PĀRSKATS
PAR DARBU 2015.GADĀ

Ogre, 2016

SATURS
Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums .............................
3.lpp.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika .................. 5.lpp.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ................................
14.lpp.
Darbs ar bērniem un jauniešiem ...............................................
17.lpp.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums ....
29.lpp.
Novadpētniecības darbs ...........................................................
31.lpp.
Projektizstrāde .........................................................................
34.lpp.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. Reģionālā
mācību centra darbs ……………………………………....
35.lpp.
9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ...............
41.lpp.
10. Bibliotēku personāls .................................................................. 42.lpp.
11. Finansiālais nodrošinājums ........................................................ 44.lpp.
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte … 48.lpp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pielikumi
Nr. 1 OCB LAN darba pārskats …...…………………………………. 54.lpp.
Nr. 2 Bibliobusa darba pārskats ……………………………………… 67.lpp.
Nr. 3 Grāmatsējējas veikums ………………………………………… 71.lpp.

2

1. BIBLIOTĒKU DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Ogres Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā OCB) ir Ogres novada pašvaldības
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju
bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. OCB ir mūsdienīgs
informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centrs, kas
nodrošina kvalitatīvus un operatīvus informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu
piekļuvi informācijas resursiem, sniedzot ieguldījumu informācijas un zināšanu
sabiedrības veidošanā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
OCB misija ir veicināt sabiedrības attīstību un atbalstīt mūžizglītību,
nodrošinot brīvu informācijas pieejamību.
2015.gads OCB bija nozīmīgs ar to, ka atkārtotas akreditācijas rezultātā
bibliotēka atkārtoti ieguva reģiona galvenās bibliotēkas statusu. Tika izvērtēta
iepriekšējās akreditācijas atzinuma ieteikumu izpilde un ar Latvijas Bibliotēku
padomes 2015.gada 31.augusta sēdes lēmumu OCB atkārtoti piešķirts reģiona
galvenās bibliotēkas statuss.
Visas reģiona vietējas nozīmes bibliotēkas akreditētas līdz 2017.gadam.
Bibliotēku vadītājas atzinīgi vērtē akreditācijas lomu, jo daudzas problēmas
atrisinātas, pateicoties ieteikumiem akreditācijas atzinumā.
Pārskata gadā saglabājies līdzšinējais bibliotēku darbības teritoriālais,
institucionālais un nozares sadarbības tīkls Ogres reģionā – OCB kā reģiona galvenā
bibliotēka un 20 vietējas nozīmes bibliotēkas 4 (Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un
Ikšķiles) novados. Bibliotēkas ar savu devumu iesaistījušās novadu un pagastu
kultūras dzīves norisēs, turpinājās sadarbība ar kultūras un izglītības iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām.
Ar visiem trim novadiem – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles – ir noslēgti līgumi par
OCB reģionālo funkciju veikšanu un finansēšanu. Līgumos ar Ikšķiles un Lielvārdes
novadu pašvaldībām iekļauts arī punkts par sadarbību ar skolu bibliotēkām 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.
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Īpašais pakalpojums mūsu reģiona iedzīvotājiem – bibliobusa darbība –
pārskata gadā piedzīvoja lielas pārmaiņas. Ņemot vērā bibliobusa ļoti cienījamo
vecumu (ražots 1979.gadā), un aizvien pieaugošajiem izdevumiem par remontu un
degvielu, tika meklēta iespēja tā nomaiņai. 2015.gada decembrī Ogrē ieradās jauns
bibliobuss, ko Ogres novada pašvaldībai dāvinājusi sadraudzības pilsētas Žueletūras
pašvaldība Francijā. Jau kopš gada beigām lasītāji ar nepacietību gaida, kad varēs
saņemt pakalpojumu jaunajā autobusā. Šobrīd tiek veikti bibliobusa sagatavošanas
darbi, kam sekos iekārtošana. Mobilās bibliotēkas pakalpojumi reģiona iedzīvotājiem
ir ļoti nepieciešami un tiek sniegti regulāri, saskaņā ar grafiku. Par bibliobusa darbību
vairāk Pielikumā Nr.3.
OCB izveidotajā reģionālajā mācību centrā, kura vadītāja ir Jautrīte Mežjāne,
notikušas daudzpusīgas Ogres reģiona publisko bibliotekāru apmācības un semināri,
kā arī informatīvi pasākumi un apmācības iedzīvotājiem.
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2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANA UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
OCB 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.
Pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei (OCB un tās filiālbibliotēkām) 2015.gadā
bija 17 600 EUR, par 2375 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. OCB jaunumus
iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī: Zvaigznes ABC, Jāņa Rozes grāmatnīcās,
izdevniecībā Kontinents, i/k „Virja”, Janus grāmatu bāzē.
Dāvinājumus no privātpersonām apstrādei pieņemam ar stingru atlasi. Uzņemti
473 eksemplāri. Tās grāmatas, kas netiek ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām
reģiona bibliotēkām, ievietotas Apmaiņas fondā vai plauktā – Lasītājs lasītājam, kas ir
ļoti populārs apmeklētāju vidū.
2015.gadā apstrādātas arī projekta “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās” grāmatas - 30 eks. par 289.55 EUR Centrālajai bibliotēkai un 4 eks. par
16.00 EUR Bērnu nodaļai, kā arī programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes
stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības
saliedēšanas veicināšana” grāmatas - 27 eks. par 301.30 EUR.
No Latvijas Nacionālās bibliotēkas atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp visām
reģiona pašvaldību bibliotēkām. Atsevišķus dāvinājumus nododam arī skolu
bibliotēkām.

Pašvaldības
līdzekļi
Dāvinājumi
Projekti
(VKKF)
Atvietotas
KOPĀ

Centrālā
Bērnu nodaļa Ogresgala
Ciemupes
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
877 9151.77 702 4752.67 278 2247.30 154 1444.30
473
57

1821.31
590.85

90
14

363.26
63.45

10
58.32
1417 11622.25

806

5179.38

110
2

521.21
9.49

390 2778.00

122
2

604.04
9.57

278 2057.91

2015.gadā apstrādāti 150 sūtījumi: 2891 eksemplāri par summu 21 637.54
EUR.
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Iegādātie (OCB un Bērnu nodaļai) 2015.gadā izdotie eksemplāri pa zinātņu
nozarēm:
Zinātņu

Eksemplāru

nozare

skaits

Vispārīgā

23

nodaļa

Zinātņu nozare
Tehniskās

Eksemplāru

Zinātņu

Eksemplāru

skaits

nozare

skaits

43

Ģeogrāfija

9

zinātnes

Filozofija

45

Lauksaimniecība

10

Vēsture

46

Teoloģija

5

Māksla

90

Daiļliteratūra

668

Sabiedriskās

51

Sports

11

Bērnu

331

zinātnes
Matemātika

literatūra
8

Valodniecība

11

28

Literatūrzinātne

9

un
dabaszinātnes
Medicīna

Gada laikā veidoti sūtījumi, pārceļot iespieddarbus no fonda uz fondu: no
Abonementa un Pamatfonda uz Krātuvi – 7 sūtījumi; no Lasītavas uz Abonementu – 1
sūtījums; no Lasītavas uz Periodikas fondu – 3 sūtījumi. Pavisam pārcelti 4164
eksemplāri.
Norakstīšanas aktu skaits – 16. Norakstīti no OCB – 896 eks., bērnu nodaļas –
1245. Ogresgala un Ciemupes filiāļu darbinieki pagājušajā gadā paši veidoja
norakstīšanas sūtījumus, iepriekšējos gados to veica IRAN darbinieki. Ogresgala
filiālei – 2 sūtījumos norakstīti 659 eks.; Ciemupes filiālei - 5 sūtījumos norakstīti 615
eks.
Pēc iesniegtajiem sarakstiem no elektroniskā kopkataloga izslēgti 131 eks. –
Birzgales un Rembates pagastu bibliotēkām.
Apmaiņas fondā šobrīd ir 3011 eksemplāri, kuri atspoguļoti elektroniskajā
katalogā. Tā jebkura bibliotēka var uzskatāmi redzēt, ko piedāvā apmaiņas fonds.
OCB elektroniskais kopkatalogs
Uz 2016.gada janvāra sākumu elektroniskajā katalogā ir 68 283 (+ 2340)
ieraksti ar 389 085 (+ 15 964) eksemplāriem.
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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 viņu darba laiku. Līdz ar
to tiek panākta arī vienveidība aprakstu veidošanā, kā arī priekšmetu un atslēgvārdu
piešķiršanā, kā arī veidojot savienojumus ar autoritatīvajiem ierakstiem.
Izveidoti 534 apraksti pēc pagastu un skolu bibliotekāru pieprasījuma.
Veikts liels darbs, gatavojoties 2016.gadā periodikas ievadīšanai elektroniskajā
katalogā, izmantojot Komplektēšanas moduli: izrediģēti jau esošie apraksti, pēc
vajadzības apvienoti apraksti un pārcelti eksemplāri no ieraksta uz ierakstu. Izstrādāta
instrukcija par periodikas eksemplāru uzskaiti BIS ALISE. Instrukcija izsūtīta visām
pilsētu, pagastu un skolu bibliotēkām. Sniegtas arī individuālas konsultācijas.
Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās tuvojas
noslēgumam. 2016.gadā to pabeigs Madlienas, Lāčplēša, Ķeipenes un Krapes
bibliotēkas un plānos arī krājumu inventarizācijas.
Novadpētniecības datu bāzē uz 2016.gada 07.janvāri ir 20 336 ieraksti.
2015.gadā izveidots liels ierakstu skaits - 1419 ieraksti. Tiek strādāts pie Novadnieku
kalendāra

izveidošanas

un

pārveidošanas

atspoguļošanai

jaunajā

mājaslapā.

Pastiprināti tika strādāts ar izmaiņām lokālajos atslēgvārdos un priekšmetos, kurus
izmanto tieši Novadpētniecības datu bāzē.
2015.gada nogalē Novadpētniecības datu bāzē tika aprakstīti materiāli no
Taurupes pagasta bibliotēkas novadpētniecības mapēm. Nākošajā gadā paredzēts
darbu turpināt un aprakstīt materiālus arī no citu pagasta bibliotēku novadpētniecības
materiālu krājumiem.
Analītikas datu bāze (2 406 ieraksti) netiek papildināta jau vairākus gadus, jo
vairs nav aktuāla. Darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi.
Ogres reģiona skolu bibliotēkas
Šobrīd reģionā ar BIS ALISE nestrādā Ķeguma vidusskolas bibliotēka un
Madlienas vidusskolas bibliotēka, Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu,
Meņģeles pamatskolu bibliotēkas.
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Ķeipenes pamatskolas bibliotēka uzsākto krājuma ievadīšanu elektroniskajā
kopkatalogā diemžēl jau vairākus gadus neturpina.
2015.gada vasarā darbu BIS ALISE uzsāka Suntažu internātpamatskolas
bibliotēka.
Bibliotēka

Ar kādu moduli strādā

Ogres novads
Ogres ģimnāzija
Ogres sākumskola
Ogres tehnikums
Jaunogres vsk.
Ogres 1.vsk.
Ogresgala pamatsk.
Madlienas vidusskola
Ķeipenes pamatsk.
Suntažu vsk.
Suntažu internātpamatsk.
Lielvārdes novads
Lielvārdes vsk.
Lielvārdes pamatsk.
Jumpravas vsk.
Ikšķiles novads
Ikšķiles vsk.
Tīnūžu pamatsk.
KOPĀ:

Ievadīto eks. skaits uz
01.01.2016.

Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija
Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija
Kataloģizācija
Kataloģizācija
Kataloģizācija

28180

Kataloģizācija
Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija

8494
9318

Kataloģizācija;
Komplektēšana
Kataloģizācija

8107

16472
36342
11217
15105
3060
1
283
7344
2181

2728

3719
152 551

Atskaites gadā elektroniskajā katalogā pievienoti 11 714 eksemplāri.
IRAN nodaļas darbinieki sniedz gan metodisku, gan praktisku palīdzību visiem
pilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem par krājumu veidošanas un organizēšanas
jautājumiem,

UDK

klasifikāciju,

darbībām

BIS

ALISE

–

Kataloģizācija,

Komplektēšana, Inventarizācija.
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2015.gadā tika veiktas krājumu inventarizācijas Lēdmanes un Ciemupes
pagasta bibliotēkās. Inventarizācijas veica 3 nodaļas darbinieki sadarbībā ar pagasta
bibliotekāru. ika precizēta un sakārtota šo bibliotēku krājumu uzskaite.
Novadīta prakse par komplektēšanas un apstrādes jautājumiem LU 2.kursa
studentei.
Periodikas izdevumus daudzveidīgā klāstā piedāvā visās reģiona bibliotēkās.
To abonēšanai 2015.gadā reģionā vidēji izlietoti 21,8 % (2014.gadā 22,6%) no
finansējuma krājuma papildināšanai. Laikraksti tiek abonēti samērā maz, jo
pieprasījums pēc tiem ir neliels, aktīvi tiek izmantota datu bāze Lursoft news.lv.
Pieprasījums pēc dažādiem žurnāliem ir augsts visās bibliotēkās, tie ir aktīvā apritē un
veido nozīmīgu izsnieguma daļu.
Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2015.gadā reģiona
bibliotēkās kopā izslēgti 16 840 dokumenti, t.sk., 8472 grāmatas. Jaunieguvumu skaits
17 281 (2014.gadā 17865), t.sk., 8890 (2014.gadā 9280) grāmatas. Krājums kļuvis
mazskaitlīgāks – 259 575 eks.(2014.gadā 260736), bet kvalitatīvāks. Izsniegums
aizvadītajā gadā reģionā kopumā skaitliski ir palielinājies, taču krājuma apgrozība,
neskatoties uz to, ka Ogres CB ir 2,8, reģionā, vidēji, ir krietni samazinājusies – 1,2
(2014.gadā 1,71). Skaitļi nepielūdzami rāda, ka pie bibliotēku krājuma izvērtēšanas
vēl ir daudz darba.
Tabulā atspoguļotie galvenie skaitliskie darba rādītāji pārskata gadā reģionā
kopumā dažās pozīcijās ir būtiski mainījušies. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
vērojama lietotāju skaita, apmeklējumu un nedaudz arī izsnieguma palielināšanās.
Virtuālo apmeklējumu skaits ir gandrīz dubultojies. Samazinājies ir bērnu
apmeklējumu skaits, lai gan bērnu – bibliotēkas lietotāju skaits un izsniegto
eksemplāru skaits bērniem ir pieaudzis. Tāpat kā visā valstī, arī mūsu reģionā,
nopietna problēma ir iedzīvotāju novecošanās, mirstība pārsniedz dzimstību. Vecie
cilvēki sliktās redzes, vai citu veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt bibliotēku vai
vispār lasīt.
2013.

2014.

2015.

+/attiecībā pret
2014.

Lietotāji

14 069

13 893

14 201

+ 308
9

t.sk., bērni

5988

6055

6337

+ 282

240 450

242 408

300 899

+ 58 491

t.sk.,virtuālie

t.sk., virtuālie

32 857

38 744

t.sk., bērni

98483

90 270

Izsniegums

455 264

446 739

452 549

+ 5810

t.sk., bērni

183 783

180 236

184 140

+ 3904

Apmeklējumi

t.sk., virtuālie t.sk., virtuālie
77 163
88 806

+ 38419
- 1464

2015.gadā bērni ir 44,6% (2014.gadā - 43,6%) no kopējā lietotāju skaita, un
viņu apmeklējums veido

29,5% (2014.gadā - 37,2%), bet izsniegums bērniem –

40,7% (2014.gadā - 40,3%) no kopējā skaita.
Reģiona publisko bibliotēku skaitliskie rādītāji

Lietotāji
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2014

Lietotāji
13853

Bērni
6055

2015

14201

6337
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Apmeklējumi
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014

Apmeklējumu kopskaits
242408

Bērni
90270

2015

300899

88806

Izsniegums
500000
400000
300000

200000
100000

0
2014

Izsniegumu kopskaits
446739

Bērniem
180236

2015

452549

184140

Krājuma apgrozība
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Reģionā
2
1,5
1

Reģionā

0,5
0
2012

2013

2014

2015

Lietotāju skaits novados
2014.gads

Lielvārdes
novads; 2897

Ķeguma novads;
1147

Ogres novads;
8247

Ikšķiles novads;
1602
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2015.gads

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums novados (%)
2014

2015

28,9
26
22,3

22,6

20,8

17

Ogres novads

17,3

Ikšķiles novads

18,3

Ķeguma novads

Lielvārdes novads
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3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Domājot par dažādu lietotāju grupu vajadzībām un ērtībām, bibliotēku
darbalaiks iespēju robežās pieskaņots iedzīvotāju vēlmēm, un, piemēram, Lāčplēša,
Jumpravas, Ikšķiles, Rembates, Tomes, Madlienas, Taurupes pagastu bibliotēkas, kā
arī OCB atvērtas arī sestdienās, bet Lielvārdes pilsētas bibliotēka - svētdienās, lai
studenti, kas nedēļas nogalē atgriežas mājās, un darbdienās strādājošie varētu izmantot
bibliotēkas piedāvātās iespējas. Lielvārdes pilsētas bibliotēkā 2015.gadā tika veikta
apmeklētāju anketēšana, lai noskaidrotu viņu viedokli par bibliotēkas darba laiku,
īpašu uzmanību pievēršot svētdienām. Anketas rezultāti liecina par to, ka bibliotēka
varētu mainīt savu darba laiku no svētdienas uz sestdienu. Pašreiz tas netiks darīts, jo
viena no Bērnu nodaļas darbiniecēm mācās Kultūras koledžā, kur mācības notiek arī
sestdienās, taču bibliotēkas apmeklētāji tiek informēti, ka pēc gada ir iespējamas
izmaiņas bibliotēkas darba laikā.
Bibliotēku

pieejamības

jomā

problemātiski

nodrošināt

telpu

fizisku

pieejamību, bet automatizētas krājuma izsniegšanas ieviešana virknē bibliotēku (OCB,
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.
OCB apmeklētāju atzinību izpelnījusies arī grāmatu nodošanas iekārta, kas nodrošina
iespēju nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika. Bet vēl ļoti daudz jāstrādā pie šī
pakalpojuma popularizēšanas, jo, neskatoties uz to, ka šī iespēja lasītājiem ir jau
gandrīz pusotru gadu, daudzi par to nav informēti un grāmatu nodošanas iekārtu nav
pamanījuši.
Lasītājiem, kuri kādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, grāmatas tiek
piegādātas dzīves vietā. Vairākās pašvaldībās šo pakalpojumu bibliotēkas nodrošina
sadarbībā ar sociālo dienestu.
Aizvien pieprasītāks pakalpojums – informācijas piegāde pa e-pastu. Tiek
pārsūtīti skenēti dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no datubāzēm.
Uzziņu un informācijas darbs ir nemainīgi aktīvs – lietotājiem nepieciešamās
uzziņas kļūst arvien sarežģītākas un darbietilpīgākas, jo atbildes meklējamas daudzos
avotos - internetā, grāmatās, kā arī preses izdevumos vai datubāzēs. Lietotājiem tiek
piedāvātas gan pašu veidotās datu bāzes (BIS ALISE), gan Lursoft un Letonika. Īpaši
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intensīva darba caurstrāvotas ir skolēnu projektu nedēļas un studentu sesijas laiki.
Bibliotēkās tiek saņemti un izpildīti visi četri galvenie pieprasījuma tipi – tematiskais,
faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Ņemot vērā to, ka reģiona bibliotēkās
(neskaitot OCB) bibliogrāfa štata vienība ir tikai Ikšķilē, Lielvārdē un Lāčplēša
bibliotēkā (pusslodzē), tad ikvienam darbiniekam jāspēj atbildēt uz sarežģītiem
jautājumiem, jāpalīdz lietotājam atrast nepieciešamo informāciju, kā arī jāapmāca
lietotājs bibliotēkas resursu izmantošanā. Bieži vien bibliotekāram jākļūst par īstu
“universālo kareivi”, lai spētu atbildēt vai atrast atbildi uz apmeklētāja jautājumiem.
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas tiek piegādātas dzīvesvietā, iesaistot
ģimenes locekļus, sociālos darbiniekus, vairāku bibliotēku darbinieces pašas veic šo
pienākumu.
Tā kā OCB 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

reģionā

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 19.gadu veic mobilā
bibliotēka – bibliobuss. Par bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr 3.
Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā un arī aktīvi izmanto SBA
pakalpojumu.
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4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
OCB galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem ir skolas un pašvaldības
pirmsskolas iestādes, ģimeņu atbalsta Dienas centri, Krīzes centrs Laipas.
Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkā bija bērnudārzu audzēkņi, tas
veicināja pirmsskolas 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, www.facebook.com.
Darbs ar krājumu
Bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanas stratēģija katrā bibliotēkā ir
atšķirīga. Tā ir atkarīga no bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma, skolēnu skaita,
bibliotekāra prioritāšu skalas.
OCB Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai
sastāda 34% no pašvaldības atvēlētajiem 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.
2015.gadā krājums papildināts par 1106 vienībām, norakstītas 1556. Saņemto
žurnālu skaits pagājušajā gadā

atkal samazinājies, jo izdevumu bērniem un

pusaudžiem kļūst mazāk.
2010. – 390, 2011. – 338, 2012. - 374 , 2013. – 330, 2014. – 319, 2015. - 300
Katru gadu iegādājamies grāmatas arī svešvalodās 2015 – 30 (angļu valodā),
89 (krievu valodā).
50% no jaunieguvumiem adresēti pirmskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem, 25% sastāda nozaru literatūra.
Galvenie skaitliskie rādītāji OCB Bērnu literatūras nodaļā
Bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju skaits (+8)
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Bērni un jaunieši – šis bibliotēkas lietotāju skaits ir 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 pirmās trīs vietas ieguvušās grāmatas.
Apmeklējums (- 847)

Samazinājies datoru lietotāju skaits, jo lielākajai daļai iedzīvotāju mājās ir gan
datori, gan internets.
2014. – 7930

2015. -7311

Arī pasākumu skaits bija nedaudz mazāks - 9, jo 2014.gadā bija liels
pieprasījums pēc pasākumiem, kas veltīti M.Stārastei, tāpēc arī pasākumi bija vairāk.
Izsniegums (+1281)
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Lasīšana nesamazinās 1.-4.klašu skolēnu vidū: jo prasīgāks skolotājs, jo
čaklāki bērni – lasītāji. Tradicionālās vasaras lasīšanas, savas mīļākās grāmatas
prezentācija – tas veicina interesi par grāmatu. Vismazāk lasa 8.-9. klašu audzēkņi.
OCB bērnu literatūras nodaļas darba kvalitātes rādītāji :
Grāmatu fonda apgrozība - 4
Lasītāja vidējais apmeklējums gadā - 11
Vidējais izsniegums - 45
Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi
186 - pasākumi
57 - izstādes
Turpinājās darbs pie projekta Grāmatu starts. Šajā projektā iesaistījās viena
bērnudārza grupa un mājas bērnu grupa, kuri darbojās “Pūces skoliņā.” Šai grupai
izstrādājām nodarbību plānu, kuru realizējām, tiekoties reizi mēnesī.
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Šajās nodarbībās bibliotēkā tika gaidīts ikviens mazulis – arī tie, kuri vēl
neprot lasīt, jo, lai sāktu lasīt, vispirms ir jāsadraudzējas ar grāmatām un to bibliotēkā
ir daudz un dažādas. Tāpēc piedāvājām mazajiem Ogres pilsētas iedzīvotājiem
apmeklēt nodarbības, kurās apgūt pirmās prasmes darbā ar grāmatu, kā arī iepazīt
plašo bibliotēkas pasauli. Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst.10.00 uz Bērnu
literatūras nodaļu aicinājām pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Kopīgi lasījām grāmatas, iepazināmies ar pasauli, kādu to redz rakstnieki, mākslinieki
un animācijas meistari. Zīmējām un krāsojām pasaku varoņus. Ar grāmatu palīdzību
ielūkojāmies dzīvnieku, putnu un augu valstībā.
2015.gadā “Pūces skoliņā” tika sagatavotas un īstenotas 9 nodarbības:
* Janvārī nodarbības tēma bija Veselība un drošība. Iepazīstinājām bērnus ar
grāmatām un prezentāciju par veselību, pareizu uzturu un drošību – uz ceļa, ar
elektrību, gāzi un uguni. Krāsojamās lapās (visc.lv) meklējām bīstamas lietas virtuvē
un smilšu kastē, bērni izkrāsoja tās.
* Februāra nodarbības Meža dzīvnieki Latvijā laikā, iepazīstinājām ar grāmatām par
meža dzīvniekiem. Kopīgi izlasījām Dz.Rinkules-Zemzares dzejoli “Ziemas miegs”.
Bērni pēc izvēles krāsoja ezi, zaķi, lāci, bebru, briedi, alni u.c.
* Marta tēma bija Nāk, nākdama Lieldieniņa, kad iepazīstinājām bērnus ar grāmatām
par Lieldienu tradīcijām, rotājumiem, olu krāsošanu utt.. Katrs bērns pagatavoja sev
Lieldienu dekoru – kastīti, olu trauciņu vai kartiņu.
* Aprīlī nodarbībā Es savai māmiņai, grāmatu izstādē izlikām grāmatas par māmiņu,
lasījām grāmatu “Es gribu mammu!” un katrs bērns pagatavoja apsveikumu savai
māmiņai.
* Maija nodarbības tēma bija Klāt ir silta vasariņa, kuru papildinājām ar jaunāko
grāmatu izstādi, lai varētu izvēlēties lasāmvielu vasarai. Kopā izlasījām pasaku “Pa
jokam ēd, pa jokam strādā”. No papīra gatavojām tārpiņu. Atvadoties, bērniem
uzdāvinājām projekta “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” somiņu, grāmatas un mīksto
mantiņu-pūčulēnu.
Jūnijā, jūlijā un augustā nodarbības nenotika.
* Septembrī atsākām nodarbību ciklu ar tēmu Draudzēsimies ar grāmatu, kurā bērnus
iepazīstinājām ar grāmatām, no kurām viņi var mācīties lasīt. Kopīgi izlasījām
grāmatu “Es esmu par mazu, lai ietu skolā”. No sagatavotajām papīra slejām katrs
bērns un arī mammas sev pagatavoja un ilustrēja grāmatiņu.
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* Oktobra nodarbības tēma bija Draudzība (saistībā ar Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļu). Tajā iepazināmies ar grāmatām par draudzību. Kopā izlasījām un pārrunājām
grāmatiņu “Draudzība”. Bērni krāsoja izkopētus grāmatiņas zīmējumus. Pasākuma
nobeigumā katram uzdāvinājām papīra rokassprādzi ar uzrakstu – BIBLIOTĒKAS
DRAUGS.
* Novembra tēma bija Mājas. Iepazīstinājām bērnus ar grāmatām, kurās stāstīts gan
par

cilvēku, gan dzīvnieku mājokļiem. Pārrunājām, ko katram nozīmē mājas un

mājīgums. Katrs bērns no vaska plāksnes meistaroja sev svecīti pirmajai Adventa laika
svētdienai.
* Decembra nodarbībā Ziemassvētku laiks, kopīgi lasījām M.Cielēnas dzejoli
“Dubļupēda”, pārrunājām par gatavošanos svētkiem. Katrs pagatavoja apsveikuma
kartīti-eglīti un uzdāvināja mammai. Visi izmantoja iespēju aplūkot A.Tobes akvareļu
izstādi “Latviešu ābece”. Atvadoties katram bērnam uzdāvinājām nelielu kastīti ar
mini konfektēm un valriekstu, vecākiem-Ziemassvētku dzejolīšus. Nodarbību vadītāja
bija pārtapusi par rūķi.
Kopumā aizvadītā gada nodarbības bija ļoti interesantas un radošas, neskatoties
uz papildus pūlēm, jo bērni bija ļoti dažāda vecuma (3-6gadi) un dažādām interesēm,
bet nodarbībās izdevās piesaistīt katra uzmanību un iepriecināt arī vecākus.
Turpinājām projektu Izzini pasauli, kurš aizsākās 2011./2012 mācību gadā.
Šajā projektā aktīvi iesaistījās pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi.
PII Sprīdītis bērni bibliotēku apmeklēja 2 reizes mēnesī, pārējie bērnudārzi pēc
nepieciešamības. PII Saulīti apmeklējām pašas reizi mēnesī. Sarunu tēmas saskaņotas
ar PII apgūstamo tematiku. Regulāri šajā projektā ir iesaistījušies 347 pirmskolas
vecuma bērni.
Ļoti liels skolēnu pieplūdums ir projektu nedēļās, kuru laikā bērni meklē
informāciju, raksta savus darbus, veido prezentācijas. 7.-8.klašu skolēni tika
iepazīstināti ar bibliotēkā esošo uzziņu krājumu, elektronisko katalogu, datu bāzēm.
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Bibliotēkā ļoti svarīgi ir arī tematiskie pasākumi, kurus veltām savai pilsētai un
valstij. Regulāri ir kļuvuši pasākumi februāri, kas ir veltīti Ogrei – tās jubilejā.
Pasākums veltīts arī 4.maija svētkiem. (Ogres sākumskolas 3.B klase ar
skolotāju R.Hanzenu) Skolēni piedalījās konkursā “Es zīmēju Latviju”.

Īpaši čakli 2015.gadā bija mazākie Bērnu žūrijas dalībnieki: 5+ 75, 9+ 66, 11+
19, 15+ 8, vecāki 11.
Vērtēšanā aktīvi iesaistījās Ogres 1.vsk. 2.C klase (sk.I.Broka), 3.C
(sk.I.Leizandere).
Aktīvi žūristi ir arī PII Sprīdītis audzēkņi. Mēs varētu iesaistīt vēl plašāku
bērnu skaitu, bet nav iespējams iegādāties vairāk grāmatu, jo problēma būs nākošajā
gadā, kad to apgrozība kritīsies.

Lasītavā ļoti pieprasīti ir konkursi, tajos bērni iesaistās ar lielu prieku. Vislabāk
skolēniem patīk radošie konkursi. Katram mēnesim organizējām savu konkursu.
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Mēnesis

Konkurss

Janvāris

Mana pasaka par ziediem (A.Saksei 110)

Februāris

Meten’s brauca pār Daugavu (konkurss par Meteņdienu)

Februāris - marts

Esi drošs internetā

Marts

Tavs Lieldienu pārsteigums (radošie darbi – groziņi olām)

Aprīlis

Es zīmēju Latviju (Zīmējumu konkurss)
Mana Latvija (erudīcijas konkurss)

Maijs

Latvijas putni – erudīcijas konkurss

Jūnijs - jūlijs

Raibā kukaiņu pasaule

Septembris

Atrodi šo Raiņa dzejoli un pabeidz vārsmu

Oktobris

Mana tautasdziesma ( tautasdziesmas ilustrācija)
Kr.Baronam -180 ( erudīcijas konkurss)
Ķirbīši, jociņi, spociņi ( Jautrais Helovīns

Novembris

Mēs mīlam Latviju

Decembris

Ziemassvētku nieciņi un prieciņi

Aktīvi iesaistāmies Ziemeļvalstu bibliotēku aktivitātēs. 2015.gadā piedāvātā
tēma Draudzība ļāva radoši izvēlēties pasākuma veidu un tematiku. Šoreiz tā bija
Latvija, draudzība starp cilvēkiem. Nedēļas garumā bērni krāsoja sirsniņas un rakstīja
novēlējumus saviem draugiem.
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Gada nogalē lasītāji tika aicināti uz Ainas Tobes akvareļu izstādi.
Bibliotēkā regulāri notiek literatūras stundas par dažādu autoru daiļradi.
10 stundas tika veltītas J.Rainim un Aspazijai. Visas 3.klases iepazinās ar
A.Lindgrēnas dzīvi un daiļradi. 4.klasēm tika piedāvātas nodarbības par M.Runguli un
un Ē.Kestneru. Sagatavojām sarunas arī par Kārli Skalbi, Imantu Ziedoni, Margaritu
Stārasti, Krišjāni Baronu, Korneju Čukovski.
2.klases tiek iepazīstinātas ar latviešu pasakām, to rašanos, tēliem.
Skolu

bibliotēkas

savās

nodarbībās

bērnus

iepazīstina

ar

lasīšanas

pamattprincipiem, bibliotēkas izmantošanas iespējām, mēs cenšamies iepazīstināt ar
literatūru, autoriem, ilustratoriem.
10.decembrī OCB notika Regīnas Ezeras 85.dzimšanas dienai veltītā skolēnu
jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums.
“..vienīgais, kas man palicis, ir sudraba zvaigzne plaukstā, nokritusi no
satricinājuma, kad pulkstenis sita manu zvaigžņu stundu.” (R.Ezera)
Ar šādu vadmotīvu Ogres novada skolu audzēkņi tika aicināti piedalīties
konkursā. Tā mērķis - attīstīt skolēnu literārās jaunrades prasmes un veicināt interesi
par R.Ezeras daiļradi. Jaunieši rakstīja radošos darbus, tos arī ilustrējot. Konkursa
tēma: Mazi portreti. Idejas autori: Ogres novada Latviešu valodas un literatūras
skolotāju un bibliotekāru metodiskā apvienība. Konkursā iesaistījās – Ogres Valsts
ģimnāzija, Ogres sākumskola, Jaunogres, Madlienas un Ogres 1.vidusskola, Taurupes
un Mazozolu skolas. Vērtēšanai tika iesniegti 70 darbi.
Darbus lasīja un vērtēja Silvija Tretjakova- Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra vadītāja, Iveta Skrebele- OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja,
Aija Pulkstene - OCB galvenā bibliotekāre.
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Visvairāk darbu saņēmām no Taurupes pamatskolas un Ogres 1.vidusskolas.
Darbi bija interesanti un grūti bija izvērtēt labākos. To tematika ļoti dažāda - 5.-7.klašu
skolēni rakstīja par saviem mājas mīluļiem – suņiem, kaķiem, jo arī Regīnas Ezeras
tuvākais draugs vienmēr bijis suns. Vecāko klašu audzēkņu darbos parādās cilvēks ar
savu jūtu pasauli.

Par labākajiem tika atzīti 17 darbi. Pasākuma gaitā jaunieši

iepazinās ar R.Ezeras prozas tapšanas pirmsākumiem, paši veidoja piemiņas zīmi
rakstniecei un noslēgumā saņēma Pateicības rakstus par dalību konkursā.

Lielu interesi Latvijā izraisīja Džefa Kinnija viesošanās. Bērniem šī grāmata
radījusi lielu interesi, ko nevarētu teikt par vecākiem un skolotājiem. Mūsu Ogres
sākumskolas 4.B klases piedalīšanās konkursā bija bērnu iniciatīva, ko atbalstīja arī
skolotāja un vecāki. Darbs tapa pilnībā patstāvīgi. Diemžēl uz tikšanos paši bērni
netika, jo viņiem iepriekš jau bija saplānota koncertlekcija un Latvijas televīzijas
apmeklējums. Vecāki plakātu nogādāja uz Rīgu un saņēma arī apbalvojumu. Bērnu
sajūsma bija neaprakstāma, jo viņu plakāts ierindojās labāko vidū. Visi ar prieku
noskatījās tikšanās ierakstu.
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Turpinājās sadarbība ar Ģimeņu atbalsta Dienas centru, kurā bijām gaidītas ik
mēnesi. Īstenotās aktivitātes:
Mēnesis

Aktivitāte

Janvāris

Kazas gads. (Lasām pasaku par kazu, pasakai rakstām turpinājumu)

Februāris

Iepazīsti latviešu gadskārtas (ziema)
Mana pilsēta Ogre ( Ogres vēsture bildēs, stāstījums par tās vēsturi)

Marts

22.marts – Pasaules ūdeņu diena. Konkurss par upēm un ezeriem

Aprīlis

Lieli putni, mazi putni (konkurss)

Maijs

Rāpo, rāpo … (Konkurss par Latvijas kukaiņiem)

Septembris

Septembris – Dzejas mēnesis

Oktobris

Iepazīsties – žurnāls “Zīlīte” (konkurss)

Novembris

Iepazīsties - žurnāls Ilustrētā Junioriem (konkurss)

Decembris

Ziemassvētku laiks. Veidojam krāsojamo grāmatu

Ogres skolu skolotājiem piedāvātā sadarbības programma
Pārrunu tēmas jaunākā skolas vecuma bērniem 2015. / 2016.m.g. :
*) Autori: Rainis, Aspazija, J.Baltvilks, A.Kronenbergs, Kr.Barons, K.Skalbe,
M.Stāraste , A.Lindgrēna, Ē.Kestners, M.Rungulis, I.Ziedonis.
*) Latvija
*) Ogre
*) Dzīvnieki mūsu mājās (suņi, kaķi, bruņurupuči, kāmīši), cilvēku dažādā attieksme
pret dzīvniekiem, (dzīvnieku audzētāju klubi, dzīvnieku izstādes).
*) Dzīvnieki siltajās un aukstajās zemēs (kamielis, žirafe, ēzelis, ziemeļbriedis,
leduslācis…)
*) Iepazīsimies – mēs dzīvojam netālu no jums – mežā! (par meža dzīvniekiem,
nedaudz arī par zebieksti, caunu, ūdri un bebru) Par cilvēku ietekmi uz dabu un dabas
piesārņošana.
*) Par zaķi, lapsu un vilku (gudrība latviešu tautas pasakās par dzīvniekiem).
*) Braucam, lidojam, peldam. Nedaudz arī par speciālajiem dienesta transporta
līdzekļiem ( ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, policija).
*) Visums
*) Putni pavasarī (ūdensputni, naktsputni - pūce, ūpis, vakarlēpis).
*) Kukaiņi mostas
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*) Mūsu planētas senatne (dinozauri)
*) Drošs internets

Metodiskais darbs
Divas reizes gadā apmeklējam Ogres reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu laikā
sniedzu

konsultācijas darbam ar bērniem. Iepazīstos ar bibliotēkas krājumu, tā

stāvokli. Visās bibliotēkās ir iekārtoti stūrīši mazākajiem lasītājiem. Bērnu literatūra
tiek komplektēta visās bibliotēkās. Iespējas komplektēt literatūru bērniem ir praktiski
visām bibliotēkām. Pagastos samazinās iedzīvotāju un tajā skaitā bibliotēkas lietotāju
– bērnu skaits.
OCB Bērnu literatūras nodaļas darbinieki piedalās semināros reģiona
bibliotekāriem. Semināru laikā kolēģi tiek iepazīstināti ar jaunāko bērnu literatūru,
jaunākajām aktualitātēm darbā ar bērniem.
Vasarā viss Ogres reģiona bibliotēku kolektīvs ciemojāmies Cēsu un
Daugavpils bibliotēkās.
Ļoti pozitīvs un interesants bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētais
brauciens uz Lotes zemi, kurā piedalījās bibliotēku darbinieki no dažādām Latvijas
bibliotēkām.
2015.gadā pie mums viesojās kolēģi no Igaunijas. Drīz pēc tam sekoja
uzaicinājums piedalīties Tartu un Pilvas bibliotekāru seminārā, kas bija veltīts darbam
ar bērniem. Šajā seminārā piedalījās arī Lietuvas kolēģes. Es savā referātā klātesošos
iepazīstināju ar darbu mūsu bibliotēkā, lielākajiem projektiem - Bērnu žūrija, Grāmatu
starts. Iepazinos ar Igaunijas kolēģu pieredzi, apmeklējot vietējās bibliotēkas.
Bērnu bibliotēku un nodaļu darbinieki ar gandarījumu katru gadu piedalās Bērnu un
jauniešu literatūras padomes organizētajās konferencēs. Aizvadītajā gadā piedalījāmies
pavasara konferencē Saule pati bērnu vada
Vienmēr labas atsauksmes ir par Izglītības un attīstības centra „EGO”
organizētajiem kursiem, tāpēc aizvadītajā gadā piedalījāmies profesionālās pilnveides
praktiskajos semināros Ziemassvētku nieciņi un prieciņi, Radošums un tā izpausmes
darbā ar bērniem.
Saturīga, interesanta un rosinoša bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra

rīkotā zinātniski praktiskā konference "Pirmsskola, sākumskola,
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lasīšana, patikšana", kurā piedalījās ne tikai bibliotekāri, bet arī pedagogi no pilsētas
skolām.
Bērnu literatūras nodaļas darbiniece apguva Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centra piedāvāto kursu Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība
bibliotēkās.
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5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
NODROŠINĀJUMS
2015.gadā uzturēta OCB mājas lapa, kas izveidota 2008.gadā. Kopējais
apmeklējums 18 206, (2014.gadā 16 300), veiktas pavisam kopā 37 174 (2014.gadā 34
000) lapu apskates. Turpināts darbs pie jaunas lapas versijas izstrādes.
Uzturēti OCB, Ciemupes, Ogresgala bibliotēku datori un datortīkli - kopskaitā
50 datori un 1 serveris.
2015.gada nogalē iegādāti 4 jauni datori, kas nomainīs daļu darbinieku datorus,
un pilnībā izlīdzinās darba kvalitāti visiem darbiniekiem.
Lai apgūtu jaunās tehnoloģiju iespējas un spētu sniegt konsultācijas par to
darbību arī apmeklētājiem, iegādāti divi planšetdatori ar atšķirīgām operētājsistēmām Windows 10 un Android.
2016.gadā plānots atjaunot visu darbinieku datoru programmatūru uz jaunāko Windows 10 un Office 2016.


2015.gadā OCB darbība tīmeklī tika atspoguļota:
bibliotēkas mājas lapā www.ocb.lv (apmeklējums 31 466);



OCB profilā portālā www.biblioteka.lv (apmeklējums 21 421);



Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv (apmeklējums 70);



sociālajā tīklā twitter.com (@ogrescb) (apmeklējums 10 458).
2015.gadā tika izveidoti bibliotēkas profili un veiktas informatīvās aktivitātes:



sociālajā tīklā Facebook.com;



sociālajā tīklā Draugiem.lv.
Mājas

lapā

tika

izvietota

informācija

par

bibliotēkas

pasākumiem,

pakalpojumiem, kā arī cita lasītājiem noderīga informācija.
Galvenās ziņas par bibliotēku tika atspoguļotas arī OCB 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. 2015.gadā bibliotēkas „Twitter” profila sekotāju skaits sasniedza 490.
Arī 2015.gadā izmantojām bezmaksas datu bāzu Lursoft Laikrakstu bibliotēka
un Letonika piedāvātās iespējas informācijas ieguvē, un tās ir būtisks atbalsts un
papildinājums klientu informacionālajā apkalpošanā.
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OCB speciālisti veido arī datu bāzes BIS ALISE : reģiona elektronisko
kopkatalogu un Novadpētniecības datu bāzi.
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6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Izstādes ir viena no biežāk izmantojamām darba metodēm lasītāju
iepazīstināšanai ar novadpētniecības materiāliem.
Novadpētniecības izstādes 2015.gadā: “Liāna Langa. Dzeja. Domas”, “Ogre - senā un
mūžam mainīgā”, “OGRE spēlē teātri”, “Kur top māksla – Ogres Mākslas skola”,
“Nemierpilnais mākslinieks Uga Skulme”, “Literatūrzinātnieks, žurnālists, rakstnieks
Arno Jundze”, “Lidija Lasmane-Doroņina”, “Ceļš uz savu virsotni”, “Tulkotājai Elgai
Saksei - 85”, “Sirdsdomas dzejas ceļš desmit gadu garumā’, “Auseklim - 165”, “Cik
ass ir Žanis Ezītis?”, “Mūsu vērtība ir cilvēks”, “Mūžīgs ir tikai acumirklis… Regīnai
Ezerai - 85”, “Nacionālais dārgums Talrids Rullis”.
2015.gadā OCB novadpētniecības krājums tika papildināts ar jauniem
dokumentiem, tika turpināta periodisko izdevumu izpēte, dāvinājumu izpēte un atlase
novadpētniecības krājumam, kopiju sagāde no izdevumiem, kas neatrodas bibliotēkā,
izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājumu.
Tiek pārskatītas datubāzes, interneta resursi un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
digitālais periodikas krājums, lai atlasītu materiālus, kuri var noderēt novadpētniecības
krājumam. Vērtīgākie materiāli tiek izdrukāti un ievietoti novadpētniecības mapēs.
Šobrīd OCB ir 152 Novadpētniecības mapes - kas ir ērts un ierasts vienam
tematam vai personai veltītu dažādu novadpētniecības dokumentu (dokumentu kopiju,
ielūgumu, zīmējumu utt.) apkopošanas veids. Lasītāji un bibliotekāri tās aktīvi
izmanto, organizējot pasākumus, gatavojot prezentācijas.
Arī bibliotēkas vēsture tiek regulāri papildināta, dokumentējot (aprakstot,
fotografējot) notikumus.
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” un vietējo preses izdevumu „Ogres Vēstis
Visiem”.
Elektroniskajā datu bāzē „Novadpētniecība un skolēnu darbi” ievadīti vairāk
nekā 20390 aprakstu par Ogri, Ogres novadu.
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Lai saglabātu OCB fondā esošo grāmatu autoru personīgos parakstus un
ierakstus rokrakstā,

turpinās darbs pie digitālās kolekcijas “Ieraksti. Novēlējumi.

Autogrāfi”.
Grāmata pati par sevi ir vērtība, bet ar autogrāfu vai ierakstu tā ir uzskatāma
par vēl lielāku vērtību.
Turpinām iesāktās tradīcijas, jau 10 gadu garumā Dzejas dienās, gan dažādos
literāros pasākumos esam kopā ar Ogres novada literāri radošo apvienību
„Sirdsdoma”.
Gan “Sirdsdomas”, gan dažādos citos pasākumos tiek demonstrēti foto materiāli no
OCB vēstures.
Veiksmīgi norit sadarbība ar žurnālisti un publicisti Natāliju Ketneri, kuras
grāmatas "Pilsēta Ogre. Cilvēki. Likteņi. Laikmeti" svinīga atvēršana notika OCB.

Izdevums par Ogres vēstures faktiem, cilvēkiem un viņu likteņiem tapis,
pateicoties Ogres novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam "R.A.D.I. –
Ogres novadam".
Rakstniece savam darbam ļoti aktīvi izmantoja OCB Novadpētniecības
materiālus.
2015.gadā sniegtas 316 dažāda veida uzziņas (mutiskas, elektroniskas,
telefoniskas). Piemēram, Agnesei Lūsei tika atrasti, ieskenēti un nosūtīti materiāli par
Salaspils nāves nometnes

bērnu likteņiem, kurus savās saimniecībās uzņēma

Rembates pagasta “Oškalnu” māju saimnieks un Tīnūžu pagasta saimnieks Miķelis
Smits.
Bibliotēku novadpētniecības darbs nav mērojams un salīdzināms pēc
noteiktiem standartiem, jo katrai bibliotēkai tas būs raksturīgs ar savdabīgām niansēm,
ar vietējās dzīves un vietējo apstākļu (vēsturisko, ģeogrāfisko) radītām korekcijām.
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Secinājumi
2015.gadā sabiedrības pieprasījums un interese par OCB novadpētniecības
darbu turpina augt.
Novadpētniecības darbs OCB kopumā vērtējams kā veiksmīgs. Bibliotēkas
novadpētniecības

darbinieki

ir

ieguvuši

jaunas

zināšanas

un

prasmes.

Novadpētniecības krājums papildināts ar jauniem dokumentiem, sistematizēts.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tā izmantošanas aktivitāte nav kritusies.
Arī tikšanās ar novadniekiem lielākoties ir raisījusi interesi apmeklētājos.
Piemēram, 31.jūlijā, OCB pasākumu zālē notika tikšanās ar Pasaules latviešu klaidoņu
brālības biedriem, SIA "Jumava" grāmatu izdevējs Juri Visocki un ogrēnieti,
zinātnieku, pedagogu un Sociālo Tehnoloģiju augstskolas rektoru
Juri Zaķi (te gan jāmin, ka ieradies uz pasākumu bija tikai un vienīgi izdevējs
J.Visockis, neskatoties uz to apmeklētāju pulks bija kupls).
Bibliotēkas novadpētniecības darbs sekmē vietējās sabiedrības integrāciju, kā
arī ir devis savu artavu patriotiskajā audzināšanā.
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7. PROJEKTIZSTRĀDE
Pavisam reģiona bibliotēkās 2015.gadā izstrādāti un īstenoti 12 dažādi projekti,
t.sk., Ogres novadā 7, Ķeguma novadā 3, Lielvārdes novadā – 2. Lielāko projektu
skaitu veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātā un Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansiāli atbalstītā – “Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija 2015”.
Ķeguma novada bibliotēka piedalījās pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas konkursā ar projektu “Galda spēļu iegāde Ķeguma novada
bibliotēkā”, kā rezultātā ieguva 28 galda spēles bērniem.
2015.gadā Lauberes bibliotēka uzrakstījusi un īstenojusi 2 projektus (“Norāžu
izvietošana un parka labiekārtošana” un “Dabas draugu vasara – 2015. Dižkoki”), kuri
bija vērsti uz pagasta teritorijas labiekārtošanu – vides uzlabošana, cilvēku
aktivizēšana un līdzdarbošanās sabiedriskā darba veikšanai. Īstenojot šos projektus,
piesaistīti 2890 EUR, kuri ieguldīti vides uzlabošanā un sakopšanā pagasta centrā.
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8. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS. REĢIONĀLĀ MĀCĪBU CENTRA DARBS
2015.gads OCB metodiskajā un konsultatīvajā darbā bija gana aktīvs. Tika
noorganizēti 7 semināri, 1 no tiem, kopā ar skolu bibliotekāriem. Ogres reģiona
bibliotekāri ļoti labprāt atsaucas aicinājumiem kļūt par pilotgrupu kādas tēmas
testēšanai. Tā arī 2015.gadā, 19.februārī, reģiona bibliotekāri piedalījās pilotsemināru
cikla nodarbībā par tēmu “Pieaugušo motivēšana mācīties (darbinieku un bibliotēkas
lietotāju motivēšana mācīties)”. Semināru vadīja Kultūras informācijas sistēmu centra
vecākā referente, mācību koordinatore Inga Niedra. Jāuzsver šīs tēmas nozīmīgums arī
pašu bibliotekāru profesionālās pilnveides procesā. Pamatojoties uz nepieciešamību
pārstrādāt izglītības prasības, lai ieņemtu konkrētu amatu bibliotēkā, arī bibliotekāriem
šī ir aktuāla tēma. Būtisks ir jautājums par paša bibliotekāra motivāciju papildināt
savas zināšanas, iegūt bibliotekāro izglītību, bet šim jautājumam ir arī blakne – finanšu
jautājums. Katrā ziņā, Ogres reģiona bibliotekāri aktīvi izmanto iespējas papildināt
savas zināšanas un prasmes bezmaksas semināros un mācībās. Cenšamies ar visiem
reģiona kolēģiem dalīties arī maksas kursos gūtajā informācijā.
19.martā turpinājām apgūt tēmu “Motivācija mācīties”, analizējām 2014.gada
darba rezultātus.
16.aprīlī bibliotēku darbinieki apguva tēmu “Mācību vadīšana. Apmācību
metodes. Novērtēšana”. Ikvienā no bibliotēkām notiek lietotāju apmācības – vai
apmācot apmeklētājus pa vienam, vai organizējot grupas. Nenoliedzami, šī tēma ir ļoti
būtiska, veicot lietotāju apmācības. Šinī seminārā bibliotekāriem bija iespēja tikties ar
komiksa “Lāčplēša hronika” autoru Kao Vietu Ngujenu, kurš ir mācījies Ogres
vidusskolā, kā arī bijis OCB lietotājs. Vienmēr ir interesanti paskatīties uz zināmām
lietām no citu cilvēku, citu tautību pārstāvju, redzesleņķa.
Tradicionālais darba sezonas noslēguma seminārs, kurš parasti ir izbraukuma
seminārs, šogad notika 28.maijā, Ķeipenē. Pēdējo 4-5 gadu laikā Ķeipenē ir
mainījušās bibliotēku vadītājas, līdz ar to, daudzas reģiona kolēģes šo bibliotēku bija
apmeklējušas ļoti sen, vai nebija apmeklējušas vispār. Šinīs semināros katru gadu
cenšamies iepazīt arī citus konkrētās apkārtnes kultūras objektus. Pārsvarā visām
reģiona bibliotēkām ir laba sadarbība ar tautas un kultūras namiem. Izņēmums nebija
arī šoreiz. Semināra programmas sastādīšanā un realizēšanā ļoti aktīvi iesaistījās arī
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Ķeipenes tautas nama vadītāja Inese Daugaviete. Tradicionāli, kā katru gadu, sveicām
arī savus bibliotekārā darba jubilārus.
Lai gūtu pieredzi un smeltos jaunas idejas, arī 2015.gadā turpinājām tradīciju
apmeklēt kolēģus citur Latvijā. Šogad mūsu ceļš veda uz Cēsu pusi – apskatījām
atjaunoto Cēsu Centrālo bibliotēku, viesojāmies Priekuļu pagasta un Līvu bibliotēkās.
Reģiona bibliotēku darbinieki atzinīgi izsakās par šiem pieredzes apmaiņas
braucieniem, jo idejas var gūt ikvienā bibliotēkā – gan lielā, gan mazā pagasta
bibliotēkā. Vienmēr var gūt apstiprinājumu tam, ka visu izšķir personālijas: arī ar
mazu finansējumu, bet, izmantojot izdomu, var izdarīt būtiskas, apmeklētājiem
vērtīgas un interesantas lietas. Kā arī, protams, var redzēt dažādu pašvaldību dažādo
attieksmi pret bibliotēkām un salīdzināt, kā mēs katrs jūtamies savās bibliotēkās.
27.augustā OCB darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales
Centrālo bibliotēku, bērnu bibliotēku “Zīlīte” un LCB filiāli – Piekrastes bibliotēku.
Latgales CB sajūsminājāmies par plašajām telpām un daudzveidīgo pasākumu, arī
apmācību piedāvājumu apmeklētājiem. Arī šis brauciens bija iegūtām idejām un
iespaidiem pilns. Guvām idejas, kuras vēlētos pārņemt arī pie sevis. Visās 3
bibliotēkās kolēģi ar aizrautību un izdomu veic savu darbu. Daugavpils kolēģi bija
parūpējušies arī par iespēju apmeklēt Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.
29.oktobrī reģiona bibliotekāri apguva tēmu “Savstarpējā komunikācija un
saskarsme” (Inga Niedra, Kultūras informācijas sistēmu centrs). Bibliotēku darbinieki
ļoti augstu novērtēja visu Ingas Niedras sagatavoto mācību kursu, kurš Ogrē notika
gandrīz visa gada garumā. Būtiski svarīgu informāciju kolēģi ieguva, noklausoties
tēmu “Patērētāja tiesības, iepērkoties internetā. Kā izvairīties no negodprātīgas
komersantu īstenotās prakses un kas jāzina, izmantojot finanšu pakalpojumus”
(I.Žunde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs). Savos semināros cenšamies piedāvāt
dažādas tēmas, jo bibliotekāri savās pilsētās un pagastos bieži vien ir tie, pie kuriem
dodas ar ikvienu jautājumu. Principā, viņiem ir jāzina gandrīz viss, vai noteikti jāzina,
kur meklēt nepieciešamo informāciju. Īpaši viena darbinieka bibliotēkā bibliotēkas
vadītājam ir jābūt “cilvēkam-orķestrim”, un tas viss arī sasaucas ar nepieciešamību
pašam regulāri papildināt savas zināšanas.
26.novembra seminārā aicinājām piedalīties arī skolu bibliotekārus. Diskusijas
un viedokļu apmaiņu izraisīja tēma “Daudzveidīgas izvēles iespējas bibliotekāru
profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā” (Dž.Dzirkale-Maļavkina, LNB Kompetenču
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attīstības centra vadītāja). Bibliotekāri, principā, piekrīt tam, ka ir jāmācās, jāpilnveido
profesionālās zināšanas, ko arī, iespēju robežās, dara. Problēma rodas tanī mirklī, kad
parādās mācību maksas skaitļi. Iespējams, ka realizēt plānoto nebūs vienkārši, jo
bibliotēku budžeti un bibliotekāru algas nav no lielākajām valstī… Bibliotekāru
auditorijā izskan viedoklis arī par to, ka īsti pareizi nav tas, ka literatūras filologa
izglītība netiek ņemta vērā. Jo, zinot to, ka patreiz LU SZF Bibliotēkzinātnes un
informācijas specialitātes mācību programmās nav literatūras, ir pilnīgi skaidrs, ka
daudzi studenti, kuri tagad beidz augstskolu, “nezina” literatūru. Un īsti korekts nav
izteikums: “Ņemiet mūsu studentus darbā!” Nav jau nemaz tik daudz to gadījumu, kad
jaunie speciālisti meklē darbu bibliotēkā (vismaz ne laukos). Jo, protams, tas ir algu
jautājums un, līdz ar to, mēs nonākam tanī pat pozīcijā, no kuras viss sākas. Bet mēs
noteikti vēlamies savā pulkā, savās bibliotēkās redzēt jaunus darbiniekus, jo mūsu,
reģiona bibliotekāru, saime noveco, ir nepieciešama jaunā maiņa.
Šinī seminārā iepazināmies arī ar Kultūras informācijas sistēmu centra
Informācijas sistēmu administratora Jāņa Ziediņa informāciju par Hugo.lv – “Latvija
tulko ar Hugo.lv”.
Iespēju robežās, semināros cenšamies iepazīstināt ar kādu radošu personību un
tās veikumu. Tā, 26.novembrī, pie mums viesojās dzejniece Rasma Urtāne ar savas
grāmatas “Bērnības smarža” prezentāciju.
17.decembra seminārā neklātienē iepazinām darbu ar bērniem Igaunijas un
Lietuvas

bibliotēkās. OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele bija

uzaicināta piedalīties starptautiskā seminārā Tartu, kur dalījās pieredzē par darbu ar
bērniem mūsu bibliotēkā, atvedot no Igaunijas pieredzi “Darbs ar bērniem Igaunijas un
Lietuvas bibliotēkās”. Jāteic, ka aicinājums kolēģes dalībai šinī starptautiskajā
seminārā uztverams kā patiesi liela atzinība darbam, kas tiek veikts mūsu bibliotēkās,
jo uzaicinājums nāca pēc igauņu kolēģu apmeklējuma OCB 2015.gada septembrī.
Seminārā bibliotekāri tika informēti arī par aktualitātēm organizācijas “Zied
zeme” darbībā, kas īpaši svarīgi varētu būt mazo pagastu bibliotēkām, informējot
savus iedzīvotājus par iespējām, ko šī organizācija sniedz dažāda veida aktivitātēm un
attīstības iespējām.
Un gada pēdējā seminārā – tikšanās ar grāmatas “No perfekcionisma uz
mīlestību” autori Elīnu Zelčāni.
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Visos semināros bibliotēku darbinieki tiek informēti par aktualitātēm
bibliotēku darbā, kolēģi dalās pieredzē kādu konkrētu jautājumu risināšanā, kā arī tiek
risināti dažādi, ar profesionālo darbību, saistīti jautājumi.
Vairāki reģiona bibliotēku darbinieki piedalījās ikgadējā seminārā Bauskā,
paplašinot savu redzesloku un iegūstot jaunas zināšanas. Ikrudens semināri Bauskā
vienmēr izceļas ar savām tēmu aktualitātēm un profesionālu organizētību.
Vairāki reģiona bibliotēku darbinieki piedalījās Latvijas bibliotekāru
17.konferencē “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”, kas bija
lieliska iespēja satikt kolēģus un dalīties pieredzē. Ar iegūtajām idejām un pieredzi
dalījāmies reģiona bibliotekāru seminārā.
Direktore un direktores vietniece piedalījās seminārā “21.gadsimta cilvēks un
digitālā vide”, kas norisinājās Valmieras Integrētajā bibliotēkā 21.aprīlī, ar gūto
informāciju daloties ar kolēģiem reģiona seminārā.
2015.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Braucienos
piedalījās direktore, direktores vietniece, IRAN vadītāja un Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja. Īpaša uzmanība tika pievērsta krājuma aktualitātei, kā arī darbam ar bērniem.
Pie krājuma izvērtēšanas ir veicams liels darbs, kurš, protams, nekad nebeidzas.
Priecēja tas, ka, piemēram, Jumpravas pagasta bibliotēkā (kura atrodas vienā telpā ar
skolas bibliotēku: abi krājumi ir sapludināti kopā) ir veikts kosmētiskais remonts, taču,
līdz ar to, uzkrītošāk ir pamanāma krājuma fiziskā kvalitāte. Izvērtējot pagasta
bibliotēkas krājumu, konstatējām, cik nekvalitatīvs ir skolas bibliotēkas krājums – tur
atrodamas arī aktualitāti un fizisko pievilcību zaudējušas grāmatas. Nedomāju, ka
bibliotēkas apmeklētāju interesē, konkrēti, kuras bibliotēkas grāmata tā ir. Lasītājs
redz aktualitāti zaudējušas, arī noplēstas grāmatas, un tas diskreditē bibliotēku lasītāja
acīs. Šinī mirklī atkal aktuāls ir jautājums: cik daudz/vai RGB pārstāvjiem ir tiesības
konsultēt, vai aizrādīt par skolas bibliotēkas krājumu. Katrā ziņā, OCB piedāvāja savu
palīdzību krājuma izvērtēšanā.
Dažās no reģiona bibliotēkām ir notikusi personālsastāva maiņa: Rembates
bibliotēkā darbu pārtrauca Kārlis Balts, darbu uzsāka jauna darbiniece, kurai ar darbu
bibliotēkā iepriekš nav bijusi nekāda saskare, taču ir vēlme mācīties. Lielvārdē darbu
uzsāka darbiniece ar bakalaura grādu specialitātē. Madlienas bibliotēkas darbiniece
Anita Zaica absolvēja Latvijas Kultūras koledžu.
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2015.gadā turpinājās sadarbība ar visiem 3 novadiem: Ikšķiles, Ķeguma un
Lielvārdes, noslēdzot līgumus par RGB funkciju veikšanu un finansēšanu. Līgumi par
sadarbību, saistītu ar datu ievadīšanu Ogres reģiona EK un lasītāju datu bāzē, turpinās
arī ar Ogres tehnikumu, Ikšķiles novada un Lielvārdes novada skolām. Sadarbojāmies
arī ar atbildīgo par Ogres novada skolu bibliotēkām.
Kā savus profesionālos svētkus jau otro gadu atzīmējam Bibliotekāru dienu.
Šogad šinī dienā, 30.aprīlī, visi kopā devāmies uz Skrīveru pusi, apmeklējot A.Upīša
muzeju, Aizkraukles baznīcu un Skrīveru Dendroloģisko parku. Pateicoties gidu
fantastiskajam stāstījumam, visu varējām skatīt citām acīm un gūt baudījumu dvēselei
un vēlmi šinīs vietās atgriezties vēl. Šāda kopābūšana svētkos ir ļoti būtiska kolektīva
saliedēšanai.
Ļoti priecē ikviena iespēja tikties ar kolēģiem no citām Latvijas bibliotēkām,
arī LNB Bibliotēku attīstības centra organizētajos semināros un aktivitātēs, kas ir
būtiska iespēja paplašināt savu redzesloku, papildināt zināšanas, dalīties pieredzē un
gūt jaunas idejas.
Reģionālais mācību centrs
2015.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Reģionālā mācību centra telpās noritēja
intensīvs apmācību darbs un tika organizēti pasākumi. Sakarā ar to, ka OCB nav
atsevišķas mācību klases, Pasākumu zāle tiek izmantota gan mācībām, gan
pasākumiem. Mēs ļoti izjūtam atsevišķas mācību klases trūkumu: varētu veikt vēl
intensīvāku IT pamatprasmju apmācību, jo interese ir neatslābstoša, kā arī Bērnu
literatūras nodaļas darbinieki varētu organizēt vēl vairāk pasākumu bērniem. Mūsu
RMC telpas tiek izmantotas arī citiem pasākumiem un mācībām, kuras organizē citas
iestādes un organizācijas, kā arī regulāri notiek reģiona bibliotēku darbinieku semināri
un profesionālie pasākumi.
Vairāk kā 60 izglītojoši pasākumi notikuši skolēnu auditorijām.
Datoru pamatprasmēs apmācīti vairāk kā 60 cilvēki (9 grupas).
E-prasmju nedēļas 12 pasākumos (23.-27.marts) piedalījās 59 apmeklētāji.
Reģionālā mācību centra aprīkojums tiek izmantots visos pasākumos, kuri
notiek Pasākumu zālē: Bibliotēku nedēļas pasākumos, tradicionālajos neklātienes
ceļojumos (gids Nikolajs Sapožņikovs), grāmatu atvēršanas svētkos (N.Ketnere,
projekts “Zied zeme”).
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Jūnijā un decembrī, divi uzņēmumi, piedaloties Nodarbinātības valsts
aģentūras projektā “Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju
sniegšanai”, 5 reizes sniedza konsultācijas Ogres reģiona bezdarbniekiem.
Visi reģiona bibliotekāri atzinīgi novērtē sadarbību ar OCB kolēģiem, jo
ikviens atsauksies uz aicinājumu palīdzēt jebkurā jautājumā. Katrā ziņā, ja paši
nezinās, allaž atradīs vajadzīgo informāciju un sniegs atbildi.
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9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Ogres reģiona bibliotēku telpu stāvoklis kopumā vērtējams kā labs, taču nelieli
uzlabošanas pasākumi 2015.gadā tikuši veikti vairākās bibliotēkās. Dažām
bibliotēkām joprojām būtu nepieciešamas lielākas telpas. Piecās reģiona bibliotēkās
aizvadītajā gadā veikti remontdarbi: Suntažu un Madlienas bibliotēkās veikta grīdas
seguma nomaiņa, Mazozolos izremontēta kāpņu telpa un WC, Lielvārdē veikts
sanitārā mezgla remonts un izstāžu izvietošanai viena siena aprīkota ar piekaru
sistēmu. Jumpravas bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts, nomainīts apgaismojums
un iegādāts jauns dators.
2015.gadā nekādas izmaiņas nav notikušas Ikšķiles bibliotēkas telpu jautājumā
(telpas ir nepietiekamas gan pieaugušo, gan bērnu nodaļai). Pasākumi joprojām tiek
organizēti tautas nama un vidusskolas bibliotēkas telpās.
Trijās bibliotēkās ir iegādāti jauni datori – Lauberē 2 sistēmbloki, Tīnūžos 3
jauni datorkomplekti un Lēdmanē 1 portatīvais dators.
Lai uzlabotu mikroklimatu bibliotēku telpās Birzgales bibliotēkā iegādāts
mitruma savācējs, bet Lāčplēša bibliotēkā - gaisa kondicionēšanas iekārta.
Ciemupes bibliotēkā iegādāti plaukti jauniešu un nozaru literatūras izvietošanai
un bērnu stūrītis papildināts ar paklāju, lai bērniem būtu patīkamāk spēlēt galda spēles.
Ķeguma bibliotēkā iegādāti 3 jauni ziņojumu dēļi un daļēji pārkrāsotas sienas.
OCB telpas 2015.gadā būtiskas izmaiņas nav piedzīvojušas, tikai nelielu
kosmētisku griestu remontu paneļu salaiduma vietās ēkas otrajā stāvā. Tas tika īstenots
no pašvaldības budžeta sadaļas - neparedzētiem izdevumiem, jo Darba aizsardzības
speciāliste iesniedza sūdzību par apmetuma gabala nokrišanu Bērnu literatūras nodaļas
lasītavā, dažas sekundes pēc tam, kad tajā vietā bija atradies bērns. Jauna bibliotēkas
ēka, diemžēl, joprojām ir tikai solījumu līmenī.
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10. BIBLIOTĒKU PERSONĀLS
2015.gads OCB personālsastāvā ienesa būtiskas izmaiņas – nomainījās
vairākas darbinieces, līdz ar to notika arī iekšējā rotācija. Gada bilance: 2 darbinieces –
OCB Pieaugušo abonementa vadītāja un Ciemupes bibliotēkas vadītāja devās pelnītā
atpūtā, 1 bibliotekārā darbiniece aizgāja no darba bibliotēkā. Ciemupes bibliotēkā
mainījusies vadītāja, OCB kolektīvs papildinājies ar 3 jaunām kolēģēm, no kurām 2 –
ar bibliotekāro maģistra grādu. Personālsastāva maiņas rezultātā tika veikta bibliotēkas
nodaļu reorganizācija – kopš 01.07.2009. Pieaugušo nodaļā bija Lasītavas vadītāja un
Abonementa vadītāja, 01.07.2015. abas šīs nodaļas tika apvienotas, atkal izveidojot
Lasītāju apkalpošanas nodaļu ar vienu vadītāju. Kopš 2015.gada rudens OCB ir 0,5
slodzes darbiniece (galvenā bibliotekāre), kuras pienākumos ir sabiedrisko attiecību
veidošana. Šo ideju aizguvām no Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas, viesojoties
pieredzes apmaiņā pirms 2 gadiem. Nomainījušies 2 tehniskie darbinieki (apkopēja un
sētniece) un grāmatu labotāja.
No 27 OCB darbiniekiem, 19 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 12 ir
bibliotekārā izglītība (5 – maģistra grāds; 2 – bakalaura grāds, 5 – profesionālā vidējā
izglītība), 6 darbiniekiem ir izglītība citās jomās (4 – maģistra grāds, 1 – bakalaura
grāds, 1 – augstākā izglītība līdz 1993.gadam), 1 darbiniecei ir vispārējā vidējā
izglītība (jāatzīst, ka pietrūka tikai diplomdarba, lai būtu bibliotekārā izglītība bakalaura grāds).
Madlienas bibliotēkas bibliotekāre Anita Zaica aizvadītajā gadā absolvēja
Latvijas Kultūras koledžu un ieguva 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību
specializācijā bibliotēkas informācijas speciālists.
Lielvārdes bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Dace Vecziediņa turpina
studēt Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā Bibliotēkzinātne un informācija.
Visu bibliotēku darbinieki apmeklējuši Ogres Centrālās bibliotēkas piedāvātos
seminārus, kā arī citus profesionālās pilnveides pasākumus.
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Reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība
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11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Visu bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību nodrošina attiecīgā novada
pašvaldības finansējums. Salīdzinot ar 2014.gadu, pārskata gadā tas palielinājies Ogres novadā par 1,03%, Ķeguma novadā par 9,5% un Lielvārdes novadā par 2,7%.
Ikšķiles novadā, savukārt, pašvaldības finansējums samazinājies par 4,5%. Reģionā
kopā finansējums krājuma papildināšanai palielinājies par 2%. Ogres novadā
atjaunota darbinieku veselības apdrošināšana, kā arī daļējs atvaļinājuma pabalsts.

Pašvaldību finansējums bibliotēkām
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12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM.
PUBLICITĀTE
2015.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā viens no galvenajiem
aspektiem bijis esošo un potenciālo bibliotēkas lietotāju un sabiedrības kopumā
informēšana par OCB sniegtajiem pakalpojumiem, par norisēm un pasākumiem, kā arī
bibliotēku kopumā.
Sabiedrības informēšanai elektroniskajā vidē darbojas OCB mājas lapa un
bibliotēkas profili vairākos sociālajos tīklos.
2015.gadā OCB mājas lapā www.ocb.lv publicētas 34 aktuālas ziņas un
regulāri uzturētas un atjaunotas visas mājas lapas sadaļas. Papildus tam, 2015.gadā
uzsākts darbs pie OCB jaunās mājas lapas, kas būs daudz funkcionālāka, izstrādes.
Informācija par aktivitātēm un aktualitātēm bibliotēkā publicēta arī Ogres
novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv, kā arī portālos www.ogrenet.lv un
www.daugavasbalss.lv. 2015.gadā portālā www.ogresnovads.lv publicētas 11 ziņas,
portālā www.ogrenet.lv – 26 ziņas un portālā www.daugavasbalss.lv – 18 ziņas.
OCB kopš 2010.gada ir izveidots un uzturēts profils bibliotēku nozares
interneta portālā Biblioteka.lv. 2015.gadā tajā publicētas 16 ziņas, no kurām 5 ir
informācija par notikumiem.
OCB profils portālā Draugiem.lv izveidots 2015.gada augusta beigās. Laika
periodā līdz gada beigām publicētas 23 ziņas, no kurām 4 atspoguļo informāciju par
gaidāmajiem notikumiem. Nepilnu 5 mēnešu laikā lapai pievienojušies 37 sekotāji.
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2015.gadā OCB Draugiem.lv profilam no tā izveidošanas brīža līdz
31.decembrim pavisam bijuši 2608 skatījumi.
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Skatījumu dinamika Draugiem.lv pa mēnešiem no 2015.gada septembra līdz
decembrim:

Visskatītākās sadaļas minētajos četros mēnešos nemainīgi ir sākumlapa un
jaunumu sadaļa. Diezgan vienmērīgi tiek skatīta bibliotēkas kontaktinformācija.
Pārskata periodā ar katru mēnesi arvien skatītāka kļūst sadaļa “Runā”.
OCB profils sociālajā tīklā Facebook tika izveidots 2015.gada augusta beigās.
Nedaudz vairāk kā četru mēnešu laikā profilam pievienojušies 86 sekotāji, no kuriem
83% ir sievietes un 17% ir vīrieši. Vislielākais sekotāju skaits – 34% ir vecuma grupā
no 25 līdz 34 gadiem. 21% no visiem profila sekotājiem ir vecuma grupā no 35 līdz 44
gadiem, un tieši tik pat – 21% – vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem. Kā potenciāli
piesaistāmā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas pārskata
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periodā ir tikai 9% no visiem bibliotēkas profila sociālajā tīklā Facebook sekotājiem.
Detalizēts sekotāju sadalījums procentos pa vecuma grupām:

Līdz gada beigām OCB bibliotēkas Facebook profilā publicētas 19 ziņas un
informācija par 10 pasākumiem. Minētajā laika periodā visas ziņas apskatītas 587
reizes un 181 reizi ziņas atzīmētas ar “Patīk”, tās komentētas vai arī ziņa padota tālāk.
2008.gada oktobrī izveidots OCB profils sociālajā tīklā jeb mikroblogošanas
platformā Twitter. 2015.gadā tajā publicētas 39 ziņas un līdz pārskata gada beigām tā
sekotāju skaits palielinājies gandrīz par 20%, sasniedzot kopējo sekotāju skaitu – 492.
Profila apmeklējumu un jaunu sekotāju pievienošanās dinamika 2015.gadā:
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Profila jaunu ziņojumu, pieminējumu un ziņu skatījumu dinamika 2015.gadā
uzskatāmi parāda, ka atbilstoši jaunu ziņojumu biežumam, mainās sekotāju aktivitāte
ziņu skatījumos un attiecīgi arī OCB pieminējumi citās Twitter ziņās.

Turpinot iesākto darbu pie OCB publicitātes veidošanas un attīstīšanas, kā arī
iedzīvotājiem pieejamo bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas, 2016.gadā plānots
ieviest jauno mājas lapu, turpināt uzturēt bibliotēkas profilus sociālajos tīklos, iesaistot
arvien jaunas mērķauditorijas un paplašinot esošo mērķauditoriju skaitu, kā arī iespēju
robežās veidot vienotu bibliotēkas telpu noformējumu, popularizēt bibliotēkas un
bibliotekāru kā profesionāļu tēlu gan vietējā sabiedrībā, gan plašākā mērogā, veicināt
bibliotēkas interešu pārstāvniecību, organizēt jaunas aktivitātes un iniciatīvas.
2015.gadā piecās reģiona bibliotēkās (Lauberē, Lielvārdē, Suntažos, Tīnūžos
un Tomē)

tika uzņemti kadri filmai “Latvijai 97! Vārdi” , sveicot mūsu valsti

dzimšanas dienā, cildinot latviešu literatūru, valodu, grāmatniecību, bibliotēkas un
pirmklasniekus. Apsveikumā 97 pirmklasnieki Latvijas bibliotēkās lasīja tekstu no 97
latviešu valodā izdotām grāmatām, kas hronoloģiski izdotas no 1918.gada līdz
2015.gadam. Katram gadam veltītu grāmatu izvēlējās Latvijas Nacionālā bibliotēkas
literatūrzinātnieki. Filmēšanas ekspedīcijas laikā grāmatas ceļoja no Gaismas pils uz
97 bibliotēkām visā Latvijā, kur tās lasīja vietējie skolēni. Pirmklasnieki atvēra
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grāmatu 17.lappusē (tajā atrodas bibliotēku zīmogs) un lasīja pāris rindkopas.
Rakstnieks Pauls Bankovskis no teksta izveidoja apsveikumu, kas skan kā stāstiņš pantiņš un ir sveiciens mums visiem!
2015.gada 16.maijā OCB viesojās igauņu kultūras darbinieki no Kõrveküla
pilsētas – iepazīstinājām ar savu bibliotēku un tās darbību, parādījām Ogres apkārtni.
Bijām pārsteigti un reizē arī pagodināti, ka igauņu kolēģi izvēlējās iepazīties tieši ar
mūsu bibliotēku. Šīs vizītes rezultātā sekoja nākamās ziņas no igauņu kolēģiem, šoreiz
no Pilvas pilsētas. Un tā – 2015.gada 3.septembrī sagaidījām jau nākamos kolēģus no
Igaunijas. Pilvas kultūras darbiniekiem, bibliotekāriem un kultūras namu vadītājiem,
bijām sagatavojuši plašu ieskatu par mūsu bibliotēku, Ogres pilsētu un novadu. Ar šo
delegāciju OCB telpās tikās arī Ogres novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane – šīs tikšanās
reizē dzirdējām pozitīvu bibliotēkas darbības novērtējumu, kā arī solījumu risināt
bibliotēkas telpu jautājumu. Igauņu kolēģi ar patiesu interesi ieklausījās stāstījumā par
mūsu bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem, darbu ar apmeklētājiem, kā arī
diskutējām par atšķirīgo un līdzīgo bibliotekārajā darbā. Arī šo delegāciju
iepazīstinājām ar pilsētu, pilsētas kultūras iestādēm un novadu. Šīs vizītes rezultātā
sekoja uzaicinājums mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ivetai
Skrebelei piedalīties starptautiskā konferencē Tartu, stāstot par darba formām ar bērnu
un skolēnu auditoriju. Uzskatām to par būtisku sava darba novērtējumu, jo mūsu
bibliotēka nevar lepoties ar ēkas tehnisko stāvokli, mēs varam piedāvāt saturu –
maksimāli tik daudzpusīgu, cik atļauj forma – ēka. Un tā – 2015.gada nogalē esam
saņēmuši jau nākamo, trešo, piedāvājumu uzņemt igauņu kolēģus pie sevis, šoreiz tie
būs kolēģi no Pērnavas.
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Pielikums Nr.1
OCB LAN darba pārskats
Lasītāju apkalpošana
Lasītāju apkalpošana ir viena no galvenajām bibliotēkas funkcijām. OCB
lasītāju apkalpošanas funkciju veic abonements un lasītava.
Bibliotēkas abonements piedāvā lasītājiem plašu brīvpieejas latviešu
oriģinālliteratūras, cittautu literatūras un visu nozaru literatūras krājumu latviešu
valodā un svešvalodās. Bibliotēkas krājumā 2015.gada sākumā bija vairāk nekā 45000
grāmatu eksemplāri.
2015.gada jūnijā, pamatojoties uz jaunizstrādātājiem un Ogres novada domes
apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem, abonementa darbu skāra divas
būtiskas pārmaiņas: kavējuma naudas ieviešana un drošības naudas atcelšana.
Abonementa darbinieces katru lasītāju, kurš apmeklēja bibliotēku pēc 1.jūnija,
informēja par pārmaiņām bibliotēkas noteikumos un deva līdzi informatīvo skrejlapu.
Regulāri tiek sūtīti atgādinājumi par grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu.
Pozitīva inovācija, kas pieejama lasītājiem 24 stundas diennaktī, ir jaunā
Grāmatu nodošanas iekārta, kas novietota pie ieejas durvīm un ir palīgrīks, kas dod
lasītājiem iespēju savlaicīgi nodot grāmatas bibliotēkā un nepalikt par parādniekiem.
Statistikas dati pieejami tikai gada nogalei. Par trijiem mēnešiem grāmatu kastē
nodotas 756 grāmatas.
Abonementa lasītāju skaits pēdējo piecu gadu laikā manāmi pieaug un gada
beigās sasniedza skaitli 2470, tas ir par 36 lasītājiem vairāk nekā pērn (2433).
Apmeklējumu statistikā arī novērojama pieauguma tendence. 2015.gadā lasītāji
abonementu apmeklējuši 24207 reizes, kas ir par 1779 apmeklējumiem vairāk nekā
2014.gadā (22428). Izsniegumu skaits 2015.gadā sasniedza 63911, tas ir par 3715
eksemplāriem mazāk nekā pagājušajā gadā (67626). Izsniegumu samazināšanos,
iespējams, ietekmēja jauno noteikumu pieņemšana, kas tagad paredz 5 eksemplāru
izsniegšanu uz mājām, iepriekšējo 10 eksemplāru vietā.
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Abonementa lasītāju skaits, izsniegumu skaits un
apmeklējums 2011.-2015.gados

Lasītava
2015.gadā lasītavu apmeklēja 1640 (1616) lasītāji, kas ir par 26 cilvēkiem
vairāk nekā 2014.gadā. Apmeklējums 2015.gadā ir krities par 1381 un sasniedza
skaitli 12002 (13383). Lasītavā turpinājumizdevumi tiek skatīti gan uz vietas, gan
izsniegti uz mājām. Izsniegumu skaits 2015.gadā ir nedaudz palielinājies - 26483
(26421), tas ir par 62 eksemplāriem vairāk nekā pagājušajā gadā.
Lasītavas lasītāju skaits, izsniegumu skaits un apmeklējums 2011.-2015.gados
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Datorlietotāji
OCB lasītāvā lietotāju rīcībā ir 11 datori, internets, viens skeneris, krāsu
printeris, melnbaltais printeris un kopētājs, kā arī datortehnikas komplekts
vājredzīgiem cilvēkiem.
Lasītavas datorus 2015.gadā izmantojuši 979 (1051) lietotāji, tas ir par 72
lietotājiem mazāk nekā 2014.gadā. Nereģistrēto lietotāju skaits

- 201, tie ir

apmeklētāji, kas gada laikā vienreiz ienāk lasītavā ieskenēt vai nokopēt dokumentus
un nevēlas reģistrēties.
Datorapmeklējumu skaits lasītavā 2015.gadā – 7062 (7433), salīdzinājumā ar
2014.gadu tas krities par 371 apmeklējumu. Datorlietotāji ar saviem portatīvajiem
datoriem Wi-Fi pakalpojumu izmantoja – 369 (564) reizes. Pieslēgumu skaits Wi-Fi
internetam noteikti ir lielāks, jo mēs nevaram fiksēt pieslēgšanās reizes ārpus lasītavas
telpām un no viedtālruņiem.
Uzziņu un informācijas darbs
Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums ir nodrošināt bibliotēkas
apmeklētājiem informācijas pieejamību, palīdzēt lasītājiem atrast nepieciešamo
informāciju dažādos informācijas avotos, tādos kā: datu bāzes, interneta resursi,
bibliotēkas krājums.
2015.gada laikā esam sniegušas 29182 uzziņas. Pārsvarā tās ir adresālās
uzziņas, kas sniegtas bibliotēkas abonementā, tai skaitā, lasītavā ir sniegtas 5299
uzziņas, pārsvarā tās ir tematiskās uzziņas. Lai palīdzētu lietotājiem atrast
nepieciešamo informāciju, izmantojām dažādas bibliogrāfiskās datu bāzes: OCB
elektronisko katalogu, Nacionālas bibliotēkas dažādas datu bāzes. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas datu bāzes uzziņu darbā tika izmantotas 259 reizes.
Informācijas meklēšanā aktīvi izmantojām arī abonētās datu bāzes: Lursoft
Laikrakstu bibliotēku un Letoniku. Šogad

samazinājusies abonēto datu bāzu

izmantošanas statistika: datu bāzē Letonika apskatīti 835 (2063) šķirkļi un Lursoft
Laikrakstu datu bāzē news.lv 2272 (3889) dokumenti.
Bieži uzziņu darbā izmantojam arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo
bibliotēku, izmantojot iespēju uzreiz piekļūt pie informācijas pilnajiem tekstiem.
Iesakām un apmācam lasītavas lietotājus, īpaši studējošos, izmantot šos resursus.
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2015.gada februārī, Projektu nedēļas laikā, tika paveikts liels informacionālais
darbs. 183 Ogres ģimnāzijas skolnieki OCB bibliotēkā tika iepazīstināti ar iespējām
meklēt mācībām nepieciešamo informāciju OCB elektroniskajā katalogā, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzē. Skolēniem tika
demonstrēta iespēja piekļūt dokumentu pilnajiem tekstiem Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā un laikrakstu datu bāzē news.lv. Informacionālās
apmācības notika, pateicoties sadarbībai ar Ogres ģimnāzijas bibliotekāri Ingrīdu
Dārznieci.
E-prasmju nedēļas ietvaros

notika nodarbība, kuras laikā bibliotēkas

apmeklētāji tika iepazīstināti ar informācijas meklēšanas iespējām Ogres reģiona
bibliotēku Elektroniskajā kopkatalogā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā
bibliotēkā, Lursoft Laikrakstu bibliotēkā.
Katru dienu konsultējam lasītavas apmeklētājus interneta resursu un datorprogrammu
izmantošanā, paaugstinot lietotāju informācijpratību IT jomā.
SBA un Elektroniskā dokumentu piegāde (EDP)
2015.gadā OCB lasītāju informacionālajām

vajadzībām no Latvijas

Nacionālās bibliotēkas krājuma SBA kārtā tika veikti 7 pasūtījumi, kuri pilnībā tika
izpildīti. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas esam saņēmuši 7 grāmatas. Vēl 10
grāmatas tika pasūtītas no kaimiņu novadu bibliotēkām (Ikšķiles, Ķeguma,
Lielvārdes).
Pagājušajā gadā vairāk esam dalījušies ar mūsu krājumā esošajām grāmatām.
Pagasta bibliotēkas aktīvāk nekā iepriekšējos gados izmantoja OCB krājumu. No
bibliotēkas krājuma tika izsniegta 491 (376) grāmata. Tas ir par 115 grāmatām vairāk
nekā 2014.gadā. Diagrammā vērojama SBA kārtā izsniegto eksemplāru pieauguma
dinamika.
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Visaktīvākā bibliotēka, kas izmanto SBA pakalpojumu no OCB krājuma savu
lasītāju vajadzībām, ir Ciemupes bibliotēka ( 121). Aktīvāko bibliotēku trijniekā ir arī
Suntažu (92) un Lauberes (67) bibliotēkas.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, palielinājies arī elektronisko dokumentu
piegāžu skaits. Bibliotēkas apmeklētājiem tika veiktas 637 (425) elektronisko
dokumentu piegādes, tas ir par 212 piegādēm vairāk nekā pagājušajā gadā.
EDP pakalpojumu aktīvi izmanto lasītavas apmeklētāji, kuri agrāk izmantojuši
faksa pakalpojumus. Lielākā daļa dokumentu, kas elektroniski piegādāti, ir ieskenēto
dokumentu kopijas – rēķini, iesniegumi, līgumi, pases, foto, čeki. Tai skaitā arī 10
Latvenergo nosūtīti iesniegumi un līgumi.
Darbs ar krājumu
Abonementā notiek nepārtraukts darbs ar krājumu. Norakstīšanai tiek atlasīti
novecojuši un sabojāti izdevumi. Grāmatas ar nelieliem defektiem tiek nodotas
labošanai. 2015.gadā tika norakstītas 896 grāmatas.
Liels darbs tiek ieguldīts darbā ar dāvinājumiem. Abonementa darbinieces
atlasa grāmatas no lasītāju dāvinājumiem, kas vēlāk papildina bibliotēkas plauktus.
Bet pirms grāmatas nonāk bibliotēkas krājumā, notiek darbietilpīgs to apstrādes
process.
Gada sākumā tika norakstīti vecie žurnāli un avīzes, no krājuma tika izslēgti
595 turpinājumizdevumu eksemplāri – 2009.gada žurnāli un 2011.gada avīzes. Divas
reizes gadā notiek turpinājumizdevumu parakstīšana. 2015.gadā lasītavā saņemti 67
nosaukumu žurnāli un 6 nosaukumu laikraksti.
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Katru reizi, kad tiek iegādātas jaunās grāmatas (vidēji – reizi mēnesī), lasītavas
darbiniece atlasa iespieddarbus lasītavas uzziņu krājuma papildināšanai. 2015.gadā
lasītavas krājums tika papildināts par vairāk nekā 70 grāmatām.
Datorapmācības
2015.gadā datorapmācības organizētas 9 grupām. Apmācībās piedalījās 61
interesents. Katrai grupai tika veltītas 5 nodarbības 2 stundu garumā (10 stundas katrai
grupai), kopā 90 stundas. Bija nepieciešamas 45 dienas, lai realizētu apmācības,
mācībām patērējot 2h dienā. Datorapmācībām izmantojām Reģionālās mācību klases
aprīkojumu: interaktīvo tāfeli un portatīvus datorus.
Apmācīto skaits varētu būt lielāks, ja pasākumu telpa nebūtu tik noslogota.
Šinī telpā notiek pieaugušo nodaļas organizētie pasākumi, kā arī pasākumi, ko rīko
bērnu literatūras 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 portatīvajiem datoriem: ja notiek kāds pasākums, mācību klase atkal jātransformē
par pasākumu zāli, novācot galdus un datorus, saliekot zālē krēslus pasākuma
apmeklētājiem.
Pasākumi un izstādes
2015.gadā OCB notika vairāk kā trīsdesmit pasākumi.
Īss pasākumu apskats:
Lielu popularitāti ir ieguvušas Nikolaja Sapožņikova neklātienes ceļojumu
pēcpusdienas. Pasākumos gids Nikolajs Sapožņikovs dalās ar ceļojumu iespaidiem,
kas iemūžināti skaistās fotogrāfijās. Neklātienes ceļotāju skaits pasākumu zālē ir
vienmēr kupls. Katrā pasākumā neklātienes ceļojumā dodas vairāk kā 30 apmeklētāji.
Šogad notika 4 šādi neklātienes ceļojumi.
No 23. līdz 27.martam Latvijas bibliotēkās notika ikgadējā E-prasmju nedēļa.
Aktīvi tajā piedalījāmies, piedāvājot Ogres iedzīvotājiem apmeklēt šādus pasākumus
un apmācības mūsu bibliotēkā:
 Individuālas konsultācijas par foto lejupielādes un apstrādes iespējām
 SEB internetbankas un bankomāta lietošanas pamācība (SEB)
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 IT resursi savu iespēju izpētē un darba meklēšanā (NVA)
 Mobilo aplikāciju izmantošana ikdienā (Vilhelms Meisters, Sociālo mediju
departamenta vadītājs, aģentūra WRONG Digital)
 Swedbank e-prasmju skola. Iespēja apgūt internetbankas, bankomātu, telefonbankas
un karšu lietošanu
 OCB elektroniskais katalogs un

autorizēta lietotāja priekšrocības. Latvijas

Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka
 Jauniešu sniegtas konsultācijas par viedtālruņu izmantošanu ikdienā
 Tavas e-iespējas (VSAA)
Pasākumus aktīvi apmeklēja lasītāji seniori. Individuālām konsultācijām par
foto lejupielādi un apstrādes iespējām bija vislielākais apmeklējumu skaits - 16 .
21.aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, notika pasākums "Aktīvs dzīvesveids
caur mērķtiecīgu kustību" (vadīja Praktiskās Pirtniecības skolas vadītājs Romualds
Lamsters).
29.aprīlī OCB notika grāmatas "Katram sava Rīga" prezentācija. Ar
klausītājiem, lasītājiem un skatītājiem tikās grāmatas teksta autors Laimonis Kleimanis
un fotogrāfs Edmunds Glūdiņš.
31.jūlijā OCB pasākumu zālē notika sarunas ar Pasaules latviešu klaidoņu
brālības biedru - grāmatu izdevēju Juri Visocki.
11.septembrī OCB pasākumu zālē notika "Dzejas dienu 2015" pasākums.
Apmeklētājus priecēja dzejnieku radošās apvienības “Sirdsdomas” autoru dzejas
lasījumi, kas bija veltīti apvienības desmitgadei.
11.septembrī notika arī otrs pasākums - „Sirds uz perona”, kas
norisinājās Ogres dzelzceļa stacijā. Dzejas lasījumi tika veltīti Aspazijas un Raiņa 150
gadu jubilejai. “Sirdsdomas” dzejnieki lasīja savus dzejoļus. Dzejas moto „Biļete līdz
mājām”. Bibliotēkas darbiniece Laura Ose sagatavoja foto prezentāciju, veltītu
Aspazijai un Rainim. Stacijā pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties
bibliotēkas darbinieku sagatavotā dzejas viktorīnā.
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25.septembrī OCB notika N. Ketneres grāmatas “Taurupieši līkloču ceļos”
prezentācija. Jāatzīmē, ka vācot materiālus grāmatas izdošanai, N.Ketnere izmantoja
Ogres Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības materiālus.
No 12. līdz 16.oktobrim Abonementa darbinieces piedalījās Karjeras nedēļas
idejas realizācijā. Jaunieši, kas piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos, veica
uzdevumu arī bibliotēkā – darbiņus, ko ikdienā veic bibliotekāres - meklēja konkrētu
grāmatu un noteica, cik tajā lapaspušu. Bibliotekāres sagatavoja un kontrolēja
uzdevuma izpildes gaitu. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 jaunieši.
15.oktobrī organizācija „Zied zeme” reģiona bibliotēkām dāvināja Iedvesmas
stāstu grāmatas.
6.novembrī Ogrē norisinājās sacensības jauniešiem „Pūču nakts”, kurās viens
no kontrolpunktiem “Gaismas pils” bija OCB. Bibliotēkā dalībniekiem bija iespēja
piedalīties gan izzinošās, gan atraktīvās aktivitātēs, proti, jāveic trīs uzdevumi
: jāsakārto 10 grāmatas alfabēta secībā, jāsaliek Raiņa aforisms no dotajiem vārdiem
un jāsaloka papīra lidmašīna un jāizvingrina roka tās lidināšanā tālumā. Bibliotēku 4
stundu laikā, apmeklēja vairāk kā 70 cilvēki.

12.novembrī plkst.17:30 OCB Psākumu zālē notika Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas Krēslas stundas lasījums. Kopīgi lasījām islandiešu sāgas fragmentu par Egila
un Arinbjorna draudzību. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar literatūras izstādi
par draudzības daudzajām šķautnēm. Tika sagatavota arī viktorīna.
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17.decembrī OCB notika Natālijas Ketneres grāmatas "Pilsēta Ogre. Cilvēki.
Likteņi. Laikmeti" atvēršanas svētki.
Gada laikā lasītavā un abonementā tika sagatavotas 48 plaukta izstādes.
Profesionālā pilnveide
Aktīvi piedalījāmies visos profesionālās pilnveides pasākumos, kurus mums
piedāvāja bibliotēkas administrācija.
Elita Juberte piedalījās 7 OCB reģiona bibliotekāriem rīkotos semināros,
iegūstot apliecinājumu par mācību kursa „Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā”
apguvi.
Laura Ose piedalījās Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētās “atvērto
durvju” dienās par valsts e-pārvaldi, e-pakalpojumiem, portālu Latvija.lv.
29.oktobrī Māra Zvirgzdiņa un Sarmīte Lāce piedalījās reģiona seminārā, kurā
noklausījās lekciju “Savstarpējā komunikācija un saskarsme”.
5.oktobrī Ārija Murāne un Elita Juberte apmeklēja Labklājības Ministrijas un
ES fondu projekta semināru „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības, invaliditātes
un novecošanās aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu jomā”.
Santa Andersone apmeklēja

Latvijas bibliotekāru biedrības 17.konferenci

„Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”.
Novembrī Elita Juberte, Santa Andersone un Laura Ose piedalījās Zemgales
reģionālajā publisko bibliotēku seminārā Bauskā.
26.novembrī Sarmīte Lāce piedalījās reģiona seminārā, kurā noklausījās lekciju
“Daudzveidīgas bibliotēkas iespējas bibliotekāru profesionālajā pilnveidē un
tālākizglītībā”
Lielākā daļa LAN darbinieču piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos uz
Cēsu Centrālo bibliotēku (30.07.2015.) un Latgales Centrālo bibliotēku Daugavpilī
(27.08.2015.).
Visas LAN darbinieces piedalījās Kultūras informācijas sistēmu centra
organizētājā tiešsaistes mācību semināru ciklā – vebinārā.
Noslēgumā – bibliotēkas darba efektivitāti nosaka

lietotājiem sniegto

pakalpojumu kvalitāte, operatīva un plaša pieeja informācijai. OCB ir ļoti labi
nokomplektēts krājums, pateicoties Ogres novada pašvaldības

finansējumam un

IRAN komplektēšanas politikai un darbinieču kompetencei. Lasītāji spēj novērtēt
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mūsu krājuma kvalitāti, un pakalpojumus, ko viņi var saņemt bibliotēkas lasītavā, kā
arī lasītāju apkalpošanas kultūru un bibliotekāro darbinieku kompetenci un par to
liecina stabils lasītāju skaits

un pieaudzis apmeklējumu skaits bibliotēkas

abonementā.

ESIP atskaite par 2015.gadu
Pasākums
„Dialogs

ar

Eiropas

Komisijas

priekšsēdētāja

1.vietnieku

Fransu

Timmermansu, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Valdi Dombrovski un
komisāri Reģionālās politikas jautājumos Korinu Krecu”, 19.01.2015.
Apmācību seminārs EDIC, ESIP un citiem ES informācijas sniedzējiem,
08.05.2015.
Seminārs
„E-līdzdalības” diena, mērķgrupa -jebkurš interesents. Semināru organizēja,
sagatavoja un vadīja galvenā bibliotekāre, ESIP koordinatore Elita Juberte.
Klātesošie prezentācijas formā tika iepazīstināti ar līdzdalības rīku pārskatu:
Latvijas sabiedrības iniciatīvu vietni https://manabalss.lv/,
portālu https://mansprezidents.lv/,
LR Saeimas izstrādāto vietni http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba,
kā arī vietni http://www.peticija.lv/first/index.php.
Arī Eiropas Savienībā izveidotie tiešsaistes rīki ir pieejami ikvienam interesentam,
turklāt jebkurā no ES oficiālajām valodām:
Yourvoice - http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm,
Citizens-initiative - http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome,
Petiport - http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/lv/main,
Solvit - http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm.
Pasākuma gaitā klātesošie dalījās katrs ar savu pieredzi e-līdzdalības jomā un
beigās notika dzīva diskusija par e-līdzdalības rīku efektivitāti, daudzumu, lietošanas
problēmām, kā arī par to, cik šādas vietnes ir lietderīgas vai nelietderīgas, vienkārši
saprotamas un lietojamas vai sarežģītas, cik pieejamas un saprotamas „vidējam”
datorlietotājam vai iesācējam, un kā tajā visā orientēties pensijas vecuma cilvēkiem –
absolūtiem iesācējiem datora lietošanā.
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Seminārā piedalījās ne tikai pensijas vecuma, bet arī vidēja vecuma cilvēki un
vairāki jaunieši. Vislielāko interesi un atsaucību iemantoja vietne manabalss.lv. Viens
no jauniešiem jau semināra laikā dalījās ar šo interneta vietni sociālajos tīklos
facebook.com, draugiem.lv un twitter.com. Jaunieši atzina, ka ļoti aktīvi izmanto
internetu un dažādas tā piedāvātās iespējas, bet par šo vietni, tāpat arī par pārējām elīdzdalības vietnēm, neesot zinājuši. Teicās esam ļoti gandarīti, ka par tām uzzinājuši
un ka noteikti lietos tās nākotnē.
Vairāki semināra dalībnieki, tostarp, arī daži vecāka gadagājuma, jau tūlīt uz
vietas sāka izmantot iegūtās zināšanas - balsojot pauda savus viedokļus par vienu vai
otru iniciatīvu.
Problēmas: Vecāka gadagājuma cilvēkiem lielas grūtības sagādā vājas prasmes
darbā ar datoru. Viņi jūtas nedroši interneta vidē – bail kaut ko nepareizi izdarīt. Īpaši
tas skar autorizāciju, balsojot e-līdzdalības portālos. Nav skaidrības par autorizēšanās
iespējām un drošību, ja tas darāms, izmantojot i-bankas karti. Baidās, ka tādējādi var
pazaudēt naudu.
Semināra norises datums: 05.10.2015.
Seminārs
„Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdz tiesības, invaliditātes un novecošanās
aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu jomā”, (organizē Labklājības ministrija,
sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām). Norises datums: 29.10.2015.
Lekcija
„Patērētāja tiesības, iepērkoties internetā. Kā izvairīties no negodprātīgas
komersantu īstenotās prakses un kas jāzina, izmantojot finanšu pakalpojumus”.
Mērķgrupa – Ogres reģiona bibliotekāri. Lekciju organizēja galvenā bibliotekāre,
ESIP koordinatore Elita Juberte. Lektore – Ilze Žunde, Patērētāju tiesību aizsardzības
centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante. Stāstījumu
papildināja prezentācija par attiecīgajām tēmām, kā arī PTAC interneta vietne
www.ptac.gov.lv. Mērķis – iepazīstināt bibliotekārus ar jaunāko un aktuālāko
informāciju tādās patērētāju tiesību jomās kā iepirkšanās internetā, reklāma un
negodīga komercprakse, kā arī finanšu pakalpojumi, jo šīs tēmas ir ļoti aktuālas un
kļūst tādas arvien vairāk. Tā kā informācijas apjoms ir liels, tieši bibliotekārs būs tas,
kas palīdzēs daudziem cilvēkiem pagastos tajā orientēties un atrast vajadzīgo, katrai
situācijai vispiemērotāko.
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36 Ogres reģiona (Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu) bibliotekāri
ieguva un papildināja zināšanas par būtiskām un aktuālām tēmām, ko varēs nodot
tālāk saviem bibliotēku lietotājiem.
Lekcijas norises datums: 09.11.2015.
ES informācijas sniedzēju forums
Oorganizē Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamenta
informācijas biroju Latvijā. Norises laiks: 12. – 24.11.2015.
Informatīvi izglītojoša tematiska izstāde
„Svēts mantojums – šī zeme mūsu tautai”. Mērķgrupa - jebkurš interesents.
Izstādi apskatījuši un ar tās saturu iepazinušies ~ 40 interesenti. Izstādei par pamatu
ņemtas Latvijas Kultūras kanonā minētās vērtības, tās papildinot ar mūsu tautas
tradīcijām, svinot mūsu Valsts dzimšanu.
Tās

skatītājiem

izstāde

atgādināja

par

mūsu

sabiedrībai

svarīgiem

kultūrvēsturiskā mantojuma aspektiem, liekot uzsvaru uz mūsu tradīcijām, svinot
Latvijas dzimšanas dienu. Tā kā izstāde bija skatāma tieši šo Valsts svētku
priekšvakarā, interese par to bija liela. Vairāki interesenti izstādes materiālu kopēja,
vairāki – konspektēja, vēl daži – izvēlējās gadījumam piemērotas dzejas rindas.
Vairāki skolēni pētīja izstādes materiālus, lai smeltos idejas esejām, kas vajadzīgas
mācībām skolā.
Problēmas: Jo vairāk cilvēku skata izstādi, jo vairāk to sajauc. Jāpiestrādā, lai regulāri
to sakārtotu.
Norises laiki:
20., 23., 24., 27., 30.11.2015.
20., 23., 24., 27., 30.11.2015.
Divu grupu apmācība
„Pamatiemaņas darbam ar datoru”, liekot uzsvaru uz interneta sadaļu „Esi
aktīvs”. Mērķgrupa - jebkurš interesents. Mērķis - aicināt cilvēkus būt pilsoniski
aktīviem, iesaistīties sabiedrības un valsts dzīvē, kā arī līdzdarboties un piedalīties
valstij svarīgos notikumos un procesos, tādējādi saliedējot iedzīvotājus un stiprinot
demokrātiju, kā arī pārvarot iedzīvotāju savstarpējo atsvešināšanos un attālināšanos no
valsts un pašvaldībām, kas, savukārt, palīdzētu izskaust diskrimināciju un
nevienlīdzīgas iespējas, un veicinātu integrāciju.
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Apmācību organizēja un nodarbības vadīja galvenā bibliotekāre, ESIP
koordinatore Elita Juberte.
Abu grupu kopējais dalībnieku skaits - 15
Jau 2.nodarbībā sākam apgūt interneta lietošanu. To darot, liekam uzsvaru uz
vietnēm, kas saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem, piemēram:
www.es.gov.lv, europa.eu, www.mfa.gov.lv, www.ptac.gov.lv, www.nva.gov.lv,
www.pmlp.gov.lv,

manabalss.lv,

www.peticija.lv,

ec.europa.eu/yourvoice,

ec.europa.eu/citizens-initiative,

ec.europa.eu/solvit,

www.petiport.europarl.europa.eu/petitionsun europass.lv.
Lielākā daļa veiksmīgi apguvuši datoru lietošanas pamatus un interneta
izmantošanas pamatus. Daži sapratuši, ka dators un tā izmantošana prasa iemaņas un
prasmes, kuras konkrētajam cilvēkam nav pa spēkam. Jebkurā gadījumā, cilvēki
iepazinuši, kas ir dators, kas ir internets, un kā ar tiem darboties. Neviens no apmācību
dalībniekiem nebija dzirdējis terminu „e-līdzdalības rīks”, nezināja tā nozīmi un bija
izbrīnīti par iespējām, ko tie piedāvā. No tiem lielāko interesi un atsaucību iemantoja
vietne manabalss.lv.
Lielākā daļa apmācību dalībnieku ir pārliecināti, ka turpinās darboties
elektroniskajā vidē.
Problēmas: Nedaudz traucē, ja kāds apmācību grupā ir ar īpašām vajadzībām
un pats to neapzinās un neatzīst. Tāpat grūtības rada apmācāmo vecuma un līdz ar to
– uztveres ātruma starpība, ja grupu neizdodas nokomlektēt citādi.
Apmeklētājiem tiek piedāvāti dažādi bukleti, brošūras, informācijas lapas,
grāmatzīmes un pastkartes par ES līdzņemšanai, izmantojot šim nolūkam gan no
semināriem atvestos, gan EU Bookshop (//bookshop.europa.eu) pasūtītos bezmaksas
materiālus.
Par apmeklētāju skaitu grūti spriest, jo ES informācija ir brīvi pieejama
bibliotēkas lasītavā, kā arī stendā ārpus lasītavas telpām, kur jebkurš interesents to var
paņemt līdznešanai un kur informatīvo materiālu klāsts tiek, iespēju robežās,
papildināts.
Uzziņu skaits - ~2 uzziņas mēnesī.
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Pielikums Nr.2
Bibliobusa darba pārskats
1. Darbības vispārīgs raksturojums
OCB bibliobuss darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā, kur apkalpo
lasītājus 12 pagastos. Bibliobusa darbības mērķis – apkalpot lasītājus pēc iespējas
tuvāk viņu dzīves vietai. Atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām tiek sastādīti maršruti un
lasītāji tiek apkalpoti vienu reizi mēnesī noteiktā mēneša dienā un laikā. No 2015.gada
jūlija bibliobusa bibliotekāre ir Santa Andersone.
2. Bibliobusa pakalpojumu pieejamība
Ir iedzīvotāju grupas, kurām nav iespējas apmeklēt pagastu bibliotēkas,
piemēram, pensionāri, ģimenes ar maziem bērniem, invalīdi, kuru dzīvesvietas atrodas
tālu no pagastu centriem, kur nav sabiedriskā vai arī cita veida transporta. Tāpēc
noteikta daļa bibliobusa pieturu atrodas pie lasītāju mājām, piem., Lejieši, Liepkalni,
Zeltiņi, Rudiņi, vai arī bijušajos centros: Vērene, Zādzene, Lobe u.c. Bibliobusa
darbinieku rīcībā ir mobilais telefons, kas nodrošina iespēju operatīvi sazināties ar
lasītājiem – īpaši ziemas periodā – un informēt par izbraukšanu no iepriekšējās
pieturas, kas ļauj lasītājiem savlaicīgi ierasties pieturā. Gada laikā lasītāji tika
apkalpoti četros novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no tiem vienreiz
mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 33 pieturvietās.
Lasītāju skaits 2015.gadā bija 236. Apmēram 30 reģistrētie lasītāji 2015.gadā
bibliotēku neapmeklēja un netika pārreģistrēti. Gada laikā bibliobusa pastāvīgo
apmeklētāju skaits palielinājies par 10 jauniem lasītājiem. Ir arī lasītāji, kuri paralēli
bibliobusam apmeklē arī OCB abonementu, vai, piemēram, ziemas periodā OCB
abonementu neapmeklē, bet dodas uz bibliobusu, jo tā pieturas Ogres pilsētā atrodas
tuvāk viņu dzīvesvietai.
Grāmatu izsniegums bibliobusā 2015.gadā bija 6494, tātad katrs lasītājs gadā
vidēji izlasījis 28 grāmatas, apmeklējumu skaits ir 1801, katrs lasītājs bibliobusu
apmeklējis vidēji 8 reizes gadā. Ir lasītāji, kuri apmeklē bibliobusu neregulāri,
piemēram, cilvēki, kuri vasaras mēnešos ir aizņemti ar dārza darbiem vai ne vienmēr
var ierasties pieturvietā darba grafika dēļ.
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Lai arī bibliobusa lasītāju vairākums šobrīd ir pensionāri, iepriekš viņi ir bijuši
dažādu profesiju pārstāvji un viņu intereses joprojām ir ļoti daudzpusīgas. Lielāko daļu
bibliobusa izsnieguma veido tulkotā daiļliteratūra un latviešu oriģinālliteratūra. Starp
vīriešiem pieprasītākās grāmatas ir kriminālromāni, trilleri un vēsturiska un
populārzinātniska literatūra. Ceļojumu aprakstus un grāmatas par sabiedrībā populāru
personību dzīvi lasa gan sievietes, gan vīrieši. Vasaras periodā pieprasītas ir grāmatas
par dārzkopību, ēdienu gatavošanu, savukārt ziemas periodā – par rokdarbiem.
Skolēnu ieteicamās literatūras pieprasījums tiek nodrošināts gan no bibliobusa fonda,
gan no OCB Bērnu literatūras nodaļas krājuma. 2015.gadā no OCB fonda nodrošināto
pieprasījumu skaits bija 205. No bibliobusa fonda OCB abonementa lasītājiem
izsniegti 43 izdevumi. Tāpat norit sadarbība ar Krapes bibliotēku, uz kuru Krapes
bibliotēkas lasītāju pieprasījumu izpildei tiek nogādātas bibliobusa un OCB fondu
grāmatas.
Bibliobusa stendā tiek iekārtotas tematiskas grāmatu izstādes. Novembrī tika
izlikta izstāde par Valsts svētkiem, savukārt decembrī – grāmatas par ziemas tēmu un
Ziemassvētku apsveikuma kartītes no dažādām pasaules valstīm.
3.Darbs ar krājumu
Bibliobusa grāmatu krājuma komplektēšana ņemot vērā finansu iespējas notiek
atbilstoši lasītāju pieprasījumam gan latviešu, gan krievu valodās. Sekmīgu lasītāju
pieprasījumu izpildi veicina laba sadarbība ar OCB nodaļām.
Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots un izvērtēts – tiek norakstītas lasītāju
nolietotas, pēc satura novecojušas, profilam neatbilstošas (maz lasītas) grāmatas.
Pieprasītākie izdevumi tiek laboti. Lietotāji labprāt ņem lasīšanai iepriekšējo gadu
žurnālus un izmanto arī grāmatu kasti “Lasītājs – lasītājam”.
4. Finansiālais nodrošinājums
2015. gadā plānotais budžets bibliobusa krājuma papildināšanai bija 1320
EUR. Tāpat kā 2014.gadā, kopējais finansējuma apjoms bijis lielāks nekā plānots.
2015.gada bibliobusa krājums tika papildināts šādi:
Ogres novada pašvaldības līdzekļi – 1486,33 EUR (2014.gadā – 1348,06
EUR).
Iegādāto grāmatu skaits – 236 eksemplāri (2014.gadā – 127 eks.).
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Dāvinājumu skaits – 85 eksemplāri 329,32 EUR vērtībā.
Bibliobusa grāmatu krājums: 4037 eksemplāri.
Krājuma apgrozība – 1,5.
5. Bibliobusa publicitāte
OCB mājas lapā www.ocb.lv sadaļā www.ocb.lv/bibliobuss ir atrodama
informācija par bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laikiem. Informācija par
bibliobusu tiek izvietota OCB Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos. Informatīvi
materiāli par bibliobusa piedāvātajiem pakalpojumiem un maršrutiem tika izvietoti arī
Ogres invalīdu biedrības telpās.
2015.gada 12.novembrī tika uzsākta bibliobusa darbības 20.sezona. Tika
sveikti lojālākie mobilās bibliotēkas lasītāji, kas apmeklējuši bibliobusu kopš pirmās tā
darbības dienas 1996.gada 12.novembrī. Pirmajā pieturvietā – Glāzšķūnī – bibliobusa
komandai piebiedrojās žurnālisti no Ogres novada ziņu portāla “Daugavas balss”.
Raksts

par

bibliobusa

darbību

lasāms

šeit:

http://www.daugavasbalss.lv/novadu-zinas/ogres-novads/divdesmit-gadus-bibliobusscela-pie-lasitajiem-20630
2015.gada decembrī Ogrē ieradās jauns bibliobuss, ko Ogres novada
pašvaldībai

dāvinājusi

sadraudzības pilsētas Žueletūras

pašvaldība Francijā.

Bibliobusa maiņa plaši tika atspoguļota novada plašsaziņas līdzekļos, kā arī sociālajos
tīklos. Informācija par jauno bibliobusu izplatījusies veiksmīgi, jo jau gada beigās
lasītāji interesējās par to, kad varēs pakalpojumu saņemt jaunajā autobusā. Šobrīd tiek
veikti bibliobusa sagatavošanas darbi, kam sekos iekārtošana.
Informācija par dāvinājumā saņemto OCB bibliobusu publicēta vairākos
rakstos gan interneta vidē, gan presē:


http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/33850



http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/34087



Ogres Centrālā bibliotēka saņems bibliobusu / Dzintra Dzene. - (Ziņas) // Ogres
Vēstis Visiem. Nr.86 (2015, 10.nov.), 5.lpp.
Kopumā 2015.gads OCB bibliobusam aizritējis veiksmīgi. Lasītāji ir gandarīti

par jaunajām grāmatām, ar ko tiek papildināts bibliobusa krājums, kā arī atzinīgi
novērtē iespēju pasūtīt izdevumus no OCB abonementa.
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Nākotne sola bibliobusam jaunas iespējas, jo ieviešot jaunajā autobusā
interneta pieslēgumu un darbu ar BIS ALISE, radīsies iespējas operatīvāk veikt gan
lasītāju apkalpošanu, gan pieprasījumu izpildi, gan mobilās bibliotēkas statistikas
uzskaiti.

70

Pielikums Nr.3
Grāmatsējēja veikums
Bibliotēka

Ogres
Centrālā
bibliotēka
OCB Bērnu
nodaļa
Bibliobuss
Ciemupes
bibliotēka
Ogresgala
bibliotēka
Ogres
novada
bibliotēkas
Lielvārdes
novada
bibliotēkas
Kopā:

Sašūtas
jaunās
grāmatas
(eks.)
239

Sašūtas,
apvilktas
ar līmplēvi
(eks.)
239

Aplīmētas
jaunās
grāmatas
(eks.)
60

Aplīmētas
grāmatu
muguriņas
(eks.)
700

76

160

45

6
36

39
43

58

56

9

424

Labotas
(eks.)

Kopā
(eks.)

306

1544

577

71

929

7
18

140
143

4
4

196
244

23

201

31

369

78

6

93

29

69

98

491

3473

644

1761

153

71

