
Pielikums Nr.4 Bibliobusa darba pārskats 

 

1. Vispārīgs raksturojums 

OCB bibliobuss darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā, kur apkalpo lasītājus 12 pagastos. 

Bibliobusa darbības mērķis – apkalpot lasītājus pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. Atbilstoši 

iedzīvotāju vajadzībām tiek sastādīti maršruti un lasītāji tiek apkalpoti četros novadu un divos 

Ogres pilsētas maršrutos vienu reizi mēnesī noteiktā mēneša dienā un laikā.  

2. Bibliobusa pakalpojumu pieejamība 

Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 33 pieturvietās. Aktīvo lietotāju skaits 2018.gadā 

bija 160, kas ir par 61 mazāk kā 2017.gadā, taču pastāvīgo apmeklētāju skaits papildinājies par 6 

jauniem lasītājiem. Bibliobusa lasītāju skaita samazinājumu var skaidrot ar to, ka cilvēki vairs 

nevēlas dzīvot laukos un darba meklējumos pārceļas uz pilsētu, pensijas vecuma lasītājiem parādās 

veselības problēmas, kas liedz viņiem atnākt līdz maršruta pieturai vai lasīt grāmatas. Ir lasītāji, 

kuri paralēli bibliobusam apmeklē arī OCB lasītavu, lai izlasītu jaunāko periodiku, vai 

abonementu, jo literatūras izvēle tur ir plašāka, vai, piemēram, ziemas periodā OCB abonementu 

neapmeklē, bet dodas uz bibliobusu, jo tā pieturas Ogres pilsētā atrodas tuvāk viņu dzīvesvietai.  

Lasītāju skaita samazinājumu var pamatot ar to, ka no pārskata gada maija līdz augustam 

bibliobuss neveica savas funkcijas tehnisku iemeslu dēļ. Sākotnēji maijā daži reisi tika atcelti ar 

cerību turpināt nākamajā mēnesī, bet, kad noskaidrojās, ka autobusa tehnisko problēmu risinājums 

ieilgs, tika izmantota iespēja veikt bibliobusa funkciju ar Ogres pašvaldībā pieejamā transporta 

palīdzību. Vasarā maršruti vairākkārt tika apvienoti, braucieni notika citos datumos, taču pirms 

katra brauciena lasītāji vienmēr tika savlaicīgi informēti. Šajā laikā lasītājiem pieejamo grāmatu 

skaits tika krietni samazināts, tomēr situāciju uzlaboja regulāri iegādāto jauno izdevumu 

pieplūdums. Grāmatas sekmīgi cirkulēja starp dažādu maršrutu lasītājiem, un kopumā bibliobusa 

galveno funkciju izdevās veikt arī šādos, sarežģītākos, apstākļos.  

Grāmatu izsniegums bibliobusā 2018. gadā bija 5 208, tātad katrs lasītājs gadā vidēji izlasījis 33 

grāmatas. Apmeklējumu skaits ir 858, katrs lasītājs bibliobusu apmeklējis vidēji 5 reizes gadā. Ir 

lasītāji, kuri apmeklē bibliobusu neregulāri, piemēram, cilvēki, kuri vasaras mēnešos ir aizņemti 

ar dārza darbiem, meža ogu un sēņu lasīšanu, vai ne vienmēr var ierasties pieturvietā darba grafika 

dēļ.  

Bibliobusa lasītāju intereses ir daudzpusīgas, taču lielāko daļu izsnieguma bibliobusā veido tulkotā 

daiļliteratūra un latviešu oriģinālliteratūra. Vīrieši labprāt lasa kriminālromānus, vēsturisku un 

populārzinātnisku literatūru. Ceļojumu aprakstus un grāmatas par sabiedrībā pazīstamu personību 

dzīvi lasa gan sievietes, gan vīrieši. Vasaras periodā pieprasītas ir grāmatas par dārzkopību, ēdienu 



gatavošanu, savukārt, ziemas periodā – par rokdarbiem, veselību un ārstniecību. Pieprasītas ir 

maza formāta grāmatas, kuras ir viegli noturēt rokās, vai izdevumi ar lielāku druku vieglākai 

lasīšanai, tāpēc ir lasītāji, kuri izvēlas lasīt bērnu literatūru vai atzinīgi novērtē apgāda Zvaigzne 

ABC izdotās sērijas „Lieldruka” grāmatas. 

Lasītājiem tiek nodrošināti arī izdevumi no OCB pieaugušo un Bērnu literatūras nodaļas, ja 

konkrētas grāmatas nav bibliobusa krājumā. Bibliobusa lasītāji no OCB pieaugušo nodaļas 

saņēmuši 130 izdevumus, savukārt, no BLN – 4 izdevumus; viens izdevums saņemts no apmaiņas 

fonda. 2018.gadā nodrošināto pieprasījumu skaits bija 362. No bibliobusa krājuma OCB 

abonementa lasītājiem izsniegti 33 izdevumi. Tāpat norit sadarbība ar Krapes pagasta bibliotēku 

un Lielvārdes pilsētas bibliotēku, uz kuru bibliotēkas lasītāju pieprasījumu izpildei tiek nogādātas 

OCB krājuma grāmatas. 

3. Darbs ar krājumu 

Bibliobusa grāmatu krājuma komplektēšana, ņemot vērā finanšu iespējas, notiek atbilstoši lasītāju 

pieprasījumam gan latviešu, gan krievu valodā. Sekmīgu lasītāju pieprasījumu izpildi veicina laba 

sadarbība ar OCB nodaļām. 2018.gadā krājums papildināts ar 216 eksemplāriem, no kuriem 173 

ir daiļliteratūras izdevumi. 

2018. gadā tika turpināts 2017.gadā iesāktais darbs, uzlabojot krājuma krievu valodas izdevumu 

klāsta daudzveidību un kvalitāti. Iepirkta gan oriģinālliteratūra, gan jaunākā tulkotā daiļliteratūra 

krievu valodā. 2018.gadā bibliobusa krājums papildināts ar 33 eksemplāriem krievu valodā. 

Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots un izvērtēts – tiek norakstītas, vai uz bibliobusa krātuvi 

pārvietotas lasītāju nolietotas, pēc satura novecojušas, profilam neatbilstošas (maz lasītas) 

grāmatas. 2018.gadā norakstīti 10 eksemplāri par summu 46,12 EUR. Pieprasītākie izdevumi tiek 

laboti. Lietotāji labprāt ņem lasīšanai iepriekšējo gadu norakstītos un bibliobusam dāvinātos 

žurnālus un izmanto arī grāmatu kasti „Lasītājs – lasītājam”. 

4. Finansiālais nodrošinājums 

2018. gadā plānotais budžets bibliobusa krājuma papildināšanai bija 1400 EUR. Tāpat kā 2017. 

gadā, kopējais finansējuma apjoms bijis lielāks nekā plānots. 

2018.gadā bibliobusa krājums tika papildināts šādi:  

• Par Ogres novada pašvaldības līdzekļiem iegādāti 160 eksemplāri (2017.gadā – 163 eks.) 1565,38 

EUR vērtībā (2017. gadā – 1475,06 EUR). 

• Dāvinājumu skaits – 41 eksemplārs 172,20 EUR vērtībā. 

Jaunieguvumu skaits 2018. gadā: 201 eksemplārs 1737,58 EUR vērtībā. 

Bibliobusa grāmatu krājums gada beigās: 3337 eksemplāri. 

Krājuma apgrozība 2018.gadā – 1,5. 



5. Bibliobusa publicitāte 

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

bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laikiem. Informācija par bibliobusu tiek izvietota OCB 

Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos.  

Bibliobuss aktīvi piedalās Ogres pilsētas un novada rīkotajos pasākumos. 

Kopumā 2018.gads OCB bibliobusam aizritējis veiksmīgi. Lasītāji ir gandarīti par jaunajām 

grāmatām, ar ko tiek papildināts bibliobusa krājums, kā arī atzinīgi novērtēja iespēju saņemt 

bibliobusa pakalpojumus arī laikā, kad autobuss nebija darba kārtībā.  
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