 

tikai pa vienam eksemplāram, jo pretējā gadījumā tās nebūs vēlāk pieprasītas, tāpēc nākošajā gadā 

šajā darbā iesaistīsim pieaugušo nodaļas abonementu. Vidējā vecuma lasītāji vēl labprāt lasa bērnu 

žūrijas grāmatas, bet sākot ar 8.klasi interese par to sarūk. Tas izskaidrojams ar jauniešu lielo 

noslogotību, informācijas tehnoloģiju izmantošanas prioritāti. Grāmatai tiek piešķirta sekundārā 

loma.  

8.septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā,  Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas 

ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!", kurā piedalījās arī 

čaklākie mūsu bērnu žūrijas eksperti. Lai kandidātus šim gājienam izvēlētos objektīvi, atlasījām 

žūristus, kuri bibliotēkā izlasījuši visvairāk grāmatu. Šis bija ļoti iedvesmojošs pasākums, kas 

vienoja Latvijas lasošos un grāmatu mīlošos bērnus, bērnu žūrijas ekspertus, bibliotēku 

darbiniekus no visas Latvijas pašvaldībām. 

 

Par tradīciju pilsētā ir kļuvis 1.septembri atzīmēt kā Zinību dienu ar lielu pasākumu visu skolu 

audzēkņiem. Šogad šajā pasākumā piedalījāmies arī mēs, jo tas tika veltīts Margaritai Stārastei un 

viņas Zīļukam. Tas mums bija arī kā noslēguma pasākums, jo 34 tikšanās reizēs ar pirmskolas 

vecuma bērniem un 1.klašu skolēniem kopīgi iepazināmies ar Margaritas Stārastes pasaku 

varoņiem. Zīļuka svētkos bērni tikās ar Zīļuku, vēlreiz apskatīja grāmatas, tikai šoreiz nevis 

bibliotēkā, bet mūsu bibliobusā un balsoja par savu mīļāko grāmatu. Visvairāk balsis ieguva – 

Zīļuks, Saulīte un Mazā Eglīte. 
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Katrus svētkus bērni sagaida ar lielu darboties prieku. Tas liek mums arī izjust šos svētkus 

kā bērnībā, jo kopā ar saviem lasītājiem meklējam ierosmes, ko jaunu un interesantu viņi varētu 

izgatavot. Lieldienas tika sagaidītas ar zaķiem – lieliem un maziem.  

 

Bērniem katru gada nogali tiek piedāvāts kāds radošs, Ziemassvētku laikam atbilstošs konkurss. 

Iepriekšējos gados ir veidotas eglītes, zīmēti ziemeļbrieži, gatavoti eņģelīši un citi šo svētku 

simboli. Šogad mazie bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti piedalīties radošajā konkursā „Mana 

Ziemassvētku zvaigzne”. 

 

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa jau ceturto gadu organizē nodarbību ciklu 

pašiem mazākajiem „Izzini pasauli!”. Šajās nodarbībās bibliotēkā tiek gaidīts ikviens mazulis – 

arī tie, kuri vēl neprot lasīt. Jo lai sāktu lasīt, vispirms ir jāsadraudzējas ar grāmatām un tās bērnu 

bibliotēkā ir daudz un dažādas. Tāpēc piedāvājam mazajiem Ogres pilsētas iedzīvotājiem 

apmeklēt nodarbības, kurās apgūt pirmās prasmes darbā ar grāmatu, kā arī iepazīt plašo bibliotēkas 

pasauli. Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst.1000 uz bērnu bibliotēku aicinām pirmsskolas 

vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu. Kopīgi lasām grāmatas, iepazīstinām ar pasauli, kādu 

to redz rakstnieki, mākslinieki un animācijas meistari. Zīmējām un krāsojām pasaku varoņus. Ar 

grāmatu palīdzību ielūkojāmies dzīvnieku, putnu un augu valstībā. Nebūt ne mazsvarīgs ir arī 

fakts, ka nodarbības ir bezmaksas. 

2014.gadā tika sagatavotas un īstenotas deviņas nodarbības: 

* Janvārī nodarbības tēma bija Brīnumu pasakas. Iepazīstināju bērnus ar brīnumu pasakām. 

Nodarbības laikā lasījām pasaku “Vecīša cimdiņš”, pārrunājām kas tajā ir neiespējams vai 
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brīnumains. Bērni izgrieza papīra sveces un ielīmēja pareizajos svečturos, mazākie zīmēja “ziemas 

rakstus” un krāsoja sniegavīru. 

*  Februāra nodarbības Vinnijam Pūkam - 90 laikā, iepazīstināju ar grāmatām par jauko lācēnu 

Pūku. Lasījām grāmatu “Burvju vārdiņš”. Bērni krāsoja dažādas Vinnija Pūka bildes.  

* Marta tēma bija Putni un pavasaris, kad iepazīstināju bērnus ar grāmatām par putniem. Kopā 

ar bērniem lasījām pasaku par balodi, kurš mācījās ligzdu taisīt, bet tā arī neiemācījās. Parādīju 

iepriekš sagatavotu prezentāciju par Latvijas putniem, kopīgi pārrunājot par katru. Katrs bērns 

pagatavoja sev rotaļlietu – dūceni. 

* Aprīlī nodarbībā Es savai māmiņai, grāmatu izstādē izliku grāmatas par dažādu dzīvnieku 

māmiņām, lasījām dzejoļus par māmiņu un katrs bērns pagatavoja apsveikumu savai māmiņai. 

* Maija nodarbības tēma bija Klāt ir silta vasariņa, kurā izliku izstādē grāmatas par visu, kas 

saistīts ar vasaru – norises dabā, atpūta, radošas nodarbības, grāmatas ko var lasīt brīvlaikā utt. 

Gatavojām papīra saules aizsargus(cepures nadziņu). 

Jūnijā, jūlijā un augustā nodarbības nenotika. 

* Septembrī atsākām nodarbību ciklu ar tēmu Iepazīstam grāmatu pasauli, kurā izliku izstādē 

jaunākās grāmatas un arī tās no kurām bērni var mācīties lasīt. Runājām par norisēm dabā un 

mums apkārt rudenī. Pārrunājām kā top maizīte, lasījām pasaku “Kā vilks sadomāja maizi cept.” 

Katrs bērns atbilstoši savām spējām izkrāsoja burtu A un iedevu līdzi arī B, C, D. 

* Oktobra nodarbības tēma bija Pasakas par dzīvniekiem. Tajā iepazināmies ar grāmatām par 

dzīvniekiem – latviešu tautas pasakas, tautas dziesmas, stāstu grāmatas, enciklopēdijas utt. Kopā 

lasījām pasaku Vistiņa un gailītis. Katrs (arī es) pastāstīja par savu mājas mīluli - dzīvnieku. 

Krāsojām dzīvniekus un burtu E, līdzi iedevu arī F, G. 

* Novembra tēma bija Tūvei Jansonei - 100, (saistībā ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu). 

Iepazīstināju bērnus ar autores grāmatiņu vieglāk uztveramajām versijām. Lasījām kopā grāmatu 

Mumins un mazais spociņš. Biju sagatavojusi šablonu mazai Mumina svētku cepurītei ar gumiju, 

kuru bērni izkrāsoja, salīmēja un piesēja gumiju(“ballīte var sākties!”)Krāsojām burtus H, I, J..  

* Decembra nodarbībā Nāc pie Rūķa, rūķoties – Ziemassvētku laiks, lasījām V.Plūdoņa dzejoli 

„Rūķīši un Mežavecis” , iepazināmies ar Latvijas rūķiem no “Rūķu grāmatas”, pārrunājām ko 

katrs dara šajos svētkos, bērni noskaitīja jau iemācītos dzejolīšus. Katrs pagatavoja eglītes 

rotājumu no valrieksta čaulas. 

Kopumā aizvadītā gada nodarbības bija ļoti interesantas un radošas, neskatoties uz papildus 

pūlēm, jo bērni bija ļoti dažāda vecuma(2-6gadi), bet izdevās nodarbībās piesaistīt katra uzmanību 

un iepriecināt arī vecākus. 

Latvijas iedzīvotāju mīļākā, latviešu valodā izdotā grāmata ir Kārļa Skalbes pasaka “Kaķīša 

dzirnavas”, noskaidrots telefonbalsojumā “Lielās lasīšanas” fināla tiešraidē Latvijas Televīzijā. 

Tā bija  lieliska dāvana Kārļa Skalbes 135.dzimšanas dienā. Pasākums, kurš notika Ogres 
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centrālajā bibliotēkā 21.novembrī bija kā apliecinājums mūsu cieņai un mīlestībai pret dzejnieku, 

noslēgums Kārļa Skalbes 135.dzimšanas dienai veltīto literāro darbu un zīmējumu konkursam, 

kura iniciatori Ogres novada Latviešu valodas un literatūras, skolu bibliotekāru metodiskās 

apvienības, sadarbībā ar mūsu bērnu literatūras nodaļu. 

Konkursā aktīvi iesaistījās Ogres sākumskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, 

kā arī Ogresgala, Mazozolu un Taurupes skolu audzēkņi. 

5.-7.klašu skolēni ilustrēja savu mīļāko K.Skalbes pasaku, 8.-9.klašu audzēkņi veidoja akrostihu, 

kādai no pasakām, bet vidusskolēni savu izpratni par K.Skalbes pasaku atklāja, veidojot kolāžas. 

Mūsu lasītavā katrs bija aicināts iepazīties ar šiem darbiem. Kopumā bija apskatāmi 68 darbi, par 

kuriem balsoja lasītāji – bērni un pieaugušie.  

Noslēguma pasākumā atcerējāmies dažādus faktus par Kārļa Skalbes dzīvi un daiļradi, centāmies 

izprast viņa centienus pēc brīvības, viņa patriotismu. 

Skolēni prezentēja savus darbus un piedalījās atraktīvās spēlēs, pārbaudot savas zināšanas. Katrs  

dalībnieks  pasākumu atstāja ne tikai ar pārsteiguma balviņām un pateicībām, bet ar daļiņu sirds 

siltuma, ko mums dāvā plašā dzejnieka sirds.  

 

Katru gadu iesaistāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs. Pagājušajā gadā bija 

īpaši aizraujoša tēma – troļļi. Ogrē ievads šai nedēļai aizsākās oktobrī, kad Ogres centrālo 

bibliotēku apmeklēja bērnudārzu audzēkņi, lai iepazītos ar Muminiem, kuru māmiņai – rakstniecei 

Tūvei Jansonei atzīmējām 100.dzimšanas dienu. 

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros, Ogres centrālās bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļas mazie apmeklētāji ar lielu izdomu veidoja trollīšus no plastilīna. Kopā ar Ģimeņu atbalsta 

dienas centra bērniem iepazināmies ar šiem pasaku tēliem, lasot grāmatu Briesmonīšu tracis, kas 

Latvijā vēl nav publicēta. 
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Sadarbības tīkls ir izveidojies ar visiem pilsētas bērnudārziem. Ļoti centīgi pasākumu 

apmeklētāji ir PII Sprīdītis audzēkņi – jaunākā un vidējā vecuma grupas bibliotēku apmeklē 1 

reizi mēnesī, bet vecākā un sagatavošanas grupa – 2 reizes mēnesī. 

PII Saulītes divas grupas latviešu un krievu plūsmas, apmeklējam 1 reizi mēnesī, jo 

latviešu grupā mācās arī bērni ar veselības problēmām, kuriem bibliotēkas apmeklējums ir 

apgrūtināts. 

Sarunu tēmas ir saskaņotas ar metodiķiem un atbilst pirmsskolas iestādē apgūstamajai 

programmai. 

Pārējiem bērnudārziem piedāvātās tēmas izsūtam elektroniski septembrī, līdz ar to viņi 

telefoniski piesakās uz katru bibliotēkas apmeklējumu. 

Joprojām ar jaunāko klašu grupām tiekamies divas reizes mācību gada laikā. 

Ļoti labi sadarbība turpinās ar Ogres ģimeņu atbalsta Dienas centru, pie kuriem 

viesojamies katru mēnesi. Katru mēnesi bērniem tiek piedāvāts kāds konkurss. 

Rikšiem, rikšiem, aulekšiem. Konkurss par zirgiem 

8.februāris – droša interneta diena. Konkurss 

Iepazīsim valstis un kontinentus 

Mana krāsainā pasaka. 

Ziedējā smildziņa – radošo darbu konkurss 

Septembris – dzejas mēnesis. ( Jāņa Baltvilka piemiņai) 

Lasām dzeju, ilustrējam dzejoļus, saceram savus 

Mani mājas mīluļi - Konkurss par mājdzīvniekiem 

Iepazīsti latviešu gadskārtas (rudens) - Konkurss 

Kad Ziemassvētku zvaigzne mirdz. - Veidojam zvaigznes no dažādiem materiāliem. 

 

Metodiskais darbs 

Katru gadu 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, jaunākajām 

aktualitātēm darbā ar bērniem. 
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Vasarā viss Ogres reģiona bibliotēku kolektīvs  ciemojāmies Jelgavas novada bibliotēkās, 

bērnu nodaļas darbinieki apmeklējām bibliotēku Zinītis un secinājām, ka vecās telpās darbinieki 

noformējuma ziņā var izpausties daudz radošāk, nekā modernā, pēc labākajiem standartiem veidotā 

ēkā.  

 

Rudenī kopā ar skolu bibliotekāriem apmeklējām Nacionālo bibliotēku. 

Ļoti vērtīga bija piedalīšanās konferencē "Pasaule bilžu grāmatā" , tā deva iespēju 

iepazīties ar citu valstu pieredzi bērnu bilžu grāmatu veidošanā, Latvijas tēla interpretāciju bērnu 

grāmatu ilustrācijās. 

Katru rudeni mūs - bibliotekārus - vieno gatavošanās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai un 

ikgadējā tikšanās, ko organizē Ziemeļu Ministru padomes birojs.  

 

 

V. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  nodrošinājums (sagatavoja datortīkla 

administrators Jānis Ziediņš un galvenā bibliogrāfe Inese Virse) 

        2014.gadā uzturēta Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa, kas izveidota 2008.gadā. 

Kopējais apmeklējums 16300 (2013.gadā 16200), veiktas pavisam 34000 (2013.gadā 34300) lapu 

apskates.   Uzsākts darbs pie jaunas mājas lapas izstrādes, izvēlēta satura vadības platforma, kas 

nodrošinātu labāku datu ievadi un apstrādi, kā arī atbilstu mūsdienu interneta lietotāju prasībām 

un sniegtu labākas iespējas informācijas pieejamībai. 

Ogres CB elektroniskā kopkataloga kopējais apmeklējums 10472, veiktas 78721 lapu apskates.  

Pārskata periodā Ogres bibliotēkā iegādāti 2 datori, kā arī iegādāts jauns skaneris       pakalpojumu 

sniegšanai pieaugušo lasītavā. Ņemot vērā to, ka bibliotēkā reizēm              ir problēmas ar stabilu 

elektrības piegādi, lai nodrošinātu datortehnikas aizsardzību, darbinieku datoriem iegādāti UPS. 

Veikta datu migrācija no vecā uz jauno serveri. Datoru programmatūras aizsardzību 2014.gadā 

pret vīrusiem nodrošināja Kaspersky Antivirus. 

2014.gadā Ogres CB darbība tīmeklī turpinājās: 

 bibliotēkas mājas lapā www.ocb.lv;  

 OCB profilā portālā www.biblioteka.lv; 

 sociālajā tīklā twitter.com (@ogrescb) 

http://www.ocb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Bibliotēkas lietotāji jautājumus un viedokļus var izteikt, rakstot uz e-pasta adresi 

info@ocb.lv . Mājas lapā tika izvietota informācija par bibliotēkas pasākumiem, pakalpojumiem, 

kā arī cita lasītājiem noderīga informācija. No augusta līdz decembrim bibliotēkas lietotāji mājas 

lapā varēja elektroniski aizpildīt apjomīgu aptauju, kas palīdzēja noskaidrot lasītāju viedokli par 

bibliotēkas darbu, pakalpojumiem, esošajām bibliotēkas telpām un iespējamiem uzlabojumiem. 

Sadaļā „Bibliotekāriem” turpinājās reģiona bibliotēku darbinieku informēšana par nozares 

jaunumiem, kā arī tika sniegtas norādes uz iespējami interesējošo informāciju. 

Galvenās ziņas par bibliotēku tika atspoguļotas arī Ogres Centrālās bibliotēkas profilā 

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

mājas lapā, gan bibliotēku portālā. 

Sociālajā tīklā „Twitter” turpinājās operatīvāka informēšana gan par pasākumiem 

bibliotēkā, gan par vispārējiem bibliotekārajiem un grāmatniecības jaunumiem. 2014.gadā 

bibliotēkas „Twitter” profila sekotāju skaits sasniedza 400.  

Arī 2014.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 CB speciālisti veido vairākas datu bāzes BIS ALISE : reģiona elektronisko 

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

 

 

VI. Novadpētniecības darbs (sagatavoja galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme) 

2014.gadā Ogres Centrālajā bibliotēkā pieprasījums pēc novadpētniecības materiāliem nav 

mazinājies. Turpinās darbs pie tradicionālā  krājuma organizēšanas veida – mapēm. 

 Tās tiek papildinātas ar jauniem materiāliem un veidotas jaunas sadaļas. Mapes tiek izmantotas 

dažādu pasākumu organizēšanā kā materiālu avots.  

20. februārī Ogres kultūras centrā notika pilsētas 86. dzimšanas dienas svinīgais pasākums, kurā 

ogrēniešiem bija iespēja iepazīties ar apgāda „Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāju Viju 

Kilbloku. Tika izveidota ļoti plaša izstāde par Viju Kilbloku. V.Kilbloka ir mācījusies Ogres 

1.vidusskolā un šo skolu absolvējusi 1972.gadā.   

 

mailto:info@ocb.lv
http://www.biblioteka.lv/
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Dzejas dienu pasākumam  jauniešiem “Sirds uz perona”, kas norisinājās 12.septembrī  

Ogres stacijā,  “Dzejas viktorīnai” tika atlasīti un izmantoti novadnieku autoru  P.Dragūna, 

T.Treiberga, M.Pujāta darbi. 

Sniegtas 318 dažāda veida uzziņas (mutiskas, elektroniskas, telefoniskas). 

Piemēram, M.Saleniecei  tika ieskenēti un nosūtīti materiāli par mākslinieci Annu Krastiņu. 

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

audzēkņiem un augstskolu studentiem. 

Esam palīdzējuši ar informāciju par ogrēnieti, teicēju Margaritu Šakinu, sakarā ar 

gaidāmo folkloras festivālu “Baltica 2015” , kas notiks Latvijā. Līdz ar to aktuāli bija arī jautājumi 

par folkloru un folkloristiem, kā arī par tautas tērpiem un tradīcijām Ogres novadā.  

Izstādes ir viena no biežāk izmantojamām darba metodēm lasītāju iepazīstināšanai ar 

novadpētniecības materiāliem. 2014.gadā novadpētniecības lasītavā bija skatāmas šādas izstādes: 

„Kārlim Grigulim - 130” 

„Vija Kilbloka” 

„Patricilla Pū” 

„Rakstnieks Jānis Anerauds” 

„Novadnieki - Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri” 

„Rakstniekam Mākonim - 135” 

„Gleznotājam Kārlim Brencēnam - 135” 

„Leģendārais olimpietis Jānis Lūsis” 

“Dzejniekam Jānim Baltvilkam - 70” 

“Gothardam Fridriham Stenderam - 300” 

“Norai Ikstenai - 45” 

“2014.gada Ogres Goda pilsone – Ilga Rēdmane” 

“2014.gada Ogres Goda pilsonis – Pēteris Aulmanis” 

Jau 10 gadu garumā Dzejas dienās un dažādos literāros pasākumos esam kopā ar Ogres 

novada literāri radošo apvienību „Sirdsdoma”. 

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

Datu bāzē „Novadpētniecība 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 izdevumu „Kultūras Ziņas” un vietējo preses izdevumu „Ogres Vēstis 

Visiem”. 

2014.gadā datu bāze tika papildināta ar 599 ierakstiem. 
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Elektroniskajā datu bāzē „Novadpētniecība un skolēnu darbi” ievadīti ap 19510 aprakstu 

par Ogri, Ogres novadu. 

Lai saglabātu Ogres CB fondā esošo grāmatu autoru personīgos parakstus un ierakstus 

rokrakstā,  esam iesākuši veidot digitālo kolekciju “Ieraksti. Novēlējumi. Autogrāfi”. Grāmata arī 

pati par sevi ir vērtība, bet ar autogrāfu vai ierakstu tā ir uzskatāma par vēl lielāku vērtību. 

2014. gada 26. martā piedalījāmies  Valmieras bibliotēkas sadarbībā ar Europe Direct 

informācijas centru Valmierā organizētajā seminārā „Lielā Eiropa sākas te. Lokālās vērtības: 

nosargāt, saglabāt, dalīties.” Līksma Dzelme stāstīja par Ogres Centrālās bibliotēkas 

novadpētniecības darbu, seminārā piedalījās arī galvenā bibliogrāfe Inese Virse un direktores 

vietniece Jautrīte Mežjāne. 

Vērtīgs ieguvums Ogres CB novadpētniecības darba teorētiskajai bāzei un idejām 

praktiskam darbam bija arī piedalīšanās bibliotēku novadpētniecības konferencē 

"Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā” Dobeles novada Bērzes 

pagasta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" 1. un 2.oktobrī. 

Konferences pievienotā vērtība ir savstarpējā novadpētniecības darba pieredzes apmaiņa, 

diskusijas ar kolēģiem un konferences lektoriem, kā arī iespēja iepazīt Zemgali, K.Ulmaņa 

piemiņas memoriālu “Pikšas”, Dobeles novadpētniecības muzeju, Dobeles pilsētu un bibliotēku. 

Konference bija lietderīga gan praktiskajam darbam, gan teorētisko zināšanu papildināšanai. 

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

un vēlas izmantot mūsu pakalpojumus, un arī esošie lasītāji aktīvi izmanto novadpētniecības 

krājumu.  

 

 

VII. Projektizstrāde 

Pavisam reģiona bibliotēkās izstrādāti 15 dažādi projekti, t.sk., Ogres novadā 9, Ikšķiles novadā 

1, Ķeguma novadā 4, Lielvārdes novadā – 1. Lielāko skaitu veido projekti VKKF atbalstītajā 

mērķprogrammā - lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” .   

Atskaites gadā Lauberes bibliotēka uzrakstījusi un īstenojusi  2  projektus, kuri bija vērsti uz 

pagasta teritorijas labiekārtošanu – vides uzlabošana, cilvēku aktivizēšana un līdzdarbošanās 

sabiedriskā darba veikšanai. Īstenojot šos projektus, piesaistīti 2000 EUR, kuri ieguldīti vides 

uzlabošanā un sakopšanā pagasta centrā. Saņemtas labas atsauksmes no Grāmatu svētku 

dalībniekiem par sakoptu un apzaļumotu pagasta centru – pozitīvs novērtējums pagastam. 

Pateicoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” 

ietvaros Lēdmanes un Madlienas iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Ingunu Baueri un 

Liegu Piešiņu, kuru daudzi pazīst kā radio žurnālisti un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieci. 

Pasākuma dalībnieki to vērtē kā patiesi jauku un neaizmirstamu tikšanos.  
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VIII. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. Reģionālā mācību 

centra darbs  (sagatavoja direktores vietniece Jautrīte Mežjāne)  

 

2014.gads Ogres Centrālās bibliotēkas darba dzīvē bijis ļoti piesātināts un krasām 

pārmaiņām bagāts, arī metodiskais un konsultatīvais darbs tanī skaitā. Jāteic, ka konsultatīvais 

darbs gan nebija krasām pārmaiņām bagāts, taču, mūsuprāt, aktīvs – gan. 

Ogres reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem tika noorganizēti 7 semināri, no kuriem 

divos piedalīties tika uzaicināti arī skolu bibliotekāri: 

27.februārī – Ogres reģiona publisko bibliotēku 2013.gada darba rādītāju analīze; Ogres 

reģiona publisko bibliotēku darba ar bērniem 2013.gadā analīze. 

20.martā, sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, reģiona publisko bibliotēku un 

muzeju darbiniekiem tika organizēts seminārs “Lai zudušais iedvesmo”. Seminārā par LNB 

digitālās bibliotēkas projekta gaitu informēja LNB Uzziņu un informācijas sektora vadītāja Ginta 

Zalcmane, par “Vakardienu un šodienu Latvijas plakātos” stāstīja LNB Sīkiespiedumu un 

attēlizdevumu nodaļas galvenais bibliotekārs Raits Lubinskis. Par “Likvidētās dzelzceļa līnijas 

Rīga – Ērgļi izmantošanu tūrismā” un “Latvijas Davosas jeb Latvijas kūrortu mārketinga 

aspektiem 20.gadsimta 20.-30.gados” stāstīja muzeja speciālisti. 

17.aprīlī “Ieskats 3td noslēguma ietekmes pētījuma rezultātos” (Kristīne Pabērza, KISC 

vecākā referente); “Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā” (Inga Niedra, KISC vecākā 

referente). Virja AK grāmatu tirdzniecība. 

29.maijā – tradicionālais darba sezonas noslēguma seminārs (parasti – izbraukuma 

seminārs). Šoreiz mūs laipni sagaida Meņģeles pagasta bibliotēkas vadītāja Zaiga Liepiņa. 

23.oktobrī – “Publiskās bibliotēkas šodien un rīt” (Kristīne Pabērza, KISC vecākā 

referente); “Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā: Mērķauditorijas apzināšana. Apmācību 

vajadzību noskaidrošana (Inga Niedra, KISC vecākā referente)”. 

13.novembris – sadarbībā ar LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāju Eviju Vjateri – 

Ogres reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs LNB jaunajā ēkā: “LNB 

Bibliotēku konsultatīvā centra pakalpojumi”, Evija Vjatere, LNB BKC vadītāja; “Jaunās iespējas 

Nacionālajās bibliogrāfijas datu bāzēs” , Ilona Dukure, LNB BKC galvenā bibliotekāre; “Kultūras 

kanons un bibliotēkas”, Māra Jēkabsone, BKC galvenā bibliotekāre; “Lasīšana kā vērtība”, Liega 

Piešiņa, LNB BKC Projektu vadītāja. 

11.decembrī “Statistisko datu ievade Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas 

sistēmā ”, “Ieteikumi publisko bibliotēku darba teksta atskaitei” (Baiba Bierne, LNB BKC galvenā 

bibliotekāre). Uz semināru aicināti Ogres reģiona pašvaldību bibliotēku un skolu bibliotēku 

darbinieki. 
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Semināros vienmēr tiek sniegta arī aktuālākā nozares informācija. 

24.aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Ogres reģionā esam uzsākuši jaunu tradīciju – 

Bibliotēku darbinieku diena. Šogad kolēģus laipni savās mājās uzņēma Ikšķiles novads un Tīnūžu 

bibliotēka. 

31.jūlijā, tradicionālajā pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz Jelgavu, apskatot 

Ozolnieku novada CB, Jelgavas zinātnisko un Ānes pagasta bibliotēkas. Braucienā piedalījās 

Ogres reģiona pašvaldību un Ogres novada skolu bibliotēku darbinieki. 

Ilgstoši veicot konsultatīvā darba funkcijas, darbā mēdz iestāties tāda kā rutīna, tādos 

gadījumos ļoti noder tradicionālie metodiķu semināri, kurus organizē LNB BKC (paldies 

Bibliotēku konsultatīvā centra darbiniecēm un vadītājai Evijai Vjaterei!). Tā ir lieliska iespēja, 

iegūt informāciju par to, ko dara kolēģi citos reģionos, palūkoties uz dažādām lietām no cita 

skatupunkta. Parasti no šādiem semināriem atbraucu ar jaunām idejām un jaunām vēsmām. Zinu, 

ka vienmēr varu piezvanīt uz BKC un vaicāt padomu. Labi, ka arī reģiona bibliotekāru vidū ir 

aktīvi kolēģi (kaut arī ļoti daudzas bibliotekāres savos amatos strādā ilgus gadus un arī, brīžiem, 

ir jūtama rutīna...), kuri dalās ar savām idejām, ko jaunu, interesantu mēs kopīgi varētu realizēt. 

Prieks par jaunajiem kolēģiem, kuri pamazām ienāk mūsu vidū – ar jaunu skatījumu un idejām. 

2014.gadā jaunus kolēģus esam ieguvuši Suntažu pagasta, Ķeguma novada un Rembates 

bibliotēkās. Rembates bibliotēkā darbu ir uzsācis puisis. Mūsu vidū, beidzot, ir arī puisis un mums 

jāpierod pie uzrunas: ”Kolēģi”, nevis „Kolēģes”. Līdz ar šo notikumu, manuprāt, Rembates 

iedzīvotāji būs ieguvēji, jo 2015.gadā, beidzot, ieplānotas datorapmācības senioriem un 

bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāsts paplašināsies. 

Kopš Ogres novadā ir rasta iespēja algot cilvēku, kurš ir metodiski atbildīgs par skolu 

bibliotēkām, ir uzlabojusies sadarbība ar skolu bibliotekāriem.  Ar šo darbinieku notiek sadarbības 

plānu sastādīšana un pasākumu koordinēšana. Prieks sadarboties, ja sajūti, ka arī no otras puses ir 

interese un vēlme sadarboties. Ogres CB darbinieki nekad nav atteikuši konsultācijas visa reģiona 

skolu bibliotekāriem, esam arī piedāvājuši savu palīdzību, piemēram, krājumu novērtēšanas 

procesos, lai skola veiksmīgāk varētu uzsākt bibliotekāro procesu automatizācijas procesus. 

2014.gadā izstrādāta (IRAN vadītāja Janīna Metlāne) instrukcija krājuma inventarizācijai, 

kura ir metodisks palīgs krājuma inventarizācijas veikšanai, izmantojot BIS ALISE. Jāteic, ka 

aizvadītais gads ir bijis, salīdzinoši, intensīvs krājuma inventarizāciju veikšanā – 5 

inventarizācijas, procesā iesaistoties arī Ogres CB speciālistiem – ne tikai palīdzot veikt pašu 

inventarizāciju, bet arī piedāvājot RMC tehniku – portatīvos datorus. Ja 2014.gadā OCB 

darbinieki plānoja savu klātbūtni tikai Ogres novada pašvaldības bibliotēku krājumu skenēšanas 

procesā, tad 2015.gadā ir nolemts, ka OCB speciālisti iesaistīsies visa reģiona publisko bibliotēku 

(kurām tiks veikta inventarizācija) krājumu skenēšanas procesos. Inventarizācijas noslēgumā datu 

salīdzināšanas procedūras veic tikai Ogres CB darbinieki. 
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2014.gadā tika turpināti metodiskā un konsultatīvā darba līgumi ar Ogres reģiona pārējo 

3 novadu pašvaldībām (Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes). 

2014.gadā apmeklējām Ogres  reģiona pašvaldību bibliotēkas. Oktobrī, kopā ar Ogres 

novada kultūras darba organizatori Anitu Ausjuku, tradicionāli, apmeklējām Ogres novada 

kultūras iestādes, tātad, arī bibliotēkas. 

12.martā piedalījāmies Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras komisijas sēdē jautājumā 

par Jumpravas pagasta bibliotēkas telpu jautājumu. Viens no Akreditācijas komisijas ieteikumiem 

bija – rast iespēju pārvietot publisko bibliotēku uz citām, piemērotākām, telpām (patreiz tā atrodas 

Jumpravas vidusskolā kopā ar skolas bibliotēku). Bibliotēkas apmeklētāji, pārsvarā, ir skolēni. Ir 

saprotams, pa pagasta iedzīvotājiem varētu nebūt liela vēlme apmeklēt bibliotēku, kura atrodas 

skolā un kurā gandrīz vienmēr ir daudz bērnu un kurā, patiesībā, arī nenotiek nekādi tematiski 

pasākumi pārējām lasītāju grupām (kas arī konkrētajā gadījumā ir loģiski). Bet, ja novada Domes 

priekšsēdētāja attieksmi raksturo vārdi: ”Akreditācijas nāk un iet”, tad sarunu rezultāts ir loģiski 

paredzams. Sēdē tika panākta vienošanās, ka pie skolas ārsienas tiks pielikta informatīva plāksne 

par to, ka skolā atrodas publiskā bibliotēka un ka 2015.gadā tiks veikts telpas kapitālais remonts.  

Kā jau ikvienā darbā, arī, veicot konsultatīvo un metodisko darbu, ir pašvaldību vadītāji, 

pārvaldnieki, ar kuriem ir veiksmīgāka sadarbība, protams, pārsvarā tie ir vadītāji, kuri savā amatā 

jau ir vairākus gadus. Viņi izprot RGB lomu pagastu bibliotēku darba dzīvē un, satiekoties, jau 

paši jautā: ”Nu, kā tad mana bibliotekārīte strādā?” Prieks par šādām sarunām un ieinteresētību! 

Kolēģiem reģiona bibliotēkās vienmēr tiek atgādināts, ka mēs esam, lai palīdzētu, 

iedrošinātu, atbildētu uz neskaidriem jautājumiem: ja mēs nezināsim atbildi, mēs atradīsim 

organizāciju un cilvēku, kurš varēs atbildēt. Galvenais ir jautāt – nav muļķīgu jautājumu: muļķīgi 

ir nejautāt!  

Reģionālais mācību centrs 

Tradicionāli, arī 2014.gadā, Ogres reģionālā mācību centra darba grafiks bija noslogots. 

Mācību centra tehnika tika izmantota daudzos un dažādos pasākumos: 

Turpinājās lietotāju apmācības datorpamatos. Jāteic, ka šīs mācības vēl  joprojām ir ļoti 

pieprasītas un populāras, kas ir apliecinājums arī mūsu kolēģu, Lasītavas vadītājas Gaļinas 

Sabļinas un galvenās bibliotekāres Elitas Jubertes, patiesai ieinteresētībai šinīs procesos un 

lieliskajam pedagoga talantam! Kopumā tika apmācīti 63 cilvēki 9 mācību grupās. 

Vairāk kā 60 pirmsskolas iestāžu un skolēnu grupas savas nodarbības pavadīja  RMC,  

tematiski izzinošajiem pasākumiem izmantojot interaktīvo tāfeli. 

Martā un aprīlī turpinājās sadarbība ar Swedbank darbiniekiem, kuri senioriem organizēja     

i-bankas apmācības. 
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19.martā Ogres novada 8 skolu bibliotekāriem tika noorganizētas mācības “Lursoft 

Laikrakstu datu bāzes lietošana un informācijas izgūšana no LNB Digitālās bibliotēkas”, kuras 

vadīja Ogres CB Lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina. 

Ar interesantu piedāvājumu Ogres CB piedalījās E-prasmju nedēļas (24.marts-28.marts) 

pasākumos: interesentiem tika piedāvātas dažādas, ar IT saistītas tēmas: 

Ogres reģiona bibliotēku Elektroniskais katalogs; LNB Digitālā bibliotēka; Lursoft 

laikrakstu bibliotēka; Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi datorā; Darbs ar fotogrāfiju apstrādi; SEB 

elektroniskie norēķini. Internetbankas izmantošana, norēķini ar maksājumu kartēm; Valsts sociālā 

apdrošināšana: e-pakalpojumi; Swedbank i-banka un citi pakalpojumi; Sociālo tīklu Facebook un 

Twitter lietošana; Skype; Tehnoloģiju jaunumi un padomi to jēgpilnai/prātīgai lietošanai 

(mērķgrupa: vecāki). Šos pasākumus kopumā apmeklēja vairāk kā 70 interesentu. 

Arī Bibliotēku nedēļā (22.aprīlis-27.aprīlis) saviem apmeklētājiem piedāvājām dažādas 

tēmas: sakarā ar to, ka jau E-prasmju nedēļas laikā bija liela interese par fotogrāfiju augšupielādi 

un apstrādi, tiem cilvēkiem, kuri nepaguva šo iespēju izmantot, piedāvājām tādas pat izzinošās 

tēmas arī Bibliotēku nedēļas pasākumu ietvaros: 

Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi datorā; darbs ar fotogrāfiju apstrādi (mērķgrupa – 

seniori un citi interesenti); Sociālo tīklu Facebook un Draugiem.lv lietošana; Aktualitātes Valsts 

sociālās apdrošināšanas jomā; Kur un ko ikviens var izlasīt par Ogres novada pašvaldības aģentūru 

„Mālkalne”. Šos pasākumu apmeklēja vairāk kā 30 interesentu. 

Abu iepriekšminēto nedēļu pasākumos īpašu uzsvaru likām uz senioriem. Tie tika īpaši 

uzrunāti. Lektori gan E-prasmju nedēļas, gan Bibliotēku nedēļas pasākumu ietvaros bija konkrēto 

iestāžu darbinieki, kas noteikti veicināja bibliotēkas popularitāti un atpazīstamību. Īpašs prieks un 

gandarījums bija par sadarbību ar VSAA Ogres nodaļu (vadītājas Dainas Zaicas personā). Ar šo 

nodaļu sadarbību pirmo reizi uzsākām tikai E-prasmju nedēļas ietvaros, sadarbība deva 

gandarījumu abām pusēm un kā īpaši pozitīva ziņa – VSAA Ogres nodaļa saņēma īpašu pateicību 

no savas vadības Rīgā par aktīvo sadarbību ar Ogres RGB!  

Turpinājās sadarbība ar žurnālisti Natāliju Ketneri: 24.janvārī notika N.Ketneres 

autorfilmas “Stunda dzīves garumā” pirmizrāde. Filma veltīta vairāku Ogres skolu direktoram 

Aleksandram Grišinam. 

29.novembrī nelielā Ogres Centrālās bibliotēkas zāle piedzīvo nebijušu pārsteigumu – žurnālistes 

Natālijas Ketneres organizēto pasākumu, grāmatas par batjušku Georgiju Tailovu atvēršanas 

svētkus apmeklē, aptuveni, 130 cilvēki! 

RMC tehnika tika izmantota arī par stabilu tradīciju kļuvušajos neklātienes ceļojumos, 

kurus vada Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs 

Sapožņikovs: 
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28.janvārī neklātienes ceļojums “Apvienotie Arābu Emirāti – 40 gados no būdiņām līdz 

pasaulē augstākajām celtnēm”; 

25.martā ceļojums “Kādā Āfrikas nostūrī – gandrīz kā uz Mēness vai Marsa”; 

22.aprīlī tika turpināts ceļojums pa Āfriku (Etiopija un Džibutija); 

27.maijā – neklātienes ceļojums pa Etiopiju; 

25.novembrī neklātienes ceļojums “Uz valsti abpus 17.paralēlei - Vjetnamu”. 

Viennozīmīgi – zālīte, kura Ogres Centrālajā bibliotēkā pilda gan Pasākumu zāles, gan 

Reģionālā mācību centra telpu funkcijas, ir par mazu un ir ļoti noslogota (par ko, protams, ir arī 

gandarījums). 

 

 

IX. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

nepieciešami tikai dažās bibliotēkās. Vairākām bibliotēkām joprojām 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. Ogres CB 

direktore un direktores vietniece piedalījās Lielvārdes novada domes kultūras komitejas sēdē, kurā 

izskatīja jautājumu par Jumpravas bibliotēkas telpām. Pašvaldības vadība un pagasta pārvaldniece 

kategoriski noraidīja mūsu izteikto ierosinājumu (kas pamatojas uz akreditācijas komisijas 

atzinumu) rast iespēju pagasta bibliotēku izvietot atbilstošākās telpās, pārvietojot uz citu ēku, vai 

vismaz skolas bibliotēku izvietot citā telpā skolā, atsevišķi no pagasta bibliotēkas.   

2014. gads nav nesis nekādas izmaiņas Ikšķiles bibliotēkas telpu jautājumā. Pasākumi 

tiek organizēti  tautas nama un vidusskolas bibliotēkas telpās. Joprojām aktuālas ir telpas pašiem 

mazākajiem  bibliotēkas apmeklētājiem, kur varētu  rotaļāties vai radoši darboties, skatīties 

filmiņas. 

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. Atskaites gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēka iegādājās jaunu krāsaino 

multifunkcionālo iekārtu, un ir iespēja izprintēt krāsainu A3 formātu. 

Madlienas bibliotēkā daļēji nomainīti nolietotie krēsli, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums 

darbinieku darba vietai un datorlietotājiem. Ir iegādāts atpūtas stūrītis bibliotēkas apmeklētājiem, 

bērnu nodaļā nomainīti plaukti, abām darbiniecēm iegādāti jauni datori.   

Ciemupes bibliotēkā iegādāti plaukti bērnu zonai.  
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Ikšķiles bibliotēkā 2014. gadā iegādājās  2 datorkomplektus darbiniekiem un portatīvo 

datoru bibliotēkas lietotāju vajadzībām.  

2013. gadā  Ogres Centrālā bibliotēka uzsāka priekšdarbus  bibliotēkas ēkas renovēšanai 

- siltināšanai: tika veikta tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana, novembrī – decembrī 

ēkas energoaudita pārbaude un atzinuma sagatavošana. Tas bija sākums projektam  ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai, un šis projekts finansējuma iegūšanai tika iesniegts ES 

atbilstīgā programmā. Jāatzīmē, ka saņēmām lielu atbalstu gan no pašvaldības speciālistiem, gan 

bibliotēkas apmeklētāju vispusīgu atbalstu. Tomēr, 2014.gada aprīlī novada domē mainoties 

vadībai un spēku samēram, pašvaldības atbalsts  šim projektam kā finansiāli neizdevīgam jūnijā 

tika noraidīts. Ir izskanējuši solījumi celt jaunu bibliotēkas ēku vai vismaz piebūvi esošajai ēkai. 

 

 

X. Bibliotēku personāls 

Ķeguma pilsētas bibliotēkas vadītāja ar 2014.gada jūliju  ir Inese Cīrule. Šajā bibliotēkā 

darbu sākusi arī jauna bibliotekāre.   

No 27 Ogres CB darbiniekiem, 17 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 10 ir bibliotekārā izglītība 

(2 – maģistra grāds; 2 – bakalaura grāds, 6 – profesionālā vidējā izglītība), 6 darbiniekiem ir izglītība 

citās jomās ( 2 – maģistra grāds, 3 – 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).  

Lielvārdes bibliotēkas bibliotekāre Laura Ose beigusi studijas LU maģistra programmā 

Bibliotēkzinātne un informācija, bet bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Dace Vecziediņa turpina 

studēt Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā Bibliotēkzinātne un informācija. Suntažu 

bibliotēkā 2014.gada februārī darbu sekmīgi uzsākusi jauna bibliotekāre, kas gada laikā izgājusi 

apmācību 240 stundu apmērā, lai iegūtu darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Visu bibliotēku 

darbinieki apmeklējuši Ogres Centrālās bibliotēkas piedāvātos seminārus, kā arī citus profesionālās 

pilnveides pasākumus.  

Reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība  
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XI. Finansiālais nodrošinājums 

Visu bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību nodrošina attiecīgā novada pašvaldības 

finansējums. Salīdzinot ar 2013.gadu, pārskata gadā tas  palielinājies - Ogres novadā – par 4,7%, 

Lielvārdes novada pašvaldības finansējums bibliotēkām samazinājies par nepilnu procentu, bet 

Ķeguma novadā pieaudzis  par 1%. Palielinājies finansējums krājuma komplektēšanai, Ogres novadā  

atjaunojusies darbinieku veselības apdrošināšana, kā arī daļējs atvaļinājuma pabalsts. Palielinājušies 

izdevumi par siltumu.   
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Finansējums reģionā (eiro) krājuma papildināšanai  
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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 2014.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 2014.gadā veidoja ap 29% no kopējā apmeklējumu skaita, liecina, ka mūsu bibliotēkas 
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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. 
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Pielikums Nr.1 

Ogres Centrālās bibliotēkas Lasītavas darba pārskats 

 

Lasītāju apkalpošana 

2014.g. Ogres Centrālās bibliotēkas pieaugušo lasītavā reģistrēto lietotāju skaits ir 1616 

(2013.gadā 1824). Lietotāju skaits, salīdzinājumā  ar 2013.gadu, ir samazinājies par 208 cilvēkiem. 

Jau piekto gadu pēc kārtas ir novērojama lasītavas lietotāju skaita samazināšanās tendence, kas skaidri 

redzama zemāk ievietotajā diagrammā.        Iespējams, lietotāju skaita samazināšanās ir saistīta ar to, 

ka Latvijas tirgū kritās datoru  un Internet pakalpojumu sniedzēju cenas, un arvien lielāks bibliotēkas 

lietotāju skaits var atļauties iegādāties datorus un internetu.  

 

Attiecīgi samazinājās  arī lasītavas apmeklējumu skaits. 2014.gadā Ogres Centrālās 

bibliotēkas pieaugušo lasītavu apmeklēja 13383 (14433) lietotāji.  Tas ir  par 1050 apmeklējumiem 

mazāk, salīdzinājumā ar 2013.gadu. 

Uz šo abu negatīvo rādītāju fona priecē fakts par nelielo  izsnieguma  pieaugumu. Kopējais 

2014.gada OCB lasītavas izsniegums ir 26421 (25773) dokumenti. Statistiskie dati liecina, ka 

izsniegums  pieaudzis par 648 vienībām, salīdzinājumā ar 2013.gadu. 

 Žurnāli ir lielākā izsnieguma daļa – 18612, tālāk seko avīžu skaits – 6496.  Grāmatu skaits 

izsnieguma sastāvā ir vismazākais – 1313. 

Gads iesākās ar jaunu procesu, kas saistīts ar  maksas pakalpojumu sniegšanu – kases aparāta 

apguvi un lietošanu, kas sakrita ar jaunās valūtas ieviešanu. Bibliotēka iegādājās jauno kases sistēmu 

CHD 3500, un kvīts vietā par maksas pakalpojumu saņemšanu lasītavas apmeklētājiem mēs 

izsniedzam kases čeku. Visas  lasītavas darbinieces apmācītas strādāt ar kases aparātu. To apliecina 

kasieru apliecības. Pirmajās divās nedēļās, kamēr pastāvēja divu valūtu norēķina periods, gāja grūti. 

Tagad varam teikt, ka kases aparāts atvieglo lasītāju apkalpošanas procesu. 

Datorlietotāji 

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā lietotāju rīcībā ir 11 datori, internets, viens skeneris, 

krāsu printeris, melnbaltais printeris un kopētjas, kā arī datortehnikas komplekts vājredzīgiem 
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cilvēkiem. Bibliotēkas telpās un to tuvumā ir pieejams bezvadu  internets. Katru dienu lietotāji 

izmanto lasītavas tehniku printējot, kopējot un skenējot dokumentus. 

Bibliotēka ir vienīgā publiskā vietā Ogres pilsētā, kurā ir iespējams izprintēt krāsainus 

dokumentus. Šis pakalpojums ir par maksu. 

 Palielinājies to lietotāju skaits, kas atnāk uz bibliotēku vienu reizi gadā, izprintēt vai ieskenēt 

nepieciešamo dokumentu. Šos lietotājus mēs sākām reģistrēt papīra kartotēkā un līdz ar to nedaudz 

pieaudzis datorlietotāju skaits 2014. gadā. 

Lasītavas datorus 2014.gadā izmantojuši 1051 (1029) lietotāji, tas ir par 22 lietotājiem vairāk 

nekā 2013.gadā.  

 

Datorapmeklējumu skaits lasītavā – 7433 (8579) –  krities par 1146 apmeklējumiem. 

Divkāršojies Wi-Fi pakalpojuma izmantojums – 564 (251) salīdzinājumā ar 2013.gadu. BIS ALISE  

2014. gada  ar piezīmi “lieto Wi-Fi” bija reģistrēti 54 cilvēki. Katru dienu lasītavas telpās Wi-Fi 

pakalpojumus izmanto vidēji 2- 3 cilvēki. Tie nāk uz lasītāvu ar personīgajiem portatīvajiem datoriem 

un vairāk nekā 2 stundas dienā pavada bibliotēkā, izmantojot Wi-Fi Internetu. 

 

SBA  un Elektroniskā dokumentu piegāde (EDP) 

2014.gadā  Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāju vajadzībām no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas krājuma  SBA kārtā tika veikti 11 pasūtījumi, kuri pilnībā tika izpildīti, un  esam saņēmuši 

11 grāmatas.  

Elektronisko dokumentu piegāžu skaits,  salīdzinājumā ar pagājušo gadu, pieaudzis par 37 

vienībām un ir 425 (388). Elektronisko dokumentu piegādes process sākas ar dokumentu skenēšanu 

un saglabāšanu uz datora cietā diska. Tālāk ieskenētā dokumenta kopija kā pielikums tiek aizsūtīta 

uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. EDP pakalpojumu aktīvi izmanto lasītavas apmeklētāji, kuri agrāk 

izmantojuši faksa  pakalpojumus. Lielākā daļa dokumentu, kas  elektroniski piegādāti, ir ieskenēto 
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dokumentu kopijas – rēķini, iesniegumi, līgumi, pases, foto. Tai skaitā arī 14 Latvenergo nosūtīti 

iesniegumi un līgumi.  

Elektronisko dokumentu piegādi no Latvijas Nacionālas bibliotēkas krājuma 2014. gadā 

neesam veikušas, jo šis ir maksas pakalpojums. Bet lasītavas apmeklētāji tiek informēti par iespēju 

pasūtīt sev nepieciešamos rakstus no LNB analītikas datu bāzes. Šo iespēju noteikti kāds no mūsu 

lietotājiem  arī izmanto, bet nav iespējas statistiski to uzskaitīt, jo rakstu pasūtīšanu tie veic, 

izmantojot datorus ārpus bibliotēkas. 

Uzziņu un informācijas darbs 

Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums ir nodrošināt lasītavas apmeklētājiem 

informācijas pieejamību, palīdzēt lasītājiem atrast nepieciešamo informāciju dažādos informācijas 

avotos, tādos kā: datu bāzes, interneta resursi, bibliotēkas krājums. 

2014.gada laikā esam sniegušās 5672 uzziņas. Uzziņu spektrs ir ļoti daudzveidīgs. 

Lai palīdzētu lietotājiem atrast nepieciešamo informāciju, izmantojām dažādas 

bibliogrāfiskās datu bāzes: OCB elektroniskais katalogs, Nacionālās bibliotēkas dažādas datu bāzes. 

Informācijas meklēšanā aktīvi izmantojam arī abonētās datu bāzes: Lursoft avīžu bibliotēku un 

Letoniku. Diezgan bieži uzziņu darbā izmantojam arī LNB Digitālo bibliotēku, izmantojot iespēju 

uzreiz piekļūt informācijas pilnajiem tekstiem. Iesakām un apmācām lasītavas lietotājus, īpaši 

studējošos,  izmantot šos resursus. 

Diagrammā redzams, ka ar katru gadu arvien biežāk informācijas meklēšanā tiek izmantotas 

abonētas datu  bāzes Letonika 2063 (485) šķirkļi un Lursoft avīžu datu bāze news.lv 3889 (3129). 

 

19. martā dalījos pieredzē ar Ogres novada skolu bibliotekārēm LNB datu bāzu un abonētās 

datu bāzes news.lv  lietošanā. Praktiski, izmantojot mācību klases interaktīvo tāfeli, demonstrēju 

skolu bibliotekārēm informācijas meklēšanas un saglabāšanas iespējas. 

E-prasmju nedēļas ietvaros – 24.martā –  notika nodarbība, kuras laikā bibliotēkas 

apmeklētāji tika iepazīstināti ar informācijas meklēšanas iespējām Ogres reģiona bibliotēku 

Elektroniskajā kopkatalogā, LNB Digitālajā bibliotēkā, Lursoft Laikrakstu bibliotēkā. 
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 Datorlietotāju vidū ir populāri dažādi interneta portāli. Katru dienu sniedzam lietotājiem 

informacionālo palīdzību, konsultējot interneta resursu un datorprogrammu izmantošanā, paaugstinot 

lietotāju informācijpratību IT  jomā. 

Darbs ar krājumu 

Gada sākumā tika norakstīti vecie žurnāli un avīzes. No krājuma tika izņemti 2009.gada 

žurnāli un 2011.gada avīzes. Gada garumā notika lielā noliktavas atbrīvošana no 

turpinājumizdevumiem, kas nebija uzskaitē. 

 Divas reizes gadā notiek turpinājumizdevumu abonēšana. 2014. gadā lasītavā piedāvājām 

68 nosaukumu žurnālus un 6 nosaukumu laikrakstus. Kopā preses pasūtīšanai 2014. gadā izlietoti 

2661,20 EUR. 

Rudenī  Elita veica lasītavas grāmatu krājuma novērtēšanu un izslēdza 296 eksemplārus, 

nododot lielāko  grāmatu daļu abonementa krājumam. Daļa no lasītavas plauktiem izņemto grāmatu 

tika norakstītas. 

Katru reizi, kad tiek iegādātas jaunās grāmatas (parasti reizi mēnesī), Elita no 

jaunieguvumiem atlasa grāmatas lasītavas uzziņu krājuma papildināšanai. 2014.gadā lasītavas 

krājums tika papildināts ar vairāk nekā 60 grāmatām. 

Gada beigās Ogres tipogrāfijā iesieti avīzes „Ogres Vēstis Visiem” 2010., 2011., 2012.gada 

komplekti.  

Datorapmācības 

2014.gadā datorapmācības  organizētas 9 grupām. Apmācībās piedalījās 63 interesenti. 

Katrai grupai tika veltītas 5 nodarbības 2 stundu garumā (10 stundas katrai grupai), kopā 90 stundas. 

Bija nepieciešamas 45 dienas,  lai apmācības realizētu, mācībām patērējot 2 stundas dienā.  

Apmācīto skaits varētu būt lielāks, ja pasākumu telpai, kuru pārveidojam arī par mācību klasi, 

nebūtu tik intensīva noslodze ar citiem pasākumiem, jo šajā telpā notiek pieaugušo nodaļas 

organizētie pasākumi, kā arī pasākumi, ko rīko bērnu nodaļa. Neskatoties uz to, ka mūsu apmācības 

notiek gan pirmajā dienas pusē – no plkst. 10:00 līdz 12:00, gan vakarā – no plkst.17:00 līdz 19:00, 

grūti sastādīt apmācību grafiku, lai netraucētu citu bibliotēkas pasākumu norisi. Pasākumu telpu 

nodarbību laikā mēs pārvēršam par mācību klasi, novietojot tajā četrus galdus ar 8 krēsliem un 8 

portatīvos datorus. Attiecīgi, ja notiek kāds pasākums, mums mācību klase atkal jātransformē par 

pasākumu zāli, novācot galdus un datorus, saliekot zālē krēslus pasākuma apmeklētājiem. 

Piecus gadus vadījām nodarbības divatā, gada nogalē mūsu pulciņam pievienojās arī Jolanta. 

Tas ir ļoti apsveicami, ka Jolanta uzdrošinājusies dalīties  ar interesentiem savās datorzināšanās, un 

to viņai ir pietiekoši daudz.  

Plānojam arī 2015. gadā turpināt apmācības „Pamatiemaņas darbam ar datoru”, jo interesentu 

plūsma neapsīkst. Arī apmācībās piedalījušos kursantu atsauksmes liek sasparoties un turpināt 

iesākto. 
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Lūk dažas no atsauksmēm: 

1. „Esmu sajūsmā par iegūtajām zināšanām!” 

2. „Jums vajadzēja strādāt skolā, jo jums piemīt reta spēja - izskaidrot un ieskaidrot.” 

3. „Esmu pasīvs interneta lietotājs, bet jūtos labi, jo tagad zinu, no kuras puses  tuvoties 

datoram. Elementāro vajadzīgo informāciju varu sameklēt. Paldies par palīdzību un apmācību 

informācijas iegūšanā. Daudz spēka un pacietības, ievadot kursantus 

 izziņas pasaulē.” 

4. „Pateicos par jaukajiem kursiem!” 

5. „Paldies par brīnišķīgajām mācību stundām!” 

 

 

Pasākumi 

2014.gadā bibliotēkā notika vairāk nekā 35 pasākumi. Īss ieskats dažos no tiem. 

Turpinājām iesākto 2013.gada fotoceļojumu ciklu ar ceļotāju Nikolaju Sapožņikovu. Gada laika 

notika 5 tikšanās reizes, kuras ir vienmēr gaidītas un labi apmeklētas.  

24.aprīlī piedalījāmies Bibliotekāru dienas pasākuma  organizēšanā, izveidojot 

fotoprezentāciju, veltītu darba jubilārēm. Nodrošinājām prezentācijas demonstrāciju pasākumā,  

darba jubilāru sveikšanas laikā. 

12. septembrī piedalījāmies Dzejas dienu pasākuma  "Sirds uz perona" organizēšanā, 

sagatavojot dzejas viktorīnu un dzejas lapas noformējumam. Pasākums norisinājās ārpus bibliotēkas 

telpām, Ogres dzelzceļa stacijā.  Dzeju lasīja literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” dalībnieki,  kā 

arī Ogres vidusskolu skolnieki. Daudz garāmgājēju apstājās un ieklausījās dzejnieku balsīs. Notika 

arī viktorīna, kuru vadīja Elita. Nolasot dzejas fragmentu no papīra izgrieztas  kļavas lapas, 

skolniekiem vajadzēja nosaukt dzejas autoru. Par prieku bibliotekārēm, daudzi jaunieši sniedza 

pareizas atbildes.  
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22.novembrī Ogrē notika piedzīvojumu sacensības “Pūču nakts”. Pasākumā, kā viens no 

kontrolpunktiem, piedalījās  arī Ogres Centrālā bibliotēka. 17 komandas no Ogres novada, Lielvārdes 

un Salaspils piedalījās sacensībās.  

Kontrolpunkti, kuri bija jāapmeklē komandām un jāizpilda tajos dotie uzdevumi, bija 10, 

starp tiem arī Ogres Centrālajā bibliotēkā - “Pie gudrās pūces”. Bibliotēkas durvis bija atvērtas, un 

no plkst.18:00 līdz 22:00 gaidījām sacensību dalībniekus. Lasītavā bija jāveic 2 uzdevumi: grāmatās 

jāatrod pūces attēls un internetā jāatrod OCB mājas lapa. Četru stundu laikā bibliotēku  apmeklēja 85 

cilvēki.  

 

29.novembrī  tika prezentēta grāmata, veltīta Ogres Goda pilsonim, Ogres pareizticīgo 

draudzes priesterim Georgijam Tailovam. Grāmatu kopīgi sastādīja Tēva   Georgija meita Angelina 

Lode un žurnāliste, laikraksta „Nedēļa Ogrē” redaktore, Natālija Ketnere. Grāmatas veidošanā 

izmantotas vēstules un publikācijas par priesteri, kā arī iekļauti fragmenti no paša priestera 

memuāriem. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēki. Bibliotēkai uzdāvināti 2 grāmatas 

eksemplāri. 
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Ogres ESIP 

   E-prasmju nedēļas ietvaros, laikā no 24. līdz 28.martam, bibliotēkas apmeklētāji tika 

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

mājas lapās, piemēram, http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm  u.c. Šogad šo iespēju vairāk 

pamanīja un izmantoja vecāki ar bērniem. 

Tāpat arī e-prasmju nedēļas ietvaros, 28.martā, notika nodarbība ”Skype – viens no 

komunikāciju veidiem”, kas bija domāta jebkuram interesentam, bet lielāku aktivitāti izrādīja tieši 

vecāka gadagājuma cilvēki, tādējādi apliecinot jau sen pagājušā  Eiropas gada "Aktīvai novecošanai 

un paaudžu solidaritātei" devīzes "Būsim aktīvi visās paaudzēs" aktualitāti. Zināšanas par Skype 

apguva un papildināja ~ 10 interesenti.          

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

 21.aprīlī iesaistījos kampaņā „Ceļo droši”. 

Tuvojoties 9.maijam – Eiropas dienai, aicināju jauniešus piedalīties „Eiropas eksāmenā”. 

No 6.-17.maijam tika piedāvāts skatīt stendu - izstādi „Latvija ES -10 gadus kopā ar 

savējiem”, veltītu Eiropas dienai.        

9.maijā – Eiropas dienā, atsaucoties Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas 

Innas Šteinbukas ielūgumam, biju pieņemšanā, atzīmējot desmit gadus, kopš Latvija ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts.  

       Mūsu bibliotēkā turpinās apmācība „Pamatiemaņas darbam ar datoru”. Eiropas nedēļas 

ietvaros komplektējām apmācībai divas grupas – abas senioru, latviešu un krievu plūsmas – ar devīzi 

„integrācija, sociālā iekļaušana, mūžizglītība”.  Apmācībā piedalījās 15 kursanti.   

12.maijā tika organizēts pasākums ar Ineses Vaideres – Eiropas Parlamenta deputātes, 

grāmatas „Misija Latvijai” autores – piedalīšanos. Iepazīšanās ar grāmatu un tās tapšanu izvērtās 

daudz plašāka, nekā sākumā iecerēts, skarot jo plašu tēmu loku: sākot ar pirmajām bērnības atmiņām, 

nozīmīgiem cilvēkiem autores dzīvē un darba gaitām, kas jau ilgāku laiku saistītas ar Eiropas 

Parlamentu. Pasākumu apmeklēja ~ 15 interesenti. 

15.maijā apmeklēju pasākumu Ogrē, kas notika „Vēlēšanu ABC” tūres ietvaros, kuras laikā 

Eiropas Parlamenta informācijas biroja darbinieki tikās ar iedzīvotājiem, sniedzot informāciju 

http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm
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ikvienam interesentam par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Izmantoju šo iespēju - 

papildināju Ogres ESIP informatīvo materiālu klāstu. 

24.maijā piedalījos Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

10.novembrī piedalījos ikgadējā ES informācijas sniedzēju forumā Ārlietu ministrijā, ko 

rīkoja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību. 

Atsaucoties mūžizglītības iniciatīvai, tika organizētas apmācības grupā jebkuram 

interesentam „Pamatiemaņas darbam ar datoru”, īpašu uzmanību veltot interneta apguves sadaļai 

„Visa Eiropa – klikšķa attālumā” (5 nodarbības -1.,3.,5.,8.,10.decembrī - katra pa divām stundām – 

t.i. 10 stundas, no tām 7 stundas veltītas internetam). Grupas skaitliskais sastāvs - 6. 

Atbalstot sociālās plaisas mazināšanas un integrācijas iniciatīvas tika organizētas apmācības 

senioru grupai „Pamatiemaņas darbam ar datoru” (10 stundas piecās nodarbībās 

12.,15.,17.,19.,22.decembrī), akcentējot interneta sadaļu  „Ar klikšķi - Eiropā” (7 stundas). Grupas 

skaitliskais sastāvs - 6. 

Tika izveidota un no 3.decembra līdz jaunā gada sākumam bija skatāma literāri-tematiska 

izstāde „Ziemassvētku tradīcijas Latvijā un citur Eiropā” ar kuru iepazinās krietns skaits interesentu. 

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

uzstādījumus, 5 stundas veltīju 1.grupas invalīdes individuālai apmācībai mājās – „Pamatprasmes 

darbam ar datoru”. 

       Turpinu piedāvāt apmeklētājiem līdzņemšanai dažādus bukletus, brošūras, informācijas 

lapas, grāmatzīmes un pastkartes  par ES, izmantojot šim nolūkam gan no semināriem atvestos, gan 

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

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

arī stendā ārpus lasītavas telpām, kur jebkurš interesents to var paņemt līdzi un kur informatīvo 

materiālu klāsts tiek, iespēju robežās, regulāri papildināts. 

 Uzziņu skaits  - gada sākumā-~10 uzziņas mēnesī, kur jāņem vērā pastiprināta interese par 

informāciju, kas saistīta ar eiro, tā ieviešanu utt. gada sākumā, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanām 

un Eiropas Parlamentu maijā; gada beigās -~4 uzziņas mēnesī. 

Profesionālā pilnveide  

Aktīvi piedalījāmies visās  profesionālās pilnveides  aktivitātēs, kuras piedāvāja mums 

bibliotēkas administrācija.  

 17.aprīlī  Elita piedalījās seminārā un noklausījās lekcijas „3td ietekmes novērtēšanas  

resursu izmantošana bibliotēkas darbā” un „Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā”. 

23.aprīlī  Gaļina piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LU SZF Informācijas un 

bibliotēku studiju nodaļas organizētajā  seminārā „Autortiesības bibliotēkā – teorija un prakse” 

klausītāja lomā. 

http://www.bookshop.europa.eu/
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31. jūlijā visas lasītavas darbinieces piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas 

zinātnisko bibliotēku un  Ozolnieku novada bibliotēku. 

13. augustā  Gaļina piedalījās LIKTAs organizētājā semināra "Digitālās tehnoloģijas 

aprūpei un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai" ES mājā. Semināra ietvaros tika sniegta informācija 

par aktivitātēm Eiropas projektu Carer+ un Ageing Well ietvaros, kā arī par e-prasmju veicināšanas 

un citām atbalsta iniciatīvām senioriem. 

Jolanta piedalījās KIS organizētajā tiešsaistes 4 vebināru ciklā oktobrī un novembrī:   

21.oktobrī vebinārs Leta Arhīvs un Nozare.lv, 

28.oktobrī vebinārs  NAIS 

4.novembrī vebinārs Letonika.lv 

11.novembrī vebinārs Lursoft Laikrakstu bibliotēka 

10.novembrī Elita piedalījās ikgadējā ES informācijas sniedzēju forumā Ārlietu ministrijā, 

ko rīkoja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību. 

13.novembrī visas piedalījāmies OCB izbraukuma seminārā uz LNB. Iepazināmies ar 

jaunajām iespējām, ko sniedz Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzes. Uzzinājām par LNB Bibliotēku 

konsultatīvā centra pakalpojumiem. Ar lielu sajūsmu piedalījāmies ekskursijā pa Gaismas pili. 

24.novembrī Gaļina piedalījās BIS ALISE organizētajos kursos “Padziļinātais kurss 

informācijas izguvē”. Kursos iegūtās zināšanas dod iespēju efektīvāk strādāt bibliotēku informācijas 

sistēmas ALISE cirkulācijas un kataloģizācijas moduļos.   

Darbs ar praktikantiem 

No 13.janvāra līdz 6.februārim lasītavā praktizējās LU Sociālo zinātņu fakultātes 

Bibliotekārās nodaļas studente Agnese. Prakses laikā   studente tika iepazīstināta ar lasītavas darba 

specifiku saskaņā ar  prakses uzdevumu prasībām. Agnese iepazinās ar lasītavas darba organizāciju, 

kā arī  krājuma saturu un lasītāju apkalpošanas procesu. Bija ļoti patīkami dalīties praktiskajā pieredzē 

ar Agnesi. 

1.septembrī sākās  Ogres Valsts tehnikuma praktikantes Līgas Brutānes prakse. Nostiprinot 

OVT iegūtas zināšanas kursā „Klientu apkalpošanas speciālists”, Līga tiek iepazīstināta ar darba 

procesiem lasītavā. Viņa palīdzēja  veidot dažādus lasītavas darbam nepieciešamus dokumentus, 

veica tehniskus darbus. Prakse turpināsies līdz 2015. gada februāra vidum. 

Nobeigums 

Bibliotēkas darba efektivitāti nosaka  lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte, operatīva un 

plaša pieeja informācijai.  Ne mazāk svarīgs bibliotēkas darba efektivitātes radītājs ir apmeklējums.  

Šis rādītājs krītas jau piekto gadu pēc kārtas. Jāpārstāj  pasīvi gaidīt apmeklētāju bibliotēkā, jārīkojas  

aktīvāk. Kā mēs zinām, bibliotēkai ir 3 galvenās  funkcijas - izglītības, informācijas un izklaides. 

Lasītavas turpmākajā darbā jāakcentē izglītības funkcija. Jo mūsu pilsētā ir liela profesionālās 
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izglītības iestāde - Ogres tehnikums, bet to audzēkņu skaits mūsu lietotāju vidū ir  nenozīmīgs. Mums 

jāaktivizē sadarbība ne tikai ar tehnikumu, bet arī ar vidusskolām, popularizējot  resursus, kas ir 

pieejami mūsu bibliotēkā. Šī sadarbība varētu padarīt   mācību procesu daudz efektīvāku, dodot 

iespēju tehnikuma audzēkņiem izmantot bibliotēkā pieejamās datu bāzes, rakstot referātus un kursa 

darbus. Veltīsim nākošo darba gadu aktīvākai, daudzveidīgākai sadarbībai ar pilsētas mācību 

iestādēm, popularizējot bibliotēkas izglītības funkciju.  

Lasītavas vadītāja                 Gaļina Sabļina 

 

 

Pielikums Nr.2 

Ogres Centrālās bibliotēkas Abonementa darba pārskats 

 

Lasītāju apkalpošana  

     Kopš būtiskajām izmaiņām lasītāju apkalpošanā pirms vairākiem gadiem (grāmatu 

automatizētā izsniegšana,  čeku saņemšana ar izsniegto grāmatu sarakstu, iespēja iestāties izvēlēto 

daudz pieprasīto grāmatu rindā, kā arī pasūtīt grāmatas attālināti), darba procesi  pilnveidojušies, tie 

norit raitāk, un arī lasītāji atzīst moderno tehnoloģiju priekšrocības un arvien aktīvāk tās izmanto. 

Attīstība turpinās – arvien pilnveidojas BIS Alise, ar kuru jaunumiem katru gadu, arī šogad, 

attiecīgajās versijās ir iepazinušās un darbā veiksmīgi pielieto abonementa darbinieces. Lai 

bibliotēkas pakalpojumus varētu izmantot attālināti, lasītāji autorizējas. Šogad ir autorizējušies 67 

lietotāji. Attālināti pasūtītas 880 grāmatas. Lasītāji ir ļoti apmierināti par iespēju iestāties rindās pēc 

izvēlētajām grāmatām. Tās viņiem tiek rezervētas, un, pēc bibliotekāres laipna uzaicinājuma, viņi tās 

saņem. 

    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, un darbs tiek veikts godprātīgi un ar lielu 

atdevi. 

    Abonementa lasītāju apkalpošanas darba rezultāti ir redzami trīs galveno rādītāju skaitļos. Pirms 

tiek uzrādīti šie skaitļi, ir jāuzsver, ka tas ir tikai reģistrēto lietotāju skaits, un tas ir tikai uz viena 

lasītāja vārda uzrādītais izsniegumu skaits. Lieta tāda, ka abonementā uz viena lasītāja vārda 

izsniegtās grāmatas ļoti bieži lasa visa ģimene, lasa kaimiņi un draugi. Tātad, abonementa lietotāju 

skaits praktiski ir daudz lielāks, un līdz ar to arī izsniegumu skaits attiecīgi ir krietni apjomīgāks. Tas 

jau ir sen zināms fakts, bet šogad to arī rakstiski ir apliecinājuši plašajā aptaujā piedalījušies 

abonementa lasītāji savās anketās.  

Lietotāji 

    Pēdējos 8 gadus reģistrēto lietotāju skaits ir praktiski nemainīgs: 
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Lietotāju skaits 

Gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Kopā 2407 2389 2545 2540 2451 2376 2416 2433 

Pavisam šogad reģistrēti 307 (2013.g. – 236) jauni lietotāji. Ikkatra jaunpienākušā lasītāja 

deklarētā dzīvesvietas adrese ir tikusi telefoniski apstiprināta pašvaldības aģentūrā “Mālkalne”, 

Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā, uz kurieni pēc tam ir aizsūtīti 12 izveidoti saraksti ar šo 

lasītāju datiem. 

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

notikušas. Jauniešu īpatsvars joprojām ir vislielākais (27%). Tomēr šogad ir nedaudz samazinājies 

pensionāru skaits. Kas attiecas uz pārējām lasītāju kategorijām, tad 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”.   

        

Apmeklējumi 

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

nostabilizēšanos. No 15 942 apmeklējumiem 2007. gadā tas šogad jau ir izaudzis līdz 22 428 

apmeklējumiem. Stabilitāti uzrāda pēdējie pieci gadi. 

Apmeklējumu skaits 

Gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kopā 15942 17980 18391 21530 21301 22112 22109 22428 

Izsniegumi    

Abonementa lasītāju sastāvs  

par 2014.gadu 

Pārējie 
32% 

Studenti 
13% 

Strādnieki 
4% 

Policijas  
darbinieki 

1% 

Pensionāri 
15% 

Tehnikumu  
u.c.audzēkņi 

3% 
Medicīnas  
darbinieki 

2,5% 

Mājsaimnieces 
5% 

Mācībspēki 
7% 

Bezdarbnieki 
5,5% 

Vidusskolēni 
11% Uzņēmēji 

1% 
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    Lai gan izsniegumu skaitu kopš 2007. gada varētu raksturot kā nostabilizējušos, tomēr pēdējos 

gados vērojamā tendence to skaitam nedaudz samazināties turpinās. Iespējams, ka cītīgāko 

apmeklētāju – pensionāru skaita samazināšanās ir ietekmējusi arī izsniegumu skaita samazināšanos.  

   Izsniegumu skaits 

Gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kopā 68940 68259 73983 75381 73530 7039

0 

68172 67626 

Darbs ar krājumu 

    Abonementa fonda lielums ir  36 124 (2013.g. - 36 411; 2012.g. – 36 082) vienības.  

    Sistemātiski tiek veikts darbs pie krājuma izvērtēšanas un atjaunināšanas. Ir atlasītas un 

norakstītas 2190 (2013.g. – 970; 2012.g. – 1247) saturā novecojušas un nolietotas grāmatas.  

    Pārvietošanai uz krātuves fondu atlasītas 176 (2013.g. – 789; 2012.g. – 970) dubletes un 

pēdējos gados mazizmantotās grāmatas, bet no krātuves uz brīvpieejas fondu – 19 (2013.g. – 350) 

grāmatas. 

    Savukārt, fondā saņemtas 1159 (2013.g. – 708) jaunās iespiedvienības.   

Jauno grāmatu skaits 

Gads 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kopā 1249 1199 1313 759 708 1159 

Ogres novada iedzīvotāji joprojām turpina piedalīties grāmatu krājuma papildināšanā un 

atjaunināšanā, dāvinot bibliotēkai grāmatas. Kopā dāvinājuma veidā abonementa fondā uzņemtas 337 

(2013.g. – 458) grāmatas, bet pret nolietotajām apmainītas 294 (2013.g. – 468) grāmatas. 

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

dāvinātās grāmatas, bija nepieciešams tās visas pārbaudīt arī grāmatu elektroniskajā katalogā. Līdz 

ar to datorā ir tikušas skatītas vismaz ap 6000 grāmatu. 

    Krājuma saglabāšanu veicina arī grāmatu labošana. Gada laikā labošanai  atlasītas 314 

(2013.g. - 372) grāmatas. 

Uzziņu un informatīvais darbs 

     Šogad ir sniegtas 22 868 uzziņas. Abonementa apmeklētāji saņem viņus interesējošās ziņas 

gan par izdevumiem, gan par abonementā piedāvātajiem pakalpojumiem. Tās tiek sniegtas gan 

mutiski (arī telefoniski), gan arī izsniedzot informatīvas lapiņas: grāmatzīmes formātā galvenās ziņas 

par bibliotēkas darbu, saīsinātu bibliotēkas noteikumu izklāstu jaunajiem lietotājiem, uzziņas 

materiālu par grāmatu attālinātu pasūtīšanu. Ziņas šajos materiālos ir pārskatītas un atjaunotas, 

piemēram, ir izlabota atgādne lasītājiem - parādniekiem par saistību nokārtošanu ar OCB, papildināti 

dati grāmatzīmē, ir sagatavots to lasītāju saraksts, kuri bibliotēkā ir piereģistrējušies ar drošības 

naudu. Ir tikuši pagatavoti 20 jauni daleņi. 
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    Notiek abonementa darbinieču sarakste ar lasītājiem arī ar e-pasta starpniecību, kad lasītāji 

lūdz sniegt kādas ziņas vai arī lūdz pagarināt grāmatas. Ir 42 nosūtītas e-pasta vēstules. 

    Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad ir izveidoti saraksti par 2013. gadā un 2011.-2013. 

gados izdotajām Ogres Centrālajā bibliotēkā lasītākajām grāmatām. 

    Abonementa darbinieces ir piedalījušās arī lasītāju anketēšanā pētījumam par bibliotēkas 

pakalpojumiem un vidi.   Ir atbalstīti augstskolu studenti bibliotēkas lasītāju anketēšanā. 

SBA 

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

iespēju saņemt grāmatas no LNB. Tās ir 11 (2013.g. – 16) grāmatas. 

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

un Ogres rajona pagastu bibliotēkas, ir izsniegtas 376 (2013.g. – 234; 2012.g. - 222) grāmatas. Šogad 

visaktīvāk grāmatas no abonementa ir pieprasījušas Lielvārdes, Ciemupes un Suntažu bibliotēkas. 

OCB abonements no citām Ogres novada un rajona bibliotēkām ir saņēmis 17 (2013.g. – 11; 2012.g. 

– 24; 2011.g. – 6) grāmatas. Skaitļi aug, tātad, sadarbība kļūst ciešāka. Tas nozīmē arī to, ka  

abonementa krājums ir labs, jo ir pieprasīts.  

Lasītāji ar īpašām vajadzībām 

     Ogres CB abonementa pakalpojumus ir izmantojuši 3 redzes invalīdi. Viņu vajadzībām no 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas saņemti 18 (2013.g. – 10; 2012.g. – 5) CD ierakstos ierakstīti 

daiļdarbi. Kopā saņemti 20 (2013.g. – 13: 2012.g. – 6) CD. Ir saņemtas arī 94 audiokasetes ar 

ierunātiem 8 nosaukumu daiļdarbiem.  

    Ir izsniegts 1 daiļdarbs 11 audiokasetēs un 3 (2013.g. – 8) darbi CD ierakstos.  

Darbs ar parādniekiem 

    Nepārtraukti, 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 3 īsziņas ar interneta starpniecību. 

    Ir nosūtītas 458 (2013.g. – 466; 2012.g. – 408) vēstules e-pastā. 

    Pēc atgādinājumiem parādus nokārtojuši 565 (2013.g. – 546; 2012.g. – 433) parādnieki. No 

tiem 381 (2013.g. – 383; 2012.g. – 273) tekošā gada un 184 (2013.g. – 163; 2012.g. – 160) iepriekšējo 

gadu parādnieki. 

    Kopumā var teikt, ka parādnieku skaits pēdējos gados ir kļuvis par noturīgu skaitli. Šajā 

skaitlī ietilpst to cilvēku kategorija, kuri savas saistības ar bibliotēku (un acīmredzot arī ar citām 

iestādēm) kārto tikai pēc uzaicinājumiem un atgādinājumiem.   

Pasākumi, kursi, semināri, aptaujas u.c.  

    Ogres Centrālajā bibliotēkā rīkoto pasākumu mērķis ir pozitīvā tēla radīšana par bibliotēku, 

informēšana, izglītošana, izklaidēšana. Šo mērķu sasniegšanā abonementa darbinieces piedalās ik 
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dienas, jo lasītāju apkalpošana ir darbs ar publiku. Savu iespēju robežās esam piedalījušās bibliotēkas 

rīkotajos pasākumos. Tie ir gan literārie, gan citi pasākumi, kā arī pasākumi bibliotekāriem. Tādi ir 

sekojošie:  

    E-prasmju nedēļa martā (24.-28.III). 

    Tikšanās ar žurnālistu, dziednieku un grafologu Jāni Arvīdu Plaudi 25. aprīlī. 

    Bibliotēku nedēļa aprīlī (22.-27.IV). 

    Darba noslēguma seminārs Meņģelē 29. maijā. 

    Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavu 31. jūlijā. 

    Dziednieces un rakstnieces Elitas Goldmanes jaunās grāmatas prezentācija 14. augustā. 

    Piedalīšanās Ogres pilsētas svētku gājienā 23. augustā. 

    Piedalīšanās Ogres Latviešu biedrības organizētās izstādes “Latviešu biedrības vakar un 

šodien” atklāšanā 16. oktobrī.    

    Ekskursija un seminārs LNB 13. novembrī. 

    Piedalīšanās Ogres novada Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Nikolaja Sapožņikova 

ceļojumu iespaidu stāstījumu vakaros ziemas mēnešos. 

    Piedalīšanās dzejnieces Ilgas Rēdmanes izvirzīšanā Ogres pilsētas Goda pilsones nosaukuma 

piešķiršanai. 

    Abonementa darbinieces ir piedalījušās arī semināros, piemēram, semināra par KISC 

iegūtajiem pētījumu rezultātiem Ogres novada bibliotēkās u.c. 

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

aktīvi apmeklē bibliotēkas pasākumus un savā veidā piedalās bibliotēkas popularizēšanā. Jāatzīmē, 

ka pēdējos 3 gadus lasītāju klubiņš neveic izbraukumus ārpus Ogres pilsētas. Tas ir saistīts 

galvenokārt ar līdzekļu trūkumu.  

    Ir tikusi sniegta neliela intervija “Latvijas Avīzei” 27. janvārī. 

    Darbs ar praktikantiem, piem., Sociālo zinātņu bakalaura studiju programmas studente 

Agnese Pavlina, par kuras veikto darbu sniedzu arī raksturojumu. 

    Ļoti nozīmīga bija piedalīšanās apjomīgā pētījumā par Ogres Centrālo bibliotēku, tās darbu, 

pakalpojumiem, nākotnes perspektīvām. Tā vispirms bija OCB lietotāju novērošana OCB telpās 

pakalpojumu izmantošanas laikā, kad darbinieces pusotra mēneša garumā katru dienu atzīmēja 

lasītāju pārvietošanos telpā. Ar lielu atbildību abonementa darbinieces piedalījās 5 mēnešu ilgajā 

anketēšanā. Anketas bija garas, sarežģītas, tāpēc katrs lasītājs bija īpaši jāuzaicina tajā piedalīties, 

skaidrojot aptaujas nozīmīgumu bibliotēkai, kā arī to, kā anketu aizpildīt. Papīra formātā ir izsniegtas 

72 anketas, bet pa e-pastu nosūtītas 216 anketas.  

Noformēšanas darbs 
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Turpināts darbs (uzsākts 2011.g.) pie krātuves fonda grāmatu muguriņu marķēšanas ar 

sarkanām uzlīmēm  lasītāju pieprasītajām un izsniegtajām grāmatām. Šogad ir aplīmēts ap 270  

grāmatu. 

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

grāmatu marķēšana ar īpašām atzīmēm. 

    Ir rediģēti vai izveidoti jauni uzziņas materiāli par bibliotēkas piedāvājumu lasītājiem.  

    Ir izgatavotas 554 (2013.g. – 562) jaunas laminētās lasītāju kartes. 

  Secinājumi 

     Noturīgie galvenie abonementa darba rādītāji – reģistrēto lasītāju skaits, apmeklējumi un 

izsniegumi, arī šogad apliecina lasītāju uzticību grāmatai un bibliotēkai. 

    Abonementa darbinieču aktīvā piedalīšanās pētījumā savu lasītāju anketēšanā deva iespēju 

iegūt lasītāju vērtējumu par  abonementa darbu. Ar lepnumu var atzīmēt, ka abonementa darbinieces 

ir ne vien ļoti augsti novērtētas, bet arī stipri slavētas. Bet tas sniedz gandarījumu par veikto ikdienas 

darbu, kā arī iedvesmo un dod spēku turpināt ar sirdi un dvēseli veikt savu misiju – būt lasītāja 

palīgam, padomdevējam un atbalstam grāmatu pasaulē.        

    Bez novada pašvaldības un bibliotēkas vadības atbalsta abonementa darbs nevarētu noritēt 

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

 

 

Abonementa vadītāja  Anna Klaucāne 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

 

 

Bibliobusa darba pārskats 

1. Darbības vispārīgs raksturojums 
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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 

sastādīti 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 centros: Vērene, Zādzene, Lobe 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 trīs novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no tiem 

vienreiz mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 34 pieturvietās. 

2014.gada lasītāju skaits : 

Bibliobusa lasītāji 

2013.gads 2014.gads 

268 284 

 2014.gadā bibliobusa apmeklētāju skaits palielinājies par 16 jauniem lasītājiem. Ir arī lasītāji, 

kuri paralēli bibliobusam lasa arī Centrālajā bibliotēkā, jo bibliobusa fondā nav tik liela izvēle nozaru 

literatūrā.  

 Grāmatu izsniegums bibliobusā 2014.gadā ir 13673 eksemplāri, tātad katrs lasītājs gadā 

vidēji izlasījis 48 grāmatas vai žurnālus, apmeklējumu skaits gan ir samazinājies – 2625 (2013.g. – 

2824), katrs apmeklētājs bibliobusu vidēji apmeklējis 9,2 reizes gadā. Ir daži lasītāji, kuri apmeklē 

biblobusu neregulāri, piemēram, tālbraucēji šoferi un cilvēki, kuri vasaras mēnešos ir aizņemti ar dārza 

darbiem. 

Lai objektīvi varētu spriest par lasītāju interesēm, 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 

grāmatu pieprasītas tēmas ir Latvija kara gados, latviešu leģionāri, arī žurnāli „Ilustrētā Vēsture” un 

„Ilustrētā zinātne”. Tiek lasītas arī grāmatas par garīgās dzīves filozofiju, psiholoģiju. Ir arī interese par 

ceļojumiem (izsniegtas 244 grāmatas), tiek lasītas arī grāmatas par mākslu un iemīļotiem aktieriem – 172. 

Un joprojām daudz tiek lasīta daiļliteratūra, krimināla rakstura grāmatas. Vasaras periodā vairāk pieprasa 

grāmatas par dārzkopību, ēdienu gatavošanu, rokdarbiem. Skolēnu ieteicamās literatūras pieprasījums 
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tiek nodrošināts no OCB Bērnu literatūras nodaļas krājuma. 2014.gadā bibliobusa lasītāju pieprasījumu 

skaits pavisam bija 212, kas tika nodrošināti no OCB grāmatu krājuma. 

Regulāri bibliobusa stendā tiek iekārtotas grāmatu un žurnālu izstādes. 2014.gadā tika izliktas 

izstādes par latviešu tradīcijām saulgriežu svētkos – Lieldienās, Jāņos, Miķeļos un Ziemassvētkos. 

Bibliobusa lasītāji ir gandarīti par to, ka viņi nav aizmirsti un joprojām fotogrāfijās ir redzams viņu ceļš 

pie grāmatas.  

Bibliobusa ikdienas darbā jaunas emocijas ieviesa piedalīšanās “Zīļuka zinību dienā”, kas 

norisinājās 1.septembrī Ogres pilsētas centrā. Bibliobusā bija izliktas izstādē Margaritas Stārastes 

grāmatas un visiem bija iespēja nobalsot par savu mīļāko šīs autores darbu. Bibliobusu šajos svētkos 

apmeklēja ļoti daudz bērni un viņu vecāki. Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka pārliecinošu uzvaru guva 

M. Stārastes grāmata “Zīļuks”. 

3.Darbs ar krājumu 

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 kārtots 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 

Aizvadītajā gadā bibliobusa finansējums krājuma papildināšanai bija krietni lielāks nekā plānotie 

850 Eiro un rezultātā pat divkāršojies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2014.gada bibliobusa grāmatu 

krājums tika papildināts sekojoši:  

Ogres novada pašvaldības līdzekļi – 1348,06 Eur (2013.gadā – 616,34 Ls). Iegādāto grāmatu skaits – 

127 eksemplāri (2013.gadā – 81 eks.). Bibliobusa grāmatu krājums: 3990 eksemplāri grāmatu par kopējo 

summu 19652,91 Eur. 

Krājuma apgrozība – 3,4. 

5. Bibliobusa publicitāte 

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

bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laikiem. Arī bibliobusa piedalīšanās “Zīļuka zinību dienā” plaši 

tika atspoguļota gan bibliotēkas, gan novada mājas lapās, tādējādi popularizējot mobilo bibliotēku .  

Kopumā 2014. gada darba bilance OCB bibliobusam ir bijusi pozitīva. Jo lasītāji joprojām ļoti 

gaida mūsu ierašanos katrā pieturā, priecājas par grāmatām un  cer, ka bibliobuss turpinās apciemot viņus 

arī turpmākā nākotnē. Ņemot vērā to, ka šiem lasītājiem nav citas iespējas tikt pie kārotās literatūras, tas 

viņiem ir ļoti nepieciešami. 

 

30.01.2015     Bibliotekāre Ruta Iranoviča           

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
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4.pielikums 

Grāmatsējēja veikums 

Bibliotēka Sašūtas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Sašūtas, 

apvilktas ar 

līmplēvi 

(eks.) 

Aplīmētas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Aplīmētas 

grāmatu 

muguriņas 

(eks.) 

Labotas 

(eks.) 

Kopā  

(eks.) 

Ogres 

Centrālā 

bibliotēka 

345 154 49 517 321 1377 

OCB Bērnu 

nodaļa 

132 168 28 485 163 976 

Bibliobuss 4 34 20 88 34 180 

Ciemupes  

bibliotēka 

22 29 9 119  179 

Ogresgala 

bibliotēka 

110 59 14 225 15 423 

Ogres 

novada 

bibliotēkas 

54 91 1  10 156 

Lielvārdes 

novada 

bibliotēkas 

13 60   79 152 

Kopā: 680 595 121 1434 622 3452 

 

Grāmatsējēja:    Ligita Dundure 

 


