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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 
 

2020.gads Ogres reģiona bibliotēkās, tāpat kā visā valstī un pasaulē, aizvadīts Covid-19 

pandēmijas ietekmē. Lai gan neziņa par tuvāko nākotni neļāva strādāt ierastajos veidos, liekot 

bibliotēkām atcelt daļu pasākumu un aktivitāšu, vienlaikus šis bijis arī izaicinājumu gads, pārbaudot 

mūsu izturību, spēju reaģēt uz pārmaiņām, pielāgoties un mainīties, domāt ārpus rāmjiem, meklēt 

risinājumus, kā nodrošināt bibliotēku darbu un pakalpojumu pieejamību attālinātā formātā.    

Pārskata periodā Ogres Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – OCB) un 21 vietējas nozīmes 

pašvaldību publiskā bibliotēka, ievērojot epidemioloģiskos norādījumus, turpināja īstenot savās 

attīstības stratēģijās noteiktās darba prioritātes: 

 Organizēts darbs, pamatojoties uz Kultūras ministrijas (turpmāk tekstā – KM) un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – LNB) Bibliotēku attīstības centra (turpmāk tekstā – 

BAC) ieteikumiem ārkārtējās situācijas apstākļos vīrusa Covid-19 ierobežošanai, visas darbības 

pielāgojot KM sagatavotajam Sanitārajam protokolam, 

 regulāri atjaunoti un papildināti bibliotēku krājumi, veikti krājumu aktualitātes izvērtējumi un 

krājumu esības pārbaudes, 

 darbinieki sekoja līdzi nozares aktualitātēm, papildināja zināšanas tiešsaistes semināros un 

mācībās, organizēja informatīvus un izglītojošus pasākumus tiešsaistē, sazinoties elektroniski un 

telefonsarunās, lai, iespēju robežās, maksimāli nodrošinātu bibliotēkas apmeklētāju pieprasījumus 

pēc dažāda satura informācijas, 

 OCB speciālisti turpināja piedalīties jaunceļamās bibliotēkas ēkas projekta apspriešanā un 

korekciju veikšanā sadarbībā ar novada pašvaldību, arhitektu un būvniekiem, 

 OCB – joprojām ceļā uz jauno bibliotēku – 2020.gada martā uzsākti jaunās ēkas būvniecības darbi. 

Kopš 2019.gada augusta bibliotēka atrodas pagaidu ēkā. 

Jauni pakalpojumi 

 Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus ar literatūru un nepieciešamo informāciju, pārskata periodā 

īpaša uzmanība veltīta iedzīvotāju informēšanai par attālinātajiem pakalpojumiem – BIS ALISE 

autorizācijas datu izmantošanu, 3td e-grāmatu bibliotēku, LNB digitālās bibliotēkas kolekcijām 

un #Ēkultūra digitālajiem resursiem, 

 Lauberes pagasta bibliotēkā izveidota viena darba vieta attālinātam intelektuālam darbam - 

studentam, kurš, papildus mācībām, strādā. Iemesls - labs, ātrs, nemainīgs interneta pieslēgums un 

bibliotēkas telpa, kurai nebija noslodzes pasākumu aizlieguma dēļ. Izmantota lietotāja paša 

datortehnika - sistēmbloks un divi ekrāni. (skatīt 27.lpp.), 
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 OCB bibliobusa pakalpojums piedzīvojis pozitīvas pārmaiņas - iegādāts VOLVO autobuss, kas 

bibliobusa funkciju pirms tam veicis Vācijā un uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana BIS 

ALISE (skatīt Pielikums Nr.4), 

 2020.gada 1.decembrī OCB bibliobuss reģistrēts kā OCB mobilā filiālbibliotēka (skatīt 6.lpp.). 

Nozīmīgi/jauni projekti 

 OCB nozīmīgākais projekts ir jaunās bibliotēkas ēkas būvniecība (skatīt 12.lpp.), 

 OCB realizēts VKKF finansēts projekts “Mazie literatūras noslēpumi” un iniciatīvas “Meet and 

Code 2020” ietvaros, sadarbībā ar biedrību “Izglītības, kultūras un sporta attīstībai”, īstenotas 

nodarbības divām mērķauditorijām: “Meitenes un programmēšana” un “Sāc programmēt, lai 

glābtu planētu!”. (skatīt 63.lpp.), 

 OCB BLN pirmo reizi īstenotas kanisterapijas nodarbības bērniem projekta “Ķepa uz grāmatas: 

kanisterapijas nodarbības bērniem” ietvaros (skatīt 44.lpp.), 

 OCB mobilās filiālbibliotēkas dalība projektā „Tradicionālās prasmes un dzīvesveids Latvijas 

laukos. Toreiz un tagad” (skatīt Pielikums Nr.4), 

 Lauberes pagasta bibliotēka īstenojusi projektu “Mainīgā mainies uz skaistumu 1.daļa” (skatīt 

65.lpp.), 

 Madlienas pagasta bibliotēka realizējusi projektu “Dzejas rudens” (skatīt 65.lpp.), 

 LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēka īstenojusi VKKF finansētu projektu “Rakstnieki-

daudzpusīgas personības” (skatīt 65.lpp.). 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

 Pārskata periodā Ogres reģiona bibliotēkas aktīvi komunicēja ar saviem lietotājiem caur bibliotēku 

tīmekļvietnēm (OCB), sociālo tīklu Facebook, aktuālā informācija tika publicēta arī novadu mājas 

lapās, sniegtas konsultācijas telefoniski, e-pastā, iespēju robežās, nodrošināta izdevumu 

bezkontakta izsniegšana/saņemšana.  

 Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā bija iespēja pārliecināties, cik ļoti 

bibliotēka lietotājiem ir vajadzīga, kā pietrūkst tās rīkoto pasākumu un ikdienišķas socializēšanās 

bibliotēkas telpās. Pēc bibliotēku atvēršanas, kad darbs ar apmeklētājiem tika īstenots, ievērojot 

valstī noteiktos ierobežojumus un prasības, lietotāju prieks par atkalredzēšanos klātienē bija 

patiess un neviltots. 

 Ārkārtējās situācijas laikā izgaismojās lasīšanas kultūra ģimenēs, īpaši tas attiecināms uz bērniem 

un jauniešiem. Ģimenes, kurās ierasta grāmatu lasīšana, meklēja risinājumus, lai tiktu pie kārotās 

literatūras – drukātā vai e-grāmatas formā, bet tie, kuriem tas nešķita tik svarīgi, šajā laikā pavisam 

aizmirsa ceļu uz bibliotēku un viņus būs jau grūtāk atgūt kā lasītājus.  
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 Jaunās paaudzes bibliotēku lietotāju kritums 2020.gadā ir liels, jo nebija iespējami regulārie 

bibliotēku apmeklējumi grupās no pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk tekstā – PII) un 

vispārējās izglītības skolām.  

Problēmas, to risinājumi 

 Būtiskas problēmas un izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā, diemžēl, radīja Covid – 19 

pandēmija un tās ierobežojumi: 

 bija jāpielāgojas noteiktajiem ierobežojumiem un jāmaina lietotājiem tik ierastā klātienes 

apkalpošana: periodos, kad bibliotēkas bija slēgtas – grāmatas, iespēju robežās, tika izsniegtas pēc 

lietotāju iesniegtiem sarakstiem, vai telefonsarunās precizētiem pieprasījumiem,  

 sarežģīta vai neiespējama (īpaši sāpīgi, jo bibliotēka daudzās vietās ir vienīgā šādu pakalpojumu 

sniedzēja) lietotājiem palika citu pakalpojumu sniegšana – printēšana, kopēšana, skenēšana u.c.  

 Lēnāka kļuva grāmatu aprite (kavējās grāmatu atdošana, pagarinājās lietošanas termiņi, grāmatu 

karantīnas laiks), tas, savukārt, daudzām bibliotēkām samazināja darba pamatrādītājus: lietotāju 

skaitu, apmeklējumu un izsniegumu.  

 Ierobežojumu dēļ nenotika vairāki bibliotēkās plānotie pasākumi. 

 OCB lasītāju apkalpošanas nodaļas izvietotas pagaidu telpās, kas atrodas blakus topošajai jaunajai 

bibliotēkas ēkai. Telpu šaurība, īstenojot darbu ierobežojumu apstākļos, radīja neiespējamu 

pasākumu rīkošanu pārskata periodā, taču tās ir pagaidu grūtības un tiks atrisinātas ar jaunās ēkas 

nodošanu ekspluatācijā.  

Kopumā pārskata periodā bibliotēku darbs Ogres reģionā īstenots ar mainīgām sekmēm, bet 

bibliotēku darbinieki, galvenokārt, ir noskaņoti pozitīvi. Analizējot sasniegtos rezultātus, lai gan 

2020.gads ir bijis ļoti sarežģīts un bibliotēku darbību apgrūtinošs, jāsecina, ka pieņemot jaunos 

izaicinājumus, ir gūta jauna pieredze un ieviestas inovatīvas darba metodes.  

Apkopojot visu iepriekšminēto, atliek atsaukties uz IFLA ziņojumā par attīstības tendencēm 

(2019.gada atjauninājums) rakstīto - Mūsu sabiedrība saskaras ar vēl nebijušu nenoteiktību un 

sarežģītību. Lai reaģētu uz to, informācija un bibliotēkas, kas nodrošina piekļuvi tai, ir daudz 

svarīgākas nekā jebkad agrāk. (izgūts no: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29094446.pdf ) 
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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.  

2020.gadā OCB turpināja veikt RGB funkcijas Ogres reģiona bibliotēkām. Lai ievērotu IFLA 

(International Federation of Library Associations and Institutions /Starptautiskā bibliotēku asociāciju 

un institūciju federācija) vienotās prasības un atbilstu Starptautiskās bibliotēku statistikas: LVS ISO 

2789: 2016 standarta prasībām un korekti tiktu atspoguļoti dati Latvijas un pasaules bibliotēku 

statistikā, 2020.gada 1.decembrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss ir reģistrēts LR Kultūras 

ministrijas Bibliotēku reģistrā kā Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka. 1.attēlā 

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

reģionā – OCB kā reģiona galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā – RGB) un 21 vietējas nozīmes 

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

iespēju robežās, turpinājušas iesaistīties savu novadu un pagastu kultūras dzīves aktivitātēs, 

sadarbojušās ar kultūras un izglītības iestādēm, kā arī 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.  

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, Bibliobuss
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Lielākās izmaiņas Ogres reģiona bibliotēku darbībā pārskata gadā bija darba organizācija Covid-19 

pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu apstākļos. Bibliotēkām bija jānodrošina visi epidemioloģiskās 

drošības pasākumi, lai varētu turpināt strādāt. Laikā, kad bibliotēku durvis bija slēgtas apmeklētājiem, 

pastiprināts darbs veikts ar krājumiem, BIS ALISE rediģētas lietotāju datu bāzes un vairāk strādāts 

pie novadpētniecības materiālu iegūšanas, aprakstīšanas, sistematizēšanas. 

OCB pārskata gadā, sadarbībā ar dažādām organizācijām, bija ieplānoti daudzpusīgi semināri Ogres 

reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem, diemžēl, ņemot vērā ierobežojumus, vairāki tika atcelti 

pēdējā brīdī. Pieredzes apmaiņas braucienus pārskata gadā nebija iespējams īstenot un informatīvi 

izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem bijām spiesti organizēt citu organizāciju telpās ar ierobežotu 

apmeklētāju skaitu (vairāk 11., 12.nodaļās).  

2020.gadā ir notikušas nelielas izmaiņas reģiona bibliotēku personāla sastāvā (vairāk 4.nodaļā).  

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. 

Pārskata periodā Ogres reģiona bibliotēkās turpināts darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā, kuru 

sasniegšanai nepieciešama piekļuve informācijai, tehnoloģijām, iekļaujošai publiskai satikšanās 

telpai, kvalificētiem bibliotēku darbiniekiem un dokumentētam, saglabātam kultūras mantojumam. 

Tas īstenots, piedāvājot visiem brīvu pieeju informācijai, darba meklēšanai, kultūrai (3td e-grāmatu 

bibliotēka un #Ēkultūra digitālie resursi un pakalpojumi). Bibliotēkas ir atvērtas visiem, nešķirojot 

pēc dzimuma vai citām pazīmēm. Domājot par dabas aizsardzību, tiek šķiroti atkritumi, nododot 

papīru makulatūrā. LLU Vides un būvzinību fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas studenti 

izstrādā Lauberes centra labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu, lai turpmāk kvalitatīvi varētu 

veidot pagasta vidi patīkamāku, sakoptāku, interesantāku. 

OCB darbībā 2020.gadā, papildus jau iepriekšminētajiem, īpaša uzmanība vērsta uz 3 ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Atbildīgs patēriņš, Planētas aizsardzība un Dzīvība uz zemes, jeb 

Zemes degradācijas novēršana), jo uzsākta jaunas, pašpietiekamas bibliotēkas ēkas būvniecība, kurā 

tiks izmantotas modernās tehnoloģijas (skatīt 11.lpp.). 

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā Ogres reģionā nav notikusi. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Gadi 

Finansējums 

2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 923848 1172316 981134 

Pašvaldības finansējums 912904 1161417 970951 

Citi ieņēmumi: 10944 10899 10183 

t. sk. maksas pakalpojumi 9854 10419 9043 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 1090 480 1140 

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 98,96% no kopējā 

finansiālā nodrošinājuma. Salīdzinot ar 2019.gadu, pārskata gadā kopējais finansējums bibliotēkām 

palielinājies divos reģiona novados - Ikšķiles novadā par 3,79% un Ķeguma novadā par 3,32%. 

Savukārt, Lielvārdes novadā samazinājies par 3,91%. Ogres novada bibliotēku kopējā finansiālā 

nodrošinājuma atšķirība (finanšu samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, skaidrojama ar 

2019.gadā veiktu vienreizēju kapitālo ieguldījumu, iegādājoties ēku Zvaigžņu ielā 4, Ogrē un zemi 

zem tās (240 000 EUR), kas bija nepieciešama OCB pagaidu izvietošanai, kamēr norit jaunās OCB 

ēkas būvniecība. Pārējās finansējuma pozīcijās, kas nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu – 

krājuma papildināšana un darbinieku atalgojums – Ogres novada bibliotēkās vērojams pieaugums. 

Saistībā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, samazinājušies ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem.  

 
2.att. Finansējums bibliotēkām Ogres reģiona novados (eiro) 
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Ogres nov Ikšķiles nov Ķeguma nov Lielvārdes nov

2018 528 402 115 345 120 618 159 483

2019 748 209 127 948 120 562 175 597

2020 555 042 132 792 124 564 168 736

FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKĀM NOVADOS (EIRO)
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Gadi 

Finansējums 
2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 923848 1172316 981134 

Darbinieku atalgojums (bruto) 691485 706881 718023 

Krājuma komplektēšana 91343 93322 97578 

2.tab. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi 

 
3.att. Ogres reģiona bibliotēku izdevumi (eiro) 

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

Reģiona bibliotēku finansējums krājuma komplektēšanai un darbinieku atalgojumam kopumā, 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 718023 EUR 

(+1,58 %, salīdzinājumā ar 2019.gadu (706 881 EUR)) . Analizējot atalgojumu novados, jāatzīmē, 
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Izdevumi kopā (EUR) Darbinieku atalgojums (bruto)

2018 923 848 691 485

2019 1 172 316 706 881

2020 981 134 718 023

REĢIONA BIBLIOTĒKU IZDEVUMI (EIRO)
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ka 2020.gadā vislielākais pieaugums ir Ķeguma novada bibliotēkām +8,75 %, savukārt, Ikšķiles 

novada bibliotēkām +2.97% un Ogres novada bibliotēkām +1,31%. Lielvārdes novada bibliotēku 

izdevumi atalgojumam kopumā ir samazinājušies par -2,87 %, tam par iemeslu jāmin dažu darbinieku 

ilgstoša slimošana un procentuāls darba samaksas samazinājums par citu kolēģu darba pienākumu 

izpildi viņu atvaļinājuma vai slimošanas laikā. 
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

2020.gadā Ogres reģionā visas publiskās bibliotēkas ir saglabājušas savas esošās telpas un 

materiāli tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā labs. Vairāk par 2020.gadā veiktajiem 

uzlabojumiem 3.tabulā.  

3.1. Veiktie telpu remontdarbi un materiāli – tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi 
 

Nr. 

p.k. 

Bibliotēka 2020.gadā veiktie uzlabojumi bibliotēkas infrastruktūrā 

(remontdarbi, iekārtu, aprīkojuma atjaunināšana) 

1. Ogres novada Madlienas 

bibliotēka 

Iegādātas gleznu piekaru sistēmas pasākumu zālei. 

2. Ogres novada Ogresgala 

bibliotēka 

Iegādātas un nomainītas žalūzijas  

Bērniem un jauniešiem iegādātas 6 galda spēles  

3. Ogres novada Ciemupes 

bibliotēka 

Bibliotēkas vadītājai iegādāts stāvgalds, lai būtu iespēja strādāt gan 

sēdus, gan stāvus 

4. Ogres novada Meņģeles 

pagasta bibliotēka 

Iegādāti papildus plaukti un plauktu daleņi, kuri veiksmīgi 

papildina bibliotēkas interjeru 

5. Ogres novada Lauberes 

pagasta bibliotēka 

Gada beigās iegādāta un uzstādīta interaktīvā grīda Funtronic. 

6. Ogres novada Mazozolu 

bibliotēka 

Pie bibliotēkas ieejas uzklāts bruģis 

7. Ķeguma novada bibliotēka Iegādāti jauni grāmatu plaukti (ar apgaismes sensoriem) pieaugušo 

literatūras nodaļas abonementā, kas ļoti atvieglo grāmatas atrašanu 

arī zemākajā plauktā, it sevišķi vecāka gada gājuma lasītājiem. 

Veikta siltummezga pārbūve no manuālas uz automatizētu, tā 

rezultātā darbiniekiem pašiem vairs nav jāregulē siltuma padeve 

telpās. 

Pārkrāsotas durvis lietotāju apkalpošanas telpām: lasītavām un 

abonementiem.  

Iegādātas jaunas žalūzijas interneta un bērnu literatūras nodaļas 

lasītavām.  

Izgatavots jauns, slēdzams (darba drošība!) saimniecības skapis, 

kurā uzglabāt visus dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļus.  

8. Ķeguma novada Birzgales 

pagasta bibliotēka 

Veikti remontdarbi ēkas ārpusē: demontētas vecās un uzliktas 

jaunas flīzes uz kāpnēm pie ieejas.  

9. Ķeguma novada bibliotēkas 

Tomes filiālbibliotēka 

Abonementa zāles aprīkojums papildināts ar statisku elektrisko 

ekrānu, kā arī piešķirts pārvietojams projektors. 

10. LdNKC struktūrvienība 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

BLN iegādāts jauns plauktiņš Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

grāmatām, kā arī uzlabota lasītāju apkalpošanas lete. Bērnu 

ērtībām iegādāts jauns paklājs rotaļu stūrītim. 

 LdNKC struktūrvienības 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka filiālbibliotēka 

“Lāčplēsis” 

Veikts kosmētiskais remonts ieejas kāpnēm, datortelpā un bērnu 

lasītavā. 

Iegādāti 2 paklāji priekštelpai, 2 žalūzijas lodžijai, plaukts 

dokumentācijai, un datorgalds bērniem. 

3.tab. 2020. gadā Ogres reģiona bibliotēkās veiktie remontdarbi un materiāli-tehniskā nodrošinājuma  

uzlabojumi 
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Covid-19 pandēmijas dēļ visās reģiona bibliotēkās izvietotas norādes par masku lietošanu, distances 

u.c. ierobežojumu ievērošanu, iegādāti aizsargstiklu statīvi darbinieku galdiem, roku dezinfekcijas 

statīvi. Visās bibliotēkās samazināts sēdvietu un darba vietu skaits lietotājiem, kā arī visi darbinieki 

nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem, maskām un cimdiem.  

2021.gada vasaras sezonā Ķeguma novada bibliotēkā plānota 50 jaunu regulatoru nomaiņa 

visiem telpu radiatoriem, daļēja sienu pārkrāsošana bibliotēkas telpās; bibliotēkas ārsienas 

mazgāšana, piegulošās teritorijas apstādījumu rekonstrukcija. 

Ķeguma novada Rembates bibliotēkā lielākā problēma, ko nākotnē jārisina – telpu siltināšana, jo 

ziemas periodā klimatiskie apstākļi telpās nav atbilstoši normatīviem. 

Ķeguma novada Birzgales pagasta bibliotēkā 2021.gadā plānots uzlabot lasītavas iekārtojumu, 

izveidojot apmeklētājiem ērtu vietu, kur lasīt (plānots iegādāties stūra dīvānu un pufus). Plānots 

izveidot arī pusaudžu stūrīti.  

Ogres novada Suntažu pagasta bibliotēkai, vizuālai telpu uzlabošanai, nākotnē būtu nepieciešams 

veikt neliela apjoma kosmētisko remontu.  

Ogres novada Mazozolu bibliotēkā nav atsevišķas telpas bērnu un jauniešu nodaļai, bet ir ierīkota 

atsevišķa vieta bērnu literatūrai. Lielākā problēma ir tā, ka nav krātuves telpas, jo ņemot vērā, ka 

bibliotēka ir ierīkota daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, šī problēma nav atrisināma – telpas nevar 

paplašināt. 

Ogres novada Ogresgala bibliotēkā šauro telpu dēļ ir apgrūtināta pasākumu organizēšana. Tādēļ 

nākotnē, piesaistot finansējumu, nepieciešams krātuvi pārveidot par telpu ar multifunkcionālām 

iespējām, kur brīvi vadīt pasākumus bērniem un pieaugušajiem, organizēt nodarbības, izvietot 

dažādas izglītojošas un izklaidējošas izstādes. Kā viens no variantiem tiek izskatīta bibliotēkas telpu 

pārbūves iespēja. 

LdNKC struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka filiālbibliotēkai “Lāčplēsis” nākotnē 

nepieciešams neliels remonts priekštelpā un vadītājas kabinetā.  

3.2. Jaunu ēku būvniecība 

2020.gada martā uzsākti jaunās OCB ēkas būvniecības darbi, kas tiek īstenoti 2019.gada 11. 

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

līguma ietvaros, tādejādi īstenojot pašvaldības izstrādāto projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.  

Vecās, nu jau demontētās, ēkas vietā tiek būvēta moderna, pašpietiekama, divstāvu 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 
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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 

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.  

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. 

2020.gadā OCB jaunās ēkas projekts ieguva 1.vietu nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts 2020”. 

Konkursu “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” rīko biedrība “Arhitektūra Būvniecība 

Dizains” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Būvniecības valsts kontroles biroju. 

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

Ogres reģiona bibliotēkās kopumā ir 184 datori, no kuriem lietotāju rīcībā 125. Kvalitatīvai 

bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai ir pieejamas 31 multifunkcionālā iekārta, 15 printeri, 4 

skeneri un 5 kopētāji. 2020.gada vasarā tika realizēts KISC, VARAM un SIA Tet noslēgtais līgums 

“Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla modernizācija un pieslēgumu darbības nodrošināšana”, kā 

rezultātā visās Ogres reģiona bibliotēkās palielinājies datu lejupielādes un augšupielādes ātrums. Līdz 

ar to samazinājušās problēmas, kas bija vērojamas iepriekšējos gados, strādājot interneta vidē gan 

darbiniekiem, gan lietotājiem. 

Jāatzīmē, ka dažās bibliotēkās vēl ir “3td” projekta datori, kas ir morāli un fiziski novecojuši, bet 

reģiona pašvaldības, novērtējot bibliotēkas nozīmību, pakāpeniski nomaina tos pret jaunām IKT, taču 

ne visur to izdodas īstenot pietiekami ātri.  

 Ķeguma novada bibliotēkā pārskata periodā datoru skaits lietotājiem interneta lasītavas telpā 

samazināts no 9 uz 6, visi pieejamie datori ir ar 2016.gada Microsoft Office programmatūru un 

labā darba kārtībā, labiem monitoriem, pēc nepieciešamības nomainītām klaviatūrām un pelēm. 

Šāds stacionāro datoru skaits paliks arī pēc pandēmijas ierobežojumu beigām, jo vērojot datoru 

noslogojumu, redzams, ka tik daudz datori nav nepieciešami - šobrīd jau katrs, ieskaitot skolēnus, 

ir iegādājies sev datoru, planšeti vai viedtālruni. Bibliotēkā pieejamas 3 multifunkcionālās iekārtas, 

no kurām 2 ir interneta lasītavā: 1 melnbaltā iekārta pieslēgta lietotāju datoram un 1 krāsainā 

iekārta ar augstu krāsaino izdrukas kvalitāti ir pieslēgta darbinieka datoram, abas A4 un A3 

formāta. Šāds iekārtu pieslēgums veikts apzināti, jo pamatā lietotāji paši reti māk izvēlēties 

printēšanai atbilstošo iekārtu, pārslēgt krāsu izvēli, lapas formātu u.c. Arī kopēšanas un skenēšanas 
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procesos vienmēr palīdz darbinieks. Tas palīdz saglabāt tehniku teicamā tehniskā stāvoklī. 

Interneta lasītavā atrodas arī laminators un dokumentu iesiešanas ierīce. Darbā ar bērniem 

bibliotekārajās stundās bieži tiek izmantots projektors, ekrāns un mūzikas centrs, arī šīs iekārtas ir 

teicamā tehniskā stāvoklī.  

 Ķeguma novada Tomes bibliotēkā darbiniekam ir datora komplekts (2016); printeris (2005) un 

2020.gadā iegādāta krāsu multifunkcionālā iekārta. Kvalitatīvam darbam tiešsaistē iegādāta 

webkamera. 

 Ķeguma novada Rembates bibliotēkā tehnoloģiskais nodrošinājums apmeklētājiem un 

darbiniekam (datori, printeris, 2 multifunkcionālās iekārtas) kopumā vērtējams kā labs. 2020.gadā 

iegādāta WEB kamera ar iebūvētu mikrofonu, lai nodrošinātu bibliotēkas darbiniecei pilnvērtīgu 

un efektīvu dalību tiešsaistes mācībās un sapulcēs. 

 Ķeguma novada Birzgales bibliotēka ir aprīkota ar četriem datoriem, no kuriem tiek izmantoti tikai 

divi, tie ir piegādāti projekta „3td” ietvaros. Nākotnē plānots iegādāties jaunus. 

 Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 2020.gadā, lai uzlabotu darba kvalitāti un pakalpojumu 

sniegšanu, iegādāti divi jauni datori, divi monitori, krāsu printeris, projektors un ekrāns. 

 LdNKC struktūrvienībā Lielvārdes pilsētas bibliotēka pārskata gadā turpinājās tehniskā 

aprīkojuma atjaunināšana un nomainīšana – pieaugušo nodaļas abonementa bibliotekārei iegādāts 

jauns datorkomplekts, telefons darba vajadzībām un nepārtrauktas barošanas bloki. Plānots ieviest 

jaunu maksas pakalpojumu – laminēšana, tāpēc iegādāta A3 laminēšanas iekārta. 2020.gadā, 

apzinot visas novada bibliotēkas, noorganizēta bezatlīdzības lietošanā piešķirtās datortehnikas 

atgriešana Kultūras informācijas sistēmu centram.  

 LdNKC struktūrvienībā Jumpravas bibliotēka lietotājiem iegādāti trīs monitori, krāsu printeris, 

sešas klaviatūras, sešas austiņas. Lietotājiem ir iespēja gan kopēt, gan printēt un skenēt.  

 LdNKC struktūrvienībā Lēdmanes bibliotēka pakāpeniski tiek nomainīti projekta “3td” datori, 

pašreiz palicis tikai viens, kuru 2021.gadā plānots nomainīt. 

 Ogres novada Ogresgala bibliotēkā tuvākajā laikā nepieciešama datoru nomaiņa (to plānots veikt 

tuvākajos 2 gados), tie ir morāli novecojuši un tehniski nespēj nodrošināt pienācīgu darba 

kvalitāti. Darbinieku datoriem arī nepieciešami uzlabojumi kvalitatīvākai klientu apkalpošanai. 

 Ogres novada Suntažu pagasta bibliotēkā pārskata gadā veikta informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju nomaiņa, lietotāji ir nodrošināti ar četriem mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām 

atbilstošiem datoriem. Divi no tiem ir iegādāti par pašvaldības līdzekļiem. Tādējādi bibliotēkā 

šobrīd tiek izmantoti vairs tikai divi datori, kas piešķirti “3td” projekta ietvaros. Darbinieku datori 

pilnībā atbilst darba uzdevumu izpildes prasībām. 2020.gadā bibliotēkas darbinieku vajadzībām 
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iegādāts arī portatīvais dators, kas ļauj nepieciešamības gadījumā sekmīgi veikt attālinātos darba 

procesus.  

 Ogres novada Mazozolu pagasta bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā krāsu iekārta, 

lietotājiem ir pieejami 4 datori, kas ir iegādāti projekta “3td” ietvaros. Lai gan datoru skaits ir 

pietiekams, tie ir morāli un fiziski novecojuši, nepieciešama to nomaiņa.  

 Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā pārskata gadā iegādāts portatīvais dators. 

 Ogres novada Madlienas bibliotēkai 2020.gadā iegādāts nepārtrauktās barošanas bloks UPS, Web 

kamera un laminators. 

OCB IKT tehnikas vecums šobrīd ir 5-7 gadi, kopumā tehnika nodrošina normālu ikdienas darbu gan 

bibliotekāriem, gan lietotājiem. Programmatūra tiek izmantota Windows 10 un Office 2016, kas 

kopumā nerada IKT drošības draudus. 

Ņemot vērā to, ka 2020.gadā uzsākta jaunās OCB ēkas būvniecība, kuru 2021.gadā plānots nodot 

ekspluatācijā, netika īstenota esošās tehnikas atjaunošana. Pārskata gadā meklēti risinājumi jaunās 

ēkas nodrošināšanai ar jaunu, modernu datortehniku, aprēķinātas nepieciešamās bezvadu tīkla 

piekļuves jaudas un domāts par citu IKT tehnoloģiju ieviešanu, lai īstenotu bibliotēkas klientu 

modernāku apkalpošanu. Lai jaunajā ēkā lietotājiem būtu iespēja pašiem saņemt un izsniegt grāmatas, 

2020.gadā iegādāta tagošanas iekārta un uzsākts krājuma apstrādes darbs. 2021.gadā plānots izstrādāt 

jaunu mājas lapu, jo esošā ir tehniski un morāli novecojusi. 
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4. PERSONĀLS 
 

4.1. Personāla raksturojums  

2020.gadā OCB personālsastāvā ir nelielas izmaiņas – divas darbinieces, kuras bija bērna 

kopšanas atvaļinājuma, atgriezās darbā. No 23 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 meklēti risinājumi kvalifikācijas iegūšanai.  

Pārskata periodā viena OCB darbiniece ieguvusi LLU sertifikātu (72 h) par tiesībām veikt 

pedagoģisko darbību un Biznesa augstskolā Turība pabeigusi studiju kursu “Digitālā komunikācija” 

profesionālā maģistra studiju programmā “Sabiedriskās attiecības” (160 h). 

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

pagasta bibliotēkā marta mēnesī darba attiecības pārtrauca bibliotekāre, tika izsludināts konkurss uz 

vakanci un ar 16.jūniju darbā  pieņemta bibliotekāre, kura ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas 

Universitātes Informācijas pārvaldības programmā 2020.gadā.  

Madlienas un Lēdmanes bibliotēku darbinieces veiksmīgi absolvēja LNB 960 h programmu 

Bibliotēku zinības un ieguva III profesionālo klasifikācijas līmeni. 

Pārskata gadā LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas BLN bibliotekāre Rīgas Valsts tehnikumā 

Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” ir apguvusi 

profesionālās tālākizglītības programmu “Grāmatu iesiešana” (640 stundas), iegūstot kvalifikāciju – 

grāmatsējējs.  

Ķeguma novada Birzgales bibliotēkas vadītāja atgriezās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un 

turpina studijas Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Bibliotēkzinātne un 

informācija”.  

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 2020.gadā mainījās darbiniece Bērnu literatūras nodaļā. 

Neizturot pārbaudes laiku, darba attiecības pārtrauca iepriekšējā darbiniece un, uzvarot konkursā, 

darbu uzsāka bibliotekāre ar bibliotekāro izglītību. 

Reģiona bibliotēkās kopā strādā 53 bibliotekārie darbinieki, 36 no tiem ir bibliotekārā izglītība, 10 

darbiniekiem izglītība citās jomās un 7 darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību. Procentuālā attiecība 

bibliotēku darbinieku izglītībā Ogres reģionā redzama 5.attēlā. Visvairāk darbinieku (28 %) ir ar 

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

(17%) ir ar profesionālā bakalaura grādu, kam seko 13% darbinieku ar vispārējo vidējo vai citu 

profesionālo izglītību.  
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5.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku izglītība, % 

 

Analizējot bibliotēku darbinieku vecumu, 6.attēlā uzskatāmi redzams, ka procentuāli lielākais Ogres 

reģiona bibliotēkās strādājošo skaits ir vecumā no 50–59 gadiem (16 darbinieki - 30 %). Vecumā no 

40-49 gadiem ir 12 darbinieki (22%),  11 darbinieki (21%) ir vecumā no 30-39 gadiem, bet 10 (19%) 

ir vecumā no 60-69 gadiem. Diemžēl, tikai 2 darbinieki (4%) ir vecumā no 20-29 gadiem. 

 

6.att. Ogres reģiona bibliotekāro darbinieku vecums, % 
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4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Nozīmīgs profesionāls novērtējums un valsts mēroga atzinība bibliotēku darbā 2020.gadā 

Ogres reģionā bija Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas iedibinātās Voldemāra Caunes balvas 

“Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem 2020” piešķiršana LdNKC Lielvārdes pilsētas 

bibliotēkas BLN bibliotekārēm Dacei Vecziediņai un Ilonai Misānei.  

Balvai nominē bibliotekārus no visas Latvijas, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina 

jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus 

vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Abas darbinieces jau iepriekš aktīvi strādāja ar 

bērnu auditoriju, bet arī pandēmijas laikā, par spīti sarežģītajiem darba apstākļiem, viņas ne brīdi 

nepārtrauca aktīvi darboties, tieši pretēji, izmantojot sociālos tīklus un tos laika posmus, kad 

bibliotēku durvis nebija slēgtas apmeklētājiem, uzrunāja, mudināja, ieinteresēja bērnus un jauniešus 

lasīt, mācīties un arī izpausties radoši. Novērtējot D.Vecziediņas un I.Misānes ieguldījumu darbā ar 

jauno paaudzi, OCB izvirzīja LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas BLN kolektīvu balvai un patiesi 

priecājās par kolēģu darba novērtējumu un saņemto apbalvojumu.  

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, apbalvojuma saņemšana gan nebija ierasti svinīga - balvu un 

ziedus abām gaviļniecēm, ievērojot visus piesardzības pasākumus, pasniedza OCB direktore Jautrīte 

Mežjāne.  

    
7., 8.att. Ilona Misāne un Dace Vecziediņa ar saņemtajiem apbalvojumiem 

2020.gada LBB kongresā par LBB valdes locekli (2020 – 2023) un LBB Vidzemes nodaļas valdes 

locekli ievēlēta Ogres reģiona grupas koordinatore, Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize. 

Pārskata periodā reģiona bibliotekāri aktīvi izmantoja iespējas papildināt savas zināšanas un 

prasmes, apmeklējot dažādus tiešsaistes un klātienes profesionālās pilnveides kursus, lekcijas un 

seminārus. Ogres reģiona bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi (izņemot OCB 

organizētos) redzami 4.tabulā. 
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N.p.k

. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

1.  04.03. 

2020 
LNB LNB KAC Kā palīdzēt nenokļūt viltus ziņu gūstā: 

Vācijas bibliotēku pieredze 
5 

2.  04.03. 

2020. 
Rīga “Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO”” 

Saskarsme un konfliktu risināšana 

darba vidē 
8 

3.  05.03. 

2020. 
Rīga Latvijas 

Pašvaldību 

arodbiedrība 

Aktualitātes Darba likumā. Par 

aktualitātēm pašvaldību administratīvi 

teritoriālajā reformā. 

4 

4.  12.03. 

2020. 
Rīga LNB 

Teksta dizaina pamati 4 

5.  16.04. 

2020. 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

LBB LBB 13.kongresa ievadvebinārs  

Ko var paveikt 3 gados? LBB valdes, 

reģiona nodaļu un sekciju darbs 2017. 

– 2019. gadā.”  

2 

6.  23.04. 

2020. 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

LBB LBB 13.kongress “Iedvesmo, iesaisti, 

iespējo, vieno” 
2 

7.  05.05.- 

07.05. 

2020 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

CoLabora 

Lielvārde 
"Sociālo tīklu, mārketinga paņēmieni 

un to administrēšana"  
10 

8.  11.05-

22.05. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

“Kultūras un cilvēciskais pieskāriens 

tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un 

iesaistīt plašu auditoriju kultūras un 

izglītības projektos” 

20 

9.  10.06. 

2020. 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Latvijas 

Tālmācības 

profesionālais 

centrs 

Arhīvu pārvaldība – arhīvu darba 

organizācija un dokumentu arhivēšana 
4 

10.  26.06. 

2020. 
Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 
Prāts un domāšana kognitīvo zinātņu 

perspektīvā 
16 

11.  07.07.; 

01.09. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

LNB Mācību stunda tiešsaistē 

Digitālās bibliotēkas kolekcijas, 

tiešsaistes abonētās datubāzes un 

meklētājs PRIMO 

3 

12.  21.08. 

2020. 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Lietvedības 

mācību centrā 
Lietvedības akadēmija 15 

13.  25.08. 

2020 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

IFLA, LBB Regional Round Table for Europe on 

IFLA’s Governance Review 

Apaļā galda diskusija par 

Starptautiskās Bibliotekāru biedrības 

Eiropā struktūras maiņu, veiktā 

pētījuma rezultātiem un turpmāko 

darbu.  

2 

14.  26. 08. 

2020. 
Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

LNB Konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram.” 

Galvenās tēmas - pētījumi 

valodniecībā, aktualitātes 

oriģinālprozā, kultūras norises un 

veiksmīgas darbības risinājumus 

pandēmijas laikā.  

5 
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15.  22.09.-

23.09. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

Hopin 

Occupy library 

projekta pārstāvji, 

bibliotēku nozares 

speciālisti Eiropā 

Occupy library conference (online 

edition) 

Konference saved kopā inovatīvu ideju 

autorus, kas ieviestas bibliotēkās 

Centrāl- un Dienvideiropā, Melnās 

jūras un Kaukāza reģiona bibliotēkās. 

Konference nodrošina virtuālu telpu, 

kur dalīties ar  labas prakses 

piemēriem un atbalstīt labāko veidu, 

kā padarīt bibliotēkas vēl vairāk 

iesaistītas to kopienās. Jaunieši māca 

pieaugušos dalīties ar zināšanām 

(YouTube, virtuālā realitāte, roboti 

u.c.). 

6 

16.  23.09. 

2020 
Tiešsaistes 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

LBB LBB Vidzemes reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo pasauli 

paši”,  

3 

17.  04.09.; 

20.11.; 

11.12 

2020 

Tiešsaistes 

platforma 

“Microsoft 

Teams 

KM, LBB Bibliotekāru un senioru medijpratības 

stiprināšanas projekta “Ceļazīmes 

mediju lietošanā” tiešsaistes semināri 

6 

18.  30.09. 

2020 
Ikšķile CERT.LV, 

Ikšķiles 

pašvaldība 

“Draudzīga IT drošība – 2020” 3 

19.  9.10. 

2020 
Tiešsaiste 

platforma  

“Microsoft 

Teams” 

KM, LNB “Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 

4 

20.  19.10.-

09.12. 

2020.  

 

Tiešsaistes 

platforma 

Microsoft 

Teams  

KM; LNB; DZC Bibliotēku un muzeju speciālistu 

digitālo prasmju attīstība 

“Tiešsaistes pasākumu organizēšana” 

un “Virtuālo izstāžu veidošana” 

48 

21.  22.10. 

2020 
LNB LNB KAC Interaktīvas nodarbības bērnu un 

jauniešu bibliotēkās 
6 

22.  22.10. 

2020. 
Platforma 

Worksup 
Igaunijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

11.Baltijas bibliotekāru kongress 

CoBal “Bibliotēku ietekme sabiedrībā” 

Baltijas bibliotekāru pieredzes stāsti, 

lektori no Ziemeļvalstīm.. 

5 

23.  29.10. 

2020. 
Tiešsaistes 

platforma 

Microsoft 

Teams  

 

TietoEvry BIS ALISE padziļinātie kursi, 

Administrācija 
8 

24.  24.11. 

2020 
Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

LBB JSS un 

Madonas novada 

bibliotēka 

Starptautiskā Baltijas jauno bibliotēku 

un informācijas speciālistu konference 

"4CanGurus 2020" 

5 

25.  26.11. 

2020 
Tiešsaistes 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

LNB BAC Latvijas akadēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 

2020.gada rudens sanāksme 

4 

26.  20.09.; 

04.10.; 

01.11. 

2020. 

Ogres 

Kultūras 

centrs un  

Ogres kultūras 

centrs 
Stāstu stāstīšanas nodarbības: 

1.Vissenākais stāsts pasaulē - eposs 

par Gilgamešu. Lektors - rakstnieks, 

dzejnieks, tulkotājs Ilmārs Zvirgzds. 

12 
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Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

2. Stāstnieka un klausītāja dialogs. 

Lektors - folkloras pētnieks, filoloģijas 

doktors, stāstnieku kustības aizsācējs 

Latvijā Guntis Pakalns 

3. Dramaturģija stāstījumā, stāstījuma 

varoņi, konflikti, paradoksi un to 

analīze. Lektors - dramaturgs un 

režisors Lauris Gundars 

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.  

Covid-19 pandēmijas ieviesto ierobežojumu dēļ, diemžēl, nevarēja notikt ikgadējais pieredzes 

apmaiņas brauciens visa reģiona bibliotekāriem. Tomēr Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka rada 

iespēju savam nelielajam kolektīvam doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Pilsrundāles 

bibliotēku, Bauskas novadpētniecības muzeju un Siguldas pilsētas bibliotēku, Imanta Ziedoņa muzeja 

vasaras rezidenci Dzirnakmeņi. 

4.3. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

2020.gads spilgti izgaismoja personāla nozīmi bibliotēku darbībā, jo pandēmijas ierobežojumi liedza 

kvalitatīvu klātienes ikdienas komunikāciju gan kolēģu vidū, gan ar klientiem. Tāpēc šajā laikā 

bibliotēku darbiniekiem bija jābūt īpaši elastīgiem, jāspēj pielāgoties jaunajai situācijai un 

noteikumiem. Jāatzīst, daudziem tas nebija viegli, jo ar literatūras zināšanām, komunikācijas 

prasmēm klātienē šajā laikā bija krietni par maz. Bibliotēku darbiniekiem bija jāspēj pārvarēt ne tikai 

pašiem savu stresa līmeni, bet bieži vien jānomierina arī satrauktie lasītāji. Īpaši svarīgas kļuva 

datorzināšanas, medijpratība un dažādo tiešsaistes rīku pārvaldīšana, kas bija nepieciešamas gan 

meklējot informāciju pašiem, gan attālināti to palīdzot apgūt citiem. 

Reģiona bibliotekāri atzīst, ka pārskata periodā ļoti pietrūka Covid–19 radītās ārkārtējās situācijas dēļ 

nenotikušie kolektīva saliedēšanas pasākumi, kas viena darbinieka bibliotēkās strādājošajiem sniedz 

motivāciju un uzmundrināju, jo ikdienā, esot vieniem, trūkst pozitīvā domu apmaiņa ar kolēģiem. 

Kā problēmu jāmin 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, kas ir angļu valodā, savukārt, jaunā paaudze nereti nepārzina krievu valodu, 

lai palīdzētu senioriem bez valsts valodas zināšanām.  

Vēl viens būtisks jautājums ir bibliotekāru novecošanās, lai gan reģiona bibliotēkās pamazām ienāk 

jauni darbinieki, tomēr no 53 bibliotekārajiem darbiniekiem 16 (30%) ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem 

un 12 strādājošie (23%) ir vecuma grupās no 60 līdz 79 gadiem. Vecums, protams, ne vienmēr ir 

šķērslis būt aktīviem, bet visas kopienas izaugsmei tomēr ir svarīgi, lai bibliotekāru vidē ienāktu 
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strādāt arī gados jauni cilvēki. Diemžēl, jaunā paaudze darbu bibliotēkās izvēlas retāk, kā iemeslu 

minot nepietiekamo atalgojumu. Kā atzīst Mazozolu bibliotēkas vadītāja, pēdējos gados valstī 

minimālā alga ir pieaugusi par 120 EUR, bet bibliotekāriem tā nav palielināta. Ogres reģionā atšķiras 

bibliotēku darbinieku atalgojums starp novadiem. Ņemot vērā VSAO iemaksas kopā ar bruto 

atalgojumu, visaugstākais atalgojums ir  Ikšķiles novadā (vidēji 1269 EUR/mēnesī), bet viszemākais 

– Ķeguma novada bibliotēkās (vidēji 839 EUR/mēnesī).  

Jāatzīst, ka darbs COVID-19 apstākļos sniedza arī pozitīvu ieguldījumu tieši personāla izaugsmē – 

gūta jauna pieredze un vērtīgas zināšanas, prasmes darbā ar digitālajiem rīkiem, strādājot neierastā 

vidē, iepazītas “ZOOM” un “Microsoft Teams” tiešsaistes platformas. Īpaši novērtēts un gandarījumu 

sniedzošs bija ikviens klātienē apmeklētais pasākums, jo 2020. gadā tie bija iespējami tikai īsu laika 

sprīdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā 

23 

 

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

5.1. Bibliotēku darba pamatrādītāji – kopaina, vērtējums 

 

Gadi 

Darba rādītājs 

2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 13826 13860 12204 + 0,03;-11,9 

t. sk. bērni 6416 6383 5540 - 0,5;-13,2 

Bibliotēkas apmeklējums 176464 169049 127557 - 4,2;-24,5 

t. sk. bērni 76947 70385 45606 - 8,5;-35,2 

Virtuālais apmeklējums 48927 46004 48274 - 5,9;+4,93 

Izsniegums kopā 389485 376261 274099 - 3,4;-27,1 

t. sk. grāmatas 252766 257557 194022 + 1,9;-24,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 136350 117569 77962 - 13,7;-33,6 

t. sk. bērniem 151748 138692 82556 - 8,6;-40,4 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita reģionā 

22,9 22,5 19,89 - 0,4;-2,6 

t. sk. bērni līdz 18 g. 52,45 51,57 44,21 - 0,88;-7,3 

Iedzīvotāju skaits reģionā 60271 61489 61366* + 2,02;-0,2 

5.tab. Ogres reģiona bibliotēku pamatrādītāji 
* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2020. par visiem 4 reģiona novadiem kopā 

Ogres reģiona bibliotēkas, neskatoties uz 2020.gadā pārsteigušo Covid-19 pandēmiju, savu 

darbu centās organizēt tā, lai visas lietotāju grupas saņemtu pēc iespējas pilnīgu nepieciešamās 

informācijas apjomu, lai tiktu atbalstīta ikviena bibliotēkas lietotāja vēlme pēc konkrētas literatūras 

kā drukātā, tā arī digitālā formātā. 5.tabulā atspoguļoti galvenie skaitliskie darba rādītāji Ogres 

reģiona bibliotēkās pārskata gadā.  

Jāatzīst, kopējie skaitļi nebūt nav iepriecinoši, epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi 

ir devuši lielu artavu tam, ka krasi mazinājušies gandrīz visi rādītāji. Izņēmums ir virtuālie 

apmeklējumi, kuru skaits ir palielinājies, neskatoties uz to, ka tajā vairs neietilpst, iepriekšējos gados 

uzskaitītais www.biblioteka.lv apmeklējums, kas OCB vien bija aptuveni pieci tūkstoši. OCB mājas 

lapas virtuālais apmeklējums 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gada apmeklējumu, palielinājās par 3683. 

Tas norāda uz pastiprinātu iedzīvotāju interesi par bibliotēku darbu, jo mainīgie ierobežojumi radīja 

neskaidrību par bibliotēku pieejamību un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Iepriecinoši, ka dažas reģiona bibliotēkas šajos sarežģītajos pandēmijas apstākļos spējušas pārorientēt 

savu darbu un 2020.gadā pat palielināt bibliotēkas lietotāju skaitu – Ikšķiles novada Centrālā 

bibliotēka (+100), Ciemupes bibliotēka (+22), Birzgales pagasta bibliotēka (+13) un Tomes 

bibliotēka (+3). Savukārt, Madlienas bibliotēkā pārskata periodā par 85 palielinājies izsniegumu 

http://www.biblioteka.lv/
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skaits, kas norāda uz retākiem bibliotēkas lietotāju apmeklējumiem, bet lielāku paņemto izdevumu 

skaitu, lai nodrošinātos ar lasāmo gadījumā, ja atkal bibliotēkas nav pieejamas. 

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

 

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

Izvērtējot 9.un10.attēlu, var secināt, ka reģionā kopumā bibliotekārais aptvērums ir nedaudz 

samazinājies (-2,6%), bet vienā no četriem reģiona novadiem – Ikšķiles novadā – tas ir palielinājies 

(+0,51%). Runājot par lietotāju paradumiem, apmeklējot bibliotēkas, jāatzīst, ka Ogres reģionā, tāpat 

kā visā valstī, 2020.gads ar daudzajiem ierobežojumiem atstāja sekas arī uz bibliotēku pakalpojumu 

pieejamību, kas ir par pamatu visu skaitlisko rādītāju samazinājumam. Iedzīvotāji, īpaši seniori, tomēr 

ļoti vēlas klātienē aplūkot grāmatas, lai pieņemtu lēmumu par kāda izdevuma lasīšanu, bet tas šajā 

pandēmijas laikā bija ļoti sarežģīti. 
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11.att. Bibliotēku lietotāji vecumā līdz 18 gadiem reģiona novados % 

Īpaši svarīga ir jaunās paaudzes piesaiste bibliotēkām un lai gan 5.tabulā redzams, ka 2020.gadā kopumā 

bērnu bibliotekārais aptvērums samazinājies par 7,3%, tomēr, kā liecina 11.attēls, procentuāli reģiona 

novados bērnu un jauniešu bibliotekārais aptvērums ir lielāks nekā pieaugušo – no 28,58% (Ikšķiles novadā) 

līdz pat 63% (Lielvārdes novadā). 

 
12.att. Bibliotēku lietotāju skaits Ogres reģionā 

Analizējot 12.,13. un 14.attēlā redzamos rādītājus, var secināt, ka reģiona bibliotēkās kopumā visi 

skaitliskie pamatrādītāji ir samazinājušies. To var pamatot ar Covid-19 ietekmi - Ministru kabinetam 

izsludinot ārkārtējo situāciju un ieviešot dažādus ierobežojumus, tai skaitā arī bibliotēku darbībā, 

mainījās cilvēku uzvedība un attieksme. Cilvēki vairāk domāja gan par savu, gan līdzcilvēku veselību, 

un izvairījās no došanās ārpus savas dzīves un darba vietas.  

OCB bibliotekārā darba pamatrādītāju samazinājums pamatojams ar atrašanos pagaidu telpās, kas 

nelielās platības dēļ vēl vairāk liedza iespēju to apmeklēt Covid-19 ieviesto ierobežojumu laikā 

(vairāk Pielikumā OCB LAN darba pārskats). 
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13.att. Ogres reģiona bibliotēku apmeklējums 

 

14.att. Izsniegums Ogres reģiona bibliotēkās kopā 

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

Lauberes pagasta bibliotēkā Covid-19 pandēmija ieviesusi jauninājumu pakalpojumos, 

īstenojot vienas darba vieta izveidi (15.attēls) attālinātam intelektuālam darbam - studentam, kurš 

papildus mācībām  strādā. Iemesls - labs, ātrs interneta pieslēgums. Tika izmantota paša lietotāja 

datortehnika. No reģionālās un vietējās attīstības skatpunkta, tas var kalpot kā daudzsološs 

instruments reģionālās attīstības veicināšanā, piesaistot jaunus, augsti kvalificētus iedzīvotājus lauku 

reģioniem vai vismaz rosinot tos nepārcelties uz lielpilsētām. Eiropas valstu pieredze rāda, ka lauku 

teritorijās attālinātā darba centri tiek veidoti tur, kur jau šobrīd tiek sniegti publiskie pakalpojumi, kā 

piemēram, bibliotēkās. Kā atzīst bibliotēkas vadītāja: “Nepieciešamība radīt netradicionālus 

pakalpojumus nosaka gan pieprasījums, gan bibliotēku attīstības tendences pasaulē, gan neparedzēti 

dzīves apstākļi. Mums telpas atļauj, ievērojam sanitāros noteikumus un ar pagasta pārvaldes 

piekrišanu nodrošinājām pieprasījumu. Ja būs vēl pieprasījums, esam gatavi to attīstīt.” 
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15.att. Darba vieta attālinātam intelektuālam darbam Lauberes pagasta bibliotēkā 

Ķeguma novada bibliotēkā iecienīts un pieprasīts ir ēkā izvietotais pašvaldības tūrisma informācijas 

punkts: stends ar novada mazo uzņēmēju  prezentatīvajiem ražojumiem-suvenīriem un izstrādāto 

tūrisma maršrutu, karšu un informatīvo bukletu stends. Izstrādājumu-suvenīru klāsts ir daudzveidīgs, 

interesants un piesaista bibliotēkai arvien vairāk apmeklētājus, palielinot arī maksas pakalpojumu 

ieņēmumus. Pārskata periodā veikta arī lietotāju anketēšana un, neskatoties uz individuālajiem 

uzaicinājumiem un pūlēm to vienkāršot, saņemtas vien 34 aizpildītas anketas. Summējot rezultātus 

kopā ar uzklausītām lietotāju vēlmēm un ierosinājumiem savstarpējās sarunās, secināts, ka 

2021.gadā:  

1) jāmaina bibliotēkas darba laiks, jo lietotāji apmeklējumam labprāt izmantotu agrākas rīta stundas; 

2) bibliotekāriem jāsniedz vairāk individuāla mutiska informācija par pieejamiem pakalpojumiem un 

jauninājumiem, jo, piemēram, jau otro gadu pieejamā e-grāmatu lasīšanas iespēja dažiem ir pilnīgs 

jaunums, kuru ieraudzīja tikai anketas aizpildīšanas brīdī. Tas nozīmē, ka  lietotāji neiedziļinās/nelasa 

sniegto informāciju mājas lapā un informācijas stendos; 3) jārisina jautājums par grāmatu nodošanas 

iespējām 24 stundas diennaktī – grāmatu nodošanas iekārtas iegādi.  

Madlienas bibliotēkā gada sākumā viesojās novadniece, Madlienas vidusskolas 1983.gada 

absolvente, dzejniece Laimdota Vištarte (Zvaigzne) ar otrā dzejas krājuma ”Peripetijas” prezentāciju. 

Pasākumu vadīja dzejnieks un prozaiķis Jānis Freimanis, ar muzikālo izpildījumu priecēja grupa 

“Divas balsis” no Jūrmalas: Baiba un Dainis Turki, izpildot Daiņa komponētās dziesmas. Savukārt, 

rudenī Madlienas bibliotēka īstenoja projektu “Dzejas rudens”, kurā turpināja Dzejas dienu tradīciju, 

padarot šo gadalaiku īpašu tiem, kuri dzeju mīl un lasa, kā arī tiem, kuri to rada. Sākot ar bērnu 

skaitāmpantiņiem un beidzot ar dziesmiņām, ko var dzirdēt reklāmās, dzejoļi ir daļa no mūsu dzīves, 

uzskata bibliotēkas vadītāja. 
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Ikšķiles novada Centrālaja bibliotēkā 2020.gadā pirmo reizi tika īstenota virtuālā izstāde, tiešsaistes 

konkursi un aptauja, izmantojot Google veidlapas iespējas, tādejādi, gūta jauna pieredze virtuālo 

kolekciju, izstāžu, tiešsaistes konkursu, aptauju veidošanā. Secināts, ka aktīvi izmantojot sociālos 

tīklus, popularizējot savus pakalpojumus, rīkojot aktivitātes - iedzīvotāji tika ieinteresēti bibliotēkas 

apmeklējumā. Likumsakarīgi, ka ļoti audzis sekotāju skaits bibliotēkas kontam sociālajā vietnē 

Facebook.com ( 2019.gadā -233, 2020.gadā jau 564 sekotāji). Pārskata gadā uzsākta jauna sadarbība 

ar PEP mammu, bibliotēkas lietotāju Ingu Bernāni, īstenojot ciklu „Bērnu un māmiņu rīti”, kur katrā 

tikšanās reizē tika pārrunātas tēmas, kas aktuālas māmiņām. 

2020.gada raksturīgākā iezīme – bibliotēku attālināto pakalpojumu popularizēšana, bibliotēku 

veidoto un citu radīto tiešsaistes resursu pieejamības informācijas sniegšana digitālajā vidē, kā arī 

dažādu konkursu, aktivitāšu īstenošana sociālās saziņas vietnēs. Šie pakalpojumi sabiedrībā kļūst 

arvien pieprasītāki, jo, tāpat kā citus pamatpakalpojumus, bibliotēka tos piedāvā bez maksas. 

5.2.1. E-grāmatu bibliotēka  

 
 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 183 902 

2020 460 2993 

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. 2020.gadā šī iespēja 

– lasīt savās viedierīcēs – kļuva jo īpaši svarīga, jo Covid-19 ieviestie ierobežojumi bieži liedza 

iespēju apmeklēt bibliotēkas klātienē un saņemt interesējošo literatūru drukātā poligrāfijas formātā. 

Iepriecinošs ir fakts, ka tā regulāri (katru trešdienu) tiek papildināta un e-grāmatu bibliotēkā ir 

pieejamas grāmatas, uz kurām fiziskajās bibliotēkās nereti ir rindas. Ogres reģiona bibliotēku 

darbinieki atzina, ka 2020.gada sākumā, kad tika izsludināta Covid-19 ierobežojumu dēļ ieviestā 

ārkārtējā situācija, palielinājās lietotāju interese par autorizācijas datu izmantošanu. Daudzi lūdza 

atgādināt, kā tos izmantot vai izteica vēlmi atkārtoti tos saņemt, ja bija piemirsti, jo pateicoties tiem, 

ikvienam publiskās bibliotēkas lietotājam ir pieeja 3td e-grāmatu bibliotēkai. Uzskatāmi to parāda 

6.tabula, reģionā kopumā 2 gadu laikā, kopš 3td.lv e-grāmatu bibliotēkas atklāšanas, tās 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits ir palielinājies par 151,37%, bet e-grāmatu izsniegums ir vairāk kā 

dubultojies (+131,82 %) un 2020.gadā bija 2091. 

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

ir izaugsmes iespējas šī pakalpojuma popularizēšanā un lietotāju ieinteresēšanā. Lai gan tiek publicēta 

informācija sociālajos tīklos, bibliotēku tīmekļvietnēs, kā arī 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 
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formāta grāmatu atzīst kā pierastāku, ērtāku, labāku redzei. Savukārt, lietotāji, kuri izrāda interesi par 

piedāvāto pakalpojumu, ir apmierināti, ka var tikt pie kārotās literatūras, neizejot no mājām. 

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 individuāli 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 bibliotēkiem 

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). 

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.  

Ķeguma novada bibliotēka, ņemot vērā ierobežojošo situāciju 2020.gadā, ieviesa jauninājumu 

atsevišķai lasītāju kategorijai (piemēram, veselības problēmas, slimība, karantīna/pašizolācija), kuri 

bibliotēku nevarēja apmeklēt paši: pēc viņu lūguma grāmatas tika atlasītas un ievērojot epidemiologu 

ieteikumus arī pašaizsargāšanās jomā - darbinieki piegādāja tās līdz mājām, par ko lasītāji bija ļoti 

pateicīgi. Secināts, ka šo jauninājumu būtu nepieciešams attīstīt tālāk, piedāvājot šādu iespēju – 

grāmatu piegādi arī senioriem, kuriem, piemēram, pārvietoties ir problemātiski. Tam būtu 

nepieciešams piesaistīt pašvaldības transportu. 

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 2020.gadā pirmo reizi tika izmantots Latvijas Neredzīgās 

bibliotēkas pakalpojums, kad personai ar redzes problēmām tika pasūtīta un piegādāta audiogrāmata.  

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

apkalpošanā nozīmīgu darbu jau 24.gadu veic mobilā bibliotēka – bibliobuss, kas pārskata gadā 

reģistrēts kā OCB mobilā filiālbibliotēka. Par bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr 4.  
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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. 2020.gadā 

tika veikts īpaši intensīvs uzziņu un informācijas darbs ne tikai skolēnu Projektu dienās, studentu 

sesijas laikos, bet arī visā Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā. Telefoniski, e-pastā un sociālās 

saziņas vietnēs tika jautāts par iespējām izgūt informāciju, kas nepieciešama dažādās dzīves situācijās 

no dažādiem informācijas avotiem. 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. Ļoti aktuāli tas bija tieši Covid-19 pandēmijas laikā, kad informācijas bija ļoti 

daudz, tā bija pretrunīga un bibliotekāram kā lakmusa papīrītim bija jāspēj izsijāt un atrast patieso.  

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

skenēti, fotografēti 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. 2020.gadā šī iespēja gan bija ļoti neliela, jo 

pandēmijas ieviestie ierobežojumi noteica distances ievērošanu un liedza iepriekšminēto 

pakalpojumu sniegšanas iespēju. 

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

iesniegšanu atbildīgām institūcijām, jo klientu apkalpošanas centri reģionos tiek slēgti, iedzīvotāji 

arvien biežāk nāk uz bibliotēkām un prasa bibliotekāru palīdzību. Palielinājusies tendence, ka, nākot 

veikt izdruku, lietotājs to nevar izdarīt, jo vairs neatceras paroles saviem e-pastiem. Ikdienā lietojot 

viedtālruņus, daudziem ir pieeja e-pastiem automātiski bez prasības katru reizi ievadīt paroli. 

Bibliotēku darbinieki sniedz apmeklētājiem konsultācijas par dažādiem interneta resursiem, EK 

izmantošanu, kā arī palīdz konkrētu e-pakalpojumu sniegšanā – pieteikšanās pie ārsta, internetbankas 

izmantošana, dokumentu skenēšana un nosūtīšana VID. Saistībā ar iepriekšminēto, rodas problēma – 

daudzi lietotāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt visas darbības ar viņu datiem, bet 
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tādējādi netiek aizsargāta privāta, sensitīva informācija, kas ir ļoti aktuāli pēc Datu aizsardzības 

regulas ieviešanas. Bibliotekāriem bieži vien jāveic izskaidrošanas darbs par to, ka datorkonsultācijas 

neietver darbu ar konfidenciālu informāciju, kā arī bankas, sociālā vai VID darbinieka pienākumu 

veikšanu.  

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 

(2020) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Ogres 

reģions 
(Ogres, 

Ikšķiles, 

Ķeguma, 

Lielvārdes 

novadi) 

38 

(22 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

17 skolu 

bibliotēkas) 

35 

(22 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

12 skolu 

bibliotēkas) 

35 9 35 1383 
(aktīvi 

2020.gadā) 

Pavisam – 

1939 

2299 

7.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā 2020.gadā 

Kā redzams 7.tabulā, pārskata gadā reģiona bibliotēkās kopumā par 401 (+40,84 %) ir palielinājies 

aktīvo autorizēto lietotāju skaits –1383 (2019.gadā – 982), kas liecina, ka 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  

21 

(12 publiskās 

bibliotēkas,  

9 skolu 

bibliotēkas) 

20 

(12 publiskās 

bibliotēkas,  

8 skolu 

bibliotēkas) 

18 

(12 publiskās 

bibliotēkas,  

8 skolu 

bibliotēkas) 

8 

(7 

publiskās 

bibliotēkas, 

1 skolu 

bibliotēka) 

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) 

 
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) 

 
5 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

1 skolu bibliotēka) 

Lielvārdes 

novads  

8 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

4 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu 

bibliotēkas) 

1 

(1 publiskā 

bibliotēka) 

7 

(4 publiskās 

bibliotēkas,  

3 skolu bibliotēkas) 

8.tab. BIS ALISE izmantošana Ogres reģionā pa novadiem 
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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. Bibliotēku 

darbinieki atzīst, ka, piešķirot lietotājiem autorizācijas datus, parastā procedūra ir iepazīstināšana ar 

autorizētā lietotāja iespējām, viena no tām - attālināti pasūtīt un rezervēt izdevumus. Šo pakalpojumu 

pārsvarā izmanto lietotāji, kuri rēķinās ar savu laiku un nevēlas paši meklēt vajadzīgo izdevumu 

bibliotēkas plauktos. Izmantojot autorizācijas datus, iespējams arī pasūtīt izdevumus vai veidot 

tematisku pasūtījumu. Par rezervētiem izdevumiem lietotāji parasti tiek informēti (SMS/tālruņa 

zvans), lai pēc iespējas ātrāk var ierasties izņemt rezervēto izdevumu. Ar autorizācijas datiem 

iespējama arī piekļuve 3td.lv e-grāmatu bibliotēkai, tāpēc aizvien pieaug bibliotēkas lietotāju skaits, 

kuri tos pieprasa paši vai neatsakās izmantot, ja bibliotekārs piedāvā. 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar iepr. 

Gadu 

1345 1522 1939 + 13,2 %; +27,4 %  

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, Braila raksta grāmatas, kā arī 

literatūra krievu valodā, ja bibliotēkā ir mazs skaits krieviski lasošo lietotāju. 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

626 740 746 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

460 703 902 

10.tab. SBA pakalpojumi Ogres reģionā 2018., 2019. un 2020.gadā 

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

daudzveidīgākus pakalpojumus – radošās aktivitātes, izstādes un citus sabiedrības iesaistes 

pasākumus, taču, lai piesaistītu jaunus lietotājus un piedāvātu vēl daudzveidīgāku pakalpojumu 

klāstu, bibliotēku darbiniekiem ir jādomā ar skatu rītdienā, jāpilnveido bibliotēku materiāli tehniskā 

bāze, jāatjaunina tehnoloģijas, nemitīgi jāpaaugstina profesionālās zināšanas. Ogres reģiona 

bibliotēkas, galvenokārt, pozicionē sevi kā ģimenes bibliotēkas, tāpēc jāattīsta pakalpojumi, lai 

interesanti būtu visām vecuma grupām, bibliotēkas darbība interesanti jāatspoguļo sociālos medijos. 

Nākotnē būtu vēl aktīvāk jāpiestrādā pie to iedzīvotāju uzrunāšanas un piesaistīšanas bibliotēkai, kuri 

nav regulārie bibliotēkas lietotāji.  

Pārskata gadā ieviesto ierobežojumu dēļ, bibliotēku darbinieki īpaši izjuta sabiedrības kopējo stresa 

līmeni un neapmierinātību ar notiekošo. Īpaši tas attiecināms uz nepieejamību bibliotēku maksas 

pakalpojumiem – dokumentu izdruku, kopēšanu, skenēšanu. Daudzās vietās bibliotēka palikusi 

vienīgā iestāde, kur to varēja izdarīt, taču Covid-19 ierobežojumu laikā tas nebija iespējams. Var 
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secināt, ka, ja veidojas situācija, ka bibliotēka uz ilgstošu laiku ir slēgta, tad vienmēr ir kāda 

bibliotēkas lietotāju grupa, kura īpaši apgrūtināti izjūt šo laiku. Ne visi vecāka gada gājuma cilvēki 

var un ir spējīgi lasīt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus elektroniski. Arī nākotnē, organizējot 

tiešsaistes pasākumus, būs jārēķinās, ka kāda lietotāju daļa tos neizmantos līdzīga iemesla dēļ. Tajā 

pašā laikā ir nācies uzklausīt seniorus, kuri vēlētos apgūt datorprasmes padziļināti, tāpēc to būtu 

jāņem vērā darba plānošanā nākotnē.  

Kā problēmu bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā pārskata periodā Ikšķiles novada 

Centrālās bibliotēkas vadītāja min sarežģījumus plānotās administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanā, kā dēļ ir iekavējusies bibliotēkas pārcelšanās uz jaunām telpām, kuras būtu pielāgotas 

personām ar īpašām vajadzībām, jo bibliotēka šobrīd atrodas 2.stāvā, kas rada pārvietošanās 

apgrūtinājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiem. Tam būtu 

nepieciešams speciāls lifts, nepieciešamas arī telpas, kuras būtu pielāgotas personām ar pārvietošanās 

grūtībām. Ēka, kurā šobrīd atrodas INCB, sākotnēji nav celta bibliotēkas vajadzībām, plauktu 

izvietojums nav pareizs un nav viegli pieejams lasītājiem. Galvenā problēma – telpu šaurība. Trūkst 

arī atbilstošu telpu pasākumu organizēšanai. Esošās telpas ir par mazu, un, ja pasākums notiek 

bibliotēkas darba stundās, tad ir apgrūtināta lasītāju apkalpošana. Ja pasākums notiek sadarbībā ar 

Ikšķiles Tautas namu vai vidusskolu, viņu ēkā, tad nereti pasākumu apmeklētājiem nerodas sasaiste 

ar bibliotēku.  
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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 reģiona bibliotēkas pārskata periodā turpināja īstenot savas krājuma attīstības koncepcijas, 

īpašu uzmanību veltot krājumiem laikā, kad lietotājiem bija liegts apmeklēt bibliotēkas klātienē. 

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

komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2020.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. 

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā 2020.gada sākumā būtiskas izmaiņas tika veiktas krājuma 

izvietošanā bērnu literatūras nodaļā, padarot to ērtāku un pieejamāku visām krājuma lietotāju grupām. 

Uz krātuves krājumu tika pārvietoti mazāk lasītie izdevumi, vienlaikus atzīmējot to arī elektroniskajā 

kopkatalogā. 

Gadi 

Finansējums 

2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

91343 93322 97578 

t. sk. grāmatām 72552 73978 78075 

t. sk. bērnu grāmatām 13447 13593 17077 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 18791 19336 19376 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā  

1,51 1,52 1,59 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

91343 93322 97578 

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

Kā redzams 11.tabulā, 2020.gadā kopējais finansējums krājuma papildināšanai reģionā kopumā, 

salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājies par 4,56 % - 97578 EUR, t.sk. grāmatu iegādei izlietoti 78075 

EUR (+5,54%), ievērojams pieaugums ir finansējumam bērnu grāmatu iegādei 17077 EUR 

(+25,63%), savukārt, periodikas izdevumu abonēšanai pārskata gadā reģionā kopā izlietoti 19376 

EUR (+0,21%). 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 
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bibliotēkās, lai gan to kopējais iesniegums samazinās, tie ir aktīvā apritē un veido nozīmīgu 

izsnieguma daļu.  

Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2020.gadā reģiona bibliotēkās kopā izslēgti 

14737 dokumenti (2019. gadā – 16979), t.sk., 8206 grāmatas (2019. gadā – 12913). Jaunieguvumu 

skaits 19678 (2019. gadā – 19351), t.sk., 9989 grāmatas (2019. gadā – 9440). Krājums pārskata gada 

beigās reģionā kopā ir 275746 (2019.gadā – 269973eks.).  

2020.gadā, izmantojot BIS ALISE sniegtās iespējas, OCB IRAN darbinieku vadībā, veikta krājuma 

esības pārbaude Lauberes pagasta bibliotēkā un sniegtas konsultācijas Suntažu bibliotēkai 

inventarizācijas akta sastādīšanā. 

 

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

 

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

Kā redzams 16. un 17.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai reģionā kopumā ir 

palielinājies, bet rēķinot uz 1 iedzīvotāju, ieguvums ir salīdzinoši neliels - + 0,07 EUR, jeb 4,61 %. 
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18.att. Finansējums krājuma papildināšanai uz vienu iedzīvotāju Ogres reģiona novados (eiro) 

Kā redzams 18.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai reģiona novadu bibliotēkās uz 

vienu iedzīvotāju palielinājies trijos novados – Ogres (+0,08 EUR), Ķeguma (+0,23 EUR) un 

Lielvārdes (0,01 EUR), savukārt, Ikšķiles novadā ir samazinājies par 0,01 EUR jeb – 0,65%. 

12.tabulā uzskatāmi redzams jaunieguvumu skaits 2020.gadā kopumā Ogres reģionā. 

Gadi 

Krājuma dati 

2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 20764 19351 19678 

t. sk. grāmatas 11343 9440 9989 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2373 2365 2305 

t. sk. bērniem 2206 2262 2387 

Izslēgtie dokumenti 20206 16979 14737 

Krājuma kopskaits 269158 269973 275746 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,72 0,7 0,7 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,98 2,97 1.82 

12.tab. Ogres reģiona bibliotēku krājuma rādītāji 

 

Gadi 

Datubāze 

2018 2019 2020 

Letonika 3117 11246/6725 * 8250/16293* 

News 3674 2666 1636 

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

* Aiz slīpsvītras (/) attālināto bibliotēku klientu skatījumi 

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 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ogres nov Ikšķiles nov Ķeguma nov Lielvārdes nov

2018 1,29 1,6 1,77 2,05

2019 1,31 1,53 1,85 2,05

2020 1,39 1,52 2,08 2,06

Ei
ro

FINANSĒJUMS (EIRO) KRĀJUMAM NOVADOS UZ 

1 IEDZĪVOTĀJU



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā 

37 

 

ievērojami palielinājies datu bāzes Letonika skatījumu skaits (KISC dati), izmantojot attālināto 

bibliotēku klientu pieeju, kas norāda uz šāda pakalpojuma nepieciešamību. 2020.gadā attālināta 

piekļuve bibliotēkās pieejamajām datu bāzēm kļuva īpaši nozīmīga, jo Covid-19 pandēmijas izraisīto 

ierobežojumu dēļ iedzīvotājiem bija liegta iespēja pilnvērtīgi apmeklēt bibliotēkas klātienē. 

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

BIS ALISE starpniecību nosūtot brīdinājumus par kavējumu, tomēr 2020.gadā, ņemot vērā dažādos 

ierobežojumus, grāmatu lietošanas termiņi vairākkārt tika pagarināti (vairāk lasīt Pielikumā Nr.2). 

Arī reģiona bibliotēku darbinieki atzīst, ka pārskata gadā darbs ar parādniekiem bija sarežģīts, jo 

Covid – 19 ierobežojumi samazināja grāmatu krājuma apgrozījumu – tie radīja lēnu grāmatu apriti, 

(nokavēti/pagarināti nodošanas termiņi, grāmatu uzglabāšana karantīnā), rezultātā izveidojās rindas 

pēc pieprasītākajiem izdevumiem.  

Jāatzīst, ka globālā pandēmija nav mazinājusi bibliotēkas resursu aktualitāti vietējā sabiedrībā: arvien 

pieaug elektronisko resursu nozīme, lietotāji aktīvāk ietekmē bibliotēkas krājumu komplektēšanas 

procesus, sekojot līdzi grāmatu jaunumiem izdevniecībās un bibliotēkas janieguvumiem, pasūtot 

grāmatas u.c. izdevumus, galvenokārt, jaunāko daiļliteratūru un literatūtu bērniem un jauniešiem.   

Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja atzīst, ka “Covid – 19 ierobežojumu laikā secinājām: būtu 

nepieciešams papildināt krājumu ar jaunām galda spēlēm bērniem un iegādāties tās arī pieaugušo 

auditorijai, jo tumšajos, garajos rudens un ziemas vakaros tā būtu laba attīstoša un izzinoša nodarbe 

visai ģimenei. Tādēļ šo krājuma papildināšanas iespēju centīsimies realizēt 2021.gadā, piedaloties 

pašvaldības izsludinātajos iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursos.” 
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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 

2020.gadā 55,3%  no OCB lietotājiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, salīdzinot ar 

2019.gadu, bērnu un jauniešu bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies par 499 (-23%). 

 
19.att.OCB BLN lietotāju skaita dinamika no 2017. līdz 2020.gadam 

Rādītāji ir  samazinājušies, jo OCB atrodas pagaidu telpās un pandēmijas laikā bija slēgta klātienes 

apmeklējumiem, nenotika skolēnu mācību ekskursijas uz bibliotēku. 

Apmeklējums samazinājies par 7172 (-28%) un veido 43 % no kopējā OCB apmeklējumu skaita. 

 
20.att.OCB BLN apmeklējumu skaita dinamika no 2017. līdz 2020.gadam 

Izsniegums bērniem un jauniešiem samazinājies par 48649 (-47,7%), tomēr veido 52,2% (2019.gadā 

– 59,9%) no kopējā izsniegumu skaita OCB. 
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21.att. OCB BLN apmeklējumu skaita dinamika no 2017. līdz 2020.gadam 

OCB BLN darba kvalitātes rādītāji redzami 14.tabulā, krājuma apgrozījums ir samazinājies par 1,73 

(2019.gadā – 4) un lasītāja vidējais apmeklējumu skaits gadā, ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, 

samazinājies par 1,1 (2019.gadā – 9,4). 

Rādītāja nosaukums Skaits 

Krājuma apgrozība 2,27 

Žurnālu apgrozība 8,6 

Grāmatu apgrozība 1.95 

Bērnu literatūras apgrozība 3.56 

Lasītāja vidējais apmeklējums 8.3 

14.tab.Skaitlisko rādītāju apkopojums OCB BLN, 2020.gads 

 
22.att. Lietotāju skaita dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2017. līdz 2020.gadam 

Kopējais bibliotēku lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadiem reģiona bibliotēkās ir samazinājies par 

843 (-13%). Tas pamatojams ar to, ka bibliotēkas bija slēgtas pandēmijas dēļ, samazinājies arī 

lasīšanas veicināšanas pasākumu skaits. Skolēni mācījās attālināti un maz atradās ārpus mājas. 
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Ķeguma novada bibliotēkā 61% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši, Ikšķilē 

43,5%, Lielvārdē 45,2%, filiālbibliotēkā “Lācplēsis” 48,7%, Jumpravā 53,8 %, Ķeipenē 41%, 

Ogresgalā 42,7%. Bērnu, bibliotēkas lietotāju, skaits samazinājies visās reģiona bibliotēkās, izņemot 

Ikšķiles, Birzgales un Meņģeles bibliotēkas. 

Izsniegumu skaits Ogres reģiona bibliotēkās kopumā samazinājies par 56136 (-40%). Samazinājuma 

nav Birzgales, Krapes, Rembates un Tīnūžu bibliotēkās.  

 
23.att.Izsniegumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2017. līdz 2020.gadam 

Apmeklējums Ogres reģiona bibliotēkās kopumā samazinājies par 24752 (-35%).  

 
24.att.Apmeklējumu dinamika Ogres reģiona bibliotēku BLN no 2017. līdz 2020.gadam 

Apmeklējums samazinājies visās bibliotēkās, izņemot Ciemupes un Rembates bibliotēkas, jo to 

mikrorajonā nav skolu, tāpēc bērnu apmeklējums nav atkarīgs no skolu darbības. 

Samazinājies bērnu lietotāju skaits, izsniegums un apmeklējums tajās bibliotēkās, kurām bija īpaši laba 

sadarbība ar skolu un PII. Sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem,  pasākumu skaits šajās bibliotēkās 

samazinājās, bērniem zuda regulārā saskare ar bibliotēku un tas, savukārt, izraisīja pārējo rādītāju kritumu. 

Daudzās bibliotēkās bērnu un jauniešu bibliotēkas apmeklējums veido ievērojamu daļu no kopējā 
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apmeklējumu skaita: Ogres CB 43%, Ķegums 67%, Jumprava 46%,  Lāčplēsis 44%. Kopumā no visu 

lietotāju apmeklējuma  skaita bērni un jaunieši ir 35,7%, tas ir tikai par 5% mazāk kā 2019.gadā. 

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.  

Klātienes un tiešsaistes semināru laikā Ogres reģiona bibliotekāri informēti par aktualitātēm darbā ar 

bērniem un jauniešiem, iepazīstināti ar atziņām no LNB organizētajiem semināriem bērnu bibliotēku 

speciālistiem. Bibliotēku darbinieki dalās ar savu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. 

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

datu bāzes papildināšanu, rediģēšanu. Pārskata gadā apmeklētas visas reģiona publiskās 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 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 – 34,5% no kopējiem krājuma iegādei 

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

Pagastu bibliotēkās šie skaitļi nav precīzi. Bibliotēkas lietotāju, apmeklējumu, izsniegumu skaits tiek 

aprēķināts bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, bet iegādātos iespieddarbus šai grupai nav 

iespējams precīzi uzskaitīt, tomēr svarīgākais, lai tie nodrošina ar literatūru ikvienu bērnu, kurš 

apmeklē bibliotēkas. Bibliotēkās ir aktuāli iegādāties dažādas spēles un rotaļlietas bērnu brīvā laika 

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

skaņu un lodziņu grāmatas. Tās piesaista uzmanību, īpaši, bērnudārza un sākumskolas audzēkņiem. 

OCB BLN krājums 2020.gadā papildināts ar dažādām spēlēm 250 eiro apmērā. OCB BLN atvēlētā 

summa grāmatu komplektēšanai ir 34,5% no pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem OCB grāmatu 

iegādei.  Grāmatas bērniem tiek komplektētas  Zvaigzne ABC un  J.Rozes grāmatnīcās. Laba 

sadarbība izveidojusies ar uzņēmumu Virja, kas nodrošina plašu grāmatu klāstu par iespējami 

viszemākajām cenām, bez maksas piegādājot grāmatas bibliotēkai. 

2020.gadā OCB BLN krājums papildināts par 997 (805 grāmatas)  eksemplāriem, kas ir par  9% 

vairāk kā 2019.gadā, no krājuma izslēgtas 521 grāmatas. 2020.gadā krājums papildināts arī ar 126 

izdevumiem svešvalodās. 

67,4% no OCB BLN krājuma ir papildināts ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 

adresētajiem izdevumiem, 9% veido nozaru literatūra. Diemžēl, pārskata gadā izdotas mazāk bērnu 
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enciklopēdijas un uzziņu literatūra. Periodisko izdevumu – jaunieguvumu skaits ir vienāds ar 

iepriekšējo gadu. Diemžēl, bērniem adresētu periodisko izdevumu skaits arī samazinās, nav 

piedāvājuma jauniešu auditorijai. 

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana 

OCB BLN aktīvākais uzziņu darbs ierasti norit Projektu nedēļu laikā, kad skolēni meklē informāciju 

par visdažādākajām tēmām. Pārskata gadā tas praktiski notika līdz martam, līdz ar to bibliotēku 

kolektīvi apmeklēt paspēja tikai Jaunogres vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņi, kuriem Projektu nedēļa 

bija februārī, tās laikā tika novadītas sekojošas nodarbības: 

 Mana un tava pilsēta – Ogre 

 Pasaku daudzveidība – dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas 

 Iepazīsti latvju rakstu zīmes 

 Daugaviņa - māmuliņa 

Lai veicinātu skolēnu informācijas meklēšanas prasmes, katru mēnesi OCB BLN lasītavā tiek 

piedāvāti erudīcijas konkursi par dažādām tēmām. 2020.gadā klātienē īstenotie konkursi: 

 Žurkas gadā – viss par žurkām 

 Kiberpasaules labirinti 

 Esi detektīvs un atrodi trūkstošo 

 Minam un svinam! Rainim 155 

Attālinātā darba apstākļos tika meklētas inovatīvas idejas iespējai uzrunāt un iesaistīt bērnus 

konkursos, publicējot informāciju tīmekļvietnēs www.facebook.com , www.ogresnovads.lv  un 

www.ocb.lv. Bērni bija atsaucīgi, katrā no konkursiem piedalījās vidēji 50 bērni. 

 

25.,26.att.Tiešsaistes pasākumu afišas 2020.gadā 

Tiešsaistes konkursa “Maza, maza Latvija lielā, lielā pasaulē” mērķis bija parādīt, cik Latvija ir īpaša 

un nenovērtējama ar savu dabu, cilvēkiem, to radītajām arhitektūras pērlēm, atklājumiem un 

http://www.facebook.com/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ocb.lv/
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sasniegumiem, par ko runā visā pasaulē. Skolēni tika aicināti meklēt atbildes uz 14 īpašiem 

jautājumiem. Pavisam konkursā piedalījās 48 skolēni. 

 
27.att Konkursa “Maza, maza Latvija lielā, lielā pasaulē”afiša 

OCB BLN, sadarbībā ar biedrību "Izglītības, kultūras un sporta attīstībai", 2020.gada oktobrī 

attālināti īstenoja programmēšanas nodarbības bērniem bez priekšzināšanām. Pavisam tika īstenotas 

2 mācību programmas – nodarbības 8 – 14 gadus vecām meitenēm bez programmēšanas 

priekšzināšanām “Meitenes un programmēšana” un nodarbības 8 – 14 gadus veciem bērniem bez 

programmēšanas priekšzināšanām "Sāc programmēt, lai glābtu planētu!". 

 
28.att Aicinājums uz nodarbībām "Sāc programmēt, lai glābtu planētu!" 

Nodarbības profesionāla pasniedzēja vadībā abās programmās norisinājās 14. un 28.oktobrī. Tās tika 

īstenotas attālināti platformā Zoom. 

OCB BLN ir sagatavojusi sadarbības programmu, kas tiek piedāvāta visām Ogres pilsētas 

vispārizglītojošām skolām 1.-6.klašu grupām. Tajā iekļautie autori, uzziņu tēmas izstrādātas atbilstoši 

auditorijas vecumposmam. 5.-9.klašu skolēni darboties ar uzziņu materiāliem tiek mācīti individuāli 

un nelielās grupās, jo tas ir rezultatīvākais paņēmiens pusaudžu apmācībā. 

Lasītprasmes iemaņu attīstīšana aktīvi notiek visās reģiona bibliotēkās gan bibliotekāro stundu laikā, 

gan individuāli.  

Pārskata gadā BLN tika īstenotas kanisterapijas nodarbības OCB izstrādātā un Ogres novada 

pašvaldības apstiprinātā projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” aktivitātes 

“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” 

ietvaros. 
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Katra nodarbība notika kanisterapeites Solvitas Dreimanes vadībā kopā ar speciāli apmācītu suni 

sarkanbalto īru seteru Deiziju, kā arī citiem dzīvniekiem – Āfrikas pundurezi Miglu, bārdaino agāmu 

Genu, ahatīnas gliemežiem un bruņurupuci Emo. Nodarbībās bērni spēlēja dažādas spēles, piedalījās 

aktivitātēs un radošās nodarbēs. Kopumā bērniem nodarbības sagādāja pozitīvas emocijas. Bērni 

iemācījās kontaktēties ar dzīvniekiem, uzzināja interesantus faktus par tiem, kļuva atvērtāki un 

drošāki saskarsmē ar citiem bērniem, viņiem parādījās lielāka interese lasīt grāmatas. 

29.att Kanisterapijas nodarbība OCB 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes OCB BLN  

OCB BLN 2020.gadā īstenojusi 123 pasākumus: 15 konkursus (4 attālināti), 8 pasākumus skolas 

auditorijai, 4 nodarbības Pūces skoliņai, 5 konkursus Ģimeņu atbalsta Dienas centrā, 21 izstādes (3 

virtuālās). 

Bērnus piesaistīja dažādie konkursi, kurus piedāvāja OCB BLN lasītavā. Laikā, kad bija atļauta 

pulcēšanās, skolēni iesaistījās radošajos un erudīcijas konkursos. 2020.gadā īstenoti radošie konkursi: 

 Izveido apsveikumu Valentīndienā! 

 Meklējam varoni! 

 Ja es būtu dzejnieks... 

 Spocīgie namiņi 

 Ģērbonis manai Latvijai 

 

 

 

 

 

 

 

30.att Bērnu radošie darbi OCB BLN 

 



Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā 

45 

 

BLN pārskata gadā iesaistījās dažādās akcijās, kas ir aktuālas visai OCB. Februārī akcijā “Drošāka 

interneta diena” Ogres vidusskolas un Ogres sākumskolas audzēkņi iesaistījās erudīcijas konkursā 

“Kiberpasaules labirinti”. Ņemot vērā, ka jaunajā OCB ēkā, kas durvis vērs jau 2021.gadā, 

apmeklētājus sagaidīs ne tikai bibliotēkas darbinieki, bet arī robotiņš, bērniem tika piedāvāti 2 

konkursi - “Uzmanību! Bibliotēkā roboti!” un “Izdomā OCB robotiņam vārdu”. 

 
31.att Konkurss par OCB robotiņa vārdu 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā visām Ogres pilsētas PII tika izsūtīti prezentācijas formā sagatavoti 

fragmenti no grāmatas “Visi skaitās,” 

 
32.att Kanisterapijas nodarbība OCB 

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

2019./2020.gada sezona. Iepriekšējos gados tikšanās ar bērniem notika katra mēneša pēdējā 

sestdienā, pandēmijas rezultātā klātienē notika tikai 3 nodarbības: 

 Janvārī -„Trollītis Mumins un pārējie,” 

 Februārī - „Mūsu lidojošie putni”, 

 Septembrī - „Esi sveiks, lielajā grāmatu pasaulē!” 

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

turpinājās, iesaistoties jauniem dalībniekiem. Diemžēl, pandēmijas rezultātā klātienē vairāk 

nodarbību nebija iespējams noorganizēt, tāpēc vecākiem idejas, lai darbotos ar bērniem, rosinājām ar 

interneta palīdzību. 
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33.att OCB BLN piedāvājumi “Pūces skoliņas” dalībnieku vecākiem 

OCB BLN turpināja aktīvi darboties, iesaistot PII projektā “Izzini pasauli”. Šis bibliotēkas projekts 

darbojās jau 10.gadu, ja sākumā tajā iesaistījās tikai viens bērnudārzs, tad 2020.gadā, ņemot vērā 

jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Skola2030), interesi par nodarbībām izrādīja visas Ogres 

pilsētas PII. Nodarbības čakli apmeklēja visi pilsētas bērnudārzi. 4 mēnešu laikā novadītas 70 

nodarbības. Visaktīvākie bija PII “Cīrulītis”, “Dzīpariņš” un “Strautiņš”, kuru pedagogi ar audzēkņu 

grupām 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 mācību saturā.  

Katra mēneša trešajā trešdienā un piektdienā, bibliotēkas darbinieces apmeklēja PII “Saulīte”, lai 

novadītu nodarbības 3 latviešu un 3 krievvalodīgo grupām. PII “Cīrulīša” un “Sprīdītis” 4 grupas tika 

apmeklētas 2 reizes mēnesī. 

   

34.att.Izlaiduma grupa, kas projektā piedalījās 4 gadus (2 gadus BJVŽ) 

Populārs lasītāju vidū ir projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Īpaši aktīvas ir 6+ vecumposma 

grupas, pārskata gadā žūrijā iesaistījās 3 PII grupiņas. Ar katru gadu arvien vairāk projektā iesaistās 

un grāmatas vērtē arī vecāki. Noslēguma pasākumā mazos lasīšanas ekspertus ar savām lellēm 

iepriecināja I.Radziņa. 
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35.att Pasākums PII ar I.Radziņu 

OCB BLN koordinēja un īstenoja “Skaļās lasīšanas sacensību”, kurā piedalījās 900 audzēkņi no 8 

Ogres reģiona skolām. Par finālistu kļuva Ogres 1.vidusskolas skolnieks Valters Grīnhofs. 

 

36.att “Skaļās lasīšanas sacensību” noslēgums LNB 
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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.  

Projektā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija iesaistījušās 16 bibliotēkas, no tām – 3 skolu 

bibliotēkas un 2 atbalsta bibliotēkas. Katrā no tām tiek organizēti noslēguma pasākumi. 

Īpaši aktīvi darbojas Suntažu vidusskolas bibliotekāre Valda Tuča, kura nenogurstoši rūpējas, lai 

nerimtu bērnu lasītprieks. Žūrijai noslēdzoties, janvāra beigās ik gadu lasītāji tiek aicināti piedalīties 

žūrijas noslēguma pasākumā. Ja sākotnēji šis pasākums Suntažu vidusskolā tika rīkots pa klašu 

grupām, tad nu jau trešo gadu visi lasīt gribētāji pulcējās vienkopus Suntažu vidusskolas pils zālē, 

piedaloties tematiskajā pasākumā ar kādu īpašo viesi – Vinniju Pūku un sivēnu, Karlsonu. Pēdējā 

tikšanās reizē tas bija sniegavīrs. (bibliotekāre Valda Tuča). 

 

37.att. Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas noslēgums Suntažu vidusskolā 

Janvārī Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas „Bērnu un jauniešu žūrijas” ekspertus 

bibliotēkas darbinieces iepriecināja ar pašiestudētu pirkstiņlellīšu izrādi. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā klātienē tikties ar saviem lasītājiem nebija iespējams, tomēr 12 

bibliotēkas savus lasītājus iepazīstināja ar izvēlētajām grāmatām gan  virtuāli, gan iesaistot skolotājus 

un PII audzinātājas.  

Novembra „Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” Lielvārdē pārvērtās par īstu, laikā neierobežotu, 

piedzīvojumu! Bibliotēkas darbinieces izveidoja 4 video failus, kurus varēja noklausīties un 

noskatīties sev vēlamā laikā (piekļuves saite tika nosūtīta Lielvārdes pamatskolas un E.Kauliņa 

Lielvārdes visusskolas 1. – 4. klašu skolotājiem). Pārsteigums mazākajiem klausītājiem – nofilmēta 

lellīšu izrāde „Lāčradzis”. Pasākuma atskaņas – skaisti dalībnieku zīmējumi.  

Dzejas dienu pasākumiem pievienojas katra bibliotēka, veidojot izstādes vai organizējot tikšanos ar 

dzejniekiem. Lāčplēša bibliotēkā Dzejas dienām veltītais pasākums VPII „Pūt, vējiņi” bērnudārza 

audzēkņiem izvērtās par  jauku un sirsnīgu tikšanos ar bērnu grāmatu rakstnieci un mākslinieci Indru 

Sproģi.  
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Lai Dzejas dienu īpašo gaisotni izjustu arī jaunākie un mazākie madlienieši, uz “Dzejas rudens” 

pasākumu Madlienas bibliotēka aicināja bērnu grāmatu autori, dzejnieci Eviju Gulbi. 

 

38.att. Dzejas dienu pasākums ar E.Gulbi Madlienā 

11.septembrī  notika Dzejas Dienu flešmobs (zibakcija) – improvizēti dzejas lasījumi Ikšķiles 

bibliotēkā, kuros pirmie iesaistījās mazie lasītāji, vēlāk viss bibliotēkas kolektīvs un pieaugušie 

apmeklētāji. Dzejas dienu sajūta virmoja gaisā, bija interesanti un patīkami. Daži dalībnieku lasījumu 

video tika ievietoti bibliotēkas Facebook lapā un guva daudzus skatījumus un “Patīk” atzīmes.  

Bibliotēkās bērni iesaistījās dažādos konkursos: “Foto detektīvs”(Lēdmane), “Izzini 

Latviju”(Ogresgals), “Ko tu zini par Lāčplēsi”(9.klasei Birzgales bibliotēkā).  

Madlienas, Ķeguma, Lēdmanes un Ogresgala bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar Mākslas 

skolām, audzēkņu darbi regulāri tiek izstādīti bibliotēkās. 

Lielvārdes bibliotēkā varēja apskatīt radošu bērnu darbu izstādi ”Iekrāsosim pasauli”. Daudz aktīvāk 

piedalīties dažādos konkursos tika aicināti sociālo tīklu sekotāji, piemēram - H.K.Andersena 

„Papīrpasaku” konkursā (Lielvārde), izmantojot iespēju tiešsaistē klausīties dažādus literāros darbus, 

teātra izrādes, pildīt dažādus uzdevumus.  

Īpaši iecienītas radošās darbnīcas ir Birzgales, Ķeguma, Lēdmanes, Lielvārdes un Lāčplēša 

bibliotēkās. Ikšķiles NCB BLN sadarbojās ar IK jauniešiem (novada jauniešu portāls IK JAUNIEŠI 

http://www.ikjauniesi.lv/ ) – pirms Līgo svētkiem, piedaloties rokassprādžu un kaklarotu darināšanas 

meistarklasē, lasītavā tapa grāmatzīmes ar bibliotēkas kontaktiem vienā un Līgo dziesmām otrā pusē. 

2020.gadā Ikšķiles bibliotēkas BLN darba atspoguļošanai tika pielietotas dažādas publicitātes 

metodes, lai uzrunātu esošos un potenciālos bibliotēkas lietotājus. Informācija par jaunajām 

grāmatām un pasākumiem regulāri publicēta Facebook lapā “Ikšķiles novada bibliotēka”- kopumā 25 

ierakstos. Jauninājums - sadarbība ar vecākiem, uzrunājot tos Facebook grupā “Ikšķiles māmiņas”. 

BLN bibliotekāre Māra Melne bija uzaicināta uz interviju Chaula TV par Dzejas dienu pasākumiem 

Ikšķilē. Iegūta jauna, noderīga pieredze un papildu publicitāte savam darbam un bibliotēkai kopumā. 

Pirmoreiz bibliotēkā notika Māmiņu un bērnu rīti sadarbībā ar PEP (Pirmā emocionālā palīdzība) 

mammu Ingu Bernāni, kura lasītavā vadīja sarunu ar māmiņām par kādu vecākiem aktuālu tēmu, 

bibliotekāres tikmēr izklaidēja mazuļus Bērnu nodaļā ar grāmatu lasīšanu, pasakas izspēli, 

multfilmām, rotaļām, zīmēšanu, Raiņa dzejoļa ilustrēšanu pirms Dzejas dienām. Māmiņas par šiem 

http://www.ikjauniesi.lv/
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rītiem bibliotēkā (reizi mēnesī) ļoti priecājās, jo katrai bija sakrājušies jautājumi par bērnu 

audzināšanu un attiecībām ģimenē, uz kuriem gribējās saņemt atbildes. Notika 4 tikšanās par šādām 

tēmām: 

15.jūlijā – “Vecāku vajadzības vai, kā neaizmirst par sevi, lai varētu rūpēties par bērniem” 

12.augustā – “Vai ir vērts tiekties pēc pilnības?” 

9.septembrī – “Brāļu un māsu attiecības” 

13.oktobrī – “Pāra izaicinājumi ģimenē. Kā saglabāt interesi par otru, kad ģimenē ienāk bērni?” 

Decembrī BLN tika svinēta ievērojamās novadnieces Zentas Ērgles simtgade ar literatūras izstādi, 

svētku plakātiem, jubilāres grāmatu vāku reprodukcijas rotāja telpu. Plašs interesentu loks iepazīt 

rakstnieces grāmatas un balsot par savu mīļāko darbu varēja ar Facebook palīdzību.  

Daudzveidīgi un radoši pasākumi norisinājās Lāčplēša bibliotēkā. 

Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs un mudinātu viņus darboties, organizēti arī pasākumi, kuri nav saistīti 

ar grāmatu lasīšanu, bet ir aktuāli, atraktīvi un ļauj bērniem socializēties un brīvi darboties, piemēram, 

Valentīndienai veltīts pasākums „POPIELA”, uz kuru bija ieradušās tuvas un tālas “estrādes 

zvaigznes”. Bērni cītīgi gatavojās - veidoja plakātu, diplomus, dekorēja telpu. 

 
39.att. POPIELAS pasākums Lāčplēša bibliotēkā 

Sadarbojoties ar Ģimeņu atbalsta centru, lai veicinātu bibliotēkas un centra apmeklēšanu,  Ciemupes 

bibliotēkā tapa spēle "Labirints". Mēneša laikā bērniem bibliotēka un centrs bija jāapmeklē  6 reizes, 

katrā dienā jāizpilda 1 uzdevums (jāiesaka grāmata, jāmin mīklas un jāveic dažādi radoši darbi), un 

mēneša beigās ikviens saņēma balvu. Bērnus iepriecināja arī pasākums "Harijs Poters atgriežas", kura 

laikā viņi iepazinās ar atkārtoto grāmatas izdevumu, darbojās radošajā darbnīcā un citās aktivitātēs.  

 
40.att. Pasākums "Harijs Poters atgriežas" Ciemupes bibliotēkā 
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Daudz radošu un interesantu pasākumu nemainīgi tiek īstenoti Lielvārdes pilsētas bibliotēkas BLN, 

tāpēc OCB abas nodaļas darbinieces – Daci Vecziediņu un Ilonu Misāni – izvirzīja Voldemāra 

Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem 2020". 

Septembrī/oktobrī izdevās realizēt VKKF atbalstītā projekta "Rakstnieki ciemos pie lielvārdiešiem" 

ietvaros, pavasarī plānotos, bet pārceltos pasākumus: 

*) tikšanos ar stāstnieci un grāmatiņas „Pasakas ģimenei” autori Inesi Valteri Lielvārdes pamatskolā 

*) sarunas par dzīvi un stāsta veidošana kopā ar tulkotāju, rakstnieci un dzejnieci Ievu Melgalvi 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

*) tikšanos ar publicistu, žurnālistu un grāmatu autoru Arno Jundzi Lielvārdes pamatskolā 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

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

pirmsskolas iestādes, ģimeņu atbalsta Dienas centri, kultūras centri un tautas nami.  

Bibliotēka – palīgs skolēniem, skolotājiem un vecākiem kompetenču izglītības apguvē. Lietpratība ir 

spēja saskaņoti izmantot zināšanas un prasmes reālās, neierastās dzīves situācijās. Mainījusies 

skolotāja loma – nevis būt tam, kas zina visas atbildes, bet virzīt skolēnu, lai viņš pie atbildes tiek 

pats. Novērots, ka aug lietotāju pieprasījums pēc mācību apguvē noderīgas nozaru literatūras. Tas 

tiek ņemts vērā gan piekomplektējot jaunās grāmatas, gan plānojot sadarbības pasākumus ar PII un 

skolām. 

Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkās bija PII audzēkņi. Ar pasākumu un konkursu palīdzību 

tika piesaistīta arī vidējo un vecāko klašu skolēnu interese par bibliotēkām. Laba sadarbība 

izveidojusies ar mākslas skolām. 

Īpaša uzmanība pievērsta sava darba popularizēšanai tīmekļvietnēs www.ogresnovads.lv, 

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

Ogres reģiona pagastu un pilsētu bibliotēkas savu darbu reklamē arī vietējos preses izdevumos un 

savu bibliotēku sociālo tīklu profilos. 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā. 

Pārskata gadā bērnu literatūras un bibliotēku speciālisti vērtīgas atziņas guvuši - 

 LNB un Gētes institūta seminārā “Kā palīdzēt nenokļūt viltus ziņu gūstā: Vācijas bibliotēku 

pieredze”, 

 Latvijas bibliotekāru 13.kongresa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” tiešsaistē, 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļai veltītajā informatīvajā tikšanās reizē LNB un Ziemeļvalstu 

literatūrai veltītās bērnu grāmatu izstādes „Grāmatu plūdi” apskates laikā, 

 profesionālās pilnveides programmā “Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās” LNB 

Kompetenču attīstības centrā, 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
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 apgūstot KM seminārus “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana”, 

 Sagatavojot Facebook.com ierakstus bibliotēku darbinieces apguva canva.com daudzveidīgās 

iespējas ierakstus veidot atbilstošā formātā, saistošākus, pamanāmākus, 

 Ikšķiles bibliotēkas BLN bibliotekāre papildināja zināšanas stāstnieku apmācību projektā Ogres 

kultūras centrā 2020.gada septembrī - oktobrī.  

7.9 Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros 

OCB BLN regulāri seko aktualitātēm Skola2030, vebināru ierakstus noskatoties Skola2030 YouTube 

kanālā un plānojot savu darbu atbilstoši PII darba plāniem un mācību programmām. Bibliotēka palīdz 

audzinātājām padziļināti iepazīties ar izvēlēto tēmu, piedāvājot dažādu literatūru. Veidojot 

nodarbības, cenšamies tās izveidot daudzveidīgas pēc satura, piemēram, Dzejas dienās par 

J.Baltvilku, izmantojot viņa dzeju, tika atkārtoti gadalaiki, mēneši, dienas, mācīts pazīt pulksteni. 

Lasot dzejoļus, iesaistījām bērnus aktīvi darboties tiem līdzi.  

Vadot nodarbības par izvēlēto tēmu, tiek izmantotas enciklopēdijas, dzejoļi, mīklas, pasakas. Papildus 

dodam praktisku darbiņu (krāsojamo lapu) utt. 

Lāčplēša bibliotēkā Edgara Kauliņa vidusskolas 6.b klases literatūras stundās tika uzdoti dažādi 

radoši uzdevumi, kurus bērni labprāt gāja sagatavot uz bibliotēku. Tika sacerētas ludziņas, kuras pēc 

tam bērni iestudēja un atrādīja literatūras stundās. 

Bibliotēka kļuvusi par palīgu skolēniem, skolotājiem un vecākiem kompetenču izglītības apguvē. 

Ikšķiles bibliotēka novērojusi, ka aug lietotāju pieprasījums pēc mācību apguvē noderīgas nozaru 

literatūras. Tas tiks ņemts vērā, turpmāk piekomplektējot jaunas grāmatas. 

7.10. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem, to risināšanas ceļi 

Joprojām viena no prioritātēm izglītībā, ir lasītprasmes attīstīšana un veicināšana skolēniem, kur liela 

loma ir arī bibliotēku darbam. OCB BLN darbinieces, ilgstoši strādājot ar skolēniem, iesaistot viņus 

dažādos erudīcijas konkursos, ir konstatējušas, ka bērni kļūst pasīvāki, nemāk vai negrib strādāt ar 

grāmatu. Jāatzīmē, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir lielāka interese par bibliotēku, grāmatām, īpaši 

tiem, kuru vecāki paši ir lasītāji un aktīvi iesaistās bibliotēkas organizētajos pasākumos un aktivitātēs. 

Ceram, ka jaunā kompetenču izglītība, kurā ietverta skolu un bibliotēku dziļāka sadarbība, situāciju 

uzlabos, jo līdz šim bibliotēku iespējas ne visur tiek pilnībā izmantotas.  

Pārskata gadā vislielākā problēma bija Covid-19 izplatības dēļ ieviestie pulcēšanās ierobežojumi, kas 

daudziem, jau iepriekš maz lasošajiem bērniem, liedza iespēju apmeklēt bibliotēku kopā ar klasi. 

Iespējams, šos jaunos cilvēkus būs grūtāk atgūt kā lasītājus, kad situācija, beidzot, normalizēsies, un 

bibliotēkas varēs klātienē piedāvāt visas aktivitātes lasīšanai, erudīcijas attīstīšanai un radošai 

darbībai. Savukārt, priecē tās ģimenes, kurās arī pandēmijas laikā meklēti un rasti risinājumi, lai 
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nodrošinātu sevi un bērnus ar interesējošo literatūru gan drukātā, gan e-grāmatu formā, izmantojot 

bibliotēku piedāvāto iespēju lasīt www.3td.lv . 

Ogres reģiona bibliotēkas ir gatavas organizēt dažādus pasākumus lasīšanas veicināšanai, piedalīties 

projektos un akcijās, ieviest jaunas un interesantas darba formas, lai gan vecāki, gan bērni pilnvērtīgi 

vēlētos tās apmeklēt, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija.  

“Jāatzīst, jau kādu laiku esam ievērojuši, ka, ienākot ikdienā aizvien vairāk sociālajiem tīkliem 

personīgo mobilo ierīču lietotnēs, pēdējo gadu laikā lēnām sāka parādīties bibliotekāra un jauniešu 

saskarsmes mazināšanās tendence. Bibliotēku apmeklē tikai kā socializēšanās vietu, darbojoties savās 

viedierīcēs, vai izmantojot datorus spēlēm, dažkārt kategoriski atsakoties no jebkādas citas piedāvātās 

informācijas. Pozitīvā tendence ir pirmsskolas vecuma bērnu lasīšanas aktivitāte un interese par 

grāmatām, bet tā saistīta ar vecāku iniciatīvu apmeklēt bibliotēku. Priecē arī jauno lasītāju interese 

par bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām.”(Ķeguma novada bibliotēka) 

“Virtuālā pasaule bērniem ir radījusi sajūtu, ka bez lasīšanas un brīvā laika pavadīšanas ar draugiem 

var iztikt un tā ir galvenā problēma mūsdienās. Lielāko daļu no bērna brīvā laika aizņem internets un 

sociālie tīkli. Bibliotēkai nepieciešami papildus finanšu līdzekļi interesantāku pasākumu 

noorganizēšanai, balviņām, kas veicinātu bērnu līdzdalību konkursos. Dažādi materiāli vajadzīgi 

interesantām radošo darbnīcu aktivitātēm. Nepieciešams iekārtot modernāku atpūtas stūrīti 

pusaudžiem ar daudzveidīgu piedāvājumu klāstu brīvajiem brīžiem bibliotēkā, izmantojot jaunās 

tehnoloģijas. Protams, mazās, šaurās telpas ierobežo bērnu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Bieža 

problēma ir uzvedības noteikumu neievērošana, sociālās problēmas, un jautājums par to, cik lietderīgi 

tiek izmantots internets. Šādos gadījumos vislabākais veids, kā palīdzēt, ir atrast labāko literatūru, 

piedāvāt to un vienkārši parunāt.”(Lāčplēša bibliotēka) 

“Ļoti izplatīta problēma bērnu vidū ir uzvedības normu neievērošana, uzmanības trūkums, disciplīnas 

neesamība, trula laika pavadīšana, sēžot pie sava viedtālruņa. Bieži novērojamas situācijas, kurās 

bērniem nerodas nedz interese, nedz motivācija darīt kaut ko lietderīgu. Ir grūti sastrādāties ar 

bērniem, ja viņi nav disciplinēti, ja nemitīgi jāapsauc, jāaizrāda. Bērni ir pārpratuši savas tiesības, un, 

diemžēl, nesaprot, ka ir arī pienākumi. Disciplīnas trūkuma gadījumā, kā soda mērs tiek pieņemts 

lēmums, izraidīt bērnu no bibliotēkas vai izslēgt no bibliotēkas uz noteiktu laiku. Protams, bērni 

bibliotēkā atgriežas, atvainojas un atsāk savu brīvā laika pavadīšanu. Bieži iesaistās arī vecāki, 

iesaistām sociālo darbinieku, lai pārrunātu problēmas. Būtiska problēma bērnu ģimenēs ir 

nelabvēlīgais sociālais stāvoklis. Bibliotēku bieži apmeklē bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, kas ir 

nepatīkami sociāli nodrošinātajiem bērniem un to vecākiem. Savu aizspriedumu dēļ tie nevēlas būt 

saskarsmē ar šo apmeklētāju kategoriju gan to uzvedības, gan higiēnas problēmu dēļ. Arī šos 

jautājumus kādreiz mēdzam izrunāt ar pašiem bērniem tieši, gan arī ar sociālā dienesta starpniecību.” 

(Lauberes bibliotēka). 

http://www.3td.lv/
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 
 

Novadpētniecība ir viens no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem, kas vāc, saglabā un 

nodrošina publicitāti vietējam kultūras mantojumam. Tā ietver kompleksu un vispusīgu vietējās 

kopienas dzīves (arī bibliotēkas) dokumentēšanu, izpēti un prezentē vietējās vērtības, tradīcijas, 

sasniegumus un attīstību. 2020.gadā tika turpināts OCB un reģiona bibliotēku darbs novadpētniecības 

jomā, apzinot kultūras un vēstures liecības, sistematizējot tās un nodrošinot saglabāšanu. 

OCB sistemātisks un regulārs darbs ieguldīts visos novadpētniecības pamatvirzienos, gan veicot  

informācijas apkopošanu par novadu, cilvēkiem, gan veidojot analītiskos ierakstus datu bāzē 

“Novadpētniecība un skolēnu darbi”, gan papildinot BIS ALISE Autoritatīvo un Lokālo Priekšmetu 

datu bāzi. Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par visu Ogres 

reģionu: Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem. 

Pārskata gadā OCB novadpētniecības darbā kā viena no svarīgākajām aktivitātēm pieminama 

bibliotēkas vēstures padziļināta izpēte un popularizēšana. Sadarbībā ar Ogres pilsētas iedzīvotājiem 

tika papildināts novadpētniecības krājums: gan ar fotogrāfijām, gan stāstiem un grāmatu 

dāvinājumiem.  

Ogres novada Tūrisma informācijas centra izveidotajam audiogidam mobilajā aplikācijā „Ogres 

novadnieks”, par Ogres novada interesantākajām vietām, vēsturiskajiem notikumiem un personībām, 

tika sagatavoti apjomīgi materiāli, gan par OCB, gan Ogresgala Tautas nama vēsturi, gan arī veikti 

precizējumi attiecībā uz vēsturiskajām personībām. 

2020.gada 15.maijā Ogrē, Brīvības ielā 35, topošās bibliotēkas ēkas pamatos tika svinīgi ierakta 

kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, kurā iekļauta informācija par OCB vēsturi, lasītāju 

domām par bibliotēku un bibliotekāru pārdomām un vēlējumiem ogrēniešiem. 

Sakarā ar LR MK izdoto rīkojumu, kas noteica valstī ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību, pārskata periodā OCB lietotājiem ir bijušas ierobežotas iespējas pilnvērtīgi izmantot visu 

novadpētniecības krājumu. Novadpētniecības materiāli par novadu un tematiskās novadpētniecības 

mapes šobrīd atrodas pagaidu telpās Zvaigžņu ielā 4, 2.stāva lasītavā. Daļa novadpētniecības krājuma 

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

9. Novadpētniecības krājums katru gadu papildinās ar jauniem novadnieku darbiem, kā arī ar 

privātpersonu dāvinājumiem. 2020.gadā OCB krājums papildināts ar Ogres Vēstures un mākslas 

muzeja sagatavoto, sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 102.gadadienu, un izdoto grāmatu 

“Ogres novada 100 personības”. 

2020.gadā turpinājās novadpētniecības mapju aprakstīšana BIS ALISE, tās tiek sistemātiski 

rediģētas, papildinātas un veidotas jaunas. Turpinās darbs pie ievērojamāko novadnieku biogrāfiju 

digitālās versijas veidošanas “Novadnieku kalendārā”.  
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Turpināta audioierakstu veidošana, kur brīvā atmosfērā sarunājoties, ogrēnieši dalās savās atmiņās. 

Pārskata periodā OCB novadpētniecības kolekcija tika papildināta ar vecākās pārdevējas Laimas 

Meieres stāstījumu, ierakstot audio materiālu par Ogres pilsētas grāmatnīcu “Auseklis”. Tika 

sistematizētas un kārtotas L.Meieres bibliotēkai dāvinātās fotogrāfijas, grāmatnīcas sanāksmju un 

ražošanas apspriežu protokolu ieraksti. Lai iepazīstinātu lasītājus ar šo vērtīgu bibliotēkas ieguvumu, 

tika izveidota virtuālā izstāde “Turpini lasīt!” http://www.ocb.lv/2020/04/turpini-lasit/  

OCB piedalījās arī LNB jaunās digitālās kolekcijas „Industriālais mantojums” izveidē. Projektā 

iekļauti Latvijas uzņēmumi, kuru produkcija bija pazīstama Latvijā, Latvijas PSR, Padomju 

Savienībā vai visā pasaulē. Materiāli par Ogres trikotāžas kombinātu vākti un sistematizēti, 

izmantojot OCB novadpētniecības materiālus, interneta resursus un datubāzes. Atbilstoši LNB 

piedāvātajam metodiskajam modelim, industriālā uzņēmuma apraksts iekļauj ziņas par nozari, kurā 

tas strādāja, īsu tā vēsturi, izgatavotās produkcijas aprakstu, informāciju par uzņēmuma ēkām, kā arī 

personībām, kas saistītas ar tā vai cita uzņēmuma darbību. Aprakstā ir iekļautas arī ziņas par 

izmantotajiem informācijas avotiem. Projekta rezultātā ievērojami paplašinājusies arī OCB 

novadpētniecības materiālu kolekcija. Pētījumā ietvertā “Laika joslas karte” atspoguļo Ogres 

trikotāžas kombināta nosaukumu un adrešu maiņu laikposmā no pirmsākumiem līdz pašiem pēdējiem 

gadiem. 

8.1. Novadpētniecības krājums reģiona bibliotēkās 

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. Pārskata gadā īpašu uzmanību novadpētniecības darbam Ogres novadā 

veltījušas Ciemupes, Ogresgala, Lauberes, Madlienas, Taurupes un Suntažu pagastu bibliotēkas.  

Ciemupes bibliotēkā 2020.gadā turpināts darbs pie novadpētniecības materiālu kārtošanas, laikraksta 

“Padomju ceļš” šķirošanas un saglabāto rakstu kārtošanas pa tēmām, ar lasītāja vāktajiem materiāliem 

par mājām “Lādiņi” papildināta mape “Ciemupes dzimtu stāsti”. No Štrauhu dzimtas pēcteces, kas ir 

viena no senajām Ciemupes dzimtām, saņemti un apstrādāti fotoattēli ar vietējiem iedzīvotājiem, 

skolu un ēkām. Fotokadri par pandēmijas laiku bibliotēkā, ievietoti www.latvijasgadsimts.lv 

.Tīmekļvietnē www.zudusilatvija.lv ievietoti materiāli no kolhoza “Kopdarbs” laikiem, kā arī attēli 

no D.Ādama grāmatas “Atmiņu paradīze”. Ieskenēts un saglabāts, pirms simts gadiem Ciemupē 

dzīvojuša vīra no “Ķipīšiem”, herbārijs un klade, kur ik dienu tikuši fiksēti laikapstākļi. 

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

PII iestāde “Ābelīte”; Kultūras dzīve pagastā; Ogresgala pagasta bibliotēka; Ogresgala pagasts preses 

slejās; Pagasta cilvēki preses slejās. 

Lauberes pagasta bibliotēkā pārskata periodā turpināta novadnieka Viļa Miķelsona “Grāmatu klēts”, 

kas ir trimdā izdotās latviešu literatūras kolekcija, rekataloģizācija. Krājumā ir grāmatas, pašu veidoti 

http://www.ocb.lv/2020/04/turpini-lasit/
http://www.latvijasgadsimts.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
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foto diski, turpināts veidot mapes ar izgriezumiem no laikrakstiem par bibliotēku un Grāmatu klēti. 

Novadnieka V.Miķelsona Grāmatu klēts ir nozīmīgs un svarīgs kultūrvēsturisks mantojums. 

Taurupes pagasta bibliotēkā turpināts darbs ar nozīmīgiem novadpētniecības materiāliem. Izveidota 

mape „Par Taurupi un taurupiešiem 2020.gada presē”. Apkopotas fotogrāfijas no pasākumiem un 

izstādēm Taurupē. Papildinātas mapes: Taurupes pagasta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri; Taurupe; 

Taurupes kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskie objekti. 

Bibliotēka piedāvā materiālu kopas: Aderkašu baznīca; Taurupes pagasta bibliotēkas vēsture; 

Taurupe 1941.g. – 1949.g. represētie; Taurupes kultūras pieminekļi; Māju nosaukumi Taurupē; Par 

Taurupi un taurupiešiem presē no 1986.g. līdz 2020.g.; Par Taurupes pagasta novadniekiem 

(V.Purvītis, K.Kažociņš, R.Bangerskis, P.Sakss, O.Kroders, P.Liepiņš, G.Skrastiņš, M.Rožulapa, 

u.c.). 

2020.gada rudenī tika izdota grāmata “Suntaži un suntažnieki vēstures ceļos”. Grāmatas tapšanā 

piedalījās arī Suntažu bibliotēkas vadītāja, veidojot nodaļu par dziedāšanas tradīcijām Suntažos, 

izmantojot materiālus no datu bāzes periodika.lv. Pirms grāmatas nodaļas veidošanas, izskatītas 

neskaitāmas laikrakstu lappuses digitālā formātā, apkopojot nepieciešamās ziņas. 

Novadpētniecības darbs ir viens no nozīmīgākajiem arī Madlienas bibliotēkā, saglabājot un 

atspoguļojot novada garīgās bagātības, lai tās būtu pieejamas nākamajām paaudzēm. 

Novadpētniecības krājumu veido bibliotēkas veidotās mapes par ievērojamiem novadniekiem, dabas 

objektiem, kultūras pieminekļiem, pagasta vēsturi. Tiek iegādāta jaunākā novadpētniecības literatūra, 

novadpētniecības mapes regulāri tiek papildinātas arī no portāla periodika.lv. 

Lielvārdes novadā pie novadpētniecības materiālu apkopošanas aktīvi strādā Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka, filiālbibliotēka “Lāčplēsis” un Lēdmanes pagasta bibliotēka. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā novadpētniecības krājums vienkopus ir izvietots lasītavā, lasītājiem 

pieejamā vietā. Regulāri tiek veikta novadpētniecības mapju papildināšana. Krājumā – 71 

novadpētniecības mape, kurās esošie materiāli izmantoti grāmatu “Mūžs kā asara uz vaiga. Edgars 

Kauliņš-Lielvārdes leģenda” un “Lielvārde laiku lokos” turpinājuma tapšanā. Lielvārdes novada 

Kultūras centra darbinieki novadpētniecības materiālus bieži izmanto pasākumos. Pārskata periodā 

izveidotas 2 jaunas novadpētniecības mapes, kur apkopoti materiāli par E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas skolotāju, muzejnieci un kultūras darbinieci Anastasiju Neretnieci un Lielvārdes Tautas 

teātra režisori, muzeja darbinieci, pedagoģi Dzidru Bļodoni. Plānots turpināt mutvārdu vēstures 

ierakstīšanu – atmiņu stāstu krājuma papildināšanai.  

Filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” aktīvi turpina veidot materiālu kopas par Lielvārdes pagasta vēsturi, 

izglītību, kultūru un novada ļaudīm. 

Lēdmanes pagasta bibliotēkā turpināts darbs ar novadpētniecības mapju papildināšanu. Izmantojot 

informāciju preses izdevumos, arī no internetā pieejamajās tīmekļvietnēs, tiek izgūti materiāli par 
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Lēdmani un lēdmaniešiem. Tiek apzinātas Lēdmanes vēsturiskās vietas, vākti materiāli no 

iedzīvotājiem, skenētas senas fotogrāfijas, pierakstīti veco cilvēku atmiņu stāsti, kas papildina 

Lēdmanes pagasta vēstures lappuses.  

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

bibliotēka. 

Ķeguma novada bibliotēkas novadpētniecības krājumā ietilpst materiāli par dažādiem kultūras 

notikumiem, novada cilvēkiem, vides objektiem, vēsturiskām vietām, iestādēm, uzņēmumiem u.c. 

Krājumam materiāli, galvenokārt, tiek vākti no grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem, brošūrām, 

kartēm. Novadpētniecības materiālu krājums ir aktuāls, tas nepārtraukti tiek papildināts ar jaunāko 

pieejamo informāciju.   

Tomes bibliotēkā lielākā uzmanība tiek veltīta R.Ezeras un J.Osmaņa daiļradei un viņu paveiktā 

pētījumiem, publikācijām. 2020.gadā pastiprināta uzmanība veltīta novada pētnieces Rutas 

Andersones 80 gadu jubilejai un Regīnas Ezeras 90 gadu atceres jubilejai. Novadpētniecības krājums 

aptver monogrāfijas, turpinājumizdevumu kopijas, izdrukas no novada mājas lapas, izgriezumus no 

laikrakstiem un žurnāliem, kā arī nedaudz rokrakstus, skolēnu zīmējumus. 

Ikšķiles novadā lielu darbu novadpētniecības jomā veic Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka.  

Laika posmā, kad bibliotēka epidemioloģisko apstākļu dēļ bija slēgta lietotājiem, darbiniekiem bija 

iespēja padziļināti pievērsties novadpētniecībai, pilnveidojot novadnieku kalendāra aprakstus par 33 

novadniekiem, kas publicēti pašvaldības mājaslapā https://ikskile.lv/lv/kultura/novadpetnieciba.  

Novadpētniecības krājumā ir mapes par novadniekiem un tematiskās mapes. 2020.gadā klāt nākušas 

mapes par novadniekiem: Jānis Hartmanis (vēsturnieks, atvaļināts pulkvedis); Edgars Masaļskis 

(bijušais hokejists, uzņēmējs), Andris (pedagogs, represētais), Jānis (Dr. Chem.), Ilze (gleznotāja) 

Jaunbergi un viena jauna tematiskā mape – Dzintara Soduma balva.  

Otru lielāko daļu materiālu veido ar novadu, novadniekiem saistīto grāmatu kopums. Pārskata periodā 

krājumu papildinājušas jaunas grāmatas – „Ikšķiles novads. Vieta, kur sākas Latvija” (autors Muntis 

Auns), grāmatā pirmo reizi vienkopus pilnīga Ikšķiles vēsture; „Ikšķile teiku līkločos”, grāmatā ir 

Ikšķiles sākumskolas 23 skolēnu darbi; „Kauja pie Mazās Juglas upes 1917.gada 1. un 2.septembrī” 

(autors Jānis Hartmanis); Jaunas grāmatas iznākušas arī novadniekiem - Norai Ikstenai, Martam 

Pujātam, Ērikam Vilsonam.  

8.2. Uzziņas, novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darba popularizēšanā pārskata gadā visvairāk izmantotā darba forma bija izstādes, 

jo tās bija epidemioloģiski visdrošāk īstenojamas. Lietotāju iecienītas ne tikai klātienē aplūkojamās, 

bet īpaša uzmanība pievērsta virtuālajām izstādēm, kā arī novadpētniecības materiālu popularizēšanai 

sociālajos tīklos. Joprojām nozīmīga loma ir uzziņu darbam. Novadpētniecības krājuma materiālus 

https://ikskile.lv/lv/kultura/novadpetnieciba
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aktīvi izmanto bibliotēku sadarbības partneri, studenti un vēsturnieki vai interesenti, kuri īsteno kādu 

konkrētu projektu.  

OCB 2020.gadā novadpētniecības krājuma materiālus aktīvi izmantoja bibliotēkas sadarbības 

partneri – reģiona bibliotēkas, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, nevalstiskās organizācijas, taču 

nemainīgi galvenie novadpētniecības krājuma izmantotāji joprojām ir skolēni un studenti. Covid-19 

izraisītās krīzes laikā ļoti izjutām, ka esam liels atbalsts studējošajiem, jo studentiem trūka pieejas 

nepieciešamajiem materiāliem. Apjomīga uzziņa tika sniegta marta mēnesī: ar telefonu tika 

safotografēti vairāku mēnešu laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” izdevumi un pārsūtīti WhatsApp 

lietotnē studentei bakalaura darbam. Marutai Koncevičai, arī studiju vajadzībām, tika pārfotografēti 

visi mapes “Jumprava” materiāli un pārsūtīti, izmantojot WhatsApp lietotni. Sagatavoti uzziņu 

materiāli par mūziķi Hariju Zariņu, diriģenti Mārīti Puriņu, Dailu Martinsoni, režisori Margu 

Valdmani-Teteri u.c. Talsu Galvenajai bibliotēkai ieskenēti un nosūtīti materiāli par komponistu Jāni 

Ābolu. Salaspils novada bibliotēkai ieskenēts un elektroniski nosūtīts raksts par Regīnu Ezeru -

“Stopētāja”. Ogres Vēstures un mākslas muzejam sagatavoti materiāli par Ķeipenes muižu. Palīdzēts 

arī novada bibliotēkām, sniedzot uzziņas no OCB krājumā esošās literatūras, kā piemēram, Ciemupes 

bibliotēkai, meklējot ziņas par Rūdolfa Blaumaņa satīrisko stāstu “Vienšķiles“ Sv.Sorokovskas 

ordeņa meistara visslepenākās domas”. Liels darbs tika ieguldīts, meklējot materiālus par novada 

ievērojamiem cilvēkiem, palīdzot Ogres Vēstures un mākslas muzejam veidot grāmatu “Ogres 

novada 100 personības”. Tā izdota ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu, apgādā 

“Jumava”: 

 

Pārskata periodā sniegtas uzziņas: par kultūras darbiniekiem Ogrē; kultūras iestādēm un kolektīviem, 

pasākumiem; arhitektūru; rūpniecības uzņēmumiem; mūziķiem, komponistiem u.c. 

Tradicionālas ir izstādes bibliotēkas lasītavā, kas veltītas novadniekiem – jubilāriem. 2020.gadā OCB 

izveidotas vairāk kā 20 novadpētniecības izstādes. Informācija par pasākumiem, izstādēm tiek 

publicēta Ogres CB mājas lapā www.ocb.lv , Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv, 

kur esam iekļauti kopējā kultūras pasākumu kalendārā, kā arī portālā www.ogrenet.lv, un Ogres 

novada pašvaldības izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis” 

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

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/
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Pārskata gadā ieviestie ierobežojumi, kas nepieļāva pulcēšanos, apgrūtināja OCB pasākumu cikla 

“Ogrēnieši rada un rāda” ieceru īstenošanu. 2020.gadā notika tikai divi cikla pasākumi: 

 7.martā kafejnīcā “Pie zelta liepas” (Ogrē, Brīvības ielā 18) notika dzejas stunda “Es pavasarī ieeju 

kā mājās”, kurā Ogres literāri radošās biedrības “Sirdsdoma” autori lasīja dzeju  

http://www.ocb.lv/2020/03/aicinam-rit-uz-dzejas-pasakumu/ . 

 18.jūlijā pie OCB ēkas īstenoti I.Rēdmanes grāmatas “Noskaņu atspulgi” atvēršanas svētki, kuros 

dzeju no jaunā krājuma lasīja Ogres literāri radošās biedrības “Sirdsdoma”dalībnieki. 

Sadarbībā ar Ogres literāri radošo biedrību “Sirdsdoma”, atzīmējot tās 15.gadadienu, kopā ar 

novadnieku, dzejnieku Tomu Treibergu OCB tika rīkotas literārās meistardarbnīcas (15.februārī un 

14.martā) http://www.ocb.lv/2020/02/notikusi-pirma-literara-meistardarbnica/  

Atzīmējot Dzejas dienu 55.gadskārtu, 19.septembrī OCB tika svinēta novada Dzejas diena – Viesu 

stundā pie OCB uzstājās A.Eipurs, T.Treibergs, U.Zirnis un J.A.Plaudis, kā arī Latgales literārās 

biedrības “Latgales ūdensroze” dalībnieki, Cēsu literārās biedrības “Harmonija” un Jelgavas literārās 

biedrības pārstāvji. Muzikālo noformējumu nodrošināja novadnieki – A.Manguļa vadītā muzikālā 

apvienība “Medus pods”, ģitāristi Dace Priedoliņa un Artis Kronbergs, kā arī Ogres Mūzikas skolas 

pasniedzēja Maija Bogdanova. Vairāk par pasākumu: http://www.ocb.lv/2020/09/dzejas-diena/ 

Ogresgala bibliotēkā 2020.gadā veiktas intervijas, lai izzinātu pagasta vēsturi, ko nākotnē varētu 

apkopot grāmatā “Ogresgala pagasta cilvēki notikumos un stāstos”. Atsaukušies cilvēki, kuri 

aprakstīja dažādus pagātnes notikumus, senāko māju vēsturi, kā arī darbu un dzīvi, kas šeit norisinājās 

Ogres Dārzkopības un izmēģinājumu stacijas (DIS) laikos. Pensionētā dārzniece, vēlāk trihogrammu 

laboratorijas vadītāja Nanija Mālniece, bibliotēkai uzdāvināja senas fotogrāfijas, kā arī pašas 

uzrakstītu stāstu par dzīvi un darbu Ogresgalā DIS laikos. Pēc Ogres vēstures un mākslas muzeja 

lūguma, tika sagatavots un nosūtīts materiāls no iedzīvotāju atmiņu stāstiem par novadnieku K. 

Birkmani. Informācija muzejam tika sniegta, lai to varētu ievietot grāmatā par Ogres novadā 

dzīvojušiem ievērojamiem cilvēkiem. Sadarbībā ar Ogresgala Tautas namu, tika rediģēti un 

pārveidoti vēsturiskie stāsti par vienpadsmit Lāčplēša ordeņa kavalieriem Ogres novadā, lai aktieris 

tos ierunātu kā stāstus, ko izstāsta varoņi katrs pats par sevi. Šos stāstus atskaņoja Lāčplēša dienas 

pasākumā pie Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas. Sadarbībā ar Ogres Kultūras centru tika izveidoti 

apraksti par 3 Ogresgala pagasta ievērojamākām vietām Ogres novada audio gida stāstiem. 

Pārskata gadā ar Ciemupes bibliotēku sazinājusies Līvija Volkova, kuru ieinteresējusi bibliotēkas 

izdotā grāmata D.Ādams “Atmiņu paradīze”, jo pētot Rūdolfa Blaumaņa stāstu par kādu Dziru 

Miķeli, secinājusi, ka Dāvis Ādams šo vīru (Miķelsonu) minējis savā dienasgrāmatā. Pateicoties šim 

saglabātajam materiālam, L.Volkova var pabeigt savu pētījumu par R.Blaumani un gandrīz 100% būt 

pārliecināta, ka viņas secinājumi par stāstā minēto personu ir pareizi, jo brīžiem sakrīt pat rindkopas 

vai izvēlētie apzīmējumi D.Ādama un R.Blaumaņa darbos. 

http://www.ocb.lv/2020/03/aicinam-rit-uz-dzejas-pasakumu/
http://www.ocb.lv/2020/02/notikusi-pirma-literara-meistardarbnica/
http://www.ocb.lv/2020/09/dzejas-diena/
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Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā ikdienā tiek popularizēta novadnieka V.Miķelsona 

Grāmatu klēts, pārsteidzot ar savu krājumu ne tikai bibliotēkas lietotājus, bet arī viesus un tūristus. 

Pārskata gada jūlijā kopā ar  nevalstisko organizāciju PPP “Zied zeme” sarīkota biedru un iedzīvotāju 

informatīvā tikšanās, kurā popularizēta Grāmatu klēts un Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs 

“Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis”, kas izveidots pie bibliotēkas ieejas. 

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 – 79 “; ”Latvijas valsts himnai – 100”.  

Ķeguma novada bibliotēkā novadpētniecības darbs ikdienā tiek popularizēts sarunās ar lasītājiem, 

sadarbojoties ar citām pašvaldības institūcijām, ievietota informācija novada mājas lapā. Materiāli 

tiek izmantoti uzziņu sniegšanai, izstāžu veidošanai, tematisko pasākumu organizēšanai. Bibliotēkā 

izvietots viens no pašvaldības tūrisma informācijas punktiem, kurā ietilpst informatīvu brošūru, 

bukletu un tūrisma maršrutu-karšu stends un suvenīru vitrīna, kurā tirdzniecībai paredzētā produkcija 

atspoguļo novada amatniecību, uzņēmējdarbību, kas, savukārt, veicina novada tēla veidošanu un 

atpazīstamību. Interese par informatīvo un suvenīru iegādes stendiem Ķeguma novada bibliotēkā ir 

ļoti aktuāla ne tikai bibliotēkas lietotājiem, bet arī citiem apmeklētājiem.  

Tomes bibliotēkā novadpētniecības krājums tiek izmantots dažādu pagasta pasākumu organizēšanai 

vai izsniegts novada muzejam. Visbiežāk izmantotas mapes, kurās apkopota informācija par 

J.Osmani un R.Ezeru, kā arī šo autoru grāmatas no aktuālā krājuma un krātuves. 2020.gadā veidotas 

literatūras un materiālu piemiņas izstādes, pieminot R.Andersones un I.Rēdmanes aiziešanu mūžībā. 

Dzejas dienās eksponēti raksti par reģiona dzejnieku darbību un darbu publikācijām, popularizētas 

arī J.Damrozes dzejas grāmatas un materiāli par autoru. Apkopoti materiāli par biedrību “Dzīvais 

Māls”, raksta sagatavošanai par mākslinieci Ainu Zagorsku, veidota viņas keramikas darbu un 

fotouzņēmumu par keramikas darbu tapšanu izstāde “Rudens čuksti”. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas novadpētniecības materiālus par konkrētu vietu vai tēmu izmanto 

vidusskolēni un mācību iestāžu audzēkņi, rakstot zinātniskus pētījumus, kā arī pašvaldība un muzejs. 

Īpaši aktuāli tie kļūst, kad top kāds izdevums par novadu vai novadniekiem. 

Filiālbibliotēkā “Lāčplēsis” novadpētniecības krājumu popularizēt un papildināt palīdz atsaucīgie 

senioru klubiņa dalībnieki, kuri pulcējas bibliotēkā. 2020.gadā notikušas 2 tikšanās un 2 izbraukumi, 

tajā regulāri darbojās aptuveni 15 seniori, bet uz pasākumiem atnāk arī citi interesenti. Bibliotēkā ar 

dzimtas stāstiem viesojušies vairāki novada ļaudis, papildinot novadpētniecības materiālu mapes ar 

fotogrāfijām un vēsturiskiem dzimtas dokumentiem. 

Lēdmanes bibliotēkā septembrī viesojās kolēģi no Baldones, kurus bibliotēkas vadītāja iepazīstināja 

ar skaistākajām Lēdmanes vēsturiskajām vietām, kā arī ar bibliotēkas darbu. 
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Ikšķiles novada Centrālā bibliotēkā liela vērība pārskata gadā pievērsta novadpētniecības 

popularizēšanai un tās attālinātas pieejamības nodrošināšanai. Bibliotēka aktīvi iesaistījās Ikšķiles 

835.jubilejas pasākumu īstenošanā, veltot tai virtuālo izstādi „Ikšķilei 835. Šķirstot grāmatu”, kurā 

interesenti varēja iepazīties ar grāmatām, kuras satur būtisku informāciju par novadu, tā vērtībām un 

publicējot to Facebook.com bibliotēkas profilā. Informācija par Ikšķiles jubileju tika iekļauta arī 

bibliotēkas veidotajā videosižetā, kas tapa lasītveicināšanas projektam „Bibliotēka”. Pārskata periodā 

vairākkārt sniegta informācija par Margu Teteri. Bibliotēka, sadarbībā ar pašvaldību  un novadnieku, 

vēsturnieku Munti Aunu, iesaistījās grāmatas „Ikšķiles novads. Vieta, kur sākas Latvija” izveidē, 

sniedzot nepieciešamo informāciju no bibliotēkas novadpētniecības krājuma. Novembrī tika rīkots 

tiešsaistes erudīcijas konkurss „Ikšķilei 835”, kas guva lielu atsaucību. Konkursa jautājumi tika 

veidoti tā, lai atbildētāji atbildes meklētu novadnieku kalendārā un pašvaldības mājaslapā 

www.ikskile.lv. Uzsākta lasītāju un citu interesentu iepazīstināšana ar novadniekiem, publicējot ciklu 

„Esam lepni!”. Tajā katram konkrētajam novadniekam ir veltīts ieraksts, kurā iekļauta īsa biogrāfija, 

saistība ar Ikšķili un norādēm uz elektroniskajiem resursiem. 2020.gadā tika publicēta informācija 

par 6 novadniekiem. Īpaši atzīmējama rakstnieces, arhitektes, novadnieces Zentas Ērgles 100.jubileja, 

kuras laikā notika dažādas aktivitātes tiešsaistē un virtuālajā vidē bibliotēkas sociālo kontu vietnēs, 

kas sevī ietvēra bibliotekāru veidotus ierakstus un video. Kopumā izveidoti 13 ieraksti un 4 video, 

kas arī publicēti sociālajā tīklā Facebook.com. Novadpētniecības informācija kļūst aktuālāka 

novadnieku vai novada jubileju laikā, tad arī bibliotēkā tiek rīkotas izstādes. 2020.gadā lasītavā 

izveidotas izstādes novadniecēm Liānai Langai un Zentai Ērglei. Visbiežāk novadpētniecības 

materiālus izmanto Ikšķiles vidusskolas pedagogi un skolēni. Pārējo grupu veido atsevišķi, 

individuāli apmeklētāji. 2020.gada augustā bibliotēkas darbinieku kolektīvs īstenoja 

novadpētniecības ekspedīciju, apmeklējot Karmela klosteri Ikšķilē, Ikšķiles novada tūrisma 

informācijas centru un mājražotāju Jāni Smelteri. Iepriekš šādi pasākumi notika kopā ar lasītājiem, 

bet pārskata gadā īstenots tikai kolektīvam, jo liela tā daļa ir jaunpienācējas un novada iepazīšana ir 

nepieciešama. Ekspedīcijas iespaidi atainoti sociālā tīkla Facebook.com bibliotēkas profilā. Saistībā 

ar novadpētniecību, tiek popularizētas arī datu bāzes www.zudusilatvija.lv, www.periodika.lv un 

Ogres reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs.  

Ikvienas bibliotēkas neatņemama novadpētniecības darba sastāvdaļa ir sadarbība ar novadu 

iedzīvotājiem, interesējoties par attiecīgā temata foto vai cita veida materiālu apkopošanu. Veiksmīgi 

tiek īstenota sadarbība ar jau esošajiem partneriem – pašvaldībām, vietējās kopienas muzejiem, 

jāturpina darbs pie jaunu sadarbības partneru apzināšanas. OCB ir iesaistījusies arī Ogres Attīstības 

biedrības aktivitātēs un labprāt tās atbalsta. Pārskata periodā ar Ogres Attīstības biedrības pārstāvjiem 

īstenota kopīga tikšanās ZOOM platformā - domu apmaiņa par arhitektūru un vērtībām ap mums 

Ogrē. 

http://www.ikskile.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
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Ogresgala bibliotēkā, sadarbojoties ar dažādām iestādēm, gūts gandarījums par bibliotēkā glabāto un 

vākto vēsturisko materiālu reālo pielietojamību un noderīgumu, sniedzot interesantu un izzinošu 

informāciju plašām iedzīvotāju grupām 

Ikšķiles bibliotēka atzīst, lai gan vidusskolai ir savs muzejs, kurā ir ļoti daudz novadpētniecības 

materiālu, ir informācijas kopums, kas viņiem iztrūkst, bet ir atrodams bibliotēkas krājumos. Tas 

paver jaunas iespējas lieliskai savstarpējai sadarbībai. 

8.3. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi  

Pārskata gadā, diemžēl, globālā pandēmija ietekmēja bibliotēku darbu arī novadpētniecības jomā, 

liekot atcelt iepriekšplānotos pasākumus un norises. OCB pagaidu telpās, kopš marta vidus, mazās 

telpu platības dēļ nebija iespējami nekādi pasākumi, izņemot izstādes. 

Covid – 19 radītās situācijas dēļ tika atcelta Muzeju nakts, kuras laikā Ciemupes bibliotēkā ierasti 

iedzīvotājiem tiek piedāvāts novadpētniecības istabas apmeklējums.  

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka nevarēja īstenot visus plānotos novadpētniecības pasākumus – 

tika atceltas lasītāju tikšanās ar grāmatu autoriem, novadniekiem Munti Aunu un Jāni Hartmani.  

Vairākas bibliotēkas kā vienu no problēmām novadpētniecības darbā min iedzīvotāju kūtrumu un 

nevēlēšanos dalīties ar pagātnes liecībām, fotoattēliem vai pastāstīt, uzrakstīt notikumu aprakstu. 

Problēmas sagādā arī materiālu digitalizācija, kas pagarinātu pieejamo resursu lietošanas ilgumu. 

Šādu pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkām nav pietiekams finansiālais nodrošinājums un 

personālresursu trūkums. Novadpētniecības materiālu 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. 

Ieguldot lielu darbu un laiku, popularizējot novadpētniecības darba nozīmi bibliotēkās, runājot par to 

interesantā un modernā veidā, ar laiku ir jūtama atgriezeniskā saite, vai tas būtu kāds dāvinājums 

krājumam, atnesta fotogrāfija vai veicināta kopējā piederības sajūta kopienai. Bibliotēkas ar saviem 

resursiem un individuālu pieeju ikvienam lietotājam veido vidi, kas ir piemērota, lai vāktu un 

apkopotu novadpētniecības materiālus. 
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9. PROJEKTI 

2020.gadā Ogres reģiona bibliotēkas turpināja strādāt pie dalības projektu konkursos: kopumā 

izstrādāti 8 (Ogres novadā 7, Lielvārdes novadā – 1) projekti, no kuriem atbalstīti un īstenoti 5. Sakarā 

ar Covid-19 radītajiem pulcēšanās ierobežojumiem, meklēti inovatīvi risinājumi aktivitāšu 

īstenošanai dažādām mērķauditorijām. Tā rezultātā, 2020.gada oktobrī OCB attālināti īstenotas 

programmēšanas nodarbības iesācējiem (8-14 g.v. bērniem) “Sāc programmēt, lai glābtu planētu!” 

un “Meitenes un programmēšana”. Aktivitāte īstenota sadarbībā ar biedrību “Izglītības, kultūras un 

sporta attīstībai” iniciatīvas “Meet and Code 2020” ietvaros. Iniciatīvas “Meet and Code” mērķis ir 

iepazīstināt bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 24 gadiem ar tehnoloģiju un kodēšanas pasauli. 

Iniciatīvas ietvaros īstenoto pasākumu mērķis bija parādīt bērniem un jauniešiem, cik izklaidējoša var 

būt kodēšana un programmēšana, un kā tā var palīdzēt idejām īstenoties dzīvē. Iemācoties darboties 

ar tehnoloģijām, saprotot, kā informācijas tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, iepazīstoties ar 

plašo tehnoloģiju un digitālo tēmu klāstu un radošo kodēšanu un programmēšanu, bērni un jaunieši 

tika iedrošināti attīstīt mūsdienu pasaulē tik nepieciešamās digitālās prasmes (vairāk par sadarbību 

ar biedrību 85.lpp).  

Vasaras sākumā OCB un Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka piedalījās latviešu literatūras mecenāta 

„Baltic International Bank” iniciētajā sociālajā projektā „Bibliotēka”, kura mērķis bija veicināt 

lasīšanu un popularizēt bibliotēkas Latvijā. Tika izveidoti video par bibliotēku un ieteiktas 4 grāmatas 

dažādām vecumgrupām. Video skatāmi šeit: https://www.youtube.com/OCB un 

https://www.youtube.com/Ikskile . 

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 un to apkārtnē, kā arī īstenotu interesantus pasākumus. Apkopojums par 

reģiona bibliotēku dalību projektos redzams 15.tabulā.  

Projekta 

nosaukums, 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Latviešu literatūra 

ar režisora acīm”  

Ogres Centrālā 

bibliotēka 

Valsts 

Kultūrkapitā

la fonds 

 805,38 Iecerētais mērķis – 

iepazīstināt OCB lietotājus 

un pilsētas iedzīvotājus ar 

V.Lejiņas paveikto, 

saglabājot savos darbos 

nozīmīgu latviešu autoru 

veikumu. 

Netabalstīts 

“Mazie literatūras 

noslēpumi” 

Ogres Centrālā 

bibliotēka 

Valsts 

Kultūrkapitā

la fonds 

540,00  Literatūras nozares projekts, 

kura ietvaros, ievērojot 

visus epidemioloģiskos 

norādījumus, veiksmīgi 

Atbalstīts 

un īstenots 

https://www.youtube.com/watch?v=1FUL_7wtXd4&ab_channel=OgresCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=GKIZ9k6RQ3c&ab_channel=Ik%C5%A1%C4%B7ilesPa%C5%A1vald%C4%ABba
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īstenoti pieci pasākumi, 

kuros lasītājiem bija iespēja 

tikties ar trīs autoriem: 

Andri Akmentiņu 

Maiju Krekli un Daci Priedi 

“Kanisterapijas 

nodarbības 

bērniem”  

Ogres Centrālā 

bibliotēka 

Valsts 

Kultūrkapitā

la fonds 

600,00 Projekta mērķis - izmantojot 

kanisterapiju, atraisīt bērnos 

lasītprieku, veicināt 

lasītprasmi un interesi par 

lasīšanu. 

Neatbalstīts 

“Ķepa uz grāmatas: 

kanisterapijas 

nodarbības 

bērniem” 

Ogres Centrālā 

bibliotēka 

Ogres 

novada 

pašvaldība 

900,00 Izmantojot kanisterapiju, 

īstenotas 10 nodarbības 6 – 

12 gadus veciem bērniem, 

veicinot lasītprasmi, prasmi 

klausīties, interesi par 

lasīšanu un motivāciju 

apmeklēt bibliotēku. 

Atbalstīts 

un īstenots 

“Mainīgā, mainies 

uz skaistumu 

1.daļa” 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres 

novada  

pašvaldība 

1500,00 Mērķis – uzlabot dzīves 

vides kvalitāti Lauberē  

Atbalstīts 

un  

īstenots 

“Dzejas rudens” 

Madlienas 

bibliotēka 

Ogres 

novada 

pašvaldība 

550,00 Organizēt tikšanās ar 

ievērojamiem dzejniekiem 

un mūziķiem 

Atbalstīts 

un īstenots 

“Māksla kā 

iespēja”  

Madlienas 

bibliotēka 

Ogres 

novada 

pašvaldība 

1500,00 Gleznu piekaru sistēmu un 

stikla vitrīnu iegāde 

bibliotēkas pasākumu zālei, 

izstāžu organizēšanai 

Neatbalstīts 

“Rakstnieki-

daudzpusīgas 

personības” 

LdNKC Lielvārdes 

pilsētas bibliotēka 

Valsts 

Kultūrkapita

la fonds 

600,00 Tikšanās ar rakstniecēm 

Inesi Valteri, Ievu Melgalvi, 

mākslinieci Indru Sproģi, 

rakstnieku Arno Jundzi, 

grāmatu autori Līgu Blauu. 

Atbalstīts 

un īstenots 

15.tab. Ogres reģiona bibliotēku dalības projektos apkopojums 

2020.gada martā tika saņemts VKKF apstiprinājums (piešķirts daļējs finansējums – no prasītajiem 

1080, piešķirti – 540 EUR) OCB izstrādātajam projektam “Mazie literatūras noslēpumi”, kura mērķis 

bija popularizēt mūsdienu latviešu literatūru OCB, Ogresgala bibliotēkas un Ciemupes bibliotēkas 

lietotājiem un iedzīvotājiem. Teritoriāli visas trīs bibliotēkas atrodas vienā novadā, taču gan 

Ogresgala, gan Ciemupes iedzīvotājiem nokļūšana līdz Ogrei vai pārvietošanās uz citu novada 

pagastu ir sarežģīta gan nepietiekamā sabiedriskā transporta kustības dēļ, gan ģeogrāfiskās atrašanās 

vietas un ar to saistīto ierobežojumu, piemēram, Ogres upe, kas atdala Ogresgalu un Ciemupi, dēļ.  

Tāpēc, lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu vienādas iespējas klātienē tikties ar mūsdienu latviešu 

autoriem, kuru darbi tieši šobrīd ir aktuāli, kurus lasa un par kuriem notiek diskusijas gan 

profesionālajā, gan lasītāju vidē, bija iecerēts organizēt tikšanos ar trim mūsdienu latviešu autoriem 

katrā no 3 bibliotēkām. Lai gan, saskaņā ar MK lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 
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un reaģējot uz koronavīrusa Covid-19 izplatīšanos Eiropā un Latvijā, tika ieviesti ierobežojumi 

pasākumu rīkošanai, tomēr oktobrī veiksmīgi izdevās īstenot piecas lasītāju tikšanās ar trim autoriem: 

Ogrē ar Andri Akmentiņu, Maiju Krekli un Daci Priedi, Ogresgalā – ar Maiju Krekli un Ciemupē – 

ar Daci Priedi. 

Ņemot vērā lielo vecāku interesi par kanisterapijas nodarbībām bērniem OCB un cerot tās turpināt, 

ļoti izbrīnīja VKKF iesniegtajam projektam “Kanisterapijas nodarbības bērniem” minētais atteikuma 

iemesls – VKKF Literatūras nozares ekspertu komisiju nepārliecināja mērķauditorijas izvēle, 

savukārt, projektu “Latviešu literatūra ar režisora acīm” VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija 

atzina kā mazāk prioritāru pārējo pieteikumu kontekstā. . 

Lauberes pagasta bibliotēka, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu, īstenotā projekta ietvaros atjaunoja 

vēsturisko aleju. Projekta “Mainīgā, mainies uz skaistumu 1.daļa” rezultātā iestādīti un atsieti ar lentu 

30 Holandes liepu stādi, šim nolūkam izlietojot 90 virpotus koka mietus un iestādīti 62 košumaugi – 

japāņu spirejas. Rezultātā, pilnībā apzaļumota pagasta centra ceļmala un iesēta zāle. 

Lai piesaistītu papildus finansējumu, Madlienas bibliotēka izstrādāja 2 projektus, no kuriem viens  

tika atbalstīts un saņemts finansējums no Ogres novada pašvaldības aktivitātēm projekta “Dzejas 

rudens” realizēšanai, kas deva iespēju lietotājiem tikties ar ievērojamiem dzejniekiem un mūziķiem 

– Eviju Gulbi, Andri Buli un Ēriku Upenieku. Neskatoties uz to, ka projekts par gleznu piekaru 

sistēmas iegādi netika atbalstīts, bibliotēka rada iespēju tās iegādāties no sava budžeta, ņemot vērā 

pasākumiem paredzētā finansējuma ietaupījumu. 

Laika posmā no 1.septembra līdz 31.oktobrim LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēka ar 

filiālbibliotēku Lāčplēsis organizēja 5 tikšanās, sarunas, radošās darbnīcas. No paredzētajiem 

pasākumiem 1 organizēja filiālbibliotēka Lāčplēsis, pārējos 4 Lielvārdes pilsētas bibliotēka. Projekts 

“Rakstnieki-daudzpusīgas personības” tika realizēts sadarbībā ar pilsētas izglītības iestādēm – PII 

“Pūt vējiņi”, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu un Lielvārdes pamatskolu, kā arī Lielvārdes pensionāru 

biedrību. E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 6. un 8.klases skolēni tikās ar rakstnieci Ievu Melgalvi, 

Lielvārdes pamatskolas 2.klase tikās ar bērnu grāmatu autori Inesi Valteri, bet 9.klases skolēni uz 

tikšanos aicināja kultūras žurnālistu, rakstnieku Arno Jundzi. Pieaugušo auditorija tikās ar žurnālisti 

un grāmatu autori Līgu Blauu. Realizējot projekta atbalstītās aktivitātes, gūta pieredze arī šajā 

sarežģītajā laikā sadarboties ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. Projektu ar 

līdzfinansējumu atbalstīja arī Lielvārdes novada pašvaldība. 

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

jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījās 16 reģiona bibliotēkas, kā arī OCB BLN koordinēja un īstenoja 

reģiona “Skaļās lasīšanas sacensību” (vairāk 7.nodaļā). 
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17.septembrī sadarbībā ar fotogrāfu un etnogrāfu Valdi Ošiņu OCB bibliobuss piedalījās projektā 

„Tradicionālās prasmes un dzīvesveids Latvijas laukos. Toreiz un tagad”, kura ietvaros tiek pētīts kā 

pēdējo simts gadu laikā mainījušās prasmes un tradīcijas Latvijas laukos. (vairāk Pielikumā Nr.4). 

2020.gadā visām Ogres reģiona bibliotēkām nozīmīgs bija valsts mēroga projekts “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Tas sniedza mērķtiecīgu atbalstu un bija nesavtīgs ieguvums 

krīzes laikā: pirmkārt, īstenojot nozīmīgu KM atbalstīto projektu; otrkārt, LNB ar OCB atbalstu 

īstenoja labi organizētu, plašu un saturiski dažādu izdevniecību piedāvājuma veidotu iepirkumu; 

treškārt, katras publiskās bibliotēkas brīva tulkotās un oriģinālliteratūras izvēles iespēja, nodrošinot 

savus lietotājus ar vērtīgu literatūru. Sarunās par projekta kolekcijas kvalitāti un nozīmīgumu, lasītāji 

izteikušies ļoti atzinīgi, novērtējot iegūtās informācijas svarīgumu un aktualitāti. Šīs grāmatu 

kolekcijas aktīva aprite turpināsies. 

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. 

Covid -19 pandēmija ienesa negatīvas korekcijas arī projektu rakstīšanā un īstenošanā. Bažas radīja 

neskaidrā situācija valstī un līdz ar to arī neziņa par projektu īstenošanas iespējamību. Iespējams, ka 

arī tas dažas bibliotēkas atturēja no piedalīšanās projektu konkursos. Un arī tās bibliotēkas, kuras 

startēja projektu konkursos, iegūstot finansiālu atbalstu, nevarēja būt pārliecinātas, vai projektus 

izdosies realizēt. 
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10. PUBLICITĀTE 
 

 2020.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā OCB un Ogres reģiona bibliotēku 

galvenie uzdevumi bija: 

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

klātienē un attālināti pieejamajiem pakalpojumiem, bibliotēku resursiem, norisēm un īstenotajiem 

pasākumiem; 

2) esošo un potenciālo klientu informēšana par bibliotēku darbību un pakalpojumu pieejamību Covid-

19 pandēmijas ierobežojumu laikā, kā arī par nosacījumiem, kas jāievēro, apmeklējot bibliotēkas, lai 

ierobežotu Covid-19 izplatību; 

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

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

nolūkā un veicinātu Ogres reģiona bibliotēku atpazīstamību. 

10.1. OCB publicitāte 

OCB sabiedrības informēšanai, darba un sniegto pakalpojumu popularizēšanai tika izstrādātas afišas, 

dažādi paziņojumi, bukleti, video, kā arī publicēta informācija vietējas nozīmes medijos, kas 

informēja par bibliotēkas piedāvātajiem klātienes un attālinātajiem pakalpojumiem, plānotajiem 

pasākumiem un aicināja tajos piedalīties, kā arī informatīvās lapiņas un bukleti kontaktiem saziņai ar 

bibliotēkas speciālistiem. Elektroniskajā vidē darbojas OCB mājas lapa un ir izveidoti bibliotēkas 

profili vairākos sociālajos tīklos. 

Tāpat kā uz bibliotēkas darbību kopumā, arī uz publicitāti un sabiedrisko attiecību veidošanu, ietekmi 

ir atstājusi Covid-19 pandēmija. Īpaša uzmanība tika pievērsta lasītāju informēšanai par pieejamajiem 

bibliotēkas pakalpojumiem ierobežotas pieejamības laikā, kā arī īpaši izcelti un reklamēti 

pakalpojumi, kas pieejami attālināti, neapmeklējot bibliotēku klātienē.  

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

OCB tīmekļa vietnē 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 un 

īstenoti tiešsaistes konkursi. 

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

Facebook, Twitter, Instagram un YouTube. Pārskata periodā šis saziņas veids palīdzēja nezaudēt 

kontaktus ar bibliotēkas lietotājiem, kļūstot par īpaši nozīmīgu Covid-19 pandēmijas laikā, lai 

uzrunātu ikvienu, kuram nepieciešami bibliotēkas sniegtie pakalpojumi. 

OCB tīmekļa vietnē sadaļā www.ocb.lv/bibliobuss ir atrodama informācija par mobilo bibliotēku - 

bibliobusa maršrutiem, pieturvietām un laiku. Informācija par bibliobusu tiek izvietota arī Facebook 

http://www.ocb.lv/bibliobuss
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un Twitter sociālo tīklu kontos. Kopš 2020.gada janvāra bibliobusam ir savs Instagram konts 

@ogres_gramatu_buss. 

OCB tīmekļa vietnē jeb mājas lapā www.ocb.lv 2020.gadā publicētas 239 ziņas un regulāri uzturētas, 

atjaunotas un papildinātas citas sadaļas – notikumu kalendārs, galerijas, aktualitātes, jaunākās 

grāmatas, kontakti, informācija par reģiona bibliotēkām u.c. 

Informācija par aktivitātēm un aktualitātēm bibliotēkā publicēta arī Ogres novada pašvaldības portālā 

www.ogresnovads.lv, kā arī portālā www.ogrenet.lv. 2020.gadā portālā www.ogresnovads.lv 

publicētas 67 ziņas un portālā www.ogrenet.lv – 77 ziņas. 

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

Ķeguma, Lielvārdes) laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. 

2020.gadā kopumā OCB publicitāte ir aktīvāka 41.attēlā atspoguļots OCB publicēto ziņu skaita 

salīdzinājums portālos, mājas lapās un sociālajos tīklos 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 

2020.gadā. 

 
41. att. Publicēto ziņu portālos, māja lapā un sociālajos tīklos salīdzinājums, 2015., 2016., 2017., 

2018., 2019. un 2020.gads 
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Draugiem.lv 

OCB profils portālā Draugiem.lv tika izveidots 2015.gada augusta beigās. 2020.gadā tajā izveidoti 

390 ieraksti. Līdz pārskata gada beigām profilam bija 58 sekotāji, kas ir par trīs sekotājiem vairāk kā 

2019.gadā. Profila unikālo apmeklētāju dinamika pārskata periodā atspoguļota 42.attēlā. 

 

42. att. OCB profila Draugiem.lv unikālie apmeklētāji 2020.gadā, % 

2020.gadā OCB Draugiem.lv profilam pavisam bijuši 8776 skatījumi, kas ir par 13% skatījumu vairāk 

kā 2019.gadā. 43.attēlā atspoguļots skatījumu dinamika pa mēnešiem procentuāli. 

 

43.att. OCB Draugiem.lv profila kopējā skatījumu dinamika 2020.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, 2020.gadā – līdz 630. Profila sekotāju 

pieauguma dinamika 2020.gadā pa mēnešiem atspoguļota 44.attēlā. 
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44.att. OCB Facebook profila sekotāju skaita dinamika pa mēnešiem 2020.gadā 

No visiem 630 profila sekotājiem, nemainīgi jau no 2018.gada, 86% ir sievietes un 14% ir vīrieši. 

Vislielākais sekotāju skaits – 27% ir vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem. Nākamā lielākā vecuma 

grupa – 25% no visiem profila sekotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Tas ļauj izdarīt 

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

vecumā no 18 līdz 24 gadiem piesaisti. Pārskata periodā profilam ir tikai 4% šīs vecuma grupas 

sekotāji, kas ir par 1% mazāk kā 2019.gadā. Detalizēts sekotāju sadalījums procentos pa vecuma 

grupām, salīdzinot 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadu, atspoguļots 45.attēlā. 

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

2018., 2019. un 2020.gadā, % 
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2020.gadā OCB Facebook profilā publicētas 384 ziņas, kas ir par 139 ziņām vairāk kā 2019.gadā. 

Pārskata periodā visas ziņas apskatītas 17 063 reizes. 

 

46.att. OCB profila sociālajā tīklā Facebook publicēto ziņu skaita salīdzinājums pret sasniegto 

mērķauditoriju un ziņojumu skatījumu skaitu 2020.gadā 

Twitter 

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

2020.gadā tajā publicētas 243 ziņas. Pārskata perioda beigās bija 572 sekotāji (2017.gada beigās – 

530, 2018.gada beigās – 546, 2019.gada beigās – 568). Twitter konta sekotāju dinamika 2020.gadā 

atspoguļota 47.attēlā. 

 

47.att. OCB Twitter konta sekotāju dinamika pa mēnešiem 2020.gadā 
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Profila jaunu ziņojumu skaita, profila apmeklējumu, pieminējumu un ziņu skatījumu dinamika un 

mijiedarbība 2020.gadā atspoguļota 48.,49., un 50. attēlā. Atbilstoši jaunu ziņojumu pievienošanas 

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

ziņu skatījumi. 

 

48.att. OCB Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika 2020.gadā 

 

 

49.att. OCB Twitter konta ziņojumu un pieminējumu dinamika pa mēnešiem 2020.gadā 
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50.att. OCB Twitter konta ziņu skatījumu dinamika pa mēnešiem 2020.gadā 

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, 2020.gadā – 191 

publicējums un 258 sekotāji. 

 

51.attēls. OCB Instagram konta publicējumu skaita un sekotāju skaita dinamika no 2018. līdz 

2020.gadam 

Kopumā pa visiem šiem nepilniem trīs gadiem publicējumi atzīmēti ar “patīk” 1670 reizes. 
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YouTube 

2020.gadā tika izveidots OCB konts video koplietošanas tiešsaistes sociāla tīkla tīmekļa vietnē 

YouTube. Pārskata periodā tajā ievietots viens video, kas apskatīts 188 reizes. 

Veiksmīgākie OCB 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. Pandēmijas laikā īpaši nozīmīga bijusi visa informācija, kas pieejama tiešsaistē 

– informācija par ārkārtas situāciju un jaunajiem bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas 

noteikumiem, kā arī pakalpojumu reklāma. 

Bibliotēkas tēla veidošanai un popularizēšanai nozīmīgi bijuši visi pasākumi un notikumi, kas saistīti 

ar jaunās OCB ēkas celtniecību. Piemēram, par kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm 

ierakšanu bibliotēkas pamatos, OCB robotiņa vārdu u.c. 

Īpašu sabiedrības iesaisti un popularitāti gūst bibliotēkas rīkotie konkursi, kuros aicināti iesaistīties 

bibliotēkas lietotāji un visi citi interesenti. Tas attiecas uz dažādām mērķauditorijām – pieaugušie, 

bērni u.c. 

Tāpat īpaši lielu auditoriju sasniedz un sabiedrību uzrunā vērtīga un noderīga informācija, piemēram, 

aicinājums pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām, informācija par Ogres pilsētas un OCB 

vēsturiskiem faktiem.  

2020.gadā OCB publicitātes jomā veiktās aktivitātes pamanītas ne tikai vietējas nozīmes, bet arī valsts 

un starptautiskā mērogā:  

 OCB darbinieki jūnijā piedalījās latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” 

lasīšanas un rakstniecības veicināšanas projekta “Bibliotēka” konkursā un radīja video ceļvedi pa 

bibliotēku -http://www.ocb.lv/2020/07/video-celvedis;  

 Bibliotēku nedēļas laikā OCB izsludinātā tiešsaistes konkursa Grāmatu REMIX aktivitātes tika 

pamanītas un, līdz ar citu Latvijas bibliotēku pieredzi tiešsaistes pasākumu organizēšanā, iekļautas 

IFLA aktualitāšu video rullītī - https://www.youtube.com/watch?v=EGwdKFG1zcs; 

 Konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020”, kuru rīkoja biedrība “Arhitektūra 

Būvniecība Dizains” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Būvniecības valsts kontroles biroju, 

OCB jaunās ēkas projekts ieguva 1.vietu nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts 2020”.- 

https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/240200.  

 Ogres pilsētas svētku, kas noritēja ar devīzi CEĻO OGRĒ, ietvaros 22.augustā OCB komanda 

piedalījās laivu parādē un iepazīstināja ar jauno bibliobusu. Laivu parādes video skatāms šeit: 

https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/Laivu . 

http://www.ocb.lv/2020/07/video-celvedis-pa-ogres-centralo-biblioteku/
https://www.youtube.com/watch?v=EGwdKFG1zcs
https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=240200
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/videos/1161294947578895/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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10.2. Ogres reģiona bibliotēku publicitāte 

Ogres reģiona bibliotēkas pārskata periodā turpināja aktīvi darboties 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 pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājas lapās. 15 no 22 

reģiona bibliotēkām ir aktīvi konti kādā no sociālajiem medijiem. Informācija par bibliotēku darba 

laikiem un piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama arī pašvaldību mājaslapās ( 

https://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/bibliotekas/; http://lielvarde.lv/kulturascentrs; 

https://ikskile.lv/lv/kultura/biblioteka; http://www.kegumanovads.lv/kultura/bibliotekas ) un OCB 

tīmekļvietnē : http://www.ocb.lv/regiona-bibliotekas/, kā arī https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas. 

Ievērojams OCB bibliobusa publicitāti veicinošs pasākums bija Ogres pilsētas svētki. 2020.gada 

22.augustā OCB mobilā bibliotēka-bibliobuss piedalījās Ogres pilsētas svētku „Ceļo Ogrē” 2.dienas 

sadaļā „Muzikālā bibliotēka”, kur bibliobuss bija pieturējis pie Ogres Mūzikas skolas. Kamēr pie 

mūzikas skolas notika koncerts, ogrēniešiem un pilsētas viesiem bija iespēja apmeklēt bibliobusu, 

uzdot jautājumus un uzzināt par OCB piedāvātajiem pakalpojumiem. Bibliobusā bija aplūkojama 

citātu izstāde par literatūru un draudzību, kā arī OCB izveidotā izstāde par mūziku grāmatās. 

Interesentu atsaucība bija liela, un trīs stundu laikā bibliobusu apmeklēja ap 160 cilvēku. 

Bibliobusa publicitāti un atpazīstamību Ogres ielās un uz novada ceļiem veicina arī autobusa 

noformējums. Kopš septembra ar Ogres novada pašvaldības atbalstu, pirmo reizi pakalpojuma 

vēsturē, bibliobuss var lepoties ar informatīviem uzrakstiem latviešu valodā un novada kartes attēlu 

uz sāna. 

Gada nogalē bija pieejamas ziņas par SOVAM markas autobusa izsolīšanu. Raksts par bibliobusu 

publicēts laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”: Prancāns, Uldis. „Jaunais Ogres bibliobuss veic savus 

gara gaismas reisus” : 2020, 25.sept., 1691-2454. 

Raksti tiešsaistē: 

Pie lasītājiem dodas jaunais bibliobuss - 

https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=239900 

Aizvadīti svētki „Ceļo Ogrē” - https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=240151 

Ein Berliner in Lettland (raksts vācu mobilo bibliotēku portālā) - 

https://www.fahrbibliothek.de/2020/10/29/ein-berliner-in-lettland/# 

Paziņojums par automašīnas (bibliobusa) atsavināšanu - 

https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39582 

Paziņojums par bibliobusa mutisku atsavināšanas izsoli - 

https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39307 

Videosižeti tiešsaistē: 

https://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/bibliotekas/
http://lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1726043&Itemid=1345
https://ikskile.lv/lv/kultura/ikskiles-biblioteka
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/bibliotekas
http://www.ocb.lv/regiona-bibliotekas/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas
https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=239900
https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=240151
https://www.fahrbibliothek.de/2020/10/29/ein-berliner-in-lettland/
https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39582
https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39307
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Ogres apriņķa ziņas: Arī šogad pie lasītājiem dodas Ogres bibliobuss 

https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-

biblobuss/567980927112602/ 

Ogres apriņķa ziņas: Ogrē darbu sāk jaunais bibliobuss – mobilā bibliotēka 

https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-

bibliotēka/644598649427642/ 

OCB bibliotekāru veidotais video ceļvedis pa Ogres Centrālo bibliotēku, kurā apskatāms arī 

bibliobuss 

https://www.youtube.com/watch?v=1FUL_7wtXd4&feature=emb_title 

Madlienas bibliotēka regulāri izliek ziņojumus informatīvajā stendā pagasta centrā, pagasta iestādēs, 

publicē informāciju vietējā avīzē “Mana Madliena” un sociālajos tīklos. Bibliotēkai izveidoti profili 

sociālās saziņas vietnēs Facebook (https://www.facebook.com/Madlienasbiblioteka) un  Instagram 

(https://www.instagram.com/madlienasbiblioteka/), kur tiek publicētas pasākumu afišas, bildes no 

pasākumiem, jaunās grāmatas. 

Kā raksta Lauberes bibliotēkas vadītāja: “Covid-19 pandēmijas laikā tika novērots, ka cilvēki ir 

aktīvāk sākuši sekot bibliotēkas aktivitātēm https://www.facebook.com/lauberes.biblioteka, jo tas ir 

vieglākais veids, kā uzzināt bibliotēkas publicēto informāciju laikā, kad bibliotēkas bija slēgtas vai 

tikai daļēji pieejamas. Tiek publicētas aktualitātes, grāmatu jaunumi, pasākumi, interesanti fakti. 

Novērots, ka iedzīvotāji arvien vairāk arī izrāda interesi, atzīmējot ar “patīk” un daloties ar bibliotēkas 

publicētajiem ierakstiem.”  

Ogresgala bibliotēkas profilā https://www.facebook.com/ogresgalabiblio regulāri tiek ievietota 

informācija par jaunajām grāmatām un aktivitātēm bibliotēkā. 2020.gadā šeit tika publicēta arī 

aktuālā informācija par mainīgajām situācijām bibliotēkas darbā saistībā ar radušos situāciju, 

izplatoties Covid-19 infekcijai. 

Ciemupes bibliotēkas sociālajās vietnēs facebook.com (https://www.facebook.com/CiemBibl) un 

twitter.com (https://twitter.com/CiemBiblio) tiek ievietota bibliotēkas aktuālā informācija, bet vietnē 

instagram.com (https://www.instagram.com/ciembiblio/) tiek popularizēts bibliotēkas krājums. 

Pārskata gadā bibliotēka piedalījās ikgadējā LBB Jauno speciālistu sekcijas (JSS) organizētā akcijā 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”, #LibdayLV_2020, kur Ciemupes bibliotēkas 

sociālajās vietnēs Facebook un Twitter publicēta atsauksme par grāmatu “Latvijas mazās gaismas 

pilis”. Šīs akcijas laikā iedzīvotāji bibliotēku var ieraudzīt citā gaismā. 

Meņģeles pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst, ka “šodienas realitāte un galvenais saziņas un 

informācijas iegūšanas veids ir internets. Facebook.com  ir izveidota Meņģeles pagasta mājas lapa, 

kurā  tiek ievietota arī jaunākā informācija par notikumiem bibliotēkā”. 

https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-biblobuss/567980927112602/
https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-biblobuss/567980927112602/
https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-bibliotēka/644598649427642/
https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-bibliotēka/644598649427642/
https://www.youtube.com/watch?v=1FUL_7wtXd4&feature=emb_title
https://www.facebook.com/Madlienasbiblioteka
https://www.instagram.com/madlienasbiblioteka/
https://www.facebook.com/lauberes.biblioteka
https://www.facebook.com/ogresgalabiblio
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009715626993
https://twitter.com/CiemBiblio
https://www.instagram.com/ciembiblio/
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Krapes pagasta bibliotēka 2020.gadā izveidoja profilu un sāka publicēt informāciju sociālajā tīklā 

facebook.com par bibliotēku un tās aktualitātēm, jaunāko literatūru, periodiku, darba laiku, izmaiņām 

sakarā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanu,u.c. 

Ķeipenes bibliotēkā nozīmīgs bibliotēkas popularizēšanas veids ir izveidotā ceļojošā izšūto gleznu 

izstāde. Ar to ne tikai tiek priecētas citu bibliotēku apmeklētāju sirdis un acis, bet arī tiek pastāstīts 

par sevi. 

Mazozolu pagasta bibliotēka informāciju par jaunumiem un pieejamajiem pakalpojumiem regulāri 

sniedz informāciju vietējā pagasta avīzē “Mazozolu Vēstis”. 

Suntažu pagasta bibliotēka regulāri ievieto gan jaunāko grāmatu sarakstus, gan ziņas par bibliotēkas 

darba laiku un bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem Suntažu pagasta laikrakstā “Suntažnieks”. 

Bibliotēkas tēls tiek veidots un uzturēts ikdienas darba procesā un sarunās ar bibliotēkas 

apmeklētājiem.  

Taurupes pagasta bibliotēkas  vadītāja uzskata, ka pieaug publicitātes nozīme bibliotēkas ikdienas 

darbā, “nav nekā ierastāka un labāk pazīstama par pasākumiem: izstādes, tematiskie pasākumi, 

akcijas, lasīšanas maratoni, u.t.t., tie veido vienotu bibliotēkas darbu”. 2020.gadā Taurupes pagasta 

bibliotēkā kopumā izveidotas 32 izstādes, kā arī notikuši 2 pasākumi. Taurupes pagasta bibliotēka 

organizē akcijas, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar bibliotēkas darbu un aicinātu lasīt. Bērniem 

populārākās bibliotekāra darba metodes: diskusijas, lasīšanas maratoni, sarunas par grāmatām. Ar 

informāciju par Taurupes pagasta bibliotēku var iepazīties: www.ocb.lv; www.kulturasdati.lv; 

www.ogresnovads.lv, par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem pieejama informācija arī stendā 

bibliotēkas telpās un pagasta pārvaldes informācijas stendā. 

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka (INCB) pārskata periodā piedalījās vairākos jaunos 

izaicinājumos. 2020.gads pierādīja, ka jāmeklē jauni veidi, jauni formāti, kā ieinteresēt lietotājus par 

bibliotēkas pakalpojumiem.  

1. 2020.gada maijā bibliotēkas telpās TV3 filmēja interviju ar Labestības dienas patronu, fiziķi,  

mūsu novadnieku Vjačeslavu Kaščejevu. Tas bija liels pagodinājums, ka bibliotēku izvēlējās šīs 

intervijas ierakstam. Ieraksts tika raidīts TV 3 kanālā.  

2. Vasaras sākumā bibliotēka piedalījās latviešu literatūras mecenāta „Baltic International Bank” 

iniciētā sociālajā projektā „Bibliotēka”, kura mērķis bija veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. 

Tika izveidots video par bibliotēku un ieteiktas 4 grāmatas dažādām vecumgrupām. Konkursā 

bibliotēka neuzvarēja, taču ieguvumi bija neizmērāmi -  kolektīva saliedēšana, lielāka izpratne, ko 

mēs gribam un varam parādīt, pastāstīt par sevi, pieredze video uzņemšanā un skaidrība, kādus 

resursus tas prasa. Saite uz video:https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centrala-biblioteka-

iedvesmo.   

http://www.ocb.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centrala-biblioteka-iedvesmo
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centrala-biblioteka-iedvesmo


Pārskats par Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā 

78 

 

3. Bērnu nodaļas bibliotekāres Māras Melnes dalība izklaides mēdija Chaula Tv raidījumā, intervijā 

par Dzejas dienas noskaņām un citām aktualitātēm bibliotēkā. Saite uz video - 

https://chaula.tv/lv/chaula_video/Bt5J3u8544J5lR0/  

4. Pieņemot bibliotēkas lasītājas, bijušās skolotājas Aijas Bremšmites uzaicinājumu, bibliotēkas 

vadītājas Daces Rempes dalība Aijas veidotā podkāstā „Piedzīvot lappuses”, ierakstā - „Kas notiek 

bibliotēkās?”. Raidījumā tika runāts par bibliotēku darbu, profesiju, stereotipiem. Saite uz sarunu 

- https://www.buzzsprout.com/272278/5907760-piedzivot-lappuses-kas-notiek- bibliotekas .  

5. Bibliotēkas vadītājas Daces Rempes dalība “Sieviešu dienas rallijs 2020”, kas pulcēja vairāk nekā 

2000 radošas un aktīvas sievietes, lai kopīgi piedalītos aizrautīgā auto braukšanas piedzīvojumā, 

pārstāvot INCB komandā “Bibliotekāres”. 

Bibliotēka iet līdzi laikmetam un tā prasībām, veicinot bibliotēkas atpazīstamību un piesaistot jaunus 

lasītājus. Situācija 2020.gadā parādīja, ka ir jāmeklē iespējas, kā bibliotēkai tikties ar lasītājiem bez 

jau ierastajiem apmeklējumiem klātienē. Tie būtu – tiešsaistes pasākumi, izmantojot tiešraides rīkus 

(Zoom, Microsoft Team, veidojot Whatsapp grupas viedtālruņos, ar iespējām veidot grupas 

videozvanu  u.c.), kā arī – virtuālo izstāžu veidošana, publicēšana.  

Informāciju par norisēm INCB publicējam pašvaldības mājaslapā  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-novembri  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/oktobra-jaunieguvumi-ikskiles-centralaja-biblioteka  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/gramatu-jaunumi-ikskiles-centralaja-biblioteka  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centralas-bibliotekas-jaunumi-augusta  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jauno-gramatu-parskats-ikskiles-centralaja-biblioteka  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centrala-biblioteka-iedvesmo  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/gramatu-jaunumu-parskats-ikskiles-novada-centralaja-biblioteka  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-4  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/bibliotekas-klus-pieejamas-lasitajiem  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-3  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba-pirmo-reizi-ari-ikskiles-novada  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/lasitaju-klubins-iepazist-rakstnieka-aleksandra-grina-dailradi  

https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-2  

Pirms katra bibliotēkas rīkotā pasākuma tiek izveidota afiša sociālajos tīklos un izplatīta novada 

iestādēs, uz afišas stabiem,  aicinot ikvienu iedzīvotāju un pilsētas viesi ierasties bibliotēkā. “Caur 

pasākumiem bibliotēka cenšas iepazīstināt apmeklētājus ar saviem pamatpakalpojumiem un piesaistīt 

arvien jaunus lasītājus. Ir būtiski informēt par bibliotekārajiem procesiem un aktualitātēm novada 

iedzīvotājus”, atzīst INCB vadītāja. 2020.gada nozīmīgākie INCB pasākumi, aktivitātes :  

Dalība Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās 2020 .Pirmais un otrais posms.  

Pasākums „Aleksandrs Grīns. Dvēseļu putenis”. Lektori - kultūras mantojuma centra „Tīnūžu 

muiža” vadītājs Kaspars Špēlis, Aleksandra Grīna fonda valdes loceklis, novadpētnieks Aigars 

Pērkons. 

Akcija – „Aklais randiņš ar grāmatu!” 

Dalību latviešu literatūras mecenāta „Baltic International Bank” iniciētā sociālajā projektā 

„Bibliotēka” 

https://chaula.tv/lv/chaula_video/Bt5J3u8544J5lR0/
https://www.buzzsprout.com/272278/5907760-piedzivot-lappuses-kas-notiek-%20bibliotekas
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-novembri
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/oktobra-jaunieguvumi-ikskiles-centralaja-biblioteka
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/gramatu-jaunumi-ikskiles-centralaja-biblioteka
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centralas-bibliotekas-jaunumi-augusta
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jauno-gramatu-parskats-ikskiles-centralaja-biblioteka
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskiles-centrala-biblioteka-iedvesmo
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/gramatu-jaunumu-parskats-ikskiles-novada-centralaja-biblioteka
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-4
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/bibliotekas-klus-pieejamas-lasitajiem
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-3
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba-pirmo-reizi-ari-ikskiles-novada
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/lasitaju-klubins-iepazist-rakstnieka-aleksandra-grina-dailradi
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/jaunumi-ikskiles-centralas-bibliotekas-plauktos-2
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Dalība izklaides mēdija Chaula Tv raidījumā, intervijā par Dzejas dienas noskaņām un citām 

aktualitātēm bibliotēkā 

Bibliotēkas vadītājas Daces Rempes dalība “Sieviešu dienas rallijs 2020  

Tikšanās cikls ar PEP mammu Ingu Bernāni „Bērnu un māmiņu rīti” 

Izzinoša pastaiga Zilajos kalnos gida Aivara Bigača pavadībā 

Dalība lasīšanas vēstneses Aijas Bremšmites veidotā podkāstā „Piedzīvot lappuses”, ierakstā - „Kas 

notiek bibliotēkās?” 

Tiešsaistes erudīcijas konkurss „Ikšķilei 835” 

Tiešsaistes konkurss „Zentai Ērglei – 100!” 

Virtuālā kolekcija par rakstnieces, arhitektes, novadnieces Zentas Ērgles darbiem (13 ieraksti un 4 

video, Facebook.com.), veltījums autores  jubilejai 

Bibliotekārās stundas novada PII audzēkņiem un Ikšķiles sākumskolas skolēniem 

Informācija par INCB darba laiku un sniegtajiem pakalpojumiem pieejama arī pašvaldības mājas lapā 

www.ikskile.lv , www.ogrenet.lv . Bibliotēkas konts sociālajā tīklā - www.facebook.com 2020.gadā 

būtiski audzis: 2019.gada nogale – 233, 2020.gada nogale – 564. 

Tīnūžu pagasta bibliotēkai ir izveidots konts sociālajā tīklā Facebook, kurā regulāri tiek ievietota 

informācija par jaunākajām bibliotēkā saņemtajām grāmatām un citām bibliotēkas aktivitātēm. 

Ķeguma novada bibliotēka sabiedrību par pasākumiem un pakalpojumiem informē: pašvaldības 

mājas lapā; vietējā laikrakstā; afišu veidā uz informācijas stendiem pilsētā un iestādēs; individuāli 

runājot ar saviem lasītājiem, informējot par jaunumiem, pasākumiem, izmaiņām darba laikos 

pirmssvētku dienās, jo ļoti bieži netiek pievērsta uzmanība ne afišām, ne paziņojumiem, ne meklēta 

informācija internetā. Lasītājiem redzamās vietās pie stendiem izlikti: bibliotēkas lietošanas 

noteikumi; informācija par pieejamajiem bezmaksas un maksas pakalpojumiem un to cenrādis; 

izvietota informācija par pieejamām datu bāzēm; preses izdevumiem; pandēmijas ierobežojumu 

norādes izvietotas arī uz nodaļu durvīm un apkalpojošo bibliotekāru darbgaldiem. Bibliotēkas 

informācija tīmeklī: Ķeguma novada mājas lapā: www.kegumanovads.lv; OCB mājas lapā: 

www.ocb.lv ; Kultūras kartē: www.kulturasdati.lv. 

Birzgales pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst, ka “bibliotēkas tēla veidošanā vēl jāiegulda mērķtiecīgs 

darbs, lai panāktu sabiedrības stereotipu laušanu par bibliotēku tēlu”. Bibliotēkas publicitāte ir 

pieaugusi. Tas skaidrojams ar to, ka bibliotēkai ir savs profils sociālajā vietnē facebook.com, kur 

lasītāji regulāri tiek informēti par bibliotēkas pakalpojumiem, būtiska nianse - ne visi sekotāji ir 

Birzgales bibliotēkas lietotāji. (247 sekotāji)  2020.gadā laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 18. augusta 

numurā publicēts Birzgales novadniecei veltīts raksts (Elgai Saksei – 90). Bibliotēkas kontakti un 

interesentiem noderīga informācija ir atrodama OCB tīmekļvietnē  (www.ocb.lv), kā arī Ķeguma 

novada tīmekļvietnē (www.kegumanovads.lv) un Latvijas Kultūras datu portālā 

(www.kulturasdati.lv). Sabiedrības informēšanai tiek izlikti paziņojumi arī uz pagasta 

informatīvajiem stendiem. Tādā veidā tiek informēta sabiedrības daļa, kas nelieto mūsdienu 

http://www.ikskile.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.kegumanovads.lv/
http://www.ocb.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.ocb.lv/
http://www.kegumanovads.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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informācijas tehnoloģijas. Īpaši svarīgi tas bija saistībā ar pandēmijas Covid-19 izplatības 

ierobežojumiem, kad bibliotēkas apmeklētājiem tika slēgtas.  

Tomes bibliotēka sabiedrības informēšanai par notikumiem bibliotēkā un tās pakalpojumiem regulāri 

izvieto informāciju uz ziņojumu dēļiem Tomes pagastā un Tomes bibliotēkā, kā arī tīmeklī: novada 

mājas lapā http://www.kegumanovads.lv/kultura/jaunumi-kultura (2020.gadā ievietoti 8 ieraksti), 

sociālajos tīklos publicētā informācija: www.draugiem.lv/tomesbiblioteka; Foto galerijas: 

https://www.draugiem.lv/gallery un https://www.facebook.com/Tomesbiblio. 

https://twitter.com/tomesagita tiek sniegta aktuālā bibliotēkas informācija par pasākumiem, 

pievienojot attēlus. 2020.gadā – arī informācija par notikumiem novadā, reģionā. 

2020.gadā Rembates bibliotēka aktīvi darbojusies sociālajā tīklā facebook, par ko liecina pieaugošais 

sekotāju un lapas apmeklējumu skaits. Pārskata periodā bibliotēkas facebook lapas sekotāju skaits 

pieaudzis no 165 līdz 228, bet lapas apmeklējumu skaits palielinājies par 49%. Bibliotēkas vadītāja 

atzīst, ka “Komunikācija caur sociālo tīklu facebook ļauj ātrāk un efektīvāk sasniegt auditoriju, 

informēt par aktuāliem notikumiem vai izmaiņām, kas Covid-19 apstākļos bija ļoti svarīgi. Tāpat 

gada nogalē sadarbībā ar Rembates tautas namu organizēts foto konkurss tiešsaistē, popularizējot 

bibliotēkas darbu, aicinot lasīt un radoši izpausties”.  

LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēka novada mājas lapā sniedz informācija par aktualitātēm un 

izmaiņām bibliotēkā, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, kā arī regulāri atjaunināta informācija par 

jaunajām grāmatām. Informācija par bibliotēku un norisēm tiek publicēta gan tradicionālajos preses 

drukātajos izdevumos, gan digitālajā vidē. Raksti par bibliotēkas aktualitātēm un aktivitātēm tiek 

ievietoti laikrakstā Lielvārdes Novada Ziņas, Lielvārdes novada mājas lapā http://www.lielvarde.lv/ 

un tīmekļa vietnē www.ogrenet.lv. Bibliotēka aktīvi darbojas sociālajā tīklā 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio, kur tiek ievietota aktuālā informācija. 

2020.gada janvārī www.ogrenet.lv publicēts neliels ieskats par aktualitātēm Lielvārdes bibliotēkas 

darbā. Maijā informējām par bibliotēkas pakalpojumiem pandēmijas laikā. Septembrī, sadarbībā ar 

Lielvārdes novada Kultūras centru, organizējām Dzejas dienu pasākumu, kurā uzstājās aktieris Artis 

Robežnieks un Dailes teātra muzikālās daļas vadītājs, komponists Juri Vaivodu ar Friča Bārdas 

koncertportretu -  

http://www.lielvarde.lv/Lielv.biblio. Oktobrī, VKKF atbalstītā projekta ietvaros, notika tikšanās ar 

žurnālisti, triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, grāmatu autori Līgu Blauu - 

http://www.lielvarde.lv/pilsetasbiblio. Novembrī, kopā ar Lielvārdes novada Kultūras centru, 

pieteicām Lielvārdes pilsētas bibliotēkas ilggadējo vadītāju Lidiju Peisenieci apbalvojuma “Goda 

Lielvārdietis” saņemšanai. Apbalvojums tika pasniegts par mūža ieguldījumu kultūras vērtību 

saglabāšanā un izmantošanā - http://www.lielvarde.lv/apbalvo . Decembrī publikācija par Voldemāra 

Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem 2020" ieguvējām – Lielvārdes 

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura
http://www.draugiem.lv/tomesbiblioteka-
https://www.draugiem.lv/tomesbiblioteka/gallery/index?pg=1
https://www.facebook.com/%C4%B6eguma-novada-bibliot%C4%93kas-Tomes-bibliot%C4%93ka-288764271555116
https://twitter.com/tomesagita
http://www.lielvarde.lv/
http://www.ogrenet.lv.b/
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio
http://www.ogrenet.lv/
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=4969367
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=8118833
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&Itemid=536&id=5169392
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pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres Daci Vecziediņu un Ilonu Misāni - 

http://www.liepajasczb.lv/Balva. Kolēģes balvai pieteica Ogres Centrālā bibliotēka. 

Informācija par LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēku “Lāčplēsis” un tās 

pasākumiem pieejama Lielvārdes novada mājas lapā, Facebook.com 

https://www.facebook.com/BiblioLacplesis, draugiem.lv (https://www.draugiem.lv/bibliolacplesis/ . 

LdNKC Jumpravas bibliotēkas informāciju par bibliotēkas darba laiku un pakalpojumiem var lasīt 

Lielvārdes novada mājas lapā www.lielvarde.lv; www.ocb.lv; www.kulturaskarte.lv. Darbs ar 

sabiedrību, bibliotēkas tēla veidošana notiek arī personiskā saskarsmē ar apmeklētāju.  

LdNKC Lēdmanes pagasta bibliotēkas darbs tiek atspoguļots arī Lielvārdes novada avīzē „Lielvārdes 

Novada Ziņas”, kā arī Lielvārdes novada mājas lapā. Informācija par bibliotēku ir atrodama OCB 

mājas lapā,  Bibliotēku portālā un Kultūras kartē. 2020.gadā bibliotēkai izveidots arī profils 

Facebook.com.  

10.3. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Covid-19 pandēmijas laikā, kad bibliotēkām īpaši aktuāla kļuva saziņa ar saviem lietotājiem sociālo 

mediju tīmekļvietnēs, vairāk izgaismojās bibliotekāru rakstu valodas kvalitāte. Šeit jāmin, ka steigā 

rakstītajos un pirms publicēšanas nepārlasītajos ierakstos, dažkārt bija lasāmas gan pareizrakstības, 

gan stila kļūdas, kas bibliotekāru vidū tomēr nebūtu pieļaujamas. 

OCB nākamajā gadā īpaši aktuāla būs publicitātes veidošana, informācijas izplatīšana un skaidrošana 

saistībā ar OCB jaunās bibliotēkas ēkas atklāšanu un pakalpojumu pieejamības organizēšanu jaunajā 

ēkā. 2021.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. Joprojām aktuāls ir 

jautājums par atsevišķu mērķauditoriju uzrunāšanu un jaunu lietotāju piesaistīšanu gan klātienē 

bibliotēkā, gan sociālajos tīklos. 

Lai gan reģiona bibliotēkas ir daudz paveikušas bibliotēku publicitātes jomā, vēl ir, kur augt – dažas 

bibliotēkas tikai tagad sāk veidot 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, darbaspēka resursus un, iespējams, arī paša bibliotēkas darbinieka 

konservatīvisma pārvarēšanu. 

 

 

http://www.liepajasczb.lv/Balva
https://www.facebook.com/BiblioLacplesis
https://www.draugiem.lv/bibliolacplesis/
http://www.lielvarde.lv/
http://www.ocb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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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 16.tabulā. 

Sadarbības partneri Aktivitātes  

LNB  Informācija par aktualitātēm bibliotēku darba jomā portālā 

www.biblioteka.lv, konferences, konsultācijas, klātienes un tiešsaistes 

semināri, KAC piedāvātie kursi, SBA pakalpojums un grāmatu dāvinājumi,  

 KM izstrādātā plāna, par vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas 

publiskajām bibliotēkām īstenošanu, realizācija. 

960 stundu profesionālās tālākizglītības programmu "Bibliotēku zinības” 

studentu prakses vietu nodrošināšana OCB  

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  

“Mazie literatūras noslēpumi” (OCB), “Rakstnieki - daudzpusīgas personības” 

(LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēka) 

Ogres Vēstures un 

mākslas muzejs 

 Iedzīvotāju tikšanās ar Maiju Krekli un Daci Priedi (telpu nodrošinājums) 

Ogrē, 

Pētnieciskā darba grāmatai “Ogres novada personības” nosūtītas fotogrāfijas 

no Lauberes bibliotēkas, kā arī iesniegti novadpētniecības materiāli no OCB 

un citu novada bibliotēku krājumiem 

Ogres literārā apvienība 

“Sirdsdoma” 

Dalībnieku ikmēneša tikšanās OCB telpās un kopīgu pasākumu plānošana, 

īstenošana: 

 I.Rēdmanes grāmatas “Noskaņu atspulgi” atvēršanas svētki, 

 Literāri muzikāla dzejas stunda “Es pavasarī ieeju kā mājās”, 

 Literārās meistardarbnīcas kopā ar T.Treibergu, 

Dzejas dienu pasākums 19.09.2020. pie OCB  

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 un Lauberes pagasta kartes maketēšana, kuru izvietos 

informatīvajā stendā pie bibliotēkas, kurā būs atzīmēti arī aizsargājamie dabas 

objekti 

Režisore V.Lejiņa Tikšanās un saruna ar režisori “Jāņa Petera daiļrade latviešu literatūrā un 

vēsturē” 27.02.2020.OCB. 

Biedrība “Neatkarība Balt 

Palīdzības centrs 

Lauberē” 

Īstenots projekts “Mainīgā mainies uz skaistumu 1.daļa 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

Universitātes Vides un 

Lauberes pagasta centa teritorijas labiekārtošanas, apzaļumošanas ideju skices 

(projekta) izstrāde. 

http://www.biblioteka.lv/
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būvzinātņu fakultātes 3. 

kursa studenti   

Salaspils novada 

bibliotēka 

Izstādes “Vaira Vīķe – Freiberga. Ar sauli!” eksponēšana Ciemupes bibliotēkā 

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, informācijas apmaiņa. 

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. 

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:  

- Iespēju robežās, 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, 

- PII “Birztaliņa” bērnu veidotos darbiņus bibliotēkas telpās lasītāju apskatei 

izliek Birzgales pagasta bibliotēka, 

- PII „Urdaviņa” pedagogi un audzēkņi apmeklē grupās Ikšķiles novada 

Centrālo bibliotēku, 

- Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolu īstenoja 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību 1.posmu, ikdienā norit sadarbība arī ar 

skolas muzeju; 

 Sadarbība jēgpilnu brīvā laika aktivitāšu īstenošanā – radošās darbnīcas, 

erudīcijas un radošie konkursi,  

- Ķeguma mākslas skola - Ķeguma novada bibliotēkas organizē audzēkņu 

darbu  izstādes, kuras ar interesi vēro gan lieli, gan mazi bibliotēkas lietotāji 

- Madlienas bibliotēkā, neskatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, tomēr 

izliktas divas mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes, 

- Rembates bibliotēka sadarbībā ar Rembates tautas namu, septembra izskaņā 

Rembatē īstenoja vērienīgu pasākumu “Kartupeļu festivāls”, 

- Lauberes bibliotēkā, sadarbībā ar Suntažu Pieaugušo mākslas studiju - 

izvietotas mākslas darbu izstādes: gan pieaugušo, gan skolēnu. 

- Ciemupes bibliotēkā regulāri sadarbībā ar Ciemupes Ģimenes Atbalsta 

Dienas Centru, notiek dažādi konkursi. 
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PEP (Pirmā emocionālā 

palīdzība) mamma Inga 

Bernāne 

Pirmoreiz Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā notika Māmiņu un bērnu rīti, 

kuros  PEP mamma lasītavā vadīja sarunu ar māmiņām par kādu vecākiem 

aktuālu tēmu, bibliotekāres tikmēr izklaidēja mazuļus BLN ar grāmatu 

lasīšanu, pasaku izspēli, multfilmām, rotaļām, zīmēšanu. Īstenotas 4 

nodarbības: “Vecāku vajadzības vai, kā neaizmirst par sevi, lai varētu rūpēties 

par bērniem”;  “Vai ir vērts tiekties pēc pilnības?”; “Brāļu un māsu attiecības”; 

“Pāra izaicinājumi ģimenē. Kā saglabāt interesi par otru, kad ģimenē ienāk 

bērni?” 

 Ķeguma novada 

bibliotēka,  

 Ciemupes bibliotēka, 

 Allažu pagasta 

bibliotēka,  

 Kokneses pagasta 

bibliotēka,  

 Aizkraukles pilsētas 

bibliotēka,  

 LdNKC Lielvārdes 

pilsētas bibliotēka, 

 Jūdažu bibliotēka 

Ķeipenes mākslinieku grupas krustdūrienā veidoto gleznu kolekcijas ceļojošā 

izstāde, kuras darbus veidojusi bibliotekāre un citi interesenti, 2020.gadā 

eksponēta 7 Latvijas bibliotēkās. 

 Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijas 

bibliotēka  

 Dobeles novada 

Annenieku bibliotēka 

 Krapes pagasta 

bibliotēka 

 Madlienas pagasta 

bibliotēka 

 Limbažu novada 

Viļķenes bibliotēka 

 Burtnieku pagasta 

bibliotēka 

 Matīšu pagasta 

bibliotēka 

 Rencēnu pagasta 

1.bibliotēka 

 

Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu labotājas Lienes Kābeles ceļojošās 

izstādes ar grāmatu mākslas darbiem eksponēšana. Pārskata periods jau ir 

trešais gads, kad šī izstāde ceļo pa Latvijas bibliotēkām. Neskatoties uz to, ka 

ierobežojumu dēļ 2020.gadā plānotajā izstādes ceļošanas grafikā nācās ieviest 

izmaiņas, tā tika eksponēta 8 bibliotēkās. Šobrīd pieteikumu grafiks ar 

pretendentiem, kuri vēlas to parādīt saviem apmeklētājiem, ir saplānots līdz 

2021.gada rudenim. 

    
L.Kābeles darbu izstāde Rencēnu pagasta 1.bibliotēka (foto: A.Auniņa) 

LKA LKK Studenta prakses vietas nodrošināšana Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēkā. 

Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība 

“Zied zeme” 

Lauberes pagasta bibliotēka kopā ar kultūras namu noorganizēja pasākumu – 

biedrības biedru un iedzīvotāju tikšanos. Viesi iepazīstināti ar Grāmatu klēti, 

bibliotēku un tās ārpagalmu, savukārt, bērnus ar spēlēm telpās un pagalmā 

nodarbināja jaunā bibliotēkas speciāliste 

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. 

Ogres Attīstības biedrība OCB ar biedrības pārstāvjiem īstenotas kopīgas tikšanās ZOOM platformā - 

domu apmaiņa par arhitektūru un vērtībām ap mums Ogrē. 

16.tab. Ogres reģiona bibliotēku sadarbības partneri 2020.gadā 
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2020.gadā, atļauto iespēju robežās, turpināta sadarbība ar visām Ogres pilsētas PII un skolām, kuru 

audzēkņi ir regulāri bibliotēkas apmeklētāji (vairāk lasīt 7.nodaļā). 

Pārrobežu sadarbība pārskata gadā OCB veiksmīgi īstenota, lai izsolē iegādātos un nogādātu uz 

Latviju lietotu, bet labi uzturētu mobilo bibliotēku – bibliobusu no Berlīnes.  

Ogres novada Kultūras konsultatīvās komisijas sastāvā turpināja darbu arī OCB direktore. 

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. 

2020.gadā turpinājās aktīvs darbs pie OCB interešu pārstāvniecības. Šis darbs ietver sadarbību ar 

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

Vēstures un mākslas muzeju, vietējām izglītības iestādēm, pašvaldības struktūrvienībām un 

uzņēmumiem, un bibliotēkas atbalstītājiem. Būtiskākais interešu pārstāvniecības rezultāts 2020.gadā 

ir jaunās OCB ēkas būvniecības uzsākšana (vairāk lasīt 3.nodaļā). 

Veiksmīgas OCB interešu pārstāvniecības rezultātā 2020.gadā turpināts pasākumu cikls “Ogrēnieši 

rada un rāda”, kura īstenošanā tika iesaistīti Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji. Diemžēl, Covid-19 

pandēmijas ieviesto ierobežojumu dēļ, notika tikai daži pasākumi. (vairāk lasīt 8.nodaļā.)  

Pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” logo: 

  

OCB sadarbība ar biedrību “Izglītības, kultūras un sporta attīstībai”  

2020.gadā OCB uzsāka jaunu sadarbību ar biedrību “Izglītības, kultūras un sporta attīstībai”. 

Sadarbības rezultātā 2020.gada oktobrī attālināti tika īstenotas programmēšanas nodarbības bērniem 

bez priekšzināšanām.  

Pavisam tika īstenotas 2 mācību programmas – nodarbības 8 – 14 gadus vecām meitenēm bez 

programmēšanas priekšzināšanām “Meitenes un programmēšana” un nodarbības 8 – 14 gadus veciem 

bērniem bez programmēšanas priekšzināšanām “Sāc programmēt, lai glābtu planētu!”. 

Programmas “Meitenes un programmēšana” mērķis bija iepazīstināt ar programmēšanas iespējām, tā 

veicinot sevis iepazīšanu un izpratnes veidošanu par programmēšanas abstrakto valodu, kā arī 

noskaidrot, vai tā interesē un padodas. Pirmajā nodarbībā meitenes tika iepazīstinātas ar 

programmēšanas iespējām, tajā skaitā ar programmēšanas valodu Scrach, tika īstenota pasniedzēja 

vadīta savstarpēja diskusija par priekšstatiem par programmēšanu, tās sarežģītību un pieejamību 

ikvienam. Meitenēm tika dots mājas uzdevums līdz nākamajai tiešsaistes nodarbībai patstāvīgi izpētīt 
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Scrach vidi. Otrajā nodarbībā meitenēm bija jāpastāsta par savu pieredzi darbojoties individuāli. Pēc 

tam pasniedzējs sniedza atgriezenisko saikni par paveikto, visi darbojās kopā pēc pasniedzēja 

sagatavotā uzdevuma. 

Programmas “Sāc programmēt, lai glābtu planētu!” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar 

programmēšanas iespējām, pievērst uzmanību draudiem planētai, ko līdzi nes Covid-19 pandēmija, 

un kopīgi mēģināt atrast risinājumus, kā programmēšana un informācijas tehnoloģijas varētu palīdzēt 

draudu mazināšanā. Pirmajā nodarbībā tika diskutēts par dabas nepiesārņošanu, atkritumu savākšanu 

un veicināts par to domāt digitāli. Bērni tika iepazīstināti ar programmēšanu un tās izmantošanu 

draudu planētai samazināšanai. Tika iepazīta arī programmēšanas valoda Scrach. Pēc pirmās 

nodarbības tika dots uzdevums patstāvīgi izpētīt iespējas veidot spēli ar elementiem, kas izglītotu un 

informētu cilvēkus par Covid-19 radīto atkritumu un draudu planētai samazināšanu. Otrajā nodarbībā 

bērni dalījās ar saviem priekšlikumiem par spēles izstrādi un strādāja kopā pasniedzēja vadībā. 

Nodarbības profesionāla pasniedzēja vadībā abās programmās norisinājās 14. un 28.oktobrī. Tās tika 

īstenotas attālināti platformā Zoom. 

Abu mācību programmu dalībnieki pēc nodarbībām saņēma sertifikātus par dalību un veicināšanas 

balviņas. 

Organizējot šādas nodarbības, gūtas vairākas nozīmīgas atziņas, kas tiks izmantotas šādu un līdzīgu 

aktivitāšu un mācību nodarbību rīkošanai tiešsaistē bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem nākotnē. 

Nodarbības tika īstenotas iniciatīvas “Meet and Code 2020” ietvaros. 

Iniciatīvas “Meet and Code” mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 24 gadiem 

ar tehnoloģiju un kodēšanas pasauli. Iniciatīvas ietvaros īstenoto pasākumu mērķis ir parādīt bērniem 

un jauniešiem, cik izklaidējoša var būt kodēšana un programmēšana un kā tā var palīdzēt idejām 

īstenoties dzīvē. Iemācoties darboties ar tehnoloģijām, saprotot, kā informācijas tehnoloģijas ietekmē 

mūsu ikdienas dzīvi, iepazīstoties ar plašo tehnoloģiju un digitālo tēmu klāstu un radošo kodēšanu un 

programmēšanu, bērni un jaunieši tiek iedrošināti attīstīt mūsdienu pasaulē tik nepieciešamās 

digitālās prasmes. 

“Meet and Code” iniciatīvu veido SAP, Haus des Stiftens gGmbH un TechSoup Europe tīkla partneri 

attiecīgajās valstīs. 2020.gadā Vācijas prezidentūras ES laikā par projekta partneri kļuvusi arī Vācijas 

Federālā Iekšlietu ministrija (VFIM), koncentrējoties uz ES valstīm. SAP un VFIM atbalsta “Meet 

and Code”, sniedzot finansiālu atbalstu un citus resursus bezpeļņas organizācijām. Haus des Stiftens 

gGmbH ir atbildīgs par iniciatīvu, par projektu atlasi Vācijā, Austrijā un Šveicē, kā arī par projekta 

vispārēju vadību un finansējuma koordinēšanu TechSoup Europe tīkla partneriem. TechSoup Europe 

partneri ir atbildīgi par iniciatīvas koordinēšanu un atbalstāmo pasākumu atlasi savās valstīs. “Meet 

and Code” iniciatīvu kopīgi ir izstrādājuši Haus des Stiftens un SAP. 
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12. KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

„Entuziasms un radošums ir tikpat nepieciešams kā vienmēr, tāpat kā apņemšanās pildīt mūsu mūžīgo 

misiju – nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi informācijai, lai veicinātu rakstpratīgas, informētas un 

līdzdalīgas sabiedrības veidošanos.” (IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm 2019.gada 

atjauninājums, izgūts no: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29094446.pdf)  

Atsaucoties uz iepriekšminēto, no IFLA ziņojuma par attīstības tendencēm, līdzīgi varētu formulēt 

arī konsultatīvā darba nozīmi bibliotēku darbībā. Proti, 2020.gadā, neskatoties uz sarežģīto situāciju 

valstī un pasaulē, bibliotēkām bija jāturpina darbs un lai to vienlīdzīgi nodrošinātu, nepieciešams 

entuziasms un radošums, jo KM, LNB, pašvaldību un citu vadošo iestāžu informācijas nodošana un 

izskaidrošana ikvienam reģiona bibliotekāram ir kā asinsrites nodrošināšana no sirds līdz pat pirkstu 

galiņiem.  

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 

finansēšanu.  

2020.gada prioritātes OCB konsultatīvajā darbā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 

ieviesto ārkārtējo situāciju valstī, bija reģiona bibliotekāru konsultēšana par mainīgo situāciju nozarē. 

Sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos dokumentos un vadoties no KM un LNB ieteikumiem, 

epidemioloģiski drošu darba apstākļu nodrošināšanai bibliotēkās, iespējami ātri reaģējām un 

palīdzējām izprast bibliotēku darbības īstenošanu arī reģiona vietējas nozīmes bibliotēkām, lai tās 

spētu turpināt darbu sarežģītajos apstākļos. 

Ļoti aktuāla, lai gan, iesākumā, salīdzinoši sarežģīta bija profesionālās pilnveides pasākumu 

organizēšana – apmācības, semināri un konsultācijas, kā arī praktiska palīdzība darbā ar BIS ALISE 

publiskajās un skolu bibliotēkās. Ikdienas darbā tika turpināta arī skolu bibliotēku darbinieku 

konsultēšana bibliotekārā darba procesos. Lai šie procesi noritētu veiksmīgāk, OCB sadarbojas arī ar 

skolu direktoriem. Ievērojams skaits konsultāciju tiek sniegtas saistībā ar datu ievadi Kultūras kartē. 

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. 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29094446.pdf
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2020.gadā tika nodrošinātas arī individuālas apmācības un prakses vietas 3 praktikantiem (2 – OCB, 

1 – Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēkā), kuri mācījās bibliotēku jomas zinības, 2 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 iegūt praktiskās iemaņas teorētiski apgūtajās zināšanās. Vairāk info: 

http://www.ocb.lv/2020/07/ogres-centrala-biblioteka-nodrosina-profesionalas-kvalifikacijas-praksi/  

 

52.att. OCB ieradusies praktikante no Tīnūžiem, kura apgūst bibliotekāra profesiju LKA LKK 

Citāti no praktikantu atskaitēm: 

“Uzskatu OCB pavadīto prakses laiku par jēgpilnu, saturīgu un lietderīgu. Esmu izgājusi cauri visiem 

publiskās bibliotēkas bibliotekāra darba posmiem, atbilstoši prakses programmas prasībām, ne tikai 

praktiski darbojoties, bet arī diskutējot ar profesionāļiem un savienojot lekcijās apgūto materiālu ar 

reālo dzīvi. Tiku pie skaidrības par to, kā ir noorganizēta bibliotēkas darba ikdiena, kas un par ko ir 

atbildīgs, kā notiek lasītāju apkalpošana, krājuma pārvaldīšana, jaunieguvumu iegāde, iespieddarbu 

norakstīšana un citi procesi. Savām acīm pārliecinājos, ka bibliotekāram tiešām jābūt universālajam 

kareivim, kas spēj gan visādas uzziņas sniegt, gan tikt galā ar agresīvu klientu, gan ievilināt bērnus 

grāmatu pasaulē. Prakses laikā esmu ieguvusi zelta vērtu pieredzi, kuru noteikti izmantošu savās 

profesionālajās gaitās”. 

“Manuprāt, man bija izcila prakses vieta, tās laikā varēju gūt iemaņas dažādos bibliotekāra darba 

aspektos. Tā kā praksi apguvu reģiona galvenajā bibliotēkā, tad šeit varēja just (tāpat kā LNB), ka 

bibliotekārēm ir specializācija – novadpētniecība, darbs ar metadatu veidošanu, darbs ar bērniem, 

darbs ar lasītāju apkalpošanu (abonements), uzziņu darbs, grāmatu labošanas darbs. Šī specializācija 

http://www.ocb.lv/2020/07/ogres-centrala-biblioteka-nodrosina-profesionalas-kvalifikacijas-praksi/
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arī palīdzēja padziļinātāk apgūt katru no šiem darbiem. Papildus tam, divas dienas pavadīju, 

darbojoties OCB filiālēs pagastos, kur iepazinos ar bibliotekāra darbu viena cilvēka bibliotēkā.”  

Pārskata periodā mērķtiecīgi tika plānoti profesionālās pilnveides pasākumi visa Ogres reģiona 

bibliotekāriem, diemžēl, daudzus no tiem bijām spiesti atcelt, martā un oktobrī – pat pēdējā brīdī. 

Tomēr, pieņemot jaunos izaicinājumus, tika gūta arī jauna pieredze attālinātajā saziņā ar reģiona 

bibliotēkām un tiešsaistes nodarbību īstenošanā.  

11.jūnijā tiešsaistes platformā Zoom attālināti tika īstenots pirmais seminārs Ogres reģiona bibliotēku 

speciālistiem un tajā piedalījās 22 bibliotekāri, daļai no viņiem šī arī bija pirmā pieredze dalībai 

pasākumā attālināti. Neskatoties uz to, ka daudzām bibliotēkām vēl nebija iegādātas web kameras un 

ekrānā bija redzams tikai kolēģa vārds, bibliotekāri ļoti pozitīvi novērtēja šādu semināra formu, kas 

gan rada daļēju klātbūtnes iespaidu, gan pilnveido tehnoloģiju lietošanas prasmes,kā arī taupa laiku 

un naudu, kas tiek patērēts, dodoties uz klātienes pasākumiem. Vairāk: 

http://www.ocb.lv/2020/06/seminara-ogres-regiona-biblioteku-specialistiem-3/  

 

53.att. Ekrānšāviņš no Ogres reģiona bibliotekāru tiessaistes semināra 11.06.2020. 

3.decembrī Ogres reģiona bibliotekāri tikās tiešsaistes platformā Zoom, lai iepazītu rīka Canva.com 

darbības principus un iespējas: tas palīdz veidot dažādus vizuālos prezentācijas materiālus gan 

drukātā, gan digitālā formātā, kas ir īpaši svarīgi ierobežotas klātienes piekļuves laikā. Otrajā 

nodarbībā, kas notika 10.decembrī, tika izskatīti neskaidrie jautājumi un veikts neliels praktiskais 

uzdevums. Vairāk: http://www.ocb.lv/2020/12/ogres-regiona-bibliotekari-apgust-canva-lietosanu/  

17. tabulā pārskatāmi redzams OCB kā RGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu 

apkopojums 2020.gadā. 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  27.02. 

2020. 

Ogre Ogres CB 2019.gads Ogres 

reģiona bibliotēkās; 

Jāņa Petera daiļrade 

latviešu literatūrā un 

vēsturē 

34 4 

http://www.ocb.lv/2020/06/seminara-ogres-regiona-biblioteku-specialistiem-3/
http://www.ocb.lv/2020/12/ogres-regiona-bibliotekari-apgust-canva-lietosanu/
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2.  11.06. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB Iepazīšanās ar 

tiešsaistes platformu 

Zoom, LBB 

aktualitātes un Ogres 

reģiona bibliotēku 

pieredze un darbs 

COVID-19 pandēmijas 

laikā 

22 1 

3.  03.12. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB “Rīka Canva 

izmantošana 

publicitātes materiālu 

veidošanai” 

19 1 

4.  10.12. 

2020. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB “Rīka Canva 

izmantošana 

publicitātes materiālu 

veidošanai” 

19 1 

17.tab. OCB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Ogres reģiona bibliotekāriem 2020.gadā noorganizēti 4 semināri, OCB telpās viens un trīs – attalināti, 

izmantojot bezmaksas tiešsaistes platformu Zoom. Bibliotekāri gan atzīst, ka klātienes semināri tomēr 

ir ļoti būtiska savstarpējas pieredzes apmaiņa, kas iepriekš bieži vien netika pienācīgi novērtēta, un 

tās ļoti pietrūka šajā pandēmijas laikā. Diemžēl, izpalika arī kolektīvu saliedējošie, vienojošie un 

izzinošie izbraukuma semināri un pieredzes apmaiņas braucieni reģiona bibliotekāriem, kas ļoti 

pietrūka kolēģiem, īpaši no mazākām bibliotēkām.  

2020.gadā tika apmeklētas visas reģiona publiskās bibliotēkas. Īpaša uzmanība pievērsta darba 

organizācijai pandēmijas apstākļos, attālināto pakalpojumu nozīmei darbam ar lietotājiem, ka arī pašu 

bibliotekāru epidemioloģiskās drošības nodrošināšana. Neiztrūkstošs ir arī krājuma aktualitātes 

izvērtēšanas darbs, kas nekad nebeidzas un tajā OCB vienmēr piedāvā arī savu palīdzību.  

 

 

 

 

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 Inga Niedra, 

OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, 

OCB galvenā bibliotekāre Santa Andersone, 

OCB grāmatsējēja Liene Kābele. 

Pārskatā izmantoti OCB un reģiona bibliotēku darbinieku fotoattēli. 
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13. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 OCB pasākumi  

Kopš 2018.gada, kad OCB uzsāka īstenot pasākumu ciklu “Ogrēnieši rada un rāda”, tā ietvaros 

īstenoti 27 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, Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” 

ietvaros, kas ir veltījums Ogres pilsētas un Ogres Centrālās bibliotēkas 90 gadu jubilejai, tika realizēti 

tikai divi klātienes pasākumi: 

7.martā kafejnīcā “Pie zelta liepas” (Ogrē, Brīvības ielā 18) notika dzejas stunda “Es pavasarī ieeju 

kā mājās”, kurā Ogres literāri radošās biedrības “Sirdsdoma” autori lasīja dzeju. Pasākumā uzstājās 

flamenko deju kopa “Spārni” Santas Kasatkinas vadībā. Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos 

iepriecināja Uģis Kronbergs un Andris Šmaukstelis. Dzeju lasīja Ogres literāri radošās apvienības 

“Sirdsdoma” autori.  

    

1. un 2. att. Autoru dzejas lasījumi dzejas stundā “Es pavasarī ieeju kā mājās” 

18.jūlijā pie OCB ēkas īstenoti I.Rēdmanes 13.grāmatas “Noskaņu atspulgi” atvēršanas svētki, kuros 

dzeju no jaunā krājuma lasīja Ogres literāri radošās biedrības “Sirdsdoma” dalībnieki. Ogres Mūzikas 

skolas pedagoģe Maija Bogdanova nodrošināja muzikālo pavadījumu, izpildot dziesmas ar autores 

vārdiem. 

    

3. un 4. att. Ilgas Rēdmanes grāmatas “Noskaņu atspulgi” atvēršanas svētki 
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Sadarbībā ar Ogres literāri radošo biedrību “Sirdsdoma”, atzīmējot tās 15.gadadienu, kopā ar 

novadnieku, dzejnieku Tomu Treibergu, OCB tika rīkotas literārās meistardarbnīcas (15.februārī un 

14.martā). Pirmajā meistardarbnīcā izskanēja ogrēniešu autorlasījumi, kas tika analizēti un 

pilnveidoti. Ar padomu un ieteikumiem dalījās dzejnieks Toms Treibergs. 14.martā OCB notika 

otrā literārā meistardarbnīca, kuras ietvaros tika analizēti pēc pirmās meistardarbnīcas radītie darbi, 

kā arī pilnveidotas zināšanas un prasmes, lai literāro darbu rakstīšana veiktos vēl labāk. Literāro 

meistardarbnīcu mērķis bija izglītošanās procesa laikā nonākt pie literāri radošās apvienības 

“Sirdsdoma” 15.gadadienas kopkrājuma izdošanas, kas tika prezentēts 2020.gada rudenī. 

    

5. un 6. att. Literārā meistardarbnīca ar Tomu Treibergu 

Aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Ogres Centrālā bibliotēka aicināja savus lasītājus un bibliotēkas 

atbalstītājus iesaistīties konkursā “Grāmatu remix”. Izmantojot grāmatu nosaukumus uz 

“muguriņas”, konkursa dalībnieki tika aicināti radīt oriģinālu dzeju vai spārnotu teicienu. Konkurss 

guva lielu atsaucību bibliotēkas facebook.com profila apmeklētāju vidū. 

 

21.augustā Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) topošajā ēkā tika svinēti Spāru svētki. Jaunā būve 

top kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs – ēkā tiks izvietota ne tikai Ogres Centrālā 

bibliotēka, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. OCB direktore Jautrīte Mežjāne un 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola pasākuma laikā atzina, ka ar nepacietību tiek gaidīts 

brīdis, kad no pašreizējās šaurības varēs pārcelties uz plašajām telpām jaunajā ēkā. 
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7.att. Spāru svētki OCB jaunbūvē 

Ogres pilsētas svētku, kas noritēja ar devīzi CEĻO OGRĒ 2020, ietvaros 22.augustā OCB komanda 

piedalījās laivu parādē un “Muzikālajā pieturā” pie Ogres mūzikas skolas, kur iepazīstināja ar jauno 

bibliobusu. 

       

8. un 9. att.OCB komanda laivu parādē un pie bibliobusa 

19.septembrī pie Ogres Centrālās bibliotēkas dzejas cienītāji tikās ar vairākiem Latvijas Rakstnieku 

savienības biedriem – Aivaru Eipuru, Tomu Treibergu, Jāni Arvīdu Plaudi, Cēsu kultūras biedrību 

“Harmonija”, Jelgavas literāro biedrību, Latgales literāro biedrību “Latgales ūdensroze”. Pasākumu 

ar flamenko ritmiem iekrāsoja flamenko deju grupa Santas Kasatkinas vadībā. Ar autordziesmām 

to papildināja Dace Priedoliņa, Artis Kronbergs, Maija Bogdanova, Artūrs Mangulis. 

    

7. un 8. att. Dzejas dienas 2020, pie Ogres Centrālās bibliotēkas 

Oktobrī, Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātā Ogres novada pašvaldības projekta “Mazie 

literatūras noslēpumi” ietvaros, piedāvājām interesentiem trīs tikšanās ar mūsdienu latviešu 

autoriem.  

8.oktobrī Ogres Centrālā bibliotēka aicināja ikvienu interesentu uz tikšanos ar rakstnieci – romānu 

“Melanholiskais valsis. Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību”, “Ilgu putni ar sasietiem spārniem. 

Austras Skujiņas dzīve un kaislības”, “Dzīvības spītīgie asni” u.c. autori Maiju Krekli. Pasākums 

notika Ogres Vēstures un mākslas muzeja telpās. 

12.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni projekta ietvaros tikās ar dzejnieku, rakstnieku un 

dziesminieku Andri Akmentiņu. Vairāk info: https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/Autori  

https://www.facebook.com/Ogres-Valsts-ģimnāzija-148780365331992/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHjwYBf__GLxVdd2SjjemvkTfdGXU5YOt3NgzQuWmeg7XXGo7dCYQBROD4fb3ahK4TdOQi1lSWsnFEfMituAhwQZ3pp94T7n5kQHaeiXGntmRTuBVH7ZISozoRw9V-rwkAa6T7R_cV0M3AphZqDFNapNBHXCU_GymD7Qur776PhUI-5wyI57ZjgHcpt8KgggiSjhAy_MEEZzQho7vziI6nyAoB97kddbOczyhcOWfhrJ1wxJFaIT099hTy9Gbbt8NqGbbYg8Q0evwqjwfOz1uSaBCQz7xbgCkA99TC2AwaApC41TJuBVE&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/posts/2493899974233398/
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27.oktobrī Ogres Vēstures un mākslas muzeja telpās notika tikšanās ar rakstnieci – romānu “Kur 

sarkanas ogas auga”, “Saule špagas asmenī”, “Mēnesstars pār jūru” u.c. autori Daci Priedi. Šo 

pasākumu interesenti apmeklēja sejas maskās, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus COVID-

19 izplatības mazināšanai. 

    

9. un 10. att. tikšanās ar Maiju Krekli un Daci Priedi 

Valsts svētku mēnesī Ogres Centrālā bibliotēka piedāvāja saviem lasītājiem, bibliotēkas 

atbalstītājiem un ikvienam ogrēnietim iesaistīties fotokonkursā “Latvija manā grāmatu plauktā”. 

Aicinājām lasītājus ieskatīties savā grāmatu plauktā vai arī paņemt grāmatas bibliotēkā un radīt 

noskaņu foto ar domu par Latviju.  

 

Atsaucoties Ogres novada Sociālā dienesta un Lienes Vaskānes aicinājumam atbalstīt labdarības 

akciju SHOE BOX 2020, Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs sarūpēja 12 noderīgas un sirsnīgas 

Ziemassvētku dāvaniņas tiem, kuri ir vientuļi vai kuriem nepieciešama īpaša uzmanība. 
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Gan abonementā, gan lasītavā tika veidotas tematiskās izstādes. 2020.gadā OCB atsaucās LTV1 

raidījuma “Literatūre” aicinājumam, izveidot bibliotēkā plauktu grāmatām, par kurām runāts 

raidījumā. Vietas ierobežojumu dēļ, izveidota tikai izstāde, nevis atsevišķs plaukts. Taču ikviens tika 

aicināts apskatīt grāmatu plaukta izstādi, lasīt raidījumā pieminētās grāmatas vai saņemt lasīšanai 

mājās. 
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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.  

Diemžēl, 2020.gadā visu ierasto darbu mainīja COVID-19 pandēmija. Gada sākumā vēl nevarēja 

nojaust, ka šī vīrusa izplatība krasi mainīs arī bibliotēku darbu. Martā Latvijas valdība izsludināja 

ārkārtējo epidemioloģisko situāciju un pakalpojumu sniegšana Latvijas bibliotēkās tika ierobežota, 

bet 16.martā tika pārtraukta lasītāju apkalpošana klātienē visās Latvijas publiskajās bibliotēkās.   

OCB no 16.marta turpināja darbu, nodrošinot attālinātu lietotāju apkalpošanu un konsultāciju 

sniegšanu informācijas ieguvei. Grāmatas lietotājiem klātienē netika izsniegtas, bet iepriekšējā laika 

periodā izsniegtās grāmatas un žurnālus bibliotēkas lietotāji nodeva grāmatu nodošanas iekārtā pie 

bibliotēkas ieejas. Izņemot nodotos izdevumus no iekārtas, tie tika ievietoti karantīnā. Sākotnēji 

izdevumu karantīnas termiņš bija 7 dienas, vēlāk, balstoties uz ārzemju pētījumiem, LNB speciālisti 

ieteica nodotajiem izdevumiem piemērot 72 stundu karantīnu. 

Arī OCB lasītava un tās pakalpojumi no16.marta lietotājiem nebija pieejami. Bibliotēkas mājas lapā 

informējām savus lietotājus par izmaiņām apkalpošanas procesā un par attālināti pieejamo 

pakalpojumu klāstu #Ēkultūra. Pieauga to bibliotēkas lietotāju skaits, kuri vēlējās lasīt grāmatas e-

grāmatu bibliotēkā 3td.lv un attālināti pieprasīja autorizācijas datus.  

No 10.jūnija OCB atsāka lasītāju apkalpošanu klātienē. Bibliotēkas lietotāji varēja saņemt visus 

bibliotēkā pieejamos pakalpojumus, ievērojot MK noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”: distances ievērošana, nedrūzmēšanās, roku 

dezinfekcija  un laika ierobežojums, lietojot datorus lasītavā. No 10.jūnija vairs neturpinājām  

piedāvāt grāmatu apmaiņu plauktā “Lasītājs Lasītājam”. 

Ieviesto ierobežojumu ievērošana būtiski ietekmēja visus bibliotēkas darba pamatrādītājus. Atskaites 

periodā bibliotēkā samazinājās reģistrēto lietotāju skaits, kas, savukārt, izraisīja apmeklējuma un 

izsnieguma rādītāju samazinājumu. 
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1.att. OCB reģistrēto lietotāju dinamika 2018., 2019. un 2020.gadā. 

Reģistrēto lietotāju skaits 2020.gadā samazinājies par 1564, kas izskaidrojams ar bibliotēkas fizisko 

nepieejamību lietotājiem pavasarī un arī gada beigās, saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Reģistrēto 

lietotāju skaita samazinājums attiecīgi negatīvi ietekmējis arī bibliotēkas apmeklējumu un 

izsniegumu skaitu. 

 

3.att. OCB apmeklējumu skaita dinamika 2018., 2019. un 2020.gadā 

2020.gadā OCB tika reģistrēti tikai 23322 apmeklējumi, kas ir par 9689 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

Tas skaidrojams ar to, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bibliotēka vairāk kā trīs 

mēnešus nebija pieejama lietotājiem klātienē un arī, atverot bibliotēku durvis apmeklētājiem, bija 

jārēķinās ar dažādiem laika un rīcības ierobežojumiem. Apmeklējuma samazinājumu ietekmēja arī 

fakts, ka kopš marta, sakarā ar ārkārtējo epidemioloģisko situāciju, lasītājiem vairs nebija pieejams 

plaukts “Lasītājs – Lasītājam”, kas bija ļoti iecienīts bibliotēkas lietotāju vidū. Iepriekšējā gadā 

reģistrēti 1563 šī plaukta apmeklējumi. 

 

2018. 2019. 2020.

35944 33011
23322

Apmeklējums

2018.
2019.

2020.

5422
5421

3857

Reģistrēto lietotāju skaits
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4.att. OCB izsniegumu skaita dinamika 2018., 2019. un 2020.gadā 

Izdevumu izsniegums bibliotēkā arī ir samazinājies. 2020.gadā tas ir par 24848 eksemplāriem 

mazāks, salīdzinot ar 2019.gadu. Darba pamatrādītāju skaitļu samazinājums ir atkarīgs arī no tā, ka 

lasītāju apkalpošanas nodaļas struktūrvienība – bibliobuss, gada beigās ieguva  filiālbibliotēkas 

statusu, un šie pamatrādītāji tiek uzskaitīti atsevišķi un vairs nesastāda daļu no OCB darba rādītājiem. 

2020.gada 1.decembrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss tika reģistrēts LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēku reģistrā kā Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka un, līdz ar to, sniedz 

atsevišķu pārskatu par savu darbu.  

2.Uzziņu un informācijas darbs  

OCB lietotāju bibliotekārā apkalpošana notiek abonementā un lasītavā,  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.  

Paralēli grāmatu izsniegšanai uz mājām, OCB LAN tiek sniegtas arī uzziņas. Pārsvarā tās ir adresālās 

uzziņas, tiek sniegtas arī tematiskās uzziņas. Pārskata periodā, īpaši laikā, kad bibliotēkas nebija 

pieejamas klātienē, uzziņu darbs kļuva daudz pieprasītāks un arī sarežģītāks. Uzziņas tika sniegtas ne 

tikai klātienē, bet arī attālināti - telefoniski un ar e-pasta starpniecību. Gada laikā bibliotēkas 

lietotājiem tika sniegtas 9736 uzziņas. Uzziņu darbā izmantots Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs, 

kā arī citas elektroniskās datubāzes: Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) valsts nozīmes 

kopkatalogu, LNB digitālo bibliotēku, datubāzes letonika.lv un news.lv. 

Izmantojot uzziņu sniegšanā datubāzes, kas ietver pilnus tekstus, piemēram news.lv, lietotājiem uz e-

pastu tika nosūtīta ne tikai bibliogrāfiskā informācija, bet arī rakstu pilnie teksti. 

Ikdienas uzziņu darbs lasītavā visbiežāk saistītas ar digitālo vidi, tai skaitā, e-pakalpojumiem. 

Elektrības skaitītāju rādītāju paziņošana un iesniegumu nosūtīšana elektrum.lv, gada ienākumu 

2018.
2019.

2020.

75043
68042

43194

Izsniegums
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deklarāciju iesniegšana VID, kā arī elektronisko darba grāmatiņu reģistrācija, avio biļešu reģistrācija 

un printēšana, konsultācijas e-paraksta lietošanā pašlaik ir bibliotekāra darba ikdiena. 

OCB LAN lasītavā darbu turpina Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kura darbību 

koordinē LR Ārlietu ministrija. ESIP paplašina un padziļina bibliotēkas apmeklētāju informētību par 

ES. Covid-19 pandēmija gan ievieš savas korekcijas arī komunikācijas jomā par ES. Lai paaugstinātu 

savu profesionālo kompetenci ESIP punkta darbiniece Elita Juberte piedalījās divos tiešsaistes 

forumos: 

 28.04.2020. tiešsaistes platformā ZOOM norisinājās ES informācijas sniedzēju forums “Eiropas 

izaicinājumi”, ko organizēja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas 

Parlamenta informācijas biroju Latvijā. Forumā apspriestas tēmas: Aktuālās un plānotās 

programmas COVID-19 pārvarēšanai; Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta loma COVID-19 

krīzes ierobežošanai un pārvarēšanai; Eiropas vērtības krīzes un pēckrīzes situācijās; Aktuālie 

jautājumi un izaicinājumi stratēģiskajā komunikācijā, par kurām runāja EP deputāte Inese Vaidere, 

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, NATO Stratēģiskās komunikācijas 

izcilības centra Stratcom direktors Jānis Sārts, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits 

u.c.; 

 02.11.2020. tiešsaistes vietnē ZOOM notika ES informācijas sniedzēju forums “Jaunā realitāte”, 

ko arī organizēja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamenta 

informācijas biroju Latvijā. Apspriestās tēmas: Latvijas iespējas un izaicinājumi saistībā ar ES 

daudzgadu budžetu; Eiropas atveseļošanas plāns; Latvijas un ES lēmumu saistība; Ārpolitikas 

aktualitāšu jaunā realitāte; COVID-19 radītā jaunā realitāte.  

Regulāri informējām lietotājus par jaunieguvumiem, publicējot attiecīgu informāciju bibliotēkas 

mājas lapā, kā arī piedāvājot interesentiem iepazīties ar jauno grāmatu sarakstiem papīra formātā, kas 

vecāka gadagājuma apmeklētājiem ir ērtāki un pierastāki. Abonementā gada laikā bija skatāmas 18 

plauktu izstādes, kas popularizēja bibliotēkas krājumā esošas grāmatas. 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 1101 929 665 

News 1986 992/6 476/110 

1.tab.OCB pieejamo datubāzu izmantojuma dinamika 2018. , 2019. un 2020.gadā. 

Datubāzu izmantošanas rādītāji ir kritušies, kam par iemeslu bija ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-

19 pandēmiju, kad bibliotēkas lasītavas datori nebija pieejami bibliotēkas lietotājiem, jo Lursoft 

laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir pieejama tikai no datoriem ar bibliotēkas IP adresēm. 

http://www.news.lv/
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Pieauga attālināto datubāzes Letonika.lv klientu aktivitāte. Lietotāji izmantoja datubāzi no mājas 

datoriem, saņemot no bibliotēkas lietotājvārdu un paroli. 2019.gadā tie bija tikai 6 skatījumi, 

2020.gadā attālināto skatījumu skaits datubāzē letonika.lv pieauga līdz 110 skatījumiem.  

Februārī Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbībā ar starptautisko bezpeļņas organizāciju 

EIFL, programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, piedāvāja Ogres 

Centrālās bibliotēkas lasītājiem pieeju IMF eLibrary datubāzei bez maksas. Statistikas dati par 

datubāzes izmantošanu, diemžēl, nav pieejami. 

No marta sākuma līdz jūnija vidum OCB lietotājiem bija pieejamas vairākas e-grāmatu datu bāzes 

krievu un angļu valodā: BiblioRossica, BiblioPlanet un Non-fiction library. Bezmaksas datu bāzu 

izmantošana tika nodrošināta sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru. Septiņiem 

bibliotēkas lietotājiem tika piešķirti autorizācijas dati un tika fiksēti 33 dokumentu skatījumi. 

3.Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Ierobežojumi, kas  2020.gadā bija saistīti ar ārkārtējo epidemioloģisko situāciju, ietekmēja arī 

Digitālās nedēļas gaitu - nevarēja notikt jau saplānotie un izsludinātie izglītojošie pasākumi par 

pieejamajiem pakalpojumiem digitālajā vidē. 

Ārkārtējā situācija, savukārt, veicināja attālināto pakalpojumu attīstību. Pieauga autorizēto lietotāju 

skaits, īpaši to, kuri vēlējās lasīt grāmatas 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā. Ļoti bieži lietotāji nesaprata, 

kā reģistrēties e-grāmatu bibliotēkā. Sākotnēji bibliotekāri sniedza konsultācijas pa telefonu. Vēlāk 

tika izstrādāta instrukcija reģistrācijas procesam 3td.lv. Šo instrukciju ievietojām bibliotēkas mājas 

lapā, kā arī nosūtījām e-pastā katram interesentam kopā ar autorizācijas datiem. 

Jūlijā profesionālās zināšanas bibliotēkā smēlās LNB 960 h tālākizglītības programmas “Bibliotēku 

zinības” divas studentes. OCB LAN speciālisti dalījās ar praktikantēm savā pieredzē lasītāju 

apkalpošanas jomā. 

Reģiona publisko bibliotēku bibliotekārēm telefoniski sniegtas konsultācijas par BIS ALISE 

Cirkulācijas moduļa izmantošanu. Īpaši tas ir aktuāli gada sākumā, kad no sistēmas jāizgūst statistikas 

dati par lasītāju apkalpošanu. Īstenotas arī konsultācijas par SBA moduļa izmantošanu. 

OCB pagaidu ēkas ierobežotās platības dēļ, kā arī novecojušās datortehnikas dēļ, vairs nenotiek  

senioru un citu interesentu grupu apmācības datoru un interneta lietošanā. Laikā, kad to drīkstēja 

darīt, tika īstenotas individuālas konsultācijas lasītavā, ja klientam, strādājot ar datoru, pietrūka 

zināšanu veikt darbības e-vidē. 

4.Autorizētie lietotāji 

2020.gadā ieviestie ierobežojumi bibliotēku apmeklēšanā klātienē veicināja aktīvāku attālināto 

pakalpojumu izmantošanu BIS ALISE. Pārskata periodā Ogres reģiona bibliotēku elektroniskajā 

kopkatalogā tika reģistrēti 2020 lietotāji, kas ir par 495 lietotājiem vairāk nekā 2019.gadā. Tai skaitā 

1390 autorizētie lietotāji bija aktīvi ne tikai e-vidē, bet arī klātienē apmeklēja novada publiskās un 
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mācību iestāžu bibliotēkas. Šo lietotāju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 

415. Kopumā elektroniskajā kopkatalogā veikti 2292 attālināti grāmatu pasūtījumi, kas ir par 792 

pasūtījumiem vairāk nekā 2019.gadā. Iespēju pasūtīt grāmatas attālināti izmantoja 232 lietotāji. 

Arī OCB lietotāju skaits, kuri izmantoja autorizācijas datus, palielinājies. 2020.gadā 673 OCB 

lietotāji aktīvi izmantoja autorizācijas datus, kas ir par 123 lietotājiem vairāk nekā 2019.gadā. 163 no 

tiem izmantojuši iespēju attālināti pasūtīt grāmatas no OCB krājuma. 2019.gadā grāmatas attālināti 

pasūtīja tikai 120 OCB lietotāji. 2020.gadā no bibliotēkas krājuma attālināti tika pasūtīti 1577 

eksemplāri, kas ir par 417 vairāk nekā 2019.gadā. 

2020.gadā autorizācijas dati tika piešķirti 324 OCB lietotājiem, salīdzinājumam, 2019.gadā – 123 un 

2018.gadā – 83 bibliotēkas lietotājiem pirmo reizi piešķirti autorizācijas dati. Lietotāju skaita 

pieaugumu, kuri izmantoja autorizācijas datus, veicināja ar COVID -19 saistītā ārkārtējā situācija. 

Lasošie cilvēki vēlējās turpināt lasīt, neskatoties uz to, ka bibliotēkas krājums klātienē tiem nebija 

pieejams un izmantoja iespēju saņemt autorizācijas datus, lai būtu iespēja attālināti pasūtīt grāmatas, 

kā arī reģistrēties 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā.  

Pieaudzis arī virtuālo apmeklējumu skaits, īpaši OCB mājas lapai www.ocb.lv. Pārskata periodā 

bibliotēkas mājas lapa ir aplūkota 29683 reizes, kas ir par 3683 reizēm vairāk nekā 2019.gadā. Šādu 

lietotāju aktivitāti sekmēja ārkārtējā situācija, kad bibliotēka bija slēgta klātienes apmeklējumiem, 

tika meklēta aktuālā informācija par attālinātājiem pakalpojumiem, par izmaiņām darba laikā, kā arī 

kontaktiem saziņai ar bibliotēku. 

5.Iekšzemes SBA 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 62 51 44 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 296 358 256 

2.tab.OCB lietotājiem sniegto SBA pakalpojumu dinamika 2018., 2019. un 2020.gadā. 

Lai cik liels un kvalitatīvs nebūtu bibliotēkas krājums, nav iespējams nokomplektēt to tādā mērā, lai 

apmierinātu visus bibliotēkas lietotāju daudzveidīgos pieprasījumus. Ārkārtējā situācija nespēja 

ietekmēt lasītāju interesi par grāmatām, starp kurām bija arī tādas, kas nebija OCB bibliotēkas 

krājumā. Lai nodrošinātu šos lasītāju pieprasījumus, tika izmantots Starpbibliotēku abonementa 

(SBA) pakalpojums, kas deva iespēju pasūtīt 44 lasītājiem nepieciešamās grāmatas no citām 

bibliotēkām. Mācoties attālināti, lasītāji - studenti pieprasīja grāmatas, kas bija pieejamas tikai LNB 

krājumā. 2020.gadā no LNB krājuma pasūtītas 7 grāmatas, ne tikai studijām, bet arī Ogres Vēstures 

un mākslas muzeja speciālistu vajadzībām. Pārējās 37 grāmatas pasūtītas no Ogres reģiona 

bibliotēkām. 

http://www.ocb.lv/
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Par 132 vienībām samazinājies uz citām reģiona bibliotēkām  SBA kārtā izsniegto eksemplāru skaits.  

Arī šī rādītāja samazinājumu noteikti ietekmēja ārkārtējā situācija, kad OCB grāmatu krājums nebija 

pieejams, jo bibliotēka bija slēgta. 

6.Problēmas un to risinājumi. 

Laikā, kamēr bibliotēka atrodas pagaidu telpās, galvenā problēma ir krājuma pieejamība un lietotāju 

pieprasījumu izpildes operativitāte. Tas saistīts gan ar ieilgušo Covid-19 pandēmiju un grāmatu 

atrašanos karantīnā, gan arī ar šī brīža OCB telpu nelielo platību un krājuma izvietojumu. Krājums 

izvietots divās krātuvēs un dažreiz lietotājam nepieciešamo grāmatu iespējams piegādāt tikai 

nākamajā darba dienā.  

Risinājums sagaidāms 2021.gadā, kad apmeklētājiem durvis vērs jaunā OCB ēka ar pietiekošu telpu 

platību un optimālu krājuma izvietojumu. Svarīgākais, lai dzīve atgriežas normālās sliedēs, tad arī 

tiks atrisinātas citas problēmas. 
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Pielikums Nr.3 OCB IRAN darba pārskats 
 

OCB krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2020.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 tika nodrošināta pieeja reģiona bibliotēku krājuma kopkatalogam un datu 

bāzēm. 

OCB krājums uz 01.01.2021. ir 68 695 eksemplāri. To izmanto arī reģiona bibliotēkas, tāpēc 

iegādājamies tādas grāmatas, kuras būs noderīgas arī citām bibliotēkām, piemēram: “Latvijas 

diplomātijas gadsimts”, “Satversmes tiesas procesa tiesības”, “Latvijas mūzika renesansē”, “Dekors 

Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā”, “Tikumu metafiziskais pamatojums”, “Cilvēku tirdzniecībā 

cietušo personu atpazīšana un identificēšana” u.c. Dārgākais pirkums – “Dzimtu ģerboņi mūsdienu 

Latvijā, 2000-2020”. Par jaunieguvumiem regulāri tiek sniegta informācija OCB mājas lapā. OCB 

abonementā ir mape ar jaunieguvumu sarakstiem, kurus lietotāji labprāt izmanto. 

OCB jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī. OCB filiāles – Ogresgala un Ciemupes 

bibliotēkas - pašas komplektē iespieddarbus reizi ceturksnī, bet Informācijas resursu attīstības nodaļa 

tos tehniski apstrādā. 

2020.gadā pirktas grāmatas i/k “Virja LK”, bāzē “Latvijas Grāmata”, Zvaigznes ABC grāmatnīcā 

Ogrē, izdevniecībā “Kontinents”, grāmatu bāzē “Janus”, Jāņa Rozes grāmatnīcā. Visvairāk izmantoti 

“Virja LK” sniegtie pakalpojumi, jo tie ir kvalitatīvi un tiek izpildīti īsos termiņos. Grāmatas tiek 

piegādātas uz bibliotēku pēc iesniegtajiem sarakstiem, bet ir arī iespēja iepazīties ar jaunāko literatūru 

un izvēlēties bibliotēkai vajadzīgo uz vietas. 

 Centrālā  

bibliotēka 

Bērnu literatūras 

nodaļa 

Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības 

līdzekļi 

990 10421.35 694 4773.53 301 2799.91 196 2003.55 

Dāvinājumi 128 561.25 66 303.44 13 65.50 39 142.08 

Projekti (VKKF, 

Bērnu žūrija u.c.) 

73 739.11 54 362.70 53 440.12 43 394.45 

Atvietotas 7 56.60 - - 6 38.88 - - 

KOPĀ 1198 11778.31 814 5439.67 373 3344.41 278 2540.08 

Periodika 

2020.gadā 

668

  

 183  381  180  

1.tab. IRAN apstrādāto grāmatu skaits 2020.gadā  

Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti un apstrādāti 2181 eksemplāri grāmatu, audiovizuālo līdzekļu 

u.c. dokumentu par summu 19 998.34 EUR, kā arī 668 žurnāli OCB LAN krājumam. Periodiskos 
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izdevumus Ciemupes, Ogresgala bibliotēkām un OCB BLN elektroniskajā katalogā reģistrē šo nodaļu 

darbinieki. 

2020.gadā dāvinājumos no privātpersonām un organizācijām saņemti un apstrādāti - 246 eksemplāri. 

Dāvinājumi, kuri saņemti no privātpersonām un organizācijām, tiek piedāvāti arī citām reģiona 

bibliotēkām vai ievietoti Apmaiņas fondā. LNB dāvinājumi tiek sadalīti starp visām reģiona vietējas 

nozīmes bibliotēkām, arī skolu bibliotēkām. 

Grāmatu atvietošana nozaudēto vietā – apstrādāti 13 eksemplāri OCB un Ogresgala bibliotēkai.  

Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir saņemti 196 eksemplāri par summu 1564.62 EUR, kas 

sadalīti reģiona bibliotēkām pēc LNB izveidotā saraksta. Uzrakstīti 15 nodošanas akti reģiona pagastu 

un 3 skolu bibliotēkām.  

2020.gadā tika saņemtas 839 grāmatas KM finansētajā projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” par summu 8085.64 EUR. LNB ļoti veiksmīgi organizēja projekta 

īstenošanu: katra bibliotēka varēja izvēlēties no pieejamā saraksta savai bibliotēkai nepieciešamās 

grāmatas. LNB izveidotā pieprasījuma tabula (Excel formātā) ļāva ļoti ātri katrai bibliotēkai atzīmēt 

vajadzīgos grāmatu nosaukumus, un uzreiz tika rēķināta arī pasūtījuma summa. Ogres reģionā katrai 

bibliotēkai tika piedāvāts atlasīt grāmatas par 385 EUR. Kopējā summa uz reģionu bija 8086 EUR. 

IRAN darbinieki operatīvi sagatavoja iesniegto tabulu kopsavilkumu – nepieciešamās grāmatas 

Ogres reģiona bibliotēkām. Novembra beigās projekta grāmatas tika nogādātas OCB un sadalītas 

katrai bibliotēkai. Ļoti veiksmīga sadarbība ar visām pilsētu un pagastu bibliotēkām un LNB 

darbiniecēm, kuras bija atbildīgas par projekta norisi. Uzrakstīti 18 nodošanas akti. Tā kā atrodamies 

pagaidu telpās un daļa krājuma atrodas citās ēkās, tad 2020.gadā nodošanas sūtījumi (no fonda uz 

fondu) netika veidoti. 

Pirms pārcelties uz pagaidu telpām, krājums tika plānveidīgi pārskatīts - atlasīta saturā novecojusī un 

nolietotā literatūra, tāpēc 2020.gadā norakstītas tikai nolietotas grāmatas OCB LAN – 393 eks., no 

tiem 48 žurnāli, BLN 521 eks. Filiāles norakstīšanas sūtījumus elektroniskajā katalogā veido pašas, 

bet IRAN noformē aktus iesniegšanai novada grāmatvedībā. 2020.gadā norakstīti: 

 Ciemupes bibliotēkā – 515 eksemplāri 

 Ogresgala bibliotēkā – 279 eksemplāri 

Apmaiņas fonda krājums no 2019.gada augusta ir novietots vienā no krātuvēm - sapakotā veidā, tāpēc 

izmantots ļoti minimāli, ar jaunām grāmatām nav papildināts. 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

16518 16385 17285 

t. sk. grāmatām 14067 13900 15195 

t. sk. bērnu grāmatām 2955 2924 3472 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2451 2485 2090 
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Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

0.68 0.66 0.69 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

16518  16385 17285 

2.tab. OCB(CB + BLN + Buss) krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Ogres novada pašvaldības finansējums ir 0.69 EUR uz vienu Ogres pilsētas iedzīvotāju. Pieaugums 

ir minimāls, tomēr nedaudz lielāks kā 2019.gadā (0.68 EUR). Finansējums uz vienu lietotāju ir 4.30 

EUR. Pēdējos gados tendence krājuma finansējumam ir stabila un ar augšupejošu līkni. OCB ir 

iespēja regulāri papildināt krājumu ar jaunieguvumiem. Varam iegādāties arī grāmatas vairākos 

eksemplāros, lai mazinātu pieprasījuma rindas. 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 3097 2702 2854 

t. sk. grāmatas 2133 1809 1969 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 303 277 326 

t. sk. bērniem (+periodiskie izd.) 653 557 625 

Izslēgtie dokumenti 4236 7219 914 

Krājuma kopskaits 73527 66755 68695 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.9 2.0 1.33 

Periodisko izdevumu apgrozība 7.7 8.7 3.14 

3.tab. OCB(CB + BLN + Buss) Krājuma rādītāji 

Krājuma apgrozījuma kritums ir saistīts ar epidemioloģisko situāciju valstī. OCB LAN no 

ienākošajiem iespieddarbiem atskaites gadā 67% bija daiļliteratūra. Nozaru literatūrā vairāk krājums 

papildināts vēsturē un  sabiedriskajās zinātnēs, lietišķajās zinātnēs, medicīnā, mākslā. Mazāk par 

desmit eksemplāriem iepirkti iespieddarbi par sportu, matemātiku un dabaszinātnēm. 20% no 

iegādātās literatūras ir svešvalodās, pārsvarā – krievu un angļu valodās. Grāmatu iepirkums ir cieši 

saistīts ar izdevniecību piedāvājumu. 2020.gadā ļoti plašs bija pašu autoru izdevumu klāsts – tos 

pirms iegādes rūpīgi izvērtējam.  

BLN visvairāk ir pirktas grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem – 66.7% 

(2019.gadā - 59%) no jaunieguvumiem; daiļliteratūra – 25,9% (2018.g. 17.8%). Krājums papildināts 

arī ar nozaru literatūru: vispārīgā nodaļa – 1.35%, sabiedriskās zinātnes – 1.1%, matemātika un 

dabaszinātnes – 0.5%, lietišķās zinātnes – 0.61%, lauksaimniecība – 0.24%, māksla – 1.35%, sports – 

0.12%, valodniecība - 0.5%, literatūrzinātne – 0.12%, vēsture – 1.47%. 15.4% no jaunieguvumiem ir 

svešvalodās. 

Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs. 

2020.gada 2.janvārī elektroniskajā katalogā ir 80 996 (+2142), no tiem ierakstu skaits ar 

eksemplāriem Ogres Centrālajā bibliotēkā – 61 008 (+1212). 

Izveidoti MARC ieraksti 531 

Importēti MARC ieraksti 999 

Rediģēti ieraksti 17296 

Apstrādāti eksemplāri 3511 

Apstrādāti eksemplāri rekataloģizācijā 27 
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Izveidoti autoritatīvie ieraksti 1 

Importēti autoritatīvie ieraksti 348 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 260 

Izmaiņas EIG 13937 

Izveidotas anotācijas 12245 

Rediģētas anotācijas 3864 

Norakstīti izdevumi 966 

Norakstīti eksemplāri  949 

Komplektēšanā fondu iekšējā kustība 0 

Komplektēšanā atskaites izveidotas 39 

4.tab. 2020.gadā elektroniskajā kopkatalogā IRAN veiktās darbības. 

Daudz laika veltīts ierakstu rediģēšanai: mainīti un laboti plauktu indeksi, izveidoti jauni tematisko 

plauktu nosaukumi BLN krājumam, kas palīdzēs vieglāk orientēties krājumā. Ogres reģiona 

bibliotēku Elektroniskais katalogs tika pilnveidots, pievienojot attēlus ar ieskenētajiem grāmatu 

vākiem un pievienojot anotācijas. Šis darbs padarīja katalogu vizuāli pievilcīgāku lietotājiem, kā arī 

palīdzēs pašiem bibliotekāriem. 

2020.gadā visas Ogres reģiona bibliotēkas, kuras strādā ar BIS ALISE, saņēmušas un apstrādājušas 

32 809 eksemplārus (no tiem, 10 024 žurnālus) par summu 185 335.58 EUR, no tiem visvairāk : 

Ikšķiles vidusskolas bibliotēka 2449 eksemplārus  par summu 18 353.42 EUR ; 

Ogres 1.vidusskola 1566 eksemplāri par summu 16 065.19 EUR ; 

Ogres Centrālā bibliotēka 1832 eksemplāri par 11 778.31 EUR ; 

Ogres Valsts ģimnāzija  1443 eksemplāri par 13 397.54 EUR ; 

Tīnūžu bibliotēka 1180 eksemplāri par 5304.39 EUR ; 

Suntažu bibliotēka 1144 eksemplāri par 4559.69 EUR ; 

Jumpravas bibliotēka 1018 eksemplāri par 4081.55 EUR. 

Vismazāk - Tomes bibliotēka par 1335.69 EUR un Mazozolu bibliotēka par 1504.54 EUR. 

Novadpētniecības datu bāzē ir 29 524 (+ 1775) ieraksti. 2020.gadā turpinājām pārskatīt materiālus 

novadpētniecības mapēs un salīdzināt ar aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē. Elektroniskajā 

katalogā izveidoti apraksti un piešķirti svītrkodi 122 (+24) novadpētniecības mapēm. 2021.gadā būtu 

jāizveido apraksti visām Novadpētniecības mapēm. 

Autoritatīvo ierakstu datu bāzē ir 11581 (+397) ieraksti. 

Ogres reģiona skolu bibliotēkas. 

Ar BIS ALISE reģionā nestrādā Madlienas vidusskolas, Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, 

Mazozolu, Meņģeles, Ķeipenes pamatskolu, Jumpravas speciālās internātpamatskolas 

bibliotēkas. Iespējams, ka tās arī nesāks darboties BIS ALISE, jo bibliotekāru slodze ir minimāla, 

audzēkņu skaits neliels. Izņēmums ir Madlienas vidusskola, kurā mācās 206 1.-12.klašu skolēni. 
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Bibliotekāre ir izgājusi apmācību kursu OCB, bet BIS ALISE nestrādā, jo nav uzstādījuma no skolas 

vadības puses. 

Suntažu internātskola darbu 2020./2021. mācību gadā vairs neuzsāka. Krājumu pārskatīja Suntažu 

pagasta bibliotēkas vadītāja un Suntažu vidusskolas bibliotekāre. Tika atlasītas grāmatas, kuras būtu 

nepieciešamas viņu bibliotēku krājumu papildināšanai, pārējie eksemplāri tiks norakstīti un 

bibliotēkas dati tiks izdzēsti no BIS ALISE. 

Nomainījies bibliotekārais darbinieks Jumpravas pamatskolā, kuram sniegtas konsultācijas darbam 

ar BIS ALISE. 

Bibliotēka 

 

Nav BIS 

ALISE 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Krājums 

2020.gadā 

Rekataloģizēts 

% 

Ogres novads     

Ogres Valsts 

ģimnāzija 

 X 31232 100% 

Ogres sākumskola  X 20605 100% 

Ogres tehnikums  X 31670 100% 

Jaunogres vsk.   38438 45,3% 

Ogres 1.vsk.   45675 72.2% 

Ogresgala pamatsk.   7562 46,3% 

Madlienas vsk. X  15233 0% 

Suntažu internātsk.   Likvidēta 

2020.gadā 

0% 

Suntažu vsk.  X 12115 100% 

Filiāle Lauberē X  0 0% 

Ķeipenes pamatsk. X  6384 0% 

Taurupes pamatsk. X  6480 0% 

Filiāle Mazozolos X  2137 0% 

Filiāle Meņģelē X  1498 0% 

Lielvārdes novads     

Lielvārdes vsk.  X 17203 100% 

Lielvārdes pamatsk.  X 11233 100% 

Jumpravas pamatsk.  X 6012 100% 

Valdemāra pamatsk. X  1456 0% 

Lēdmanes pamatsk. X  6201 0% 

Ikšķiles novads     

Ikšķiles vsk.  X 28244 100% 

Tīnūžu sākumsk.   4909 99% 

Ķeguma novads     

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskola 

 X 15871 100% 

Birzgales pamatsk. X  6139 0% 

KOPĀ:   316 297  

5.tab. Darbs ar BIS ALISE Ogres reģiona skolu bibliotēkās 

Metodiskais darbs. 

Nodaļas darbinieki sniedza konsultācijas pilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem par krājuma 

veidošanas un organizēšanas jautājumiem, UDK klasifikāciju, darbībām BIS ALISE moduļos – 

Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. Konsultācijas saņēma Jumpravas pamatskolas, 
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Ogres 1.vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ogres tehnikuma bibliotekāres. Pēc pieprasījuma tika 

veidoti apraksti elektroniskajā katalogā. 

2020.gadā tika veikta krājumu inventarizācija Lauberes pagasta bibliotēkā. Sniegtas konsultācijas 

Suntažu bibliotēkai inventarizācijas akta sastādīšanā. 

Pagājušajā gadā nodaļas darbinieki piedalījās seminārā krājuma komplektēšanas speciālistiem, kuru 

organizēja LNB, kā arī citos profesionālās pilnveides pasākumos, pieredzes apmaiņas braucienos. 

Aizpildījām aptaujas anketas (3), kuras bija iesūtījuši studenti saviem kursa darbiem. 

2020.gadā OCB bija 2 praktikantes no LNB, kuras tika apmācītas visiem bibliotekārā darba 

procesiem, kas saistīti ar Informācijas resursu attīstības nodaļu. Darboties bija sarežģītāk nekā parasti, 

jo bija jāplāno darbības diviem praktikantiem vienlaicīgi.   

IRAN vadītāja piedalījās sapulcē, kurā tika apspriests bibliotēkai nepieciešamās telpas plānojums 

Ogres ģimnāzijas jaunbūvē. Tika ņemti vērā ieteikumi par bibliotekāra darba vietas izvietojumu 

publiskajā telpā; krātuves nepieciešamību; bibliotekāra darba vietu, veicot procesus, kuri nav saistīti 

ar lietotāju apkalpošanu; par drošības vārtiem. 

Saistībā ar RFID ieviešanas plāniem OCB jaunajā ēkā - apmeklētas Jūrmalas, Jelgavas, Līvānu 

bibliotēkas un iegūta noderīga pieredze. 

Metodiskie braucieni uz reģiona pašvaldību bibliotēkām notika rudenī, kad atļāva epidemioloģiskā 

situācija valstī. 
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Pielikums Nr.4 Bibliobusa darba pārskats 

 

2020. gadā bibliobusa darba prioritāte joprojām bija apkalpot reģiona lauku iedzīvotājus pēc 

iespējas tuvāk lasītāju dzīvesvietai, veicinot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību pagastos un no 

centriem attālākās apdzīvotās vietās, paplašinot literatūras pieejamību un aktuālu domu apmaiņu starp 

lauku reģionu iedzīvotājiem. 

Pārskata periodā nozīmīgākais jaunums ir bibliobusa fonda pārcelšana uz jaunāku, mūsdienīgāku 

autobusu, kas padara pakalpojumu pievilcīgāku un ērtāku gan lietotājiem, gan darbiniekiem. Kopš 

2020.gada jūlija izdevumi tiek izsniegti elektroniski BIS ALISE. Krājuma papildināšanā pastiprināta 

uzmanība tiek pievērsta bērnu un jauniešu literatūrai. 

2020.gada 1. decembrī bibliobuss reģistrēts kā Ogres Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka. 

Covid-19 pandēmijas apstākļos darbs tika turpināts, kad to ļāva Ministru kabineta noteiktie 

ierobežojumi, tomēr periodos, kad bibliotēkām grāmatas izsniegt nebija ļauts, bibliobusa reisi 

nenotika. Tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības norādījumi, un bibliotēka ir gatava pielāgoties 

izmaiņām un strādāt pandēmijas apstākļos, lai sniegtu bibliotekāros pakalpojumus saviem lasītājiem. 

1. Vispārīgs filiālbibliotēkas raksturojums 

OCB mobilā filiālbibliotēka (bibliobuss) darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā, kur apkalpo 

lasītājus 12 pagastos. Bibliobusa darbības mērķis ir 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. Kopā Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā ik mēnesi darbība 

notiek sešos maršrutos. 

2020.gada 1. decembrī bibliobuss reģistrēts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku 

reģistrā kā Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka. Šāds solis sperts, lai ievērotu IFLA 

vienotās prasības, un bibliobusa darbība atbilstu Starptautiskās bibliotēku statistikas: LVS ISO 2789: 

2016 standarta prasībām un korekti atspoguļotu datus Latvijas un pasaules bibliotēku statistikā. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Informācija par bibliobusa kopējo finansiālo nodrošinājumu iekļauta OCB finanšu atskaitē. Šajā 

pārskatā aplūkots finansiālais nodrošinājums bibliobusa krājuma papildināšanai 2020.gadā. 

1. tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Krājuma komplektēšana 1565 1570 1736 

2020. gadā plānotais budžets bibliobusa krājuma papildināšanai bija 1500 EUR. Tāpat kā iepriekšējos 

gados, kopējais piešķirtā finansējuma apjoms bijis lielāks, nekā plānots. Kopumā finansiālais 

nodrošinājums krājuma iegādei uzskatāms par pietiekamu un vērtējams kā attīstību veicinošs. Katru 
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mēnesi iespējams iegādāties jaunus izdevumus, krājums tiek regulāri papildināts ar aktuālu literatūru, 

un lasītāji ir apmierināti ar jauno grāmatu piedāvājumu. 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums 

2020. gada vasarā bibliobusa pakalpojums piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas, kas būtiski ietekmē 

pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un kopējo lasītāju pieredzi. Rūpīgu meklējumu rezultātā, ar Ogres 

pašvaldības finansiālu atbalstu, 2020.gada martā tika iegādāts VOLVO autobuss, kas bibliobusa 

funkciju pirms tam veicis Berlīnē, Vācijā. Tas nomainījis iepriekšējo SOVAM markas autobusu no 

Francijas un ir mūsdienīgāks, ar ievērojami plašāku salonu un labā tehniskā stāvoklī. Iepriekšējais 

autobuss kavēja bibliotēkas darbu biežu tehnisku problēmu dēļ, neļaujot doties reisos vai neļaujot 

turpināt braucienu. Jaunā autobusa izmēri ļāva pārcelt uz to visu bibliobusa fonda daļu, kas tika 

glabāta krātuvē. Šobrīd viss bibliobusa fonds pieejams lasītājiem ikkatrā maršrutā un pieturvietā, un 

plauktos ir pietiekami daudz vietas jaunieguvumiem. Jaunajam autobusam ir daudz citu praktisku 

priekšrocību – tajā ir vieglāk iekāpt, durvis atveras automātiski, salons ir plašāks un gaišāks, 

lasītājiem ir iespēja apsēsties. Pirmais brauciens ar jauno bibliobusu notika 18.jūnijā. 

Jaunā autobusa iegāde mainījusi arī bibliotekāra darbu. Tā kā bibliobusā iespējams uzlādēt bezvadu 

interneta ierīci un portatīvo datoru, kopš 2020.gada 3.jūlija grāmatas uzreiz pieturvietās tiek 

izsniegtas elektroniski BIS ALISE. Darbs tiešsaistē tiek veikts ar OCB nodrošināto ASUS portatīvo 

datoru un LMT bezvadu interneta pieslēgumu. Tas atvieglo statistikas sagatavošanu, kas, līdz šim 

strādājot ar grāmatu pasītēm un formulāriem, bibliotekāram bija jāveic manuāli pēc katra reisa. Tāpat 

uzreiz iespējams pārliecināties, vai lietotājs nav konkrēto izdevumu jau lasījis, kā arī efektīvāk 

izmantot rindu sistēmu un grāmatu meklēšanu fondā. Šī iespēja uzlabo bibliobusa tēlu un padara to 

mūsdienīgāku. 

4.Personāls 

Bibliobusā strādā viens bibliotekārais darbinieks un šoferis. Kopš 2018.gada marta bibliobusa 

bibliotekāre - Santa Andersone, kurai ir profesionālā bakalaura grāds tulkošanā un 2019.gadā iegūta 

bibliotekāra profesionālā kvalifikācija. Bibliotekārei ir viena darba slodze, kas tiek sadalīta starp 

darbu bibliobusā un pienākumiem OCB. Nepieciešamības gadījumā viņu aizvieto OCB LAN vadītāja 

Gaļina Sabļina vai OCB BLN galvenā bibliotekāre Evija Mūrniece. Bibliobusa šoferis ir Dzintars 

Beitāns. 

2.tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 2020.gada 

26.augustā 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram.” Galvenās 

tēmas skar jaunākos 

5 
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pētījumus  valodniecībā, 

aktualitātes oriģinālprozā, kā 

arī kultūras norises un 

veiksmīgas darbības 

risinājumus pandēmijas laikā.  

 

2020.gadā pandēmijas dēļ apmeklēts tikai viens profesionālās pilnveides pasākums klātienē. 

Gandarījums par apmeklējumu, jo konference sagādāja iespēju satikt kolēģus no LNB, kas 2020.gadā 

bija iespējams tikai īsu laika sprīdi.  

Dalība vairākos tiešsaistes profesionālās pilnveides pasākumos: 23.aprīlī - LBB organizētajā Latvijas 

bibliotekāru 13.kongresā “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”; 23.septembrī - Vidzemes reģionālajā 

seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” par 

ilgtspējīgiem attīstības mērķiem, gūstot jaunas zināšanas par Ziemeļvalstu bibliotēku pieredzi 

dzimumu līdztiesības jautājumos un Vidzemes reģiona bibliotēku paveikto ilgtspējīgas attīstības 

veicināšanā; 20.novembrī - projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” seminārā par digitālo plašsaziņas 

līdzekļu lietošanu un tautasdziesmu nozīmi latviešu folklorā. 

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

2020.gadā lasītāji tika apkalpoti četros novadu un divos Ogres pilsētas maršrutos, katrā no tiem 

vienreiz mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 31 pieturvietā. Gada laikā 

reģistrējušies 10 jauni lasītāji, līdz ar to aktīvo lasītāju skaits pārskata periodā ir 158, par 9 vairāk 

nekā 2019.gadā. Neliela daļa lietotāju 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. 

Bibliobusa mērķis ir apkalpot lasītājus pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai, bet dažos gadījumos 

veselības problēmu dēļ lasītājiem ir grūtības atnākt līdz autobusam vai tajā iekāpt, tādēļ dažkārt 

grāmatas tiek atlasītas iepriekš vai personāls aiznes tās līdz lasītāja namdurvīm. 

Reģistrēto lasītāju apmeklējumu skaits pārskata gadā ir 1022, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā 

gadā, un katrs lasītājs bibliobusu apmeklējis vidēji 6 reizes gadā. Apmeklējuma rādītāju kritums 

skaidrojams ar 2019.gada nogalē sākušos globālo vīrusa pandēmiju, kas turpinās joprojām. Latvijā 

izsludinātās ārkārtas situācijas un valdības noteikto ierobežojumu dēļ bibliobuss nekursēja no 

2020.gada marta vidus līdz maija vidum, izlaižot kopumā 11 izbraukumus. Ir lasītāji, kuri ievēro 

piesardzību un bibliobusu apmeklē retāk arī laikā, kad grāmatu izsniegšana ir atļauta un reisi notiek.  

Grāmatu izsniegums bibliobusā 2020.gadā bija 5101, un, kā redzams 3.tabulā, izsnieguma rādītājs 

krities nebūtiski (par 0,76%), un šis rādītājs, par spīti bibliotēkas darbības pārtraukumam pandēmijas 

ierobežojumu dēļ, saglabājies līdzīgs kā 2019.gadā. Jāpiebilst, šī situācija izveidojusies tādēļ, ka 
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apmeklētāji izvēlas lielāku grāmatu skaitu, nodrošinoties ar lasāmvielu gadījumam, ja ierobežojumu 

dēļ reisi nenotiek. Pirms decembrī bibliotēkas valstī tika slēgtas apmeklētājiem, paguvām nogādāt 

grāmatas visiem lietotājiem, kas vēlējās paņemt lasāmvielu gada nogales svētku laikam, par ko bija 

gandarīta gan bibliobusa komanda, gan lasītāji. 

 3. tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 157 149 158 -5,1; 6,04 

t. sk. bērni 5 5 8 0; +60 

Bibliotēkas apmeklējums 1011 1184 1022 + 17,11; - 13,68 

t. sk. bērni 34 111 36 +226,47;-67,57 

Virtuālais apmeklējums _ _ _ _ 

Izsniegums kopā 5208 5140 5101 -1,31; -0,76 

t. sk. grāmatas 5063 4927 4930 -2,69; +0,06 

t. sk. periodiskie izdevumi _ _ _ _ 

t. sk. bērniem 145 174 171 +20; -1,72 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

0,31 0,29 0,31 -0,29; +6,9 

t. sk. bērni līdz 18 g. 0,01 0,01 0,02 0; +100 

Iedzīvotāju skaits 51412 51239 51136 -0,34; -0,2 

Pandēmijas apstākļos bibliobusā tiek nodrošināta iespēja ievērot prasīto distanci – apmeklētāji tiek 

lūgti ienākt autobusā pa vienam. Tāpat ir nodrošināta iespēja dezinficēt rokas, un personāls saskarsmē 

ar apmeklētājiem lieto sejas aizsargmaskas. Lasītāju nodotās grāmatas karantīnas nolūkā tiek 

novietotas atsevišķā plauktā. 

Ja pieprasītās grāmatas nav bibliobusa krājumā, lasītājiem tiek nodrošināti arī izdevumi no OCB LAN 

un BLN. Bibliobusa lasītāji no OCB LAN saņēmuši 173 izdevumus, savukārt, no BLN – 80 

izdevumus. 2020.gadā nodrošināto pieprasījumu skaits bija 101.  

Lietotāji labprāt ņem lasīšanai iepriekšējo gadu OCB lasītavā norakstīto un bibliobusam dāvināto 

periodiku, kā arī izmanto grāmatu kasti „Lasītājs – lasītājam”. 

6. Krājums 

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

lasītāju pieprasījumam gan latviešu, gan krievu valodā. Krājums tiek veidots, ņemot vērā lasītāju 

intereses un pieprasījumus, kā arī, lai sniegtu iespēju iepazīties ar aktuālu literatūru, gan lasīt klasiku. 

Lielākoties jaunākās grāmatas tiek pasūtītas, iesniedzot sarakstu grāmatu tirgotājam “Virja”.  

Papildus pašvaldības finansējumam 2020.gadā bibliobusa krājums tika papildināts ar 23 dāvinājumu 

eksemplāriem 191.00 EUR vērtībā. 

Šogad krājums tika papildināts arī KM atbalstītā projekta „Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” ietvaros. Projekta mērķis bija atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – 

grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku 
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krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem. Projekta grāmatas tika saņemtas 2020. gada 

novembrī. Bibliobusa fonds tika papildināts ar 33 jauniem izdevumiem 300.44 EUR vērtībā. 

Jaunieguvumu skaits 2020.gadā: 235 eksemplāri 2227.88 vērtībā.  

Bibliobusa grāmatu krājums: 3245 eksemplāri. 

4.tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1565 1570 1736 

t. sk. grāmatām 1565 1570 1736 

t. sk. bērnu grāmatām _ 42 138 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem _ _ _ 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

0,03 0,03 0,03 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1737 1740 2227 

Finansējums krājumam, rēķinot vidēji uz katru lasītāju, ir 11 EUR 2018.gadā, 11,6 EUR 2019.gadā 

un 14,1 EUR 2020.gadā. Tas uzskatāmi parāda finansējuma nodrošinājumu bibliobusa lasītājiem. 

Bibliobuss ir savā ziņā specializēta bibliotēka, kas paredzēta iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta atrodas 

tālāk no novadu un pagastu centriem. 

Kā redzams 4. un 5.tabulā, 2019.gadā uzsākts darbs pie bērnu un jauniešu literatūras krājuma 

atjaunošanas. 2021.gadā plānots šo darbu turpināt, veltot daļu atvēlētā budžeta, lai papildinātu 

krājumu ar mūsdienīgākām, pievilcīgākām bērnu un jauniešu grāmatām. 

5.tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 201 204 235 

t. sk. grāmatas 201 204 214 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 58 64 63 

t. sk. bērniem _ 7 21 

Izslēgtie dokumenti 10 385 138 

Krājuma kopskaits 3337 3148 3245 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,5 1,6 1,7 

Periodisko izdevumu apgrozība _ _ _ 

Sekmīgu lasītāju pieprasījumu izpildi veicina laba sadarbība ar OCB nodaļām.  

Bibliobusa lasītāju intereses ir daudzpusīgas, taču lielāko daļu bibliobusa izsniegumu veido tulkotā 

daiļliteratūra un latviešu oriģinālliteratūra (iegūti 166 jauni eksemplāri). Lasītāji interesējas par 
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jaunākajām izdotajām grāmatām un ar gandarījumu var apgalvot, ka pieprasījums pēc tām tiek 

nodrošināts veiksmīgi. Daudzi labprāt lasa kriminālromānus, vēsturisku un populārzinātnisku 

literatūru, kā arī izdevumus par norisēm Latvijas un pasaules politikā (kopumā iegūti 44 nozaru 

literatūras eksemplāri). Ceļojumu aprakstus un grāmatas par sabiedrībā pazīstamu personību dzīvi 

lasa gan sievietes, gan vīrieši.  

Krievvalodīgie lasītāji dod priekšroku krievu autoru romāniem, nevis tulkotajai daiļliteratūrai. 

Pieprasījumu palīdz nodrošināt izdevumi LAN fondā. Bibliobusa fondā 2020.gadā saņemti 25 jauni 

eksemplāri svešvalodās.  

Pieprasītas ir maza formāta grāmatas, kuras ir viegli noturēt rokās, tādēļ nemainīgi iecienīta paliek 

sērija „Vakara romāns”. Tāpat atzinību gūst izdevumi ar lielāku druku vieglākai lasīšanai.  

Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots, izvērtēta tā aktualitāte un vizuālais izskats. Tiek norakstītas 

lasītāju nolietotas, pēc satura novecojušas, kā arī maz pieprasītas grāmatas. Pēc visa bibliobusa fonda 

pārcelšanas uz jauno autobusu tika norakstītas arī sliktākā stāvoklī esošās dubletes. 2020.gadā 

norakstīti 138 eksemplāri par summu 608.60 EUR.  

Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav notikusi. 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2020.gadā darbs ar bērniem un jauniešiem tika veikts, pastiprināti pievēršot uzmanību šai lasītāju 

grupai paredzētā literatūras krājuma atjaunošanā. 2020.gadā iegādāts 21 bērnu un jauniešu literatūras 

eksemplārs. Mērķis ir padarīt krājumu pievilcīgāku un saistošāku, tā mudinot lasītājus to izmantot. 

Uzmanība šīs krājuma daļas uzlabošanai tiks pievērsta arī turpmāk. 

8.Novadpētniecība 

Bibliobusā tiek piedāvāta iespēja iegūt novadpētniecības materiālus sadarbībā ar Ogres 

Centrālo bibliotēku, kur pieejamas novadpētniecības tematiskās mapes un Novadpētniecības un 

skolēnu darbu datubāze. 

9.Projekti 

17.septembrī sadarbībā ar fotogrāfu un etnogrāfu Valdi Ošiņu bibliobuss piedalījās projektā 

„Tradicionālās prasmes un dzīvesveids Latvijas laukos. Toreiz un tagad”. Projekts aizsākts 2017.gada 

vasarā, kad Rīgas Stradiņa universitātes sociālantropologi, sadarbībā ar Izglītības un kultūras atbalsta 

biedrību „Balta” un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, uzsāka pētījumu par to, kā pēdējo simts gadu 

laikā mainījušās prasmes un tradīcijas Latvijas laukos. Valdis Ošiņš devās līdzi bibliobusa 3.novada 

braucienā pa Madlienas apkaimi. Pasākuma mērķis bija apzināt lauku māju iemītniekus, kas būtu ar 

mieru pastāstīt par apkaimes un savu māju vēsturi un to, kā dzīve norit mūsdienās. V.Ošiņš guva 

vismaz divu mūsu lasītāju atsaucību un iespēju apmeklēt viņus vēlreiz padziļinātai intervijai projekta 

nolūkos. Todien uzņemtās V.Ošiņa fotogrāfijas apkopotas albumā, kas tiešsaistē aplūkojamas šeit: 

 https://lightroom.adobe.com/shares/1f3669d0f89c497fb739d909d69a1197 

https://lightroom.adobe.com/shares/1f3669d0f89c497fb739d909d69a1197
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10. Publicitāte 

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

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

Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos. Kopš 2020.gada janvāra bibliobusam ir savs Instagram 

konts @ogres_gramatu_buss. 

Nozīmīgs notikums 2020.gadā bija jaunā, no Vācijas atvestā, bibliobusa pirmais brauciens pie 

lasītājiem. Tas notika 3.lauku maršrutā, kas noslēdzas ar pieturvietu Madlienā, kur bibliobusu oficiāli 

atklāja Ogres novada pašvaldības domes pārstāvji un priekšsēdētājs Egils Helmanis. Domes 

priekšsēdētājs dāvināja Ogres Centrālajai bibliotēkai, bibliobusam un Madlienas bibliotēkai Herberta 

Cukura grāmatu „Mans lidojums uz Japānu”. Lasītāji bija patīkami pārsteigti un iepriecināti par jaunā 

autobusa izskatu, ērtībām un to, ka paplašināts izvēlei pieejamo grāmatu klāsts. Kāda lasītāja uz 

atklāšanu Madlienā bija ieradusies ar ziediem, kas bija ļoti sirsnīgi un sagādāja lielu prieku bibliobusa 

komandai. 

22.augustā bibliobuss piedalījās Ogres pilsētas svētku „Ceļo Ogrē” 2.dienas sadaļā „Muzikālā 

bibliotēka”, kur bibliobuss bija pieturējis pie Ogres Mūzikas skolas. Kamēr pie mūzikas skolas notika 

koncerts un uzstājās Ogres literāri radošās biedrības „Sirdsdoma” pārstāvji, ogrēniešiem un pilsētas 

viesiem bija iespēja apmeklēt bibliobusu, uzdot jautājumus un uzzināt par OCB piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Bibliobusā bija aplūkojama citātu izstāde par literatūru un draudzību, kā arī OCB 

Lasītavas izveidotā izstāde par mūziku grāmatās. Interesentu atsaucība bija liela, un trīs stundu laikā 

bibliobusu apmeklēja ap 160 cilvēku. 

Bibliobusa publicitāti un atpazīstamību Ogres ielās un uz novada ceļiem veicina arī autobusa 

noformējums. Kopš septembra ar Ogres pašvaldības atbalstu pirmo reizi pakalpojuma vēsturē 

bibliobuss var lepoties ar informatīviem uzrakstiem latviešu valodā un novada kartes attēlu uz sāna. 

Gada nogalē bija pieejamas ziņas par SOVAM markas autobusa izsolīšanu. 

Raksts par bibliobusu publicēts laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”: Prancāns, Uldis. „Jaunais Ogres 

bibliobuss veic savus gara gaismas reisus” : 2020, 25.sept., 1691-2454. 

Raksti tiešsaistē: 

Pie lasītājiem dodas jaunais bibliobuss- 

https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=239900 

Aizvadīti svētki „Ceļo Ogrē” 

https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=240151 

Ein Berliner in Lettland (raksts vācu mobilo bibliotēku portālā) 

https://www.fahrbibliothek.de/2020/10/29/ein-berliner-in-lettland/# 

Paziņojums par automašīnas (bibliobusa) atsavināšanu 

https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39582 

Paziņojums par bibliobusa mutisku atsavināšanas izsoli 

https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39307 

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
https://www.instagram.com/ogres_gramatu_buss/
https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=239900
https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=240151
https://www.fahrbibliothek.de/2020/10/29/ein-berliner-in-lettland/
https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39582
https://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?doc=39307
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Videosižeti tiešsaistē: 

Ogres apriņķa ziņas: Arī šogad pie lasītājiem dodas Ogres bibliobuss 

https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-

biblobuss/567980927112602/ 

Ogres apriņķa ziņas: Ogrē darbu sāk jaunais bibliobuss – mobilā bibliotēka 

https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-

bibliotēka/644598649427642/ 

OCB bibliotekāru veidotais video ceļvedis pa Ogres Centrālo bibliotēku, kurā apskatāms arī 

bibliobuss 

https://www.youtube.com/watch?v=1FUL_7wtXd4&feature=emb_title 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 

Aktīva sadarbība norit ar Lielvārdes pilsētas bibliotēku, uz kuru bibliotēkas lasītāju pieprasījumu 

izpildei SBA ietvaros tiek nogādātas OCB krājuma grāmatas, kā arī izdevumi, ko reģiona bibliotēkas 

nogādā OCB labošanai vai apmaiņai. Šo iespēju 2020.gadā izmantojusi arī Madlienas pagasta 

bibliotēka un Mazozolu pagasta bibliotēka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-biblobuss/567980927112602/
https://es-es.facebook.com/OTVruna/videos/arī-šogad-pie-lasītājiem-dodas-ogres-biblobuss/567980927112602/
https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-bibliotēka/644598649427642/
https://www.facebook.com/OTVruna/videos/ogrē-darbu-sāk-jaunais-bibliouss-mobilā-bibliotēka/644598649427642/
https://www.youtube.com/watch?v=1FUL_7wtXd4&feature=emb_title
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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 47 121 442 333 127 1070 

OCB Bērnu 
literatūras 

nodaļa 
47 26 642 121 310 1146 

Bibliobuss 5 34 95 75 4 213 

Ciemupes 
bibliotēka 

17 25 134 95 0 271 

Ogresgala 
bibliotēka 

20 42 199 94 45 400 

Ogres novada 
bibliotēkas 

1 62 3 16 4 86 

Lielvārdes 
novada 

bibliotēkas 
0 41 3 2 50 96 

Kopā 137 351 1518 736 540 3282 

 

 

Līmplēvju patēriņš-67 ruļļi(3x0,5m) 

                                  6 ruļļi(3x0,4m) 

                                  5 ruļļi(20x0,5m) 

                                 11 ruļļi(2x0,5m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.6 Skaitlisko rādītāju tabulas 

Bibliotēku darba kvalitāte,2020    

Bibliotēka 
Krāj.apgrozīj. Grām.apgrozīj. Period.apgrozīj. Dokum.skaits 

uz 1 lietot. 
Kārtējie izdev. uz 1 
lietot. 

Ogres CB 1,47 1,32 3,14 16,97 81,94 

Bibliobuss 1,57 1,7   20,54 10,99 

Ikšķiles CB 1,16 0,89 0,53 16,48 69,25 

Ķeguma pils.b-ka 0,87 0,52 2,56 24,43 99,41 

Lielvārdes pils.b-ka 0,99 1 0,9 20,48 60,48 

Birzgales pag.b-ka 0,56 0,4 1,6 26,58 91,23 

Jumpravas pag.b-ka 0,58 0,4 1,2 37,32 63,3 

Krapes pag.b-ka 0,46 0,28 1,23 50,14 114,16 

Tomes b-ka 0,44 0,44 0,95 44,85 189,18 

Ķeipenes pag.b-ka 0,58 0,6 1 36,84 60,65 

Lauberes pag.b-ka 0,47 0,5 0,8 45,29 92,06 

Lēdmanes pag.b-ka 0,48 0,48 1,66 41,62 114,89 

Lāčplēša b-ka 1,31 1,3 2,7 12 49,09 

Madlienas pag.b-ka 0,76 0,38 3 44,64 92,77 

Mazozolu pag.b-ka 0,54 0,25 1,73 43,5 116,07 

Ogresgala b-ka 0,95 1,1 3,5 22,02 69,86 

Ciemupes b-ka 0,68 0,66 0,74 22,56 69,07 

Meņģeles pag.b-ka 0,5 0,5 0,5 36,68 92,38 

Rembates b-ka 0,4 0,21 1,4 33,96 103,74 

Suntažu pag.b-ka 1,68 1,1 4,35 18,43 78,4 

Taurupes pag.b-ka 0,88 0,8 1,4 28,58 63,91 

Tīnūžu b-ka 0,89 0,53 3,3 28,7 75,25 

KOPĀ 0,83 0,7 1,82 30,57 84,46 

           

Ogres novads 0,88 0,77 1,94 32,18 78,52 

Ikšķiles novads 1,03 0,71 1,92 22,59 72,25 

Ķeguma novads 0,57 0,39 1,63 32,46 120,89 

Lielvārdes novads 0,84 0,79 1,62 27,86 71,94 
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Bibliotēku izmantošana, 20202020 Izsniegums pa veidiem Latvijas b-kas

Bibliotēka Las.sk. t.sk.BĒRNI Fiziskie apm. t.sk.BĒRNI Virtuālie Izsniegums t.sk.BĒRNI Grām. Seriālizd. Audioviz. Nošizd. Braila Nepublic. Pārējie Māc. gr. Bērnu gr. SBA No citām Uz citām

Ogres CB 3 857 2 134 41 120 17 798 29 739 96 323 53 129 78 088 18 117 116 2 137 37995 318 46 272

Bibliobuss 158 8 1 022 36 5 101 5 101 171 300 44 256

Ikšķiles NCB 1 503 654 14 250 5 159 2 092 28 854 7 148 19 402 8 908 217 327 34 4830 43 35 8

Ķeguma novada b-ka 780 476 8 160 5 521 3 860 16 581 2 103 8 625 6 523 3 38 1 392 10 2763 120 80 40

Lielvārdes pils.b-ka 1 395 631 12 734 4 334 4889 28 261 7 727 24 277 3 974 10 122 5080 197 80 117

Birzgales pag.b-ka 192 50 2 609 463 228 2 868 497 2 050 818 310 30 25 5

Jumpravas pag.b-ka 310 167 2 997 1 392 244 6 737 1 097 3 111 3 626 3 471 26 25 1

Krapes pag.b-ka 103 25 1 367 152 14 2 391 236 1 161 1 230 1 84 11 7 4

Tomes b-ka 78 10 1 180 63 2302 1 553 58 873 680 105 28 27 1

Ķeipenes pag.b-ka 218 90 2 048 455 13 4 666 532 3 356 1 310 352 14 6 8

Lauberes pag.b-ka 284 115 4 186 1 428 35 5 996 655 4 927 1 069 4 721 180 122 58

Lēdmanes pag.b-ka 261 88 2 915 761 124 5 184 443 3 041 2 143 1 184 6 2 4

Lāčplēša b-ka 693 338 5 801 2 550 304 10 851 1 966 6 374 4 477 3 986 20 13 7

Madlienas pag.b-ka 321 92 4 122 823 27 10 852 679 4 701 6 151 679 29 29

Mazozolu pag.b-ka 119 43 1 418 196 2 2 806 250 1 023 1 783 140 15 15

Ogresgala b-ka 414 177 4 803 1 175 23 8 658 1 519 5 649 3 009 2 1117 88 45 43

Ciemupes b-ka 202 67 2 865 554 4 3 523 424 2 674 839 10 2 151 93 75 18

Meņģeles pag.b-ka 157 35 1 772 265 6 2 883 290 2 057 826 232 19 8 11

Rembates b-ka 135 36 1 464 178 3702 1 831 75 843 988 122 5 4 1

Suntažu pag.b-ka 403 102 4 741 786 11 12 447 1 112 6 697 5 750 843 62 39 23

Taurupes pag.b-ka 257 65 2 441 469 46 6 433 610 5 199 1 234 475 30 18 12

Tīnūžu b-ka 364 137 3 542 1 048 609 9 300 1 926 4 793 4 507 2 1330 14 1 13

KOPĀ 12 204 5 540 127 557 45 606 48 274 274 099 82 476 194 022 77 962 356 2 38 327 1 392 321 59141 1648 746 902

Ogres novads 6 493 2 953 71 905 24 137 29 920 162 079 59 436 120 633 41 318 126 2 146 42960 1159 454 705

Ikšķiles novads 1 867 791 17 792 6 207 2 701 38 154 9 074 24 195 13 415 217 327 36 6160 57 36 21

Ķeguma novads 1 185 572 13 413 6 225 10 092 22 833 2 733 12 391 9 009 3 38 1 392 10 3300 183 136 47

Lielvārdes novads 2 659 1 224 24 447 9 037 5 561 51 033 11 233 36 803 14 220 10 129 6721 249 120 129

KOPĀ 12 204 5 540 127 557 45 606 48 274 274 099 82 476 194 022 77 962 356 2 38 327 1 392 321 59141 1648 746 902
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Darbinieki un izglītība, 2020
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Ogres CB 23 21 2 16 16 11 4 4 3 4 2 2 1 1 7 5 2 1 5 1 1 2 3 6 4

Ikšķiles CB 6 6 5 5 5 1 2 2 1 1 1 3 2

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 1

Lēdmanes pag.b-ka 2 2 2 2 2 2 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 2 2 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 59 6 53 52 1 36 5 9 6 1 15 10 2 6 1 1 7 7 12 7 5 1 1 9 1 2 11 12 16 10 2

Ogres novads 39 34 5 30 29 1 21 4 6 2 9 6 2 2 1 1 3 3 9 5 4 1 1 6 1 2 6 5 10 6 1

Ikšķiles novads 7 7 6 6 6 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1

Ķeguma novads 8 8 7 7 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4 2 1

Lielvārdes novads 11 10 1 10 10 7 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 1 4 2 3

KOPĀ 65 59 6 53 52 1 36 5 9 6 1 15 10 2 6 1 1 7 7 12 7 5 1 1 9 1 2 11 12 16 10 2  
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Finanses: Izdevumi,Kārtējie izdevumi, 2020 Finanses:Izdevumi: Kapitālie izdevumi, 2020

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. 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 352 177 316 051 204 399 59 749 15 549 13 459 2 090 22 456 3 447 10 451 36 126 1 694 34 432

Bibliobuss 1 736 1 736 1 736 1 736

Ikšķiles CB 105 402 104 083 67 186 20 120 9 488 7 988 1 500 3 079 315 3 895 1 319 1 319

Ķeguma pils.b-ka 77 538 77 538 39 982 10 904 5 850 4 700 1 150 13 127 315 7 360

Lielvārdes pils.b-ka 84 373 84 373 50 647 12 200 8 008 6 399 1 500 109 9 794 450 3 274

Birzgales pag.b-ka 17 516 17 516 8 155 3 015 2 593 1 997 596 3 189 315 249

Jumpravas pag.b-ka 20 356 19 623 10 563 3 286 4 953 3 676 1 277 411 315 95 733 733

Krapes pag.b-ka 11 758 11 758 4 489 1 856 3 721 2 465 1256 1 377 315

Tomes b-ka 15 505 14 756 7 266 2 013 1 397 950 447 2 935 315 830 749 749

Ķeipenes pag.b-ka 13 222 13 222 6 930 2 039 3 050 2 550 500 888 315

Lauberes pag.b-ka 26 145 26 145 14 813 3 966 2 341 1 900 441 1 445 315 3265

Lēdmanes pag.b-ka 29 986 29 986 16 777 5 110 3 601 2 865 736 3 198 315 985

Lāčplēša b-ka 34 021 34 021 20 831 4 693 4 401 3 670 731 2 564 315 1 217

Madlienas pag.b-ka 29 780 29 780 17 590 5 244 4 086 3 069 999 18 2 545 315

Mazozolu pag.b-ka 14 242 13 812 7 505 2 208 1 748 1 200 548 1 174 315 862 430 430

Ogresgala b-ka 28 924 28 924 18 175 5 359 3 524 2 799 725 629 315 922

Ciemupes b-ka 13 952 13 952 7 676 2 192 2 504 2 004 500 619 315 646

Meņģeles pag.b-ka 14 503 14 503 7 483 1 811 3 044 2 255 789 1 850 315

Rembates b-ka 14 005 14 005 7 322 1 916 1 850 1 350 500 1 539 315 1 063

Suntažu pag.b-ka 32 177 31 596 15 600 4 715 4 893 4 000 893 1 665 315 4 408 581 581

Taurupes pag.b-ka 16 426 16 426 10 069 2 899 2 838 2 045 793 306 314

Tīnūžu b-ka 27 390 27 390 14 597 4 673 6 403 4 998 1 405 847 315 555

KOPĀ 981 134 941 196 558 055 159 968 97 578 78 075 19 376 127 75 637 9 881 40 077 39 938 5 506 34 432

Ogres novads 555 042 517 905 314 729 92 038 49 034 39 482 9 534 18 34 954 6 596 20 554 37 137 2 705 34 432

Ikšķiles novads 132 792 131 473 81 783 24 793 15 891 12 986 2 905 3 926 630 4 450 1 319 1 319

Ķeguma novads 124 564 123 815 62 725 17 848 11 690 8 997 2 693 20 790 1 260 9 502 749 749

Lielvārdes novads 168 736 168 003 98 818 25 289 20 963 16 610 4 244 109 15 967 1 395 5 571 733 733

KOPĀ 981 134 941 196 558 055 159 968 97 578 78 075 19 376 127 75 637 9 881 40 077 39 938 5 506 34 432
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 Izdevumi: Kapitālie izdevumi, 2020   
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 36126   1694  34432 

Ikšķiles CB 1319   1319   

Ķeguma pils.b-ka       

Lielvārdes pils.b-ka       

Birzgales pag.b-ka       

Jumpravas pag.b-ka 733   733   

Krapes pag.b-ka       

Tomes b-ka 749   749   

Ķeipenes pag.b-ka       

Lauberes pag.b-ka       

Lēdmanes pag.b-ka       

Lāčplēša b-ka       

Madlienas pag.b-ka       

Mazozolu pag.b-ka 430   430   

Ogresgala b-ka       

Ciemupes b-ka       

Meņģeles pag.b-ka       

Rembates b-ka       

Suntažu pag.b-ka 581   581   

Taurupes pag.b-ka       

Tīnūžu b-ka       

KOPĀ 39938 0 0 5506   34432 

           

Ogres novads 37137    2705 130 34432 

Ikšķiles novads 1319    1319     

Ķeguma novads 749     749    
Lielvārdes novads 733     733     
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IT, 2020

Bibliotēka Dat.kopā t.sk.,darb. liet. serveri Wi-Fi ALISE Abon.d/b d/b apmekl. Pašu veid.d/b (ALISE) Aktīvs konts soc.med. Printeri Skeneri Kopēt. Multif.

Ogres CB 35 17 18 1 Ir Jā 2 905 3 Jā 3 2 3

Ikšķiles CB 13 6 7 Ir Jā 2 380 2 Jā 1 1

Ķeguma pils.b-ka 11 5 6 Ir Jā 2 46 2 Nē 3

Lielvārdes pils.b-ka 12 5 7 Ir Jā 2 117 2 Jā 3

Birzgales pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 75 2 Jā 1 2

Jumpravas pag.b-ka 7 1 6 Ir Jā 2 61 2 Nē 1 1

Krapes pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 32 1 Jā 1 2

Tomes b-ka 3 1 2 Ir Jā 2 159 2 Jā 1 2

Ķeipenes pag.b-ka 6 1 5 Ir Jā 2 49 1 Jā 1

Lauberes pag.b-ka 9 2 7 Ir Jā 2 235 2 Jā 1

Lēdmanes pag.b-ka 8 3 5 Ir Jā 2 2 2 Jā 1 1 1 2

Lāčplēša b-ka 10 3 7 Ir Jā 3 147 2 Jā 1

Madlienas pag.b-ka 8 2 6 Ir Jā 2 136 1 Jā 2 1 1

Mazozolu pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 24 2 Nē 1

Ogresgala b-ka 8 2 6 Ir Jā 2 63 2 Jā 1 1

Ciemupes b-ka 4 1 3 Ir Jā 2 56 2 Jā 1 1

Meņģeles pag.b-ka 6 2 4 Ir Jā 2 107 2 Nē 2 1 1

Rembates b-ka 9 1 8 Ir Jā 2 2899 2 Jā 1 2

Suntažu pag.b-ka 6 2 4 Ir Jā 2 100 2 Nē 1 1

Taurupes pag.b-ka 8 1 7 Ir Jā 2 434 2 Nē 1

Tīnūžu b-ka 6 1 5 Ir Jā 2 6 2 Jā 1

KOPĀ 184 59 125 1 21 21 43 6033 40 15 4 5 31

Ogres novads 100 32 68 1 11 11 22 2141 20 9 3 4 13

Ikšķiles novads 19 7 12 2 2 4 386 4 1 2

Ķeguma novads 28 8 20 4 4 8 3179 8 3 9

Lielvārdes novads 37 12 25 4 4 9 327 8 2 1 1 7

KOPĀ 184 59 125 1 21 21 43 6033 40 15 4 5 31  
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Izslēgtie dokumenti, 2020

Bibliotēka IZSLĒGTIE DOK. t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Pārējie dok. Audioviz. Elektron. Nošizd. Kartogrāf.

Ogres CB 776 728 186 19 48

Bibliobuss 138 138 1 11

Ikšķiles CB 2 092 1 451 415 11 637 4

Ķeguma novada b-ka 1 496 904 45 4 592

Lielvārdes pils.b-ka 2 204 628 96 5 1 576

Birzgales pag.b-ka 27 25 7 2

Jumpravas pag.b-ka 122 122 9

Krapes pag.b-ka 446 72 1 1 374

Tomes b-ka 224 224 68 5

Ķeipenes pag.b-ka 940 493 72 1 447

Lauberes pag.b-ka 357 163 40 194

Lēdmanes pag.b-ka 313 313 22 1

Lāčplēša b-ka 1 099 830 68 27 268 1

Madlienas pag.b-ka 217 217 52 3

Mazozolu pag.b-ka 861 206 17 655

Ogresgala b-ka 279 279 38 5

Ciemupes b-ka 691 512 35 5 176 3

Meņģeles pag.b-ka 196 196 31

Rembates b-ka

Suntažu pag.b-ka 805 175 12 630

Taurupes pag.b-ka 292 100 9 192

Tīnūžu b-ka 1 162 430 52 2 732

KOPĀ 14 737 8 206 1 276 100 6 523 7 1

Ogres novads 5 998 3 279 494 45 2 716 3

Ikšķiles novads 3 254 1 881 467 13 1 369 4

Ķeguma novads 1 747 1 153 120 9 594

Lielvārdes novads 3 738 1 893 195 33 1 844 1

KOPĀ 14 737 8 206 1 276 100 6 523 7 1
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Jaunieguvumi, 2020

Bibliotēka Jaunieguvumi t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Elektron.d. Nošizd. Kartogr.izd. Pārējie

Ogres CB 2 619 1 734 604 23 851 5 2 27

Bibliobuss 235 235 21

Ikšķiles CB 1 600 962 251 15 635 1 2

Ķeguma novada b-ka 1 190 595 140 5 593 2

Lielvārdes pils.b-ka 1 616 847 287 4 750 19

Birzgales pag.b-ka 732 440 54 4 292

Jumpravas pag.b-ka 1 020 411 97 609

Krapes pag.b-ka 808 302 46 1 506

Tomes b-ka 359 150 20 209

Ķeipenes pag.b-ka 847 412 73 434 1

Lauberes pag.b-ka 540 269 51 3 270 1

Lēdmanes pag.b-ka 672 345 46 2 327

Lāčplēša b-ka 892 379 53 513

Madlienas pag.b-ka 950 422 106 2 526 2

Mazozolu pag.b-ka 526 146 40 380

Ogresgala b-ka 754 373 112 2 381

Ciemupes b-ka 458 278 46 1 180

Meņģeles pag.b-ka 642 237 21 1 405

Rembates b-ka 449 205 39 1 244

Suntažu pag.b-ka 1 144 482 116 2 661 1

Taurupes pag.b-ka 445 233 41 212

Tīnūžu b-ka 1 180 532 123 2 647 1

KOPĀ 19 678 9 989 2 387 68 9 625 26 5 33

Ogres novads 9 968 5 123 1 277 35 4 806 7 3 29

Ikšķiles novads 2 780 1 494 374 17 1 282 2 2

Ķeguma novads 2 730 1 390 253 10 1 338 2

Lielvārdes novads 4 200 1 982 483 6 2 199 19

KOPĀ 19 678 9 989 2 387 68 9 625 26 5 33
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Krājums gada beigās, 2020

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 65 450 59 206 11 056 1 891 5 761 291 141 38 7 2 4

Bibliobuss 3 245 3 240 256 2 5

Ikšķiles CB 24 671 21 579 3 873 561 2 595 474 5 3 9 6

Ķeguma novada b-ka 19 054 16 491 2 138 367 2 545 12 2 4

Lielvārdes pils.b-ka 28 573 23 923 5 025 776 4 575 74 1

Birzgales pag.b-ka 5 103 4 589 695 27 511 3

Jumpravas pag.b-ka 11 568 8 599 972 155 2 967 2

Krapes pag.b-ka 5 164 4 154 498 41 1002 2 1 5

Tomes b-ka 3 498 2 781 322 111 715 1 1

Ķeipenes pag.b-ka 8 031 6 686 838 57 1 340 3 1 1

Lauberes pag.b-ka 12 863 11 900 1005 236 820 111 1 12 17 2

Lēdmanes pag.b-ka 10 862 9 564 956 145 1293 5

Lāčplēša b-ka 8 314 6 687 969 157 1 626 1

Madlienas pag.b-ka 14 330 12 240 1 550 219 2 058 31 1

Mazozolu pag.b-ka 5 177 4 143 762 19 1 032 2

Ogresgala b-ka 9 116 7 050 1 430 123 2 019 43 2 2

Ciemupes b-ka 5 164 4 010 554 66 1122 32

Meņģeles pag.b-ka 5 758 4 115 772 31 1641 1 1

Rembates b-ka 4 585 3 908 816 118 675 2

Suntažu pag.b-ka 7 426 6 074 896 40 1 321 29 2

Taurupes pag.b-ka 7 346 6 456 694 79 888 2

Tīnūžu b-ka 10 448 9 076 1 740 142 1 366 3 2 1

KOPĀ 275 746 236 471 37 817 5 363 37 872 1129 151 55 44 8 16

Ogres novads 149 070 129 274 20 311 2 804 19 004 552 143 52 29 2 14

Ikšķiles novads 35 119 30 655 5 613 703 3 961 477 5 3 11 6 1

Ķeguma novads 32 240 27 769 3 971 623 4 446 18 2 4 1

Lielvārdes novads 59 317 48 773 7 922 1 233 10 461 82 1

KOPĀ 275 746 236 471 37 817 5 363 37 872 1129 151 55 44 8 16
 


