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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 

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 
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KOPSAVILKUMS 
 

2019.gads Ogres reģiona bibliotēkās bijis dažādu notikumu, pasākumu, projektu un ikdienas darba 

piepildīts. Pārskata periodā Ogres Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – OCB) un 20 vietējas nozīmes 

pašvaldību publiskās bibliotēkas turpināja īstenot savās attīstības stratēģijās noteiktās darba 

prioritātes: 

 Regulāri tika atjaunoti un papildināti bibliotēku krājumi, darbinieki sekoja līdzi nozares 

aktualitātēm, papildināja zināšanas, organizēja informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai, 

iespēju robežās, maksimāli nodrošinātu bibliotēkas apmeklētāju pieprasījumus pēc dažāda satura 

informācijas un zināšanām, 

 Uzsāka īstenot darbā 2018.gada reģiona vietējas nozīmes bibliotēku akreditācijās sniegtos 

ieteikumus, 

 Bibliotēkas nodrošināja sabiedrības iesaisti dažāda mēroga norisēs, veicināja kopienas sajūtu, 

radīja vietu, kur ikviens var paust savu viedokli, rast domubiedrus, veicināt savu izaugsmi, 

 OCB speciālisti piedalījās jaunceļamās bibliotēkas ēkas projekta apspriešanā un korekciju 

veikšanā sadarbībā ar novada pašvaldību, arhitektu, iedzīvotājiem, 

  OCB – ceļā uz jauno bibliotēku – kopš 2019.gada 5.augusta bibliotēka atrodas pagaidu ēkā 

Zvaigžņu ielā 4 (skatīt 12.lpp.).  

Jauni pakalpojumi 

 Lai veicinātu bibliotēkas lietotāju mūžizglītību un medijpratību pārskata periodā pastiprināta 

uzmanība veltīta iedzīvotāju informēšanai par attālinātajiem pakalpojumiem, BIS ALISE 

autorizācijas datu izmantošanu un 3td e-grāmatu bibliotēku (skatīt 25.lpp.), 

 Veiksmīgi īstenoti pasākumi ar jauniem sadarbības partneriem – OCB: Japānas vēstniecību, LR 

Tiesībsarga biroju, biedrību “Latvieši pasaulē” u.c (skatīt 71.lpp.) 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 Aktīvi strādāts pie projektizstrādes - kopumā īstenoti 8 projekti (skatīt 58.lpp.). 

 OCB nozīmīgākais projekts ir jaunās bibliotēkas ēkas projekta virzība (skatīt 12.lpp.).  

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

 Pārskata periodā Ogres reģiona bibliotēkas turpinājušas sekmēt progresu visos ANO attīstības 

dienaskārtībā 2030.gadam esošajos jautājumos, visbiežāk savā darbā īstenojot tos ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuru sasniegšanai nepieciešama piekļuve informācijai, 

tehnoloģijām, iekļaujošai publiskai satikšanās telpai, kvalificētiem bibliotēku darbiniekiem un 

dokumentētam, saglabātam kultūras mantojumam, 

 OCB darbībā pārskata gadā, papildus jau iepriekšminētajiem, īpaša uzmanība vērsta uz  3 ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Atbildīgs patēriņš, Planētas aizsardzība un Dzīvība uz zemes, jeb 
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Zemes degradācijas novēršana), jo Ogres novada pašvaldības projektam izdevās piesaistīt Emisijas 

kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļus 5 miljonu eiro apmērā. Šī būs pašpietiekama ēka, kurā tiks 

izmantotas modernās tehnoloģijas (skatīt 12.lpp.).     

Problēmas, to risinājumi 

 OCB lasītāju apkalpošanas nodaļas kopš 2019.gada 5.augusta izvietotas pagaidu telpās Ogrē, 

Zvaigžņu ielā 4, kas atrodas netālu no bijušās bibliotēkas ēkas. Telpu šaurība rada neērtības lasītāju 

apkalpošanā (izdevumi, kas izdoti pirms 2012.gada nav pieejami uzreiz, jo atrodas krātuvēs), taču 

tās ir pagaidu grūtības un tiek risinātas. Neskatoties uz to, ka viss bibliotēkas krājums neatrodas 

vienuviet (daļa krājuma izvietota vēl 2 ēkās pilsētā, kopumā 110m2), arī pagaidu ēkā 

apmeklētājiem rasts maksimāli ērts un patīkams pakalpojumu funkcionalitātes risinājums (skatīt 

12.lpp.). 

 Kā minēts IFLA ziņojumā par attīstības tendencēm 2018. - Bibliotēkām ir daudz vairāk jārunā par 

sevi. Runājot par sevi, bibliotēkām vajadzētu izcelt to, ko tās veic vai varētu veikt, reaģējot uz 

sabiedrības noskaņojumu, izjūtām un viedokļiem. Un, kad bibliotēkas sāk vairāk runāt par šiem 

jautājumiem – vērtībām, ko tās pārstāv, – ir iespējams no jauna veidot vai skaidrāk formulēt to, 

kā šis darbs tiek veikts. 

Kopumā pārskata periodā darbs noritējis sekmīgi un bibliotēku darbinieki ar sasniegtajiem 

rezultātiem ir apmierināti.  
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS UN REĢIONA BIBLIOTĒKU RAKSTUROJUMS 
 

OCB ir Ogres novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības 

mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās darbība 

nepārtraukti tiek attīstīta un pilnveidota, lai apmierinātu ikviena bibliotēkas lietotāja vajadzības, 

veicinātu tālākizglītību un kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti.  

2019.gadā OCB turpināja veikt RGB funkcijas Ogres reģiona bibliotēkām. Saglabāts un 1.attēlā 

uzskatāmi grafiski redzams bibliotēku teritoriālais, institucionālais un nozares sadarbības tīkls Ogres 

reģionā – OCB kā reģiona galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā – RGB) un 20 vietējas nozīmes 

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

turpinājušas iesaistīties savu novadu un pagastu kultūras dzīves aktivitātēs un sadarbojušās ar kultūras 

un izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām.  

Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas: 

1.att. Ogres reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas 

Ar visiem trim reģiona novadiem – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles – ir noslēgti sadarbības 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.   

Ogres Centrālā 
bibliotēka (OCB)

Ogres novada 
bibliotēkas:

Krapes, Ķeipenes, 
Lauberes, Madlienas, 
Mazozolu, Meņģeles, 
Suntažu, Taurupes 
pagastu bibliotēkas

Lielvārdes novada 
bibliotēkas:

Lielvārdes novada 
Kultūras centra 

Lielvārdes pilsētas 
bibliotēka, tās filiāle 
"Lāčplēsis", LdNKC 

Lēdmanes, Jumpravas 
bibliotēkas

Ikšķiles novada 
bibliotēkas:

Ikšķiles novada 
Centrālā bibliotēka, 

Tīnūžu pagasta 
bibliotēka

Ķeguma noavada 
bibliotēkas:

Ķeguma novada 
bibliotēka, Ķeguma 
novada bibliotēkas 

Rembates un Tomes 
bibliotēkas, Birzgales 

pagasta bibliotēka 

OCB filiāles:

Ciemupes, Ogresgala 
bibliotēkas
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OCB īstenoti daudzpusīgi semināri Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem, viesojušies 

kolēģi no Rīgas CB, kā arī, sadarbībā ar dažādām organizācijām, īstenoti pieredzes apmaiņas 

braucieni un informatīvi,  izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem (vairāk 11., 12.nodaļās).  

2019.gadā ir notikušas izmaiņas reģiona bibliotēku personāla sastāvā (vairāk 4.nodaļā) un darba 

slodžu nodrošinājumā.  

Pārskata gadā Krapes bibliotēkas vadītāja Latvijas Valsts arhīvā ieguvusi ziņas par bibliotēkas 

darbības sākumu, kur minēts, ka Krapes pagasta bibliotēkas pirmsākumi datējami  jau ar 1914.gadu 

(iepriekš bija dati par 1920.gadu).  

Ogres reģiona bibliotēkas sekmīgi pildījušas atkārtotās akreditācijas (2018.gadā) ieteikumus:  

Ogres novada Ciemupes bibliotēkas vadītāja ieguva 3.profesionālās kvalifikācijs līmeņa 

izglītību, tika organizēti grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi, iegādāta jauna 

multifunkcionālā iekārta un 2019.gadā pabeigta grāmatu plauktu nomaiņa; 

Ogres novada Ķeipenes pagasta bibliotēkā turpināja aprīkojuma atjaunošanu, iegādājās jaunu galdu 

lasītavai un plauktu periodikas izvietošanai; 

Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā turpinājās darbs pie kolekcijas “Grāmatu klēts” krājuma 

rekataloģizācijas; 

Ogres novada Madlienas bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija un turpināts darbs pie krājuma 

izvērtēšanas; 

Ogres novada Ogresgala bibliotēkai izveidots bibliotēkas profils sociālajā tīklā Facebook.com, kas 

aktīvi tiek papildināts ar visu aktuālo informāciju, kā arī tika izstrādāts projekts novada pašvaldības 

projektu konkursam; 

Ogres novada Taurupes pagasta bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija; 

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā atjaunots bibliotēkas aprīkojums, iegādājoties divus jaunus 

datorus; 

Ķeguma novada bibliotēkā aktīvi noritēja bibliotekārās stundas gan PII audzēkņiem, gan skolēniem; 

Ķeguma novada bibliotēkas Rembates filiālbibliotēkā tika iegādāti jauni grāmatu plaukti; 

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiālbibliotēkai iegādāta BIS ALISE, popularizēti bibliotēkas 

pakalpojumi, līdz ar to, paaugstinājies bibliotekārais aptvērums (+1.73%); 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” iegādāti žurnālu plaukti un lasītavas galds 

bērniem, kā arī 1 jauns datorkomplekts lasītāju apkalpošanai; 

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībā Jumpravas bibliotēka atjaunota  datortehnika un 

aprīkojums lietotājiem, veikta krājuma inventarizācija un aktīvi tiek turpināts darbs pie krājuma 

izvērtēšanas, aktualitātes analīzes; 

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībā Lēdmanes bibliotēka turpinājās darbs pie krājuma 

izvērtēšanas. 
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No bibliotēku attīstības plānos paredzētajiem mērķiem - turpināts darbs pie novadpētniecības 

materiālu vākšanas un apkopošanas, tiek veicināta sabiedrības interese par lasīšanu, organizējot 

bibliotekāros, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus dažādu vecumu auditorijai. 

Pilnveidots materiālais un tehniskais nodrošinājums. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

 
Gadi 

Finansējums 

2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 867089 923848 1172316 

Pašvaldības finansējums 856560 912904 1161417 

Citi ieņēmumi: 10529 10944 10899 

t. sk. maksas pakalpojumi 9879 9854 10419 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 170   

t. sk. VKKF finansējums 480 1090 480 

t. sk. citi piešķīrumi    

1.tab. Ogres reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums 

 

1.tabulā un 2.attēlā uzskatāmi redzams, ka bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību pamatā 

nodrošina attiecīgā novada pašvaldības finansējums, pārskata periodā tas bijis 99,07 % no kopējā 

finansiālā nodrošinājuma. Salīdzinot ar 2018.gadu, pārskata gadā kopējais finansējums bibliotēkām 

palielinājies trijos reģiona novados - Ogres novadā par 41,6%, Ikšķiles novadā par 10,9% un 

Lielvārdes novadā par 10,1%. Ķeguma novads ir vienīgais, kurā finansējums ir par 0,05% 

samazinājies. Reģionā kopā finansējums bibliotēkām palielinājies par 26,89 %.  

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

 
Gadi 

Finansējums 
2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 867089 923848 1172316 

Darbinieku atalgojums (bruto) 665324 691485 706881 

Krājuma komplektēšana 87503 91343 93322 

2.tab. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Ogres nov Ikšķiles nov Ķeguma nov Lielvārdes nov

2017 491 918 113 766 111 786 149 619

2018 528 402 115 345 120 618 159 483

2019 748 209 127 948 120 562 175 597

FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKĀM NOVADOS (EIRO)
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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, 

trijos novados ir palielinājies gan krājuma komplektēšanai, gan darbinieku atalgojumam un nodrošina 

bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Darbinieku atalgojums (VSAO iemaksas kopā ar 

bruto atalgojumu) reģionā kopumā ir 706881 EUR (+2,23 %, salīdzinājumā ar 2018.gadu). Analizējot 

atalgojumu novados, jāatzīmē, ka vislielākais pieaugums ir Ikšķiles novada bibliotēkām +10,76 %, 

savukārt, Lielvārdes novada bibliotēkām +4,39% un Ogres novada bibliotēkām +0,2%. Ķeguma 

novada bibliotēku izdevumi atalgojumam kopumā ir samazinājušies par -2 %, tam par iemeslu jāmin 

amatvienību samazināšana vienā no pagasta bibliotēkām – Rembatē, kurā pārskata gadā strādāja 1 

darbinieks (iepriekš – 2 darbinieki, 1,75 darba slodzes).  
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

Materiāli tehniskā stāvokļa vērtējums Ogres reģiona bibliotēkās kopumā vērtējams kā labs.  

2019.gadā veiktie uzlabojumi atainoti 3.tabulā. 

3.1. Veiktie telpu remontdarbi un materiāli – tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi 
 

Nr. 

p. 

k. 

Bibliotēka 2019.gadā veiktie uzlabojumi bibliotēkas infrastruktūrā 

(remontdarbi, iekārtu, aprīkojuma atjaunināšana) 

1. Ogres novada Ciemupes 

bibliotēka 

Izgatavoti 6 jauni grāmatplaukti, līdz ar to pabeidzot grāmatu 

plauktu nomaiņu visā bibliotēkā.  

Datortelpā nomainīti periodikas arhīva plaukti, lietotāju datorgaldi 

un dokumentu arhīva skapis.  

2. Ogres novada Ķeipenes 

pagasta bibliotēka 

Iegādāts periodikas izvietošanas un prezentāciju plaukts, kas 

aizņem mazāk vietas, un, pateicoties tā konstrukcijai, ir ietilpīgs un 

gaišs. Lasītavas zonā savu laiku nokalpojušie galdi ir nomainīti ar 

jaunu priežkoka galdu, kas priecē lasītājus ar savu formu un 

stabilitāti. 

3. Ķeguma novada bibliotēka Iegādāta kvalitatīva gleznu piekares sistēma izstāžu izvietošanai 

bibliotēkas 2.stāva foajē, kas sniedz kvalitatīvas izstāžu 

izvietošanas iespējas. 

4. Ķeguma novada Birzgales 

pagasta bibliotēka 

Labiekārtota sanitārā mezgla telpa un iegādāts periodikas plaukts, 

kas uzlabo ikdienas darba kvalitāti.  

5. Ķeguma novada bibliotēkas 

Tomes filiālbibliotēka 

Ierīkota centrālās apkures sistēma, kas ievērojami uzlabo 

mikroklimatu telpās. 

6. Ķeguma novada bibliotēkas 

Rembates filiālbibliotēka 

Iegādāti jauni grāmatu plaukti, kas rada patīkamu vidi gan 

darbiniekam, gan apmeklētājiem.  

7. LdNKC Jumpravas pagasta 

bibliotēka 

6 vecie grāmatu plaukti tika nomainīti pret jauniem, kā arī iegādāts 

jauns žurnālu plaukts. 

8. LdNKC struktūrvienība 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

Veiktie remontdarbi – bibliotēkas vadītājas kabineta, darbinieku 

telpas kosmētiskais remonts, Bērnu literatūras 

nodaļā  novecojušais, neekonomiskais apgaismojums  nomainīts 

pret modernāku un daudz ekonomiskāku LED spuldžu 

apgaismojumu. Bērnu literatūras nodaļā atjaunotas mēbeles.  

Visi uzlabojumi ievērojami uzlaboja darba vidi un paaugstina 

bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

9. LdNKC struktūrvienības 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka filiālbibliotēka 

“Lāčplēsis” 

Iegādāti 4 žurnālu plaukti un lasītavas galds bērniem. Par sponsoru 

līdzekļiem nosiltināta lodžijas grīda, par pašvaldības līdzekļiem 

ieklāts jauns linoleja grīdas segums.  

10. Ogres Centrālā bibliotēka  Pašvaldība iegādājās ēku Zvaigžņu ielā 4 un, lai bibliotēka varētu 

ievākties pagaidu telpās, pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus ēkas 

iekštelpu kosmētiskajam remontam, kā arī tika veikti 

nepieciešamie remontdarbi. 

3.tab. 2019. gadā Ogres reģiona bibliotēkās veiktie remontdarbi un materiāli-tehniskā 

nodrošinājuma  uzlabojumi 

2020.gadā Ķeguma novada bibliotēkā plānota jaunu grāmatu plauktu (ar apgaismojumu) iegāde 

pieaugušo literatūras nodaļas abonementā; daļēja sienu pārkrāsošana bibliotēkas telpās; piedaloties 
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pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā, iegūt finansējumu jaunām attīstošām galda 

spēlēm bērniem un jauniešiem. 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata periodā Ogres reģionā visas vietējās nozīmes bibliotēkas ir saglabājušas savas esošās 

telpas. Ievērojamākās pārmaiņas piedzīvojusi OCB, kura tika pārvietota uz pagaidu telpām un kopš 

2019.gada 5.augusta atrodas Zvaigžņu ielā 4, Ogrē.  

Pēc iedzīvotāju, OCB apmeklētāju, iniciatīvas 26.jūlijā tika īstenota akcija “Grāmatu ķēde”, kurā ar 

iedzīvotāju palīdzību no vecās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35 pārnesa apmēram 500 angļu un 

amerikāņu daiļliteratūru uz pagaidu ēku Zvaigžņu ielā 4. Akcijā piedalījās ap 50 cilvēku, kuri 

pārstāvēja visas paaudzes. Visu krājumu Zvaigžņu ielā 4 izvietot nebija iespējams, tāpēc pirms 

2012.gada izdotie izdevumi ir  izvietoti krātuvēs: Ogres Mūzikas skolas telpās Brīvības ielā 50 (30m2) 

un “Dziednīcā” Meža prospektā 9 (80m2). Neskatoties uz telpu šaurību Zvaigžņu ielā 4, to 

funkcionalitātes risinājums ir veidots apmeklētājiem maksimāli ērts un patīkams.  

Bērnu literatūras nodaļas un Pieaugušo literatūras nodaļas abonementi tika izvietoti ēkas 1.stāvā, 

savukārt 2.stāvā – gan bērnu, gan pieaugušo lasītavas. Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk, tika mainīts 

bibliotēkas darba laiks, kas tagad ir vienāds gan Bērnu literatūras, gan Pieaugušo nodaļai, un kopš 

5.augusta bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta 8 stundas (iepriekš 7 stundas): darba dienās no 

plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00. 

3.3. Jaunu ēku būvniecība 

Pārskata periodā panākts ievērojams progress jaunas OCB ēkas būvniecībā. 2019.gada 11. 

janvārī starp LR VARAM, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika 

parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju 

kvotu izsolīšanas instrumenta, tādejādi apstiprinot pašvaldības izstrādāto projektu “Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.  

Vecās, nu jau demontētās, ēkas vietā tiks izbūvēta moderna, pašpietiekama, divstāvīga energoefektīva 

ēka ar zemām apkures izmaksām. Jaunajā ēkā uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, 

ka apgaismojuma līmenis mainās no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, tādējādi maksimāli ietaupot 

resursus. Rekuperācijas ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus un tās 

darbība mainīsies, mainoties gaisa kvalitātei iekštelpās, attiecīgi pastiprinot gaisa apmaiņu telpās, ja 

tas ir nepieciešams. Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma - kanalizācijas notekūdeņu 

rekuperācijas sistēma, kas tiks pieslēgta pie pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Iekārta 

veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirzot ēkas apkurei un karstā ūdens apsildei. Ēkas 

ātrijā tiks veidota zaļā augu siena 50m2 platībā, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu 

ūdeni no ēkas jumta. Tāpat uz ēkas jumta ir plānots uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. 

Jaunās ēkas stāvlaukumā tiks izbūvētas 4 elektromobiļu uzlādes stacijas. Veiktie aprēķini liecina, ka 
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jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs 14,8 

kWh/m2, sabiedriskā ēka ar tik zemu siltuma patēriņu būs pirmā Latvijā.  

Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies ne tikai OCB, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kuras 

laulību telpā plānots altāris ar skatu uz priežu mežu, tā apliecinot, ka Ogre ir pilsēta dabā, un 

jaunlaulātajos radīs īpašu šī nozīmīgā mirkļa noskaņu. 

3.4. Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums)  

Ogres reģiona bibliotēkās kopumā ir 189 datori, no kuriem lietotāju rīcībā 131. Kvalitatīvai 

bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai ir pieejamas 32 multifunkcionālās iekārtas, 15 printeri, 5 

skeneri un 4 kopētāji. Jāatzīmē, ka 3td projekta datori ir morāli un fiziski novecojuši, nepieciešama 

to nomaiņa un reģiona pašvaldības, novērtējot bibliotēkas nozīmību, pakāpeniski nomaina tos pret 

jaunām IKT, bet ne visur to izdodas īstenot pietiekami ātri.  

 Ķeguma novada bibliotēkā pārskata periodā nomainīts viens darbinieku un viens lietotāju 

datorkomplekts, iegādāta jauna krāsu multifunkcionālā iekārta lietotājiem.  

 Ikškiles novada Centrālajā bibliotēkā iegādāti divi jauni datori, kas uzlabo darba kvalitāti un 

pakalpojumu sniegšanu. 

 LdNKC struktūrvienībā Lielvārdes pilsētas bibliotēka pārskata gadā turpinājās tehniskā 

aprīkojuma atjaunināšana un nomainīšana – bibliotēkas lietotājiem nomainīti 2 datorkomplekti, 

veikti uzlabojumi interneta ātruma uzlabošanai - darbinieku datori  pieslēgti internetam, ko finansē 

pašvaldība. 

 LdNKC struktūrvienībā Jumpravas bibliotēka lietotājiem iegādāti divi jauni datori, divi monitori, 

trīs cietie diski datoru darbības paātrināšanai un pieci  UPS – rezerves barošanas sistēmas.  

 LdNKC struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” iegādāts 1 

jauns datorkomplekts darbiniekiem lasītāju apkalpošanai un palielināts tīkla darbības ātrums. 

 LdNKC struktūrvienībā Lēdmanes bibliotēkā par pašvaldības līdzekļiem iegādāts viens renovēts 

dators. 

 Ogres novada Ciemupes bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta. 

 Ogres novada Krapes pagasta bibliotēkai iegādāta jaudīga krāsu multifunkcionālā iekārta, kas ir 

paredzēta gan lietotājiem, gan bibliotēkas vadītājai un ievērojami uzlabo sniegtā pakalpojuma 

kvalitāti. 

OCB IKT tehnikas vecums šobrīd ir 4-6 gadi, 2019.gada nogalē iegādāta jauna multifunkcionālā 

iekārta. Kopumā tehnika nodrošina normālu ikdienas darbu gan bibliotekāriem, gan lietotājiem. 

Programmatūra tiek izmantota Windows 10 un Office 2016, kas kopumā nerada IKT drošības 

draudus. Esošais bibliotēkas tīkla interneta ātrums ir sasniedzis savu kapacitāti (50MBit/s), tomēr 

jāņem vērā, ka tā ierobežojumu nosaka arī visu Latvijas publisko bibliotēku tīkla centrālā mezgla 
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kapacitāte, ko plānots 2020.gadā uzlabot. Rekomendējošais tīkla ātrums bibliotēkā būtu vismaz 200-

400MBit/s, lai lietotājiem sniegtu labu lietotāja pieredzi.  

Ņemot vērā to, ka 2020.gadā plānots sākt būvēt jaunu OCB ēku un 2021.gadā to nodot ekspluatācijā, 

netiek plānota esošās tehnikas daļēja atjaunošana. Šobrīd tiek vērtēti jaunās ēkas IKT risinājumi, 

jauna, moderna datortehnika, nepieciešamās bezvadu tīkla piekļuves jaudas un citu IKT risinājumi, 

tai skaitā RFID ieviešana bibliotēkas klientu modernākā apkalpošanā. Tāpat tiek izskatīta mājas lapas 

uzlabošana, kas iepriekš atjaunota 2015.gadā. 

2020.gadā Ogres reģiona bibliotēkās plānotie uzlabojumi IKT jomā: 

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiālbibliotēkā jaunas multifunkcionālās iekārtas iegāde. 

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka plāno iegādāties jaunu krāsu izdrukas iekārtu, lai pakalpojumam 

nodrošinātu labu kvalitāti. 

LdNKC Jumpravas pagasta bibliotēkai paredzēts nomainīt vēl trīs monitorus, klaviatūras un 

datorpeles, tad visa tehnika būs atjaunota. 

Ogres novada Ķeipenes pagasta bibliotēka plāno modernizēt vecos datorus, kas sasnieguši teju 10 

kalpošanas gadus. Lai arī tie vēl darbojas, tomēr dažas funkcijas izpildīt nespēj. 

Ogres novada Krapes pagasta bibliotēka plāno pakāpenisku veco datoru nomaiņu pret jauniem. 
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4. PERSONĀLS 
 

4.1. Personāla raksturojums  

2019.gadā OCB personālsastāvs ir samazinājies par divām amatvienībām – viena LAN 

darbiniece, sasniedzot pensijas vecumu, devās pelnītā atpūtā un viena IRAN darbiniece mainīja darba 

vietu. Citi darbinieki viņu vietā netika pieņemti. 

No 24 OCB darbiniekiem, 16 ir bibliotekārie darbinieki, no kuriem, 11 ir bibliotekārā izglītība (4 – 

maģistra grāds; 4 – bakalaura grāds, 3 – 3.profesionālais kvalifikācijas līmenis), 4 darbiniekiem ir 

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

izglītība, bet tiek turpinātas studijas LKA LKK.  

Reģiona bibliotēkās pārskata periodā ir notikušas izmaiņas personālsastāvā – Ogres novada Lauberes 

pagasta bibliotēkā kopš marta strādā jauna darbiniece, kura turpina studijas LU Pedagoģijas fakultātē, 

apgūstot pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikāciju; Madlienas un Lēdmanes bibliotēku 

darbinieces turpināja apgūt Bibliotēku zinības LNB 960 h programmā; Ķeguma novada Birzgales 

bibliotēkas darbiniece turpināja studijas LKA LKK; Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā, noslēdzot 

2019.gadu, bija brīva viena amata vienība bibliotekārajā darbā ar bērniem, pārskata periodā divas 

darbinieces devās pelnītā atpūtā un darbu uzsāka divas jaunas darbinieces ar bibliotekāro izglītību (1 

– bakalaura grāds, 1 – LKA LKK diploms).  

Reģiona bibliotēkās kopā strādā 52 bibliotekārie darbinieki, 33 no tiem ir bibliotekārā izglītība, 11 

darbiniekiem izglītība citās jomās un 8 darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību. Procentuālā attiecība 

bibliotēku darbinieku izglītībā Ogres reģionā redzama 5.attēlā. Visvairāk darbinieku (25 %) ir ar 

3.profesionālās kvalifikācijas izglītības līmeni, bet nākamā, procentuāli lielākā, daļa darbinieku (15 

%) ir ar profesionālā bakalaura un arī vispārējo vidējo vai citu profesionālo izglītību. 

 
5.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība, % 
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Analizējot bibliotēku darbinieku vecumu, 6.attēlā uzskatāmi redzams, ka procentuāli lielākais Ogres 

reģiona bibliotēkās strādājošo skaits ir vecumā no 50–59 gadiem (19 darbinieki - 37 %). Vecumā no 

40-49 gadiem ir 10 darbinieki (19%),  9 darbinieki (17%) ir vecumā no 30-39 gadiem, bet 8 (15%) ir 

vecumā no 60-69 gadiem. Diemžēl, tikai 4 darbinieki (7%) ir vecumā no 20-29 gadiem. 

 
6.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku vecums, % 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Pārskata periodā Ogres reģiona bibliotēkas un to darbinieki tikuši augsti novērtēti un saņēmuši 

dažādu līmeņu apbalvojumus un pateicības gan par saviem tiešajiem darba pienākumiem, gan par 

ārpusdarba aktivitātēm. 

2019.gada 2.februārī Ogres novada Kultūras centrā pirmo reizi svinīgā ceremonijā tika pasniegti 

“Gada balva kultūrā” apbalvojumi. Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada 

pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības 

amatiermākslas kolektīvu veikumu, spilgtākos notikumus Ogres novada kultūras dzīvē, valsts un 

starptautiskā mērogā. Gada balvu kultūrā – ZELTA LIEPA nominācijā “Par mūža ieguldījumu” 

saņēma M.Livčāne (Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja), nominācijā “Personības 

spēks” tika nominēta arī D.Liepa (Ogres novada Madlienas bibliotēkas vadītāja).  

 

7.att. M.Livčāne pateicas, saņemot “Gada balvu kultūrā” nominācijā ”Par mūža ieguldījumu”. 

Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule ieguva pašvaldības Atzinības rakstu un titulu 

“Ķeguma novada lepnums 2019” (8.,9.attēls). 
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8., 9.att. Balva “Ķeguma novada lepnums 2019” un tā saņēmēja Inese Cīrule 

2019.gada nogalē Ogres novada Madlienas bibliotēkas vadītāja Daina Liepa saņēma Ogres novada 

pašvaldības apbalvojumu “Gada ogrēnietis 2019”, nominācijā “Kultūra”. 

 

10.att. Titula “Gada ogrēnietis 2019” nominācijā “Kultūra” apliecinājums Dainai Liepai 

OCB BLN 2019.gadā saņēma divas Pateicības – no LNB par bērnu iesaisti lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu jauniešu un vecāku žūrija”, no “Zvaigzne ABC” par atsaucību un lasītprieka 

veicināšanu “Lasīšanas stafetē 2019”. 

    

11., 12.att. Pateicības OCB BLN par lasīšanas un lasītprieka veicināšanu 2019.gadā 
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2019.gada sākumā LNB izsludinātajā konkursā Lasīšanas vēstneša titulu ieguva Ogresgala 

bibliotēkas izvirzītā Anita Ozoliņa, kuru nominēja kā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” 

Lasīšanas vēstnesi Rīgas/Pierīgas reģionā un aicināja ierasties 9. martā Lielajos lasīšanas svētkos, lai  

svinīgi sveiktu uz Latvijas Nacionālas bibliotēkas Ziedoņa zāles skatuves. 

13.,14.att.LNB pateicība un E.Igaune ar Lasīšanas vēstnesi Anitu Ozoliņu LNB ātrijā. 

 
Ogres reģiona bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi (izņemot OCB organizētos) 

redzami 4.tabulā. 

N.p.k

. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1.  26.02.2019 Rīga Izglītības un 

attīstības centrs 

"EGO" 

Profesionālās pilnveides 

praktisks seminārs “Savu resursu 

atjaunošana vai kā bez stresa 

lietderīgi vadīt savu dzīves un 

darba laiku” 

8 

2.  04.03.2019 Rīga LNB Profesionālās pilnveides 

programma “Bibliotēkas darbība 

un lietpratībā balstīta jaunā 

satura īstenošanā izglītībā” 

8 

3.  03.04.2019 Rīga Latvijas 

Pašvaldību 

arodbiedrība 

Par grozījumiem Darba likumā. 

Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas ietekme uz darba 

attiecībām. u.c. 

4 

4.  04.04.2019 Lēdmane LdNKC un 

Lēdmanes T/N 

Starptautiskā un lokālā 

sadarbība, labās prakses piemēri, 

līdzekļu piesaiste kultūras 

projektiem. Kultūras projektu 

producēšana, u.c. 

5 

5.  08.04.2019 Rīga Izglītības un 

attīstības centrs 

"EGO" 

Bibliotēku novadpētniecība - 

pamati un aktualitātes 

8 
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6.  9.04.2019 Rīga LNB Konference bērnu literatūras un 

bibliotēku speciālistiem“Vārds 

un attēls” 

8 

7.  16.04.2019 Rīga LNB LBB konference “Bibliotēkas – 

dialogs ceļā uz pārmaiņām” 

6 

8.  20.05.2019 Rīga LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

4 

9.  10.07.2019 Rīga LBB Dalība LBB profesionālās 

pilnveides un pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Bavārijas 

bibliotēkām (Vācija) 

8 

10.  16.-17.07. 

2019 

Gulbene LBB VN, 

Gulbenes novada 

bibliotēka 

LB Vidzemes nodaļas 22.saiets-

konference “Radošā tūre 

Vidzemes bibliotēku 

stiprināšanai” 

14 

11.  23.08.2019 Rīga LNB Profesionālās pilnveides kurss 

“Drukāto un digitālo resursu 

pārvaldība bibliotēkā” 

40 

12.  10.09.2019 Lielvārde Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

Personas datu aizsardzība 2 

13.  16.09.2019 Rīga LNB Profesionālās pilnveides kurss 

“Elektroniskie resursi un 

informācijas meklēšana” 

8 

14.  18.-19.09. 

2019 

Jēkabpils LNB Bibliotēku novadpētniecības 

konference 

10 

15.  2.10.2019 Dobele 

 

LdNKC Iepazīšanās ar bibliotēku un tās 

galvenajiem darbības virzieniem 

4 

16.  15.10. 

2019 

Lielvārde Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

Apmācības ugunsdrošībā 3 

17.  16.10.2019 Cēsis Cēsu Centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novadu Bērnu un 

skolu bibliotēku darbinieku 

18.konference  “Efektīvi 

komunikācijas līdzekļi un 

mūsdienīgas prezentācijas 

prasmes 21.gadsimta bibliotēkā” 

8 

18.  17.10.2019 Rīga LNB Reģiona galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 

5 

19.  13.11.2019 Rīga LNB Neformālās izglītības 

programma “MS Excel: 

izklājlapas un to pielietojums 

bibliotekārajā darbā” 

8 

20.  21.11.2019 Rīga Izglītības un 

attīstības centrs 

"EGO" 

Profesionālās pilnveides 

proramma „Uzbur 

Ziemassvētkus sevī un citos” 

8 

21.  25.11.2019 Rīga Eiropas kustība 

latvijā 

Dalība Eiropas informācijas 

dienā 

7 

22.  25.-26.11.; 

02.12.2019 

Rīga LNB Profesionālās pilnveides kursi: 

Maketēšanas pamati 

20 
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23.  04.12.2019 Rīga LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 

sanāksme 

6 

24.  10.12.2019 Ogre Korporatīvās 

ilgtspējas un 

atbildības 

institūts, 

Oveselība  

Konference "Labsajūta darbā un 

veselība" 

7 

25.  17.12.2019 Ogre Ogres novada 

pašvaldība 

Ogres novada uzņēmēju forums 

CEĻOJUMS UZ OGRI 

7 

4.tab. Ogres reģiona bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 

Visi apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi sniedz papildus zināšanas un pieredzi, kas tiek 

pozitīvi novērtēta un uzlabo darba kvalitāti.  

4.3. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Personāls ir ļoti būtisks ikvienā darba vietā, jo īpaši tik daudzpusīgā jomā kā bibliotēku darbība, kur 

darbiniekiem, lai spētu atbildēt uz visdažādākajiem klientu jautājumiem, ir nemitīgi jāseko līdzi 

izmaiņām gan literatūras, gan tehnoloģiju un daudzās citās nozarēs. Tāpēc ir svarīgi nepārtraukti 

papildināt savas zināšanas, bet, ja bibliotēkā strādā viens darbinieks, tiklīdz viņš dodas uz kādu 

semināru, konferenci, bibliotēka ir slēgta. Šo problēmu Ogres reģionā risinām, organizējot seminārus 

bibliotēku darbiniekiem mēneša pēdējā ceturtdienā, kad vairākumam bibliotēkām ir Spodrības diena. 

Vēl viens būtisks jautājums ir bibliotekāru novecošanās, kā jau iepriekš minēts, no 52 

bibliotekārajiem darbiniekiem 19 (37%) ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 10 strādājošie (19%) ir 

vecuma grupās no 60 līdz 79 gadiem. Vecums, protams, ne vienmēr ir šķērslis būt ļoti aktīviem, no 

Lauberes pagasta bibliotēkas vadītājas Maigas Livčānes daudzi jaunie varētu mācīties aktīvu 

darbošanos ne tikai bibliotēkas, bet visas kopienas izaugsmei, tomēr ir svarīgi, lai bibliotekāru vidē 

ienāktu strādāt arī jauni cilvēki. Bet jaunā paaudze darbu bibliotēkās izvēlas retāk, kā iemeslu minot 

nepietiekamo atalgojumu. Arī Ogres reģionā atšķiras bibliotēku darbinieku atalgojums starp 

novadiem. Ņemot vērā VSAO iemaksas kopā ar bruto atalgojumu, visaugstākais atalgojums ir  

Ikšķiles novadā (vidēji 1437,5 EUR/mēnesī), bet viszemākais – Ķeguma novada bibliotēkās (771,7 

EUR/mēnesī).  

Kā problēmu varētu minēt arī nepietiekamo valodu zināšanu līmeni darbinieku vidū. Vecākās 

paaudzes darbinieki pietiekami labā līmenī nezin angļu valodu, lai varētu kvalitatīvi sniegt 

bibliotekāros pakalpojumus angliski runājošiem klientiem, piedalīties profesionālās pilnveides 

pasākumos, semināros, konferencēs, kuri ir angļu valodā, savukārt, jaunā paaudze nereti nepārzina 

krievu valodu, lai palīdzētu senioriem bez valsts valodas zināšanām.  
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

5.1. Bibliotēku darba pamatrādītāji – kopaina, vērtējums 

 

Gadi 

Darba rādītājs 

2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 13910 13826 13860 - 0,60; + 0,03 

t. sk. bērni 6398 6416 6383 + 0,28; - 0,5 

Bibliotēkas apmeklējums 178397 176464 169049 - 1,08; - 4,2 

t. sk. bērni 78030 76947 70385 - 1,38; - 8,5 

Virtuālais apmeklējums 48787 48927 46004 + 0,28; - 5,9 

Izsniegums kopā 397884 389485 376261 - 2,11; - 3,4 

t. sk. grāmatas 250095 252766 257557 + 1,06; + 1,9 

t. sk. periodiskie izdevumi 147316 136350 117569 - 7,44; - 13,7 

t. sk. bērniem 153710 151748 138692 - 1,27; - 8,6 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita reģionā 

23,01 22,9 22,5 - 0,11; - 0,4 

t. sk. bērni līdz 18 g. 52,74 52,45 51,57 - 0,29; - 0,88 

Iedzīvotāju skaits reģionā* 60448 60271 61489 - 0,29; + 2,02 

5.tab. Ogres reģiona bibliotēku pamatrādītāji 
* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2019. par visiem 4 reģiona novadiem kopā 

Ogres reģiona bibliotēkas savu darbu organizē tā, lai visas lietotāju grupas saņemtu pēc 

iespējas pilnīgu nepieciešamās informācijas apjomu, lai tiktu atbalstīta ikviena apmeklētāja vēlme 

pēc konkrētiem iespieddarbiem, tos iegādājoties, abonējot vai arī saņemot SBA kārtā no citām 

novada/reģiona bibliotēkām un LNB. 5.tabulā atspoguļoti galvenie skaitliskie darba rādītāji Ogres 

reģiona bibliotēkās pārskata gadā. Iepriecinoši, ka 2019.gadā kopējais bibliotēku lietotāju skaits, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 34, arī grāmatu izsniegums kopumā ir bijis lielāks 

nekā iepriekšējā gadā. Īpaši nozīmīgs ir iedzīvotāju skaita pieaugums, kas nedaudz samazina 

bibliotekāro aptvērumu reģionā. Savukārt, lielākais samazinājums (-13,7%) ir periodisko izdevumu 

izsniegumam, kas norāda uz iedzīvotāju paradumu maiņu, vairāk informāciju iegūt elektroniskā 

veidā. Runājot par nelielu bibliotēku nozīmību, jāmin Ciemupes bibliotēkas vadītājas rakstītais: 

“Bibliotēkas lietotāju pieaugums (+14%) varētu būt saistīts ar grāmatu cenu pieaugumu, SBA aktīvu 

izmantošanu, regulāru jauno grāmatu iegādi, tas palielina arī apmeklējumu skaitu. Iespējams, to 

ietekmē pasākumu daudzveidība, bibliotēkas aktivitāte sociālajos tīklos un jaunu iedzīvotāju 

pārcelšanās uz Ciemupi”.  
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15.att. Bibliotēku lietotāji no visiem reģiona iedzīvotājiem, % 

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

Izvērtējot 15.un16.attēlu, var secināt, ka reģionā kopumā bibliotekārais aptvērums ir nedaudz 

samazinājies (-0,4%), bet vienā no četriem reģiona novadiem – Ikšķiles novadā – tas ir palielinājies 

(+1,11%). Runājot par 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. Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst: “Iedzīvotāju skaits 

pagastā samazinājies par 2 %, bet bibliotekārais aptvērums palicis iepriekšējā gada līmenī (46,5 %). 

Pagastā jūtama iedzīvotāju sastāva maiņa, vecā paaudze aiziet, vidējā paaudze nav tik čakli 

bibliotēkas apmeklētāji”.  
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17.att. Bibliotēku lietotāji vecumā līdz 18 gadiem reģiona novados % 

Īpaši svarīga ir jaunās paaudzes piesaiste bibliotēkām un kā liecina 17.attēls, procentuāli reģiona novados 

bērnu un jauniešu bibliotekārais aptvērums ir lielāks nekā pieaugušo – no 28,74% (Ikšķiles novadā) līdz pat 

71,07% (Lielvārdes novadā). 

 
18.att. Bibliotēku lietotāju skaits Ogres reģionā 

Analizējot 18.,19. un 20.attēlā redzamos rādītājus, var secināt, ka reģiona bibliotēkās kopumā 

lietotāju skaits ir palielinājies (+34), bet apmeklējumu un izsniegumu kopskaits ir samazinājies. 

2019.gadā apmeklējums reģiona bibliotēkās kopā ir par 4,2% mazāks nekā 2018.gadā, bet 

izsniegums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 3,4%.  

OCB bibliotekārā darba pamatrādītāju samazinājums pamatojams ar pārcelšanos uz pagaidu telpām, 

kā rezultātā, nelielu laiku pirms pārvākšanās apmeklētājiem nebija pieejams viss krājums, un 2 

nedēļas bibliotekārā apkalpošana netika nodrošināta vispār (vairāk Pielikumā OCB LAN darba 

pārskats). 
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19.att. Ogres reģiona bibliotēku apmeklējums 

 
20.att. Izsniegums Ogres reģiona bibliotēkās kopā 

Bibliotekāriem arvien vairāk jāpievērš uzmanība arī savu bibliotēku sociālo tīklu sekotājiem, kas 

nodrošina ātrāku informācijas apmaiņu, bet arī prasa ātrāku reaģēšanu no bibliotēkas puses –  gan 

ievietojot informāciju, gan reaģējot uz jautājumiem un ieteikumiem. 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2019.gadā Ķeguma novada bibliotēkā jauninājums ir tur izvietotie tūrisma informācijas stendi ar 

novada mazo uzņēmēju prezentatīvajiem ražojumiem-suvenīriem, kas simbolizē Ķeguma novadu. 

Bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju vidū šis jauninājums ir pieprasīts, jo izstrādājumu klāsts ir 

daudzveidīgs un interesants. Līdz ar to palielinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi un 2019.gadā 

iekasēti 358 EUR, kas ir par 129 EUR vairāk  nekā 2018.gadā. 

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā uzsākts darbs pie ievērojamāko novadnieku biogrāfiju digitālās 

versijas Ikšķiles novada pašvaldības interneta vietnē www.ikskile.lv , jauns pakalpojums “ Jauno 

grāmatu nedēļa”, kas kļuvis iecienīts lietotāju vidū.  
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5.2.1. E-grāmatu bibliotēka  

 
 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 183 902 

6.tab. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati Ogres reģiona bibliotēkās 

E-grāmatu bibliotēka ir veids, kā nodrošināt ikvienu ar grāmatu pieejamību, ja vien cilvēks izmanto 

kādu no viedierīcēm un interesējošā grāmata ir pieejama e-grāmatu bibliotēkā. Iepriecinošs ir fakts, 

ka tā regulāri tiek papildināta un e-grāmatu bibliotēkā ir pieejamas grāmatas, uz kurām fiziskajās 

bibliotēkās nereti ir rindas. Ogres reģiona bibliotēku darbinieki atzina, ka 2019.gada sākumā, kad 

radās pieeja 3td e-grāmatu bibliotēkai, palielinājās lietotāju interese par autorizācijas datu 

izmantošanu, daudzi lūdza atgādināt, kā tos izmantot vai atkārtoti tos piešķirt, ja bija piemirsti. 

Sākotnēji lietotāji nebija apmierināti ar to, ka grāmatas varēja lasīt tikai 2 nedēļas, bez pagarināšanas 

iespējas, tomēr tas tika atrisināts un tagad ir iespēja interesējošo e-grāmatu 3td e-grāmatu bibliotēkā 

saņemt lasīšanai atkārtoti. 

Tomēr ņemot vērā e-grāmatu izmantojumu un Ogres reģiona lietotāju skaita attiecību, jāatzīst, ka vēl 

ir daudz darba šī pakalpojuma popularizēšanā un lietotāju ieinteresēšanā. Bibliotēku telpās tiek 

izvietoti plakāti un darbinieki izmanto iespēju piedāvāt lasītājam aktuālas, bet plauktā neesošas 

grāmatas vietā mēģināt izlasīt grāmatu E-grāmatu bibliotēkā, tomēr lasītāji bieži vien ir konservatīvi 

un klasiska formāta grāmatu atzīst kā pierastāku, ērtāku, labāku redzei. Savukārt, lietotāji, kuri izrāda 

interesi par piedāvāto pakalpojumu, principā ir apmierināti, vienīgi lasītāju vēlme, ka varētu būt 

plašāks grāmatu klāsts. 

Reģiona bibliotēku darbinieki atzīst, ka labprāt vairāk motivētu savus lietotājus lasīt e-grāmatas, ja 

tas atspoguļotos viņu statistikas rādītājos, proti – katra bibliotēka varētu izgūt savu lietotāju e-grāmatu 

izmantojamību. Reģiona kopējie dati ir redzami 6.tabulā, taču katra bibliotēka individuālo nevar 

izskaitļot savu bibliotēku lietotājus un, zināmā mērā, uzskata to par zaudējumu savas bibliotēkas 

izsniegumā. 

5.3. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

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 un 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). 
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Lietotājiem 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 23.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss. Par bibliobusa darbību 

vairāk Pielikumā Nr 4.  

Ķeguma novada bibliotēkai ir laba pieredze dažādu mērķauditoriju piesaistei bibliotēkā - sieviešu 

klubs „Ķeguma Saulespuķes” ik mēnesi pulcējas bibliotēkā un organizē dažādus pasākumus - 

lekcijas, tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem,  seminārus, radošās darbnīcas (speciālisti 

dažādās dzīves jomās, gan veselības, gan skaistumkopšanas, gan dažādu dzīves problēmu un iespēju 

izzināšanas jautājumos). Pasākumus var apmeklēt jebkurš interesents un tie sniedz ieguldījumu 

vietējās sabiedrības (īpaši sieviešu) mūžizglītības attīstībā. Šie pasākumi regulāri pulcē 20-30 cilvēku 

lielu auditoriju. 

 5.4. 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 un datu bāzēs. 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 dienās, 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 datu bāzēm.  

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 IKT pamatprasmēs.  
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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 arvien aktuālāks kļūst jautājums: cik daudz nebibliotekāro 

pakalpojumu bibliotēkas var uzņemties, īpaši, ja tie satur konfidenciālu informāciju. Bibliotekāram 

tiek lūgts gandrīz viss – no teksta pārrakstīšanas, tulkošanas līdz pieteikumam pie ārsta, bankas konta 

izdrukai.  

5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2019) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Ogres 

reģions 
(Ogres, 

Ikšķiles, 

Ķeguma, 

Lielvārdes 

novadi) 

38 

(21 

pašvaldību 

publiskā 

bibliotēka, 

17 skolu 

bibliotēkas) 

35 

(20 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

12 skolu 

bibliotēkas) 

35 9 35 982 (aktīvi 

2019.gadā) 

Pavisam – 

1522 

1500 

7.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā 2019.gadā 

Kā redzams 7.tabulā, pārskata gadā reģiona bibliotēkās kopumā ir palielinājies aktīvo autorizēto 

lietotāju skaits – 982 (2018.gadā – 757), kas liecina par iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas 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) 

19 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

8 skolu 

bibliotēkas) 

17 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

8 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(7 

publiskās 

bibliotēkas) 

19 

(11 publiskās 

bibliotēkas,  

8 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) 

1 

(1 publiskā 

bibliotēka) 

4 

(2 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu bibliotēkas) 

Ķeguma 

novads  

6 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

2 skolu 

bibliotēkas) 

5 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

5 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu 

bibliotēka) 

1 

(1 publiskā 

bibliotēka) 

5 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu bibliotēka) 



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2019.gadā 

28 

 

Lielvārdes 

novads  

8 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

4 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

1 

(1 publiskā 

bibliotēka) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu bibliotēkas) 

8.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā pa novadiem 

8. un 9.tabulā uzskatāmi redzams, ka elektroniskais katalogs kā pakalpojums tiek piedāvāts un 

izmantots visās reģiona publiskajās bibliotēkās, kā arī lielākajā daļā skolu bibliotēku. 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. Gadu 

1345 1522 + 13,2 % 

9.tab. Autorizēto lietotāju skaits Ogres reģiona bibliotēkās 

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

pakalpojumu, kā redzams 10.tabulā, tā apjoms ir palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kā atzīst 

reģiona bibliotēku vadītājas, no citām reģiona un Latvijas bibliotēkām saņemtā literatūra ir specifiska 

nozaru literatūra studiju vajadzībām, atsevišķi daiļliteratūras darbi un Braila raksta grāmatas. 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

737 626 740 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

793 460 703 

10.tab. SBA pakalpojumi Ogres reģionā 2017., 2018. un 2019.gadā 

 

Analizējot kopējās bibliotēku attīstības tendences, jāatzīmē, ka bibliotēkas piedāvā arvien 

daudzveidīgākus pakalpojumus – radošās aktivitātes, izstādes un citus sabiedrības iesaistes 

pasākumus. 
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6. KRĀJUMS 
 

Krājuma kvalitātei bibliotēkās ir nozīmīga loma nepārtraukta mūžizglītības procesa nodrošināšanā. 

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

pieprasījumus, pašvaldības finansējuma iespējas un izdevēju, grāmatu piegādātāju piedāvājumus. 

Visas bibliotēkas reģiona pārskata periodā turpināja īstenot iepriekšējā gadā aktualizētās krājuma 

attīstības koncepcijas. 

OCB ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija, kura nemainīgi tiek īstenota praksē. Krājuma 

komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2019.gadā bija visu vecuma grupu bibliotēkas lietotāju 

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 IRAN veic RGB konsultatīvā 

darba funkcijas visām Ogres reģiona bibliotēkām. Vairāk par OCB IRAN krājuma komplektēšanu un 

organizāciju Pielikumā Nr.3. 

 
Gadi 

Finansējums 

2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

87503 91343 93322 

t. sk. grāmatām 69122 72552 73978 

t. sk. bērnu grāmatām 14374 13447 13593 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 18123 18791 19336 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1,44 1,51 1,52 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

87503 91343 93322 

11.tab. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Ogres reģiona bibliotēkās (eiro) 

Kā redzams 11.tabulā, 2019.gadā kopējais finansējums krājuma papildināšanai reģionā kopumā, 

salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājies par 2,17 % - 93322 EUR, t.sk. grāmatu iegādei izlietoti 73978 

EUR (+1,97%), bērnu grāmatu iegādei 13593 EUR (+1,9%), savukārt, periodikas izdevumu 

abonēšanai pārskata gadā reģionā kopā izlietoti 19336 EUR (+2,92%). Laikraksti tiek abonēti 

salīdzinoši nedaudz, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, aktīvi tiek izmantota datu bāze Lursoft 

news.lv. Pieprasījums pēc dažādiem žurnāliem saglabājas visās bibliotēkās, lai gan to kopējais 

iesniegums krītas, tie ir aktīvā apritē un veido nozīmīgu izsnieguma daļu.  

Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2019.gadā reģiona bibliotēkās kopā izslēgti 

16979 dokumenti (2018. gadā – 20206), t.sk., 12 913 grāmatas (2018. gadā – 11 924). Jaunieguvumu 

skaits 19351 (2018. gadā – 20 764), t.sk., 9440 grāmatas (2018. gadā – 11 343). Krājums pārskata 

gada beigās reģionā kopā ir – 269973 (2018.gadā – 269 158 eks.).  
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2019.gadā, izmantojot BIS ALISE sniegtās iespējas, OCB IRAN darbinieku vadībā, veiktas krājumu 

inventarizācijas Jumpravas, Madlienas un Taurupes pagastu bibliotēkās, kā arī Jumpravas 

pamatskolas un Ogres sākumskolas bibliotēkās.  

 
21.att. Krājuma veidošanai pieejamais finansējums Ogres reģionā (eiro) 

 

 
22.att. Krājuma papildināšanai izlietotais finansējums uz vienu iedzīvotāju Ogres reģionā (eiro) 

Kā redzams 21. un 22.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai reģionā kopumā ir 

palielinājies, bet rēķinot uz 1 iedzīvotāju ieguvums ir neliels - + 0,01 EUR, jeb 0,66%. 
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23.att. Finansējums kājuma papildināšanai uz vienu iedzīvotāju Ogres reģiona novados (eiro) 

Kā redzams 23.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai reģiona novadu bibliotēkās uz 

vienu iedzīvotāju palielinājies divos novados – Ogres (+0,02 EUR) un Ķeguma (+0,08 EUR), 

savukārt, Lielvārdes novadā ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī, bet Ikšķiles novada bibliotēkās pat 

samazinājies par 0,07 EUR jeb – 4,38%. Tomēr, neskatoties uz to, ka finansējums krājumam reģionā 

kopumā palielinājies, 12.tabulā uzskatāmi redzams, ka jaunieguvumu skaits ir samazinājies, jo 

iespieddarbu cenas ir palielinājušās. 

Gadi 

Krājuma dati 

2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 22111 20764 19351 

t. sk. grāmatas 12278 11343 9440 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2751 2373 2365 

t. sk. bērniem 2379 2206 2262 

Izslēgtie dokumenti 12879 20206 16979 

Krājuma kopskaits 271769 269158 269973 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,04 0,72 0,7 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,72 3,98 2,97 

12.tab. Ogres reģiona bibliotēku krājuma rādītāji 

 
Gadi 

Datubāze 

2017 2018 2019 

Letonika 2083 3117 11246/6725 * 

News 2807 3674 2666 

13.tab. Ogres reģiona bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums (skatījumi) 

* Aiz slīpsvītras (/) attālināto bibliotēku klientu skatījumi 

0
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2019 1,31 1,53 1,85 2,05
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Elektroniski pieejami informācijas resursi (datu bāzes) bibliotēkās ir nozīmīgs krājuma papildinājums 

informācijas ieguvei. 13.tabula ataino kopējos datus par reģiona bibliotēkās pieejamo datu bāzu 

Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkas News izmantojumu pārskata periodā. Pārskata gadā ir 

ievērojami palielinājies datu bāzes Letonika skatījumu skaits (KISC dati) gan bibliotēkās, gan 

izmantojot attālināto bibliotēku klientu pieeju. 

OCB regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem – reizi mēnesī apkopojot parādnieku sarakstus un ar 

BIS ALISE starpniecību nosūtot brīdinājumus par kavējumu (vairāk lasīt Pielikumā Nr.2). 

Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja atzīst, ka “darbs ar parādniekiem bibliotēkas darbiniekiem 

joprojām ir viens no nepatīkamākajiem, jo nākas saņemt no atsevišķiem lasītājiem nievājošu, pat 

aizskarošu attieksmi, bet, diemžēl, mums tas ir jādara”. 
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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. Bibliotēku darba pamatrādītāji OCB BLN un reģiona bibliotēkās 

Kā redzams 24.attēlā, pārskata gadā no OCB lietotāju kopskaita 20,2 % ir bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam, salīdzinot ar 2018.gadu, bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies 

par 138 (-4,9%). 

 
24.att. OCB BLN lietotāju skaita dinamika no 2016. līdz 2019.gadam 

OCB BLN apmeklējumu skaits atainots 25.attēlā un 2019.gadā samazinājies -2892 (-10%) un 

veido 41.4 % no kopējā apmeklējuma OCB. 

 
25.att. OCB BLN apmeklējumu skaita dinamika no 2016. līdz 2019.gadam 

Izsniegums OCB BLN redzams 26.attēlā un veido 58.8% no kopējā izsniegumu skaita OCB. 

2652

2693

2771

2633

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2016 2017 2018 2019

Sk
ai

ts

Gads

OCB BLN LIETOTĀJI

26851

25336

27862

24970

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

2016 2017 2018 2019

Sk
ai

ts

Gads

OCB BLN APMEKLĒJUMS



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2019.gadā 

34 

 

 
26.att. Izsniegumu skaita dinamika OCB BLN no 2016. līdz 2019.gadam 

Pārskata periodā viens no OCB BLN skaitlisko rādītāju samazinājuma pamatojumiem varētu būt 

saistīts ar to, ka bibliotēka divas nedēļas bija slēgta, kā arī, pārvācoties uz pagaidu telpām, kas ir 

mazākas, nebija iespējams īstenot lasīšanas veicināšanas pasākumus pamatskolas skolēniem, 

pagaidām telpu apjoma ziņā BLN var uzņemt tikai PII audzēkņus vai klases, kas ir ar nelielu skaitu 

skolēnu. Loģiski, ka bērniem (un ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem apmeklētājiem) šinīs telpās ir 

šauri un, līdz ar to, viņi retāk apmeklē bibliotēku. Bet šīs ir tikai pagaidu, bet galvenais - jēgpilnas 

neērtības, kuras atrisinās bibliotēkas jaunā ēka. OCB BLN darba kvalitātes rādītāji redzami 14.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 27,9 

Grāmatu apgrozība 3 

Bērnu literatūras apgrozība 6 

Lasītāja vidējais apmeklējums 9,4 

14.tab. Skaitlisko rādītāju apkopojums OCB BLN, 2019.gads 

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

apkopojums no 2016. līdz 2018.gadam. 

 
27.att. Lietotāju skaita dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2016. līdz 2019.gadam 
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Kopējais bibliotēku lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadu vecumam reģiona bibliotēkās ir samazinājies 

par 33 (-0,5%). Pieaugums ir sekojošās reģiona bibliotēkās - Ikšķiles NCB,  Lielvārdes, Krapes,  

Madlienas, Mazozolu, Menģeles,  Suntažu, Taurupes un Tīnūžu  bibliotēkās. 

Ķeguma novada bibliotēkā 65,3% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši, Lielvārdē 

48%, Jumpravā 52 %, Ķeipenē 46%, Ogresgalā 46% . Mazāks procents bibliotēkas lietotāju bērnu ir 

vietās, kur līdzās nav skolas vai arī bērnu skaits ir ļoti mazs – Tome 12%, Mazozoli 19%, Rembate 

26%, Taurupe 25%. Īpaši samazinās bērnu,  bibliotēkas lietotāju, skaits mazajos pagastos, jo skolnieki 

dodas uz mācībām lielākajās skolās, kas atrodas cita pagasta centrā. Bieži šie bērni neapmeklē arī 

bibliotēku savas skolas mikrorajonā, jo pēc stundām brauc atkal mājās. Krapes bibliotēka cenšas šo 

problēmu risināt, strādājot sestdienās. 

28.attēlā redzams, ka izsniegumu skaits Ogres reģiona bibliotēkās kopumā samazinājies par 13056 

(-9%). Konkrēti samazinājums ir 13 bibliotēkās. Bērni lasa arvien mazāk, nav preses izdevumu 

piedāvājuma pusaudžiem. Daudziem lasīšanu aizstāj internets. 

 

28.att. Izsniegumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2016. līdz 2019.gadam 

29.attēls uzskatāmi parāda, ka kopējais apmeklējums reģiona bibliotēkās samazinājies par 6562 (-

8%). Samazinās datorlietotāju skaits, jo internets ir sasniedzams gandrīz katrā ģimenē. Pagastos 

samazinās iedzīvotāju skaits. 

 

29.att. Apmeklējumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2016. līdz 2019.gadam 
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Tomēr daudzās reģiona bibliotēkās bērnu un jauniešu bibliotēkas apmeklējums veido ievērojamu daļu 

no kopējā apmeklējuma: OCB 43%, Ķegums 73%, Jumprava 53%, Laubere 61%, Lāčplēsis 50%. 

Kopumā no visu lietotāju apmeklējuma skaita bērni un jaunieši ir 41,6%. 

7.2. Konsultatīvā darba organizācija 

OCB 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 tiek informēti par aktualitātēm darbā ar bērniem un 

jauniešiem, iepazīstināti ar atziņām no LNB organizētajām konferencēm bērnu bibliotēku 

speciālistiem.  

2019.gadā vērtīgas nodarbības “Bibliotēkas darbība un lietpratībā balstīta jaunā satura īstenošanā 

izglītībā” organizēja LNB. Tās vadīja Rolands Ozols (Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” 

valdes priekšsēdētājs). Semināru laikā kolēģi tika iepazīstināti ar aktuālajām pārmaiņām izglītībā un 

bibliotēkas atbalsta iespējām skolai, pedagogiem un skolēniem pārmaiņu procesā. 

Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 18.konferences “Efektīvi komunikācijas 

līdzekļi un mūsdienīgas prezentācijas prasmes 21.gadsimta bibliotēkā” dalībnieces no Ogres reģiona  

iepazīstināja kolēģes ar gūtajiem iespaidiem un atziņām. 

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

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

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 15-47% 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 neparādās 4.-6.klašu un pusaudžu literatūras iegādei 

iztērētais finansējums. Šie rādītāji proporcionāli atšķiras no literatūras iepirkuma pieaugušajiem, bet 

tiem būtu jānodrošina ar literatūru reālais lietotāju - bērnu skaits bibliotēkās. Reģionā kopumā ir 46% 

bibliotēku lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, 41,6% no kopējā apmeklējuma ir bērnu 

apmeklējums, 36,8 % veido izsniegums bērniem. 

Reģiona bibliotēkās aktuāli ir iegādāties dažādas spēles un rotaļlietas, kā arī grāmatiņas, ar kurām ir 

iespējams darboties – puzles, skaņu un lodziņu grāmatas, kas piesaista uzmanību, īpaši, bērnudārza 

un sākumskolas audzēkņiem un veicina kvalitatīvu bērnu brīvā laika pavadīšanu. 
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Pārskata periodā reģiona bibliotēkas savus krājumus papildināja ar dažādu projektu palīdzību: 

Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” Madlienas bibliotēka kopā ar iedzīvotāju 

grupu “Radošie vecāki” guva atbalstu projektam "Jauniešu istaba" (vairāk 9.nodaļā) 

 

 

 

 

 

 

30.att. “Jauniešu istaba” Madlienas bibliotēkā 

       

31.att.Šaha spēle jaunizveidotajā dārzā pie Lauberes pagasta bibliotēkas. 

OCB BLN atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai veido 47% 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 viszemākajām cenām, bez maksas piegādājot grāmatas bibliotēkai. 2019.gadā 

BLN krājums papildināts arī ar dažādām spēlēm 200 EUR apmērā. 

2019.gadā OCB BLN krājums papildināts par 923 (732 grāmatas) eksemplāriem, norakstīti 1615 

izdevumi (1612 grāmatas). 2019.gadā krājums papildināts arī ar 79 izdevumiem svešvalodās. 67% 

no OCB BLN krājuma ir papildināts ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem adresētajiem 

izdevumiem, 22% veido nozaru literatūra. Periodisko izdevumu – jaunieguvumu skaits, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, samazinājies par 27%, jo nav preses piedāvājuma 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. 2019.gadā projektu laiks skolās bija saplānots labāk, vairs 
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nebija visa 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, regulāri OCB BLN 

lasītavā tiek piedāvāti erudīcijas konkursi par dažādām tēmām. 2019.gadā īstenotie konkursi:  

- Aizraujošais ziemas sports 

- Internets - draugs vai drauds 

- Iepazīstot Latvijas putnus 

- Visi pavasari gaida 

- Vasaras prāta mežģi 

- Dabas spēles J.Baltvilka darbos 

- Izzini dabas parādības 

- Par Latviju gan nopietni, gan jautri 

- Ziemassvētku kamanās apkārt pasaulei 

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. E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas otro klašu audzēkņi 2019.gada februārī nopietni 

iepazina Lielvārdes pilsētas bibliotēku „Bibliotēku rallijā” un attīstīja savas informācijas meklēšanas 

iemaņas. 

Pārskata gadā noslēdzās iepriekšējā gadā uzsāktā aktivitāte Lielvārdes pilsētas bibliotēkā “Lasīsim 

kopā ar suni”, kas pārtapa projektā ”Zooterapija bērnu attīstībai un veselībai” un otrajā pusgadā tika 

īstenots, bibliotēkai sadarbojoties ar Lielvārdes novada sieviešu biedrību “Iespēja” (projektu atbalsta 

Lielvārdes novada pašvaldība). Nodarbībās iesaistītie dzīvnieki ( ne visi vienlaikus): suns - Deisy (Īru 

sarkanbaltais seters), kaķis – Karlsons (bezšķirnes), Gena - bārdainā agāme, Migla - Āfrikas 

pundurezis, Emo – sarkanausu bruņurupucis, Amerikas skudru saime un Ahatina albino gliemeži 

(32.attēlā). 
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32.att.Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bērni ar nodarbībās iesaistītajiem dzīvniekiem. 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes OCB BLN  

OCB BLN pārskata gadā īstenojusi 123 pasākumus PII iestāžu audzēkņiem, 23 konkursus lasītavas 

apmeklētājiem, 29 pasākumus skolu auditorijai, 9 nodarbības Pūces skoliņai, 9 konkursus ģimeņu 

atbalsta Dienas centrā, 40 izstādes lasītavā. 

Bērnus piesaistīja dažādie konkursi, kurus piedāvāja Ogres CB bērnu lasītava. Katru mēnesi 

skolēni iesaistījās radošajos un erudīcijas konkursos, radošajās darbnīcās bērni darbojās katru 

dienu (33.,34.,35.attēlā). 

    

 

33.,34.,35..att. OCB BLN apmeklētāju radošie darbi  

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 komiksu “Internets - draugs vai ienaidnieks” (36.attēlā). 
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36.att. OCB BLN apmeklētāju zīmētie komiksi “Internets – draugs vai ienaidnieks” 

Valodas dienā ikviens lasītavas apmeklētājs iesaistījās glītrakstīšanas konkursā “Valodas ceļš”. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā tika lasīti fragmentu no Rozentāles L. grāmatas “Dāvana 

Latvijai”(37.attēlā). 

 

37.att. PII nodarbība OCB BLN 

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

skoliņa" 2018./2019. gada sezona. Tikšanās ar bērniem notika katra mēneša pēdējā sestdienā. 

Nodarbības regulāri apmeklēja desmit bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Rudenī nodarbības 

turpinājās, iesaistoties jauniem dalībniekiem. 

 

38.att. OCB izveidotais “Pūces skoliņas” simbols pūcīte. 

Pārskata gadā OCB BLN turpināja aktīvi darboties, iesaistot PII projektā “Izzini pasauli”.  



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2019.gadā 

41 

 

Šis bibliotēkas projekts darbojas jau 9.gadu. Ja sākumā tajā iesaistījās tikai viens bērnudārzs, tad 

tagad interesi par nodarbībām izrādīja visas Ogres pilsētas PII. Nodarbības čakli apmeklēja visi 

pilsētas bērnudārzi. Novadītas 123 nodarbības, kas ir par 25 vairāk kā iepriekšējā gadā. Visaktīvākie 

bija PII “Cīrulītis” un “Dzīpariņš” audzēkņi, kuru grupas apmeklēja visas nodarbības. Katru mēnesi 

tika piedāvātas divas dažādas sarunu tēmas, kas atbilst bērnudārzu mācību programmai. Tās 

sagatavotas atbilstoši bērnu vecumposmam, balstoties uz jauno  kompetenču pieeju. Nodarbību “Es 

mīlu Latviju” apmeklēja 12 grupas. 

PII “Saulīte” bibliotēkas darbinieces apmeklēja katra mēneša trešajā trešdienā un piektdienā. 

Nodarbības novadītas 2 latviešu un 4 krievvalodīgo grupām. PII “Cīrulīša” un “Sprīdītis” 4 grupas 

tika apmeklētas 2 reizes mēnesī. 

 

39.att. OCB BLN vadītāja vada nodarbību PII “Cīrulītis” 

Darbs dod gandarījumu, jo beidzot nodarbības un dodoties uz 1.klasi, bērni ir zinoši un lasīt griboši. 

Šis darbs ir regulārs un sistemātisks, tāpēc ir gaidāmie rezultāti neizpaliek. 

 

40.att. PII audzēkņi ar saņemtajiem OCB BLN diplomiem 
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Ogres skolu pedagogi labprāt iesaistījās bibliotēkas piedāvātajās literatūras stundās par latviešu un 

ārzemju rakstniekiem. Visi 1.klašu skolēni iepazinās ar M.Stārastes daiļradi. 6.klašu audzēkņi 

iepazinās ar grāmatām angļu valodā. Par latviešu folkloru un rakstu zīmēm savas zināšanas 

papildināja arī Jaunogres vidusskolas (mācības notiek krievu valodā) audzēkņi. 

Pieprasījumi novadīt nodarbības bija par visdažādākajām tēmām: 

 Latvju zīmes 

 Latviešu folklora 

 Draudzības tēma latviešu autoru darbos 

 Mana pilsēta Ogre 

 Kā top maize u.c. 

Populārs lasītāju vidū ir projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Gandarījumu deva saņemtā 

atzinība no LNB. 

Ieguvām arī pateicību par atsaucību un lasītprieka veicināšanu, iesaistot bērnus Zvaigznes ABC 

projektā “Lasīšanas stafete”. Lasītāji mūsu bibliotēku bija minējuši kā draudzīgāko lasītājam. 

Iekļuvām TOP 10 bibliotēku skaitā. 

 

- 41.att. OCB BLN vadītāja I.Skrebele lasītājam draudzīgāko bibliotēku vidū  

OCB BLN koordinēja “Skaļās lasīšanas sacensību”, kurā piedalījās audzēkņi no 5 Ogres reģiona 

skolām. Mūsu izvirzītā kandidāte LNB noslēguma sacensībā ieguva 3.vietu valstī. 
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42.att.“Skaļās lasīšanas sacensību” Ogres reģiona fināls 

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 Madlienas bibliotēkas jauniešu istabai. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         43..att. Madlienas bibliotēka jauniešu istaba, 44.att. Bērnu stūrītis Rembates bibliotēkā. 

Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījušās 17 Ogres reģiona bibliotēkas, tai skaitā – 4 

skolu bibliotēkas. Katrā no tām tiek organizēti noslēguma pasākumi. 

Jūnija sākumā visi čaklākie Krapes pagasta bibliotēkas mazie un lielie lasītāji devās ekskursijā uz 

Aizkraukles pilsētas muzeju ”Kalnaziedi” un Aizkraukles pagasta pastāvīgo ekspozīciju “Padomju 

gadi”. Šī ekskursija bija kā balva “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēgumā. Bērniem ļoti patika 

muzejā “Kalnaziedi” spēlēt  senās rotaļas un spēles, bet Aizkraukles pagasta pastāvīgajā ekspozīcijā 

skatīt, izmēģināt dažādas lietas, ko agrāk sadzīvē un rotaļās  izmantoja viņu vecāki un vecvecāki. 
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Februārī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” Lielvārdes bibliotēkas eksperti tikās ar mākslinieci 

Agiju Staku. 

Ciemos pie čaklajiem Ikšķiles lasītājiem bija atbraukušas žurnāla “Ilustrētā Junioriem” galvenā 

redaktore  Līva Romane un galvenās redaktores vietniece Agnese Dzene, kuras pastāstīja daudz 

interesantu faktu, kā top žurnāls un  izspēlēja atraktīvu viktorīnu. Katrs dalībnieks saņēma diplomu 

un piemiņas dāvaniņas par centību. 

Bibliotēku nedēļas laikā Jumpravas bibliotēkā notika pasākums “Lasīt ir stilīgi”. 

Muzeju naktī iesaistījās Ciemupes bibliotēka. Ikviens varēja iejusties kāda varoņa tēlā, darboties 

vairākās aktivitātēs, minēt, kādēļ žurnāli salipuši, cik grāmatā lapas un cik smaga ir grāmata, kā arī  

ieskatīties bibliotēkā, kad tur valda neformāla gaisotne.  

Sadarbojoties ar ĢADC, bērni tika aicināti stāstīt spoku stāstus pasākumā “Jociņš spociņš”, bija spoku 

stāstu lasījumi, pieejama baisu grāmatu izvēle no bibliotēkas krājuma, bērni veidoja un zīmēja tēmai 

atbilstošus tēlus, kā arī gāja rotaļās.  

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros, kopā ar Ģimeņu atbalsta dienas centru, Ciemupes bibliotēkā 

norisinājās Krēslas stundas lasījumi par tēmu “Ziemeļvalstu svētki” . Kamēr tika lasīts fragments no 

A.Lindgrēnes  “Pepijas dzimšanas diena”, bērni veidoja dzimšanas dienas tortes gabaliņus, mācījās, 

kā sagatavoties dzimšanas dienai, lokot salvetes, klājot galdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.att. Mazo ciemupiešu veidotais svētku galds Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas rīta pasākumi notika ne tikai Ciemupes, bet arī Lielvārdes, Lāčplēša, 

Mazozolu, Taurupes, Ogresgala, Krapes, Lauberes bibliotēkās. Arī Ikšķiles novada Centrālajā 

bibliotēkā, kad nosvinēti Valsts svētki, diena sākās ar rīta lasījumu, kad uz grīdas tika izklāta sega, 

aizdegtas sveces un lasīts fragments, kā Pepija Garzeķe svinēja savu dzimšanas dienu. Katrs bērns 

tika pie papīra zeķes, ko izkrāsot. 
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46.att. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījums Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 

7.6.1. Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem, māksliniekiem Ogres reģiona bibliotēkās 

Pavasarī Krapes pagasta mazuļi bija aicināti uz tikšanos ar grāmatas “Snīpulītis no Snīpuļciema “ 

autori Lauru Vinogradovu. Bērni klausījās grāmatas autores stāstījumā, gāja rotaļās un darbojās 

radoši, gatavojot grāmatiņu un karodziņu virteni, neizpalika arī mielošanās ar māmiņu sarūpēto 

biezpiena kūku un limonādi. 

Vairākas tikšanās ar autoriem pārskata periodā saviem lasītājiem sarūpēja arī LdNKC Lielvārdes 

pilsētas bibliotēka. Janvārī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas klašu mazajiem lasītājiem 

bija interesanta tikšanās ar rakstnieci Inesi Valteri, kura iepazīstināja skolēnus ar savu jauno grāmatu 

“Pasakas ģimenei”. 

Februārī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas septītās klases tikās ar  novadnieci, rakstnieci un tulkotāju 

Dainu Ozoliņu. 

Septembrī PII “Pūt, Vējiņi” audzēkņiem bija iespēja aktīvi darboties kopā ar dzejnieci un rakstnieci 

Eviju Gulbi, kura bija ieradusies pie bērniem ar savu “Dzejoļu veikalu” (VKKF atbalstītais projekts). 

Arī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā septembrī izskanēja Dzejas dienas, jo pie 5. un 6.klašu 

audzēkņiem ar dzejas darbnīcu “Rīmējas un līmējas” viesojās rakstniece Inese Valtere. 

Oktobrī Lielvārdes pamatskolas sestklasnieki tikās ar rakstnieku, mākslinieku, producentu, grāmatu 

sērijas “Mežonīgie pīrāgi” un leļļu filmu “Avārijas brigāde” autoru Māri Putniņu. Jaunieši uzzināja 

daudz par grāmatu un filmu tapšanu, kā arī par sava ceļa atrašanu dzīvē (VKKF atbalstītais projekts). 

LdnKC struktūrvienība “Lēdmanes bibliotēka” uz tikšanos ar jaunajiem lasītājiem uzaicināja 

mākslinieci Liliju Berzinsku.  Rakstniece stāstīja par grāmatu tapšanu, par grāmatu ilustrēšanu un 

lasīja fragmentus no grāmatas „Skelets skapī”.  

Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkas jaunie lasītāji tikās ar rakstniecēm Inesi Valteri un Eviju 

Gulbi. 
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47.att.Lauberes pagasta bibliotēkas jaunie lasītāji ar rakstnieci Inesi Valteri 

17.oktobrī skolēnu un bērnu pilnā Ikšķiles tautas nama zālē rakstnieks Juris Zvirgzdiņš tikās ar saviem 

lasītājiem. 

 
48.att.Juris Zvirgzdiņš ar jaunajiem lasītājiem Ikšķilē. 

Bibliotēkas cenšas sarūpēt mazajiem lasītājiem arī pārsteigumus. Tas izdevās Madlienas bibliotēkai. 

Bibliotēkas logā divas nedēļas pirms Ziemassvētkiem tika demonstrētas projekcijas, kurās darbojās 

gan rūķi, gan Ziemassvētku vecītis, gan dažādi zvēriņi. Katru vakaru no 16.00 – 18.00, kad satumst, 

zem bibliotēkas logiem pulcējās daudz bērnu (49.attēlā). 

 

49.att.Videoprojekcija Madlienas bibliotēkas logā. 
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7.6.2. Dažādi konkursi un radošās darbnīcas bērniem reģiona bibliotēkās 

Pārskata periodā Taurupes pagasta bibliotēkā notikuši zīmējumu konkursi: „Grāmatu Karaliene 

2019”, „Kovārnis korī”- J. Peteram – 80, ,, Āboli manā dārzā”.  

Ciemupes bibliotēkā jau par tradīciju kļuvis  ātrlasīšanas konkurss, kas tiek organizēts Starptautiskajā 

Lasītprasmes dienā. 

Īpaši iecienītas ir radošās darbnīcas, patīkami, ka arvien vairāk vecāki darbojas kopā ar bērniem.  

 

50.att.Bērnudārza sagatavošanas grupiņa nodarbībās Madlienas bibliotēkā 

Aprīlī Madlienas bibliotēkā bija tikšanās un radošā darbnīca kopā ar bitenieci Kristīni Kristjansoni, 

kuru pazīst kā gardu kūku cepēju. Ar biškopību viņa nopietni nodarbojas piecus gadus, viņai daudz 

palīdz arī meitas. Kristīne piedāvāja bibliotēkas mazajiem lasītājiem radošās darbnīcas - vaska sveču 

un dekoru izgatavošana, apvienojot tās ar degustācijām un stāstījumu par bitēm un to produkciju. 

Apmeklētājiem bija iespēja pagatavot vaska sveces, izveidot savu bišu vaska smaržiņu, apgūt vaska 

drāniņu pagatavošanu un nogaršot dažāda veida medu un bišu maizi šokolādē. Rosīgi darbojās gan 

bērni, gan pieaugušie (51.attēlā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.att. Vaska sveču radošā darbnīca Madlienas bibliotēkā 

Ogresgala bibliotēkā notika Sniegpārsliņu un Ziemassvētku zvaigžņu meistarklase, apsveikuma 

kartiņu māmiņai veidošanas radošā darbnīca. 

Mazozolu pagasta bibliotēka regulāri veidoja savu apmeklētāju darbiņu izstādes (52.attēlā). 
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52.att. Bērnu radošie darbi Mazozolu bibliotēkā 

7.6.3. LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka “Lāčplēsis” 

Filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” pārskata periodā notikuši īpaši daudzveidīgi un radoši pasākumi bērniem. 

Noorganizēti 52 pasākumi un izliktas 37 literatūras un radošo darbiņu izstādes.  

Bērni savu brīvo laiku aizpilda, darbojoties radošajās darbnīcās (53.,54.,55.attēls). Tika izkrāsoti 

lukturīši Jāņu vakaram, pīti vainagi, svinēta Miķeļdiena, gatavoti Mārtiņdienas puzuri, sniegti 

koncerti, teātra izrādes, rīkoti jautri un atraktīvi pasākumi, talantu konkursi, viktorīnas, rīkotas galda 

spēļu dienas.  E.Kauliņa vidusskolas jaunāko klašu skolēni darbojas ļoti atraktīvi, bibliotēkā paši 

raksta, mēģina un uzved dažādas lugas, filmē īsfilmas, veido projektus. 

     

53., 54., 55.att. Radošās aktivitātes filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” 

Bērni labprāt piedalās dažādos pasākumos un arī paši labprāt tos organizē, jo īpaši par aktuālajām 

lietām, kas notiek apkārt, piemēram – “Kendama”: meklēja jebkādu informāciju, uzzināja par to pēc 

iespējas vairāk un tad notika aizraujošs pasākums - turnīrs, kurā piedalījās 26 dalībnieki un katram 

līdzi bija ieradušies arī lieli un mazi līdzjutēji, kuri atbalstīja dalībniekus un palīdzēja izturēt 3 spēļu 

kārtas, lai katrā no spēju līmeņiem tiktu noskaidroti uzvarētāji (56.attēls).  
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56.att. Kendamas turnīrs filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” 

Arī vasaras brīvlaikā bērni labprāt nāk uz Lāčplēša bibliotēku. 21.jūnijā notika ielīgošanas pasākums, 

kurā jau no rīta bibliotēkā tapa  skaisti Līgo vainadziņi un galvas rotas, kurus bērni izmantoja 

pēcpusdienas ielīgošanas koncertā. Daudzi darbojās ar lielu aizrautību, jo darīja to pirmo reizi un bija 

priecīgi un gandarīti par paveikto (57., 58.attēls). 

  
57., 58.att. Vainadziņu un galvas rotu radošā darbnīca filiālbibliotēkā “Lāčplēsis”. 
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59 - .62att. Bērnu pašu sagatavotais koncerts „Skaista mana tēvu zeme”. 

Interesants un notikumiem bagāts, daudzu bērnu apmeklēts, izvērtās pasākums „Foto orientēšanās” 

Lielvārdes parka un muzeja apkārtnē. Noslēgumā bija pikniks parkā pie Daugavas ar dažādām 

aktivitātēm. Bibliotēkas darbinieces iepriecināja bērnu atsaucība un darboties prieks. 

     

63., 64.att.„Foto orientēšanās” un noslēgums pie Daugavas 

Lāčplēša bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar PII „Pūt, Vējiņi”, kur vecākās grupiņas labprāt 

piedalās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”. 2019.gadā kopā piedalījās 78 žūrijas eksperti. 

Bērnudārza bērni ļoti gaida, kad „Burtu tārpiņš” dodas ciemos ar jaunākajām bērnu grāmatām.  

Rosīgs un darbīgs ir gada pēdējais mēnesis, kad bibliotēkā sāk darboties Ziemassvētku rūķu darbnīca. 

Bērni gatavo dekorācijas un rada Ziemassvētku noskaņu bibliotēkā un gatavo apsveikumus, un paši 

tos nogādā mūsu čaklākajiem un vientuļajiem lasītājiem.  

Daudz dažādu aktivitāšu ir pirmskolas vecuma bērniem. Ikviena bibliotēka ir priecīga satikt savus 

mazākos lasītājus. 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

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

pirmskolas izglītības 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. 
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Īpaša uzmanība pievērsta bibliotēkas darba popularizēšanai portālos www.ogresnovads.lv, 

www.ogrenet.lv, www.facebook.com , www.instagram.com .  

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

preses izdevumos un savu bibliotēku sociālo tīklu profilos. 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā. 

Pārskata gadā bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem vērtīga bija ikgadējā pavasara konference 

“Vārds un attēls”, kurā bija interesanta tikšanās un iespēja dzirdēt J.Vīslalanderes pārdomas “Rotaļa 

kā bērna stāsts”. Šādas konferences gaida ikviens bibliotēkas darbinieks, kurš strādā ar bērniem, jo 

tajās tiek gūtas daudz aktuālas informācijas un pozitīvas emocijas.  

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

kurās var gūt interesantas ierosmes, kuras vēlāk popularizēt, ieteikt reģiona bibliotēkām. 

Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 18.konferenci Cēsīs “Efektīvi komunikācijas 

līdzekļi un mūsdienīgas prezentācijas prasmes 21.gadsimta bibliotēkā” apmeklēja un kā ļoti būtisku 

un aktuālu novērtēja Ogres CB, Mazozolu un Krapes pagastu bibliotēku speciālistes. Viņas 

noklausījās lekciju par saskarsmi un komunikāciju ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, 

stāstījumu ar praktiskiem ieteikumiem jaudīgas, mūsdienīgas un modernas prezentācijas veidošanā, 

trenēja izrunu un pildīja dikcijas vingrinājumus, kā arī uzzināja vairāk par galda spēļu nozīmi un lomu 

bērna izaugsmē un komunikācijas prasmju uzlabošanā. Ar iegūto informāciju konferences 

apmeklētājas dalījās Ogres reģiona bibliotēku darbinieku seminārā. 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem, to risināšanas ceļi 

Viena no prioritātēm izglītībā ir lasītprasmes attīstīšana skolēniem. Lasītprasme ir strauji regresējusi. 

OCB BLN darbinieces, ilgstoši strādājot ar skolēniem, iesaistot viņus dažādos erudīcijas konkursos, 

ir konstatējušas, ka bērni kļūst pasīvāki, nemāk strādāt ar grāmatu, uzdevumi jādod arvien primitīvāki, 

jo ar sarežģītāku materiālu bērni netiek galā. Neskatoties uz to, ka daudz tiek izmantoti datori, atrast 

nepieciešamo informāciju ir lielas grūtības. Daudz cerību darbinieki liek uz jauno kompetenču 

izglītību, skolu un bibliotēku dziļāku sadarbību, jo bibliotēku iespējas ne visur tiek pilnībā izmantotas. 

Lauberes pagasta bibliotēkā tiek veikts liels darbs, strādājot ar bērnu auditoriju, risinot samilzušās 

uzvedības problēmas, kā arī uzmanības trūkuma un disciplīnas neesamības problēmas. Ir grūti 

sastrādāties ar bērniem, ja viņi nav disciplinēti, ja nemitīgi jāklusina, jāaizrāda. Bērni ir pārpratuši 

savas tiesības, un, diemžēl, nesaprot, ka ir arī pienākumi. Problēmu risināšanā tiek iesaistīts sociālais 

darbinieks, lai pārrunātu problēmas, vai tiek lūgts izrunāt konkrētos jautājumus attiecīgajās ģimenēs. 

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

bibliotēkā. Ikdienā bibliotekāriem jābūt gan pedagogiem, psihologiem un mammām vienā personā. 

Priecē tas, ka nav problēmas ar disciplīnu. 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
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Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas vadītāja atzīst, ka “bērna interesi par grāmatu veicina tas, 

vai/cik daudz vecāki un citi ģimenes locekļi seko līdzi bērna interesēm, iedrošina un motivē tos lasīt. 

Ir jāveicina noturīgas lasīšanas tradīcijas ģimenē. Jāorganizē dažādi pasākumi lasīšanas veicināšanai, 

jāpiedalās dažādos projektos un akcijās, jāievieš jaunas un interesantas darba formas, lai arī vecāki 

kopā ar bērniem apmeklē bibliotēkas”.  
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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. 2019.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.  

Pārskata periodā OCB novadpētniecības darba prioritātes bija OCB esošās ēkas (Brīvības ielā 35, 

Ogrē) dokumentēšana: Foto kluba “Ogre” fotogrāfi piefiksēja pēdējos mirkļus, darba dienas un OCB 

pārcelšanās kadrus no Brīvības ielas 35 uz pagaidu telpām Zvaigžņu ielā 4, tika iemūžināta arī ēkas 

nojaukšana. Rezultātā ir iegūtas vēsturiskas foto liecības. Pirms OCB ēkas nojaukšanas darbiem, 

sabiedrībā radās padziļināta interese par šīs ēkas, kas sākotnēji celta kā bērnudārzs, vēsturi. 

Bērnudārza kādreizējās vadītājas Raisas Černiškovas meita dalījās ar fotogrāfijām no mātes personīgā 

arhīva, kurās fiksēti mirkļi no bērnudārza dzīves. 

Turpināta sistemātiska analītisko ierakstu papildināšana datu bāzē “Novadpētniecība un skolēnu 

darbi”, kā arī autoritatīvo ierakstu veidošana un rediģēšana.  

Pārskata periodā (no 2019.gada augusta) OCB lietotājiem ir ierobežotas iespējas izmantot visu 

novadpētniecības krājumu, tematiskās mapes, bet pieprasītākie novadpētniecības materiāli šobrīd 

atrodas pagaidu telpās Zvaigžņu ielā 4, 2.stāva lasītavā, kur literatūra un dažādi materiāli par novadu 

un tematiskas novadpētniecības mapes ir brīvi pieejamas apmeklētājiem. Daļa novadpētniecības 

krājuma izvietota krātuvju telpās Ogres Mūzikas skolas telpās Brīvības ielā 50 un “Dziednīcā” Meža 

prospektā 9.  

8.1. Novadpētniecības krājums 

Visās 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. Īpašu uzmanību novadpētniecības darbam Ogres novadā velta Ciemupes, 

Ogresgala, Lauberes, Madlienas, Taurupes pagastu bibliotēkas.  

Ciemupes bibliotēka 2019.gadā, sadarbībā ar Ciemupes Tautas namu organizēja pasākumu 

“Ciemupes dzimtu stāsti”, kurā tikās Ciemupes senās dzimtas, lai apzinātu, cik daudz ir izpētīts gan 

dzimtas koks, gan arhīvi, notika dokumentu, attēlu un vēstuļu apskate. Pasākums tika ierakstīts 

diktofonā, lai stāstus saglabātu Ciemupes novadpētniecības vēsturei. Tiek kārtotas iedzīvotāju 

dāvinātās fotogrāfijas, sistematizētas, aprakstītas, kā arī daļa publicētas LNB Digitālajā bibliotēkā 

zudusilatvija.lv. Google Maps veikti papildinājumi ar Novadpētniecības istabu, atjaunināta 

informācija un pievienoti attēli par Ciemupes bibliotēku un Tautas namu.  
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Joprojām bibliotēkā iegriežas cilvēki, kuru radinieki ir dzīvojuši Ciemupē, un vēlas izlasīt grāmatu 

D.Ādams “Atmiņu paradīze”, kuras tapšanā bibliotēka ieguldīja lielu darbu. Nereti tā rezultātā 

bibliotēka iegūst jaunus iedzīvotāju vāktos materiālus, attēlus, vēstules un stāstus.   

Ogresgala bibliotēkā novadpētniecības materiāli par pagastu sakārtoti vairākās mapēs: Dzīve skolā, 

PII “Ābelīte”, Kultūras dzīve pagastā, Ogresgala pagasta bibliotēka, Ogresgala pagasts preses slejās, 

Pagasta cilvēki preses slejās. Sadarbībā ar skolu, bibliotēka ir ieguvusi materiālu par Saulīšu dzimtu, 

kas trīs paaudzēs kopuši zemi, bijuši un ir krietni saimnieki. Skolotāja Zanda Puķāne uzticēja 

bibliotēkai pašas veidotu grāmatu par savas dzimtas vēsturi un par savu darbību izglītības jomā. 

Lauberes pagasta bibliotēkā novadpētniecības krājumā ir grāmatas, pašu veidoti foto diski,  tiek 

turpināts vākt materiālus par bibliotēku un Grāmatu klēti. Novadnieka V.Miķelsona Grāmatu klēts ir 

nozīmīgs, svarīgs kultūrvēsturisks mantojums lauberiešiem. Krājuma rekataloģizācija vēl turpinās..  

Taurupes pagasta bibliotēkā 2019.gads jau tradicionāli aizvadīts spraigā novadpētniecības darbā, 

turpināts darbs ar novadpētniecības materiāliem, izveidota mape „Par Taurupi un taurupiešiem 

2019.gada presē”, papildinātas mapes: Taurupes pagasta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri; Taurupe; 

Taurupes kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskie objekti. Bibliotēkā veidotās materiālu kopas: 

Aderkašu baznīca; Taurupes pagasta bibliotēkas vēsture; Taurupe; Taurupe 1941.g. – 1949.g. 

represētie; Taurupes kultūras pieminekļi; Taurupē pierakstītās tautasdziesmas; Taurupes ģerbonis; 

Taurupes skola, muiža; Piemiņas vieta Taurupē; Māju nosaukumi Taurupē; Par Taurupi un 

taurupiešiem presē no 1986.g. līdz 2019.g.; Par Taurupes pagasta novadniekiem (V.Purvītis, 

K.Kažociņš, R.Bangerskis, P.Sakss, O.Kroders, P.Liepiņš, G.Skrastiņš, M.Rožulapa, u.c.). 

Lielvārdes novadā pie novadpētniecības materiālu apkopošanas aktīvi strādā Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka, filiālbibliotēka “Lāčplēsis” un Lēdmanes pagasta bibliotēka. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā pārskata periodā novadpētniecības materiāli izvietoti lasītavas telpās, 

lai, ienākot bibliotēkā, novadpētniecības fonds būtu labāk pārskatāms. Turpināts novadpētniecības 

dokumentus marķēt ar uzlīmēm – fragmentu no Lielvārdes jostas. Tipogrāfijā iesieti vākos laikraksti 

“Lielvārdes Novada Ziņas” no 2006. – 2018. gadam. Izveidotas tematiskas novadpētniecības un 

novadniekiem – jubilāriem veltītas izstādes. 

Filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” tiek veidotas materiālu kopas par pagasta vēsturi, izglītību, kultūru, par  

novada ļaudīm. Lieliski palīgi un atsaucīgi materiālu vākšanā ir senioru klubiņa dalībnieki.  

Lēdmanes pagasta bibliotēkā 2019.gadā turpināts darbs pie Lēdmanes vēsturisko vietu apzināšanas. 

Vāktas senas iedzīvotāju fotogrāfijas, pierakstītas veco cilvēku atmiņas. Savāktie materiāli, atrodoties 

bibliotēkā, papildinās Lēdmanes pagasta vēstures lappuses. Novadpētniecības materiālus par 

konkrētu vietu vai tēmu izmanto vidusskolēni un mācību iestāžu audzēkņi, rakstot zinātniskus 

pētījumus.  
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Ķeguma novadā lielu ieguldījumu novadpētniecības darbā veic Ķeguma novada bibliotēka un Tomes 

bibliotēka. 

Ķeguma novada bibliotēkā  novadpētniecības krājums uzglabāts mapēs: Mūsu cilvēki; Dabas un 

apskates objekti; Nozīmīgi notikumi; Sasniegumi; Iestādes un organizācijas; Biedrības un 

mākslinieciskie kolektīvi; Izglītība un sports; Laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas”. Bibliotēkā 

saglabāti visi pašvaldības laikraksta numuri no tā iznākšanas brīža 1992.gada maijā; bibliotēkas gada 

pārskati un pasākumu-notikumu uzskaites burtnīcas, Ķeguma novada teritorijas plānojums, Ķeguma 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija,  pašvaldības gada pārskati.  

Tomes bibliotēkā ir bagātīgs krājums ar dažādas tematikas novadpētniecības materiāliem, bet lielākā 

uzmanība tiek veltīta R.Ezeras un J.Osmaņa daiļradei un viņu paveiktā pētījumiem, publikācijām. 

2019.gadā tika apkopota bibliogrāfiska informācija par I.Jurkonu. 

Savukārt, Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 2019.gadā tika izstrādāta novadpētniecības darba 

koncepcija un izveidots novadpētniecības materiālu krājums: Rakstnieku novadnieku grāmatu 

krājums; Personāliju mapes par novadniekiem (gleznotājiem, scenogrāfiem, režisoriem, 

sabiedriskajiem darbiniekiem); Izveidots un papildināts novadnieku kalendārs; Tiešsaistes 

novadpētniecības resursu (vietējie, reģionālie, nacionālie) popularizēšana bibliotēkā. Ikšķiles NCB 

lasītavas telpās novadpētniecības materiālu krājums izvietots gan tematiskās mapēs, gan izvietoti 

iespieddarbi, kuru autori ir novadnieki. Pārskata periodā lietotājiem  bija pieejamas 35 mapes par 

novada māksliniekiem, rakstniekiem, citām nozīmīgām personām, kuru dzīve un darbība saistīta ar 

Ikšķiles novadu. 

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 

Novadpētniecības krājums bagātīgi papildināts gan ar fotogrāfijām, stāstiem, gan ar  autoru darbiem, 

kuri OCB rīkojuši savu grāmatu atvēršanas svētkus, kā arī privātpersonu dāvinājumiem. 2019.gadā 

OCB krājumu papildināja Ogres novada Literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” dalībnieku 

grāmatas: Ilgas Rēdmanes dzeja “Noskaņu atspulgi”, Ulda Prancāna dzeja “Laika aizvilnī”, Zinas 

Budahas grāmata "Ticot un mīlot" un Skaidrītes Loginas grāmata “Pie ezera”. Novadniece Anna 

Kudeiko OCB dāvināja grāmatu “Vaboles vidusskolai – 100”. 

Turpināta iedzīvotāju atmiņu apkopošana. 2019.gadā tika veidoti audioieraksti, kur brīvā atmosfērā, 

nerediģētās sarunās ogrēnieši dalījās savās atmiņās. Projekta rezultātā papildināta OCB 
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novadpētniecības kolekcija ar sešiem audio ierakstiem, kas iegūti sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” 

ietvaros:  

Ogrēnietes Rita Rābes stāsts par bērnību un savu dzimtu Ogres novada Madlienas pagastā; 

Saimnieces Ritas Rābes stāsts par piedzīvoto dažādos Godos un pasākumos; 

Ogrēnietis Nikolajs Sapožņikovs dalās savās atmiņās par darbu Ogrē, stāsta par Ogres novada vēsturi 

un attīstību; 

Daiņa Volda Zaica stāsts par savu dzīvi un darba pieredzi, “stūrējot” Ogres Centrālās bibliotēkas 

bibliobusu; 

Rutas Iranovičas atmiņu stāsts par Ogres novada bibliotēkās nostrādāto darba mūžu; 

Rutas Iranovičas stāsts par problēmām un risinājumiem, ceļot iedzīvotāju kooperatīva māju 

20.gadsimta septiņdesmitajos gados Ogrē. 

Visi stāsti ir pieejami OCB mājaslapā http://www.ocb.lv/novadpetnieciba/ogreniesi-stasta-un-rada/ . 

2019.gadā BIS ALISE turpināta novadpētniecības mapju aprakstu veidošana, tās tiek sistemātiski 

rediģētas, papildinātas un veidotas jaunas. 

Tiek saglabāti Ogres novada laikrakstu izdevumi.  

Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par visu Ogres reģionu: 

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem. 

8.2. Uzziņas, novadpētniecības darba popularizēšana 

Nozīmīga loma novadpētniecības popularizēšanā ir uzziņu darbam. Novadpētniecības krājuma 

materiālus aktīvi izmanto bibliotēku sadarbības partneri, taču nemainīgi galvenie novadpētniecības 

krājuma izmantotāji joprojām ir skolēni un studenti.  

OCB pārskata periodā apjomīga uzziņa sniegta Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas 

draudzes prāvestam Konstantīnam Bojāram. Silvijai Siliņai no Līvānu novada Jersikas pagasta 

sniegta uzziņa par Ogres Tautas teātra izrādēm "Brēmenes muzikanti" un "Dželsomino Melu zemē", 

kurās ir spēlējuši viņas māsas bērni: Jana Iesalniece un Juris Iesalnieks. Sniegti precizējumi par 

prozaiķi un dramaturgu  Jāni Aneraudu, kas  dzimis Ogrē. Sagatavots materiāls par OCB vēsturi 

Ogres novada pašvaldības vadībai, lai prezentētu paveikto jaunās OCB ēkas būvniecībā pagājušā gada 

17.decembrī Ogres novada uzņēmēju forumā “Ceļojums uz Ogri”. Sagatavoti materiāli Ogres novada 

domes vajadzībām par atjaunoto  kafejnīcu "'Pie Zelta liepas", OCB ēkas Brīvības ielā 35 

vēsturiskajiem faktiem. Sniegta uzziņa par Armandu Melnalksni. Sagatavota bibliogrāfiskā uzziņa 

Ogres novada kultūras centra direktorei Antrai Purviņai “Publicētie raksti par Ogres novada Kultūras 

centru laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” no 2014.gada janvāra -2019.gada 19.martam”. Sagatavoti 

materiāli par Ogres Mūzikas skolu, kas šī gada rudenī svinēs savu 60 gadu jubileju.  Pārskata periodā 

sniegtas uzziņas: par sportistiem Ogrē, par sanatoriju “Ogre”, ēku arhitektūru, arhitektiem, kultūras 

iestādēm un amatieru kolektīviem, pasākumiem, tradīcijām, kādas bijušas Ogrē.  

http://www.ocb.lv/novadpetnieciba/ogreniesi-stasta-un-rada/
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Novadpētniecības materiāli aktīvi izmantoti uzziņu sniegšanā, izstāžu veidošanā. 

Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā visiem pagasta viesiem, kuri ieradušies arī bibliotēkā, tiek 

popularizēta novadnieka V.Miķelsona  Grāmatu klēts, pārsteidzot viesus ar krājuma bagātību un 

daudzveidību. 2019.gada  martā  Latvijas Radio-1 žurnāliste Zane Lāce, raidījuma  “Vietu lietas - 

Latvijas pērles” veidotāja, meklēja “pērles” mūsu tautas kultūrvēsturē. Lauberē tās tika atrastas 

“Grāmatu klētī“, par to tapa arī raidījums. Arī TV-24 kanāla žurnālists Andžejs Reiters, kurš ar savu 

komandu viesojās Lauberē, uzņēma sižetu jaunizveidotajā  dārzā - Raiņa un Aspazijas saulainajā 

stūrītī un Grāmatu klētī. Sadarbībā ar Ogres tūrisma un informācijas centru, ieskenēti un nosūtīti 

materiāli par Grāmatu klēti, lai nākotnē to varētu iekļaut  Ogres novada tūrisma maršrutā. 

Taurupes pagasta bibliotēkā novadpētniecības krājums popularizēts – izstādēs un pasākumos: 

“Komunistiskā genocīda upuru piemiņai”; “ Novadnieku kalendārs – pavasara sniega gleznotājs 

V.Purvītis”; “Taurupes novadniekam, aktierim – I.Skrastiņam – 78 “; ”Romāna ,,Taurupē – viss kā 

Latvijā” autoram M. Krieviņam – 110”; “G.Selgam – Taurupes dziesmas ,, Zaļā kļava” autoram – 

90”. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” 2019.gadā notikušas 8 senioru klubiņa 

sanākšanas, kurās tiekas aptuveni 14 seniori, kuri ir atsaucīgi novadpētniecības materiālu dāvinātāji 

bibliotēkai. Bibliotēkā viesojušies dažādi novada ļaudis ar dzimtas stāstiem, papildinot tos ar  

fotogrāfijām un vēsturiskiem dzimtas dokumentiem.  

2019.gada vasarā (augustā) Lēdmanes pagasta bibliotēkas vadītāja iepazīstināja velopārgājiena 

dalībniekus ar Lēdmanes pagasta teritoriju, kurā reiz atradās Lēdmanes muiža. 

Ķeguma novada bibliotēka 2019.gadā, sadarbībā ar Pensionāru biedrību, sāka pierakstīt vai ierakstīt 

diktofonā vecāko ķegumiešu stāstījumus par vēsturiskām vietām un cilvēkiem. Iegūtos materiālus 

bibliotēkas darbinieki apstrādā un saglabā novadpētniecības krājumam. Tā iespējams iegūt unikālu 

materiālu, kas nav atrodams nevienā grāmatā, bet ir konkrēta cilvēka pieredzēta un piedzīvota 

vēstures liecība par Ķegumu, iedzīvotājiem, apkārtni u.c. 

Ikšķiles NCB aktīvi tiek organizēti tematiski pasākumi, kas veltīti novadpētniecībai. Populāras ir 

izstādes bibliotēkas lasītavā, kas veltītas novadniekiem – jubilāriem. 2019.gadā tika organizēts 

vērienīgs pasākums, kas veltīts novadniecei, rakstniecei Norai Ikstenai viņas 50 gadu jubilejā. Plašāk 

publikācijā https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jubilare-nora-ikstena-ikskilei-esmu-loti-

pateiciga-par-ka-seit-varu-kas-es-esmu. Kā nozīmīgu aktivitāti jāatzīmē, 2019.gadā pēc bibliotēkas 

iniciatīvas uzsāktais darbs pie ievērojamāko novadnieku biogrāfiju digitālās versijas veidošanas 

Ikšķiles interneta vietnē ikskile.lv, sadaļā - Novadpētniecība – Biogrāfijas. 

https://www.ikskile.lv/lv/kultura/novadpetnieciba Personāla resursu trūkuma dēļ, darbs notiek lēni. 

2020.gadā tas tiks pabeigts, klāt pievienojot arī bibliogrāfijas. Darbs notiek sadarbībā ar OCB 

novadpētniecības speciālistiem.  

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jubilare-nora-ikstena-ikskilei-esmu-loti-pateiciga-par-ka-seit-varu-kas-es-esmu
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jubilare-nora-ikstena-ikskilei-esmu-loti-pateiciga-par-ka-seit-varu-kas-es-esmu
https://www.ikskile.lv/lv/kultura/novadpetnieciba
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OCB 2019.gadā izveidotas 26 novadpētniecības izstādes. 

Informāciju par pasākumiem, izstādēm publicējam OCB mājas lapā  www.ocb.lv , Ogres novada 

pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv , kur tā tiek iekļauta kopējā kultūras pasākumu kalendārā, 

kā arī portālā www.ogrenet.lv , un Ogres novada pašvaldības izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis” 

http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/ . 

Izveidojusies laba sadarbība ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju izstāžu un pasākumu organizēšanā.  

Ogres pilsētas svētku ietvaros bibliobusā bija skatāma ar muzeju kopīgi veidotā izstāde “Dzīve ir 

Kino un Kino ir Ogrē” par Ogres Kinoteātra vēsturi, kur filmu afišas bija no muzeja krājuma. 

Apgūstot bibliotēkas pagaidu telpas Zvaigžņu ielā 4, radās interese par ēkas vēsturi, sadarbojoties ar 

Ogres Vēstures un mākslas muzeju, tika iegūti vēsturiskie materiāli, būvatļaujas, plāni  par 1937.gadā 

celto Elenas Krasovskas vasarnīcu, rezultātā izveidojot izstādi “Zvaigžņu ielas 4 zibšņi”.  

Muzeja darbinieki piekrita sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju nākamajam ERAF 

digitalizācijas projektam, kur Industriālā mantojuma digitālajā kolekcijā plānots iekļaut uzņēmumus 

arī no Ogres novada. 

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 25 pasākumiem, 9 īstenoti 2019.gadā (15.tabula). Katram pasākumam tiek veidota 

atbilstoša tematiskā izstāde.  

Nr. 

p. 

k 

Notikums, Laiks  Autors, Nosaukums, 

dalībnieki 

Piezīmes 

1. 

(17.) 

Ziemassvētku apsveikumu 

izstāde, 03.12.2018. – 

31.01.2019.  

Ogres novada kultūras centra 

sieviešu kora “Rasa” 

dalībnieki  

“Pašu radīts sirds siltums” 

Izstāde skatāma līdz 

31.01.2019. 

2. 

(18.) 

Grāmatas atvēršanas svētki, 

26.01.2019. 
Uldis Prancāns  

“Laika aizvilnī”  

Dzeju lasa autors, dziesmās to 

ieskandina Ķeguma 

ģitārstudijas vadītāja D. 

Priedoliņa un Ogres mūzikas 

skolas pedagoģe  

M.Bogdanova. 

3. 

(19.) 

Tikšanās ar rakstnieci, 

02.02.2019. 

Tikšanās ar rakstnieci Laimu 

Kotu (līdz 2012.gadam - 

L.Muktupāvela) 

Pasākuma laikā skatāma 

ekspresizstāde par autori un 

viņas darbi. 

4. 

(20.) 

Muzikāla dzejas 

pēcpusdiena, 

07.03.2019. 

Artūrs Mangulis  

“Pavasara vējos lai saulstars 

sasilda tevi!” 

Literārās apvienības 

"Sirdsdoma" dalībnieki 

A.Manguļa 

koncertprogramma, veltīta 

sievietēm (dzeja un dziesmas 

ģitāras pavadījumā) un 

“Sirdsdomas” autoru dzejas 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/
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lasījumi. 

5. 

(21.) 

Muzikāla dzejas pēcpusdiena 

un grāmatas atvēršana, 

06.04.2019. 

“Ticot mīlestībai” 

Zina Budaha prezentē savu 

grāmatu “Ticot un Mīlot” 

Dzeju lasa autore, K.Krastiņa 

muzikālais pavadījums. 

Pasākuma laikā skatāma 

ekspresizstāde par autori un 

viņas darbi. 

6. 

(22.) 

Dzejas dienu pasākums, 

12.09.2019. 
“Dzeja uzzied Zvaigžņu 

ielā” 

Ogres skolu skolēni un 

literārās apvienības 

"Sirdsdoma" dalībnieki 

  

Ogres tehnikuma, Ogres 

sākumskolas, Jaunogres 

vidusskolas skolēni lasa savu 

un citu autoru dzeju, 

muzikālais pavadījums: 

A.Mangulis un M.Bogdanova. 

“Sirdsdomas” autoru dzejas 

lasījumi. 

7. 

(23.) 

Informatīvi-izglītojoša 

tikšanās, 24.10.2019. 
Raivis Bernāns “Cilvēks 

rada visu pats savā dzīvē!” 

Tikšanās ar ogrēnieti, 

praktisku dzīves skolotāju 

personībai, attiecībām, 

biznesam un veselībai. 

8. 

(24.) 

Radošo darbu lasījumi, 

28.11.2019.  
“Andrejdienas zīmēs 

raugoties” 

Ogres skolu  skolēni un 

literārās apvienības 

"Sirdsdoma" dalībnieki  

Ogres tehnikuma, Ogres 

sākumskolas, Jaunogres 

vidusskolas, Ogres mūzikas 

skolas skolēni lasa savu 

daiļradi un sniedz muzikālus 

autordarbu priekšnesumus. 

“Sirdsdomas” autoru dzejas 

lasījumi. 

9. 

(25.) 

Dzejas pēcpusdiena Adventa 

noskaņās un grāmatas 

atvēršana, 07.12.2019. 

“Pretī gaismai”,  

Skaidrītes Loginas grāmatas 

“Pie ezera” atvēršana  

 Literārās apvienības 

"Sirdsdoma" dalībnieki 

Dzeju lasa autore, Ogres 

mūzikas skolas audzēkņu 

muzikālais pavadījums. 

“Sirdsdomas” autoru dzejas 

lasījumi. 

15.tabula Pasākumu cikla „Ogrēnieši rada un rāda” 2019.gada notikumi 

Novadpētniecības materiāli bibliotēkās tiek pieprasīti regulāri, un pasākumi, saistībā ar 

novadniekiem, tiek apmeklēti ļoti aktīvi, jo ir liela interese par savējiem, par viņu sasniegumiem. 

Neatņemama novadpētniecības darba sastāvdaļa ir sadarbība ar novada cilvēkiem, interesējoties par 

attiecīgā temata foto vai cita veida materiālu apkopošanu. Veiksmīga sadarbība ar jau esošajiem 

partneriem, jāturpina darbs pie jaunu sadarbības partneru apzināšanas. 

Problēma, ar ko bibliotēkas saskaras novadpētniecības darba jomā, ir jaunu ideju ģenerēšana 

novadpētniecības krājuma popularizēšanā. Lai gan tiek organizēti dažādi tematiskie pasākumi, kurus 

apmeklē skolēni, pensionāri un konkrētā novadnieka paziņu loks, tomēr, dažkārt, trūkst inovatīvas 

idejas, kas spētu piesaistīt arī citus interesentus. Problēmas sagādā arī materiālu digitalizācija, kas 

pagarinātu pieejamo resursu lietošanas ilgumu. Šādu pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkām nav 

pietiekams finansiālais nodrošinājums un personālresursu trūkums. Novadpētniecības materiālu 
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apzināšanā un apkopošanā svarīgi iesaistīt pēc iespējas vairāk vietējās kopienas cilvēku, jo viņu 

pienesums ir nenovērtējams.  

Bibliotēkām jāturpina aktīvi meklēt, apkopot un saglabāt vērtīgos materiālus, kuri vēsta par novada 

kultūrvēsturi, vērtībām un tradīcijām. Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi citu bibliotēku 

novadpētniecības darbā. Regulāri nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas spētu 

atvieglot un uzlabot darbu novadpētniecības materiālu apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā. 
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9. PROJEKTI 

2019.gadā Ogres reģiona bibliotēkas aktīvi strādāja pie dalības projektu konkursos: kopumā izstrādāti 

10 (Ogres novadā 7, Ķeguma novadā – 1, Lielvārdes novadā – 2) projekti, no kuriem atbalstīti un 

īstenoti 8. No reģiona bibliotēkām aktīvi projektu izstrādē un īstenošanā iesaistījās Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka, Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēka un Madlienas bibliotēka. Projektos piesaistītais 

finansējums izmantots, lai piedāvātu lietotājiem iespēju tikties ar ievērojamiem cilvēkiem, uzlabotu 

vides kvalitāti bibliotēkās, kā arī īstenotu interesantus pasākumus. Apkopojums par reģiona 

bibliotēku dalību projektos redzams 16.tabulā. 

LNB izstrādātajā un VKKF finansiāli atbalstītajā lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījās 17 reģiona bibliotēkas (vairāk 7.nodaļā).  

Projekta 

nosaukums, 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Latviešu literatūra 

režisora skatījumā” 

Ogres Centrālā 

bibliotēka 

VKKF 240.00 Iecere īstenot 2 tikšanās ar 

režisori Virdžīniju Lejiņu un 

stāstīt par viņas radošo darbību 

un sasaisti ar latviešu 

literatūru, īpaši izceļot Marisu 

Vētru, Imantu Ziedoni 

Neatbalstīts 

”Bērnu/jauniešu un 

vecāku  žūrija” 

Krapes bibliotēka 

LNB Atbalsta 

biedrība 

137.00 Dalība lasīšanas veicināšanas 

mērķprogrammā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijā” 

Atbalstīts 

“ Jauniešu istaba” 

Madlienas bibliotēka  

Ogres novada 

pašvaldība 

1500.00 Projekta mērķis: izveidot 

jauniešiem piemērotu vidi 

Madlienas bibliotēkā, lai 

jauniešiem būtu 

interesantākas un radošākas 

brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, ļaujot izzināt 

pasauli, veidot interešu 

grupas un iepazīt jaunus 

draugus. Ar pašvaldības 

līdzfinansējumu tika 

iegādāts televizors, to var 

izmantot, pieslēdzot USB 

atmiņu - skatīties 

fotogrāfijas, vai klausīties 

līdzi paņemto mūziku. 

Televizoram ir WiFi, tas 

ļauj izmantot youtube.com 

un citas aplikācijas. Par 

projekta līdzekļiem 

iegādātas aktīvas un 

interesantas spēles 

jauniešiem, gan galda 

spēles, gan spēļu galds. 

Iegādāta arī literatūra 

Atbalstīts 
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jauniešiem: par veselību, 

stilu un modi, 

uzņēmējdarbību, tehniku, 

programmēšanu, 

fotografēšanu u.c.  
“Dzīvā bibliotēka”  

Madlienas bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

750.00 Organizēt tikšanās ar 

interesantiem, radošiem 

cilvēkiem – Vari Vētru, Ainu 

Poišu un Dzintaru Mozgi. 

Atbalstīts 

daļēji 

“Daudzfunkcionālas 

telpas izveide 

Ogresgala 

bibliotēkā” 

Ogresgala bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1500.00 Izveidot daudzfunkcionālu 

telpu vietējās kopienas 

izglītojošo pasākumu, 

nodarbību, saturīga brīvā laika 

pavadīšanas un izstāžu 

izvietošanas telpu. 

Neatbalstīts 

“Grāmatu klēts 

krājuma saglabāšana 

un nodrošināšana” 

Lauberes pagasta  

bibliotēka 

Ogres novada  

pašvaldība 

1997.35 Nodrošināt kultūras 

mantojuma saglabāšanu un 

pieejamību, sabiedrībai 

līdzdarbojoties kultūras 

procesos. Projekta rezultātā 

iesieti  124 žurnālu gada 

komplekti, lai veiktu uzskaiti 

un izsniegšanas procesā 

atsevišķie eksemplāri 

nepazustu. Logiem iegādātas 

un uzstādītas žalūzijas, lai 

krājumu pasargātu no tiešiem 

saules stariem. 

Atbalstīts 

“Bibliotēkas 

publiskās ārtelpas 

apzaļumošana” 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1499.92 Uzlabot dzīves vides kvalitāti 

Lauberē, balstoties uz 

iedzīvotāju iniciatīvu. 

Rezultātā  tiek apzaļumots 

bibliotēkas ārpagalms, padarot 

to  gaumīgi sakārtotu visos 

gadalaikos, kurā 

apmeklētājiem patīkami 

uzturēties.  Iestādīti 17 dižstādi 

un 80 košumkrūmi. Papildus 

projektā no pagasta pārvaldes 

līdzekļiem īstenots viss 

bibliotēkas apkārtnes 

apzaļumošanas plāns, kuru 

veicām saviem spēkiem. 

Atbalstīts 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Ķeguma novada 

bibliotēka 

Ķeguma 

novada 

pašvaldība 

426.00 371.-EUR grāmatu kolekcija 

(atsevišķas vecuma grupas 2 

eksemplāri); 

29,-EUR grāmatas – balva 

labākajiem ekspertiem; 

11,-EUR afišas, ielūgumi, 

diplomi, noformējums; 

16,-EUR – cienasts. 

Atbalstīts 

“Rakstnieki-

daudzpusīgas 

personības” 

VKKF 480.00 Tikšanās ar dzejnieci un 

rakstnieci Eviju Gulbi, 

dzejnieku un dziesminieku 

Andri Akmentiņu, vēsturisko 

romānu autoru Jāni Lejiņu, 

Atbalstīts 
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Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

scenāristu un rakstnieku Māri 

Putniņu 

“Lasi un 

pilnveidojies kopā ar 

suni”  

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

989.00 Nodarbības bērniem vecumā 

no 6 līdz 12 gadiem. 

Nodarbības vada kanisterapijas 

asistente Solvita Dreimane 

(Uzsākts 2018.gadā, 2019.g. - 

turpināts). 

Atbalstīts 

16.tab. Ogres reģiona bibliotēku dalības projektos apkopojums 

2019.gada sākumā OCB tika īstenots noslēdzošais pasākums iepriekšējā gadā VKKF apstiprinātajam 

projektam Literatūras nozarē “Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu”. 

Madlienas bibliotēkā tika īstenoti divi ievērības cienīgi projekti “Dzīvā bibliotēka” un “Jauniešu 

istaba”. Dzīvās bibliotēkas ideja aizgūta no Dānijas. Galvenā doma: grāmatu vietā ir cilvēki – dažādas 

interesantas, radošas personības, par kurām nav uzrakstītas biogrāfiskas grāmatas un  kuri ir atvērti 

dalīties savā pieredzē un dzīvesstāstā ar bibliotēkas apmeklētājiem, tādejādi  “grāmata” ne tikai stāsta 

par sevi, bet arī atbild uz lasītāju jautājumiem, uzdod savus jautājumus, ar lasītāju nokļūst personīgā 

dialogā, notiek savstarpēja emociju apmaiņa un jauni atklājumi. Dzīvajā bibliotēkā grāmatas aizstāj 

cilvēki un lappušu vietā ir aizraujošas sarunas, kas ir Dzīvās Bibliotēkas idejas kodols. Projekta 

ietvaros tika noorganizētas tikšanās ar aktieri un režisoru, uzņēmēju, piecu bērnu tēti, dziesmu 

sacerētāju un izpildītāju Vari Vētru, psihoterapeiti un TV šovu vadītāju Ainu Poišu un pediatru, 

ķirurgu, ilggadēju Bērnu klīniskās slimnīcas vadītāju, Slimību profilakses un kontroles centra 

direktora vietnieku attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos, Rīgas Stradiņa universitātes 

pasniedzēju, profesoru Dzintaru Mozgi.  

Projekta “Jauniešu istaba” ietvaros vienā no bibliotēkas telpām tika izlīmēta fototapete, radot 

uzrunājošāku un mājīgāku sajūtu, iegādātas piemērotas mēbeles, telpas interjers veidots atšķirīgs, lai 

šī telpa būtu atraktīvāka. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāts televizors, ko var izmantot, 

pieslēdzot USB atmiņu - skatīties fotogrāfijas, vai klausīties līdzi paņemto mūziku. Televizoram ir 

WiFi, tas ļauj izmantot youtube.com un citas aplikācijas. Par projekta līdzekļiem iegādātas aktīvas 

un interesantas spēles jauniešiem, gan galda spēles, gan spēļu galds. Iegādāta arī  literatūra par 

veselību, stilu un modi, uzņēmējdarbību, tehniku, programmēšanu, fotografēšanu u.c. Īstenotais 

projekts ir kultūrizglītības, informācijas un radoša vide jauniešiem, lai veicinātu personības attīstību 

ar daudzveidīgām aktivitātēm. 

Lauberes pagasta bibliotēkā īstenoti projekti V.Miķelsona “Grāmatu klēts” krājuma saglabāšanai un 

bibliotēkas pagalma apzaļumošanai. Sadarbībā ar  PPP “Zied zeme” un Ogres novada pašvaldību  – 

īstenots projekts  vides labiekārtošanai un pakalpojumu dažādošanai: sajūtu un brīvā laika 

pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis”. 
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Lielvārdes pilsētas bibliotēkā īstenotā projekta “Lasi un pilnveidojies ar suni” ietvaros, kas tika 

uzsākts jau 2018.gadā, gandrīz 30 bērni (3 grupas) vecumā no 5 – 12 gadiem piedalījās lasīšanas 

veicināšanas nodarbībās, kuras vadīja kanisterapijas asistente Solvita Dreimane un terapijas suns 

Deizija. Iepriecinoši, ka pēc projekta noslēguma turpinājās sadarbība ar kanisterapeiti, bibliotēkai 

atbalstot Lielvārdes novada sieviešu biedrības "Iespēja" īstenoto "Vietējo iniciatīvu konkursa" 

projektu "Zooterapija bērnu attīstībai un veselībai". 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Projekti ir ļoti nozīmīgi bibliotēku pakalpojumu dažādošanai, materiālās bāzes atjaunošanai, 

papildināšanai un apkārtējās vides labiekārtošanai, kurus īstenojot, tiek uzlabota dzīves kvalitāte, 

sakopta vide un ir iespēja īstenot visdažādākās idejas konkrētā laikā ar tam atbilstošu papildus  

finansējumu. Bet projektu rakstīšana un īstenošana prasa lielu laika patēriņu, papildus darbu, lielu 

atbildību. Katrs projekts kaut ko jaunu iemāca, tā ir iespēja iepazīt un iegūt jaunus sadarbības 

partnerus, iepazīt radošas personības, apgūt jaunu pieredzi. Projektus īstenojot, ir liels gandarījums 

par veiksmīgi padarītu darbu iedzīvotāju interesēs, tā ir papildus līdzekļu piesaiste bibliotēkas 

attīstībai un uzlabo vietējās  sabiedrības dzīves kvalitāti. Tā ir publicitāte bibliotēkai un tās 

konkrētajiem darbiniekiem, kuri iesaistījušies projekta īstenošanā. 
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10. PUBLICITĀTE 
 

2019.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā Ogres reģiona bibliotēku galvenie uzdevumi 

bija: 

1) esošo un potenciālo bibliotēku lietotāju un sabiedrības kopumā informēšana par bibliotēkās 

pieejamajiem pakalpojumiem, norisēm un pasākumiem tajās, kā arī bibliotēku darbību kopumā; 

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

par bibliotēkām, to sniegtajiem pakalpojumiem un citām norisēm bibliotēku interešu pārstāvniecības 

nolūkā – lai veicinātu finansējuma piesaisti, palielinātu izsniegumu, apgrozījumu un apmeklējumu 

un veicinātu Ogres reģiona bibliotēku atpazīstamību. 

10.1. OCB publicitāte 

OCB sabiedrības informēšanai, 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., arī sižeti 

Ogres TV. Elektroniskajā vidē darbojas OCB mājas lapa un ir izveidoti bibliotēkas profili vairākos 

sociālajos tīklos. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Tīmeklī tiek publicēta informācija par pieejamajiem pakalpojumiem, kontaktinformācija, statistika, 

pasākumu kalendārs un informācija par pasākumu norisi. Tiek veidotas speciāli tiešsaistes videi 

paredzētas pasākumu afišas, sagatavotas publikācijas, veidotas pasākumu foto galerijas. 

Publicitātes un interešu pārstāvniecības nolūkā OCB izmanto vairākus sociālos tīklus – Draugiem.lv, 

Facebook, Twitter, Instagram. 

OCB mājas lapa www.ocb.lv ir vizuāli moderna un funkcionāla. 2019.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 portālos www.ogrenet.lv. 2019.gadā portālā www.ogresnovads.lv 

publicētas 45 ziņas un portālā www.ogrenet.lv – 82 ziņas. 

Līdz 2019.gada 31.oktobrim tika uzturēts OCB profils bibliotēku nozares interneta portālā 

Biblioteka.lv. Regulāri tajā tika publicētas ziņas un aktuālā informācija par pasākumiem, notikumiem 

un foto galerijas. OCB profilam bijis visaugstākais statistikas rādītājs starp citām reģionu galvenajām 

bibliotēkām, piemēram 2018.gadā apmeklējuma skaits – 5082, 2019.gadā (līdz 31.oktobrim) – 4814. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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Informācija par pasākumiem un citas ziņas par OCB regulāri tika publicētas informatīvajā izdevumā 

“Ogrēnietis”, kā arī pārnovadu (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes) laikrakstā “Ogres Vēstis 

Visiem”. 

2019.gadā kopumā turpināts uzturēt bibliotēkas publicitāti esošajā līmenī. 65.attēlā atspoguļots OCB 

publicēto ziņu skaita salīdzinājums portālos, mājas lapās un sociālajos tīklos 2017., 2018. un 

2019.gadā. 

 

65. attēls. Publicēto ziņu portālos, māja lapā un sociālajos tīklos salīdzinājums, 2017., 2018. un 

2019.gads 

Draugiem.lv 

OCB profils portālā Draugiem.lv tika izveidots 2015.gada augusta beigās. 2019.gadā tajā publicētas 

98 ziņas. Līdz pārskata gada beigām profilam bija 55 sekotāji, kas ir par diviem sekotājiem vairāk kā 

2018.gadā. Profila unikālo apmeklētāju dinamika pārskata periodā atspoguļota 66.attēlā. 

 

66 attēls. OCB profila Draugiem.lv unikālie apmeklētāji 2019.gadā, % 
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2019.gadā OCB Draugiem.lv profilam pavisam bijuši 7610 skatījumi, kas ir par 7% skatījumu vairāk 

kā 2018.gadā. . 67.attēlā atspoguļots skatījumu dinamika pa mēnešiem procentuāli. 

 

67.attēls. OCB Draugiem.lv profila kopējā skatījumu dinamika 2019.gadā pa mēnešiem, % 

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, 2018.gadā – 398, 2019.gadā – 492. Profila sekotāju pieauguma dinamika 

2019.gadā pa mēnešiem atspoguļota 68.attēlā. 

 

68.attēls. OCB Facebook profila sekotāju skaita dinamika pa mēnešiem 2019.gadā 

No visiem 492 profila sekotājiem 86% ir sievietes un 14% ir vīrieši, tikpat, cik 2018.gadā. Vislielākais 

sekotāju skaits – 25% ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Nākamā lielākā vecuma grupa – 24% 

no visiem profila sekotājiem ir vecuma grupā no 35 līdz 44 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, tāpat kā 2018.gadā. 

Detalizēts sekotāju sadalījums procentos pa vecuma grupām, salīdzinot 2016., 2017., 2018. un 

2019.gadu, atspoguļots 69.attēlā. 
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69.attēls. OCB profila sociālajā tīklā Facebook sekotāju sadalījums pa vecuma grupām 2016., 

2017., 2018. un 2019.gadā, % 

2019.gadā OCB Facebook profilā publicētas 245 ziņas. Minētajā laika periodā visas ziņas apskatītas 

11602 reizes. 

 

70.attēls. OCB profila sociālajā tīklā Facebook ziņojumu skatījumu skaita dinamika 2019.gadā 

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. 
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71.attēls. OCB profila sociālajā tīklā Facebook publicēto ziņu skaits pa mēnešiem 2019.gadā 

Twitter 

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

2019.gadā tajā publicētas 195 ziņa. Pārskata perioda beigās bija 568 sekotāji (2016.gada beigās – 

517, 2017.gada beigās – 530, 2018.gada beigās - 546). Twitter konta sekotāju dinamika 2019.gadā 

atspoguļota 72.attēlā. 

 

72.attēls. OCB Twitter konta sekotāju dinamika pa mēnešiem 2019.gadā 

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

mijiedarbība 2019.gadā atspoguļota 73.,74., un 75. attēlā. Atbilstoši jaunu ziņojumu pievienošanas 

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

ziņu skatījumi. 
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73.attēls. OCB Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika 2019.gadā 

 

74.attēls. OCB Twitter konta ziņojumu un pieminējumu dinamika pa mēnešiem 2019.gadā 

 

75.attēls. OCB Twitter konta ziņu skatījumu dinamika pa mēnešiem 2019.gadā 
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Instagram 

2018.gada augustā tika izveidots OCB konts tiešsaistes mobilajā fotogrāfiju un video koplietošanas 

un sociālā tīkla pakalpojumā Instagram. 2018.gada beigās tajā bija 19 publicējumi un 92 sekotāji. 

2019.gada beigās OCB Instagram kontā bija 77 publicējumi un 151 sekotājs. 

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. 

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

popularizējot un veicot interešu pārstāvniecību. Piemēram, 2019.gada novembrī OCB bibliobusam 

izbraukumā līdzi devās LNT filmēšanas grupa. Uzfilmētais sižets tika demonstrēts raidījumā “900 

sekundes”. Novembra mēnesī žurnālā “Ieva” tika publicēta fotoreportāža par OCB bibliobusu. 

Īpaši pieminama ir OCB dalība akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē”. Akcijas laikā tika pastiprināti 

publicētas fotogrāfijas no aktivitātēm un ikdienas bibliotēkā laika periodā no 2019.gada 9. līdz 

15.decembrim. Dalība akcijā veicināja bibliotēkas popularitāti, atpazīstamību un piesaistīja jaunus 

sekotājus sociālo tīklu kontos.  

10.2. Ogres reģiona bibliotēku publicitāte 

Ogres reģiona bibliotēkas pārskata periodā ir aktīvi darbojušās savu bibliotēku publicitātes 

veicināšanas jomā, arvien vairāk uzrunājot auditoriju, kas izmanto sociālos tīklus. Par bibliotēku 

darbu un pasākumiem tikusi publicēta informācija gan sociālās saziņas vietnēs Facebook.com, 

Draugiem.lv, Instagram.com, gan arī pašvaldības informatīvajos izdevumos un mājas lapās.  

Kā raksta Suntažu bibliotēkas vadītāja: “Informācija par bibliotēkas darba norisēm regulāri tiek 

atspoguļota pagasta laikrakstā, ievietojot gan jaunāko grāmatu sarakstus, gan ziņas par bibliotēkas 

darba laiku un bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem. Bibliotēkas tēla veidošana un uzturēšana 

notiek ikdienas sarunās ar apmeklētājiem, radot mājīgu un estētisku vidi bibliotēkas telpās, kā arī 

regulāri apzinot apmeklētāju vēlmes un vajadzības. Svarīga tēla veidošanas sastāvdaļa ir individuāla 

uzmanība un komunikācija, atrodot apmeklētājiem piemērotāko komunikācijas stilu un izprotot 

dažādus cilvēku psiholoģiskos tipus”.  

Publikācijas tīmekļvietnēs par reģiona bibliotēkām un darbiniekiem: 

 Gada balva kultūrā – ZELTA LIEPA Nominācijā “Par mūža ieguldījumu” balva M.Livčānei 

(Lauberes pagasta bibliotēka), kategorijā “Personības spēks” nominēta arī D.Liepa (Madlienas 

bibliotēka) : http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/zinas__jaunumi/?doc=35119 , 

http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/2019/files/textdoc/4_558_12_

02_2019_ogrenietis.pdf 

http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/zinas__jaunumi/?doc=35119
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/2019/files/textdoc/4_558_12_02_2019_ogrenietis.pdf
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/2019/files/textdoc/4_558_12_02_2019_ogrenietis.pdf
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 Intervija ar M.Livčāni (Lauberes pagasta bibliotēka): 

http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/45389/  

 Lauberes bibliotēkas Saulainā stūrīša atklāšana: 

http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238287  

 Tituls “Gada ogrēnietis 2019” nominācijā “Kultūra” D.Liepai (Madlienas bibliotēka): 

http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238900 , 

http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/zinas__jaunumi/?doc=37453  

 Apbalvojums “Ķeguma novada lepnums 2019” I.Cīrulei (Ķeguma novada bibliotēka): 

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/4317-valsts-svetku-

koncerts-keguma , http://www.ogrenet.lv/kegums/45250/  

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas darbinieki atzīst: “Caur pasākumiem bibliotēka cenšas 

iepazīstināt apmeklētājus par saviem pamatpakalpojumiem un piesaistīt arvien jaunus lasītājus. Ir 

būtiski informēt par bibliotekārajiem procesiem un aktualitātēm novada iedzīvotājus”. 2019.gadā 

portālā www.ikskile.lv  ir bijušas 23 publikācijas par aktualitātēm bibliotēkā  

Publikācija Saite  

Jaunumi Ikšķiles  novada Centrālaja 

bibliotēkā  

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-

ikskiles-novada-centralaja-biblioteka-2019gjanvaris  

Notikusi Kultūras pārvaldes sanāksme 

 

 https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/notikusi-

kulturas-parvaldes-sanaksme  

Jaunākās grāmatas Ikšķiles bibliotēkā 

 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunakas-

gramatas-ikskiles-biblioteka 

Kultūras pārvalde tiekas ar ikšķilieti 

Silviju Ķezi 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/kulturas-

parvalde-tiekas-ar-ikskilieti-silviju-kezi 

Pašvaldība sveic tēlnieku Jāni Karlovu 

jubilejā 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/pasvaldiba-

sveic-telnieku-jani-karlovu-jubileja 

Andris Jaunbergs. Daudzi mazi 

stāstiņi. Bērnības atmiņas par 

izsūtījuma laiku Sibīrijā (1949-1956) 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/andris-

jaunbergs-daudzi-mazi-stastini-bernibas-atminas-par-

izsutijuma-laiku-sibirija-1949 

Digitālā nedēļa 2019, aicinām uz 

pasākumiem  

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/digitala-

nedela 

Jauno grāmatu izstāde bibliotēkas 

lasītavā  

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jauno-

gramatu-izstade-bibliotekas-lasitava  

Aizvadīta tikšanās ar Māru Zālīti 

 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/aizvadita-

tiksanas-ar-maru-zaliti 

Bibliotēku nedēļa 2019  https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/biblioteku-

nedela 

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas 

Lasītāju klubiņš atkal ceļo 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/ikskiles-

novada-centralas-bibliotekas-lasitaju-klubins-atkal-celo 

Jaunās grāmatas Centrālajā bibliotēkā  

 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunas-

gramatas-centralaja-biblioteka 

Jaunās grāmatas Ikšķiles Centrālajā 

bibliotēkā  

https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunas-gramatas-

ikskiles-centralaja-biblioteka 

Tikšanās ar 150 lāču īpašnieku https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/tiksanas-

ar-150-lacu-ipasnieku  

http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/45389/
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238287
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238900
http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/zinas__jaunumi/?doc=37453
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/4317-valsts-svetku-koncerts-keguma
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/4317-valsts-svetku-koncerts-keguma
http://www.ogrenet.lv/kegums/45250/
http://www.ikskile.lv/
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-novada-centralaja-biblioteka-2019gjanvaris
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-novada-centralaja-biblioteka-2019gjanvaris
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/notikusi-kulturas-parvaldes-sanaksme
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/notikusi-kulturas-parvaldes-sanaksme
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunakas-gramatas-ikskiles-biblioteka
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunakas-gramatas-ikskiles-biblioteka
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/kulturas-parvalde-tiekas-ar-ikskilieti-silviju-kezi
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/kulturas-parvalde-tiekas-ar-ikskilieti-silviju-kezi
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/pasvaldiba-sveic-telnieku-jani-karlovu-jubileja
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/pasvaldiba-sveic-telnieku-jani-karlovu-jubileja
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/andris-jaunbergs-daudzi-mazi-stastini-bernibas-atminas-par-izsutijuma-laiku-sibirija-1949
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/andris-jaunbergs-daudzi-mazi-stastini-bernibas-atminas-par-izsutijuma-laiku-sibirija-1949
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/andris-jaunbergs-daudzi-mazi-stastini-bernibas-atminas-par-izsutijuma-laiku-sibirija-1949
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/digitala-nedela
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/digitala-nedela
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jauno-gramatu-izstade-bibliotekas-lasitava
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jauno-gramatu-izstade-bibliotekas-lasitava
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/aizvadita-tiksanas-ar-maru-zaliti
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/aizvadita-tiksanas-ar-maru-zaliti
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/biblioteku-nedela
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/biblioteku-nedela
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/ikskiles-novada-centralas-bibliotekas-lasitaju-klubins-atkal-celo
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/ikskiles-novada-centralas-bibliotekas-lasitaju-klubins-atkal-celo
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunas-gramatas-centralaja-biblioteka
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunas-gramatas-centralaja-biblioteka
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunas-gramatas-ikskiles-centralaja-biblioteka
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunas-gramatas-ikskiles-centralaja-biblioteka
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/tiksanas-ar-150-lacu-ipasnieku
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/tiksanas-ar-150-lacu-ipasnieku
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Jaunumi Ikšķiles Centrālās bibliotēkas 

plauktos  

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-

ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos  

Kādā lietainā dienā jeb Ikšķiles 

bibliotēkas Lasītāju klubiņš ceļo 

https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/kada-lietaina-diena-

jeb-ikskiles-bibliotekas-lasitaju-klubins-celo  

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 

 

https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/ziemelvalstu-

literaturas-nedela  

Jaunumi Ikšķiles Centrālās bibliotēkas 

plauktos 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-

ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-0  

Jaunumi Ikšķiles Centrālās bibliotēkas 

plauktos 

https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-

centralas-bibliotekas-plauktos-1  

 Novada laikrakstā Ikšķiles Vēstis 12 publikācijas  

10.3. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

2020.gadā plānots turpināt darbu pie OCB publicitātes uzturēšanas un 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. 

Arī nākamajā gadā īpaši aktuāla būs OCB publicitātes veidošana, informācijas izplatīšana un 

skaidrošana saistībā ar jaunās bibliotēkas ēkas celtniecības darbiem un OCB pakalpojumu pieejamību 

pagaidu telpās. Papildus tam aktuāls ir jautājums par atsevišķu mērķauditoriju uzrunāšanu un 

iesaistīšanu gan klātienē bibliotēkā, gan sociālajos tīklos. 

Lai gan reģiona bibliotēkas ir daudz paveikušas bibliotēku publicitātes jomā, vēl ir, kur augt – dažas 

bibliotēkas joprojām neveido savu bibliotēku profilus sociālajos tīklos, pamatojot to ar savu lasītāju 

konservatīvismu un to neizmantošanu. Tomēr jāatzīst, ka liela iedzīvotāju daļa aktīvi izmanto sociālās 

saziņas vietnes, bet, lai tajās būtu aktuāla un precīza informācija, tās ir jāpapildina un jāatjauno, taču 

tas prasa laika un darbaspēka resursus un, iespējams, arī paša bibliotēkas darbinieka konservatīvisma 

pārvarēšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/kada-lietaina-diena-jeb-ikskiles-bibliotekas-lasitaju-klubins-celo
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/kada-lietaina-diena-jeb-ikskiles-bibliotekas-lasitaju-klubins-celo
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/ziemelvalstu-literaturas-nedela
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/ziemelvalstu-literaturas-nedela
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-0
https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-0
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-1
https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-1
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 
 

Bibliotēku pastāvēšana, darbība un attīstība nav iedomājama bez ikdienas sadarbības ar citām novadu 

un pagastu izglītības un kultūras iestādēm. Vairāk par sadarbības partneriem un pārskata periodā 

īstenotajām aktivitātēm 17..tabulā. 

Sadarbības partneri Aktivitātes  

LNB  Informācija par aktualitātēm bibliotēku darba jomā portālā 

www.biblioteka.lv, konferences, konsultācijas, semināri KAC piedāvātie 

kursi, SBA pakalpojums un grāmatu dāvinājumi,  

 Ceļojošās izstādes “Grāmatu lasīšana plakātos” eksponēšana OCB, 

 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmu "Bibliotēku zinības” 

studentu prakses vietu nodrošināšana OCB un Ikšķiles novada centrālajā 

bibliotēkā. 

LNB Bērnu literatūras 

centrs 

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un 

konkurss “Skaļās lasīšanas sacensība”. 

KISC Datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka 

SIA “Tieto Latvia” BIS ALISE uzturēšana, konsultācijas 

LBB Konferences, semināri 

Latvijas Pasts Periodikas abonēšana un piegāde 

VKKF Finansiāls atbalsts projektu konkursos  

“Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu” (OCB), “Rakstnieki - daudzpusīgas 

personības” (Lielvārdes pilsētas bibliotēka) 

ONKC sieviešu koris 

„Rasa” 

Dalībnieku veidoto apsveikumu izstāde OCB. 

LNB Atbalsta biedrība  Ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” eksponēšana 

un atklāšana OCB, 

 Ogres iedzīvotāju tikšanās ar Marinu Kosteņecku un grāmatu “Mans XX 

gadsimts”, "Vēstules no XX gadsimta" latviešu un krievu valodā 

prezentācija. 

Ogres Vēstures un 

mākslas muzejs 

 Ekskursija pa Ogres pilsētu gida pavadībā Rīgas Centrālās bibliotēkas un 

RCB filiālbibliotēku darbiniekiem 

 Iedzīvotāju tikšanās ar Marinu Kosteņecku (telpu nodrošinājums) Ogrē, 

 Pētnieciskā darba par šaursliežu dzelzceļu Ogre-Laubere  iekļaušana  

muzeja krājumā  “Raksti”  

 “Ogres muzeja raksti” 2.sēj. prezentācija seminārā un dāvināšana 

bibliotēkām 

Ogres literārā apvienība 

“Sirdsdoma” 

Dalībnieku ikmēneša tikšanās OCB telpās un kopīgu pasākumu plānošana, 

īstenošana: 

 U.Prancāna grāmatas “Laika aizvilnī” atvēršanas svētki, 

 Literāri muzikāls pasākums “Pavasara vējos lai saulstars sasilda tevi!”, 

 Dzejas pēcpusdiena “Ticot mīlestībai” un Z.Budahas grāmatas “Ticot un 

mīlot” prezentācija, 

 Dzejas dienas pēcpusdiena “Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā”, 

 Radošo darbu lasījumi “Andrejdienas zīmēs raugoties”, 

 Dzejas pēcpusdiena Adventa noskaņās “Pretī gaismai” un S.Loginas 

autorgrāmatas “Pie ezera” prezentācija.  

http://www.biblioteka.lv/
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Ogres tūrisma un 

informācijas centrs 

Lauberes bibliotēkas V.Miķelsona “Grāmatu klēts” un Sajūtu un brīvā laika 

pavadīšanas dārza “ Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis “ iekļaušana  Ogres 

novada tūrisma maršrutā 

Režisore V.Lejiņa  Projekta “Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu” īstenošana, 

 Tikšanās un saruna ar režisori “Ieklausies, ar Tevi runā Imants Ziedonis un 

Raimonds Tiguls”. 

Rakstniece L.Kota Tikšanās ar autori OCB. 

Japānas vēstniecība 

Latvijā, LNB un LU 

Botāniskais dārzs 

Salaspilī 

Ikebanas meistarklase OCB, kuru vadīja Ikenobo ikebanas skolas NVS valstu 

filiāles vadītāja un Ikebanas meistare Midori Jamada. 

LR Tiesībsargs Informatīvs seminārs “Īsi par cilvēktiesībām, labu pārvaldību un tiesībsarga 

iespējām palīdzēt”. 

P.Stradiņa medicīnas 

vēstures muzejs  

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” eksponēšana un ārsta psihiatra lekcija 

“Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”. 

Biedrība “Latvieši 

pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs” 

Ceļojošās izstādes “Dziesmu svētki ārpus Latvijas” eksponēšana. 

Rakstniecības un mūzikas 

muzejs 

Ceļojošās izstādes “Trīs zvaigznes” eksponēšana. 

Aspazijas māja Jūrmalā Ogres reģiona bibliotēku darbinieku dienas pasākums muzeja telpās Jūrmalā. 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 Informatīvs seminārs par BIS ALISE SBA moduļa izmantošanu un Knuta 

Skujenieka literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšanu virtuālajā vidē  

 Izstādes “Vaira Vīķe – Freiberga. Ar sauli!” eksponēšana Lauberes pagasta 

bibliotēkā 

Cēsu Centrālā bibliotēka Rudens konference darbam ar bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās 

Kultūras žurnāliste Liega 

Piešiņa 

Jaunākās literatūras apskats “Pieturvieta: laba grāmata”  

Valsts Sociālās 

apdrošināšanas aģentūra, 

Nodarbinātības Valsts 

aģentūra 

Informatīvas lekcijas iedzīvotājiem “Digitālās nedēļas” ietvaros  

IK “Virja”, SIA “Latvijas 

Grāmata”, SIA “Janus” 

“Zvaigzne ABC” un Jāņa 

Rozes grāmatnīcas Ogrē 

Grāmatu iegāde, dalība reģiona bibliotēku darbinieku semināros ar grāmatu 

piedāvājumiem 

Ogres Centrālā bibliotēka Ogres reģiona kopkataloga administrēšana (konsultēšana, problēmu 

risināšana) BIS ALISE, SBA, grāmatu apstrāde, renovācija, konsultatīvais 

atbalsts, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, kursi, informācijas apmaiņa, 

pasākumi. 

Reģiona (Ogres, Ikšķiles, 

Ķeguma, Lielvārdes 

novadu) bibliotēkas 

SBA, savstarpēja pieredzes un radošu ideju apmaiņa dažādu darba jautājumu 

risināšanā, kopīgu aktivitāšu īstenošana. Sadarbība Skaļās lasīšanas sacensības 

organizēšanā. 

Novadu pašvaldības, 

pagastu pārvaldes 

 Budžetu plānošana un īstenošana, 

 Informācijas apmaiņa par aktualitātēm pilsētā/pagastā, 

 Saimnieciskie jautājumi, transports, 

 Līdzfinansējumu nodrošināšana bibliotēku projektos, 

 Dažādu darba jautājumu kopīga risināšana. 
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Novadu vispārizglītojošās 

skolas, mūzikas un 

mākslas skolas, PII, 

kultūras nami un muzeji 

 Kopīga pasākumu plānošana un īstenošana, lai sadarbībā ar bibliotēkām 

realizētu kompetencēs balstītu izglītības modeli, organizējot dažādas 

tematikas izglītojošus  pasākumus:  

- Regulāras, visu Ogres PII nodarbības par dažādām tēmām OCB BLN, 

- PII “Gaismiņa” bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi un radošās 

nodarbības, kurās audzinātājas izmanto bibliotēkas materiālus Ķeguma novada 

bibliotēkā, 

- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotekārās stundas, 

mērķprogrammas „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” realizēšana Ķeguma 

novada bibliotēkā, bibliotēku telpu izmantošana bērnu zīmējumu un radošo 

darbu izstādēm, 

 Sadarbība jēgpilnu brīvā laika aktivitāšu īstenošanā – radošās darbnīcas, 

erudīcijas un radošie konkursi, kopīga dalība dažādos svētku pasākumos 

(pilsētu, pagastu svētki, Ģimeņu diena, Bērnu aizsardzības diena u.c.): 

- Ķeguma mākslas skola Ķeguma novada bibliotēkas organizē regulāras 

audzēkņu darbu  izstādes, kuras ar interesi vēro gan lieli, gan mazi bibliotēkas 

lietotāji 

- Ķeipenes mākslinieku grupas krustdūrienā veidoto gleznu kolekcijas izstāde 

Lauberes, Krapes, Ogresgala un Mazozolu bibliotēkās 

-  Suntažu Pieaugušo mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde Lauberē, 

- Ogres Mākslas skolas Suntažu mākslas studijas audzēkņu darbu izstāde 

Lauberē 

 

 Staiceles pilsētas 

bibliotēka 

 Ogres novada 

 Lauberes pagasta 

bibliotēka 

 Ķeguma novada 

bibliotēkas 

 Tomes bibliotēka 

 Ogres 1.vidusskola 

 Mazozolu pagasta  

bibliotēka 

 Ķeipenes pagasta 

bibliotēka 

 Ķeguma novada 

bibliotēka 

 Rembates pagasta 

bibliotēka 

 Saulkrastu novada 

bibliotēka 

 Limbažu Galvenā 

bibliotēka 

 Jēkabpils pilsētas 

bibiotēka 

 Ogresgala bibliotēka 

Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu labotājas Lienes Kābeles ceļojošās 

izstādes ar grāmatu mākslas darbiem eksponēšana. Pārskata periods jau ir otrs 

gads, kad šī izstāde ceļo pa Latvijas bibliotēkām. Šobrīd, pieteikumu grafiks ar 

pretendentiem, kuri vēlas to parādīt saviem apmeklētājiem, ir saplānots līdz 

2021.gada rudenim. 

 

 
L.Kābeles darbu izstāde Saulkrastu novada bibliotēkā (foto: D.Miķelsone) 

LKA LKK,  Sociālās 

integrācijas valsts 

Studentu prakses vietu nodrošināšana OCB 
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aģentūras Jūrmalas 

Profesionālo vidusskolu 

Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība 

“Zied zeme” 

2019.gadā noslēdzies LEADER projekts, kas īstenots sadarbībā ar Lauberes 

pagasta un Ogres novada pašvaldību, vides labiekārtošanai un pakalpojumu 

dažādošanai – Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas 

saulainais stūrītis” Lauberes pagasta bibliotēkā, 

Tikšanās ar “Zied zeme” pārstāvjiem par nākotnes iecerēm un jauniem 

projektiem 

Sieviešu klubs “Ķeguma 

Saulespuķes” 

Darbojas Ķeguma novada bibliotēkas telpās un dod iespēju iedzīvotājiem 

semināros, lekcijās un radošās darbnīcās tikties ar sabiedrībā populāriem 

cilvēkiem,  darboties radošās darbnīcās profesionāļu vadībā. 

17.tab. Ogres reģiona bibliotēku sadarbības partneri 2019.gadā 

Pārskata periodā turpināta sadarbība ar visām Ogres pilsētas PII un skolām, kuru audzēkņi ir regulāri 

bibliotēkas apmeklētāji (vairāk lasīt 8.nodaļā). 

Pārrobežu sadarbība pārskata gadā OCB īstenota, lai rastu iespēju iegādāties jaunu vai lietotu, bet labi 

uzturētu mobilo bibliotēku – bibliobusu.  

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. 

2019.gadā turpinājās 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 2019.gadā ir panāktais progress jaunas 

OCB ēkas būvniecībā (vairāk lasīt 3.nodaļā). 

Veiksmīgas OCB interešu pārstāvniecības rezultātā 2019.gadā tika turpināts pasākumu cikls 

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

lasīt 8.nodaļā.) 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” logo: 
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12. KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

„Mēs nezinām, kas notiks nākamajos desmit gados, taču zinām, ka mūsu iespējas uz to reaģēt pieaugs, 

ja savas zināšanas, spēkus un balsis apvienosim.” (Ieskats IFLA Ziņojumā par attīstības tendencēm 

2018, izgūts no: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf)  

18. tabulā pārskatāmi redzams OCB kā RGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu 

apkopojums pārskata gadā. 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  28.02. 

2019. 

Ogre OCB Seminārs – Mēs paši 

varam būt paraugs! 

Projekts “Lasi un 

pilnveidojies kopā ar 

suni”; Ogres reģiona 

bibliotēkas 2018.; 

Statistikas datu 

izgūšana no BIS 

ALISE; Darbs ar 

bērniem reģiona 

bibliotēkās 2018.gadā 

36 4 

2.  28.03. 

2019. 

Ogre OCB, Latvijas 

Republikas 

Tiesībsarga birojs, 

P.Stradiņa 

Medicīnas muzejs 

Seminārs-  īsi par 

cilvēktiesībām, labu 

pārvaldību un 

Tiesībsarga iespējām 

palīdzēt; Informācija 

grūtniecēm un mazu 

bērnu vecākiem par 

viņu tiesībām 

nodarbinātības jomā; 

Psihoemocionālā 

veselība, kas jāņem 

vērā senioriem. 

35 4 

3.  18.04. 

2019. 

Ogre OCB  Seminārs -  Mēs paši 

varam būt paraugs! 

Projekts “No pagātnes 

līdz mūsdienām" 

īstenošana; Bibliotēkas 

darbība un lietpratībā 

balstīta jaunā satura 

īstenošana izglītībā; 

Bezmaksas tiešsaistes 

rīku izmantošana 

bibliotekārajā darbā; 

3TD Bibliotēka – 

Starta komplekts: 

autorizācijas dati, 

parole un piekļuve e-

lasāmvielai. 

26 4 

4.  25.04. 

2019. 

Jūrmala OCB, Aspazijas 

māja Jūrmalā 
Ogres reģiona 

bibliotēku 

darbinieku diena 

45 8 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
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5.  30.05. 

2019. 

Krape OCB, Krapes 

pagasta bibliotēka 

Novadpētniecības 

seminārs 

33 4 

6.  14.06. 

2019. 

Ogre OCB, Veselības 

veicināšanas 

nodaļa 

“Oveselība” 

Seminārs “Veselīga 

sadarbība kolektīvā”  

Praktiski vingrinājumi 

un spēles momenti. 

Sadarbība grupās. 

15 8 

7.  25.07. 

2019. 

Ogre – 

Jūrmala – 

Ogre  

OCB, Jūrmalas 

Centrālā, Slokas 

un Dubultu bērnu 

bibliotēkas, 

Jūrmalas 

Brīvdabas muzejs 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkām – 

Slokas, Jūrmalas 

Centrālo un Dubultu 

bērnu bibliotēku 

45 8 

8.  31.10. 

2019. 

Ogre OCB, KISC Seminārs – Vai 

sarunroboti aizstās 

cilvēkus?; Atskats uz 

Novadpētniecības 

konferenci Jēkabpilī;  

Atskats uz Vidzemes 

novadu Bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku 

18. konferenci Cēsīs : 

“Efektīvi 

komunikācijas līdzekļi 

un mūsdienīgas 

prezentācijas prasmes 

21.gadsimta 

bibliotēkā.”; Aktuāla 

informācija darbā ar 

bērniem, Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa. 

33 4 

9.  28.11. 

2019. 

Ogre OCB, Salaspils 

novada bibliotēka, 

Ogres Vēstures un 

mākslas muzejs 

SBA moduļa 

izmantošana BIS 

ALISE; K.Skujenieka 

literārais mantojums 

virtuālajā vidē; “Ogres 

muzeja raksti” 2.sēj. 

prezentācija; “Dzīvā 

bibliotēka” Madlienā 

39 4 

10.  12.12. 

2019. 

Ogre OCB, kultūras 

žurnāliste Liega 

Piešiņa 

“Pieturvieta: laba 

grāmata” 

32 4 

 

OCB, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadiem 

par RGB funkciju veikšanu un finansēšanu, pārskata periodā īstenoja konsultatīvo darbu, 

sadarbojoties ar visām Ogres reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 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 
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finansēšanu. Darbs ar Ogres novada  publiskajām un skolu  bibliotēkām joprojām norit bez papildu 

finansējuma.  

2019.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. Ikdienas darbā notiek skolu bibliotēku 

darbinieku konsultēšana bibliotekārā darba procesos, īpašu uzmanību pievēršot automatizētu krājumu 

inventarizāciju veikšanai. Lai šie procesi noritētu veiksmīgāk, OCB sadarbojas arī ar skolu 

direktoriem (2019.gadā veiksmīga un ļoti produktīva sadarbība ar Jumpravas pamatskolas direktori). 

Konsultācijas tiek sniegtas arī datu ievades Kultūras kartē saistībā. Ir skaidrs, ka vairākās skolās 

nenotiek korekta krājuma uzskaite (īpaši tajās skolās, kuras bibliotekārajā apkalpošanā neizmanto 

BIS ALISE): pārsvarā tās ir skolas, kurās bibliotekārā darba veikšanai ir ļoti neliela darba slodzes 

daļa, kā arī būtisks faktors ir konkrēto darbinieku mainība. 

Individuālas apmācības un prakses vietas tika nodrošinātas 5 praktikantiem (4 – OCB, 1 – Ikšķiles 

novada centrālajā bibliotēkā), kuri mācījās bibliotēku jomas zinības, 3 no tiem apguva LNB 960 

stundu profesionālās tālākizglītības programmu "Bibliotēku zinības” un viena LKA LKK studente, 

kura apguva “Bibliotēku informācijas speciālista” programmu. Visi praktikanti atzinīgi novērtēja 

iespēju apgūt praktiskās iemaņas teorētiski apgūtajās zināšanās. 

Citāti no praktikantu atskaitēm: 

“Kaut gan bibliotēkā strādāju jau 10 gadus, es ļoti daudz ieguvu no prakses OCB, darīju vairākas 

lietas, ko agrāk nebiju darījusi. Nostiprināju zināšanas jau apgūtās lietās, salīdzināju tās ar savu 

pieredzi. Guvu atbalstu no kolēģēm Ogrē, no prakses vadītājas un direktores, kas palīdzēs arī turpmāk 

veikt savu darbu profesionāli un darīt to ar prieku. Pie grāmatu labotājas iemācījos, kā veikt grāmatu 

apstrādi un labošanu, lai arī daudz lasītās grāmatas būtu vēl lietojamas un vizuāli pievilcīgas, tas 

noteikti noderēs arī manā turpmākajā darbā savā bibliotēkā. Vislielākais ieguvums bija izbraukums 

ar bibliobusu, tas lika saprast šī pakalpojuma nepieciešamību.” 

“Prakse deva iespēju iepazīties ar BIS ALISE. Prakses laikā Ikšķiles novada CB nostiprināju 

kopkataloga un Primo lietošanas prasmes, kopumā informācijas meklēšanas prasmes. Sapratu, kas ir 

kataloģizēšana, cik nozīmīgi ir šifri un autorzīmes, izpratu bibliotēku pašapkalpošanās ierīču darbību. 

Iepazinos ar fantastiskiem cilvēkiem, sava amata entuziastiem un popularizētajiem.  

Praktiski esmu sapratis daudzas lietas, jo šī prakse bija mana pirmā pieredze bibliotekāra darbā. 

Sapratu, ka man patiktu veidot aktīvu kopienas dzīvi kādā novadā. Bibliotēka tam sniedz 

neierobežotas iespējas, arī bibliotekāra darbs ir dažāds un sparīgs.”  

Pārskata gadā OCB sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas Profesionālo 

vidusskolu nodrošināja arī prakses vietu vienam audzēknim, kurš apguva datorsistēmu tehniķa 

profesiju. Jāatzīmē, ka atšķirībā no dažām iepriekšējām neveiksmēm ar šīs skolas audzēkņiem, ar 
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2019.gada praktikantu bija viegli kontaktēties, un viņš sniedza vērtīgu palīdzību gan darbiniekiem, 

gan apmeklētājiem.  

Pārskata periodā mērķtiecīgi tika organizēti profesionālās pilnveides pasākumi visa Ogres reģiona 

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

zināšanu, ideju gūšanu. Ogres reģiona bibliotekāriem 2019.gadā noorganizēti 7 semināri OCB telpās, 

1 izbraukuma novadpētniecības seminārs Krapē un 1 pieredzes apmaiņas brauciens, kurā Ogres 

reģiona bibliotekāriem bija iespēja iepazīties ar Jūrmalas pilsētas bibliotēkām – A.Kronenberga 

Slokas bibliotēku, Jūrmalas Centrālo un Dubultu bērnu bibliotēku. 

76.att. Ogres reģiona bibliotekāri Bibliotēku darbinieku dienas pasākumā pie Aspazijas mājas 

Jau sesto gadu Ogres reģiona bibliotekāriem tiek organizēti profesionālie svētki – Bibliotēku 

darbinieku dienu, kad Bibliotēku nedēļā kādā no reģiona novadiem  tiekamies, lai suminātu kolēģus 

– darba jubilārus. 2019.gadā 25.aprīlī devām iespēju visiem reģiona bibliotekāriem viesoties 

Aspazijas mājā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 20 - 76.attēlā) – vienā no labākajiem 

muzejiem Latvijā, kas piedāvā interaktīvu, informatīvu un personiski uzrunājošu ekspozīciju. 

Pasākuma plānošanā un realizācijā aktīvi iesaistījās pati Aspazijas mājas vadītāja Ārija Vanaga, kura, 

pārtopot Aspazijas tēlā, piekrita arī vadīt visu svinīgās daļas norisi. Pirms darba jubilāru sumināšanas, 

pasākuma dalībniekiem bija iespēja izstaigāt muzeja ekspozīciju, saskaitīt tajā atrodamos kaķus un, 

protams, pārbaudīt savas zināšanas par Aspazijas darbiem interaktīvajā spēlē. 

Aktīvās darba sezonas noslēguma seminārs, kas ierasti tiek rīkots maija pēdējā ceturtdienā, pārskata 

gadā - 30.maijā, šoreiz notika Ogres novada Krapē, sniedzot iespēju visiem reģiona bibliotēku 

darbiniekiem iepazīties ar Krapes pagasta bibliotēku, iepazīties ar tautas mūzikas instrumentu muzejā 
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"Skaņu māja" saglabātajiem senajiem mūzikas instrumentiem, ieklausīties to skaņās un Krapes 

dzirnavās tikties ar Vinetu Grinbergu, kura gatavo ekosveces, augu eliksīrus un pēta dzirnavu 

īpašnieku dzimtas saknes. Pēc izzinošajām ekskursijām, pasākuma dalībnieki varēja izstaigāt seno 

Krapes parku, aplūkojot simtgadīgos kokus. 

2019.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Īpaša uzmanība tika pievērsta krājuma 

aktualitātei, bibliotēku iekārtojumam un  darbam ar bērniem. Krājuma izvērtēšana ir darbs, kas nekad 

nebeidzas un OCB vienmēr piedāvā arī savu palīdzību. Īpaša uzmanība tika veltīta iepriekšējā gadā 

akreditācijas atzinumos norādītajiem ieteikumiem un izpildei. 

Sakarā ar to, ka OCB nav atsevišķas mācību klases, Pasākumu zāle (līdz 2019.gada augustam - 

Brīvības ielā 35) tika izmantota gan mācībām, gan pasākumiem. Pagaidu telpās (Zvaigžņu ielā 4) 

pasākumi un semināri tiek organizēti lasītavu telpās, tāpēc tos rīkojam mēneša pēdējā ceturtdienā, 

kas gan OCB, gan vairākām reģiona bibliotēkām ir Spodrības diena. Tādejādi bibliotēku darbiniekiem 

nākas nedaudz pārplānot savus ikdienas darbus, bet netiek traucēts OCB lasītavu darbs. 

Reģionālās mācību klases aprīkojums tika izmantots visos pasākumos, kuri notika Pasākumu zālē: E-

prasmju un Bibliotēku nedēļu pasākumos, grāmatu atvēršanas svētkos (U.Prancāns, Z.Budaha, 

S.Logina), kā arī tikšanās reizēs ar V.Lejiņu, kad tika demonstrētas filmas par vēsturiski nozīmīgām 

personībām (janvāris - marts). 2019.gadā kopumā īstenoti 41 dažādi pasākumi. Digitālajā nedēļā 

īstenoti 3 pasākumi (25. – 29.marts). 

 

 

 

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, 

OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, 

OCB galvenā bibliotekāre Santa Linkuma, 

OCB grāmatsējēja Liene Kābele. 

Pārskatā izmantoti OCB un reģiona bibliotēku darbinieku fotoattēli. 
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13. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 OCB pasākumi  

2018.gadā pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” ietvaros īstenoti sešpadsmit pasākumi, kuros 

iesaistīti Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji. Izstādēs, koncertos, dzejas lasījumos un dažādos 

pasākumos plašākai publikai tika rādīts un īpaši novērtēts ogrēniešu veikums, talants, vaļasprieks, 

kāda īpaša interese vai aizraušanās. 

Pārskata periodā pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” ietvaros, kas ir veltījums Ogres pilsētas un 

Ogres Centrālās bibliotēkas 90 gadu jubilejai, tika realizēti 9 pasākumi, turpinot 2018.gadā iesākto 

ciklu: 

Līdz 31. janvārim  OCB 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. 

26.janvārī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika Ogres literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” autora 

Ulda Prancāna dzejas grāmatas „Laika aizvilnī” atvēršanas svētki. Pasākumā dzeju lasīja U.Prancāns 

un dziesmās to ieskandināja Ķeguma ģitārstudijas vadītāja Dace Priedoliņa un Ogres Mūzikas skolas 

pedagoģe Maija Bogdanova. 

  

1. un 2. att. Ulda Prancāna dzejas grāmatas „Laika aizvilnī” atvēršanas svētki 

2.februārī bibliotēkas  Pasākumu zālē norisinājās tikšanās ar rakstnieci Laimu Kotu. Pazīstamā 

rakstniece ir novadniece, 1978.gadā absolvējusi Ogres vidusskolu. Pasākuma laikā L.Kota atklāja, ka 

strādā pie jauna literārā darba par Anšlavu Eglīti un labprāt izmanto Ogres Centrālās bibliotēkas 

krājumā esošos izdevumus, lai detalizētāk izpētītu latviešu rakstnieka, žurnālista un gleznotāja 

A.Eglīša dzīvi un daiļradi. 

    

3. un 4. att. tikšanās ar rakstnieci Laimu Kotu 
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7.martā  notika koncerts 2 daļās “Pavasara vējos lai saulstars sasilda tevi!”. Koncerta 1.daļā “Tavs 

skaistums” dzeju un dziesmas ģitāras pavadījumā izpildīja Artūrs Mangulis, 2.daļā izskanēja Ogres 

literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” autoru dzejas lasījumi. 

6.aprīlī bibliotēkas Pasākumu zālē notika muzikāla dzejas pēcpusdiena “Ticot mīlestībai”. 

Pasākumā notika divu grāmatu prezentācijas: Zina Budaha prezentēja savu grāmatu “Ticot un 

Mīlot”, Egils Dambis – grāmatu “Domu karuselis”. Zinas Budahas un Egila Dambja sarunu dzejā 

papildināja Kaspara Krastiņa un Daces Priedoliņas mūzika un dziesmas. 

    

5. un 6. att. muzikāla dzejas pēcpusdiena “Ticot mīlestībai” 

12.septembra pēcpusdienā pie OCB pasākumā “Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā” tikās dzejas rakstītāji, 

lasītāji un cienītāji, lai ar vārda, dzejas un mūzikas spēku uz mirkli paceltos pāri ikdienībai. Ar savu 

dzeju un mūziku klausītājus uzrunāja arī Maija Bogdanova un Artūrs Mangulis. Ogres tehnikuma, 

Ogres sākumskolas un Jaunogres vidusskolas skolēni lasīja savu, kā arī citu autoru dzeju. Ogres 

literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” autori lasīja savu dzeju. 

    
7. un 8. att. pasākumā “Dzeja uzzied Zvaigžņu ielā” 

24.oktobrī norisinājās tikšanās ar ogrēnieti, psihologu un filozofu Raivi Bernānu. Viņš ir praktisks 

dzīves skolotājs personībai, attiecībām, biznesam un veselībai. R.Bernāns dalījās ar klātesošajiem 

zināšanās, kāpēc “Cilvēks rada visu pats savā dzīvē”.  
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9. un 10. att. tikšanās ar Raivi Bernānu “Cilvēks rada visu pats savā dzīvē”. 

28.novembrī bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā notika radošo darbu lasījumu 

“Andrejdienas zīmēs raugoties” pasākums. Savu dzeju un prozu lasīja Ogres literāri radošās 

apvienības “Sirdsdoma” dalībnieki un citi ogrēnieši. Pasākuma laikā skanēja Ogres Mūzikas skolas 

audzēkņu atskaņota mūzika.  

   

11.un 12. att. radošo darbu lasījumu “Andrejdienas zīmēs raugoties” pasākums 

7.decembrī OCB Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā notika dzejas pēcpusdiena Adventa noskaņās 

“Pretī gaismai”. Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” vadītāja Skaidrīte Logina prezentēja 

savu grāmatu “Pie ezera”. Pasākuma apmeklētāji varēja noklausīties Ogres literāri radošās apvienības 

“Sirdsdoma” autoru dzejas lasījumus. 
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 13. un 14. att. Skaidrīte Logina prezentē savu grāmatu “Pie ezera” 

Izstādes 

Bibliotēkā tiek veidotas tematiskās izstādes gan abonementā, gan lasītavā. Izstādēs  parasti tiek 

eksponētas grāmatas, kas atrodas bibliotēkas krājumā. Atskaites periodā bibliotēkas lietotāju ievērībai 

tika piedāvātas 58 plauktu izstādes. 2019.gadā bibliotēka piedāvāja lietotājiem arī 4 ceļojošās 

izstādes. 

No 10.janvāra līdz 10.februārim bibliotēkas lietotāji varēja apskatīt biedrības “Latvieši pasaulē – 

muzejs un pētniecības centrs” sagatavoto izstādi “Latviešu dziesmu svētki ārpus Latvijas”. 

21.februārī tika atklāta ceļojošā izstāde „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Atklāšanā 

piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. 

Izstāde bija skatāma no 21.februāra līdz 17.martam. 

  

15. un 16. att. ceļojošās izstādes „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana 

No 4. līdz 29.martam bibliotēkas Pasākumu zālē bija apskatāma Eiropas sociālā fonda projekta 

„Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros 

organizētā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”. 

No 3. līdz 30.aprīlim  bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar  ceļojošo interaktīvo Rakstniecības 

un mūzikas muzeja izstādi “Trīs zvaigznes”. Izstāde, kas stāstīja par trīs pasaulslaveniem Latvijas 

mūziķiem – vijolnieku Gidonu Krēmeru, mecosoprānu Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu 

raisīja vislielāko bibliotēkas apmeklētāju interesi.  

No 9. līdz 31.maijam bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

ceļojošo izstādi “Grāmatu lasīšana plakātos”. Izstādē varēja aplūkot reprodukcijas plakātus, kas bija 
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izmantoti dažādos grāmatu lasīšanas veicināšanas pasākumos Spānijā kopš pagājušā gadsimta 

trīsdesmitajiem gadiem līdz pat mūsdienām. 

Turpinājām  2018.gadā iesākto sadarbību ar režisori Virdžīniju Lejiņu (VKKF projekts 

“Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu”. 24.janvārī bibliotēkas apmeklētāji Pasākumu zālē varēja 

noskatīties V. Lejiņas filmu “Sirsnīgais latvietis Kārlis Skalbe literatūrā un filmā”. Pēc filmas  

režisore Virdžīniju Lejiņa stāstīja par filmas tapšanas gaitu. 

 

17.att. tikšanās ar režisori Virdžīniju Lejiņu 

Ogres Centrālā bibliotēka  piedalījās  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 

(LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā “Eiropas 

Digitālajā nedēļā”, kas 2019.gadā norisinājās no 25. līdz 29.martam.  

25.martā bibliotēkas lietotājiem bija iespēja uzzināt par e-pakalpojumiem sociālās apdrošināšanas 

jomā. VSAA Ogres filiāles speciālisti sniedza informāciju un atbildēja uz interesentu jautājumiem.  

26.martā lietotājiem tika pastāstīts par jauno pakalpojumu  – 3td e-GRĀMATU bibliotēku, ko 

publisko bibliotēku lietotājiem nodrošina Apgāds Zvaigzne ABC, Tieto Latvija un Kultūras 

informācijas sistēmu centrs (KISC). Lietotājiem tika demonstrēts, kā var reģistrēties virtuālajā 

bibliotēkā, izmantojot bibliotēkā saņemtos autorizācijas datus un parādīts, kā var lasīt e-grāmatas. 

27.martā Bibliotēkas lietotāji uzzināja par  Nodarbinātības Valsts aģentūras pakalpojumiem digitālajā 

vidē. Par NVA e-pakalpojumu izmantošanu saistībā ar karjeru, darba meklēšanu, e-mācību moduļiem 

pastāstīja NVA Ogres filiāles konsultante Evija Lazdiņa. 

28.martā, sadarbībā ar Tiesībsarga biroja specialistiem, bibliotēkā norisinājās vairākas aktivitātes:  

1) seminārs ikvienam interesentam par cilvēktiesībām, labu pārvaldību un tiesībsarga iespējām 

palīdzēt; 2) seminārs par grūtnieču un mazu bērnu vecāku tiesībām nodarbinātības jomā. Interesenti 
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uzzināja, kas ir diskriminācija, kā tā var izpausties darba tiesiskajās attiecībās, kas jādara un kur var 

vērsties, lai aizstāvētu savas tiesības. 3) piesakoties iepriekš, interesentiem tika dota iespēja 

pierakstīties uz bezmaksas konsultācijām pie Tiesībsarga biroja juristiem.  

28.martā bibliotēkā notika praktizējošās ārstes psihiatres Dr.Marinas Veģeres lekcija 

“Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”. Lekcijas laikā apmeklētāji uzzināja,  kā 

depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē cilvēka kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, kā arī 

saņēma praktiskus ieteikumus, ko darīt, lai izvairītos no depresijas.  

29.maijā Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) pieredzes apmaiņā viesojās 39 bibliotekāri no Rīgas 

Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēkām. Kolēģiem tika prezentēta OCB darbība, iedzīvotājiem 

pieejamo pakalpojumu klāsts, īstenoto projektu un pasākumu piedāvājums, sadarbības un partnerības, 

kā arī sniegts neliels ieskats tuvākajā nākotnē. Bibliotekāri no Rīgas iepazinās arī ar OCB mobilo 

bibliotēku – bibliobusu, tā darbības pamatprincipiem, apkalpojot lietotājus Ogres reģionā.  

27.jūnijā Ogres Centrālā bibliotēka, sadarbībā ar Japānas vēstniecību Latvijā, ielūdza interesentus  uz 

ikebanas meistarklasi. Meistarklasi vadīja Ikenobo ikebanas skolas NVS valstu filiāles vadītāja 

Midori Jamada. Meistarklase pulcēja lielu skaitu ziedu kārtošanas interesentu.  

  

18. un 19. att. Ikebanas meistarklase Midori Jamadas vadībā 

26.jūlijā Ogres Centrālā bibliotēka  organizēja akciju “Grāmatu ķēde”. Iedzīvotāji palīdzēja no vecās 

bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35 pārnest vairāk kā 500 angļu un amerikāņu rakstnieku romānus uz 

pagaidu ēku Zvaigžņu ielā 4. Akcijā piedalījās ap 50 cilvēku, kuri pārstāvēja visas paaudzes. 
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20.att. akcija “Grāmatu ķēde” uz Zvaigžņu ielu 4 

No 23. līdz 25.augustam Ogrē norisinājās pilsētas svētki ar moto “Dzīve ir kino”. Tajos piedalījās un 

par pasākumiem gādāja arī Ogres Centrālā bibliotēka:  

24.augusta rītā notika laivu parāde Ogres upē. Tajā piedalījās 41 komanda, 55 laivas, kopā 178 

dalībnieki. Ogres Centrālās bibliotēkas komanda jau trešo gadu veiksmīgi startē laivu parādē, 

pārstāvot bibliotēkas kolektīvu. 

  

21. un 22.att. Ogres Centrālās bibliotēkas komanda pilsētas svētku laivu parādē 

Pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja visu dienu apmeklētājus gaidīja Ogres Centrālās bibliotēkas 

bibliobuss. Tajā bija apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas un Ogres Vēstures un mākslas muzeja 

kopīgi veidotā izstāde ““Dzīve ir kino” un “Kino ir Ogrē””. Apskatot izstādi, apmeklētāji iepazinās 

arī ar bibliobusu un bibliobusa sniegtajiem pakalpojumiem. 
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23. un 24.att. Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss pie muzeja ēkas pilsētas svētkos 

30.oktobrī Latvijas  Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Ogres Centrālā bibliotēka 

ielūdza ogrēniešus uz tikšanos ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku. Sarunu vadīja LNB 

Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Tikšanās notika Ogres Vēstures un mākslas muzejā. 

Pasākuma laikā tika prezentēts Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums par neseno Latvijas vēsturi 

“Mans XX gadsimts”. Pasākumu apmeklēja vairāk kā 120 interesenti. Pēc tikšanās ogrēnieši 

nespēja  vien atvadīties no Marinas Kosteņeskas, uzdeva jautājumus, lūdza autogrāfus, dāvināja 

ziedus. Šis bija visapmeklētākais 2019.gada pasākums. 

 
25., 26., 27., un 28. att. tikšanās ar Marinu Kosteņecku 

2019.gadā, turpinot atmiņu apkopošanu, veidoti audioieraksti, kur brīvā atmosfērā, nerediģētās 

sarunās ogrēnieši dalījās savās atmiņās. Projekta rezultātā papildināta OCB novadpētniecības 

kolekcija ar sešiem audio ierakstiem, kas iegūti sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” ietvaros. 
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29.att. Aktivitātes “Ogrēnieši stāsta un rāda” dalībnieki 
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Pielikums Nr.2 OCB LAN darba pārskats 

1.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Kvalitatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana ir rādītājs, pēc kura rezultātiem bibliotēkas lietderību 

vērtē gan pašvaldība, kas nodrošina bibliotēku finansiālu darbību, gan bibliotēkas lietotāji. OCB LAN 

galvenā darba prioritāte joprojām ir kvalitatīva un profesionāla bibliotēkas lietotāju apkalpošana. 

OCB veic informācijas centra funkcijas, piedāvājot saviem lietotājiem plašu bibliotekāro 

pakalpojumu spektru, apkalpošanas procesā apmierinot to informacionālās vajadzības.  

2019.gads OCB kolektīvam un bibliotēkas lietotājiem bija īpašs, jo tika apstiprināts jaunās bibliotēkas 

būvprojekts un piešķirta nauda projekta realizācijai, kas iezīmēja lielu pārmaiņu sākumu un 

bibliotēkas pārcelšanās procesa plānošanu un realizēšanu. 

Gada sākumā LAN, sadarbībā ar IRAN kolēģēm, ieguldīja lielu darbu, kārtējo reizi, skrupulozi 

izvērtējot krājumu. Tika izstrādāts krājuma pārvietošanas un izvietojuma plāns. Aktīvajā, lietotājiem 

pieejamajā, krājumā tika atstātas grāmatas, kas izdotas pēc 2011.gada, jo fiziski nebija iespējas visas 

krājumā esošās grāmatas izvietot bibliotēkas pagaidu telpās Zvaigžņu ielā 4. Abonementa grāmatas, 

kas izdotas līdz 2011.gadam, kā arī lasītavas krājums tika pārvietots uz krātuvi Meža prospektā 9, 

Krātuves krājuma daļa pārvesta uz Mūzikas skolas telpām Brīvības ielā 50. Krājuma pārvietošanas 

darbi sākās jūnijā un notika paralēli lasītāju apkalpošanas procesam un prasīja daudz fiziska un 

emocionāla spēka bibliotēkas darbiniekiem. OCB lietotājiem bija slēgta tikai divas nedēļas - no 

22.jūlija līdz 4.augustam, kad uz krātuvēm tika pārvietots gan krājums, gan mēbeles, kā arī pilnībā 

iekārtotas un sagatavotas lasītāju apkalpošanai bibliotēkas pagaidu telpas. 5.augustā bibliotēka vēra 

savas durvis lietotājiem Zvaigžņu ielā 4.  

 

1.att. OCB reģistrēto lietotāju dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā. 

 

2019.gadā OCB apmeklēja 5241 reģistrēts lietotājs, kas ir par 192 mazāk nekā 2018.gadā.  

2017.
2018.

2019.

5422
5433

5241

OCB reģistrēto lietotāju skaits



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2019.gadā 

93 

 

 

2.att. OCB reģistrēto lietotāju sastāvs pēc nodarbošanās 2019.gadā 

Analizējot OCB lietotāju sastāvu, 2.attēlā redzams, ka lielākā OCB lietotāju grupa ir pamatskolas 

skolnieki – 1872, otra lielākā kategorija ir strādājošie – 1604, trešā kategorija ir pensionāri – 480, 

ceturtajā vietā ierindojās vidusskolnieki – 325 un nedaudz mazāk – 304 - ir studenti un arodskolu 

audzēkņi. 

 

3.att. OCB apmeklējumu skaita dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā 

2019.gadā OCB reģistrēti 33011 apmeklējumi, kas ir par 2933 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

4.att. OCB izsniegumu skaita dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā 
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Izdevumu izsniegums bibliotēkā 2019.gadā bija 68042, kas ir par 7001 mazāk, salīdzinot ar 

2018.gadu. OCB LAN darba pamatrādītāju samazināšanos ietekmēja bibliotēkas pārcelšanās process 

uz pagaidu telpām. Jūnija beigās un jūlija sākumā samazinājās lietotājiem pieejamais grāmatu 

krājums abonementā, jo gatavojoties bibliotēkas pārcelšanas procesam, grāmatas tika pakāpeniski 

saiņotas un pārvestas uz pagaidu krātuvēm. Divas nedēļas bibliotēka lietotājiem bija slēgta. 

Patreizējās pagaidu telpas ir mazākas, līdz ar to apmeklētājiem šinīs telpās ir šauri, viņi retāk apmeklē 

bibliotēku. Vēl būtisks faktors ir cilvēku neuzmanība, neieinteresētība, jo neskatoties uz to, ka tika 

rasts ideāls risinājums pagaidu ēkas atrašanās vietai – blakus vecajai ēkai – tomēr daļa apmeklētāju 

ilgstoši nespēja rast ceļu uz patreizējo bibliotēkas adresi. Tika veidotas norādes gan pie vecās ēkas, 

gan maršrutā uz patreizējo atrašanās vietu, tomēr vēl pēc pusgada tiek saņemti telefona zvani ar 

jautājumu "Kur patreiz atrodas bibliotēka?". Taču šīs ir tikai pagaidu grūtības, kuras atrisinās 

bibliotēkas jaunā ēka. 

OCB lietotāji bibliotēkas grāmatas var nodot arī ārpus bibliotēkas darba laika, pateicoties tam, ka pie 

bibliotēkas ēkas jau 5.gadu pieejama gāmatu nodošanas iekārta. Šo pakalpojumu lietotāji ir iecienījuši 

un izmanto bieži, īpaši, ja saņēmuši grāmatas ar ierobežotu lietošanas termiņu. Arī parādnieki to 

izmanto, lielākoties, akciju laikā, kad netiek iekasēta kavējumu maksa. 2019.gadā grāmatu nodošanas 

iekārtas izmantošana gan nedaudz samazinājusies, kas saistāms ar kopējo izsnieguma samazināšanos. 

Iekārtā nodoto grāmatu skaits samazinājies par 389 eksemplāriem, apmeklējumu skaits arī krities par 

239 vienībām. 

 
5.att. OCB Grāmatu nodošanas iekārtas izmantojuma dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā 

 

2.Uzziņu un informācijas darbs  

 

OCB lietotāju bibliotekārā apkalpošana notiek abonementā, lasītavā, bibliobusā un informācijas 

sniegšana joprojām ir svarīgākā bibliotēkas darbības joma. Strauja un dinamiska informācijas 

tehnoloģiju attīstība liek bibliotekāriem nemitīgi papildināt profesionālās zināšanas dažādu 

elektronisko informācijas resursu izmantošanā, kā arī e-pakalpojumu sniegšanas jomā.  
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Abonementā, paralēli grāmatu izsniegšanai uz mājām, tiek sniegtas arī uzziņas. Pārsvarā tās ir 

adresālās uzziņas, kad lietotāju interesē, vai konkrētā grāmata atrodas bibliotēkā. Ļoti bieži 

pieprasītās grāmatas ir izsniegtas un tad lietotāja pieprasījums tiek ievietots rindā, izmantojot BIS 

ALISE dotās iespējas. Tiek sniegtas arī tematiskās uzziņas – izmantojot bibliotēkas katalogu, 

bibliotekāres atlasa iespieddarbus par konkrētu tēmu. 2019.gada laikā abonementa darbinieces 

sniegušas 11776 uzziņas. LAN darbinieces informē lasītājus par iespēju lasīt tiešsaistē e-grāmatas 3td 

e-grāmatu bibliotēkā, izmantojot OCB piešķirtos autorizācijas datus. Tiek veidotas arī tematiskas 

plauktu izstādes – abonementā gada laikā bija skatāmas 24 izstādes, kas popularizēja bibliotēkas 

krājumā esošas grāmatas.  

Regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem – reizi mēnesī – Spodrības dienās, apkopoti parādnieku 

saraksti un ar BIS ALISE starpniecību nosūtīti brīdinājumi par kavējumu. Par neizpildītām saistībām 

parādniekiem tiek atgādināts arī telefoniski. Pārskata periodā OCB tika izsludinātas vairākas ilgstošas 

(mēnesi un pat ilgāk) akcijas (Lieldienās, Ziemassvētkos, kā arī bibliotēkas pārvākšanās laikā un vēl 

mēnesi pēc tam) aizmāršīgajiem lasītājiem, aicinot kavētājus nodod bibliotēkas grāmatas, nemaksājot 

kavējuma naudu. Pirms Ziemassvētku akcijas bibliotēkā viesojās Ogres Televīzija un veidoja video 

sižetu ar aicinājumu parādniekiem. Informācija par akcijām parādniekiem tiek ievietota arī 

bibliotēkas mājas lapā, bibliotēkas profilā facebook.com, pašvaldības portālā ogresnovads.lv, 

ogrenet.lv, kā arī pašvaldības avīzē “Ogrēnietis”.  

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB), lietotājiem ar redzes problēmām ir 

iespēja izmantot grāmatu audio ierakstus CD. Šai lasītāju kategorijai ir pieejami arī audio grāmatu 

ieraksti kasetēs. 2019.gadā no LNerB SBA kārtā tika pasūtīti 10 CD, sadarbību ar LNerB noteikti 

turpināsim. 

Lietotājiem pieejams arī grāmatu plaukts “Lasītājs - Lasītājam” un ievērots, ka ir apmeklētāju 

kategorija, kuri izmanto tikai šo bibliotēkas pakalpojumu. 

Pirms bibliotēkas pārcelšanās uz Zvaigžņu ielu 4, lietotājiem lasītavā bija pieejami 12 datori, lokālais 

internets, Wi-Fi, kā arī uzziņu literatūras krājums. Pagaidu telpās lietotājiem tiek nodrošinātas tikai 5 

darba vietas pie datoriem, iespēja izmantot Wi-Fi, kā arī nokopēt, ieskenēt un izdrukāt dokumentus.  

Lasītavā lietotājiem pieejami seriālizdevumi: 8 nosaukumu avīzes un 52 nosaukumu žurnāli.  Uzziņu 

literatūras krājums uz vietas telpu šaurības dēļ lasītājiem šobrīd nav pieejams, jo konkrētā krājuma 

daļa atrodas krātuvē Meža prospektā 9, taču nepieciešamie iespieddarbi lasītājiem tiek piegādāti 

nākamajā dienā. Lasītavā visbiežāk tiek sniegtas uzziņas, kas saistītas ar digitālo vidi, tai skaitā, e-

pakalpojumiem. Arvien biežāk palīdzību bibliotēkā meklē lasītāji seniori, kuriem jātiek galā ar 

informācijas sniegšanu vai saņemšanu virtuālajā vidē – gāzes, ūdens, elektrības skaitītāju rādījumu 

ziņošana, rēķinu izdruka no www.elektrum.lv un www.tet.lv, gada ienākumu deklarāciju iesniegšana 

http://www.elektrum.lv/
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VID EDS sistēmā, i-banku kontu pārskatu izdrukas u.c. Bibliotēkas darbinieces joprojām palīdz 

lietotājiem aviobiļešu iegādes, reģistrācijas un izdrukas jautājumos. 

Uzziņu darbā tiek izmantots ne tikai bibliotēkas krājums un bibliotēkas veidotais elektroniskais 

katalogs, bet arī LNB veidotās datubāzes – visbiežāk, Nacionālo bibliogrāfija un Periodika.lv.  

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 253 1101 929 

News 2006 1986 992 

1.tab.OCB pieejamo datubāzu izmantojuma dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā. 

Pēc OCB pārcelšanās uz pagaidu telpām aktīvāk tiek izmantotas abonētās tiešsaistes datu bāzes 

Letonika un news.lv, jo lasītavā lietotājiem pieejami tikai 2018., 2019.gadu žurnāli, kā arī tikai tekošā 

gada avīzes. Lietotāji tiek apmācīti datu bāzu lietošanā, pieciem lietotājiem tika piešķirti attālināta 

Letonikas klienta autorizācijas dati, bet pārskata periodā tika piefiksēti tikai 6 skatījumi. Atskaites 

periodā datu bāzu izmantošanas statistiskie rādītāji, diemžēl, ir kritušies. 

Rudenī vairāki lietotāji - seniori izmantoja lasītavas datorus un internetu, reģistrējot čekus VID 

organizētajā cekuloterija.lv. 2019.gadā pieaudzis to lietotāju skaits, kuri vēlas printēt dokumentus 

tieši no sava viedtālruņa, līdz ar to, bibliotekārēm jābūt ekspertiem viedtālruņu zīmolu un 

modifikāciju daudzveidībā, lai spētu dokumentus no viedierīcēm pārsūtīt uz e-pastu un izdrukāt. 

2019.gadā, līdz pārcelšanās brīdim, lasītavā tika eksponētas 3 ceļojošās izstādes, šī bija inovatīva 

pieredze, kad, izmantojot lasītavas telpas (iepriekš izstādes tika izvietotas Pasākumu zālē, kur tās 

apskatīja mazāks apmeklētāju skaits), izstādes kļuva pieejamākas plašākam lietotāju skaitam: 

No 10.janvāra līdz 10.februārim lasītavā tika izvietota biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs” sagatavotā izstāde “Latviešu dziesmusvētki ārpus Latvijas”. 

No 21.februāra līdz 17.martam lasītavā bija apskatāma LNB Atbalsta biedrības ceļojošā izstāde 

"Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai". 

No 3. līdz 30.aprīlim lasītavas apmeklētāji varēja iepazīties ar ceļojošo interaktīvo Rakstniecības un 

mūzikas muzeja izstādi “Trīs zvaigznes”. Izstāde, kas stāstīja par trīs pasaulslaveniem Latvijas 

mūziķiem – vijolnieku Gidonu Krēmeru, mecosoprānu Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu 

izraisīja vislielāko bibliotēkas apmeklētāju interesi. 

Atskaites periodā lasītavā tika izveidotas arī 24 tematiskās izstādes. 

3.Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) 

OCB LAN lasītavā turpina darbu ESIP, kura darbību koordinē LR Ārlietu ministrija. 

12.04.2019. Rīgā, Ārlietu ministrijā norisinājās ES informācijas sniedzēju forums “Saliekam 

nākotnes puzli”, ko organizēja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas 

Parlamenta informācijas biroju Latvijā. Forumā tika apspriestas tēmas: Latvijas 15 gadi ES, Eiropas 
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vēlēšanas, #Brexit, ES mērķi un nākotnes scenāriji, par kurām runāja Latvijas Ārlietu ministrs 

E.Rinkēvičs, Latvijas eksprezidents V.Zatlers, LU profesore Ž.Ozoliņa u.c. 

29.aprīlī papildināts līdzņemamo materiālu klāsts par ES, liekot akcentu uz Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām, kas notika 25.maijā. 

No 7. līdz 13.maijam OCB ESIP bija skatāma izstāde “Jaunumi par ES”, kurā varēja iepazīties ar 

jaunākajiem drukātajiem materiāliem par ES, kas pieejami bibliotēkā. 

7.05.2019., piedaloties starptautiskā konferencē “15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 

gadi”, kuras mērķis bija aktualizēt un apspriest Latvijas dalības Eiropas Savienībā ietekmi uz valsts 

attīstību, sasniegtajiem rezultātiem un problēmām, bija iespēja uzklausīt Latvijas Valsts prezidentu 

Raimondu Vējoni, Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski, LR Ministru prezidentu 

Krišjāni Kariņu, LR Ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču u.c. 

25.11.2019. Rīgā, ES mājā notika Eiropas informācijas diena ES informācijas sniedzējiem “Zaļi. 

Digitāli. Sociāli”, kas padziļināja zināšanas par ES un citiem jautājumiem – Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām, Brexit-u, ES daudzgadu budžetu 2021-2027, digitālo drošību un iespējām. Seminārā 

uzstājās Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, EP biroja vadītāja Latvijā M.Rībele, politologs un politiķis, EP 

deputāts I.Ijabs, politoloģe, LU Politikas zinātnes nodaļas profesore Ž.Ozoliņa u.c. 

Lasītājiem tiek sniegtas uzziņas par ES jautājumiem. 

OCB ESIP lietotājiem pieejamais grāmatu krājums šobrīd, ņemot vērā pagaidu telpu šaurību, krietni 

samazināts, lielāku uzsvaru liekot uz elektroniskajiem resursiem. 

4.Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Grupu apmācības senioriem datorpamatu apgūšanā pašreiz netiek organizētas, jo to ierobežo telpu 

šaurība. Lietotāji tiek konsultēti individuāli gan pie bibliotēkas datoriem, gan klientu klēpjdatoriem 

vai planšetēm. Tiek sniegtas individuālas konsultācijas tieši konkrēto klientu interesējošā jautājumā, 

piemēram, šablonu veidošana i-bankā rēķinu apmaksai, saziņa portālā draugiem.lv, sludinājuma 

iesniegšana ss.com, ogrenet lv, filmu skatīšanās tiešsaistē, fotogrāfiju lejupielāde no viedtālruņa vai 

fotoaparāta utt.  

OCB jau desmito gadu piedalījās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 

(LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā “Eiropas 

Digitālajā nedēļā”, kas 2019.gadā norisinājās no 25. līdz 29.martam. Bibliotēkā viesojās 

Nodarbinātības Valsts aģentūras  (NVA) Ogres filiāles karjeras konsultante Evija Lazdiņa. NVA 

pārstāve informēja par NVA  pakalpojumiem digitālajā vidē: praktiski parādīja, kā var izmantot NVA  

sagatavotos e-mācību moduļus jauno zināšanu apgūšanā, nodemonstrēja vakanču datu bāzi, ko var 

izmantot darba meklētāji. 
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Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar jauno pakalpojumu  – 3td e-

GRĀMATU bibliotēku, ko publisko bibliotēku lietotājiem nodrošināja sadarbība starp Apgādu 

Zvaigzne ABC, Tieto Latvija un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Lietotājiem tika 

demonstrēta reģistrācija virtuālajā bibliotēkā, izmantojot bibliotēkā saņemtos autorizācijas datus un 

piekļuve virtuālās bibliotēkas kolekcijā esošajām grāmatām. 

Digitālajā nedēļā lasītavā notika individuālās konsultācijas senioriem viedtālruņu lietošanā. 

Konsultācijas senioriem sniedza Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēknis Romāns Rešetovs, 

kurš Ogres Centrālajā bibliotēkā bija mācību praksē. 

Studējošie lietotāji tiek apmācīti atlasīt bibliogrāfisko informāciju par kvalifikācijas darba vai referāta 

tēmu, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto datu bāzi Nacionālās bibliogrāfijas 

analītikas datu bāze, kā arī iespēju izmantot pilntekstus Lursoft laikrakstu datu bāzē news.lv. 

2019.gadā OCB LAN darbinieces dalījās praktiskā darba pieredzē ar 3 praktikantēm, kuras apguva 

bibliotekāra specialitāti LNB Kompetenču centrā un vienu LKA LKK studenti, dodot iespēju 

praktikantēm nostiprināt mācību procesā iegūtās zināšanas lasītāju apkalpošanas jomā.  

5.Autorizētie lietotāji 

Pārskata periodā OCB reģistrēti 1525 autorizētie lietotāji, ieskaitot reģiona publiskās un mācību 

iestāžu bibliotēkas. Tikai 975 no tiem 2019.gadā klātienē apmeklēja bibliotēku. Kopumā veikti 1500 

attālināti grāmatu pasūtījumi. 

OCB pārskata periodā apmeklēja 550 autorizēti lietotāji, 120 no tiem ir izmantojuši iespēju attālināti 

pasūtīt grāmatas no OCB krājuma. Kopā no bibliotēkas krājuma attālināti tika pasūtīti 1160 izdevumi. 

2019.gadā autorizācijas datus pirmo reizi piešķīra 123 bibliotēkas lietotājiem. 2018.gadā autorizācijas 

dati tika piešķirti tikai 83 OCB lietotājiem. Autorizēto lietotāju skaits pieaudzis tāpēc, ka tika 

popularizēta 3td e-GRĀMATU bibliotēka un autorizācijas dati tika piešķirti visiem interesentiem, kas 

vēlējas lasīt e-grāmatas.  

6.Iekšzemes SBA 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

34 62 51 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

414 296 358 

2.tab.OCB lietotājiem sniegto SBA pakalpojumu dinamika 2017., 2018. un 2019.gadā. 

Neviena bibliotēka pasaulē tikai ar savu bibliotēkas krājumu nevar apmierināt lietotāju pieprasījumu 

pēc informācijas. Šajā gadījumā tiek izmantots Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums, kas 

dot iespēju pasūtīt lasītājam nepieciešamās grāmatas no citas bibliotēkas. 

Pārskata periodā par 11 eksemplāriem samazinājies no citām bibliotēkām pasūtīto dokumentu skaits, 

bet par 62 eksemplāriem pieaudzis izsniegto eksemplāru skaits no OCB krājuma. Reģiona 
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bibliotēkām izsniegto dokumentu skaits no OCB krājuma atskaites periodā bija 358 vienības. 

Visaktīvāk šo pakalpojumu izmantoja Lauberes pagasta bibliotēka, kas atskaites periodā no OCB 

krājuma pasūtīja 86 grāmatas. 

7.Problēmas un to risinājumi. 

Laikā, kamēr bibliotēka atrodas pagaidu telpās, galvenā problēma ir krājuma pieejamība un lietotāju 

pieprasījumu izpildes operativitāte. Krājums izvietots divās krātuvēs un dažreiz lietotājam 

nepieciešamo grāmatu iespējams piegādāt tikai nākamajā darba dienā.  

Risinājums: piestrādāt pie autorizācijas datu popularizēšanas, piedāvājot tos ne tikai jaunajiem, bet 

arī esošajiem lietotājiem, kuri izmanto informācijas tehnoloģijas un ir bibliotēkas ilggadēji 

apmeklētāji. Autorizēts lietotājs var pasūtīt grāmatu, izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu, un 

atnākt pēc tās, kad tā būs piegādāta un rezervēta. 
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Pielikums Nr.3 OCB IRAN darba pārskats 
 

OCB krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2019.gadā bija visu vecuma grupu 

bibliotēkas lietotāju 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. Krājums tiek papildināts atbilstoši RGB funkcijām, nodrošinot iespēju izmantot to arī citu 

bibliotēku lietotājiem, tāpēc tiek iegādātas grāmatas, kuras ir noderīgas arī citām bibliotēkām, 

piemēram: Latvijas baleta un deju enciklopēdija; Latvijas vieglatlētikas vēsture; Latvijas mākslas 

vēsture; Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana; Ištare un desmitiem tās dažādo seju; 

Soviet milk; Latviešu biedrības Latvijā; Latvijas armijas kara orķestri u.c. Krājuma kvalitāte un 

aktualitāte ir ļoti būtiska.   

OCB krājums tiek papildināts vismaz reizi mēnesī, OCB BLN, Ogresgala un Ciemupes bibliotēku 

vadītājas pašas izvēlas, kādus iespieddarbus iegādāties krājumu papildināšanai, ievērojot savu 

lietotāju intereses un balstoties uz krājumu attīstības koncepcijās nospraustajiem mērķiem. IRAN 

tikai tehniski apstrādā iegādātos iespieddarbus. Pārskata gadā izdevumi iegādāti: i/k “Virja LK” – 

951 eksemplāri, grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata” - 432 eksemplāri, Zvaigznes ABC grāmatnīcā – 

443 eksemplāri, izdevniecībā “Kontinents” – 59 eksemplāri, grāmatu bāzē “Janus” – 46 eksemplāri, 

Jāņa Rozes grāmatnīcā – 39 eksemplāri. Informācija par  jaunieguvumiem tiek ievietota OCB mājas 

lapā. 

 Centrālā  

bibliotēka 

Bērnu nodaļa Ogresgala  

Bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības 

līdzekļi 

909 9402.11 632 4498.35 270 2400.00 160 1598.75 

Dāvinājumi 173 631.15 74 362.76 12 103.02 78 374.97 

Projekti (KKF, 

Bērnu žūrija 

u.c.) 

- - 1 7.83 - - 1 7.42 

Atvietotas - - 25 133.08 - - - - 

KOPĀ 1082 10033.26 732 5002.02 282 2503.02 239  1981.14 

Periodika 

2019.gadā 

697  191  382  218  

1.tab. IRAN apstrādāto grāmatu skaits 2019.gadā  

Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti un apstrādāti 1971 eksemplāri grāmatu, audiovizuālo līdzekļu 

u.c. dokumentu par summu 17 899.21 EUR, kā arī 661 žurnāli OCB Lasītavas fondam. Periodiskos 

izdevumus Ciemupes (218 eks.), Ogresgala (382 eks.) bibliotēkām un OCB BLN (191 eks.) 

elektroniskajā katalogā reģistrē šo nodaļu darbinieki. 
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2019.gadā dāvinājumos no privātpersonām un organizācijām apstrādāti - 373 eksemplāri grāmatu un 

36 eksemplāri žurnālu. Dāvinājumi, kuri netiek ņemti uzskaitē, tiek piedāvāti citām reģiona 

bibliotēkām vai ievietoti Apmaiņas fondā. Regulāri tiek papildināts arī plaukts – Lasītājs lasītājam, 

kas ir ļoti populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū. No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp visām 

reģiona publiskajām bibliotēkām, arī skolu bibliotēkām - pēc LNB ieteikuma.        

Grāmatu atvietošana – apstrādāti 25 eksemplāri OCB BLN. Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” tika saņemti 85 eksemplāri, kuri sadalīti reģiona bibliotēkām pēc LNB saraksta: Ogres CB 

BLN, Krapes, Mazozolu, Taurupes, Tīnūžu, Lielvārdes, Lēdmanes, Ciemupes pagastu bibliotēkām 

un Ogres sākumskolas un Jumpravas pamatskolas bibliotēkām. Izveidoti 9 nodošanas akti citām 

reģiona bibliotēkām par saņemto grāmatu “Kinomāksla. Ievads” no LNB Atbalsta biedrības.     

Izveidoti nodošanas sūtījumi (no fonda uz fondu) 2037 eksemplāriem: no Abonementa uz Krātuvi – 

1454, no Pamatfonda uz Krātuvi – 101, no Krātuves uz Abonementu – 23, no Pamatfonda uz 

Abonementu – 37, no Lasītavas uz Abonementu – 274, no Lasītavas uz Krātuvi – 148. 

Pirms pārcelšanās uz pagaidu telpām, krājums tika atkārtoti pārskatīts - atlasīta saturā novecojusi un 

nolietotā literatūra. Pavisam norakstīti 7219 eksemplāri, no tiem, grāmatas 6290; periodiskie 

izdevumi – 925; audiovizuālie – 1; elektroniskie resursi – 2. Filiāles norakstīšanas sūtījumus 

elektroniskajā katalogā veido pašas, bet IRAN noformē aktus iesniegšanai grāmatvedībā. 2019.gadā 

norakstīti 539 Ciemupes bibliotēkas izdevumi un 252 Ogresgala bibliotēkas izdevumi. 

Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai, krājuma atjaunošanai aktīvi izmantoja OCB, Lielvārdes 

pilsētas un Ķeipenes pagasta bibliotēkas. Izmantojot Apmaiņas fonda krājumu, pārskata gadā tika 

papildināts un uzlabots grāmatu piedāvājums Ogres pansionātā. Apmaiņas fonda krājumā ir 3691 

eksemplārs, bet pārceļoties uz pagaidu telpām 2019.gada augustā, tas tika novietots vienā no 

krātuvēm - sapakotā veidā, tāpēc tā izmantojamība ir apgrūtināta līdz jaunās OCB ēkas atklāšanai. 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

16698 16518 16385 

t. sk. Grāmatām 14108 14067 13900 

t. sk. bērnu grāmatām 2909 2955 2924 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2590 2451 2485 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

Pašvaldībā 

0.66 0.68 0.66 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

16938  16518 16385 

2.tab. OCB krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Ogres novada pašvaldības finansējums ir 0.66 EUR uz vienu Ogres pilsētas iedzīvotāju. Tas ir tikpat, 

cik bija 2017.gadā. 2018.gadā finansējums bija pieaudzis līdz 0.68 EUR uz iedzīvotāju. 

Samazinājums veidojas, jo ir pieaudzis Ogres iedzīvotāju skaits. Finansējums uz vienu lietotāju ir 
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3.12 EUR. Pēdējos gados tendence krājuma finansējumam ir stabila, tāpēc ir iespēja regulāri 

papildināt krājumu ar bibliotēkai nepieciešamajiem iespieddarbiem. 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 2890 3097 2702 

t. sk. Grāmatas 1968 2133 1809 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 277 303 277 

t. sk. bērniem (+periodiskie izd.) 599 653 557 

Izslēgtie dokumenti 3589 4236 7219 

Krājuma kopskaits 75334 73527 66755 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.8 1.9 2.0 

Periodisko izdevumu apgrozība 7.7 7.7 8.7 

3.tab. OCB Krājuma rādītāji 

OCB Pieaugušo nodaļā no ienākošajiem iespieddarbiem pārskata gadā 66,5% bija daiļliteratūra, 

2018.gadā – 40,1%. Procentuālais pieaugums izveidojies, jo papildināts daiļliteratūras krājums krievu 

valodā. Nozaru literatūrā vairāk krājums papildināts sabiedriskajās zinātnēs – 5,6%, filozofijā un 

psiholoģijā – 5 %, vēsturē – 5,7%, mākslā – 4,5% ; vismazāk – matemātikā un dabaszinībās – 0,3%, 

lauksaimniecībā un valodniecībā – 0,7%, fiziskajā kultūrā – 0,8%. 

OCB BLN visvairāk papildināts krājums ar grāmatām un žurnāliem pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem – 59,2% (2018.gadā - 54%) no jaunieguvumiem; daiļliteratūra – 17,8% (2018.g. 

23.5%). Krājums papildināts arī ar nozaru literatūru: visvairāk mākslas nozarēs – 1,4%, sabiedriskajās 

zinātnēs – 1,2%, lietišķajās zinātnēs – 2,5%. Minimāli krājums papildināts psiholoģijā (1 eks.), 

reliģijā (1 eks.), valodniecībā (2 eks.), literatūrzinātnē (2 eks.). 

Pārsvarā krājumā uzņemtie iespieddarbi ir latviešu valodā 87.8% Pieaugušo nodaļā, 89.3% BLN. 

Tiek pieprasītas grāmatas arī krievu, angļu valodās. 

Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs. 

2020.gada 2.janvārī elektroniskajā katalogā ir 78 854 (+2394) ieraksti ar 463 352  (+5178) 

eksemplāriem, no tiem ierakstu skaits OCB – 59 796 (+1231). 

Izveidoti MARC ieraksti 423 

Importēti MARC ieraksti 924 

Rediģēti ieraksti 4287 

Apstrādāti eksemplāri 3262 

Apstrādāti eksemplāri rekataloģizācijā 444 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 1 

Importēti autoritatīvie ieraksti 434 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 73 

Izmaiņas EIG 1715 

Izveidotas anotācijas 586 

Rediģētas anotācijas 163 

Norakstīti izdevumi 6412 

Norakstīti eksemplāri  7278 

Komplektēšanā fondu iekšējā kustība 137 

Komplektēšanā atskaites izveidotas 9 

4.tab. 2019.gadā elektroniskajā kopkatalogā IRAN veiktās darbības. 



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2019.gadā 

103 

 

Ņemot vērā būtiskas izmaiņas MARC 21, būtu ļoti nepieciešamas apmācības un plašāki skaidrojumi 

IRAN darbiniekiem. 

Krājumu rekataloģizācijas process Ogres reģiona publiskajās bibliotēkās ir pabeigts. 

Novadpētniecības datu bāzē ir 27 749 (+ 2005) ieraksti. 2019.gadā turpināts pārskatīt materiālus 

novadpētniecības mapēs un salīdzināt ar aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē. Elektroniskajā 

katalogā izveidoti apraksti un piešķirti svītrkodi 98 novadpētniecības mapēm, šis darbs tiks turpināts 

arī 2020.gadā. Novadpētniecības datu bāzē tiek aktīvi izmantota lokālo priekšmetu datu bāze, kurā ir 

360 ieraksti. 

Autoritatīvo ierakstu datu bāzē ir 11184 ieraksti.  

Ogres reģiona skolu bibliotēkas. 

Šobrīd BIS ALISE reģionā nestrādā skolas ar nelielu audzēkņu skaitu - Taurupes, Birzgales, 

Lēdmanes, Mazozolu, Meņģeles, Ķeipenes pamatskolu, Jumpravas speciālās internātpamatskolas 

bibliotēkas. Vairākas no tām ir kļuvušas par filiālēm lielākajām reģiona vidusskolām. Iespējams, tās 

arī nesāks darboties BIS ALISE, jo bibliotekāru slodze ir minimāla. Būtu jāuzsāk darbu BIS ALISE 

Madlienas vidusskolai, kurā ir 203 skolēni, krājums virs 14 tūkstošiem vienību.  

2018.gadā veiksmīgi noritēja darbs pie krājuma izvērtēšanas un ievadīšanas Ogres reģiona bibliotēku 

kopkatalogā Suntažu pamatskolas–rehabilitācijas centra bibliotēkai, bet kopš 2019.gada 2.pusgada 

darbs pie krājuma ievadīšanas BIS ALISE vairs nenotiek. Viens no būtiskiem iemesliem ir neziņa par 

skolas pastāvēšanu. 

Nomainījušies bibliotekārie darbinieki Tīnūžu un Jumpravas pamatskolās, Ogres tehnikumā. Ikšķiles 

vidusskolas bibliotēkā jauns otrais darbinieks. Visiem sniegtas konsultācijas darbam ar BIS ALISE. 

Bibliotēka 

 

Nav BIS 

ALISE 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Krājums 

2019.gadā 

Rekataloģizēts 

% 

Ogres novads     

Ogres ģimnāzija  X 31227 100% 

Ogres sākumskola  X 19057 100% 

Ogres tehnikums  X 30499 100% 

Jaunogres vsk.   37066 44.5% 

Ogres 1.vsk.   43856  70.4% 

Ogresgala pamatsk.   7381 46.9% 

Madlienas 

vidusskola 

X  14364 0% 

Suntažu internātsk.   6516 55.5% 

Suntažu vsk.  X 10986 100% 

Filiāle Lauberē X  2495 0% 

Ķeipenes pamatskola X  7727 No datu 

ievadīšanas BIS 

ALISE atteicās 
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(bija pievienoti 

ap 300 eks.) 

Taurupes pamatskola X  6592 0% 

Filiāle Mazozolos X  2120 0% 

Filiāle Meņģelē X  1388 0% 

Lielvārdes novads     

Lielvārdes vsk.  X 18717 100% 

Lielvārdes pamatsk.  X 10121 100% 

Jumpravas pamatsk.   9775 41.3% 

Jumpravas 

internātpamatskola 

X  1378 0% 

Lēdmanes 

pamatskola 

X  6467 0% 

Ikšķiles novads     

Ikšķiles vsk.  X 22357 100% 

Tīnūžu sākumsk.   
 

 

Ķeguma novads     

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskolas 

bibliotēka 

 X 14937 100% 

Birzgales 

pamatskolas 

bibliotēka 

X  6093 0% 

KOPĀ:   318 610  

5.tab. Darbs ar BIS ALISE Ogres reģiona skolu bibliotēkās 

2019.gadā tika veikta Ikšķiles vidusskolas bibliotēkas krājuma inventarizācija. Sniegtas konsultācijas 

gan inventarizācijas procesa gaitā, gan sagatavojot inventarizācijas aktu. 

Metodiskais darbs. 

IRAN darbinieki sniedz konsultācijas pilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem par krājuma 

veidošanas un organizēšanas jautājumiem, UDK klasifikāciju, darbībām BIS ALISE moduļos – 

Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. Pēc pieprasījuma tiek veidoti apraksti elektroniskajā 

katalogā. 

Konsultācijas darbam ar BIS ALISE tika sniegtas Ikšķiles vidusskolas, Ogres 1.vidusskolas, Tīnūžu 

sākumskolas, Ogres tehnikuma bibliotekārēm. 

Oktobrī apmeklējām Ogres tehnikuma bibliotēku, lai konsultētu par Rankas tehnikuma (tagad Ogres 

tehnikuma filiāle) bibliotēkas krājuma pārņemšanu. 

2019.gadā OCB IRAN darbinieku vadībā veiktas krājumu inventarizācijas Jumpravas, Madlienas un 

Taurupes pagastu bibliotēkās, kā arī Jumpravas pamatskolas un Ogres sākumskolas bibliotēkās.  

Trim praktikantēm (LNB mācību centrs) sniegtas konsultācijas un palīdzība praktiska rakstura 

darbībās, kas bija saistītas ar IRAN darbu, bibliotēkas krājumu. 
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Pārskata gadā nodaļas darbinieki piedalījās seminārā krājuma komplektēšanas speciālistiem, kuru 

organizēja LNB, kā arī citos profesionālās pilnveides pasākumos, pieredzes apmaiņas braucienos. 

Novembrī viena darbiniece mainīja darba vietu, tāpēc tika veikta darba pienākumu pārdale, tagad 

IRAN strādā četri darbinieki. 
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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 vienu reizi mēnesī noteiktā 

mēneša dienā un laikā. Kopš 2018.gada marta bibliobusa bibliotekāre ir Santa Linkuma. 

2. Bibliobusa pakalpojumu pieejamība 

2019.gadā lasītāji tika apkalpoti četros novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no tiem 

vienreiz mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 31 pieturvietā. Aktīvo lasītāju skaits 

pārskata periodā bija 149, kas ir par 11 mazāk kā 2018.gadā, taču pastāvīgo apmeklētāju skaits 

palielinājies par 6 jauniem lasītājiem. 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. 

Grāmatu izsniegums bibliobusā 2019.gadā bija 5140, tātad katrs lasītājs gadā vidēji izlasījis 34 

grāmatas. Apmeklējumu skaits ir 1184, kas ir par 326 vairāk kā iepriekšējā gadā un katrs lasītājs 

bibliobusu apmeklējis vidēji 8 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 skaita samazinājumu var skaidrot ar to, ka pensijas vecuma lasītājiem parādās 

veselības problēmas, kas liedz viņiem atnākt līdz maršruta pieturai vai lasīt grāmatas. Vēl viens 

iemesls lasītāju skaita samazinājumam ir dzīvesvietas vai darbavietas maiņa, kas vairs neļauj 

noteiktos laikos apmeklēt pieturvietas. Šādos gadījumos ir bijis iespējams apkalpot lasītāju cita 

maršruta ietvaros, tomēr ne vienmēr tas ir iespējams. 

Būtiska problēma lasītāju regulārā apkalpošanā ir bibliobusa sliktais tehniskais stāvoklis, kā rezultātā, 

arī 2019.gada jūnijā 2 nedēļas bibliobuss neizbrauca maršrutus un apmeklētājiem pakalpojums netika 

sniegts. Protams, salīdzinot ar 2018.gadu, kad bibliobusa dīkstāve bija vairāk kā 2 mēnešus, 

2019.gada vasarā bibliobuss tika remontēts “tikai” 2 nedēļas. Protams, šādas dīkstāves atsaucas uz 

skaitliskajiem rādītājiem un arī bibliotēkas publisko tēlu. Pārsvarā bibliobusa apmeklētāji ir  

saprotoši, jo vienmēr, ja ir radušās tehniskas problēmas un bibliobuss nevar izbraukt reisā, cilvēki par 

to tiek informēti. Jāteic, ka bibliobusa apmeklētāji ļoti novērtē šo pakalpojumu, tas viņiem ir ļoti 

būtisks.  

Bibliobusa lasītāju intereses ir daudzpusīgas, taču lielāko daļu bibliobusa izsniegumu veido tulkotā 

daiļliteratūra un latviešu oriģinālliteratūra. Lasītāji interesējas par jaunākajām izdotajām grāmatām 

un ar gandarījumu var apgalvot, ka pieprasījumu pēc tām tiek nodrošināts veiksmīgi. Daudzi lasītāji 
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labprāt lasa kriminālromānus, vēsturisku un populārzinātnisku literatūru, kā arī izdevumus par 

norisēm Latvijas politikā. Ceļojumu aprakstus un grāmatas par sabiedrībā pazīstamu personību dzīvi 

lasa gan sievietes, gan vīrieši. Pieprasītas ir maza formāta grāmatas, kuras ir viegli noturēt rokās, kā 

arī izdevumi ar lielāku druku vieglākai lasīšanai. 

Ja konkrētas grāmatas nav bibliobusa krājumā, lasītājiem tiek nodrošināti arī izdevumi no OCB 

Pieaugušo un Bērnu literatūras nodaļas. Bibliobusa lasītāji no OCB Pieaugušo nodaļas saņēmuši 124 

izdevumus, savukārt, no Bērnu literatūras nodaļas – 16 izdevumus. 2019.gadā nodrošināto 

pieprasījumu skaits bija 152. No bibliobusa krājuma OCB abonementa lasītājiem izsniegti 44 

izdevumi. Tāpat norit sadarbība ar Krapes bibliotēku un Lielvārdes pilsētas bibliotēku, uz kuru 

bibliotēkas lasītāju pieprasījumu izpildei tiek nogādātas OCB krājuma grāmatas, kā arī izdevumi, ko 

bibliotēkas nogādā OCB labošanai vai apmaiņai. 

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. 2019.gadā krājums papildināts ar 204 eksemplāriem, no kuriem 145 ir 

daiļliteratūras izdevumi. 

Saistībā ar bibliotēkas pārcelšanos uz pagaidu telpām Zvaigžņu ielā 4, bibliobusa krātuves izdevumi 

sapakoti un lasītājiem nav pieejami. Ja tiek pieprasīts kāds no šiem izdevumiem, tiek izmantots 

abonementa krājums un krātuve. 

Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots, izvērtēta tā aktualitāte un vizuālais izskats. Tiek norakstītas 

lasītāju nolietotas, pēc satura novecojušas, kā arī mazpieprasītās grāmatas. 2019.gadā norakstīti 385 

eksemplāri par summu 2174,03 EUR.  

Lietotāji labprāt ņem lasīšanai iepriekšējo gadu norakstītos un bibliobusam dāvinātos žurnālus un 

izmanto arī grāmatu kasti „Lasītājs – lasītājam”. 

4. Finansiālais nodrošinājums 

2019.gadā plānotais budžets bibliobusa krājuma papildināšanai bija 1400 EUR. Tāpat kā 2018.gadā, 

kopējais piešķirtā finansējuma apjoms bijis lielāks nekā plānots. 

2019.gadā bibliobusa krājums tika papildināts šādi:  

 Par Ogres novada pašvaldības līdzekļiem iegādāts 161 eksemplārs 1570,24 EUR vērtībā. 

 Dāvinājumu skaits: 43 eksemplāri 170,21 EUR vērtībā. 

Jaunieguvumu skaits 2019.gadā: 204 eksemplāri 1740,45 EUR vērtībā. 

Bibliobusa grāmatu krājums: 3148 eksemplāri. 

Krājuma apgrozība 2019.gadā: 1,6. 
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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. 2019.gada 1.jūnijā 

norisinājās Ogresgala pagasta svētki Ciemupē “Vesela ģimene – drošs pamats veselai valstij”, un 

svētku laikā apmeklētāji varēja arī iepazīties un aplūkot OCB bibliobusu. 8.jūnijā Ogres Ģimenes 

dienas svētku programmā Ogres pilsētas centrā, ikvienam bija iespēja apmeklēt bibliobusu, kā arī 

piedalīties radošajā darbnīcā, kurā tika piedāvāts izveidot ziedus no papīra un kreppapīra. 

Neiztrūkstoša ir bibliobusa dalība Ogres pilsētas svētkos – 2019.gada 24.augustā bibliobuss gaidīja 

apmeklētājus pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja (OVMM), kur visu dienu apmeklētājiem bija 

apskatāma OCB un OVMM kopīgi veidotā izstāde ““Dzīve ir kino” un “Kino ir Ogrē””. Apskatot 

izstādi, apmeklētāji iepazinās arī ar bibliobusu un bibliobusa sniegtajiem pakalpojumiem 

iedzīvotājiem, kas joprojām daudziem ir jaunatklājums. 2019.gada pilsētas svētkos bibliobuss bija 

īpaši iecienīts un to apmeklēja ne tikai pilsētas viesi, bet arī Ogres novada pašvaldības sadraudzības 

un sadarbības pašvaldību pārstāvji no vairākām ārvalstīm - Johvi (Igaunija), Kelmes (Lietuva), 

Bolnēsas (Zviedrija), Čerņigovas un Popasnas (Ukraina), kā arī no Žueletūras pilsētas Francijā. 

13.novembrī bibliobusa regulārajā izbraukumā pie lasītājiem maršrutā Dzelmes – Kaibala – 

Priednieki – Pumpuri/Daugavieši, kādā no pieturām bibliobusu gaidīja jo īpaši. Pieturā „Dzelmes” 

pulcējās skolēni no Jumpravas pagasta Valdemāra pamatskolas. Skolotāja Inga Lapena ekskursijā 

iepazīties ar bibliobusu bija atvedusi skolēnus, kuri ir cītīgākie grāmatu lasītāji. Bērni izpētīja 

bibliobusa piedāvājumā esošās grāmatas, uzdeva dažādus jautājumus bibliotekārei, kā arī izmantoja 

iespēju klātienē satikt vienu no bibliobusa pastāvīgajiem lasītājiem. 

2019.gadā pastiprinātu mediju interesi izraisīja fakts par bibliotēkas iepriekšējā busa (SCANIA) 

izsoli, kura beidzās bez rezultāta, un buss tika nodots metāllūžņos. 

Raksti tiešsaistē: 

http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238211 

https://www.biblioteka.lv/ogres-regiona-bibliobusa-pakalpojumi-tiks-sniegti-ari-turpmak/ 

https://jauns.lv/raksts/zinas/337060-legendaro-ogres-bibliobusu-tirgo-par-1200-eiro 

Videosižeti tiešraidē: 

https://skaties.lv/auto/pardosana-izlikts-latvijas-pirmais-bibliobuss/ 

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latvijas-pirmais-bibliobuss-nodots-metalluznos/ 

https://www.facebook.com/OTVruna/videos/567980927112602/ 

Raksts par bibliobusu publicēts žurnālā “Ieva”: Gauja, Gundega. "Pistoļgrāmatiņas Un Bibliobuss : 

[par Ogres Centrālās Bibliotēkas Bibliobusu]." 2019, 1407-2033. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=238211
https://www.biblioteka.lv/ogres-regiona-bibliobusa-pakalpojumi-tiks-sniegti-ari-turpmak/
https://jauns.lv/raksts/zinas/337060-legendaro-ogres-bibliobusu-tirgo-par-1200-eiro
https://skaties.lv/auto/pardosana-izlikts-latvijas-pirmais-bibliobuss/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latvijas-pirmais-bibliobuss-nodots-metalluznos/
https://www.facebook.com/OTVruna/videos/567980927112602/
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Pielikums Nr.5 Grāmatsējēja darba pārskats 
 

Darbības 

 

 

 

 

Bibliotēka/ 

Struktūrvienība 

Sašūtas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Sašūtas, 

apvilktas 

ar līmplēvi 

grāmatas 

(eks.) 

Aplīmētas 

grāmatu 

muguriņas 

(eks.) 

Aplīmētas 

jaunās 

grāmatas 

(eks.) 

Labotās 

grāmatas 

(eks.) 

Kopā 

(eks.) 

OCB 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļa 

83 128 548 284 57 1100 

OCB Bērnu 

literatūras 

nodaļa 
70 94 600 106 146 1016 

Bibliobuss 5 43 98 71 4 221 

Ciemupes 

bibliotēka 
7 23 109 59 4 202 

Ogresgala 

bibliotēka 22 35 168 101 1 327 

Ogres novada 

bibliotēkas 
0 73 2 9 0 84 

Lielvārdes 

novada 

bibliotēkas 
0 33 0 0 45 78 

Kopā 187 429 1525 630 257 3028 

 

Līmplēvju patēriņš-100 ruļļi(3x0,5m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.6 Skaitlisko rādītāju tabulas 
Bibliotēku darba kvalitāte,2019    

Bibliotēka Krāj.apgrozīj. Grām.apgrozīj. Period.apgrozīj. Dokum.skaits uz 1 
lietot. 

Kārtējie izdev. uz 1 
lietot. 

Ogres CB 2,54 2,06 8,69 12,74 57,97 

Ikšķiles CB 1,58 1,28 4,38 17,94 73 

Ķeguma pils.b-ka 0,97 0,89 1,51 23,30 83,1 

Lielvārdes pils.b-ka 1,11 1,07 1,3 18,06 53,56 

Birzgales pag.b-ka 0,76 0,52 5,44 24,57 84,51 

Jumpravas pag.b-ka 0,77 0,42 1,97 30,48 58,9 

Krapes pag.b-ka 0,62 0,35 1,87 34,8 88,7 

Tomes b-ka 0,38 0,28 0,92 44,84 178,56 

Ķeipenes pag.b-ka 0,75 0,59 1,56 32,89 54,15 

Lauberes pag.b-ka 0,71 0,55 3,1 40,97 102,89 

Lēdmanes pag.b-ka 0,56 0,33 2,79 37,11 106,23 

Lāčplēša b-ka 1,65 1,13 4,36 11,75 51,54 

Madlienas pag.b-ka 0,79 0,36 4,2 38,3 83,31 

Mazozolu pag.b-ka 0,65 0,26 1,89 43,06 104,91 

Ogresgala b-ka 1,13 0,8 2,54 20,48 63,14 

Ciemupes b-ka 0,69 0,52 1,34 29,83 75,54 

Meņģeles pag.b-ka 0,68 0,53 1,15 29,68 86,31 

Rembates b-ka 0,43 0,21 2,27 28,52 110,2 

Suntažu pag.b-ka 1,97 1,31 4,98 16,29 67,64 

Taurupes pag.b-ka 1 0,87 1,89 27,14 65,58 

Tīnūžu b-ka 1 0,47 4,28 27,89 65,07 

KOPĀ 0,99 0,7 2,97 28,12 81,66 

      

Ogres novads 1,04 0,74 3,02 29,65 77,28 

Ikšķiles novads 1,29 0,87 4,33 22,91 69,03 

Ķeguma novads 0,63 0,47 2,53 30,31 114,09 

Lielvārdes novads 1,02 0,74 2,6 24,35 67,56 
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Bibliotēku izmantošana, 2019         
Bibliotēka Las.sk. t.sk.BĒRNI Fiziskie apm. t.sk.BĒRNI Virtuālie Izsniegums t.sk.BĒRNI Grām. Seriālizd. 

Ogres CB 5 241 2 633 57 981 24 970 30 890 169 820 101 778 126 523 43 086 

Ikšķiles NCB 1 403 609 14 949 7 225 1 874 40 418 12 824 28 218 11 371 

Ķeguma novada b-ka 831 524 11 387 8 422 2 789 18 765 2 211 14 889 3 835 

Lielvārdes pils.b-ka 1 615 788 15 486 5 186 3826 32 314 5 765 25 288 7 011 

Birzgales pag.b-ka 179 69 2 224 641   3 364 331 2 162 1202 

Jumpravas pag.b-ka 350 184 4 389 2 348 563 8 173 1 823 3 530 4 643 

Krapes pag.b-ka 138 33 1 746 212 154 2 995 213 1 371 1 624 

Tomes b-ka 75 9 1 402 67 1998 1 275 86 810 465 

Ķeipenes pag.b-ka 247 114 4 355 1 652 11 6 103 1 248 3 991 2 112 

Lauberes pag.b-ka 290 119 9 351 5 699 31 8 408 1 075 6 087 2 304 

Lēdmanes pag.b-ka 283 95 4 043 1 334 88 5 834 397 3 141 2 693 

Lāčplēša b-ka 725 326 8 640 4 389 381 14 059 3 140 8 052 6 007 

Madlienas pag.b-ka 355 126 5 013 1 110 19 10 767 740 4 326 6 439 

Mazozolu pag.b-ka 128 47 1 732 293 7 3 557 297 1 084 2 473 

Ogresgala b-ka 422 194 6 183 1 867 18 9 737 1 967 5 572 4 165 

Ciemupes b-ka 180 59 2 237 552 290 3 699 439 2 219 1 460 

Meņģeles pag.b-ka 179 35 2 451 373 10 3 605 319 2 179 1 426 

Rembates b-ka 145 38 2 063 169 2721 1 776 68 799 977 

Suntažu pag.b-ka 435 162 6 276 1 835 9 13 976 1 441 7 549 6 427 

Taurupes pag.b-ka 265 67 2 984 698 254 7 160 677 5 519 1 641 

Tīnūžu b-ka 374 152 4 157 1 343 71 10 456 1 853 4 248 6 208 

KOPĀ 13 860 6 383 169 049 70 385 46 004 376 261 138 692 257 557 117 569 

          
Ogres novads 7 880 3 589 100 309 39 261 31 693 239 827 110 194 166 420 73 157 

Ikšķiles novads 1 777 761 19 106 8 568 1 945 50 874 14 677 32 466 17 579 

Ķeguma novads 1 230 640 17 076 9 299 7 508 25 180 2 696 18 660 6 479 

Lielvārdes novads 2 973 1 393 32 558 13 257 4 858 60 380 11 125 40 011 20 354 
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Darbinieki un izglītība, 2019
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Ogres CB 24 21 3 16 15 1 11 4 4 3 4 2 2 1 1 8 6 2 1 6 1 1 2 2 8 3

Ikšķiles CB 5 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Ķeguma pils.b-ka 5 5 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Lielvārdes pils.b-ka 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 2 3 1 1

Birzgales pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Jumpravas pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Krapes pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Tomes b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Ķeipenes pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Lauberes pag.b-ka 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Lēdmanes pag.b-ka 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Lāčplēša b-ka 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Madlienas pag.b-ka 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mazozolu pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1 1

Ogresgala b-ka 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Ciemupes b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Meņģeles pag.b-ka 1 1 1 1 1 1

Rembates b-ka 1 1 1 1 1 1

Suntažu pag.b-ka 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Taurupes pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Tīnūžu b-ka 1 1 1 1 1 1 1

KOPĀ 65 58 7 52 50 2 33 5 8 6 1 13 11 2 7 1 1 8 7 13 8 5 1 1 10 1 4 9 10 19 8 2

Ogres novads 40 34 6 30 28 2 19 4 5 2 8 7 2 3 1 1 4 3 10 6 4 1 1 7 1 3 5 4 12 5 1

Ikšķiles novads 6 6 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Ķeguma novads 8 8 7 7 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1

Lielvārdes novads 11 10 1 10 10 6 1 1 4 2 2 2 3 1 1 1 1 4 2 3
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Finanses: Ienākošie līdzekļi, 2019           

Bibliotēka IEN.LĪDZ.KOPĀ (Ls) t.sk.no Pašv.budž. 
Citi 
ienāk.av. 

B-kas maksas 
p. Spons.,ziedoj. VKKF dot.no v.budž. 

Pašv.-
grām. presei el.dok. 

citi 
dok. 

Ogres CB 544 476 536 765 7 711 7 711       13 900 2 421     

Ikšķiles CB 103 611 102 730 881 881       7 807 1 446     

Ķeguma pils.b-ka 69 673 69 315 358 358       4 500 1 102     

Lielvārdes pils.b-ka 86 494 85 087 1 407 927   480   7 020 1 390     

Birzgales pag.b-ka 15 128 15 128           1 200 551     

Jumpravas pag.b-ka 21 676 21 571 105 105       3 340 1 347     

Krapes pag.b-ka 13 237 13 237           1 700 1070     

Tomes b-ka 19 332 19 321 11 11       901 450     

Ķeipenes pag.b-ka 13 374 13 374           2 550 500     

Lauberes pag.b-ka 31 246 31 246           1 801 394     

Lēdmanes pag.b-ka 30 064 29 955 109 109       2 659 731     

Lāčplēša b-ka 37 363 37 280 83 83       3 669 832     

Madlienas pag.b-ka 29 705 29 668 37 37       2 910 991   8 

Mazozolu pag.b-ka 13 428 13 428           1 384 498     

Ogresgala b-ka 26 643 26 562 81 81       2 400 721     

Ciemupes b-ka 13 711 13 657 54 54       1 599 500     

Meņģeles pag.b-ka 15 449 15 449           2 403 796     

Rembates b-ka 16 429 16 367 62 62       1 300 500     

Suntažu pag.b-ka 29 561 29 561           3 995 898     

Taurupes pag.b-ka 17 379 17 379           1 944 793     

Tīnūžu b-ka 24 337 24 337           4 996 1 405     

KOPĀ 1 172 316 1 161 417 10 899 10 419   480   73 978 
19 

336   8 

                       

Ogres novads 748 209 740 326 7 883 7 883       36 586 9 582   8 

Ikšķiles novads 127 948 127 067 881 881       12 803 2 851     

Ķeguma novads 120 562 120 131 431 431       7 901 2 603     

Lielvārdes novads 175 597 173 893 1 704 1224   480   16 688 4 300     
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Finanses: Izdevumi,Kārtējie izdevumi, 2019           

Bibliotēka Izdev.kopā KĀRT.IZD. t.sk.Atalgoj. 
VSAO 
iem. krāj.kompl. t.sk.grām. period.izd. elektr.izd. Citi dok. 

preces un 
pakalp. IT pakalp. 

pārējie 
kārt. 

Ogres CB 544 476 303 813 196 084 58 506 16 321 13 900 2 421     21 841 3 391 7 670 

Ikšķiles CB 103 611 102 412 64 593 22 031 9 253 7 807 1 446     4 190 393 1 952 

Ķeguma pils.b-ka 69 673 69 054 38 059 9 700 5 602 4 500 1 102     12 205 315 3 173 

Lielvārdes pils.b-ka 86 494 86 494 50 028 13 933 8 410 7 020 1 390     10 451 657 3 015 

Birzgales pag.b-ka 15 128 15 128 6 996 1 775 1 751 1 200 551     2 736 315 1 555 
Jumpravas pag.b-
ka 21 676 20 616 10 296 3 201 4 687 3 340 1 347     379 343 1710 

Krapes pag.b-ka 13 237 12 240 5 946 1 948 2 770 1 700 1070     707 380 489 

Tomes b-ka 19 332 13 392 6 904 1 852 1 351 901 450     1 682 315 1 288 

Ķeipenes pag.b-ka 13 374 13 374 6 842 2 148 3 050 2 550 500     376 315 643 

Lauberes pag.b-ka 31 246 29 837 19 126 5 228 2 195 1 801 394     339 315 2634 
Lēdmanes pag.b-
ka 30 064 30 064 17 824 5 311 3 390 2 659 731     2 590 456 493 

Lāčplēša b-ka 37 363 37 363 20 692 6 485 4 501 3 669 832     2 530 400 2 755 

Madlienas pag.b-ka 29 705 29 575 17 464 5 109 3 909 2 910 991   8 1 748 315 1 030 

Mazozolu pag.b-ka 13 428 13 428 7 478 2 254 1 882 1 384 498     742 315 757 

Ogresgala b-ka 26 643 26 643 17 170 5 163 3 121 2 400 721     768 315 106 

Ciemupes b-ka 13 711 13 598 6 676 1 998 2 099 1 599 500     496 315 2 014 

Meņģeles pag.b-ka 15 449 15 449 5 917 1 644 3 199 2 403 796     3 430 315 944 

Rembates b-ka 16 429 15 979 7 052 1 750 1 800 1 300 500     1 460 315 3 602 

Suntažu pag.b-ka 29 561 29 422 16 405 4 810 4 893 3 995 898     1 818 315 1 181 

Taurupes pag.b-ka 17 379 17 379 10 181 3 421 2 737 1 944 793     645 315 80 

Tīnūžu b-ka 24 337 24 337 13 157 3 724 6 401 4 996 1 405     536 393 126 

KOPĀ 1 172 316 919 597 544 890 161 991 93 322 73 978 19 336   8 71 669 10 508 37 217 

                        

Ogres novads 748 209 504 758 309 289 92 229 46 176 36 586 9 582   8 32 910 6 606 17 548 

Ikšķiles novads 127 948 126 749 77 750 25 755 15 654 12 803 2 851     4 726 786 2 078 

Ķeguma novads 120 562 113 553 59 011 15 077 10 504 7 901 2 603     18 083 1 260 9 618 

Lielvārdes novads 175 597 174 537 98 840 28 930 20 988 16 688 4 300     15 950 1 856 7 973 
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 Izdevumi: Kapitālie izdevumi, 2019   
Bibliotēka KAPIT.IZD. t.sk.,zeme,ēkas,būves nemat.ieg. datortehn.,sakaru u.c.biroja tehn. kapit.rem.un rekonstr.,nepab.celtniec. pārējie kap.izd. 

Ogres CB 240 663     663     

Ikšķiles CB 1 199     1 199     

Ķeguma pils.b-ka 619     619     

Lielvārdes pils.b-ka             

Birzgales pag.b-ka             

Jumpravas pag.b-ka 1 060     1 060     

Krapes pag.b-ka 997     997     

Tomes b-ka 5940         5940 

Ķeipenes pag.b-ka             

Lauberes pag.b-ka 1 409         1409 

Lēdmanes pag.b-ka             

Lāčplēša b-ka             

Madlienas pag.b-ka 130       130   

Mazozolu pag.b-ka             

Ogresgala b-ka             

Ciemupes b-ka 113     113     

Meņģeles pag.b-ka             

Rembates b-ka 450     450     

Suntažu pag.b-ka 139   139       

Taurupes pag.b-ka             

Tīnūžu b-ka             

KOPĀ 252 719 0 139 5 101   7 349 

             

Ogres novads 243 451   139 1 773 130 1 409 

Ikšķiles novads 1 199     1 199     

Ķeguma novads 7 009     1 069   5 940 

Lielvārdes novads 1 060     1 060     
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IT, 2019            

Bibliotēka Dat.kopā t.sk.,darb. lasīt. serveri ALISE Abon.d/b Pašu veid.d/b (ALISE) Printeri Skeneri Kopēt. Multif. 

Ogres CB 35 17 18 1 Jā 2 3 3 2   3 

Ikšķiles CB 12 5 7   Jā 2 2 1 1   1 

Ķeguma pils.b-ka 14 5 9   Jā 2 2       3 

Lielvārdes pils.b-ka 13 5 8   Jā 2 2       3 

Birzgales pag.b-ka 5 1 4   Jā 2 2 1     2 

Jumpravas pag.b-ka 7 1 6   Jā 2 2 1     1 

Krapes pag.b-ka 5 1 4   Jā 2 1       2 

Tomes b-ka 3 1 2   Jā 2   1     2 

Ķeipenes pag.b-ka 6 1 5   Jā 2 1       1 

Lauberes pag.b-ka 9 2 7   Jā 2 2       1 

Lēdmanes pag.b-ka 10 3 7   Jā 2 2 1 1 1 2 

Lāčplēša b-ka 9 3 6   Jā 3 2       2 

Madlienas pag.b-ka 8 2 6   Jā 2 1 2 1 1   

Mazozolu pag.b-ka 5 1 4   Jā 2 2       1 

Ogresgala b-ka 8 2 6   Jā 2 2 1     1 

Ciemupes b-ka 4 1 3   Jā 2 2     1 1 

Meņģeles pag.b-ka 6 2 4   Jā 2 2 2   1 1 

Rembates b-ka 9 1 8   Jā 2 2 1     2 

Suntažu pag.b-ka 7 2 5   Jā 2 2 1     1 

Taurupes pag.b-ka 8 1 7   Jā 2 2       1 

Tīnūžu b-ka 6 1 5   Jā 2 2       1 

KOPĀ 189 58 131 1 21 43 38 15 5 4 32 

            

Ogres novads 101 32 69 1 11 22 20 9 3 3 13 

Ikšķiles novads 18 6 12   2 4 4 1 1   2 

Ķeguma novads 31 8 23   4 8 6 3     9 

Lielvārdes novads 39 12 27   4 9 8 2 1 1 8 
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Izslēgtie dokumenti, 2019          

Bibliotēka IZSLĒGTIE DOK. t.sk.Grām. 
t.sk.Bērnu 
gr. Māc.grām. Seriālizd. 

Pārējie 
dok. Audioviz. Elektron. Nošizd. Kartogrāf. 

Ogres CB 7 219 6 290 678 251 925   1 2   1 

Ikšķiles CB 962 897 46 3 61   4       

Ķeguma novada b-ka 696 303 29 2 393           

Lielvārdes pils.b-ka 924 924 312 19             

Birzgales pag.b-ka 1 1                 

Jumpravas pag.b-ka 143 143 15 1             

Krapes pag.b-ka 516 152 9   364           

Tomes b-ka 249 248 123 3 1           

Ķeipenes pag.b-ka 333 333 16 2             

Lauberes pag.b-ka 156 156 44 1             

Lēdmanes pag.b-ka 372 372 10 3             

Lāčplēša b-ka 1 611 1069 155 13 542           

Madlienas pag.b-ka 596 595 44 6     1       

Mazozolu pag.b-ka 116 116                 

Ogresgala b-ka 252 252 16 2             

Ciemupes b-ka 719 539 52 8 180           

Meņģeles pag.b-ka                     

Rembates b-ka 87       87           

Suntažu pag.b-ka 785 191   9 594           

Taurupes pag.b-ka 298 140 3   158           

Tīnūžu b-ka 944 192 47 5 752           

KOPĀ 16 979 12 913 1 599 328 4 057   6 2   1 

                   

Ogres novads 10 990 8 764 862 279 2 221   2 2   1 

Ikšķiles novads 1 906 1 089 93 8 813   4       

Ķeguma novads 1 033 552 152 5 481           

Lielvārdes novads 3 050 2 508 492 36 542           
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Jaunieguvumi, 2019           

Bibliotēka Jaunieguvumi t.sk.Grām. 
t.sk.Bērnu 
gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Elektron.d. Nošizd. Kartogr.izd. Pārējie 

Ogres CB 2 702 1 809 557 26 888 2   3     

Ikšķiles CB 1 776 1 028 330 21 736 11   1     

Ķeguma novada b-ka 1 337 696 140 15 640     1     

Lielvārdes pils.b-ka 1 835 1 038 308 19 797           

Birzgales pag.b-ka 438 217 24   221           

Jumpravas pag.b-ka 949 343 85 2 606           

Krapes pag.b-ka 703 207 30 1 496           

Tomes b-ka 340 129 14   211           

Ķeipenes pag.b-ka 751 314 65   437           

Lauberes pag.b-ka 555 341 75 4 214           

Lēdmanes pag.b-ka 644 314 30 4 330           

Lāčplēša b-ka 959 395 83 1 564           

Madlienas pag.b-ka 839 341 52 5 497 1         

Mazozolu pag.b-ka 532 164 39   368           

Ogresgala b-ka 664 282 82   382           

Ciemupes b-ka 462 239 38 1 223           

Meņģeles pag.b-ka 689 238 19   450     1     

Rembates b-ka 380 146 28   234           

Suntažu pag.b-ka 1 091 431 80   659     1     

Taurupes pag.b-ka 427 204 22   223           

Tīnūžu b-ka 1 278 564 161 4 714           

KOPĀ 19 351 9 440 2 262 103 9 890 14 0 7 0 0 

                   

Ogres novads 9 415 4 570 1 059 37 4 837 3   5     

Ikšķiles novads 3 054 1 592 491 25 1 450 11   1     

Ķeguma novads 2 495 1 188 206 15 1 306     1     

Lielvārdes novads 4 387 2 090 506 26 2 297           
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Krājums gada beigās, 2019           

Bibliotēka Krāj.kopā t.sk.Grām. 
t.sk.Bērnu 
gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Pārējie d. Elektron.d. Nošizd. Attēlizd. Kartogr.izd. 

Ogres CB 66 755 61 345 10 874 1 900 4 956 291 114 38 5 2 4 

Ikšķiles CB 25 163 22 067 4 072 561 2 597 478 3 4 8 6   

Ķeguma novada b-ka 19 360 16 800 2 045 364 2 544 12     4     

Lielvārdes pils.b-ka 29 161 23 704 4 834 776 5 401 55 1         

Birzgales pag.b-ka 4 398 4 174 648 22 221 3           

Jumpravas pag.b-ka 10 669 8 309 884 155 2 358 2           

Krapes pag.b-ka 4 802 3 924 453 41 870 2     1   5 

Tomes b-ka 3 363 2 855 370 116 506 1         1 

Ķeipenes pag.b-ka 8 124 6 767 837 57 1 353 3     1     

Lauberes pag.b-ka 11 881 10 997 917 125 744 111   12 15   2 

Lēdmanes pag.b-ka 10 503 9 532 932 144 966 5           

Lāčplēša b-ka 8 518 7 138 984 184 1 378 1     1     

Madlienas pag.b-ka 13 597 12 035 1 496 220 1 532 29         1 

Mazozolu pag.b-ka 5 512 4 203 739 19 1 307 2           

Ogresgala b-ka 8 641 6 956 1 356 126 1 638 43   2     2 

Ciemupes b-ka 5 370 4 244 543 70 1091 35           

Meņģeles pag.b-ka 5 312 4 074 782 30 1236 1     1     

Rembates b-ka 4 136 3 703 777 117 431 2           

Suntažu pag.b-ka 7 086 5 766 792 38 1 290 29     1     

Taurupes pag.b-ka 7 193 6 323 662 79 868 2           

Tīnūžu b-ka 10 429 8 974 1 669 140 1 450 3     1   1 

KOPĀ 269 973 233 890 36 666 5 284 34 737 1110 118 56 38 8 16 

                      
Ogres novads 144 273 126 634 19 451 2 705 16 885 548 114 52 24 2 14 

Ikšķiles novads 35 592 31 041 5 741 701 4 047 481 3 4 9 6 1 

Ķeguma novads 31 257 27 532 3 840 619 3 702 18     4   1 

Lielvārdes novads 58 851 48 683 7 634 1 259 10 103 63 1   1     
 


