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APZĪMĒJUMI 
 

BAC Bibliotēku attīstības centrs 

BIS ALISE Bibliotēku informācijas sistēma ALISE 

BLN Bērnu literatūras nodaļa 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IRAN Informācijas resursu attīstības nodaļa 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

LAN Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

LdNKC Lielvārdes novada Kultūras centrs 

LKA LKK Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LU Latvijas Universitāte 

OCB Ogres Centrālā bibliotēka 

OMK Ogres māmiņu klubs 

ONKC Ogres novada Kultūras centrs 

PII Pirmsskolas izglītības iestādes 

RGB Reģiona galvenā bibliotēka 

RTU Rīgas tehniskā universitāte 

SBA Starpbibliotēku abonements 

3td Publisko bibliotēku attīstības projekts “Trešais tēva dēls” 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOPSAVILKUMS 
 

Darba prioritātes 

2018.gadā Ogres Centrālajai bibliotēkai (OCB), kā reģiona galvenajai bibliotēkai (RGB), un 

reģiona četru novadu (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma) bibliotēkām bija plānotas un 

realizētas sekojošas darba prioritātes: 

1. Nodrošināt informācijas pieejamību un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

aktivizēt sabiedrības iesaisti un sadarbību bibliotēku darba kvalitātes uzlabošanā, veicināt 

bibliotēku lietotājos kopienas sajūtu un aktivizēt paveiktā publicitāti (skatīt 41., 54.un 

56.lpp.); 

2. Sagatavot atkārtotai akreditācijai 20 Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas – 

apmeklēt bibliotēkas, pārbaudīt dokumentu un darba procesu atbilstību profesionālajām 

prasībām. Akreditētas 4 novadu 20 vietējas nozīmes bibliotēkas (skatīt 5.un 60.lpp.); 

3. Sadarbībā ar KISC un SIA “Baltijas datoru akadēmiju”, īstenot VARAM organizētās 

mācības reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem par e-pakalpojumiem; 

4. Latvijas simtgadei, Ogres pilsētas un OCB 90 gadu jubilejai veltītu pasākumu plānošana 

un īstenošana (skatīt pielikumā Nr.1); 

5. Jaunceļamās OCB ēkas vīzijas īstenošana reālā telpu plānošanā, sabiedrības interešu izpētē 

un projekta minimālā sastāvā izstrādē sadarbībā ar novada pašvaldību, arhitektu, 

iedzīvotājiem.  (skatīt 10.lpp.). 

Jauni pakalpojumi, projekti 

Pārskata periodā reģiona bibliotēku lietotāji aktīvāk sāka izmantot iespēju attālināti rezervēt sev 

interesējošos izdevumus. Aktīvi strādāts pie projektizstrādes - kopumā īstenoti 23 projekti, 4 no 

tiem OCB. OCB izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ogres māmiņu klubu (OMK) (skatīt 34. un 

67.lpp). Piesaistītais finansējums izlietots, lai īstenotu projektus, piedāvājot lietotājiem iespēju 

tikties ar ievērojamiem cilvēkiem, uzlabotu vides kvalitāti bibliotēkās, kā arī īstenotu interesantus 

pasākumus (skatīt 43.lpp.). 

Problēmas, to risinājumi 

Izvērtējot akreditācijas komisijas ieteikumus, jāsecina, ka vairākās bibliotēkās jāuzlabo materiāli 

tehniskais stāvoklis – jāpaplašina telpas, jāatjauno grāmatu plaukti, kā arī bibliotēku vadītājiem ir 

jāuzlabo informācijas meklēšanas prasmes un aktīvāk jāpopularizē bibliotēkās pieejamās datu 

bāzes un e-pakalpojumi. 

Publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros saņemtā datortehnika 

strauji noveco un finansējuma nepietiekamība bibliotēkām nerada iespēju to operatīvi nomainīt, 

arī interneta ātrums rada sarežģījumus bibliotēku darba kvalitātē.(skatīt 10.lpp.).  



1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS UN REĢIONA BIBLIOTĒKU 

RAKSTUROJUMS 
 

 

OCB ir Ogres novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas ikvienam sniedz kvalitatīvus 

informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas resursiem, nodrošinot sabiedrisko 

saskarsmi un mūžizglītības iespējas. Tās darbība tiek nemitīgi attīstīta un pilnveidota, lai 

apmierinātu katra bibliotēkas lietotāja vajadzības, veicinātu tālākizglītību un kultūrmantojuma 

pieejamību, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

2018.gadā OCB turpināja veikt RGB funkcijas, saglabājot līdzšinējo bibliotēku teritoriālo, 

institucionālo un nozares sadarbības tīklu Ogres reģionā – OCB kā RGB un 20 vietējas nozīmes 

bibliotēkas 4 novados (Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles). Bibliotēkas arī šajā pārskata 

periodā ir iesaistījušās savu novadu un pagastu kultūras dzīves aktivitātēs, veicinājušas tās un 

turpinājušas sadarbību ar kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām.  

Pārskata periodā veiksmīgi īstenota 20 vietējas nozīmes bibliotēku akreditācija, kura pirmo reizi 

īstenota, akreditācijas komisijai neapmeklējot visas reģiona bibliotēkas klātienē. Lielvārdes 

novada pašvaldību publisko bibliotēku vadītājas akreditācijas īstenošanai, ieradās Lielvārdes 

pilsētas bibliotēkā. Ogres, Ķeguma novadu bibliotēku vadītājas un vienas Ikšķiles novada 

bibliotēkas vadītāja akreditācijas dienā ieradās OCB, savukārt, Ķeguma novada bibliotēku un 

Ikšķiles novada centrālo bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja klātienē. Bibliotēku vadītājas 

to uztvēra ar dalītām jūtām,  daudzas atzina, ka jutušās kā eksāmenā, neatrodoties savā ikdienas 

darba vietā, bet dažas kolēģes uzskatīja, ka vieglāk atbildēt uz akreditācijas komisijas jautājumiem, 

ja zināms, ka tam netiks veltīts ļoti daudz laika un tuvumā būs kolēģes no citām reģiona 

bibliotēkām.  

2018.gadā reģiona bibliotēkās notikušas izmaiņas gan bibliotēku juridiskajā statusā, gan personāla 

sastāvā (skatīt 4.nodaļā) un darba slodžu nodrošinājumā. Lielvārdes novada pašvaldību publiskās 

bibliotēkas (Lēdmanes pagasta bibliotēka, Jumpravas pagasta bibliotēka un Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka) ar Lielvārdes novada domes lēmumu ir reorganizētas par Lielvārdes novada Kultūras 

centra (LdNKC) struktūrvienībām, bet Lāčplēša bibliotēka ir kļuvusi par LdNKC struktūrvienības 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēku “Lāčplēsis”.   

 

 

 

 



Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas: 

 

1.att. Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas 

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

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

arī punkts par sadarbību ar skolu bibliotēkām elektroniskā kataloga veidošanā, bet līgumos ar 

Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldībām ietverta arī mobilās bibliotēkas pakalpojumu 

nodrošināšana. Noslēgti līgumi arī ar Ogres tehnikumu un Ķeguma komercnovirziena vidusskolu 

par vienotas datu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu un finansēšanu. Darbs ar Ogres 

novada  publiskajām un skolu  bibliotēkām joprojām norit bez papildu finansējuma.   

OCB izveidotajā reģionālajā mācību centrā notikušas daudzpusīgas Ogres reģiona publisko 

bibliotēku bibliotekāru apmācības un semināri, kā arī, sadarbībā ar dažādām organizācijām, 

īstenoti informatīvi pasākumi un apmācības iedzīvotājiem.  
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bibliotēkas



2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Gadi 

Finansējums 
2016 

 

2017 2018 

Kopā (EUR) 848855 867089 923848 

Pašvaldības finansējums 838563 856560 912904 

Citi ieņēmumi: 10292 10529 10944 

t. sk. maksas pakalpojumi 10292 9879 9854 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  170  

t. sk. VKKF finansējums  480 1090 

t. sk. citi piešķīrumi    

1.tab. Ogres reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

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

attiecīgā novada pašvaldības finansējums, kas sastāda 98,8 % no kopējā finansiālā nodrošinājuma. 

Salīdzinot ar 2017.gadu, pārskata gadā kopējais finansējums bibliotēkām palielinājies visos 

reģiona novados - Ogres novadā par 7,41%, Ikšķiles novadā par 1,38%, Ķeguma novadā par 7,9% 

un Lielvārdes novadā par 6,59 %. Reģionā kopā finansējums bibliotēkām palielinājies par 6,54 %.  

 
2.att. Finansējums bibliotēkām Ogres reģiona novados (eiro) 

 
 Gadi 

Finansējums 
2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 848855 867089 923848 

Darbinieku atalgojums (bruto) 652947 665324 691485 

Krājuma komplektēšana 83808 87503 91343 

2.tab. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi 
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2016 485 970 119 817 106 357 136 711

2017 491 918 113 766 111 786 149 619

2018 528 402 115 345 120 618 159 483

FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKĀM NOVADOS (EIRO)



3.att. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi (eiro) 

 

 
4.att. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi atalgojumam novados (eiro) 

Reģiona bibliotēku finansējums, kā redzams 2.tabulā, 3.un 4.attēlā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

ir palielinājies gan krājuma komplektēšanai, gan darbinieku atalgojumam un nodrošina bibliotēku 

pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Atalgojums (VSAO iemaksas kopā ar bruto atalgojumu) 

reģionā kopumā ir 691485 EUR (+3,93 %, salīdzinājumā ar 2017.gadu), bet analizējot atalgojumu 

novados, jāatzīmē, ka vislielākais pieaugums ir Ikšķiles novada bibliotēkām +8,04 %, bet 

vismazākais – Ķeguma novada bibliotēkām +0,34 %.  
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

Ogres reģiona bibliotēku telpu stāvoklis un iekārtojums kopumā vērtējams kā labs.  

3.1.Veiktie telpu remontdarbi un materiāli – tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi 

3.tabulā redzami 2018. gadā Ogres reģiona bibliotēkās veiktie telpu remontdarbi un materiāli - 

tehniskā nodrošinājuma uzlabošanas pasākumi:  

Nr. 

p. 

k. 

Bibliotēka 2018.gadā veiktie uzlabojumi bibliotēkas infrastruktūrā 

(remontdarbi, iekārtu, aprīkojuma atjaunināšana) 

1. Ikšķiles novada Tīnūžu 

bibliotēka 

Iegādāts divpusējais grāmatu plaukts bērnu literatūras izvietošanai. 

2. Ķeguma novada  

Birzgales bibliotēka 

Iegādāti jauni grāmatu plaukti abonementa krājumam, mūzikas 

centrs, projektors un ekrāns. 

Atjaunots koridora krāsojums 

3. Ķeguma novada bibliotēka Atjaunota (āra)  un paplašināta (uzstādītas iekšējās) 

videonovērošanas iekārtas darbība. 

Veikta dūmu detektoru nomaiņa un elektroinstalācijas mērījumi. 

Sākta  iegādāt kvalitatīva gleznu piekares sistēma, kas ir ar 

paaugstinātu celtspēju un  atļauj darbus izvietot vairākos līmeņos. 

4. Ķeguma novada bibliotēkas 

Tomes bibliotēka 

Bibliotēkas abonementa zāles un apkalpošanas telpas remonts. 

Mainīts grīdas segums visās bibliotēkas telpās, uzliktas logu 

žalūzijas, pielikta gleznu piekares sistēma.  

2019.gadā tiek plānota ēkas centrālās apkures ierīkošana. 

7. LdNKC struktūrvienība 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

Veikti sīki telpu remontdarbi. 

Grāmatu krātuvei iegādāti papildus plaukti mazāk pieprasīto 

grāmatu eksemplāru, dublikātu izvietošanai.  

Iegādāta drošības signalizācijas pults, ko iespējams lietot darbā ar 

klientiem ārkārtas situācijas gadījumā, nodrošinot operatīvu 

apsardzes darbību. 

9. Ogres novada Ciemupes 

bibliotēka 

Uzsākta veco grāmatu plauktu nomaiņa pret jauniem. 

11. Ogres novada Ķeipenes 

pagasta bibliotēka 

Restaurēti grāmatu plaukti.  

12. Ogres novada Lauberes 

pagasta bibliotēka 

Veikts bibliotēkas kosmētiskais remonts, vienā telpā nomainīta 

elektroinstalācija, nomainītas durvis, iekārtota pasākumu telpa, 

visur izvietotas novērošanas kameras (izņemot bērnu istabu un 

Grāmatu klēti).   

Pilnveidotas, labiekārtotas apkalpojamās zonas bibliotēkas 

apmeklētājiem. Iegādāts jauns plaukts, dīvāns pasākumu telpai.  

Telpas ir kļuvušas ērtākas un piemērotākas dažādu vecuma grupu 

apmeklētājiem, kuri var vienlaicīgi darboties, netraucējot vienam 

otru. 



13. Ogres novada Madlienas 

bibliotēka 

Projekta ietvaros papildināts bērnu stūrītis ar jaunām mēbelēm, 

rotaļlietām un spēlēm, iegādāts paklājs, telpai pārkrāsotas sienas, 

iegādāts projektors, kas tiek izmantots bibliotēkas pasākumu 

dažādošanai. 

14. Ogres novada Mazozolu 

pagasta bibliotēka 

Pie bibliotēkas uzstādīts jauns soliņš un velosipēdu novietne. 

15. Ogres novada Meņģeles 

pagasta bibliotēka 

Bibliotekāra darba vieta papildināta ar jauniem plauktiem  un 

krēslu. Pie sienas ir izvietota tāfele – novēlējumu, 

uzmundrinājumu vai citkārt kādas informācijas paušanai.  

Iegādāts skapis apģērba un saimniecisku lietu novietošanai.  

Tuvākajā laikā plānots veikt pasūtījumu jaunu grāmatu plauktu 

izgatavošanai.  

16. OCB Dalība projektu konkursā par jaunas OCB ēkas būvniecību. 

3.tab. Ogres reģiona bibliotēkās veiktie remontdarbi un materiāli-tehniskā nodrošinājuma  

uzlabojumi 

 

OCB telpās 2018.gadā nekādas būtiskas izmaiņas nav īstenotas un  bibliotēkas ēkas stāvoklis tikai 

pasliktinājies, bet ar pašvaldības atbalstu uzsāktais jaunas bibliotēkas ēkas celtniecības projekts un 

RTU Arhitektūras fakultātes  absolventa Rūda Rubeņa diplomdarbs Ogres jaunceļamās 

bibliotēkas vīzija ir rezultējies projekta minimālā sastāvā izstrādē un Ogres novada domes sēdē 

2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā 

atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 

attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”. 

Izvērtējot 2018.gada 31.oktobra akreditācijas atzinumos minētos akreditācijas komisijas 

ieteikumus, var secināt, ka Ogres reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām joprojām ir aktuāli 

jautājumi par telpu paplašināšanu (Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka, Krapes pagasta bibliotēka, 

Lielvārdes pilsētas bibliotēka, Rembates filiālbibliotēka, Taurupes pagasta bibliotēka, Ikšķiles 

novada Tīnūžu bibliotēka), remontu, jaunu grāmatu plauktu iegādi, kā arī IKT atjaunošanu 

lietotājiem un darbiniekiem. 

3.2. IKT nodrošinājuma vērtējums 

Ogres reģiona bibliotēkās kopumā ir 196 datori, no kuriem lietotāju rīcībā 131. Kvalitatīvai 

bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai ir pieejamas 32 multifunkcionālās iekārtas, 26 printeri, 7 

skeneri un 8 kopētāji. Jāatzīmē, ka 3td projekta datori ir morāli un fiziski novecojuši, nepieciešama 

to nomaiņa. Reģiona pašvaldības, kuras novērtē bibliotēkas nozīmību un var finansiāli atļauties 

jaunu IKT iegādi, to īsteno, bet ne visas to var pietiekami ātri realizēt.  



Ķeguma novada bibliotēkā pārskata periodā iegādāts  1 dators  lietotājiem un 1 darbiniekiem. 

LdNKC struktūrvienībā Lielvārdes pilsētas bibliotēkā pārskata gadā aktualizēts jautājums par 

interneta ātrumu. Lai darbinieki varētu kvalitatīvi strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu 

ALISE, esošais interneta ātrums 4Mbit/s ir nepietiekošs. Lai problēmu risinātu, paredzēti papildus 

līdzekļi interneta ātruma palielināšanai un jaunas datortehnikas iegādei. 

LdNKC struktūrvienībā Jumpravas bibliotēka lietotājiem iegādāti 4 jauni datori un 2 monitori. 

Nākošajā gadā tiek paredzēts nomainīt pārējos. 

LdNKC struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” veikta 3 datoru 

nomaiņa pret citiem 3 lietotiem, uzlabotiem datoriem. Vairākkārt remontēti 2 datori (projekti – 

Gaismas tīkls un 3td) un sastādīts plāns datoru nomaiņai. 

LdNKC struktūrvienībā Lēdmanes bibliotēka iegādāts  1 renovēts dators lietotājiem un 1 jauns 

dators darbiniekam. Ierīkots jauns Lattelecom Metro pieslēgums ar VTB modēmu, kas palielina 

interneta ātrumu.   

Ogres novada Ciemupes bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, audio austiņas 

lietotāju datoriem. 

Ogres novada Krapes pagasta bibliotēkai iegādāts jauns dators bibliotēkas vadītājai. Pakāpeniski 

tiks iegādāti jauni datori arī lietotājiem. 

Ogres novada Ķeipenes pagasta bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, kas nodrošina 

ātrāku, ērtāku un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu. 

Ogres novada Madlienas bibliotēkā iegādāts otrs skeneris, lai ātrāk varētu apkalpot lietotājus un 

A3 izmēra printeris. 

OCB, kopumā vērtējot, klientu datortehniku būtu jāmaina, bet saistībā ar to, ka tuvākajos 2 gados 

Ogrē plānota jauna bibliotēkas ēka, tad šobrīd datori un iekārtas netiks mainītas pa daļām, bet 

kompleksi, iegādājoties pilnīgi jaunus datorkomplektus. Tas pats attiecināms uz darbinieku 

datortehniku – kopumā pēdējos gados ir iegādāta jauna datortehnika, lai vidējais kalpošanas 

vecums nepārsniegtu 3-4 gadus, kas ir pietiekoši, lai veiktu ikdienas darba pienākumus. Arī šo 

tehniku plānots nomainīt līdz ar jaunās ēkas nodošanu ekspluatācijā. 

OCB interneta pieslēgums šobrīd ir pietiekošā kvalitātē un ātrumā, lai gan pie lielākas apmeklētāju 

plūsmas un audiovizuālo materiālu izmantošanas internetā, ātrumu būtu nepieciešams palielināt. 

 

 

 



4. PERSONĀLS 
 

4.1.Personāla raksturojums 

2018.gadā OCB personālsastāvā ir nelielas izmaiņas – divas kolēģes, kuras bija bērna kopšanas 

atvaļinājumā, atgriezās darbā, savukārt, divas atkal devās bērna kopšanas atvaļinājumā. Viena 

BLN darbiniece pārtrauca darba attiecības un tika pieņemta jauna darbiniece ar augstāko 

profesionālo izglītību. 2018.gadā OCB, kaut nedaudz, bet ir izdevies palielināt atalgojumu, lai 

darbinieki no Ogres neaizplūstu uz Rīgu, vai tuvāk esošajām bibliotēkām. No 26 OCB 

darbiniekiem, 18 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 12 ir bibliotekārā izglītība (4 – maģistra 

grāds; 5 – bakalaura grāds, 3 – 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis), 5 darbiniekiem ir izglītība 

citās jomās (3 – maģistra grāds, 2 – bakalaura grāds) 1 darbiniecei ir vispārējā vidējā izglītība, bet 

tiek turpinātas studijas LKA LKK.  

Reģiona bibliotēkās 2018.gadā ir notikušas izmaiņas personālsastāvā – Ogres novada Lauberes 

pagasta bibliotēkas otrai darbiniecei no 2018.gada janvāra pašvaldība apstiprināja pilnu darba 

slodzi (iepriekš 0,5 slodzes), nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu gan bibliotēkas 

ikdienas darbā, gan aprakstot “Grāmatu klēts” krājumu; Ķeguma novada Rembates bibliotēkā 

augustā tika samazināta viena darba slodze (iepriekš – 2 darbinieki: 1 un 0,75 slodzē), savukārt, 

novembrī notika darbinieku maiņa; Birzgales bibliotēkas jaunā darbiniece ar sociālo zinātņu 

bakalaura grādu devās bērna kopšanas atvaļinājumā un viņu aizvieto darbiniece, kura apgūst 

profesionālo izglītību LKA LKK.  

Madlienas un Lēdmanes bibliotēku darbinieces sāka apgūt bibliotēku zinības LNB 960 h 

programmā. Gada pārskatā Madlienas bibliotēkas vadītāja atzīst, ka pēdējos gados notikusi bieža 

bibliotekāru  kadru mainība, jo nav iespējams piedāvāt  konkurētspējīgu atalgojumu, tas ir zemāks 

nekā kaimiņu novados. 

Reģiona bibliotēkās kopā strādā 56 bibliotekārie darbinieki, 31 no tiem ir bibliotekārā izglītība, 15 

darbiniekiem izglītība citās jomās un 10 darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību. Procentuālā 

attiecība bibliotēku darbinieku izglītībā Ogres reģionā redzama 4.attēlā. Visvairāk darbinieku (21 

%) ir ar 3.profesionālās kvalifikācijas izglītības līmeni, bet nākamā, procentuāli lielākā, daļa 

darbinieku (18 %) ir ar profesionālā bakalaura un arī vispārējo vidējo vai citu profesionālo 

izglītību.  



 

5.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība, % 

 

4.2.Apbalvojumi un pateicības 

 

 

2018.gada janvārī Ogres novada Ciemupes 

bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize piedalījās LBB 

rīkotajā akcijā #1Lib1Ref - divu nedēļu laikā laboja 

rakstus, pievienoja atsauces tīmekļvietnē Vikipēdija. 

Izvēlētas tēmas bija saistītas ar Ciemupi, Ogres 

novadu, novadpētniecību. Kopumā rediģēti, 

papildināti 12 ieraksti un paveiktais publicēts 

sociālajos tīklos, tādejādi popularizējot ievērojamas 

vietas, novadniekus. Kā redzams 6.attēlā, ieguldītais 

darbs tika novērtēts no akcijas organizētāju puses un 

Ciemupes bibliotēka ieguva titulu “Viki - Guru”. 

 

6.att. “VIKI-GURU” titula apliecinājums no LBB 
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Pārskata periodā Ķeipenes pagasta iedzīvotāji augsti 

novērtējuši pagasta bibliotēkas vadītājas darbu un pieteikuši 

viņu novada apbalvojumam, kā redzams 7.attēlā, rezultātā 

Ivita Pumpure ieguva titulu “Gada ogrēnietis 2018” 

nominācijā Kultūra. 

 

 

 

7.att. Titula “Gada ogrēnietis 2018” nominācijā Kultūra apliecinājums  

4.3.Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

4.tabulā atspoguļoti profesionālās pilnveides pasākumi, kurus apmeklējušas reģiona bibliotēku 

darbinieces, papildus OCB organizētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem. 

 

N. 

p. 

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  31.01.2018. Rīga Latvijas 

Pašvaldību 

Darbinieku 

Arodbiedrības 

Padome 

(LPDAP) 

Jaunais personas datu 

aizsardzības 

regulējums.u.c.tēmas 

1 4 

2.  08.03.2018 Valmiera 
Valmieras 

bibliotēka 

Inovatīvas metodes 

klientu piesaistei 

bibliotēkā 

2 4 

3.  13.03.2018. Lielvārde Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

KNAB seminārs 1 4 

4.  19.03.2018. Rīga LNB BLC Dalība konferencē 

“Grāmatā mazais ir liels” 

2 6 

5.  28.03.2018 Rīga Izglītības un 

attīstības centrs 

“Ego” 

Seminārs- Bibliotēku 

novadpētniecība – pamati 

un aktualitātes 

1 8 

6.  12.04.2018. Rīga KISC Erasmus + projekta 

“Izglītotāji un inovatori 

bibliotēkās” Nacionālais 

seminārs 

1 7 

7.  12.04.2018. Rīga LNB BAC Seminārs par darbu ar 

personas datiem 

bibliotēkās 

2 6 



8.  18.04.2018. Rīga LNB/LBB Dalība Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018: Bibliotēku 

ideju tirgus 

7 5 

9.  26.04.2018 Lielvārde Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

Seminārs, Darbs ar 

personas datiem 

5 2 

10.  16.05.2018. Rīga LNB Dalība konferencē 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

1 5 

11.  08.05.2018. Rīga LNB KAC Efektīvs un moderns 

reģiona galvenās 

bibliotēkas metodiskais 

darbs 

1 30 

12.  19.05. 2018. Lēdmane Lēdmanes 

pagasta pārvalde 

Angļu valodas 

pamatprasmju apguve 

mutvārdos un gramatikā 

1 37,5 

13.  24.05.2018 Rīga KIS centrs Latviešu datubāzu 

resursi un interneta rīki 

informācijas darbā 

1 4 

14.  29.05.2018. Ogre Rīgas Stradiņa 

universitātes 

aģentūra “Darba 

drošības un vides 

veselības 

institūts” 

Darba vides ergonomiskie 

riski un būtiskākās 

veselības problēmas 

1 4 

15.  29.05.2018. Rīga LPDAP Konfliktu risināšana 

mediācijas ceļā. 

Koplīgums un darba 

aizsardzība 

1 4 

16.  29.-30.05. 

2018. 

Rīga LNB BAC Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 

2018.gada pavasara 

sanāksme 

1 9 

17.  18.-19.07. 

2018. 

Alūksne LBB Vidzemes 

nodaļa 

LBB VN 21.konference 

“Bibliotēkas 

pamatvērtības un 

nākotnes izaicinājumi” 

2 14 

18.  18.08.2018. Dānijas 8 

bibliotēkas 

LBB Dalība LBB profesionālās 

pilnveides un pieredzes 

apmaiņas braucienā uz 

Dānijas bibliotēkām 

2 16 

19.  20.08.2018. Tiešsaiste 

tīmeklī 

LU OPEN 

MINDED 

Sociālā psiholoģija. 

Ilūzijas, domājot par sevi 

un citiem 

1 15 

20.  08.09.2018. Rīga LNB BLC “Skaļās lasīšanas” 

sacensību reģionālo 

kuratoru seminārs 

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā”  

1 4 

21.  12.09.2018. Rīga LNB BAC Konference “21.gadsimta 

bibliotēka 

3 5 



22.  19.-20.09. 

2018. 

Kuldīga LNB BAC Bibliotēku 

novadpētniecības 

konference 

2 8 

23.  05.10.2018. Rīga LNB BAC Bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģija: 

vēsturiskais un mūsdienu 

aspekts 

1 5 

24.  09.10.2018 Rīga Kultūras 

informācijas 

sistēmu centrs 

EBSCO datubāzes resursi 

un to izmantošana 

1 3,5 

25.  16.10.2018. Rīga LPDAP Jaunas prasības obligāto 

veselības pārbaužu 

veikšanas kārtībā. Darba 

koplīgums. Atlīdzības 

likums u.c.  

1 4 

26.  01.11.2018 Rīga LNB Profesionālās pilnveides 

programma, Latvijas 

bibliotēku sistēma 

1 6 

27.  05.11.2018. Rīga SIA TIETO 

LATVIA 

BIS ALISE kurss “Dati: 

vienkārši par sarežģīto” 

1 6 

28.  07.11.2018. Rīga LNB BAC Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem 

2 5 

29.  14.11.2018 Rīga LNB Profesionālās pilnveides 

programma, MS Excel 

izklājlapas un to 

pielietojums 

1 8 

30.  28.11.2018.  LNB BAC Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 

sanāksme 

1 5 

31.  12.12.2018 Rīga Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Profesionālās pilnveides 

programma, radošā 

enerģija un apzinātība 

1 12 

32.  14.12.2018. Rīga KISC ES izglītības, mācību, 

jaunatnes un sporta 

programmas 

Erasmus+projekta 

“Izglītotāji un inovatori 

bibliotēkās” Nacionālais 

seminārs 

1 7 

33.  17.12.2018 Rīga LNB Prof.pilnveides 

programma, Kreatīvā 

informācijas meklēšana 

2 4 

4.tab. Ogres reģiona bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 

 

 

 



5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

5.1.Bibliotēku darba pamatrādītāji – kopaina, vērtējums 

Gadi 

Darba rādītājs 

2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 13908 13910 13826 + 0,01; - 0,60 

t. sk. bērni 6419 6398 6416 - 0,3; + 0,28 

Bibliotēkas apmeklējums 189365 178397 176464 - 5,7; - 1,08 

t. sk. bērni 85306 78030 76947 - 8,5; - 1,38 

Virtuālais apmeklējums 54315 48787 48927 - 10,1; + 0,28 

Izsniegums kopā 432373 397884 389485 - 7,9; - 2,11 

t. sk. grāmatas 267241 250095 252766 - 6,4; + 1,06 

t. sk. periodiskie izdevumi 164608 147316 136350 - 10,5; -7,44 

t. sk. bērniem 184663 153710 151748 - 16,7; -1,27 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita reģionā 

22,9 23,01 22,9 + 0,5; - 0,11 

t.sk.bērni līdz 18 g. 67,52 52,74 52,45 -21,8; - 0,54 

Iedzīvotāju skaits reģionā 60663 60448 60271 - 0,3; - 0,29 

t.sk.bērni līdz 18 g. 9506 12129 12233 + 27,5; + 0,86 

5.tab. Ogres reģiona bibliotēku pamatrādītāji 

5.tabulā atspoguļoti galvenie skaitliskie darba rādītāji Ogres reģiona bibliotēkās pārskata gadā. 

Nozīmīgas izmaiņas 2018.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav. Būtiskākais (-7,44%) ir 

samazinājums periodisko izdevumu izsniegumam, kas norāda uz iedzīvotāju paradumu maiņu, 

vairāk informāciju iegūt elektroniskā veidā, tomēr mazajās pagastu bibliotēkās nereti tieši 

periodiskie izdevumi veido lielāko daļu no izsniegto dokumentu skaita. Jumpravas bibliotēkā tiek 

abonēti 35 nosaukumu periodiskie izdevumi, jo iedzīvotāji nevar atļauties tos abonēt, tāpēc tiek 

piedāvāts lasīt ne tikai bibliotēkā, bet arī izsniegt līdzņemšanai.  

Neskatoties uz to, ka nozīmīgu daļu bibliotēkas apmeklējumu veido bērni, tomēr Ciemupes 

bibliotēkas vadītāja atzīst, ka mazajām bibliotēkām ir jāatrod niša, kas ļaus konkurēt un piesaistīt 

lielajās pilsētās lasošos vietējos iedzīvotājus un Z paaudzi (Millenium paaudzei seko tā dēvētā Z 

paaudze (2001. līdz 2012. gadā dzimušie)), kam lasīšana nešķiet stilīga. 



 

8.att. Bibliotēku lietotāji no visiem reģiona iedzīvotājiem, % 

Analizējot 8. un 9.atttēlā redzamo bibliotekāro aptvērumu, var secināt, ka ļoti liela daļa bibliotēku 

lietotāju ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 2018.gadā 52,45 % no reģionā deklarētajiem bērniem 

apmeklē bibliotēkas.  

 

9.att. Bibliotēku lietotāji no visiem reģiona novadu iedzīvotājiem % 

Runājot par pieaugušo bibliotēkas lietotāju paradumiem, apmeklējot bibliotēkas, jāatzīst, ka Ogres 

reģionā, tāpat kā visā valstī, nopietna problēma ir iedzīvotāju novecošanās un lauku reģionu sliktā 

infrastruktūra (ceļu kvalitāte, sabiedriskā transporta un citu pakalpojumu  pieejamība), kas ir par 

iemeslu iedzīvotāju dzīvesvietas maiņai uz reģiona centriem, pilsētām. Savukārt, seniori, kuri 

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

problēmu dēļ arvien retāk apmeklē bibliotēku vai nelasa vairs nemaz.  
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10.att. Bibliotēku lietotāju skaits Ogres reģionā 

Analizējot 10. un 11.attēlā redzamos rādītājus, var secināt, ka reģiona bibliotēkās kopumā lietotāju 

un bibliotēku apmeklējumu kopskaits ir samazinājies. 2018.gadā ir par 84 lietotājiem mazāk nekā 

2017.gadā, savukārt, bērnu – bibliotēkas lietotāju ir vairāk – 2018.gadā reģiona bibliotēkas 

apmeklējuši par 18 bērniem un jauniešiem vairāk nekā 2017.gadā. Bibliotēku apmeklējums 

pārskata gadā reģionā kopumā ir samazinājies gan kopskaitā, gan bērnu apmeklējumā. 

OCB lietotāju skaits, atšķirībā no dažām reģiona bibliotēkām, ir palielinājies – 5433 (2017.gadā – 

5422), jo tiek veikts mērķtiecīgs bibliotēkas interešu pārstāvniecības veidošanas darbs, radot 

bibliotēkas lietotājos neatslābstošu interesi par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm un rosinot 

viņos interesi par bibliotēkas nākotnes perspektīvām. 

 

11.att. Ogres reģiona bibliotēku apmeklējums 

Bibliotekāriem arvien vairāk jāpievērš uzmanība arī savu bibliotēku sociālo tīklu  sekotājiem, kas 
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nodrošina ātrāku informācijas apmaiņu, bet arī prasa ātrāku reaģēšanu no bibliotēkas puses –  gan 

ievietojot informāciju, gan reaģējot uz jautājumiem un ieteikumiem. 

5.2.Sabiedrības viedokļa izzināšana, bibliotēku pieejamība 

Lai izzinātu iedzīvotāju vajadzības un intereses, 2018.gadā reģiona bibliotēkās veiktas iedzīvotāju 

aptaujas par bibliotēku pakalpojumiem, darba laikiem un, izvērtējot sniegtās atbildes, bibliotēku 

darba laiki, iespēju robežās, pieskaņoti iedzīvotāju vēlmēm – 8 reģiona bibliotēkas ir pieejamas 

arī sestdienās. Kā atzīst Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja: “Aptaujas jāīsteno regulāri, lai 

sajustu, ko iedzīvotāji vēlas, kāds ir vērtējums par bibliotēku kopumā, kādi pakalpojumi 

nepieciešami”.  

Neierobežotas pieejamības jomā joprojām problemātiski nodrošināt telpu fizisku pieejamību 

bibliotēkām, kuras atrodas otrajā stāvā ēkās, kurās nav lifta – OCB, Ikšķiles novada Centrālā 

bibliotēka, Lielvārdes pilsētas bibliotēka, Ogres novada Ogresgala, Ciemupes un Madlienas 

pagasta bibliotēkās. Šīs bibliotēkas grūti pieejamas māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, bet automatizētas krājuma izsniegšanas ieviešana būtiski uzlabojusi 

bibliotēku pakalpojumu sasniedzamību. Ogresgala bibliotēkas vadītāja atzīst, ka pārskata gadā 

uzsākta autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem, kas nodrošina iespieddarbu 

rezervēšanu un pagarināšanu sev izdevīgā laikā un vietā, izmantojot Ogres reģiona bibliotēku 

kopkatalogu. OCB apmeklētājiem pieejama arī grāmatu nodošanas iekārta, kas nodrošina iespēju 

nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika (24/7). 

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

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

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

nodrošina sadarbībā ar sociālo dienestu.  

Attāli dzīvojošo Ogres pilsētas un Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu iedzīvotāju bibliotekārajā 

apkalpošanā nozīmīgu darbu jau 22.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss. Par bibliobusa 

darbību vairāk Pielikumā Nr 4.  

5.3.Uzziņu un informācijas darbs 

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 

ALISĒ), gan Lursoft un Letonika, kā arī LNB veidotās Digitālās bibliotēkas kolekcijas. Īpaši 

intensīvs uzziņu un informācijas darbs tiek veikts skolēnu Projektu nedēļās un studentu sesijas 

laikos. 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 un Lielvārdē, tad ikvienam darbiniekam jāspēj atbildēt uz 

sarežģītiem jautājumiem, jāpalīdz lietotājam atrast nepieciešamo informāciju, kā arī jāapmāca 

lietotājs bibliotēkas resursu izmantošanā. Bibliotekāra profesija pieprasa arvien vairāk zināšanu, 

kā arī spēju labi orientēties digitālās informācijas plūsmā, atpazīstot patiesās ziņas no viltus ziņām.  

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

dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no datubāzēm.  

Bibliotēkās pieejamie pakalpojumi nodrošina sociāli neaizsargāto un senioru vecuma iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanos, jo bibliotēkās piedāvātie bezmaksas  pakalpojumi paredz ne tikai 

grāmatu un žurnālu līdzņemšanu lasīšanai mājās, bet arī dod iespēju meklēt darba piedāvājumus, 

iegūt nepieciešamās iemaņas informācijas ieguvei internetā, veikt dažādus maksājumus, rezervēt 

teātra un citu pasākumu, lidmašīnu biļetes. Zinošie, prasmīgie bibliotēku darbinieki reģionā sniedz 

nepieciešamās konsultācijas un apmāca arī IKT pamatprasmēs.  

Pārskata gadā joprojām aktuāls bija jautājums par dažādu elektronisko dokumentu aizpildīšanu un 

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

iepriekšminēto dokumentu aizpildīšanā un iesniegšanā, bet klientu apkalpošanas centri reģionos 

tiek slēgti, iedzīvotāji arvien biežāk nāk uz bibliotēkām un prasa bibliotekāru palīdzību. Taču te 

veidojas arī pretrunas juridiski pamatotā rīcībā  un aktualizējas jautājums: cik daudz nebibliotekāro 

pakalpojumu bibliotēkas var uzņemties, vai bibliotekāram jāpārraksta lietotājam teksts, jātulko, 

jāpiesaka lietotājs pie ārsta, jānoformē ātrais kredīts, jāveido bankas konta izdrukas, jāskenē un 

jānosūta dokumenti?”.  

 

12.att. Izsniegums  Ogres reģiona bibliotēkās kopā 

12.attēlā redzamais izsniegumu skaits reģiona bibliotēkās parāda tendenci samazināties 

dokumentu izsniegumam, kas norāda, ka lietotāji lasa skaitliski mazāk izdevumus, biežāk 

priekšroku dodot ātrai informācijas ieguvei elektroniskā formātā. Analizējot kopējās bibliotēku 
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attīstības tendences, jāatzīmē, ka bibliotēkas piedāvā arvien daudzveidīgākus pakalpojumus – 

radošās aktivitātes, izstādes un citus sabiedrības iesaistes pasākumus. 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Ogres 

reģions 
(Ogres, 

Ikšķiles, 

Ķeguma, 

Lielvārdes 

novadi) 

38 

(21 

pašvaldību 

publiskā 

bibliotēka, 

17 skolu 

bibliotēkas) 

32 

(20 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

12 skolu 

bibliotēkas) 

32 2 31 757 (aktīvi 

2018.gadā) 

Pavisam - 

1345 

1288 

6.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā 

Kā redzams 6.tabulā, pārskata gadā reģiona bibliotēkās kopumā ir palielinājies aktīvo autorizēto 

lietotāju skaits – 757 (2017.gadā – 450), kas liecina par iedzīvotāju paradumu maiņu, izvēloties 

nepieciešamo literatūru rezervēt elektroniski. 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Ogres 

novads  

20 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

9 skolu 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu 

bibliotēkas) 

2 

(2 

publiskās 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

6 skolu bibliotēkas) 

Ikšķiles 

novads  

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

- 4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu bibliotēkas) 

Ķeguma 

novads  

6 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

- 4 

(3 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu bibliotēka) 

Lielvārdes 

novads  

8 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

4 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

- 6 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu bibliotēkas) 

7.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā pa novadiem 

 

Visas Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā un arī aktīvi izmanto  SBA 

pakalpojumu. 



 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
698 737 626 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
773 793 460 

8.tab. SBA pakalpojumi Ogres reģionā 2016., 2017. un 2018.gadā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6. KRĀJUMS 
 

Krājuma kvalitātei bibliotēkās ir liela nozīme nepārtraukta mūžizglītības procesa nodrošināšanā. 

Reģiona bibliotēkas krājumu komplektēšanu īsteno, ņemot vērā vairākus saistītos faktorus - 

lasītāju pieprasījumus, pašvaldības finansējuma iespējas un izdevēju vai grāmatu piegādātāju 

piedāvājumus. Visām reģiona bibliotēkām ir izstrādātas un 2018.gadā aktualizētas krājuma 

attīstības koncepcijas. 

Krājuma komplektēšanas koncepcija OCB ir papildināta un uzlabota 2015.gadā. Bibliotēkas 

mērķauditorija ir tā pati, tāpēc krājuma politika nav mainījusies. Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas prioritātes 2018.gadā bija visu vecuma grupu bibliotēkas lietotāju (ģimenes 

bibliotēka) nodrošināšana ar kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, mūžizglītībai un dzīvesziņai 

nepieciešamajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Ikvienam lietotājam informācijas 

iegūšanai tiek nodrošināta pieeja reģiona bibliotēku krājuma kopkatalogam un datu bāzēm. OCB 

Informācijas resursu attīstības nodaļa (IRAN) veic RGB konsultatīvā darba funkcijas visām Ogres 

reģiona bibliotēkām. Vairāk par OCB IRAN krājuma komplektēšanu un organizāciju Pielikumā 

Nr.3.     

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

83808 87503 91343 

t. sk. grāmatām 66652 69122 72552 

t. sk. bērnu grāmatām 11157 14374 13447 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 17156 18123 18791 

Finansējums krājumam uz 1 

iedzīvotāju reģionā 

1,38 1,44 1,51 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

83808 87503 91343 

9.tab. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Ogres reģiona bibliotēkās, eiro 

Kā redzams 9.tabulā, 2018.gadā kopējais finansējums krājuma papildināšanai reģionā kopumā 

palielinājies par 4,39 % - 91 343 EUR (2017. gadā – 87 503 EUR), t.sk. grāmatu iegādei izlietoti 

72 552 EUR (2017. gadā – 69122 EUR), savukārt, periodikas izdevumu abonēšanai pārskata gadā 

reģionā kopā izlietoti 18 791 EUR (2017. gadā – 18 123 EUR). Laikraksti tiek abonēti salīdzinoši 

nedaudz, 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. 2018.gadā reģiona bibliotēkās kopā 

izslēgti 20 206 dokumenti (2017. gadā – 12 879), t.sk., 11 924 grāmatas (2017. gadā – 7 086). 

Jaunieguvumu skaits 20 764 (2017. gadā – 22 111), t.sk., 11 343 grāmatas (2017. gadā – 12 278). 

Krājums  pārskata gada beigās reģionā kopā ir – 269 158 (2017.gadā – 271 769 eks.).  

2018.gadā, izmantojot BIS ALISE sniegtās iespējas, veikta krājuma inventarizācija Ogresgala 

bibliotēkā, kurā mainījās bibliotēkas vadītāja.  

 

 

13.att. Krājuma veidošanai pieejamais finansējums Ogres reģionā, eiro 

 

 

 

 
14.att. Krājuma papildināšanai izlietotais finansējums uz vienu iedzīvotāju Ogres reģionā, eiro 
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15.att. Krājuma papildināšanai izlietotais finansējums uz vienu iedzīvotāju Ogres reģiona 

novados, eiro 

Kā redzams 13., 14. un 15.attēlos, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai ir palielinājies 

ne tikai reģionā kopumā, bet arī, analizējot novadu bibliotēkas, redzama augšupejoša tendence. 

Tomēr neskatoties uz to, kā atainots 10.tabulā, jaunieguvumu skaits ir samazinājies, jo jāņem vērā 

iespieddarbu sadārdzinājums. 

 

Gads 

Krājums  

2016 

 

2017 2018 

Jaunieguvumi 18577 22111 20764 

t.sk. grāmatas 9244 12278 11343 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 3192 2751 2373 

t. sk. bērniem 2153 2379 2206 

Izslēgtie dokumenti 16957 12879 20206 

Krājuma kopskaits 262662 271769 269158 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,2 1,04 0,72 

Periodisko izdevumu apgrozība 4 3,72 3,98 

10.tab. Ogres reģiona bibliotēku krājuma rādītāji 

 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 1397 2083 3117 

News 2461 2807 3674 

11.tab. Ogres reģiona bibliotēkās pieejamo datu bāzu izmantojums 
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Elektroniski pieejami informācijas resursi (datu bāzes) bibliotēkās ir nozīmīgs krājuma 

papildinājums informācijas ieguvei. 11.tabula ataino kopējos datus par reģiona bibliotēkās 

pieejamo datu bāzu Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkas News izmantojumu pārskata 

periodā. Lai gan kopējie skaitļi ir lielāki nekā iepriekšējos gados, tomēr bibliotekāriem būtu 

nepieciešams vairāk tās popularizēt un izmantot informācijas iegūšanai arī pašiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

OCB BLN pārskata periodā īstenoja RGB funkcijas, veicot metodisko un konsultatīvo darbu  ar 

visām Ogres reģiona pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām, sniedzot informāciju par 

aktualitātēm darbā ar bērniem.  

7.1. Galvenie skaitliskie rādītāji OCB BLN un reģiona bibliotēkās 

Kā redzams 16.attēlā, pārskata gadā no OCB lietotāju kopskaita 51 % ir bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam, salīdzinot ar 2017.gadu, bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju  skaits pieaudzis 

+78. 

 
16.att. OCB BLN lietotāju skaita dinamika no 2015. līdz 2018.gadam 

BLN piedāvātajos literatūras veicināšanas pasākumos aktīvi iesaistās Ogres pilsētas pirmskolas 

izglītības iestādes (PII) un vispārizglītojošās skolas, tas veicina bibliotēkas lietotāju skaita 

pieaugumu. 17.attēlā redzams, ka pārskata gadā apmeklējums palielinājies par 2 526 un veido 

43.6%  no kopējā apmeklējuma OCB. 

 
17.att. OCB BLN apmeklējumu skaita dinamika no 2015. līdz 2018.gadam 

 

Izsniegums  OCB BLN redzams 18.attēlā un veido 58.8% no kopējā izsniegumu skaita OCB. 
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18.att. Izsniegumu skaita dinamika OCB BLN no 2015. līdz 2018.gadam 

OCB BLN skaitliskie rādītāji redzami 12.tabulā, žurnālu apgrozījuma lielums pamatojams ar to 

aktīvu izmantošanu PII audzēkņu grupu un jaunāko klašu skolēnu ekskursiju, nodarbību laikā 

BLN. 

Rādītāja nosaukums Skaits 

Krājuma apgrozība 4 

Žurnālu apgrozība 18,5 

Grāmatu apgrozība 3 

Bērnu literatūras apgrozība 4,9 

Lasītāja vidējais apmeklējums 10 

12.tab. Skaitlisko rādītāju apkopojums OCB BLN, 2018.gads 

19.attēlā atspoguļota Ogres reģiona bibliotēku lietotāju skaita vecumā līdz 18 gadiem dinamikas 

apkopojums no 2015. līdz 2018.gadam. 

 

19.att. Lietotāju skaita dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2015. līdz 2018.gadam 

Kopējais bibliotēku lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadu vecumam reģiona bibliotēkās ir 

palielinājies par 18. Pieaugums ir sekojošās reģiona bibliotēkās - OCB BLN,  Lielvārdes, 

Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles, Rembates, Suntažu un Taurupes  bibliotēkās. Ķeguma 
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novada bibliotēkā 65,3% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši, 78,8% no 

kopējā apmeklējuma skaita veido bērnu un jauniešu apmeklējumi, 46,6% no kopējā izsnieguma 

skaita ir izsniegumi bērniem un jauniešiem. Rādītājus lielā mērā ietekmē bibliotēkas atrašanās 

blakus Ķeguma komercnovirziena vidusskolai,  PII „Gaismiņa” un daudzdzīvokļu māju masīvam. 

Lāčplēša bibliotēkā bērni un jaunieši veido 49,9% no kopējā lietotāju skaita, kas ir atšķirīgs 

bibliotēkām, kuru tuvumā nav skolas vai PII, piemēram – Meņģelē 17%, Tomē 18%, Krapē 22%. 

20.attēlā redzams, ka izsniegumu skaits reģionā kopumā samazinājies -1962, palielinājies 11 reģiona 

bibliotēkās.  

 

20.att. Izsniegumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2015. līdz 2018.gadam 

21.attēls uzskatāmi parāda, ka kopējais apmeklējums reģiona bibliotēkās samazinājies – 1083. 

Pamatojums tam varētu būt tas, ka bibliotēkās samazinās datorlietotāju skaits, jo  internets ir 

sasniedzams gandrīz katrā ģimenē un pagastos kopumā samazinās iedzīvotāju skaits. 

 
21.att. Apmeklējumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2015. līdz 2018.gadam 
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7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

OCB Bērnu literatūras nodaļa (BLN) veic RGB metodisko un konsultatīvo darbu visām Ogres 

reģiona bibliotēkām, informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem OCB 

organizētajos semināros, telefoniski un apmeklējot bibliotēkas vizitācijās.  

Semināru laikā Ogres reģiona bibliotekāri informēti par aktualitātēm darbā ar bērniem un 

jauniešiem, iepazīstināti ar atziņām no LNB organizētajām konferencēm bērnu bibliotēku 

speciālistiem. Ogres reģiona publisko un skolu bibliotekāru un pedagogu vidū atsaucību guva 

OCB īstenotais 6.decembra LNB inovāciju seminārs par lasīšanas veicināšanas programmām. 

Sniegtas arī individuālas konsultācijas par darbu ar skolēnu auditoriju, krājuma izvietojumu, 

lasītāju datu bāzes papildināšanu. Pārskata gadā apmeklētas visas publiskās reģiona bibliotēkas, 

reklamēts un koordinēts darbs ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju” reģionā. Reģiona skolas 

iesaistītas Skaļās lasīšanas konkursā un reģiona bibliotekāri iepazīstināti ar Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas aktualitātēm. 

7.3. Darbs ar krājumu 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma komplektēšanas stratēģija katrā bibliotēkā ir atšķirīga, tas  

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

Reģionā kopumā bērnu grāmatu iegādei tiek tērēti 15-30% no kopējiem krājuma iegādei 

atvēlētajiem  līdzekļiem. Šis skaitlis ir precīzs bibliotēkās, kurās ir atsevišķa bērnu literatūras 

nodaļa. Pagastu bibliotēkās šie skaitļi nav precīzi, jo uzskaitē neuzrādās 4.-6.klašu un pusaudžu 

literatūras iegādei iztērētais. Šie rādītāji proporcionāli atšķiras no literatūras iepirkuma 

pieaugušajiem, bet tiem būtu jānodrošina ar literatūru reālais lietotāju - bērnu skaits bibliotēkās. 

Reģionā kopumā ir 46,6% bibliotēku lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, 43,6% no 

kopējā apmeklējuma ir bērnu apmeklējums, 38,9 % veido izsniegums bērniem. 

Reģiona bibliotēkās aktuāli ir iegādāties dažādas spēles un rotaļlietas bērnu brīvā laika pavadīšanai. 

Ikšķiles bibliotēkā ir plašs filmu klāsts bērniem. Bibliotēkas savus krājumus papildina ar dažādu 

projektu palīdzību. 

Lauberes bibliotēkā iedzīvotāju grupa “Māmiņas bērniem” īstenoja projektu “Spēlējoties laimīgs 

topi”, tas tika realizēts ar Ogres novada pašvaldības atbalstu. Tā rezultātā iepirkts - 21 galda spēle, 

14 rotaļlietas, 3 aktīvās spēles un 46 grāmatas mazuļiem, kancelejas piederumi, mantu kastes un 

sēžammaisu pildījumi.  

Ķeipenes bibliotēka dāvinājumā no biedrības “Vides Centrs”  ir saņēmusi dažādas spēles un balto 

tāfeli. 



OCB BLN krājums papildināts ar bērnu grāmatām un rotaļlietām, kas iegūtas projekta “Mazuļi 

lasa” rezultātā (Ogres novada pašvaldības atbalstīts projekts). 

Arvien vairāk bibliotēkas iegādājas grāmatiņas, ar kurām ir iespējams darboties – puzles, skaņu 

un lodziņu grāmatas, tās piesaista uzmanību, īpaši, bērnudārza un sākumskolas audzēkņiem. 

OCB BLN atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai veido 30% no pašvaldības atvēlētajiem 

līdzekļiem OCB grāmatu iegādei.  Grāmatas bērniem tiek komplektētas  Zvaigzne ABC un  J. 

Rozes grāmatnīcās. Laba sadarbība izveidojusies ar individuālo uzņēmumu “Virja”, kas nodrošina 

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

bibliotēkai. 

2018.gadā OCB BLN krājums papildināts par 1 225 (940 grāmatas) eksemplāriem, norakstīti 1478 

izdevumi (1 214 grāmatas). 2018.gadā krājums papildināts arī ar izdevumiem svešvalodās - 46 

izdevumiem angļu un 91 krievu valodā. 56% no OCB BLN krājuma ir papildināts ar pirmskolas 

un jaunākā skolas vecuma bērniem adresētajiem izdevumiem, 20,8% veido nozaru literatūra. 

Periodisko izdevumu – jaunieguvumu skaits ir iepriekšējā gada līmenī, jo nav palielinājies 

piedāvājums bērniem un jauniešiem. 

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana 

OCB BLN aktīvākais uzziņu darbs lasītavā ierasti ir Projektu nedēļas laikā, kad skolēni meklē 

informāciju par visdažādākajām tēmām. Pārskata gadā projektu laiks skolās bija saplānots labāk, 

vairs nebija pilna nedēļa, bet atsevišķas dienas semestra laikā, tas atslogoja bibliotēkas lasītavu 

darbu, jo skolēni strādāja sistemātiskāk, bibliotekāri vairāk varēja atvēlēt laiku individuālām 

konsultācijām. 

Visu Ogres pilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu 1. un 4.klašu audzēkņu kolektīvi pārskata 

gadā apmeklējuši bibliotēku. Lai veicinātu skolēnu informācijas meklēšanas prasmes, katru 

mēnesi OCB BLN lasītavā tiek piedāvāti erudīcijas konkursi par dažādām tēmām. 2018.gadā 

īstenotie konkursi atspoguļoti 13.tabulā. 

Mēnesis Aktivitāte 

Janvāris “Mans suns - mans draugs”- erudīcijas un radošais konkurss 

Februāris “Manai pilsētai Ogrei – 90” – erudīcijas konkurss 

 “Pasaule tavā kabatā”- bērni radoši veido savu mobilo aplikāciju 

Marts “Mazais meža pētnieks” – erudīcijas konkurss 

Aprīlis “Uz spārniem atnes pavasari” – erudīcijas konkurss 

 “Smiekliņmīklas” – radošais konkurss 

Maijs “Lielās kukaiņu saimes” – erudīcijas konkurss 

 “Kukaiņu ballīte” – radošais konkurss 



Jūnijs,  

Jūlijs,  

Augusts 

“Vasaras krikumiņi” - erudīcijas konkurss 

“Mācies izdzīvot dabā” - erudīcijas konkurss 

“Jubilejas torte  Ogrei” - radošais konkurss  

Septembris “Draudzenes no vienas klases” – erudīcijas konkurss 

 “Krāsaino lapu virpulis” – radošais konkurss    

Oktobris “Ķirbis kā galva” – erudīcijas konkurss 

 “Spokainīši” – radošais konkurss 

Novembris “Latvijai – 100: Stūru stūriem tēvu zeme” – erudīcijas konkurss 

 “Skaista mana tēvu zeme” – radošais konkurss 

Decembris “Sniega un ledusgrāmatas noslēpums” – erudīcijas konkurss 

“Citādi sniegavīri, Jautrās sniegpārsliņas” – radošie konkursi 

13.tab. OCB BLN erudīcijas un radošie konkursi 2018.gadā 

OCB BLN ir sagatavojusi sadarbības programmu, kas tiek piedāvāta visām 1.-6.klašu grupām. 

Tajā iekļautie autori, uzziņu tēmas izstrādātas atbilstoši auditorijas vecumposmam. 

5.-9.klašu skolēni darboties ar uzziņu materiāliem tiek mācīti individuāli un nelielās grupās, jo tas 

ir rezultatīvākais paņēmiens pusaudžu apmācībā. 

Lasītprasmes iemaņu attīstīšana aktīvi notiek visās reģiona bibliotēkās gan bibliotekāro stundu 

laikā, gan individuāli. Pārskata gadā uzsākta jauna aktivitāte  Lielvārdes pilsētas bibliotēkā 

“Lasīsim kopā ar suni”, kas turpināsies arī 2019. gadā (projektu atbalsta Lielvārdes novada 

pašvaldība). 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes OCB BLN  

OCB BLN pārskata gadā īstenojusi 97 pasākumus PII iestāžu audzēkņiem, 20 konkursus lasītavas 

apmeklētājiem, 42 pasākumus skolu auditorijai, 9 nodarbības Pūces skoliņai, 9 konkursus ģimeņu 

atbalsta Dienas centrā, 46 izstādes lasītavā. 

2018.gadā Ogres pilsēta un OCB aizvadīja savu 90.gadskārtu. Skolēni piedalījās erudīcijas 

konkursos par pilsētas vēsturi, veidoja jubilejas torti, pilsētas logo. 

 

22.att. OCB BLN apmeklētāju radošie darbi, kas veltīti Ogres pilsētas 90.gadskārtai  



OCB BLN regulāri iesaistās dažādās  akcijās, kas ir aktuālas visai OCB. Februārī OCB BLN 

iesaistījās akcijā “Drošāka interneta diena”, Ogres vidusskolas un Ogres sākumskolas audzēkņi 

zīmēja savas idejas mobilā telefona aplikācijai “Pasaule tavā kabatā”. 

Valodas dienā ikviens lasītavas apmeklētājs iesaistījās glītrakstīšanas konkursā “Uzraksti savu 

tautasdziesmu”. Ziemeļvalstu literatūras nedēļā mūsu literārais varonis bija A.Brigaderes Sprīdītis. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Mazo lasītāju klubiņš” ietvaros notika tikšanās ar 

Māri Runguli, Eviju Gulbi un Inesi Zanderi. 

Ogres novada pašvaldības finansētā projekta “Mazuļi lasa”, kuru realizēja Ogres Māmiņu klubs 

(OMK) sadarbībā ar OCB, rezultātā bērniem tika izveidots rotaļu stūrītis, OCB LAN lasītavā 

novietota rotaļu mājiņa, Mākslas skolas un Ogres tehnikuma audzēkņi noformēja bibliotēkas 

telpas. Pēc projekta īstenošanas, katru otrdienu bērnu stūrītī uz tikšanos ierodas māmiņas ar 

mazuļiem, tas dod iespēju viņām komunicēt, bērniem iepazīties ar saviem vienaudžiem. 

23.augustā, projekta noslēguma pasākumā, pirmskolas vecuma bērnu vecākiem bija iespēja 

noklausīties LNB BLC vadītājas Silvijas Tretjakovas lekciju par bērnu lasītprasmes veicināšanu. 

Decembrī tika noorganizēts Ziemassvētku pasākums OMK dalībniekiem un viņu mazuļiem, tajā 

piedalījās 36 bērni vecumā no 1-2 gadiem. 

Projekta “Grāmatu starts” ietvaros OCB BLN maijā noslēdzās nodarbību cikla bērniem "Pūces 

skoliņa" 2017./2018. gada sezona. Nodarbības regulāri apmeklēja desmit bērni vecumā no 2 līdz 

6 gadiem. Rudenī nodarbības turpinājās, iesaistoties jauniem dalībniekiem. 

Pārskata gadā tika turpināts aktīvi darboties, iesaistot PII projektā “Izzini pasauli”. Nodarbības 

apmeklēja visu pilsētas PII audzēkņi, tika novadītas 97 nodarbības. Aktuāls ir jautājums par 

kompetenču pieeju mācību saturā, tāpēc Ogres vispārizglītojošo skolu pedagogi labprāt iesaistās 

BLN piedāvātajās literatūras stundās par latviešu un ārzemju rakstniekiem. Ar latviešu folkloru un 

latvju rakstu zīmēm tika iepazīstināti arī Jaunogres vidusskolas (mācības notiek krievu valodā) 

audzēkņi. 

Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” OCB BLN iesaistījās 177 eksperti. 

7.6. Darbs ar bērniem un veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi  Ogres 

reģiona bibliotēkās 

Visās Ogres reģiona bibliotēkās ir iekārtoti stūrīši, kuros ērti var justies pirmskolas un jaunāko 

klašu skolēni. Pārskata periodā jaunas mēbeles iegādātas Lēdmanes mazajiem lasītājiem. 

Madlienas bibliotēkā pārskata gadā projekta rezultātā izveidots bērnu stūrītis ar piemērotām 

mēbelēm, rotaļlietām un spēlēm, kuru labprāt apmeklē bērni, kamēr vecāki paši izvēlas literatūru, 

lasa jaunāko presi vai strādā pie datora. 



Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījušās 15 reģiona bibliotēkas, no tām – 4 skolu 

bibliotēkas. Katrā no tām tiek organizēti projekta noslēguma pasākumi. 

Lēdmanes bibliotēkā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”  noslēguma pasākumā 22 žūrijas eksperti 

un 4 vecāki saņēma diplomus un balviņas no Zviedrijas biedrības “Velku fonds”.  Noslēguma 

pasākuma viesis - lielvārdietis, grāmatas „Pirāts Džons un karaļa karavīri” autors Raimonds Trūps. 

Tīnūžu bibliotēkas žūrijas eksperti noslēguma pasākumā devās ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju. 

Akcijā “Drošāka interneta diena” iesaistījās Ogres,  Lēdmanes, Taurupes, Lielvārdes un Ikšķiles 

bibliotēkas. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas aktivitātēs reģiona bibliotēkas piedalās ar rīta lasījumiem bērniem.  

Reģiona pašvaldību publiskajās bibliotēkās pārskata gadā bērni un jaunieši aktīvi iesaistījušies 

dažādos konkursos, radošajās darbnīcās: 

Zīmējumu konkursi Lēdmanes un Taurupes bibliotēkās “I.Ziedoņa pasakas”; 

Ātrlasīšanas konkurss Ciemupes bibliotēkā; 

Valentīndienas un Ziemassvētku kartīšu veidošana Lēdmanes bibliotēkā; 

„Gatavojam sniegpārslas, eglītes, eņģelīšus no papīra”-  radošā nodarbība Taurupes pagasta 

bibliotēkā. 

Radošās darbnīcas Krapes pagasta bibliotēkā vadījuši pagasta iedzīvotāji – bibliotēkas 

apmeklētāji. Tematika – visdažādākā un tās labprāt apmeklēja bērni - Ziemassvētku apsveikumu 

gatavošana, grāmatzīmju gatavošana, sveču liešana, ziepju gatavošana.  

Septembrī reģiona bibliotēkās (Ogres, Lēdmanes, Jumpravas, Lāčplēša, Taurupes bibliotēkās) 

notiekošajos Dzejas dienu pasākumos tika iesaistīti arī bērni. 

Taurupes pagasta bibliotēkā īstenota tikšanās ar rakstnieku, dzejnieku, tautskolotāju Andri 

Upenieku. 

Daudzos reģiona pagastos samazinājies skolēnu skaits, tomēr bibliotēkas turpina darbu, dažādojot 

savas darba formas. 

7.6.1. Ogres novada Madlienas bibliotēka 

No 20.janvāra līdz 3.martam Madlienas  bibliotēkā bija apskatāma interaktīva  izstāde “ Lielas 

zivis, mazas zivis”, kas veltīta daudzveidīgajai zivju pasaulei un ar izzinošu spēļu, uzskates 

materiālu palīdzību atklāja zivju noslēpumus gan lieliem, gan mazajiem apmeklētājiem. Izstādi 

izveidojusi Vides gidu asociācija un finansējis Valsts Zivju fonds. Izstādē varēja iepazīt Latvijas 

jūras piekrastē un saldūdeņos sastopamās zivis, uzzināt par šo zivju uzbūvi, ēdienkarti un dzīves 

vidi. Kā redzams 23.attēlā, bērniem bija iespēja ne vien skatīt zivju attēlus un lasīt aprakstus, bet 

arī likt lietā atjautību, liekot kopā lauznīšus, nosakot zivju svaru, mikroskopā pētīt zivs zvīņas, 



izspēlēt dažādas spēles par zivīm un iesaistīties vēl citās nodarbībās. Zivju ēdienu cienītāji mājup 

devās ar dažādām, iespējams, vēl neizmēģinātām, zivju ēdienu  receptēm. IT tehnoloģiju cienītāji  

pārbaudīja savas zināšanas par zivīm elektroniskajā vidē. Mazākajiem izstādes apmeklētājiem 

patika spēles, kluču puzles, kā arī koka zivju figūras. Izstādi apmeklēja vairāk nekā 200 interesenti: 

Madlienas vidusskolas skolēni no 1.-9.klasei, Ķeipenes pamatskolas 7. – 9.klases skolēni, visas 

Madlienas PII grupiņas un bibliotēkas lietotāji.   

 

23.att. Madlienas bibliotēkā bērni meklē atbildes uz jautājumiem par zivīm 

Ziemassvētku noskaņā Madlienas bibliotēkā īstenota radošā darbnīca "Čiekurošanās”. Projekta 

“No pagātnes līdz mūsdienām” ietvaros Madlienas bibliotēkā organizētas kino dienas visu vecumu 

bērniem. Pašiem mazākajiem sniegta iespēja redzēt animācijas filmas no bibliotēkā pieejamās 

Latvijas filmu kolekcijas, lielākiem bērniem - dažādu literāro darbu ekranizācijas. Mazos 

bibliotēkas lietotājus iepriecinājusi tikšanās ar Lindas lomas atveidotāju aktrisi Zani Leimani no 

spēlfilmas “ Ūdensbumba resnajam runcim”. 

7.6.2. LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas BLN 

18.aprīlī Lielvārdes pilsētas bibliotēkas BLN bibliotekāres Dace Vecziediņa un Gunta Rozenberga 

piedalījās Bibliotēku ideju tirgū LNB, prezentējot  “StarpPLAUKTISKO ralliju”. 

No 15.oktobra līdz 4.novembrim kopā ar konditorejas studiju “Vaniļas debesis” Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka piedalījās portāla LETONIKA kulinārijas konkursā – erudīcijas spēlē “Literatūras 

garša” – tapa Eklēra un Magoņmaizītes laiva no Māra Putniņa grāmatas “Mežonīgie pīrāgi”. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā bērniem piedāvāta iespēja tikties ar žurnāla “Ilustrētā Junioriem” 

radošo komandu, Dubultu bibliotēkas vadītāju Ingūnu Radziņu un viņas lellēm, grāmatas “Pirāts 

Džons un karaļa karavīri” autoru Raimondu Trūpu. Ar jauku pasākumu, kura viešņa bija rakstniece 

un dzejniece Ieva Samauska, noslēdzies Latvijas simtgades konkurss “Veltījumi Lielvārdes 

ielām”, kura rezultātā tika iesieti trīs klašu kolektīvu iesniegtie darbi, un pievienoti bibliotēkas 

novadpētniecības materiāliem. 



7.6.3. LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka “Lāčplēsis” 

Lāčplēša bibliotēkā īstenota bērnu tikšanās ar rakstnieci Dainu Ozolinu un dažādi konkursi 

bērniem: “Mani vasaras brīvlaika draugi-grāmatas!”, “Rādi, ko māki!”, „Mana un tava krāsainā 

Lielvārde”. 24.attēlā redzams pasākums bērniem Lāčplēša bibliotēkā – mini ludziņas „Preces 

skolai” iestudēšanas mēģinājums.  

 

24.att. Lugas mēģinājums Lāčplēša bibliotēkā 

7.6.4. Ogres novada Ķeipenes pagasta bibliotēka 

Ķeipenes bibliotēkā pirmskolas izglītības iestādes pašiem mazākajiem audzēkņiem tika rīkoti 

pasākumi ar Diva.lv skatītajiem “Miedziņš nāk” raidījumiem, vilcieniņa pastaiga starp grāmatu 

plauktiem un īpašs Mārtiņdienas rituāls, lai izdzītu no bibliotēkas visus mošķus, ja tādi būtu 

nemanāmi noslēpušies kādā slepenā vietā. Bērni, tērpušies maskās, tos izdzina, atstādami tikai 

labos gariņus un rūķīšus, kas sargā grāmatas. Vecākās grupiņas audzēkņi paši izgudroja mīklas, 

ko joku pēcpusdienā uzdeva saviem vecākiem, bet rīta nodarbībās ķērās pie grāmatu lasīšanas – 

puzlīšu likšanas, pasaku klausīšanās lietainās dienās, zilbīšu spēlītes spēlēšanas, pazudušā burta 

meklēšanas. “Jocīgi ačgārnās dienas” pasākumā bērniem bija iespēja saģērbties, cik nepareizi vien 

iespējams un klausīties pasakas pupiņu valodā, kā arī iztrakoties, dejojot bērnu ballītē. 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

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

pirmskolas iestādes, ģimeņu atbalsta Dienas centri,  kultūras centri.  

Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkās pārskata gadā bija PII audzēkņi, veicinot pirmskolas 

vecuma bibliotēkas lietotāju skaita pieaugumu. Ar pasākumu un konkursu palīdzību piesaistīta arī 

vidējo un vecāko klašu skolēnu interese par bibliotēku. 

Īpaša uzmanība pievērsta bibliotēkas darba reklamēšanai portālos www.ogresnovads.lv, 

www.ogrenet.lv, www.facebook.com   

Ogres reģiona pagastu un pilsētu bibliotēkas savu darbu un bibliotēkas aktivitātes popularizē 

vietējos preses izdevumos un sociālajos tīklos. 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/


7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā. 

Pārskata gadā liela uzmanība tika pievērsta igauņu un lietuviešu bērnu literatūras attīstības 

tendencēm 21.gadsimtā, kā arī latviešu bērnu literatūras aktualitātēm. 

LNB rīkotajā konferencē “21. gadsimta bibliotēka” bija iespēja iepazīties ar inovācijām 

bibliotēkās. OCB BLN bibliotekāre apmeklēja Starptautisko radošuma konferenci “Izglītotāji un 

inovatori bibliotēkās”. Praktiskas iemaņas bija iespēja apgūt LIKTA organizētajā seminārā par 

jauniešu digitālo kompetenču pilnveidi. 

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

nedēļai. Ar kvalitatīvu un izzinošu informāciju iepazīstināja Gētes institūta konferencē “Kā 

grāmata satiek lasītāju”. 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem, to risināšanas ceļi 

Bibliotēkas arvien vairāk īsteno sociālā dienas centra funkcijas, jo bērni daudz laika pavada 

lasītavās. Lietderīgai laika izmantošanai bibliotekāri bērnus iesaista dažādos konkursos, tādejādi 

paplašinot viņu redzesloku, māca strādāt ar grāmatu, meklēt informāciju internetā, radoši 

izpausties. 

Uzvedības problēmas, disciplīnas trūkums, savu tiesību pārprašana, šos jautājumus Lauberes 

pagasta bibliotēka risina ar ģimeņu un Sociālā dienesta palīdzību. 

Ķeguma novada bibliotēka joprojām ir  iecienīta bērnu un jauniešu komunikācijas vieta, kur pēc 

skolas uzturas daudz bērnu, tas nozīmē disciplīnas problēmas, pārkāpumus, troksni bibliotēkā un 

to, ka darbiniekiem, paralēli tiešajam darbam, daudz laika un enerģijas jāveltī izskaidrošanas un 

audzināšanas darbam par uzvedības un pieklājības normām. Ikdienā esam bibliotekāri, skolotāji,  

psihologi, izmeklētāji un mammas vienā personā.                                                                 

 

8. NOVADPĒTNIECĪBA 
 

 

OCB un reģiona pašvaldību bibliotēkās novadpētniecības darbs ir nemainīga ikdienas darba 

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

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

2018.gadā tika turpināts iesāktais darbs novada kultūras un vēstures liecību apzināšanā. Galvenie 

virzieni reģiona bibliotēku novadpētniecības darbā saistīti ar vietējās vēstures materiālu vākšanu, 

sistematizēšanu, saglabāšanu un informācijas sniegšanu.  



OCB novadpētniecības darba prioritātes – OCB dibināšanas gada vēstures izpēte, sakarā ar 

90.gadu jubileju, kā rezultātā novadpētniecības krājums papildināts ar materiāliem par vēsturi un 

1928.gada Ogres pilsētas sēžu protokolu kopijām;  sistemātiska analītisko ierakstu papildināšana 

datu bāzē “Novadpētniecība un skolēnu darbi”, kā arī autoritatīvo ierakstu veidošana un 

rediģēšana. 

8.1. Novadpētniecības krājums 

Reģiona bibliotēkās novadpētniecības krājumu veido materiāli par konkrēto novadu, pilsētu, 

pagastu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Ogres reģionu, ņemot vērā gan patreizējās, 

gan vēsturiskās robežas. 

OCB Novadpētniecības krājumu veido:    

 Novadnieku darbi (marķēti ar zīmogu) atrodas OCB kopējā krājumā  

 Personāliju un nozaru tematiskās mapes 

 Grāmatas par novadu un novadniekiem 

 Bukleti 

 Preses izdevumi 

 Audio un video materiāli par novadniekiem 

OCB lietotājiem ir neierobežotas iespējas izmantot  novadpētniecības krājumu, datubāzes, 

tematiskās mapes. Novadpētniecības krājums bagātīgi papildināts ar to autoru darbiem, kuri OCB 

rīkojuši savu grāmatu atvēršanas svētkus,  kā arī ar privātpersonu dāvinājumiem. 

Novadpētniecības krājumu 2018.gadā papildināja Ogres novada Literāri radošās apvienības 

“Sirdsdoma” vadītājas, dzejnieces Ilgas Rēdmanes dāvinājums “Tikai mīlestība” un “ 100 dzejoļi 

mūsu mīļajai Latvijai simtgadē”, Aināra Kadiša “Vitrupes upes noslēpumi”, ogrēnietes, dzejnieces 

Zinas Budahas “Paralēles”, “Deja ar likteni”, Pētera Sakalaura “Brītiņi iz dzīves”, “Divrindes 

mistri”, novadpētnieces, žurnālistes Natālijas Ketneres “Ar sapni par ērģelēm”, ogrēnieša Вадима 

Верника “Горлица” u.c. 

2018. gadā BIS ALISE uzsākta novadpētniecības mapju aprakstu veidošana.   

Novadpētniecības krājums atrodas OCB LAN lasītavā, mapes tiek sistemātiski strukturizētas, 

rediģētas, papildinātas un veidotas jaunas.  Novadpētniecības satura, kā arī novadnieku sarakstītās 

grāmatas iepludinātas kopējā krājumā un ir marķētas ar zīmogu “NOVADPĒTNIECĪBA”. 

Tiek saglabāti Ogres novada laikrakstu izdevumi.  

Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par Ogres novadu, 

Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem. 



8.2. Uzziņas, novadpētniecības darba popularizēšana 

Nozīmīga loma novadpētniecības popularizēšanā ir uzziņu darbam. Pārskata periodā apjomīga 

uzziņa tika sagatavota un sniegta žurnālistei Guntai Šmidrei par kultūras darbu, notikumiem, 

amatieru kolektīviem Ogrē  padomju periodā, veidojot materiālus Ogres Novada Kultūras centra 

mājas lapai.  

Ogres novada Kultūras centra attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītājai Lailai Baumanei 

tika sniegti materiāli par kādreiz populāro Ogres mūzikas grupu “Ornaments”. 

Ogres Tautas teātris tika nodrošināts ar novadpētniecības materiāliem par leģendāro kafejnīcu 

“Zelta Liepa”, kas 2018.gadā tika atjaunota un, izmantojot OCB sagatavotos materiālus, Ogres 

pilsētas svētkos teātris piedāvāja koncertuzvedumu ZELTA LIEPAS STĀSTS.  

Pārskata periodā sniegtas uzziņas: par sportu, sportistiem Ogrē; par jaunajām izveidotajām 

skulptūrām Ogres pilsētā;  ēku arhitektūru; Ogres ielu nosaukumiem, arhitektiem; kultūras 

iestādēm un pasākumiem; tradīcijām, kādas bijušas Ogrē; krogu nosaukumiem Ogres apkārtnē; 

par Ogres novada kultūras centra apbalvojumu “Gada balva kultūrā”. Īpaši pieprasīti bija fakti par 

aktuālām, ar novadu saistītām, tēmām, par politiski represētajām personām novadā. 

Novadpētniecības krājuma materiālus aizvien aktīvāk izmanto mūsu sadarbības partneri, taču 

nemainīgi galvenie novadpētniecības krājuma izmantotāji joprojām ir skolēni (īpaši Projektu 

nedēļas laikā) un studenti. Savāktos novadpētniecības materiālus bibliotēka ir aktīvi izmantojusi 

uzziņu sniegšanā, izstāžu veidošanā, konkursa jautājumu sagatavošanai (piedzīvojumu nakts 

pasākumam "Milžu pēdās"). 

Novadpētniecības darbs tiek popularizēts pasākumos un izstādēs, kas saistīti ar novadpētniecību. 

Novadpētniecības darbā izmantotās bibliotekārā darba metodes – tikšanās, izstādes, pasākumi. 

OCB 12.novembrī īstenota tikšanās ar Latvijas simtgadei veltītā projekta “Ogrēnieši stāsta. Stāsts 

turpinās” dalībniekiem, ogrēniešiem, dažādu jomu pārstāvjiem. OCB pateicās par OCB 

uzticētajiem atmiņu stāstiem, dāvinot disku ar audio un video materiāliem, kas iegūti sarunu cikla 

“Ogrēnieši stāsta” laikā. Vairāki dalībnieki arī šoreiz bija sagatavojuši fotoattēlus un atmiņu 

stāstus par notikumiem, kas saistīti ar Ogres pilsētu un novadu Latvijas atmodas laikā. 

Novadpētniecības darba popularizēšanā regulāri tiek izmantotas izstādes:  2018.gadā izveidota un 

apmeklētājiem piedāvāta 21 novadpētniecības izstāde: “Lieliskais tenors Pauls Sakss”; “Mana tava 

mūsu – OGRE”; “Sirdsdomas veltījums Ogrei deviņdesmitgadē un Latvijai simtgadē”; “Paliek un 

svarīgs ir būtiskais”. Gunārs Priede””; “Sarkanais Krusts Ogres novadā”; “Ar mīlestību par 

mīlestību”. Zina Budaha un viņas autorgrāmata “Paralēles””; “Ogres Tautas teātrim 90”; Izstāde 

veltīta Veselības dienai "Vesels - Ogrē!"; “Ogres Mākslas skolas vēsture”; “Aktieris Pēteris 



Liepiņš”;  “Verai Singajevskai – 90”; ''Rakstniekam. publicistam Ērikam Hānbergam - 85"; 

"Laikmeta liecības. Laika relikvijas. Ogres Centrālajai bibliotēkai - 90!”; “Ogre dzied un dejo”; 

“Tautas fronte Ogrē”; “Sirdsdomas” dzeja”; "Režisors Nauris Klētnieks"; “Tikai mīlestība. Ilga 

Rēdmane””; “Edgaram Liepiņam - 90”; “Velta Voiciša. “Tēvu zemei dziedi vienu skaistu 

dziesmu””; “Skaidrīte Logina. “Logs izdzēš stiklu””. 

5.oktobrī biedrība "Dzīvā Ideja", sadarbībā ar OCB un Ogres novada pašvaldības atbalstu, 

organizēja piedzīvojumu nakts pasākumu "Milžu pēdās", kur OCB kontrolpunktā jauniešiem bija 

jāatpazīst Ogres novadnieki un arhitektūras pieminekļi Ogres pilsētā.  

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

novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv ,  kur esam iekļauti kopējā kultūras pasākumu 

kalendārā, kā arī portālā www.ogrenet.lv , un Ogres novada pašvaldības izdotajā laikrakstā 

“Ogrēnietis”. 

8.3. Pasākumu cikls “Ogrēnieši rada un rāda” 

Pārskata gadā tika veiksmīgi turpināts, 2017.gadā uzsāktais, pasākumu cikls “Ogrēnieši rada un 

rāda”, kas veltīts Ogres pilsētas un OCB 90 gadu jubilejām, kuras tika svinētas 2018.gadā. No 

kopā ciklā īstenotajiem 17 pasākumiem, 10 īstenoti 2018.gadā.  

Janvārī bija iespēja aplūkot ogrēniešu Silvijas Velbergas un Maijas Bogdanovas veidoto rotu 

izstādi “Laiks rotāties!”, kā arī Daces Līvas un Sarmītes Lāces eņģeļu kolekcijas izstādē “Es 

palūgšu baltajam eņģelim…”. 

15.februārī OCB notika dzejas pēcpusdiena un Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” 

dalībnieku kopkrājuma atvēršanas svētki - “Sirdsdomas” dāvana Ogrei un Latvijai, kas veltīts 

Ogres 90gadei un Latvijas 100gadei. 

9.martā visi tika aicināti uz muzikālu pēcpusdienu “Ar mīlestību par mīlestību” un Zinas Budahas 

grāmatas “Paralēles” atvēršanas svētkiem. 

No 16. līdz 30.aprīlim bija iespēja aplūkot Ogres novada Domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa 

fotoizstādi “Afganistāna”, kuras atklāšana tika apvienota ar N.Sapožņikova ceļojumu iespaidu 

pēcpusdienu 19.aprīlī. 

No 07.maija līdz 17.augustam piedāvājām aplūkot biedrības “Rasas krāsas” dalībnieku – Daces 

Līvas, Intas Liepiņas, Kaspara Vilcāna, Kristīnes Suslovas, Letīcijas Priedītes, Tīnas Grīntāles un 

Elvīras Langmanes radošo darbu izstādi “Dubultais čilītis”. 

21.septembrī Ogres sākumskolas skolēni un literārās apvienības "Sirdsdoma" dalībnieki piedāvāja 

Dzejas dienu pasākumu "Ogrei un Latvijai!", kā arī izstādes “Dzejas solo gleznā” atklāšanu. 

28.septembrī norisinājās Ilgas Rēdmanes grāmatas “Tikai mīlestība” atvēršanas svētki. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/


24.novembrī OCB norisinājās Veltas Voicišas grāmatas  “Tēvu zemei dziedi vienu skaistu 

dziesmu” un Skaidrītes Loginas grāmatas “Logs izdzēš stiklu” atvēršanas svētkos. 

Pārskata perioda izskaņā - no 3. līdz 31.decembrim - piedāvājām apmeklētājiem aplūkot Ogres 

novada kultūras centra sieviešu kora “Rasa” dalībnieku Ziemassvētku apsveikumu izstādi “Pašu 

radīts sirds siltums”. 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

OCB pārskata periodā sadarbojās ar individuālajiem novadpētniekiem, novada ievērojamiem 

cilvēkiem, pašvaldības iestādēm. Tika turpināta sadarbība ar Ogres novada iestādēm, 

organizācijām un iedzīvotājiem. Ogrēnieši ir piedalījušies novadpētniecības krājuma 

papildināšanā gan ar fotogrāfijām, stāstiem, gan dāvinot savas grāmatas. Izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar kādreizējo Ogres  Kultūras nama direktori Rozāliju Galvanovsku, kura ilgus gadus 

strādājusi kultūras jomā. Iegūtas fotogrāfijas no viņas personīgā arhīva un video materiāli par 

kultūras notikumiem Ogrē.   

Turpinās sadarbība ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju.  

Izstāde “Laikmeta liecības. Ogres Centrālajai bibliotēkai 90” sagatavota sadarbībā ar Ogres 

Vēstures un mākslas muzeju, deponējot laikmetu raksturojošus priekšmetus no muzeja krājuma. 

Ogres Vēstures un mākslas  muzeja speciālisti neatsaka arī tad, ja nepieciešamas fotogrāfijas kāda 

notikuma ilustrēšanai. 

Novadpētniecības materiāli nemainīgi ir pieprasīti bibliotēkās, novadnieku pasākumi tiek kupli 

apmeklēti. Veiksmīga sadarbība ar jau esošajiem partneriem, jāturpina darbs pie jaunu sadarbības 

partneru apzināšanas. 

Bibliotēkas krājumu regulāri izmanto arī vietējie novadpētnieki. 

 

9. PROJEKTI 
 

2018.gadā OCB aktīvi strādāja pie projektu izstrādes un iesniegšanas projektu konkursos, kā arī 

dalības projektos - izstrādāti 5 projekti, ko kuriem atbalstīti un īstenoti 4. Bez papildus finansējuma 

piesaistes OCB īstenota dalība 2 projektos: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un “Grāmatu 

starts”. 

2018.gadā reģiona bibliotēkās kopumā īstenoti 23 projekti, t.sk., Ogres novadā 16, Ikšķiles novadā 

– 2, Ķeguma novadā – 1, Lielvārdes novadā – 4. Lielāko projektu skaitu joprojām veido LNB 

izstrādātā un VKKF finansiāli atbalstītā lasīšanas veicināšanas mērķprogramma “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”. No reģiona bibliotēkām visaktīvāk projektu rakstīšanā un īstenošanā iesaistījās 



Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēka – 4 projekti un Ogres novada Madlienas bibliotēka – 3 

projekti. Projektos piesaistītais finansējums izmantots, lai piedāvātu lietotājiem iespēju tikties ar 

ievērojamiem cilvēkiem, uzlabotu vides kvalitāti bibliotēkās, kā arī īstenotu interesantus 

pasākumus. Reģiona bibliotēku dalības projektos apkopojums redzams 13. tabulā. 

Projekta 

nosaukums, 

Iesniedzējs 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

(EUR) 

Projekta apraksts  

(īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

Neatbalstīts 

Saruna ar autoru, 

OCB 

VKKF 3600 Popularizēt mūsdienu 

latviešu literatūru un 

autorus 

Atbalstīts 

Mazo lasītāju 

klubiņš, OCB 

VKKF 360 Padziļināt skolēnu interesi 

par oriģinālliteratūru, tās 

tapšanas noslēpumiem un, 

iespējams, radīt 

motivāciju kāda jauna 

talanta attīstībai. 

Atbalstīts 

Pēcpusdienas 

kopā ar Virdžīniju 

Lejiņu, OCB 

 240 Popularizēt latviešu 

literatūru 

 

Atbalstīts 

Mazuļi lasa, 

OMK un OCB 

Ogres novada 

pašvaldība 

1420 Jauno vecāku un viņu 

bērnu dzīves kvalitātes 

uzlabošana, veicinot 

iespējas aktīvi iesaistīties 

novada sabiedriskajos un 

sociālajos procesos, 

apmeklējot OCB. 

Atbalstīts 

Filma Ogrei, 

OCB un 

Ciemupes lasītāju 

klubiņš “Dalies 

priekā” 

Ogres novada 

pašvaldība 

2000 Radīt filmu par Ogri un 

ogrēniešiem.  

Dāvana Ogres pilsētas un 

novada iedzīvotājiem 

Ogres pilsētas un Ogres 

Centrālajai bibliotēkas 90 

gadu jubilejā, vērtīgs 

publicitātes materiāls. 

Neatbalstīts 

Puķu plūdums – 

veldze dvēselei, 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada  

pašvaldība 

1500 Mērķis – uzlabot dzīves 

vides kvalitāti Lauberē, 

balstoties uz iedzīvotāju 

iniciatīvu. Iegādātas 10 

cementa puķu vāzes, 

kurās iestādītas vasaras 

puķes, izveidota 

sarkanbaltsarkana puķu 

dobe pie norādes 

pagriezienā uz bibliotēku. 

Īstenojot projektu, gājēju 

celiņš no centra galvenā 

ceļa pa ielu gar kultūras 

namu,  pagasta ēku un 

pagriezienā uz bibliotēku 

izvietotas puķu vāzes. 

Atbalstīts 

Foto izstāde 

Latvijas 100-

Ogres novada  

pašvaldība 

 989 Mērķis – parādīt Lauberes 

pagasta unikalitāti un 

Atbalstīts 



gadei, Lauberes 

pagasta bibliotēka 

savdabību Latvijas 100-

gades gadā, veicinot 

patriotisma un piederības 

nostiprināšanos vietējā 

sabiedrībā, saglabāt 

kultūrvēsturiskas liecības 

par vietējo pagastu un 

vietējo saturu nākamajām 

paaudzēm, nodrošinot 

fotogrāfiju pieejamību 

plašai sabiedrībai. 

Īstenojot projektu, 

izdrukātas 244 

fotogrāfijas, iegādāti 39 

fotorāmji, izveidotas un 

noformētas  17 gb 

tematiskas foto planšetes 

par dažādām tēmām, 

iegādāta CLIPRAIL 

sistēma 24 m izstāžu 

izvietošanai, noticis 

publicitātes pasākums. 

Spēlējoties, 

laimīgs topi, 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1266 Mērķis – parādīt bērniem 

un jauniešiem, ka ārpus 

digitālās pasaules pastāv 

arī reālā pasaule un, ka 

rotaļas palīdz attīstīt 

komunikāciju spējas, 

loģiku, veido jaunas 

draugu un domubiedru 

grupas. Mācīt mazuļus 

mīlēt grāmatu jau 

maksimāli agrīnā vecumā. 

Atbalstīts 

Rainis un 

Aspazija metāla 

siluetos - trimdas 

un vietējā 

literatūras 

mantojuma 

vienotības 

simbols, Lauberes 

pagasta bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1993 Mērķis – metālā 

iedzīvināt latviešu 

rakstniecības dižgarus 

Raini un Aspaziju, kas 

simboliski ar savu dzīvi 

un daiļradi (trimdā un 

Latvijā) vieno (bibliotēkas 

krājums) un trimdas 

(Grāmatu klēts) literāro, 

dzejas, dramaturģijas 

devumu. Estētiski sakārtot 

pagalmu, iedibinot tajā 

vides objektus, kas 

aicinātu uz izziņu, sevis 

pilnveidošanu. 

Neatbalstīts 

Es gribu 

bibliotēkā arī 

spēlēties, 

Madlienas 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1270 Bērnu stūrītis papildināts 

ar atbilstošām mēbelēm, 

rotaļlietām un spēlēm, 

telpai nokrāsotas sienas 

Atbalstīts 



No pagātnes līdz 

mūsdienām, 

Madlienas 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

 937 Iegādāts projektors un 

organizētas kino dienas, 

popularizējot bibliotēkā 

pieejamo Latvijas filmu 

kolekciju. Tika 

organizētas divas tikšanās 

ar kinoaktieriem: Zani 

Leimani un Gundaru 

Āboliņu. 

Atbalstīts 

Sarunas ar 

personībām, 

Lielvārdes 

pilsētas bibliotēka 

VKKF 130 Tikšanās ar dzejnieku un 

atdzejotāju Guntaru 

Godiņu 

Atbalstīts 

Lasi un 

pilnveidojies kopā 

ar suni, 

Lielvārdes 

pilsētas bibliotēka 

 

Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

989 Nodarbības bērniem 

vecumā no 6 līdz 12 

gadiem. Nodarbības vada 

kanisterapijas asistente 

Solvita Dreimane 

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija, 

Ķeguma novada 

bibliotēka 

Ķeguma novada 

pašvaldība 

344 297 EUR grāmatu 

kolekcija; 

28 EUR grāmatu balvas 

labākajiem ekspertiem; 

15 EUR cienasts; 

6 EUR afišas, ielūgumi, 

diplomi 

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija, 

Krapes pagasta 

bibliotēka 

LNB Atbalsta 

biedrība 

101  Bibliotēka aktīvi piedalās 

mērķprogrammā jau 15 

gadus  

Atbalstīts 

Dzejas dienu 

pasākums, 

Lēdmanes pagasta 

bibliotēka 

VKKF 119 Tikšanās ar dzejnieci 

Ivetu Ratinīku 

Neatbalstīts 

14.tab. Ogres reģiona bibliotēku dalības projektos apkopojums 

2018.gada sākumā OCB tika īstenots iepriekšējā gadā VKKF apstiprinātais projekts Literatūras 

nozarē 3.konkursa ietvaros “Saruna ar autoru”. Projekta mērķis bija popularizēt mūsdienu latviešu 

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

īstenotas trīs tikšanās ar literāro darbu autoriem – Jāni Lejiņu, Māru Zālīti un Māru Jakubovsku. 

Trīs sestdienas OCB viesojās autori, sarunājās, diskutēja ar lasītājiem un OCB lietotājiem par savu 

dzīvi un ikdienu, literārajiem darbiem, to tapšanas gaitu un daudziem citiem jautājumiem. OCB 

lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem tā bija vēl nebijusi iespēja klātienē tikties ar 

mūsdienu latviešu autoriem, kuru darbi tieši šobrīd ir aktuāli, tos lasa un par kuriem notiek 

diskusijas gan profesionālajā, gan lasītāju vidē.  

Pavasarī tika īstenots Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF) apstiprinātais projekts Literatūras 

nozarē 1.konkursa ietvaros “Mazo lasītāju klubiņš”, kura mērķis bija padziļināt skolēnu interesi 



par oriģinālliteratūru, tās tapšanas noslēpumiem un, iespējams, radīt motivāciju kāda jauna talanta 

attīstībai.  

Pārskata perioda noslēgumā tika uzsākts īstenot OCB iniciēto un VKKF finansēto projektu 

“Pēcpusdienas kopā ar Virdžīniju Lejiņu”. Projekta mērķis – popularizēt latviešu literatūru 

interaktīvā veidā, piedāvājot OCB apmeklētājiem ne tikai literatūras izstādi, stāstījumu, bet arī 

filmu demonstrācijas par Latvijas vēsturē nozīmīgām personībām un sarunu ar Latvijas patrioti, 

kultūrvēstures izzinātāju V.Lejiņu. 2018.gada decembrī notika pirmā projekta ietvaros īstenotā 

tikšanās un filmas “Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks” demonstrācija. Vairāk par projektos 

īstenotajiem pasākumiem OCB Pielikumā Nr.1. 

Pārdomājot darbu ar projektiem, Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja gada pārskatā raksta: 

“Projekti ir nozīmīgi bibliotēkas pakalpojumu dažādošanai un materiālās bāzes atjaunošanai, 

papildināšanai. Ir iespēja īstenot visdažādākās idejas konkrētā laikā  un tam ir atbilstošs 

finansējums. Tas prasa lielu laika patēriņu, papildus darbu un lielu atbildību. Katrs projekts kaut 

ko jaunu iemāca, tā ir iespēja iepazīt jaunus sadarbības partnerus, gūt jaunu pieredzi, jo katrs no 

tiem ir unikāls. Projektu īstenojot, ir liels gandarījums par veiksmīgi padarītu darbu iedzīvotāju 

interesēs, tā ir papildus līdzekļu piesaiste bibliotēkas attīstībai, publicitāte bibliotēkai un 

konkrētam darbiniekam”.   

 

 

10. PUBLICITĀTE 
 

2018.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā galvenie uzdevumi bija: 

1) esošo un potenciālo bibliotēkas lietotāju un sabiedrības kopumā informēšana par OCB 

sniegtajiem pakalpojumiem, par norisēm un pasākumiem tajā, kā arī bibliotēkas darbību kopumā; 

2) esošo un potenciālo OCB klientu, finansētāju, atbalstītāju un sabiedrības kopumā informēšana 

par bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem un citām norisēm bibliotēkas interešu 

pārstāvniecības nolūkā – lai veicinātu finansējuma piesaisti, palielinātu krājuma izsniegumu, 

apgrozījumu un apmeklējumu un veicinātu OCB atpazīstamību. 

Sabiedrības informēšanai un OCB darba un sniegto pakalpojumu popularizēšanai tika izstrādātas 

afišas, dažādi paziņojumi, bukleti, publicēta informācija vietējas nozīmes medijos, kas informēja 

par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem un aicināja tajos piedalīties, kā arī informatīvās lapiņas un 

bukleti, kas nodrošināja informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem, kontaktiem u.c. 

Elektroniskajā vidē darbojas OCB mājas lapa un ir izveidoti bibliotēkas profili vairākos sociālajos 

tīklos. 



Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Tīmeklī informācija tiek publicēta, lai informētu par gaidāmajiem pasākumiem un ziņotu par 

pasākumu norisi. Tiek veidotas speciāli sociālajiem tīkliem paredzētas pasākumu afišas, 

sagatavotas publikācijas, veidotas pasākumu fotogalerijas. 

Publicitātes un interešu pārstāvniecības nolūkā OCB izmanto vairākus sociālos tīklus – 

Daugiem.lv, Facebook, Twitter. Kopš 2018.gada OCB ir izveidots konts arī Instagram. 

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

ērta. 2018.gadā tajā publicētas 156 ziņas un regulāri uzturētas, atjaunotas un papildinātas citas 

sadaļas – notikumu kalendārs, galerijas, aktualitātes, jaunākās grāmatas, kontakti, informācija par 

reģiona bibliotēkām u.c. 

Informācija par aktivitātēm un aktualitātēm bibliotēkā publicēta arī Ogres novada pašvaldības 

portālā www.ogresnovads.lv, kā arī portālā www.ogrenet.lv. 2018.gadā portālā 

www.ogresnovads.lv publicētas 55 ziņas un portālā www.ogrenet.lv – 103 ziņas. 

Kopš bibliotēku nozares interneta portāla Biblioteka.lv izveidošanas 2010.gadā ir izveidots un 

uzturēts OCB profils. 2018.gadā tajā publicētas 60 ziņas. Īpaši atzīmējams ir tas, ka 2018.gadā 

OCB profilam ir visaugstākais statistikas rādītājs starp citām reģionu galvenajām bibliotēkām. 

Apmeklējuma skaits – 5082. 

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

Ķeguma, Lielvārdes) laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. 

2018.gadā kopumā turpināts uzturēt bibliotēkas publicitāti esošajā līmenī 25. attēlā atspoguļots 

OCB publicēto ziņu skaita salīdzinājums portālos, mājas lapās un sociālajos tīklos 2016., 2017. un 

2018.gadā. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/


 

25. att. Publicēto ziņu portālos, māja lapā un sociālajos tīklos salīdzinājums, 2016., 2017. un 

2018.gads 

Draugiem.lv 

OCB profils portālā Draugiem.lv tika izveidots 2015.gada augusta beigās. 2018.gadā tajā 

publicētas 128 ziņas. Līdz pārskata gada beigām profilam bija 53 sekotāji, kas ir par vienu mazāk 

salīdzinot ar 2017.gadu. Profila unikālo apmeklētāju dinamika pārskata periodā atspoguļota 

26.attēlā. 

 



26. att. OCB profila Draugiem.lv unikālie apmeklētāji 2018.gadā 

2018.gadā OCB Draugiem.lv profilam pavisam bijuši 7072 skatījumi. 27.un 28.attēlā atspoguļots 

skatījumu dinamika pa mēnešiem un sadaļām. 

 

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

Visskatītākās sadaļas 2018.gadā bijušas “Galerijas” un “Sākumlapa”. 

 

28.att. OCB Draugiem.lv profila kopējā skatījumu dinamika pa mēnešiem, 2018.gads 

Facebook 

OCB profils sociālajā tīklā Facebook tika izveidots 2015.gada augusta beigās. Nedaudz vairāk kā 

četru mēnešu laikā profilam bija pievienojušies 86 sekotāji. 2016.gadā sekotāju skaits bija 



pieaudzis līdz 173, 2017.gadā – 277 un 2018.gadā jau – 398. Profila sekotāju pieauguma dinamika 

atspoguļota 29.attēlā. 

 

29.att. OCB Facebook profila sekotāju skaita dinamika pa mēnešiem 2018.gadā 

No visiem 386 profila sekotājiem 86% ir sievietes un 14% ir vīrieši, tik pat, cik 2017.gadā. 

Vislielākais sekotāju skaits – 26% ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Nākamā lielākā vecuma 

grupa – 23% no visiem profila sekotājiem ir vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem. Tas ļauj izdarīt 

secinājumu, ka aktīvi ir jāturpina šīs mērķa grupas noturēt un tikpat aktīvi jādomā par jauniešu 

vecumā no 18 līdz 24 gadiem piesaisti. Pārskata periodā profilam ir tikai 5% šīs vecuma grupas 

sekotāji. Detalizēts sekotāju sadalījums procentos pa vecuma grupām, salīdzinot 2016., 2017. un 

2018.gadu, atspoguļots 30.attēlā. 



 

30.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook sekotāju sadalījums pa vecuma grupām 2016., 2017. 

un 2018.gadā, % 

2018.gadā OCB Facebook profilā publicētas 146 ziņas. Minētajā laika periodā visas ziņas 

apskatītas 38117 reizes. 

Profila sekotāju aktivitāte un ziņu skatījumi un profila apmeklējums ir lielā mērā atkarīgs no 

publicēto ziņu daudzuma un biežuma. Katra šī rādītāja dinamika atspoguļota zemāk esošajos 

attēlos. 

 

31.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook publicēto ziņu skaits pa mēnešiem 2018.gadā 



 

32.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook ziņojumu skatījumu skaits 2018.gadā 

Twitter 

2008.gada oktobrī izveidots OCB profils sociālajā tīklā jeb mikroblogošanas platformā Twitter. 

2018.gadā tajā publicētas 175 ziņa. Pārskata perioda beigās bija 546 sekotāju (2016.gada beigās – 

517, 2017.gada beigās - 530). Twitter konta sekotāju dinamika 2018.gadā atspoguļota 33.attēlā. 

 

33.att. OCB Twitter konta sekotāju dinamika 2018.gadā 

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

mijiedarbība 2018.gadā atspoguļota 34.,35. un 36.attēlā. Atbilstoši jaunu ziņojumu pievienošanas 



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

un  ziņu skatījumi. 

 

34.attēls. OCB Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika 2018.gadā 

 

35.attēls. OCB Twitter konta ziņojumu un pieminējumu dinamika 2018.gadā 



 

36.attēls. OCB Twitter konta ziņu skatījumu dinamika 2018.gadā 

Instagram 

2018.gada augustā tika izveidots OCB konts Instagram. Gada beigās tajā bija 19 publicējumi un 

kontam bija 92 sekotāji. 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Nozīmīga ir ikviena bibliotēkas aktivitāte, kas veicina tās publicitāti un popularitāti – gan 

aktivitātes, kas saistītas ar bibliotēkas ikdienas darbiem un pamatpakalpojumu sniegšanu, gan 

aktivitātes, kas tiek darītas ar īpašu mērķi. 

2018.gadā īpaši veiksmīgi tika turpināts OCB pasākumu cikls “Ogrēnieši rada un rāda”. Tas ir 

veltījums Ogres pilsētas un OCB 90 gadu jubilejai. Pasākumu cikla ietvaros līdz 2018.gada beigām 

īstenoti septiņpadsmit pasākumi, kuros iesaistīti Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji. Izstādēs, 

koncertos, dzejas lasījumos un dažādos pasākumos plašākai publikai tiek atrādīts un īpaši novērtēts 

ogrēniešu veikums, talants, vaļasprieks, kāda īpaša interese vai aizraušanās. 

Īpaši atzīmējami ir tie pasākumi, kuros kāds cits, ne OCB pārstāvis, ir runājis par bibliotēku, tādā 

veidā to popularizējot un veicot interešu pārstāvniecību. Piemēram, 2018.gadā tika īstenots Ogres 

māmiņu kluba projekts sadarbībā ar OCB “Mazuļi lasa”. Ļoti lepojamies ar savas bibliotēkas 

vizītkarti – ceļojošo izstādi “…zeme neatrasta man pretī staro senās grāmatās”, kuru Ogres pilsētas 

un OCB 90 gadu jubilejai veidojusi grāmatu labotāja L.Kābele. Izstādē aplūkojamos grāmatu 

origami un orimoto tehnikā veidotos darbus OCB apmeklētāji varēja aplūkot 2018.gada februārī, 

bet pateicoties lielajai atsaucībai un kolēģu ieinteresētībai, pārskata gadā izstāde uzsākusi 



ceļojumu pa Latviju un eksponēta 9 dažādu Latvijas novadu bibliotēkās. Izstādes eksponēšanas 

grafiks ir aizpildīts jau līdz 2019.gada nogalei. 2018.gadā arī tika svinēta OCB 90 gadu jubileja, 

kā arī uzsāktas aktīvas sarunas par OCB jaunās ēkas celtniecību. 

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

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

iedzīvotājiem un ikvienam citam interesentam pieejamo bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas. 

Plānots turpināt uzturēt bibliotēkas mājas lapu, bibliotēkas profilus sociālajos tīklos, uzrunājot 

esošās un potenciālās mērķauditorijas un paplašinot esošo mērķauditoriju skaitu. 

Nākamajā gadā īpaši aktuāla būs OCB publicitātes veidošana, informācijas izplatīšana un 

skaidrošana saistībā ar jaunās bibliotēkas ēkas celtniecības darbiem un OCB nodaļu pārvietošanu 

uz pagaidu telpām. 

Papildus tam aktuāls ir jautājums par atsevišķu mērķauditoriju uzrunāšanu un iesaistīšanu gan 

klātienē bibliotēkā, gan sociālajos tīklos. 

 

 

 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 
 

 

Bibliotēku darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem. Arī pārskata periodā Ogres reģiona 

bibliotēkas veiksmīgi sadarbojās gan savā starpā, gan ar citām kultūras un izglītības iestādēm. 

Ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa ir arī sadarbība ar novadu domēm un pagastu pārvaldēm, 

kā arī ar pašvaldības kultūras darba speciālistiem. 

OCB 2018.gadā turpināja sadarbību ar Ogres novada Kultūras centru (ONKC). Īpaši veiksmīga 

bija sadarbība ar ONKC sieviešu kori „ Rasa” , kura dalībnieku radīto Ziemassvētku apsveikumu 

izstādi bija iespēja aplūkot OCB Pasākumu zālē. Veiksmīga sadarbība daudzu gadu garumā 

izveidojusies ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, pārskata gadā šīs sadarbības rezultātā tika 

iegūti materiāli izstādei par OCB vēsturi. Turpināta sadarbība ar Ogres literāro apvienību 

“Sirdsdoma” un tās vadītāju Ilgu Rēdmani – OCB īstenotas piecu „Sirdsdomas” dalībnieku izdoto 

grāmatu atvēršanas svētki. Sīkāk par iepriekšminētajiem sadarbības partneriem šīs atskaites 

8.nodaļā Novadpētniecība.  



Jau vairākus gadus ļoti radoša sadarbība ir izveidojusies ar pieredzes bagātu pasaules apceļotāju, 

aizraujošu stāstnieku un bibliotēkas atbalstītāju Nikolaju Sapožņikovu – OCB regulāri tiek 

organizēti neklātienes ceļojumi kopā ar N.Sapožņikovu.  

Īpaši jāatzīmē jaunie sadarbības partneri – Ogres māmiņu klubs (OMK) un režisore Virdžīnija 

Lejiņa, sadarbībā ar kuriem kopīgi īstenoti projekti “Mazuļi lasa” un “Pēcpusdienas ar Virdžīniju 

Lejiņu”. Jauna sadarbība pārskata periodā izveidojusies arī ar biedrību “Rasas krāsas” un ONKC 

sieviešu kori “Rasa”, sadarbībā ar kuriem veidotas izstādes “Dubultais čilītis” un “Pašu radīts sirds 

siltums”. 

Pārrobežu sadarbība OCB pārskata gadā īstenota ar Francijas institūtu Latvijā un Somijas pilsētas 

Iisami pašvaldības darbiniekiem, kuru delegācijas apmeklēja OCB, lai klātienē iepazītos ar OCB 

īstenoto mobilās bibliotēkas – bibliobusa sniegtā pakalpojuma īpatnībām Latvijā. Franču 

delegācijas dalībniekus patīkami pārsteidza bibliotēkas darbinieces Armas Kreceres franču 

valodas sarunu prasme, jo mūsu kolēģes izglītība ir franču valodas filologs. 

Turpināta arī sadarbība ar visām Ogres pilsētas PII un skolām, kuru audzēkņi ir regulāri bibliotēkas 

apmeklētāji (vairāk lasīt 8.nodaļā) 

Veiksmīga sadarbība pārskata gadā  bija ar profesionālajām organizācijām - kolēģiem no LNB 

BAC, LU SZF un KISC, kuru lekcijas bagātināja OCB piedāvātās semināru programmas reģiona 

bibliotēku darbiniekiem.  

Grāmatu iegādē pārskata gadā turpināta sadarbība ar IK “Virja” un “Latvijas Grāmata”, kuri ar 

savu dalību un piedāvājumu papildināja arī reģiona bibliotēku seminārus. 

Pēc OCB vadības iniciatīvas, 2018.gadā notikušas vairākas tikšanās ar Ogres novada pašvaldības 

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

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

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

iepriekšminētajos jautājumos. 

Ar pagastu pārvaldniekiem pārrunāti pagasta bibliotēku personāla jautājumi – slodzes un 

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

komitejas priekšsēdētāja vietnieci, īstenota 0,5 slodzes piešķiršana Lauberes pagasta bibliotēkā, 

rezultātā, šinī bibliotēkā no 2018.gada ir 2 pilnas bibliotēkas darbinieku slodzes. 

Ogres novada Kultūras konsultatīvās komisijas sastāvā iekļauta arī OCB direktore un ievēlēta par 

komisijas priekšsēdētājas vietnieci. Konsultatīvās komisijas mērķis ir pilnveidot un attīstīt kultūras 

jomu Ogres novada administratīvajā teritorijā, sekmējot kultūras iestāžu sadarbību, tādā veidā, 

pilnveidojot to darbību un koordinējot daudzveidīgo kultūras pasākumu piedāvājumu. 



2018.gadā notika aktīvs darbs pie OCB interešu pārstāvniecības. Šis darbs ietver sadarbību ar 

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

vietējām izglītības iestādēm, pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem, un bibliotēkas 

atbalstītājiem. 

Būtiskākais interešu pārstāvniecības rezultāts 2018.gadā ir idejas par jaunas OCB ēkas būvniecību 

īstenošanās reālā projekta pieteikumā un gada nogalē saņemtā apstiprinājumā par tā īstenošanu 

(vairāk lasīt 4.nodaļā). 

Veiksmīgas OCB interešu pārstāvniecības rezultātā 2018.gadā tika turpināts pasākumu cikls 

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

Pasākumu cikls ietver izstādes, tikšanās, grāmatu atvēršanas, lasījumus un citas pasākumu formas, 

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

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

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

logo: 

  

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

pašvaldībām, muzejiem, mūzikas un mākslas skolām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  15.03. 

2018. 

Ogre Ogres CB, Latviešu 

folkloras krātuves 

digitālais arhīvs 

www.garamantas.lv 

OGRĒ 

31 4 

2.  18.04. 

2018. 

Ogre Ogres CB, 

VARAM, SIA 

“Baltijas datoru 

akadēmija” 

Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi 

12 8 

3.  23.04. 

2018. 

Ogre Ogres CB, 

VARAM, SIA 

“Baltijas datoru 

akadēmija” 

Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi 

12 8 

4.  18.05. 

2018. 

Ogre Ogres CB, 

VARAM, SIA 

“Baltijas datoru 

akadēmija” 

Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi 

12 8 

5.  20.06. 

2018. 

Ogre Ogres CB, 

VARAM, SIA 

“Baltijas datoru 

akadēmija” 

Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi 

12 8 

6.  31.05. 

2018. 

Ciemupe Ogres CB, 

Ciemupes bibliotēka 

Ieskats Ciemupes 

senajās un jaunāko 

laiku vēstures 

lappusēs 

37 4 

7.  26.07. 

2018. 

Ogre – 

Baloži – 

Ulbroka – 

Kultūras 

pils 

“Ziemeļ 

blāzma”- 

Ogre 

Ogres CB, Baložu 

pilsētas bibliotēka, 

Ulbrokas bibliotēka, 

RCB Ziemeļblāzmas 

filiāle. 

Bibliotēkas sadarbība 

ar pašvaldību un 

vietējo kopienu 

34 4 

8.  25.10. 

2018. 

Ogre Ogres CB Ogres reģiona 

publisko bibliotēku 

akreditācija: atziņas; 

SBA modulis BIS 

ALISE 

37 4 

9.  22.11. 

2018. 

Ogre Ogres CB, LU SZF 

Informācijas un 

bibliotēku nodaļa 

Mutvārdu vēstures un 

dzīvesstāstu intervijas 

novadpētniecības 

krājumā 

28 4 

10.  06.12. 

2018. 

Ogre Ogres CB, LNB 

Bērnu literatūras 

centrs 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas 

programmu inovāciju 

reģionālais seminārs 

bibliotekāriem un 

skolotājiem 

35 8 

15.tab. RGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apkopojums 

 



15. tabulā redzams OCB kā RGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apkopojums 

pārskata gadā. 

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadiem par OCB RGB 

funkciju veikšanu un finansēšanu, OCB pārskata periodā īstenoja konsultatīvo darbu, sadarbojoties 

ar visām Ogres reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām.  Darbs ar Ogres novada  publiskajām 

un skolu  bibliotēkām joprojām norit bez papildu finansējuma.   

2018.gada prioritātes OCB konsultatīvajā darbā bija reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides 

pasākumu organizēšana – apmācības, semināri un konsultācijas; konsultācijas un praktiska 

palīdzība darbā ar BIS ALISE publiskajās un skolu bibliotēkās. Galvenā pārskata gada prioritāte - 

sagatavot atkārtotai akreditācijai 20 Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas – apmeklēt 

bibliotēkas, pārbaudīt dokumentu un darba procesu atbilstību profesionālajām prasībām. Tika 

apmeklētas visas bibliotēkas un veiktas konsultācijas akreditācijas dokumentācijas sagatavošanā. 

Akreditācija veiksmīgi īstenota vienā dienā – 5.septembrī, un 31.oktobrī akreditācijas apliecības 

izsniegtas 4 novadu 20 vietējas nozīmes bibliotēkām. 

Pārskata periodā tika organizēti mērķtiecīgi profesionālās pilnveides pasākumi visa Ogres reģiona 

bibliotekāriem, veicinot bibliotēku tālāku attīstību, bibliotēku darbinieku saliedētību un jaunu 

zināšanu, iespaidu gūšanu. Ogres reģiona bibliotekāriem 2018.gadā noorganizēti 4 semināri OCB 

telpās, 1 izbraukuma novadpētniecības seminārs Ciemupē un 1 pieredzes apmaiņas brauciens, kurā 

Ogres reģiona bibliotekāriem bija iespēja iepazīties ar Pierīgas reģiona bibliotēkām – Baložu 

pilsētas bibliotēku, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēku un RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku 

un kolēģu pieredzi, sadarbojoties ar pašvaldību un vietējo kopienu.   

Jau piekto gadu reģiona bibliotekāriem organizējam Bibliotēku darbinieku dienu, kad Bibliotēku 

nedēļā kādā no reģiona novadiem  tiekamies, lai suminātu kolēgus – darba jubilārus. 2018.gadā 

26.aprīlī visus reģiona bibliotekārus sagaidīja kolēģi Ikšķiles novadā. Pasākuma programmas 

plānošanā un realizācijā ļoti aktīvi iesaistījās gan Ikšķiles novada Kultūras pārvalde, gan Ikšķiles 

novada Centrālā un Tīnūžu bibliotēkas. Organizatori bija parūpējušies par brīnišķīgu pasākuma 

programmu ar svinīgu dievkalpojumu Ikšķiles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, novadpētniecības 

ekskursiju un noslēguma pasākumu Tīnūžu Tautas namā ar aktrisi un dzejnieci Kristīni Dinu 

Bitēnu - Sirmo un komponistu Atvaru Sirmo. 

Darba sezonas noslēguma seminārs, kā ierasts, bija maija pēdējā ceturtdienā, pārskata gadā -  

31.maijā. Šoreiz aicinājām visus reģiona bibliotekārus uz Ogres novada Ciemupi, lai iepazītos ar 

Ciemupes bibliotēku, apkaimes vēsturi un šodienu, nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem un  

arheoloģiskajiem pētījumiem un Daugavas ainavu.   



2018.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Īpaša uzmanība tika pievērsta 

krājuma aktualitātei, bibliotēku iekārtojumam un  darbam ar bērniem. Krājuma izvērtēšana ir 

darbs, kas, protams, nekad nebeidzas un OCB vienmēr piedāvā arī savu palīdzību. Īpaša uzmanība 

tika veltīta iepriekšējās akreditācijas atzinumos norādītajiem ieteikumiem un izpildei, kā arī darba 

organizācijai un dokumentācijas aktualizēšanai, gatavojoties atkārtotai Ogres reģiona vietējas 

nozīmes bibliotēku akreditācijai. 

2018.gadā turpinājās, iepriekšējos gados veiksmīgi uzsāktā, sadarbība ar reģiona pilsētu un 

pagastu pārvalžu vadību.  

2018.gadā OCB Reģionālā mācību centra telpās noritēja intensīvs apmācību darbs un tika 

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

klases, Pasākumu zāle tiek izmantota gan mācībām, gan pasākumiem.  

2018.gadā īstenoti 58 izglītojoši pasākumi, no tiem 40 – OCB, 18 – citu organizāciju. 

E-prasmju nedēļā īstenoti 4 pasākumi (19.marts – 23.marts). 

Reģionālā mācību centra aprīkojums tiek izmantots visos pasākumos, kuri notiek Pasākumu zālē: 

E-prasmju un Bibliotēku nedēļu pasākumos, tradicionālajos neklātienes ceļojumos (gids Nikolajs 

Sapožņikovs), grāmatu atvēršanas svētkos (I.Rēdmane, Z.Budaha, S.Logina, V.Voiciša, 

N.Ketnere). 

OCB Reģionālā mācību centra telpu un tehnikas piedāvājumu izmantoja  arī V.Lejiņa, 

demonstrējot filmas, pasākumos par vēsturiski nozīmīgām personībām (septembris - decembris). 

 

 

Pārskatu sagatavoja: 

 

Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) direktore Jautrīte Mežjāne, 

OCB direktores vietniece Aija Žilvinska, 

OCB Informācijas resursu attīstības nodaļas (IRAN) vadītāja Janīna Metlāne, 

OCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas (LAN) vadītāja Gaļina Sabļina, 

OCB Bērnu literatūras nodaļas (BLN) vadītāja Iveta Skrebele, 

OCB galvenā bibliotekāre Dagnija Dāldere, Inga Niedra, 

OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, 

OCB galvenā bibliotekāre Santa Linkuma, 

OCB grāmatsējēja Liene Kābele. 

Pārskatā izmantoti OCB un reģiona bibliotēku darbinieku fotoattēli. 

 

 

 


