
Pielikums Nr.1 OCB pasākumi  

 

2017.gadā OCB bibliotēkā tika organizēti 34 pasākumi dažādām lietotāju grupām. Bibliotēkas 

apmeklētajiem tika piedāvātas 64 plauktu izstādes bibliotēkas lasītavā un abonementā. Atsāka 

darbu OCB Lasītāju klubiņš. Lasītāju klubiņa biedri gada laikā tikās četras reizes:  

 7.februārī tika apspriestas grāmatas, kas rosina un iedvesmo, 

 7.martā sarunas tēma bija “Sievietes tēls literatūrā”, 

 16.maijā klubiņa biedri diskutēja par mūsdienu latviešu literatūru, 

 28.novembrī tika apspriesta kopīgi izvēlētā un izlasītā Daces Vīgantes grāmata “Ledus 

apelsīns”. 

VKKF finansētā OCB projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros mūsdienu literatūras cienītājiem tika 

dota iespēja tikties ar četriem populāriem latviešu autoriem – Noru Ikstenu, Līgu Blauu, Māri 

Bērziņu un Ingūnu Baueri.  

Saruna ar Noru Ikstenu notika1.aprīlī. To vadīja LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa.    

8.aprīlī OCB lasītāji tikās ar grāmatas “Svina garša” autoru Māri Bērziņu. Pasākuma apmeklētāji 

guva izsmeļošu ieskatu darba “Svina garša” tapšanā. 

29.aprīlī OCB lietotāji un mūsdienu latviešu literatūras cienītāji tikās klātienē ar žurnālisti, 9 

grāmatu autori un rakstnieci  Līgu Blauu. 

13.maijā tika īstenota ceturtā tikšanās – ar autori Ingunu Baueri.  

Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Ogres literāri radošo apvienību “Sirdsdoma”. Literātiem patīk 

bibliotēkas gaisotne un viņi izvēlas to par savu pasākumu norises vietu. 11.februārī sirdsdomieši 

un dzejas mīļi pulcējās uz romantisku dzejas pēcpusdienu "Mīlestība ir svētki". Pēcpusdienā 

skanēja Egila Dambja un Ogres literāri radošās apvienības "Sirdsdoma" dalībnieku dzeja autoru 

lasījumā. 

23.martā OCB norisinājās tikšanās ar Pilsoņu Kongresa delegātiem un darbiniekiem. Tikšanās 

laikā arī atklāja LNB ceļojošo izstādi “Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam – 25”. 

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ieklausīties vēsturiskajā apskatā par Pilsoņu Kongresa 

veidošanos un darbību, atmiņās par Latvijas Trešās atmodas vēsturi, kā arī apcerējumos par 

mūsdienām un Latvijas valsts nākotni. 

OCB Bibliotēku nedēļas ietvaros saviem apmeklētājiem piedāvāja daudzveidīgu pasākumu 

programmu: 
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 Ikviens, kurš nokavējis grāmatu vai citu izdevumu nodošanas termiņu, tos varēja nodot 

bibliotēkā vai grāmatu nodošanas iekārtā pie bibliotēkas ēkas, nemaksājot kavējuma 

naudu, 

 Pieaugušo literatūras nodaļas abonementā bija apskatāma izstāde “Bibliotekāri iesaka”, 

 Pasākums “Tibetas dziedošās bļodas – terapijai, relaksācijai, meditācijai”. Pasākumu 

vadīja veselības, sporta, BodyArt un jogas treneris Ints Mūrnieks, 

 Iepazīšanās ar Nacionālā Kino centra un KISC izstrādātajiem e- resursiem, kas pieejami 

OCB: 

o Latvijas filmu kolekcija: demonstrācija un iespēja iepazīties ar portāla filmas.lv 

saturu, 

o Digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls Diva.lv: demonstrācija un 

iespēja iepazīties ar Latvijas televīzijas un radio raidījuma ierakstiem. 

 Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā izstāde “Bibliotekāri – rakstnieki”. 

5.augustā OCB kolektīvs ar bibliobusu piedalījās pilsētas svētkos. OCB kolektīvs  apmeklētājus 

priecēja ar jautrām nodarbēm, kā arī ar bibliobusa noformējumu svētku temata “Dzīve ir upe” 

noskaņā, ko veidoja radošie bibliotēkas darbinieki un Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču 

un sociāluzņēmējdarbības centra “O ISTABA” jaunieši. 

 

 

OCB kolektīvs pilsētas svētku laikā pie bibliobusa 
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Bibliotēkas kolektīva pārstāvji piedalījās arī pirmajā laivu parādē, kura notika pilsētas svētku 

ietvaros, aizstājot ierasto svētku gājienu. 

7. septembrī bibliotēkas pasākumu zālē ogrēnieši pulcējās uz Natālijas Ketneres grāmatas “Ar 

sapni par ērģelēm. Ernests Ketners” prezentāciju.  

Dzejas dienu pasākumi, kurus septembrī organizēja OCB, noritēja ne tikai bibliotēkā, bet arī 

pilsētā un S.Eizenšteina Komunikāciju centrā Ķeipenē. 8.septembra pēcpusdienā Mālkalnes 

prospekta skvērā skanēja dzeja un dziesmas, ieskandinot Dzejas dienas. Vakarā Ķeipenes 

kinostacijā, sadarbībā ar Ķeipenes pagasta tautas nama vadītāju Inesi Daugavieti, tika organizēts 

tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Sirds uz perona”. 2017.gada moto – "Biļete līdz sapnim". 

Pasākuma laikā bija iespēja apmeklēt arī OCB bibliobusu, kas bija pārtapis par dzejas busu. 

9.septembrī Dzejas dienu pasākumā “Dzejolis. Ar dzejoli? Par dzejoli”, ko organizēja Ogres 

Kultūras centrs un kurš notika bijušās sanatorijas teritorijā, bija iespēja tikties ar dzejnieci Inesi 

Zanderi, notika radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem kopā ar izdevniecību “Liels un mazs”. 

OCB pasākumā piedalījās ar bibliobusu, kurā varēja apskatīt Ineses Zanderes grāmatu izstādi. 

15.septembrī OCB pasākumu zālē notika Dzejas dienu pasākums “Uvertīra Latvijas simtgadei” un 

Ilgas Rēdmanes grāmatas “100 dzejoļi Latvijai simtgadē” atvēršanas svētki. 

7.septembrī OCB Pasākumu zālē ogrēnieši pulcējās uz Natālijas Ketneres grāmatas “Ar sapni par 

ērģelēm. Ernests Ketners” prezentāciju. 

26.septembrī Natālija Ketnere OCB prezentēja jaunu literāri māksliniecisku žurnālu “ArtIs”.  

Svinot Valodas dienu, Latviešu valodas aģentūra 2016.gada otrajā pusē izsludināja konkursu 

“Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu”. Fotogrāfiju un stāstu konkursā dalībnieki tika aicināti 

meklēt labus vārdus apkārtējā vidē, fotografēt valodas zīmes, veidot stāstu un dalīties redzētajā ar 

pārējiem. Tika saņemti spilgti un pārdomas rosinoši darbi, no kuriem interesantākie apskatāmi 

ceļojošajā fotoizstādē. 2017.gada oktobrī izstāde bija atceļojusi līdz OCB, kur tā bija skatāma no 

9. līdz 27.oktobrim. 

Bibliotēkas lietotājiem, kuriem patīk ceļot – gan klātienē, gan neklātienē – bija iespēja doties 

neklātienes ceļojumos kopā ar Nikolaju Sapožņikovu. Gada laikā notika 6 neklātienes ceļojumu 

pēcpusdienas: 

 24.janvārī “Ceļojam pa Rietumamerikas dabas parku apbrīnojamo pasauli”, 

 28.februārī “Bizoni, lāči, geizeri, sēra un lavas lauki, vulkāns, kas draud pamosties, un 

daudz kas cits Jeloustounas Nacionālajā parkā Vaiomingas pavalstī, ASV”, 

 28.martā “Nāves ieleja, Lielais kanjons un citi dabas brīnumi ASV Rietumkrastā”, 

 25.aprīlī “Ceļojumu iespaidu sezonas noslēguma mikslis”, 



4 

 

 14.novembrī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros „Ceļojums pa Ziemeļeiropas 

valstīm”, 

 7.decembrī  neklātienes ceļojums “Pa un ap Karpatiem”.  


