
Pielikums Nr.1 OCB pasākumi  

 

Pārskata gadā OCB mērķtiecīgi un regulāri, sadarbojoties ar dažādām nevalstiskajām 

organizācijām – Ogres literāri radošo apvienību «Sirdsdoma», sieviešu invalīdu biedrību 

«Aspazija», biedrību «Rasas krāsas», Ogres Māmiņu klubu (OMK) – un pašvaldības iestādēm: 

ģimeņu atbalsta Dienas centru, skolām, PII, kultūras iestādēm u.c., īstenoja dažādus pasākumus, 

uzrunājot visu vecumu un sociālo slāņu auditoriju un piedāvājot ikviena interesēm atbilstošus 

sabiedrības iesaistes pasākumus: tikšanās ar autoriem, dažādas tematiskās izstādes, neklātienes 

ceļojumus, datorapmācības un individuālās konsultācijas informācijpratības uzlabošanai 

senioriem utt. Iepriekšminētā sadarbība un sistemātiska sabiedrības informēšana par OCB 

notiekošo ir veicinājusi pašvaldības un sabiedrības izpratni par bibliotēkas lomu un nozīmi ikviena 

indivīda izaugsmē, veidojot spēcīgu bibliotēkas interešu pārstāvniecību vietējā kopienā. Ja 

pasākuma noslēgumā arvien biežāk izskan jautājums – Kad būs nākamais pasākums?, tad esam 

izveidojuši savu atbalstītāju loku un tas nav mazsvarīgi! 

2018.gadā tika organizēti 58 pasākumi dažādām lietotāju mērķgrupām un piedāvāta 61 izstāde 

OCB LAN lasītavā un abonementā.  

VKKF atbalstītā OCB projekta “Saruna ar autoru” ietvaros ikvienam literatūras cienītājam bija 

iespēja tikties ar trīs mūsdienu latviešu autoriem – Jāni Lejiņu, Māru Zālīti un Māru Jakubovsku. 

20.janvārī īstenota tikšanās ar vēsturisko romānu autoru Jāni Lejiņu.  

10.februārī OCB lietotāji un visi interesenti tika aicināti uz tikšanos ar dzejnieci un dramaturģi 

Māru Zālīti. Šī tikšanās, kas redzama 1.un 2. attēlā, bija OCB dāvana saviem lietotājiem un visiem 

Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem OCB un Ogres pilsētas 90 gadu jubilejā.  

10.martā īstenota, 3. un 4. attēlā redzamā, tikšanās ar Māru Jakubovsku. 

  

1. un 2. att. Tikšanās ar M.Zālīti, OCB dāvana iedzīvotājiem Ogres pilsētas 90 gadu 

jubilejā 



  

3. un 4. att. Tikšanās ar M.Jakubovsku OCB Pasākumu zālē 

Pārskata gadā OCB lietotājiem, kuriem patīk ceļot, tika piedāvāta iespēja doties neklātienes 

ceļojumos ar Nikolaju Sapožņikovu. 2018.gadā īstenotas 6 neklātienes ceļojumu pēcpusdienas: 

11.janvārī “Madeira – sala aktīvai atpūtai”, 

3 sēriju cikls “Plašā un daudzveidīgā Āzija”:  

- 1.februārī “Austrumāzija – no tropiskajiem džungļiem līdz sniegotām kalnu virsotnēm”, 

- 22.martā “Plašā un daudzveidīgā Āzija”, kurā N.Sapožņikova stāstījumu papildināja Ogres 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un žurnālists Ivars Āboliņš, kuriem 

izdevies paviesoties abās Korejas pussalas valstīs – Dienvidkorejā un Ziemeļkorejā, 

- 19.aprīlī “Afganistāna”, arī šo stāstījumu papildināja Egils Helmanis, kurš stāstīja par 

piedzīvoto šajā kara plosītajā valstī, 

18.oktobrī “Kaukāza skaistule – Gruzija”, 

22.novembrī “Gruzijas tautu tradīcijas”. 

2.februārī tika atklāta izstāde “…zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās”. Izstāde veltīta 

Ogres pilsētas un OCB 90 gadu jubilejai. Izstādē  bija apskatāmi, 5. un 6. attēlā redzamie, OCB 

darbinieces Lienes Kābeles darbi, kas veidoti grāmatu origami un orimoto tehnikās. 

  

5. un 6. att. Izstādes “…zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās” atklāšana 

8.februārī OCB norisinājās  tikšanās ar Latvijas kultūras vēstniecēm Natāliju Ketneri un Laumu 

Celmu (Latvijas kultūras vēstniece, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja, 

projekta "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" vadītāja) un RīgaTV24 raidījuma 



“Latvijas kultūras vēstnieki” demonstrācija, kā arī iepazīšanās ar projektu “Latvija 100 dienās 

Latvijas kultūras vēstnieku acīm”. 

OCB aktīvi sadarbojas ar Ogres literāri radošo apvienību “Sirdsdoma”, tās dalībnieki savu 

izdevumu atvēršanu organizē OCB telpās. Pārskata periodā sirdsdomiešu veikums bijis bagātīgs, 

OCB telpās organizēti seši dzejas pasākumi un grāmatu atvēršanas svētki:  

 15.februārī notika dzejas pēcpusdiena “Sirdsdomas” dāvana Ogrei un Latvijai” – Ogres 

literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” kopkrājuma, veltīta Ogres deviņdesmitgadei un 

Latvijas simtgadei, atvēršanas svētki. 

 9.martā norisinājās, 7. un 8. attēlā atainotā,  muzikālā dzejas pēcpusdiena “Ar mīlestību 

par mīlestību”, kurā “Sirdsdomas” pārstāve Zina Budaha viesiem prezentēja savu 

autorgrāmatu “Paralēles”. Šis bija otrais pasākums ciklā “Ogrēnieši rada un rāda” 

2018.gadā (vairāk par ciklu pārskata 8.nodaļā). 

  

7. un 8. att. Dzejas pēcpusdiena “Ar mīlestību par mīlestību” 

 21.septembrī OCB pasākumu zālē dzejas pēcpusdiena “Ogrei un Latvijai” pulcēja 

dzejasmīļus. 9. un 10.attēlā redzamajā pasākumā ar dzejas lasījumiem piedalījās Ogres 

skolu jaunatne, pedagogi un Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” autori. 

  

9. un 10. att. Dzejas pēcpusdiena “Ogrei un Latvijai” un izstādes Dzejas solo gleznā” 

atklāšana 



 No 21.septembra līdz 31.oktobrim OCB pasākumu zālē bija apskatāma Ziedoņa Romāna, 

Elitas Bičevskas un Skaidrītes Loginas izstāde “Dzejas solo gleznā” atklāšana.  

 28.septembrī OCB pasākumu zālē Ilgas Rēdmanes grāmatas “Tikai mīlestība” atvēršanas 

svētki. Kā redzams 11. un 12. attēlā, tie pulcēja plašu dzejas cienītāju loku.  

  

11. un 12. att. Ilgas Rēdmanes grāmatas “Tikai mīlestība” atvēršanas svētki 

 24.novembrī OCB pasākumu zālē notika 2 sirdsdomiešu grāmatu atvēršanas svētki. Veltas 

Voicišas grāmatas “Tēvu zemei dziedi vienu skaistu dziesmu” un Skaidrītes Loginas 

grāmatas “Logs izdzēš stiklu”. Dzeju lasīja autori un skolēni, skanēja mūzika Ogres 

Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. 

20.februārī OCB pasākumu zālē notika seminārs par brīvprātīgo darbu. Pārstāvji no Ogres novada 

uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un brīvprātīgā darba veicēji tikās ar brivpratigie.lv vadītāju 

Intu Teterovski. I.Teterovskis dalījās pieredzē par brivpratigie.lv platformas izmantošanu, kas 

palīdz attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp 

personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī 

nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam. 

No 1.marta līdz 31. martam OCB pasākumu zālē bija apskatāma izstāde “Latvijas Sarkanajam 

Krustam 100”. Kā redzams 13. un 14.attēlā, atklāšanas pasākums tika kupli apmeklēts. Izstādi 

veidoja biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 

muzeju. 

  



13. un 14. att Izstādes “Latvijas Sarkanajam Krustam 100” atklāšana 

No 19.marta līdz 22.martam  Digitālās nedēļas ietvaros notika 5 izglītojoši pasākumi: 

 19.martā - Tava digitālā fotopasaule. Individuālas konsultācijas par foto lejupielādes un 

apstrādes iespējām (iesācēju līmenis). 

 20.martā - Atrodi savu grāmatu! OCB elektroniskais katalogs  un autorizēta lietotāja 

priekšrocības. 

 21.martā - Caur virtuālo lappušu labirintiem. Nodarbība visiem interesentiem par 

informācijas meklēšanu datubāzēs periodika.lv un news.lv., kā arī par šīs informācijas 

saglabāšanu. 

 22.martā - Konsultācijas par datubāzes Letonika.lv resursiem un to izmantošanu. 

Informācija par iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot datu bāzi, neizejot no savām 

mājām. 

 23.martā – Diskusijas “Digitālā realitāte – tieši tāda, kāda tā ir” translācija, kuras mērķis 

bija uzrunāt bibliotekārus un pedagogus, kā arī bērnu vecākus visā Latvijā, lai iepazīstinātu 

ar pētījuma rezultātiem un aicinātu domāt par to, ko pieaugušie katrs var darīt un kāds 

atbalsts vajadzīgs, lai bērnu un pusaudžu dzīve digitālajā vidē būtu ne tikai aizraujoša, bet 

arī droša un lietderīga. 

No 16. līdz 30.aprīlim OCB pasākumu zālē bija aplūkojama Egila Helmaņa fotoizstāde 

“Afganistāna”. 

18.aprīlī ar Bibliotēku ideju tirgu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noslēdzās Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018 “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, kas norisinājās 17. un 18.aprīlī. Ogres 

Centrālā bibliotēka Bibliotēku ideju tirgū piedalījās ar grāmatu mākslas darbiem “Ieraugi grāmatu 

citā gaismā!”, daloties pieredzē un demonstrējot darbu tapšanu. Latvijas bibliotekāri aizrautīgi 

interesējās par iespēju gūt ieskatu grāmatu origami un orimoto tehnikas pamatos. Ikviens 

bibliotēku darbinieks novērtē katru iespēju neļaut grāmatām sapelēt pažobelē vai pārvēsties 

pelnos. Katrs, kurš apmeklēja Ogres Centrālās bibliotēkas stendu, varēja novērtēt to skaistumu, 

kas rodas dodot grāmatai otru mūžu. 

No 23. līdz 29.aprīlim Bibliotēku nedēļas ietvaros, kuras devīze bija “Mainās bibliotēka, mainās 

sabiedrība”, notika 3 sabiedrību iesaistoši pasākumi: 

 23.-29.aprīlī labo domu apmaiņas akcija Mainies AR IESPAIDIEM!  

Visiem, kuri iespaidojušies no labas grāmatas, iegūstot pozitīvas emocijas vai jaunas 

zināšanas, Bibliotēku nedēļas laikā, bija iespēja OCB abonementā uz labo domu apmaiņas 

tāfeles uzrakstīt, kuru grāmatu ieteiktu citiem lasītājiem.  



 24.aprīlī plkst. 15:00 ZAĻO PIRKSTIŅU PĒCPUSDIENA mazajiem. 

OCB BLN aicināja mazos ogrēniešus iesaistīties radošajā darbnīcā “Veidojam un 

audzējam kopā!”, kurā sākumskolas vecuma bērni varēja veidot amizantus zaļumu 

podiņus, sēt sēklas un piedalīties viktorīnā par augiem. Bērnu darbus varēja apskatīt OCB 

BLN lasītavā līdz 30.aprīlim.  

 25.aprīlī plkst. 16:00 meistardarbnīca IERAUGI GRĀMATU CITĀ GAISMĀ! Maini 

REDZES LEŅĶI, SAVU SKATĪJUMU!  

Aicinājām lauzt ierastos stereotipus un piedalīties meistardarbnīcā “Ieraugi grāmatu citā 

gaismā!”, kurā varēja gūt ieskatu grāmatu origami un orimoto tehnikas pamatos, lai 

neaktuālās grāmatas pārvērstu mākslas darbā! 

 27.aprīlī no plkst.15:00 līdz 17:00 MAINIES, ATBALSTOT ZAĻO DZĪVESVEIDU! 

Piedāvājām iespēju OCB apmeklētājiem savstarpēji apmainīties ar dārzeņu un augu sēklu 

paciņām vai stādiņiem, lai ieaudzētu tos savā piemājas dobē vai balkona kastē. 

Apmeklētājus individuāli konsultēja izdevumu “Sējas un ražas avīze” un “Dārza kalendārs 

”autore, ogrēniete Ilze Žola.  

No 7.maija līdz 7.jūnijam OCB bija iespēja aplūkot radošo darbu izstādi “Dubultais čilītis”, kurā 

izstādīti biedrības “Rasas krāsas” pieaugušo kultūras un mākslas studijas dalībnieku –Daces Līvas, 

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

Langmanes darbi. 

14.jūnijā OCB lietotāji tika aicināti uz tikšanos ar pedagoģi Solvitu Mertenu un uzņēmēju Daci 

Jurjāni, kuras dalījās savās zināšanās un pieredzē, kā piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bija iespēja 

uzklausīt stāstu par veselību, alveju, veselības stiprināšanu un saglabāšanu. 

No 18.jūlija līdz 10.augustam vecāku apvienība “Ogres māmiņu klubs” sadarbībā ar OCB aicināja 

bērnus piedalīties zīmējumu un stāstu konkursā “Manu burtu vasaras piedzīvojumi”. Konkursa 

mērķis bija rosināt bērnos interesi par lasīšanu, vienlaikus veicinot vecāku un bērna kopīga brīvā 

laika pavadīšanu. Konkursā tika aicināts piedalīties ikviens 3-7 gadus liels bērns, iesniedzot 

pašrocīgi radītu darbu jebkurā tehnikā. Iesniegtie darbi tika vērtēti divās kategorijās – zīmējumi 

un literārie darbi. 

Darbus bērni iesniedza personīgi, pa pastu vai elektroniski OCB BLN. Balvu ieguvējus izvēlējās 

konkursa atbalstītāji – bērnu izklaides centrs “Džungļu parks”, bērnu rotaļu laukums 

“Bumbotava”, ģimenes kafejnīca “KasPar”, radošā tipogrāfija “Digitālā pele” un SIA “Fazer 

Latvija”. Balvu ieguvēji tika paziņoti OMK un OCB īstenotā projekta “Mazuļi lasa” noslēguma 

pasākumā 23.augustā. 



23.augusta OCB norisinājās projekta „Mazuļi lasa” noslēguma pasākums, kura laikā interesentiem 

bija iespēja iepazīties ar veiktajiem uzlabojumiem OCB telpās. Ogres māmiņu klubs (OMK) 

sadarbībā ar OCB 20.maijā uzsāka projekta "Mazuļi lasa" īstenošanu, ar mērķi veicināt un atbalstīt 

vecāku un bērnu kopīgu brīvā laika pavadīšanu. 15. un 16. attēlā redzami projekta ietvaros veiktie 

uzlabojumi, kas padarīja OCB telpas mājīgākas un ģimenēm ar bērniem piemērotākas. Pēc 

projekta realizēšanas, katru otrdienu labiekārtotajā bērnu stūrītī uz tikšanos ierodas māmiņas ar 

mazuļiem. 

  

15. un 16. att. Projekta „Mazuļi lasa” īstenošanas rezultāti OCB 

No 23.augusta līdz 30.septembrim OCB LAN lasītavā bija apskatāma Rakstniecības un mūzikas 

muzeja (RMM) ceļojošā izstāde “Sadzejotā valsts”. 

24. augustā OCB svinēja savu 90.jubileju. OCB atbalstītāji, kā redzams 17. un 18.attēlā, kuplā 

pulkā pulcējās OCB 90 gadu jubilejai veltītajā svinīgajā pasākumā. Bibliotēkas kolektīvu lielajos 

svētkos sveica Ogres novada dome, LR Kultūras ministrija, pārstāvji no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, SIA “Tieto Latvia”, kolēģi no citu Latvijas reģionu bibliotēkām un Ogres novada 

bibliotekāri, kā arī Ogres Centrālās bibliotēkas draugi, atbalstītāji un bijušie darbinieki.  

  

17. un 18. att. Ogres Centrālās bibliotēkas 90 gadu jubilejas pasākums 

25.augustā Ogres pilsētas svētku laikā rīkotajā laivu parādē pa Ogres upi jau 2.gadu piedalījās arī 

OCB komanda. OCB devīze un moto, nemainīga – “Ceļā  uz jaunu Gaismas pili!”. Kā redzams 

19., 20. un 21. attēlā, OCB komanda laivu parādē “Ne pa straumei” startēja līdztekus Ogres novada 

domes vadības komandai. 



 

 

 

19., 20. un 21. att. OCB komanda pilsētas svētku laivu parādē “Ne pa straumei” 

 

3. septembrī OCB BLN darbinieki ar radošajām aktivitātēm un izzinošām viktorīnām bērniem un 

jauniešiem iesaistījās Ogres pilsētas organizētajā skolas mācību gada sākuma pasākumā 

“zinīBUMS”.   

2018.gadā OCB izveidojās veiksmīga sadarbība ar sieviešu invalīdu biedrību “Aspazija”, ar kuru 

kopā īstenoti trīs pasākumi projekta “Mēs esam vienoti dažādībā” ietvaros, kas saistīti ar 

minoritāšu tradīciju iepazīšanu un integrāciju:  

 13.septembrī biedrība “Aspazija” aicināja uz pasākumu “Ukraiņi Latvijas simtgadei”. 

Pasākumā tika prezentēta grāmata “Mrijai 15 gadi”, kā arī bija iespēja baudīt viesu 

priekšnesumus. Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Mrija” iepazīstināja 

pasākuma apmeklētājus ar ukraiņu tautas tradīcijām un kultūru. 

 20.oktobrī biedrība “Aspazija” aicināja uz pasākumu “Izdziedāsim un izspēlēsim rudens 

laika tradīcijas” latviešu un krievu folklorā. Pasākuma norise redzama 22.un 23 .attēlā un 

to kuplināja folkloras kopa “Austras Koks” un ansamblis “Ivolga”.  



  

22. un 23. att. Pasākums “Izdziedāsim un izspēlēsim rudens laika tradīcijas latviešu un 

krievu folklorā” 

 3.novembrī - Latvijas simtgades mēnesī – visi tika aicināti uz pasākumu “Latgaliskā 

mantojuma kopšana: interesentu un entuziastu saiets Ogrē”. Pasākumā folkloras kopa 

“Artava” izdziedāja latgaliešu kāzu un populārākās tautasdziesmas, kā arī tika spēlēti un 

ierādīti danči. 

Pārskata gadā uzsākta veiksmīga sadarbība ar ievērojamo LTV režisori, Latvijas kultūrvēstures un 

personību izzinātāju Virdžīniju Lejiņu – OCB īstenotas trīs tikšanās ar V.Lejiņu: 

 14.septembrī Dzejas dienu ietvaros. Tikšanās, sarunas ar režisori  un videofilmas “Es mīlai 

ticēju, ne ienaidībai. Rainis” demonstrēšana. Kā redzams 24. un 25. attēlā, pasākumu 

apmeklēja daudz skolu jaunatnes. 

 15.novembrī filmas “Esiet kā vīri! Jukums Vācietis” demonstrācija. Pēc filmas - saruna ar 

režisori V. Lejiņu.  

 13.decembrī pasākums “Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks literatūrā un filmā”. Pēc 

filmas tikšanās ar režisori Virdžīniju Lejiņu. Šis pasākums tika īstenots OCB iniciētā un 

VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē atbalstītā projekta “Pēcpusdienas 

kopā ar Virdžīniju Lejiņu” ietvaros. 

  

24. un 25. att. Tikšanās ar režisori V.Lejiņu “Es mīlai ticēju, ne ienaidībai. Rainis” 



27.septembrī OCB pasākumu zālē interesentiem bija iespēja tikties ar Ogres novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, kurš tikko bija atgriezies no militāra konflikta zonas 

Luhanskas Ukrainā, no teritorijas, kur norisinās reāla karadarbība starp Krievijas atbalstītajiem 

separātistiem un Ukrainas armiju. 

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

un tās apkārtnē no plkst. 19.00 līdz 03.30 rīkoja piedzīvojumu nakts sacensības "Milžu pēdās". 

Komandu starts un apbalvošana notika OCB teritorijā, bet lasītavā darbojās viens no sacensību 

kontrolpunktiem. Komandām vajadzēja veikt gan intelektuālu, gan veiklības uzdevumu. 

Intelektuālajā konkursā sacensību dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas Ogres novada arhitektūras 

un kultūras dzīves jautājumos. Sacensības tika organizētas par godu Latvijas simtgadei un Ogres 

pilsētas 90 gadu jubilejai, iepazīstot Ogres pilsētu un tās tuvējo apkārtni. 26. un 27.attēlā uzskatāmi 

redzams, ar kādu aizrautību uzdevumi tika pildīti. 

  

26. un 27. att. Piedzīvojumu nakts sacensības "Milžu pēdās" OCB 

No 15.oktobra līdz 4.novembrim Latvijas bibliotēkās norisinājās KISC un Letonika organizētais 

kulinārijas konkurss – erudīcijas spēle „Literatūras garša”, kurā ikviens tika aicināts doties uz sev 

tuvāko bibliotēku un piedalīties, lai meklētu un atrastu latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus, 

kā arī mēģinātu tos pagatavot pašiem. Tāpēc kādā vējainā oktobra dienā, iedvesmojoties no brāļu 

Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki”, kā redzams 28. un 29.attēlā, pie OCB satikās divas Daces un 

Mērnieku laiku Ķencis-Rita, lai sasildītos un sariktētu vienu kārtīgu skābu kāpostu zupu ar vērša 

gaļu, jeb, kā sacīt jāsaka – Goda mielastu sev un viesiem. Recepte, saimnieces un mielasts redzami 

30. un 31.attēlā.   



  

28. un 29.att. Lai piedalītos konkursā “Literatūras garša” ir jāatrod pareizā literatūra 

  

30. un 31. att. OCB lietotāju un darbinieku dalība konkursa “Literatūras garša” Goda 

mielastā 

26.oktobrī OCB pasākumu zālē notika tikšanās ar ukraiņu karavīriem un uzņēmējiem no militārā 

konflikta teritorijas Austrumukrainā. Par karu Ukrainā stāstīja aculiecinieki un cīnītāji – divi 

Ukrainas armijas virsnieki, kuri cīnās ar Kremļa atbalstītajiem separātistiem. Sarunā piedalījās arī 

divi uzņēmēji no Ukrainas pilsētas Slovjanskas. 

12.novembrī OCB pasākumu zālē notika projekta “Ogrēnieši stāsta” dalībnieku tikšanās, kas 

veltīta Latvijas simtgadei, “Ogrēnieši stāsta. Stāsts turpinās”. Kā redzams 32.attēlā, uz sarunām 

tika aicināti novada iedzīvotāji, lai dalītos ar atmiņu stāstiem par notikumiem savā, kā arī Ogres 

pilsētas un novada dzīvē. OCB projekta “Ogrēnieši stāsta” ideja ir papildināt OCB 

novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” 

laikā. 



 

32.att. “Ogrēnieši stāsta. Stāsts turpinās” pasākums (Foto:www.ogresnovads.lv ) 

31.oktobrī OCB pieredzes apmaiņas braucienā viesojās Rundāles novada bibliotekāres (33. un 

34.attēli). 

  

33. un 34. att. Pilsrundāles kolēģi pateicas L.Kābelei un iepazīst OCB BLN darbu 

2.novembrī OCB apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja noskatīties tiešraidi no LNB, kurā 

norisinājās “TEDxRiga 2018” ideju forums.  

No 15.novembra līdz 15.decembrim OCB pasākumu zālē bija apskatāma Rakstniecības un 

mūzikas muzeja izstāde “Latvijas kino zudušais zelta laikmets”. Izstāde ir par Latvijas kino 

industriju 20.gs. 20.-30.gados, parādot to kontekstā ar norisēm Holivudā, Krievijā, Vācijā un citās 

kino lielvalstīs. 



 

No 3. līdz 31.decembrim OCB LAN 

lasītavā bija apskatāma ceļojošā izstāde 

“Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” (35. 

att.). Izstāde tapusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā 

ar plānošanas reģioniem un LNB Latvijas 

valsts simtgades programmas aktivitātes 

“Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu 

dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi 

vakar, šodien, rīt”” ietvaros. 

35. att. izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” OCB 

No 3. līdz 31.decembrim OCB pasākumu zālē bija apskatāma Ziemassvētku apsveikumu izstāde 

“Pašu radīts sirds siltums”. Izstādē varēja aplūkot Ogres novada Kultūras centra sieviešu kora 

“Rasa” dalībnieku gatavotos Ziemassvētku un gadumijas apsveikumus. 36. un 37.attēlā redzama 

daļa apsveikumu un to autores OCB. 

  

36. un 37. att. Izstāde “Pašu radīts sirds siltums” un tās autori – ONKC koris “Rasa” (Foto: 

V.Lulle) 

15.decembrī OCB pasākumu zālē, noslēdzot pasākumu gadu, notika tikšanās ar grāmatu autori un 

Pavasara studija vadītāju Inesi Prisjolkovu. 

18.decembrī OCB viesojās OMK un 27 Ogres mazuļi ar savām māmiņām svinēja Ziemassvētkus. 

Kā redzams 38. un 39.attēlā, gan pasākumu zāle, gan jaunās paaudzes “auto novietnes” bija 

pārpildītas. Priecājamies lielos un mazos ciemiņus arvien biežāk redzēt bibliotēkā! 



  

38. un 39. att. OMK dalībnieku un viņu mazuļu Ziemassvētku pasākums OCB 

 


