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APZĪMĒJUMI 

 

ATR Administratīvi teritoriālā reforma 

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 

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 

2021.gads jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās, tāpat kā visā valstī un pasaulē, joprojām 

aizvadīts Covid-19 pandēmijas ietekmē. Situācijas mainība, nedrošība pat par tuvāko nākotni 

neļāva strādāt ierastajā ritmā. Pakalpojumu sniegšanu joprojām ietekmēja ierobežojumi un to 

mainība, kas apgrūtināja darba plānošanu, palielināja fizisko un psiholoģisko slodzi gan 

darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Ieviestais “zaļais režīms” (iespēja apmeklēt bibliotēku tikai ar 

vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātiem) ietekmējis arī kopienas sajūtu, informācijas apmaiņu 

un savstarpējo komunikāciju.  

Vienlaikus šis bijis arī gads, kurā pārbaudīta mūsu izturība, elastība, spēja pielāgoties un 

mainīties, meklēt risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku darbu un pakalpojumu 

pieejamību attālinātā formātā un jaunās teritoriālās robežās.    

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: 

✓ 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, organizēts darbs, 

pielāgojoties konkrētā brīža noteikumiem, 

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

krājumu esības pārbaudes, 

✓ darbinieki sekoja līdzi izmaiņām bibliotēku nozarē, aktīvi 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 sadarboties ar novada pašvaldību, arhitektiem un būvniekiem, 

piedaloties jaunās bibliotēkas ēkas iekārtojuma apspriešanā un īstenošanā, 

✓ sagaidīta OCB jaunās ēkas nodošana ekspluatācijā – 9.augustā apmeklētājiem durvis vēra 

lielākā pasīvā sabiedriskā ēka Latvijā (kopš 2019.gada augusta bibliotēka atradās pagaidu ēkā, 

jaunās ēkas būvniecība noritēja no 2020.gada marta līdz 2021.gada jūnijam).   

Jauni pakalpojumi 

✓ OCB jaunajā ēkā uzstādītas 3 pašapkalpošanās iekārtas – bērnu, pieaugušo un jauniešu 

abonementos, pieejams arī grāmatu pakomāts, kam tuvākajā nākotnē tiks nodrošināta pieeja 

24/7, ar bibliotēkas lasītāja karti atverot ārdurvis. OCB Bērnu literatūras nodaļa (turpmāk – 

BLN) aktīvi piedāvāja bērniem un ģimenēm attālinātas iespējas piedalīties gan radošajos, gan 
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erudīcijas konkursos. Bibliotēkas ēkā izvietota arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas 

jau kļuvusi iecienīta jaunlaulāto vidū, pateicoties “dabas altārim” – lielajam, 7 x 2,6 metri, 

vienlaidu logam,  aiz kura paveras skats uz mežu (skatīt 30.lpp.) un fantastiski skaistajai ēkai, 

kurā nodaļa atrodas. 

✓ Lielvārdes pilsētas bibliotēkā ieviestas jaunas darba formas – virtuālās izstādes, pasākumi, 

sapulces un semināri tiešsaistes platformās Zoom, MS Teams, 

✓ Birzgales pagasta bibliotēkā ieviests jauns pakalpojums – SBA ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku un uzsākta Covid-19 sertifikātu izsniegšana ar klienta pilnvarojumu (klienti, 

kuriem nav internetbankas), lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību Klientu apkalpošanas 

speciālista atvaļinājuma vai slimības laikā. 

Nozīmīgi/jauni projekti 

✓ Īstenots OCB vēsturē nozīmīgākais projekts – apmeklētājiem durvis vērusi jaunā bibliotēkas 

ēka, kas ir lielākā pasīvā publiskā koka konstrukciju ēka Latvijā. 

✓ Lauberes pagasta bibliotēka īstenojusi projektu “Mainīgā, mainies uz skaistumu 2.daļa”, 

✓ Madlienas pagasta bibliotēka realizējusi projektu “Zini, zini, vai tu zini?”,  

✓ Lielvārdes pilsētas bibliotēka īstenojusi VKKF atbalstītu projektu “Literārās sarunas 

Lielvārdē’,  

✓ Ikšķiles pilsētas bibliotēka ar projektu „Rakstnieki. Gaidīti” piedalījusies VKKF kultūras 

projektu 3.konkursā un saņēmusi atbalstu tā īstenošanai 2022.gadā, kā arī pirmo reizi īstenota 

akcija “Dod grāmatai otru iespēju!”, piedāvājot grāmatu apmaiņas iespēju pilsētas gadatirgos. 

(Projektus skatīt 78.lpp.), 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā 

✓ Pārskata periodā īstenotā administratīvi teritoriālā reforma (turpmāk – ATR) jaunizveidotā 

Ogres novada bibliotekāro darbu būtiski nav ietekmējusi, jo OCB, kā reģiona galvenā 

bibliotēka (turpmāk – RGB) un kopkataloga turētāja, bija arī pirms ATR. Nedaudz izmaiņas 

izjutušas Ogrei pievienoto novadu – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles – bibliotēkas, bet tas vairāk 

bijis saistīts ar grāmatvedību, pārvalžu administratīvo darbu un nākamā gada budžeta 

plānošanu. 

Problēmas, to risinājumi 

✓ Daudz vairāk par ATR, bibliotēkas ietekmējusi ieilgusī Covid-19 pandēmija, kas radījusi 

būtiskas problēmas un izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā: 

• jau otro gadu samazinās bibliotēku apmeklētāju skaits, īpaši satraucošs ir bērnu un 

jauniešu bibliotēku apmeklējumu samazinājums, jo nebija iespējami regulārie bibliotēku 

apmeklējumi grupās no pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk tekstā – PII) un 
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vispārējās izglītības skolām, tas rada bažas par tā neatgriezeniskumu, jo bērni 

neiemācās/atradinās nākt uz bibliotēku,     

• bija jāpielāgojas mainīgajiem ierobežojumiem un jāorganizē lietotāju apkalpošana 

atbilstoši noteikumiem: 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 bija pakalpojumu sniegšana – printēšana, kopēšana, 

skenēšana u.c.,  

• kad bibliotekāriem tika liegts strādāt klātienē, lēnāka kļuva grāmatu aprite (kavējās 

grāmatu atdošana, pagarinājās lietošanas termiņi), tas, savukārt, samazināja bibliotēkām 

darba galvenos rādītājus: lietotāju skaitu, apmeklējumu un izsniegumu, 

• ierobežojumu dēļ nenotika daudzi bibliotēkās plānotie pasākumi. 

Kopumā pārskata periodā bibliotēku darbs jaunizveidotā Ogres novadā īstenots ar mainīgām 

sekmēm, bet, diemžēl, jāatzīst, ka bibliotēku darbinieku noskaņojums kļuvis pesimistiskāks. 

Analizējot sasniegtos rezultātus, jāsecina, ka 2021.gads ir bijis ļoti sarežģīts un bibliotēku 

darbību apgrūtinošs, taču pieņemot jaunus izaicinājumus, ir gūta jauna pieredze un ieviestas 

inovatīvas darba metodes. OCB BLN daudz aktīvāk strādāts pie attālinātajām darba formām, 

īstenoti gan radošie, gan erudīcijas konkursi tiešsaistē, kā arī citas aktivitātes, kas bija 

īstenojamas brīvā dabā vai attālināti (skatīt 49.lpp.). 

Apkopojot visu iepriekšminēto, atliek cerēt, ka iepriekšējā pārskatā minētās bažas par ārkārtējās 

situācijas ietekmi uz lasīšanu, neīstenosies un tie, kuri aizmirsa ceļu uz bibliotēku, pēc 

pandēmijas atgriezīsies lasītāju un bibliotēku apmeklētāju pulkā. 
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS UN NOVADA 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 mūžizglītību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, 

mūsdienu tehnoloģiju apguvi un izmantošanu, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

2021.gadā OCB turpināja veikt RGB funkcijas Ogres reģiona, pēc ATR – Ogres novada – 

bibliotēkām. Ar visiem trim jaunizveidotā Ogres novada agrākajiem novadiem – Lielvārdes, 

Ķeguma, Ikšķiles – bija noslēgti sadarbības līgumi par OCB reģionālo funkciju veikšanu un 

finansēšanu (līdz 1.jūlijam). 1.jūlijā stājās spēkā ATR, kuras rezultātā Ogres novadā apvienotas 

agrākās Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldības, kas, bibliotēku sadarbības jomā, 

būtiskas izmaiņas neradīja. Pašvaldības nolikuma (izgūts no: Pašvaldības nolikums | Ogres 

novada pašvaldība (ogresnovads.lv)) 31.punktā noteikta OCB koordinējošā darbība: Ogres 

Centrālā bibliotēka koordinē Ogres novada publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un 

konsultatīvo palīdzību. 

1.attēlā uzskatāmi grafiski redzams bibliotēku teritoriālais, institucionālais un nozares sadarbības 

tīkls Ogres novadā pēc ATR – OCB kā reģiona galvenā bibliotēka un 21 vietējas nozīmes 

bibliotēka.  

Jaunizveidotā Ogres novada pašvaldību publiskās bibliotēkas: 

 

1.att. Jaunizveidotā Ogres novada pašvaldību publiskās bibliotēkas pēc ATR 

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas arī šajā pārskata periodā, iespēju robežās, turpinājušas 

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

Ogres Centrālā 
bibliotēka (OCB)

Ogres novada bibliotēkas:

Ķeipenes pagasta bibliotēka, Krapes pagasta bibliotēka, Lauberes pagasta bibliotēka, 
Madlienas pagasta bibliotēka, Mazozolu pagasta bibliotēka, Meņģeles pagasta bibliotēka, 

Suntažu pagasta bibliotēka, Taurupes pagasta bibliotēka, Ikšķiles pilsētas bibliotēka, Tīnūžu 
pagasta bibliotēka, Ķeguma pilsētas bibliotēka, Birzgales pagasta bibliotēka, Rembates 
pagasta bibliotēka, Tomes pagasta bibliotēka, Lielvārdes pilsētas bibliotēka, Lāčplēša 

bibliotēka, Jumpravas pagasta bibliotēka, Lēdmanes pagasta bibliotēka

OCB filiāles:

Ciemupes, Ogresgala 
bibliotēkas, Bibliobuss

https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-nolikums
https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-nolikums
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izglītības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Lielākās izmaiņas jaunizveidotā Ogres 

novada bibliotēku darbībā pārskata gadā bija darba organizācija Covid-19 pandēmijas dēļ 

ieviesto mainīgo 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, kā ari bibliotekāri aktīvi izmantojuši 

dažādas iespējas un papildinājuši zināšanas attālināti pieejamajos profesionālās pilnveides 

pasākumos, ko piedāvāja gan OCB, gan citas organizācijas. Pieredzes apmaiņas braucienus 

pārskata gadā nebija iespējams īstenot, bet informatīvi un izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un 

darbiniekiem piedāvāti gan attālināti, gan klātienē jaunajā OCB ēkā (vairāk 4.,11.,12.nodaļās).  

2021.gadā ir notikušas izmaiņas jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku personāla sastāvā (vairāk 

4.nodaļā).  

No bibliotēku attīstības plānos paredzētajiem mērķiem - turpināts darbs pie novadpētniecības 

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

bibliotekāros, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus dažādu vecumu auditorijai. 

Pilnveidots materiālais un tehniskais nodrošinājums, vairāk strādāts pie attālināto pakalpojumu 

nodrošināšanas bibliotēkās. 

Pārskata periodā jaunizveidotā Ogres novada 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. Lai mazinātu digitālo 

plaisu iedzīvotāju vidū, bibliotēkās veicināta iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība, sniegta 

konsultatīva palīdzība un nodrošināta pieeja tehnoloģijām.  

OCB darbā 2021.gads ir bijis pārmaiņu, izaicinājumu un vietējās kopienas attīstību veicinošs. 

Papildus jau iepriekšminētajiem, īpaša uzmanība vērsta uz 3 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

(Atbildīgs patēriņš, Planētas aizsardzība un Dzīvība uz zemes, jeb Zemes degradācijas 

novēršana). Noslēdzies divus gadus ilgušais būvniecības posms un 9.augustā durvis 

apmeklētājiem vēra jauna, energoefektīva, pašpietiekama bibliotēkas ēka, kuras tapšanā 

izmantotas modernās tehnoloģijas, dabai draudzīgi risinājumi un ņemti vērā bibliotēkas lietotāju 

ieteikumi un vēlmes (vairāk skatīt 12.lpp.). 

2021.gada 28.septembrī īstenota arī OCB atkārtota akreditācija. Izvērtējot iepriekšējās 

akreditācijas atzinuma ieteikumu izpildi, kas īstenojusies jaunajā ēkā, iepazīstoties ar darba 

rādītājiem, kā arī klātienē novērtējot jaunās OCB ēkas iekārtojumu, kā lietotājiem draudzīgu un 

pārdomāti īstenotu, Latvijas Bibliotēku padome 2021.gada 12.novembrī pieņēma lēmumu, ka 
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Ogres Centrālā bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai atkārtoti jāpiešķir reģiona galvenās bibliotēkas statuss. 

Visas Jaunizveidotā Ogres novada vietējas nozīmes bibliotēkas akreditētas līdz 2023.gadam.  
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Jaunizveidotā Ogres novada pašvaldību publisko bibliotēku vadītāji atzīst, ka finansējums 

nodrošina bibliotēku funkciju veikšanu, bet ne vienmēr tas ir pietiekams attīstības veicināšanai. 

Krājuma papildināšana ar jaunāko literatūru un periodisko izdevumu iegāde tiek nodrošināta, 

taču nākotnē būtu jādomā par finansējuma palielināšanu, ņemot vērā grāmatu un periodisko 

izdevumu iegādes cenu pieaugumu. 

Gadi 

Finansējums 
2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 1172316 981134 1247101 

Darbinieku atalgojums (bruto) 706881 718023 730694 

Krājuma komplektēšana 93322 97578 100275 

1.tab. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku izdevumi kopā (eiro) 

 

2.att. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku izdevumi kopā (eiro) 

1.tabulā un 2.attēlā uzskatāmi redzams, ka pašvaldības pirms ATR ir bijušas dāsnas un 

bibliotēku izdevumi kopā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par 27,11%. Izdevumi 

krājuma komplektēšanai palielinājušies par 2,76%.  

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku izdevumi darbinieku atalgojumam, kā redzams 3.attēlā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies trijos novados. Darbinieku atalgojums (VSAO 

iemaksas kopā ar bruto atalgojumu) jaunizveidotā Ogres novadā kopumā ir  730694 EUR (+1,76 

%, salīdzinājumā ar 2020.gadu (718023 EUR)). Analizējot atalgojumu novados, jāatzīmē, ka 

2021.gadā vislielākais pieaugums ir Ikšķiles novada bibliotēkās +10,82 %, savukārt, Ķeguma 

novada bibliotēkās +5,58% un Lielvārdes novada bibliotēkās +0,05%. Ogres novada bibliotēku 

izdevumi atalgojumam kopumā ir samazinājušies par 1,25%, tam par iemeslu jāmin dažu 

darbinieku ilgstoša slimošana un darba attiecību pārtraukšana ar četriem darbiniekiem, jo darba 

pienākumu veikšanai kļuva nepieciešams veikt vakcināciju pret Covid-19. 
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3.att. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku izdevumi atalgojumam pirms ATR novados (eiro) 

Kā atzīst Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāja – gada laikā nenotika vairāki plānotie klātienes 

pasākumi – tikšanās, radošās darbnīcas Bērnu literatūras nodaļā, u.c. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, vairāk līdzekļu tika izlietots krājuma komplektēšanai. Darbinieku atalgojums 2021.gadā 

palika nemainīgs. 
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

2021.gadā jaunizveidotā Ogres novadā visas publiskās bibliotēkas, izņemot OCB, kura 

sagaidīja jaunās ēkas atklāšanu, ir saglabājušas savas esošās telpas un materiāli tehniskais 

stāvoklis kopumā vērtējams kā labs. 2021.gadā veiktie uzlabojumi jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkās atainoti 2.tabulā.  

3.1. Veiktie remontdarbi un materiāli-tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi 

Nr. 

p. 

k. 

Bibliotēka 2021.gadā veiktie uzlabojumi bibliotēkas infrastruktūrā 

(remontdarbi, iekārtu, aprīkojuma atjaunināšana) 

1.  Ogresgala bibliotēka 

 

 

Pieaugušo literatūras krājuma telpā iegādātas un uzstādītas jaunas 

žalūzijas, kas telpai piešķir mājīgāku koptēlu. Nomainīti 3 

datorlietotāju galdi, nolietotās grāmatu kastes bērniem un BLN 

rotaļu istaba papildināta ar mazo grāmatu kasti. Iegādāti 2 

portatīvie datori (Office 365 – Outlook e-pasts, koplietošanas faili 

Sharepoint, OneDrive, Teams), 2 monitori, kā arī 2 datorkrēsli 

darbiniekiem. 

2.  Ciemupes bibliotēka Iegādāti 1 portatīvais dators (Office 365 – Outlook e-pasts, 

koplietošanas faili Sharepoint, OneDrive, Teams), 1 monitors. 

3.  Lauberes pagasta bibliotēka Gada beigās iegādāts platekrāna televizors ar Smart funkciju bērnu 

istabai. 

4.  Ķeguma pilsētas bibliotēka Nomainīti regulatori visiem telpu radiatoriem (50gab), kas dod 

iespēju regulēt siltumu katrā telpā atsevišķi. Iegādāti jauni 

organiskā stikla grāmatu daleņi abām bibliotēkas nodaļām, kas 

uzlabos estētisko un vizuālo skatu. Bibliotēkas pieaugušo nodaļai 

iegādāti jauni periodikas plaukti, kas ļauj lietotājiem uzskatāmāk 

pārredzēt piedāvāto klāstu. Veikta piegulošās teritorijas 

apstādījumu daļēja rekonstrukcija. 

5.  Rembates pagasta 

bibliotēka 

Papildināts bibliotēkas materiālais nodrošinājums, iegādājoties 

jaunus žurnālu plauktus un funkcionālu darba galdu bibliotekārei, 

tādējādi uzlabojot darba apstākļus un padarot bibliotēkas telpas 

vizuāli pievilcīgākas. 

6.  Birzgales pagasta 

bibliotēka 

Veikti  nelieli remontdarbi bibliotēkas ēkas ārpusē – atjaunoti 

(pārkrāsoti) koka logu rāmji. Labiekārtota  bibliotēkas lasītava – 

nopirkti  divi pufi mazajiem lasītājiem. 

7.  Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

BLN iegādāts abpusējs bērnu grāmatu skapītis - grāmatām pašiem 

mazākajiem. Turpinās tehniskā aprīkojuma atjaunināšana un 

nomainīšana – pieaugušo nodaļas lasītavai iegādāts eParaksta 

lasītājs, papīra smalcinātājs, jaunas skaņas tumbas. 

8.  Lāčplēša bibliotēka Veikts neliels, bet veiksmīgs kosmētiskais remonts bibliotēkas 

priekštelpā, bērnu lasītavā un vadītājas kabinetā. 

9.  Jumpravas pagasta 

bibliotēka 

Bērnu stūrītim iegādātas 3 grāmatu kastes. 

2.tab. 2021. gadā Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās veiktie remontdarbi un materiāli-tehniskā 

nodrošinājuma  uzlabojumi 

3.2. Jaunu ēku būvniecība 

2020.gada martā uzsāktie jaunās OCB ēkas būvniecības darbi 2021.gadā veiksmīgi noslēgušies 

un 2.jūnijā ēka nodota ekspluatācijā, savukārt, 9.augustā bibliotēka jau vēra durvis saviem 

apmeklētājiem. Būvniecība tika īstenota 2019.gada 11.janvārī starp LR VARAM, Latvijas vides 
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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 tika uzbūvēta moderna, pašpietiekama, divstāvu 

energoefektīva ēka, jeb tā dēvētā pasīvā ēka ar nulles enerģijas patēriņu. Gan ēkas fasādē, gan 

iekštelpās redzamas atklātas koka konstrukcijas – šajā būvē koks ir galvenais izmantotais 

materiāls. Ēku nesošās konstrukcijas ir izgatavotas no līmētiem masīvkoka paneļiem, kas līmēti 

krusteniski un gareniski, tādējādi iegūstot augstu strukturālo izturību un stabilitāti, kas 

nepieciešama nesošajām konstrukcijām. 

Jaunajā ēkā ierīkots apgaismojums ar viedo vadību, izmantojot līdz pat 80 procentiem dabiskā 

apgaismojuma. Ēkā uzstādīta rekuperācijas ventilācijas sistēma, kas izvadīs gaisu, saglabājot tā 

siltumu, izbūvēta unikāla apkures sistēma ar kanalizācijas notekūdeņu siltummaiņu, bet ātrijā 

izveidota zaļā augu siena, kuras apūdeņošanai tiek izmantots savākto nokrišņu ūdens. Virs 

autostāvvietas, uz tērauda konstrukcijām, ir uzstādīti saules paneļi lokālās elektroenerģijas 

ražošanai. Bibliotēkas teritorija ir pilnībā labiekārtota – ietves klāj bruģa segums un ir izbūvēta 

arī  āra terase. Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas 

platību gadā nepārsniegs 14,8 kWh/m2, šī sabiedriskā ēka ar tik zemu siltuma patēriņu ir pirmā 

Latvijā.  

Jaunajā ēkā atrodas ne tikai OCB, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kuras laulību telpā 

ir dabas altāris (liels vienlaidu logs 7x2,6 m) ar skatu uz priežu mežu, tā apliecinot, ka Ogre ir 

pilsēta dabā, un jaunlaulātajos rada īpašu šī nozīmīgā mirkļa noskaņu. 

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

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopumā ir 198 datori, no kuriem lietotāju rīcībā 136. 

Kvalitatīvai bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai ir pieejama 31 multifunkcionālā iekārta, 12 

printeri, 5 skeneri un 5 kopētāji. Pēc 2020.gada gadā realizētās datu pārraides tīkla 

modernizācijas un pieslēgumu darbības nodrošināšanas jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās 

palielinājies datu lejupielādes un augšupielādes ātrums.  

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

novada pilsētu un pagastu pārvaldes, novērtējot bibliotēkas nozīmību, pakāpeniski nomaina tos 

pret jaunām IKT.  

Izmaiņas IKT jomā jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās 2021.gadā: 

✓ Ķeguma pilsētas bibliotēkā pārskata periodā Iekārtu  kopaina raksturojama kā laba. Interneta 

lasītavā    visi pieejamie datori ir labā darba kārtībā, labiem monitoriem, klaviatūrām un pelēm. 

Pandēmijas ierobežojumu dēļ skolēni bibliotēku praktiski neapmeklē, līdz ar to datori nav 

pieprasīti un  noslogoti.  
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✓ Rembates pagasta bibliotēkā, stājoties spēkā prasībai par bibliotēkas apmeklētāju vakcinācijas 

sertifikātu pārbaudi, iegādāts viedtālrunis, kas ļauj šādu kontroli veikt, un turpmāk tas tiks 

izmantots arī saziņai ar bibliotēkas lietotājiem, paplašinot komunikācijas iespējas.  

✓ Ikšķiles pilsētas bibliotēkā 2021.gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādāti četri jauni datori, 

četri monitori, laminēšanas iekārta, 3 svītru kodu nolasītāji. 

✓ Lielvārdes pilsētas bibliotēkā pārskata gadā turpinājās tehniskā aprīkojuma atjaunināšana un 

nomainīšana – iegādāts portatīvais dators darbiniekiem. 

✓ Lēdmanes pagasta bibliotēkai iegādāts jauns dators lietotājiem. Kopumā bibliotēkas 

lietotājiem ir seši datori, divi darbiniekiem un portatīvais dators. SIA Tet ir veicis 

uzlabojumus, palielināts interneta ātrums: datu lejupielādes ātrums - 20 Mbps, augšupielāde- 

5 Mbps. 

✓ Madlienas pagasta bibliotēkai 2021.gadā iegādāts viens skeneris. 

✓ Meņģeles pagasta bibliotēkā interneta pakalpojumu sniedzējs nomainījis aparatūru un ir 

uzlabojies interneta ātrums. 

OCB Līdz ar jaunas ēkas būvniecību, pilnībā atjaunots IKT aprīkojums. Darbiniekiem darba 

pienākumu veikšanai vajadzīgie stacionārie datori aizstāti ar portatīvajiem, lai maksimāli varētu 

nodrošināt darbinieku mobilitāti visā ēkā (nebūt piesaistītiem konkrētai darba vietai, ļauj ievērot 

distancēšanos), kā arī nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu droša attālinātā darba iespējas, 

vienlaicīgi nesamazinot bibliotekāro pakalpojumu kvalitāti un apjomu. Iegādātas kopumā 26 

datorvienības, ieviests Office365 – Outlook e-pasts, koplietošanas faili Sharepoint, OneDrive, 

Teams.  

Mācību klasē, Bērnu literatūras nodaļā un Grupu diskusiju telpā izvietotās interaktīvās tāfeles 

sniedz iespēju bibliotēkai, uzņēmējiem vai jebkurai citai novada vai valsts iestādei organizēt 

informatīvos pasākumus bērniem un jauniešiem, apmācības, seminārus, kā arī attālinātas 

videotranslācijas, mācības un citus sabiedrības izglītošanas pasākumus, kuri aptvertu plašu 

auditoriju un sniegtu ieguldījumu sabiedrības informēšanā un izaugsmē. 

Tāpat mācību klasei, klientiem nomai uz vietas vai līdzi uz mājām, iegādāti 24 portatīvie datori, 

kā arī 7 stacionārie datori – 3 pieaugušo nodaļā un 4 bērnu un jauniešu nodaļās.  

Bibliotēkā ieviesta attālināta telpu rezervācijas sistēma un to atainojošie ekrāni. Tas ikvienam 

interesentam ļauj īstenot telpu rezervēšanu attālināti: piesakoties internetā bibliotēkas 

tīmekļvietnē, sūtot e-pastu vai zvanot pa tālruni, un nodrošina tūlītēju katras telpas rezervācijas 

vizualizāciju – pieejamība ir atainota tīmekļvietnē pieejamajā sistēmā un uz ekrāna pie katras 

telpas durvīm. Telpu rezervācijas sistēma nodrošina gan vairāku grupu telpu rezervēšanu, gan 

mācību klases rezervēšanu (ar apstiprinājumu), kā arī konferenču zāles rezervēšanu (ar 
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apstiprinājumu). Rezervācijas sistēma pieejama 7 telpām, tiek izmantots Office365 Booking 

pakalpojums Telpu rezervācija – OCB 

Būtiskākais jaunums OCB – krājums apstrādāts ar RFID uzlīmēm (22253), kas ļāva ieviest RFID 

sistēmu – Bibliotheca ražotāja iekārtas – trīs pašapkalpošanās stacijas, kā arī jaunums Latvijas 

bibliotēkās – automatizēts pakomāts, kas savienots ar BIS ALISE. Ar bezkontakta un autonomo  

risinājumu palīdzību bibliotēkā paaugstināta pakalpojumu pieejamība, pilnveidota iedzīvotāju 

apkalpošanas kvalitāte, kā arī nodrošināta efektīvāka resursu izmantošana bibliotēkas funkciju  

nodrošināšanai. Papildu būtisks nosacījums pakalpojuma nodrošināšanai ir Ogres novadnieka 

kartes integrācija, sasaistot to ar bibliotēkas lasītāja karti. 

Konferenču zālē ieviests moderns skaņas aprīkojums, kā arī 3x3 ekrānu video siena, kas ļauj 

attēlot labas kvalitātes attēlu jebkurā apgaismojumā. 

Līdz ar jaunās ēkas atvēršanu, atjaunota arī bibliotēkas mājas lapa www.ocb.lv, fokusējoties uz 

jaunajiem bibliotēkas pakalpojumiem un iespējām klientiem. 

Visā ēkā tiek nodrošināts stabils bezvadu, bezmaksas interneta pieslēgums. Publisko bibliotēku 

tīkla ietvaros bibliotēkā tiek nodrošināts 1Gbit/s ātrs internets. 

 

 

 

 

 

https://www.ocb.lv/telpu-rezervesana/
http://www.ocb.lv/
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4. PERSONĀLS 

4.1. Personāla raksturojums  

2021.gadā OCB personālsastāvā ir notikušas izmaiņas – viena darbiniece devās bērna kopšanas 

atvaļinājumā, bet oktobrī, kad stājās spēkā obligātā prasība par vakcināciju pret Covid-19, darba 

attiecības pārtrauca 4 kvalificēti bibliotekāri. No 24 OCB darbiniekiem, 17 ir bibliotekārie 

darbinieki, no kuriem, 9 ir bibliotekārā izglītība (3 – maģistra grāds; 4 – bakalaura grāds, 2 – 

3.profesionālais kvalifikācijas līmenis), 7 darbiniekiem ir izglītība citās jomās (3 – maģistra 

grāds, 4 – bakalaura grāds), 1 darbiniecei ir vispārējā vidējā izglītība, bet tiek meklēti risinājumi 

kvalifikācijas iegūšanai. Pārskata gadā OCB darbu uzsāka divas darbiniece ar augstāko 

pedagoģisko izglītību un darba pieredzi izglītības jomā.  

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās pārskata periodā ir notikušas nelielas izmaiņas 

personālsastāvā – Ikšķiles pilsētas bibliotēkā darbu pārtraukt bija spiesta bibliotekāre Bērnu 

literatūras nodaļā un uz 2021.gada nogali bibliotēkā ir viena vakance bērnu bibliotekāra amatā. 

Lauberes pagasta bibliotēkā notika kadru rotācija un ilggadējā bibliotēkas vadītāja savus amata 

pienākumus uzticēja jaunajai kolēģei, kura 2020.gadā LU ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura 

grādu programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”. 

Birzgales pagasta bibliotēkas vadītāja 2021.gada jūlijā ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu LU 

studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija ”. 

Rembates pagasta bibliotēkas vadītāja pārskata gadā uzsākusi mācības LNB profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” (960h). 

Pārskata gadā Birzgales, Lauberes un Suntažu pagastu bibliotekāres, kā arī kolēģe no Lielvārdes 

pilsētas bibliotēkas sekmīgi piedalījās 8 nedēļu starptautiskā kursā “Boosting Digital Skills for 

Librarians in Europe – BIBLIO”, kas tika īstenots mācību pārvaldības sistēmā Moodle un kura 

organizēšanā iesaistīts arī Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautiskām 

profesionālās pilnveides institūcijām. Šī, Massive Open Online Course (MOOC), kursa mērķis 

bija atbalstīt bibliotekārus un citus interesentus, sniedzot trūkstošās zināšanas un prasmes, ko 

radījusi digitālā transformācija, kā arī veicinātu jaunu un inovatīvu pakalpojumu izstrādi. Kurss 

bija pieejamas bez maksas, taču tā apguves nosacījos ietilpa labas angļu valodas zināšanas, jo 

visas lekcijas notika angļu valodā. 

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopā strādā 54 bibliotekārie darbinieki, 35 no tiem ir 

bibliotekārā izglītība, 12 darbiniekiem izglītība citās jomās un 7 darbinieki ar vispārējo vidējo 

izglītību. Procentuālā attiecība bibliotēku darbinieku izglītībā jaunizveidotā Ogres novadā 

redzama 4.attēlā. Visvairāk darbinieku (26%) ir ar 3.profesionālās kvalifikācijas izglītības 

līmeni, bet nākamā, procentuāli lielākā, daļa darbinieku (17%) ir ar profesionālā bakalaura grādu, 
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kam seko 13% darbinieku ar bakalaura grādu citās jomās un 13% ar vispārējo vidējo vai citu 

profesionālo izglītību. 

 

4.att. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāro darbinieku izglītība, % 

Analizējot bibliotēku darbinieku vecumu, 5.attēlā uzskatāmi redzams, ka procentuāli lielākais 

jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās strādājošo skaits ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem (16 

darbinieki - 30 %). Vecumā no 30 līdz 39 gadiem ir 12 darbinieki (22%), 11 darbinieki (20%) ir 

vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 9 (17%) ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Diemžēl, tikai 2 

darbinieki (4%) ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem. 

 

5.att. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāro darbinieku vecums, % 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Nozīmīgs profesionāls novērtējums un valsts mēroga atzinība bibliotēku darbā 2021.gadā 

jaunizveidotā Ogres novadā bija Ogres Centrālās bibliotēkas ierosinājums LBB GADA 

BIBLIOTĒKAS BALVU piešķirt Ikšķiles novada Centrālajai bibliotēkai (pēc ATR – Ikšķiles 

9%

17%

2%

11%

26%

5%

13%

2%
2% 13%

BIBLIOTEKĀRO DARBINIEKU IZGLĪTĪBA

prof.maģistra grāds prof.bakalaura grāds augst.prof.līdz 1993.g.

profesionālā izgl.koledžas 3.prof.kval.līmenis maģistra cita

bakalaura cita augst.izgl.cita koledža cita

visp.vid.vai prof.cita

4%

22%

20%
30%

17%

7%

BIBLIOTEKĀRO DARBINIEKU VECUMS

20 - 29 gadi 30 - 39 gadi 40 - 49 gadi 50 - 59 gadi 60 - 69 gadi 70 - 79 gadi
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pilsētas bibliotēka) par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī 

visiem iedzīvotājiem.  

LBB Gada balvai “Gada bibliotēka 2020” tika pieteiktas 3 bibliotēkas, bet “Gada bibliotēkas 

2020” godā tika celta Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka. 

 

   6.att. Ikšķiles pilsētas bibliotēkas kolektīvs 

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka 2020.gadā, sekmīgi īstenojot bibliotēkas kolektīva komandas 

darbu un realizējot veiksmīgu sadarbību ar plašu sadarbības partneru loku, bija īstenojusi 

inovatīvu, aktīvu bibliotēkas darbu gan klātienē, gan virtuālajā vidē. 

2021.gadā kolēģu darbu atzinīgi novērtējušas arī pašvaldības: Lielvārdes novada pašvaldība 

divām Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bibliotekārēm un vadītājai piešķīra apbalvojumu par 

ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā. 

4.3. Profesionālās pilnveides pasākumi 

Pārskata periodā jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāri aktīvi izmantoja iespējas papildināt 

savas zināšanas un prasmes, apmeklējot dažādus tiešsaistes, retāk, klātienes profesionālās 

pilnveides kursus, lekcijas un seminārus. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbinieku 

apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi (izņemot OCB organizētos, tie atainoti 12.nodaļā) 

redzami .3.tabulā. 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 21.01 

2021. 

ZOOM LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienu 

bibliotekāram”  

5 Attālināti 

2. 27.01. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem: 

profesionālo publikāciju 

apskats: medijpratība 

1,5 Attālināti 

3. 11.02. 

2021. 

ZOOM KNAB Interešu konflikta veidi, 

novēršanas normatīvais 

regulējums u.c. tēmas 

2 Attālināti 

4. 23.02. 

2021. 

ZOOM LNB “Lietotāju apkalpošana 

bibliotēkā” 

5 Attālināti 
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5. 24.02. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem “Bibliotēku 

interešu aizstāvība” 

1  

Attālināti 

6. 25.02. 

2021. 

ZOOM Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO” 

Radošums un tā izpausmes 

darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā 

8 Attālināti 

7. 05.03. 

2021. 

ZOOM LNB “Ceļazīmes mediju 

lietošanā” Praktiski 

ieteikumi, kā veiksmīgi 

bibliotēku darbā izmantot 

“Medijpratības 

rokasgrāmatu 

bibliotekāriem” 

3 Attālināti 

8. 10.03. 

2021. 

ZOOM LNB “Zenit stāsti” Vēstījuma 

nodošana ar stāsta 

palīdzību, kritiskā 

domāšana 

3 Attālināti 

9. 18.03. 

2021. 

ZOOM Latvijas Kultūras 

Koledža 

Tiešsaistes atvērtā lekcija 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem. 

Informācijpratība 

bibliotēkās, digitālā 

komunikācija un sociālie 

tīkli, projektu vadība. 

4 Attālināti 

10. 17.-

19.03. 

2021. 

ZOOM LNB Nacionālās bibliotēkas 

informācijas resursi: 

atbalsts mācību procesam 

vispārējā izglītībā” 

12 Attālināti 

11. 25.03. 

2021 

ZOOM LdNKC Datu aizsardzība izglītības 

un kultūras iestādēs 

2 Attālināti 

12. 28.03. 

2021 

Lielvārde SIA Grūbes 

Birojs 

Fizisko personu datu 

aizsardzība 

1 Attālināti 

13. 30.03. 

2021. 

e-pastā Raivja Grūbes 

birojs 

Zināšanu pārbaudes tests 

par datu aizsardzību. Iegūts 

sertifikāts. 

1 Attālināti 

14. 30.03. 

2021. 

Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 

“Pašvadīta mācīšanās, kā 

mācīt un mācīties efektīvi”  

8 Attālināti 

15. 31.03. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem “Bibliotēku 

arhitektūra, ēkas un telpu 

iekārtojums” 

1 Attālināti 

16. 06.04. 

2021 

Privāta 

grupa 

Facebook 

Biedrība 

“Studijteātris 

Svētuguns” 

E-studiju kurss “Kā būt 

radošam?” 

14 Attālināti 

17. 06.04. 

2021. 

ZOOM LNB “Autortiesības bibliotēku 

darbā” Autortiesību pamatu 

apgūšana - ierobežojumi un 

izņēmumi, kopēšanas 

ierobežojums, darbu 

izmantošana bibliotēku 

vajadzībām. 

4 Attālināti 

18. 07.04. 

2021. 

ZOOM Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

(ZRKAC) 

Vizuālā satura veidošana un 

tiešsaistes rīks Canva 

1 Attālināti 
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19. 08.04. 

2021. 

ZOOM LNB, BAC Diskusija par 2020. gada 

devumu latviešu literatūrā 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

2 Attālināti 

20. 09.04. 

2021. 

ZOOM Ogres Kultūras 

centrs  

Starpnovadu kultūras 

darbinieku seminārs - Kā 

sevi “savākt” nezaudējot 

pozitīvu skatu uz dzīvi un 

darbu pandēmijas laikā. u.c. 

tēmas 

6,5 Attālināti 

21. 14.04. 

2021 

ZOOM LBB Latvijas bibliotekāru 

21.konference 

5 Attālināti 

22. 14.04. 

2021 

ZOOM Biedrība 

“Studijteātris 

Svētuguns” 

Vebinārs “Kā vadīt un 

kontrolēt emocijas?” 

2 Attālināti 

23. 15.04. 

2021. 

ZOOM LBB Bibliotēku ideju tirgus 

“Darīt neticamo” 

4 Attālināti 

24. 28.04. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem “Dizaina 

domāšana bibliotēkās” 

1 Attālināti 

25. 30.04. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bērnu 

literatūras centrs, 

LBJLP 

Pavasara konference bērnu 

literatūras un bibliotēku 

speciālistiem “Stāv 

Lappuse kā Kaujas zirgs…”  

4 Attālināti 

26. 04.2021.  ZOOM Lielvārdes novada 

pašvaldība 

ES 2016/679 par fizisko 

personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un šo pamatprincipu 

ievērošanu Lielvārdes 

novada pašvaldības darbā 

3 Attālināti 

27. 10.05. 

2021 

ZOOM Režisora Viestura 

Meikšāna 

publiskās runas 

skola 

Vebinārs “Online 

komunikācijas 

meistarklase” 

1,5 Attālināti 

28. 11.05. 

2021. 

ZOOM ONSC Veselības 

veicināšanas 

nodaļu Oveselība 

Interaktīva, izglītojoša 

nodarbība “Stress dzīvē un 

darbā”   

2 Attālināti 

29. 12.05. 

2021. 

ZOOM LBB Zemgales 

reģiona nodaļas 

un Jelgavas 

pilsētas bibliotēka 

Publisko, bērnu un skolu 

bibliotēku loma lasīt prieka 

veicināšanā jeb ikviens ir 

neatkārtojams un neviens 

nav neaizvietojams. 

4 Attālināti 

30. 14.05. 

2001 

ZOOM LBB Latgales 

nodaļa, Ludzas 

pilsētas bibliotēka 

LBB Latgales nodaļas 

bibliotekāru konference 

“Pašizglītība personības 

attīstībai” 

6 Attālināti 

31. 13.05. 

2021. 

ZOOM LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienu 

bibliotekāram” 

 

5 Attālināti 

32. 25.05. 

2021 

ZOOM Pedagoģiskās 

meistarības skola 

Labvēlīgas psiholoģiskās 

vides veidošana bibliotēkas 

darbā 

6 Attālināti 
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33. 26.05. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem “Mācīšanās 

prasme” 

1 Attālināti 

34. 27.05. 

2021. 

LNB 

Faceboo

k 

LNB, LBB Latvijas pagastu 

bibliotekāru 6. kongress 

“Pagasta bibliotēka - vieta 

kopienas attīstībai” 

6 Attālināti 

35. 28.05 

.2021 

ZOOM LNB KAC Neformālās izglītības 

programma “Medicīnas 

informācijas pratība” 

24 Attālināti 

36. 30.05. 

2021 

Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 

Vienkāršas prāta 

pārvaldīšanas tehnikas 

14 Attālināti 

37. 05.2021. Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 

X, Y, Z un A paaudzes: 

izaicinājumi darba 

devējiem, vecākiem un 

pedagogiem” 

16 Attālināti 

38. 05.2021. Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 

“Pusaudžu mentālā veselība 

– praktisks ievads” 

10 Attālināti 

39. 08.06. 

2021 

ZOOM Pedagoģiskās 

meistarības skola 

Bibliotēkas speciālista 

kompetences programma 

“Labvēlīgas psiholoģiskās 

vides veidošana bibliotēkas 

vai muzeja darbā” 

6 Attālināti 

40. 15.06. 

2021 

ZOOM Latvijas 

Pašvaldību 

arodbiedrība 

Pārmaiņas - cik esam tam 

gatavi . u.c. tēmas 

4 Attālināti 

41. 05.07.20

21 

Tiešsaistes 

lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED  

Prāts un domāšana 

kognitīvo zinātņu 

perspektīvā 

16 Attālināti 

42. 13.07. 

2021. 

ZOOM Latvijas 

Pašvaldību 

arodbiedrība 

ATR un darba tiesiskās 

attiecības u.c. tēmas 

4 Attālināti 

43. 17. – 

19.08. 

2021. 

IFLA 

WLIC 

mājasla

pā 

Starptautiskā 

bibliotēku 

asociāciju un 

institūciju 

federācija -IFLA 

Pasaules bibliotēku un 

informāciju kongress 

“Nākotnes dēļ strādāsim 

kopā. Atklāj. Diskutē. 

Prezentē. Provocē. Risini”. 

24 Attālināti 

44. 20. – 

21.08. 

2021. 

Skrīveri 

Ogre 

Ikšķile 

LBB LBB literārais pārgājiens 

Skrīveri – Ogre – Ikšķile. 

Pieredzes apmaiņa un 

tikšanās ar autoriem. 

8 Klātienē 

45. 21.08. 

2021 

https://ce

rtficates.

mooc.fi 

Rīgas Tehniskā 

universitāte  

Elements of Al 2 ECTS 

kredītpu

nkti 

Attālināti 

46. 07.09. 

2021. 

ZOOM Latvijas 

Pašvaldību 

arodbiedrība 

Sociālais dialogs - cienīgs 

darbs. u.c. tēmas 

3,5 Attālināti 

47. 20.09. 

2021. 

Lēdmanes 
T/N 

O-veselība Veselīgs dzīvesveids visu 

mūžu 

4 Klātienē 

48. 21.09.-

09.11. 

2021 

ZOOM LNB, LBB, 

VKKF 

“Nenoteiktības un 

pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo kompetenču 

attīstīšana Latvijas 

bibliotēku vadītājiem” 

24 Attālināti 
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49. 22.09.20

21 

ZOOM Latvijas 

Bibliotekāru 

izglītības 

apvienība 

Nesaprotamais jaunietis 

bibliotēkā 

2 Attālināti 

50. 09.2021 MS 

Teems 

LIKTA Baltic Digital Skills 

Development program 

Business and Data Analysis 

32 Attālināti 

51. 22.-

24.09. 

2021. 

Youtube LNB, Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība, Latvijas 

Muzeju biedrība 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

lokalizēšana Baltijas valstu 

muzejos un bibliotēkās. 

3 Attālināti 

52. 22.10. 

2021. 

ZOOM Cēsu novada 

pašvaldība, Cēsu 

Centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novadu Bērnu un 

skolu bibliotēku darbinieku 

19. konference “Inovatīvi 

pakalpojumi bibliotēkās – 

pieredze, risinājumi, 

nākotnes vīzijas” 

6 Attālināti 

53. 22-

28.10.; 

03-

09.11.; 

02.12. 

2021. 

ZOOM Patvērums “Drošā 

māja” 

Mācību kursi “Atvērti 

Pasaulei” 

30 

 

Attālināti 

54. 26.10. - 

30.11. 

2021. 

ZOOM Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

ARETĒ 5soļu pozitīvo 

ieradumu programma 

personiskai un 

profesionālai izaugsmei, 

produktivitātei un 

dzīvespriekam. 

6 Attālināti 

55. 26.10.-

16.11. 

2021. 

ZOOM Latvijas Kultūras 

akadēmija 

sadarbībā ar LR 

Kultūras 

ministriju 

Profesionālās pilnveides 

kursi „Medijpratība 

pedagogiem digitālo 

pārmaiņu laikmetā” 

8 Attālināti 

56. 01.-10. 

2021. 

ZOOM LNB Bibliotekāru izglītojošā 

darbība “Domnīca” 

16 Attālināti 

57. 29.-

30.10.; 

5.-6.11. 

2021. 

MS 

Teams 

RTU Cēsu studiju 

un zinātnes centra 

Grafiskā dizaina 

kursi 

Logo,/zīmola izveidošana 

Mārketinga materiālu 

sagatavošana 

Infografika, prezentācijas 

Vizītkartes, afišas 

Sociālo tīklu posti 

18 Attālināti 

58. 04.11. 

2021. 

ZOOM LNB, KM Vebinārs “ Medijpratība - 

ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības 

jautājums” 

5 Attālināti 

59. 14.11. 

2021. 

Tiešsaiste

s lekcijas 

(ieraksti) 

LU OPEN 

MINDED 

“Novērst izdegšanu. 

Lekcijas līdzsvarotai 

ikdienai” 

16 Attālināti 

60 24.11. 

2021. 

ZOOM LNB Medijpratības nodarbība “ 

Mediju izglītība kā ceļš uz 

medijpratību. Medijpratība 

kā nosacījums labākai 

dzīvei” 

3 Attālināti 
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61. 25.11. 

2021 

Zoom Izglītības un 

attīstības centrs 

EGO 

Prātīgas un neprātīgas 

idejas dažādu svētku, 

pasākumu organizēšanā 

8 Attālināti 

62. 29.11. 

2021 

Zoom Sociālo Tīklu 

biznesa studija 

Canva no A-Z 4 Attālināti 

63. 30.11. 

2021 

Zoom, 

YouTub

e, 

Faceboo

k 

Riga TechGirls Iepazīsti tehnoloģijas 48 Attālināti 

64. 02.12. 

2021 

ZOOM VARAM 

sadarbībā ar 

Biznesa mākslas 

un tehnoloģiju 

augstskolu 

“RISEBA” 

“Dari digitāli” mācību 

kurss digitālajiem līderiem 

8 Attālināti 

65. 30.11.  

14.12. 

2021. 

ZOOM LNB BLC Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas tīmekļsemināru 

cikls “Lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!” 

4 Attālināti 

3.tab. Jaunizveidotā Ogres novada 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 jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāriem. Tomēr Lielvārdes pilsētas 

Kultūras centrs  noorganizēja pieredzes braucienu - ekskursiju pa Latgali, kurā piedalījās arī 

Lielvārdes novada bibliotekāri. Iepazīts Krāslavas Amatniecības centrs un tā darbība, 

piedāvājumi kultūras jomā. Interesi piesaistījis tur notiekošais kulinārā mantojuma festivāls, kurā 

gūta iedvesma  neierobežotai darbībai dažādās kultūras, mākslas, izglītības, uzņēmējdarbības un 

tūrisma jomās. 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

2021.gads spilgti izgaismoja personāla nozīmi bibliotēku darbībā, jo pandēmijas ierobežojumi 

joprojām 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 arī jānomierina satrauktie lasītāji. 

Bibliotekāri bieži vien bija tie, kuri bija spiesti neskaitāmas reizes skaidrot apmeklētājiem valstī 

noteiktos ierobežojumus, pretī saņemot lielu neapmierinātību, kura, dažkārt, pat robežojās ar 

agresiju.  

Īpaši svarīgas kļuva datorzināšanas un medijpratība,kā arī dažādo tiešsaistes rīku pārvaldīšana, 

kas bija nepieciešamas gan meklējot informāciju pašiem, gan attālināti to palīdzot apgūt citiem. 
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Nozīmīga kļuva spēja izsijāt no lielā informācijas apjoma uzticamus datus, neiekrītot viltus ziņu 

lamatās. Ļoti sarežģīts OCB darbiniekiem bija laiks pirms un pēc 15.novembra, kad darba 

attiecības ar bibliotēku pārtrauca 4 darbinieki, līdz ar to, tā bija liela papildus slodze (arī 

emocionāli) darbiniekiem, kuri turpināja strādāt un arī apgūt jauno pakalpojumu – grāmatu 

pakomātu. Īpaši sarežģīti darba apstākļi bija OCB BLN, kur uz noteiktu laiku bija palicis tikai 1 

darbinieks. Šāda situācija izveidojās gan darbinieka ilgstošas darba nespējas lapas dēļ, gan 

atsevišķu darbinieku novēlotas vakcinēšanās dēļ, gan jau iepriekš minētās darba attiecību 

pārtraukšanas dēļ. 

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāri atzīst, ka pārskata periodā ļoti pietrūka ieilgušās 

pandēmijas 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 spētu palīdzēt senioriem bez valsts valodas zināšanām.  

Vēl viens būtisks jautājums ir bibliotekāru novecošanās, lai gan jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkās pamazām ienāk jauni darbinieki, tomēr no 54 bibliotekārajiem darbiniekiem 16 

(30%) ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 13 strādājošie (24%) 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 strādāt arī gados jauni cilvēki. Diemžēl, jaunā 

paaudze darbu bibliotēkās izvēlas retāk, kā iemeslu minot nepietiekamo atalgojumu. 

Pamatojoties uz mazo atalgojumu, gada nogalē darba attiecības pārtrauca Ķeipenes pagasta 

bibliotēkas vadītāja. Kā atzīst Meņģeles pagasta bibliotēkas vadītāja: “Pašvaldība vienmēr ir 

pretimnākoša personāla izglītošanas finansējumam, taču personāla atalgojums nav 

konkurētspējīgs! Ņemot vērā pieaugošo cenu kāpumu elektroenerģijai, precēm un 

pakalpojumiem, atalgojuma jautājums kļūst arvien aktuālāks”. 

Jaunizveidotā Ogres novadā atšķiras bibliotēku darbinieku atalgojums starp novadiem, kuri bija 

pirms ATR. Ņemot vērā VSAO iemaksas kopā ar bruto atalgojumu, visaugstākais atalgojums 

2021.gadā ir bijis Ikšķiles novada bibliotēkās – vidēji 1423 EUR/mēnesī (2020.gadā - 1269 

EUR/mēnesī), bet viszemākais – Ķeguma novada bibliotēkās strādājošajiem – vidēji 889 

EUR/mēnesī (2020.gadā - 839 EUR/mēnesī ).  

Viena darbinieka bibliotēkās (jaunizveidotajā Ogres novadā tās ir 11, jeb 50% no visām 

bibliotēkām),  
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Jāatzīst, ka darbam ieilgušajos Covid-19 apstākļos bija arī daži pozitīvi aspekti, kā atzīst 

jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāri, tik plaša spektra attālinātas iespējas sevi pilnveidot 

iepriekš nav bijis. Ikvienam darbiniekam bija iespējas piedalīties profesionālās pilnveides 

pasākumos, konferencēs un semināros, mācīties LNB Kompetenču centra un citu izglītības 

iestāžu kursos. Gūta jauna pieredze un vērtīgas zināšanas, prasmes darbā ar digitālajiem rīkiem, 

strādājot neierastā vidē, iepazītas “ZOOM” un “Microsoft Teams” tiešsaistes platformas. Šādi 

tiešsaistes pasākumi ir viens no vērtīgākajiem ieguvumiem, ko sniedz darbs Covid-19 apstākļos, 

jo var sekot aktualitātēm, gūt jaunas zināšanas, idejas un dalīties pieredzē jebkurā vietā un laikā. 

Un lai tos apmeklētu nav jātērē papildus līdzekļi nokļūšanai uz kādu konkrētu vietu, 

nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu. Savukārt, jo īpaši tiek novērtēts un neizsakāmu 

gandarījumu sniedz ikviens klātienē apmeklētais pasākums un tikšanās, jo 2021. gadā tie bija 

iespējami tikai īsu laika sprīdi.  
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

5.1. Galvenie rādītāji – kopaina, vērtējums 

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas, neskatoties uz ieilgušo Covid-19 pandēmiju, 

2021.gadā savu darbu centās organizē 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. 4.tabulā atspoguļoti galvenie skaitliskie 

darba rādītāji pārskata periodā jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopā.  

Gadi 

Darba rādītājs 

2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 13860 12204 11800 -11,9; -3,3 

t. sk. bērni līdz 18 g. 6383 5540 4861 -13,2; -12,2 

Bibliotēkas apmeklējums 169049 127557 112031 -24,5; -12,2 

t. sk. bērni līdz 18 g. 70385 45606 38624 -35,2; -15,3 

Virtuālais apmeklējums 46004 48274 71210 +4,93; +47,5 

Izsniegums kopā 376261 274099 235942 -27,1; -13,9 

t. sk. grāmatas 257557 194022 175957 -24,6; -9,3 

t. sk. periodiskie izdevumi 117569 77962 55483 -33,6; -28,8 

t. sk. bērniem 138692 82556 68128 -40,4; - 17,4 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita 

jaunizveidotā Ogres novadā 

22,5 19,89 19,27 -2,6; -0,6 

t. sk. bērni līdz 18 g. 51,57 44,21 38,62 -7,3; -5,5 

Iedzīvotāju skaits 61489 61366 61220* -0,2; - 0,2 

4.tab.Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku galvenie rādītāji kopā 
* Dati uz 30.06.2021. par visiem 4 pirms ATR novadiem kopā izgūts no Fizisko personu reģistra 

statistika 2021. gadā | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (pmlp.gov.lv)  

Jāatzīst, kopējie skaitļi nav īpaši iepriecinoši, ieilgusī pandēmija un mainīgie epidemioloģiskās 

drošības pasākumi, ierobežojumi ir ļoti ietekmējuši bibliotēku darbu un darba rādītāji ir 

samazinājušies. Izņēmums ir virtuālie apmeklējumi, kuru skaits visā novadā izteikti turpinājis 

pieaugt un ir +47,5% salīdzinot ar 2020.gadu. Tas norāda uz iedzīvotāju interesi par bibliotēku 

darbu, jo mainīgie ierobežojumi radīja neskaidrību par bibliotēku pieejamību un sniegtajiem 

pakalpojumiem. Pastiprināta interese par OCB bija vērojama arī pēc jaunās ēkas atklāšanas. OCB 

virtuālais apmeklējums 2021. gadā bija 38495, kas ir par 8756 (+29,22%) vairāk nekā 2020.gadā 

(29739). OCB mājas lapas virtuālais apmeklējums 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gada 

apmeklējumu, palielinājās par 18,53% (+5500). 

Valsts mēroga nozīmes būvi – lielāko pasīvo sabiedrisko ēku – vēlējās apmeklēt ne tikai Ogres 

pilsētas un apkaimes iedzīvotāji, bet arī viesi no tuvienes un tālienes.  

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2021-gada
https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2021-gada
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Iepriecinoši, ka dažas jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas pārskata perioda sarežģītajos 

apstākļos spējušas organizēt savu darbu tā, ka otrajā pandēmijas gadā pat palielinājušies daži no 

darba galvenajiem rādītājiem. Bibliotēkas lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

visvairāk palielinājies OCB (+455), jo bibliotēka no pagaidu telpām tika pārcelta uz jauno, 

moderno ēku.  

Jaunizveidotajā Ogres novadā palielinājums ir Madlienas pagasta bibliotēkā (+42), Meņģeles 

pagasta bibliotēkā (+5), un Tomes bibliotēkā (+4). Trīs novada bibliotēkās, savukārt, palielinājies 

apmeklējumu skaits – OCB mobilajā filiālbibliotēkā (+445), Birzgales pagasta bibliotēkā 

(+222) un Madlienas pagasta bibliotēkā (+145). Izsniegumu skaits pieaudzis vairākās 

jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās, kas norāda uz retākiem bibliotēkas lietotāju 

apmeklējumiem, bet lielāku paņemto izdevumu skaitu, lai nodrošinātos ar lasāmo gadījumā, ja 

atkal bibliotēkas nav pieejamas. Izsniegums palielinājies sekojošās bibliotēkās: Suntažu 

(+2104), Birzgales (+1021), Madlienas (+636), Krapes (+546), Tīnūžu (+469) pagastu 

bibliotēkās, Ciemupes bibliotēkā (+90), Lauberes pagasta bibliotēkā (+80), Ķeguma pilsētas 

bibliotēkā (+69) un Ogresgala bibliotēkā (+55). 

 

7.att. Bibliotēku lietotāji no visiem jaunizveidotā Ogres novada iedzīvotājiem, % 

Izvērtējot 4.tabulu un 7.,8.attēlu, var secināt, ka jaunizveidotajā Ogres novadā kopumā 

bibliotekārais aptvērums ir nedaudz samazinājies (-0,62%), bet vienā no četriem jaunizveidotā 

Ogres novada agrākajiem (pirms ATR) novadiem – Ogres novadā – tas ir palielinājies (+1,03%). 

Domājot par lietotāju paradumiem, apmeklējot bibliotēkas, jāatzīst, ka jaunizveidotajā Ogres 

novadā, tāpat kā visā valstī, 2021.gads ar daudzajiem mainīgajiem 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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8.att. Bibliotēku lietotāji no visiem jaunizveidotā Ogres novada iedzīvotājiem % 

 
9.att. Bibliotēku lietotāji vecumā līdz 18 gadiem jaunizveidotā Ogres novada 4 pirms ATR novados % 

Īpaši svarīga ir jaunās paaudzes piesaiste bibliotēkām un lai gan 4.tabulā redzams, ka 2021.gadā 

kopumā bērnu bibliotekārais aptvērums samazinājies par 5,59%, tomēr, kā liecina 9.attēls, 

procentuāli novados (pirms ATR) bērnu un jauniešu bibliotekārais aptvērums ir lielāks nekā 

pieaugušo – no 20,78% (Ikšķiles novadā) līdz pat 51,24% (Lielvārdes novadā). 

Analizējot 10.,11.,12.attēlā redzamos rādītājus, var secināt, ka jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkās kopumā visi galvenie skaitliskie rādītāji ir samazinājušies. Tas pamatojams ar Covid-

19 ietekmi - ārkārtējā situācija, mājsēde un ieviestie ierobežojumi, tai skaitā arī bibliotēku 

darbībā, mainīja cilvēku uzvedību un attieksmi. Cilvēki vairāk domāja gan par savu, gan 

līdzcilvēku veselību, un izvairījās no došanās ārpus savas dzīves un darba vietas.  
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10.att. Bibliotēku lietotāju skaits jaunizveidotajā Ogres novadā kopā 

OCB apmeklējuma (-0,57%) un izsnieguma (-25,5%) samazinājums pamatojams ar to, ka no 

19.jūlija līdz 09.augustam bibliotēka bija slēgta saistībā ar pārvākšanos uz jauno ēku Brīvības 

ielā 35, savukārt, līdz pat jūlijam, tā atradās pagaidu telpās, kas nelielās platības dēļ vēl vairāk 

liedza iespēju to apmeklēt klātienē tad, kad tas bija iespējams (vairāk Pielikumā OCB LAN darba 

pārskats). 

 

11.att. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku apmeklējums kopā 
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12.att. Izsniegums jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopā 

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

Visievērojamākās izmaiņas, jauninājumi 2021.gadā ir notikuši OCB ar jaunās ēkas atklāšanu, 

kas vēra durvis saviem lasītājiem 9.augustā.  

✓ Jaunajās OCB telpās nodrošināta moderna, inovatīva, lietotājiem un darbiniekiem patīkama 

vide,  

✓ pieejamas 3 Bibliotheca pašapkapošanās iekārtas jeb selfcheck,  

✓ bezkontakta grāmatu izsniegšanai pieejams grāmatu pakomāts, kas sasaistīts ar BIS ALISE, 

✓ visā ēkā ir apmeklētājiem tīkamas sēžampalodzes jeb lielas logu ailes, kurās var ērti 

iekārtoties, lai lasītu un pat ieslēgt gaismiņu, aizvērt aizkarus un baudīt divvientulību ar 

grāmatu un skatu aiz loga, 

✓ otrajā stāvā ir liela (100 cilvēku ietilpība bezierobežojumu situācijā) Konferenču zāle ar 

ekrānu, skaņu sistēmu, terasi un nelielu uzkodu telpu, 

✓ ēkā ir arī individuālā un grupu darba telpas, kuras iespējams rezervēt gan attālināti, 

izmantojot OCB mājas lapas sadaļu Telpu rezervācija, gan rakstot uz e-pastu, zvanot vai 

atnākot klātienē un redzot, ka konkrētā telpa ir pieejama, 

✓ visas rezervējamās telpas ir aprīkotas ar IT, lai veiksmīgi varētu īstenot kā attālināto darbu, 

tā arī dažādas sanāksmes un diskusijas, 

✓ vienā no telpām, kā sēdvietas, ir neformālai videi atbilstoši pufi, savukārt, vienā telpā ir 

iekārtota mācību klase, 

✓ viss aktīvais OCB krājums apstrādāts ar RFID uzlīmēm, kas sniedz iespēju veiksmīgi 

izmantot pašapkalpošanās iekārtas 

✓ OCB ēkas otrajā stāvā izvietota arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kuras svinību zālē 

ir liels vienlaidu logs, kas nodrošina dabas altāra skatu svinīgās laulību ceremonijas laikā, 
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✓ pirmajā stāvā ir Informācijas centrs, kura darbinieki veic ne tikai par OCB pakalpojumiem 

informējošo  funkciju, bet atbild arī uz pilsētu apmeklējušo viesu jautājumiem, kā arī sniedz 

informāciju par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem. 

Ķeguma pilsētas bibliotēkā arvien vairāk palielinās attālināto pakalpojumu pieprasījums un 

izpilde; palielinājušies lietotāju pieprasījumi telefoniski, e-pastos, autorizētie lietotāji sāk 

izmantot elektronisko kopkatalogu. Atsevišķos gadījumos (slimība, karantīna/pašizolācija, 

pārvietošanās grūtību dēļ) gados vecākiem lasītājiem, uz pieprasījumu, literatūra piegādāta 

mājās. Apkalpoti lasītāji arī bezkontakta ceļā, iepriekš sazinoties un sagatavojot vēlamās 

grāmatas vai izpildot kādu no maksas pakalpojumiem: nepieciešamais materiāls tika izsniegts 

pie bibliotēkas durvīm (vienojoties par ierašanās laiku), speciāli šim nolūkam sagatavotā slēgtā 

plastmasas kastē. Pandēmijas ierobežojumu laikā, kad neparedzami mainījās apmeklējuma 

noteikumi un epidemioloģiskās prasības, izveidota grāmatzīme, kurā ietverta visa 

kontaktinformācija un aktuālais darba laiks. Tas darīts, vairāk domājot par vecāka gadagājuma 

lasītājiem, bet secināts, ka arī pārējie lasītāji ir ļoti apmierināti ar šādas informācijas pieejamību. 

Grāmatzīmi lasītājiem ieliek izsniegtajā grāmatā, tādejādi atvieglojot saziņas iespējas ar 

bibliotēku. Joprojām iecienīts ir Bibliotēkas ēkā izvietotais pašvaldības tūrisma informācijas 

punkts: vitrīna ar Ķeguma novada (pirms ATR) mazo uzņēmēju prezentatīvajiem ražojumiem – 

suvenīriem un izstrādāto tūrisma maršrutu, karšu un informatīvo bukletu stends. Vasarā 

bibliotēkas telpās tika izvietots stends ar Oveselības piedāvāto informatīvo materiālu bukletiem 

veselības jomā.  

Lauberes pagasta bibliotēkā Covid-19 pandēmija ieviesusi jauninājumu pakalpojumos: vēl 

aktīvāk tiek reklamētas elektroniskā grāmatu kataloga attālinātas lietošanas un lasītāju 

autorizācijas datu izmantošanas priekšrocības. Joprojām aktīvi tiek popularizēta novadnieka 

V.Miķelsona Grāmatu klēts ar bagātīgo, vērtīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Ir iespēja spēlēt 

āra spēles (tenisa galds, šahs un dambrete uz asfalta), kas bija ļoti noderīgi laikā, kad telpās 

pulcēšanās bija ierobežota. Būtiski ir iesaistīt apmeklētājus apkārtējās vides uzlabošanā, 

sakopšanā, lai pagastā kopumā uzlabotos dzīves vide, katru gadu tiek rakstīti vides 

labiekārtošanas projekti, lai pagasts kopumā tiktu sakopts, labiekārtots. 

Madlienas pagasta bibliotēkā 14.augustā bibliotēku piepildīja seno mūzikas instrumentu skaņas, 

jo viesos bija biedrības „Skaņumāja” muzikanti. Klātesošie tika iepazīstināti ar pēdējo 100 gadu 

laikā Latvijā izgatavotajiem un spēlētajiem instrumentiem, izsekojot to attīstības ceļus. Lekciju 

lasīja etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs. Pēc lekcijas „Skaņumājas” muzikanti sniedza koncertu, 

kura programma tika veidota no dziesmām, ko latvieši dažādos laikos dziedājuši kopā būšanas 

reizēs – gan svētkus svinot, gan kopīgus darbus darot. Dziesmu programmas pavadījumam tika 

spēlēta gan kokle, gan vijole, mandolīna, cītara, ermoņikas un citi mūzikas instrumenti. Seno 
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ziņģu skaņās kājas pašas cilājās līdzi, daudzi sajutās kā 20.gadsimta zaļumballē. Pasākuma 

apmeklētāji atpazina senās melodijas un dziedāja līdzi. Savukārt, 2.oktobrī īstenots rudenīgi 

muzikāls pasākums ,,Dzeja dziesmās kopā ar mūziķiem Vitāliju Bogdanoviču un Līgu Priedi”. 

Skanēja dziesmu popūrijs ar daudzu dzejnieku skaistajām dzejas rindām.  

Ikšķiles pilsētas bibliotēkā 2021.gadā turpināta iepriekšējā gadā uzsāktā sadarbība ar PEP 

mammu Ingu Bernāni: Zoom platformā īstenota viņas saruna ar geštalterapeiti, grāmatu autori 

un 4 bērnu mammu Elīnu Zelčāni par to, kā būt māmiņai. Šī saruna bija domāta ikvienai mammai 

kā atbalsts.  

Lai popularizētu lasīšanu, īstenotas vairākas aktivitātes: Bibliotēku nedēļā akcija „Viņi lasa!”. 

Tika uzrunāti gan sabiedrībā zināmi cilvēki, gan bibliotēku darbinieki, gan novada pašvaldības 

darbinieki ar aicinājumu pastāstīt – ko viņi lasa un kas viņiem ir lasīšana. Piedalījās 16 dalībnieki, 

tajā skaitā – R.Dobrovenskis, B.Zīle, I.Grencberga, A.Akmentiņs u.c. Dzejas dienu ieskaņās 

realizēta aktivitāte „Dzejas loterija”. Lasītājs klātienē pēc nejaušības principa nosauca trīs ciparus 

un rezultātā izlozēja savu Dzejas dienu dzejoli. Šādā veidā tika īstenota lasīšanas popularizēšana, 

izmantojot bibliotēkas krājumā esošās dzejas grāmatas. Lasītāji tika aicināti atzīmēt 14.februāri 

– Valentīna dienu, ar akciju „Atzīsimies mīlestībā grāmatās!”. Lasītāji iesūtīja bildes ar rindām 

„es tevi mīlu” no dažādām grāmatām.  

Kā atzīst visi jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāri, 2021.gada raksturīgākā iezīme – 

bibliotēku attālināto pakalpojumu popularizēšana, informēšana par bibliotēku veidoto un citu 

radīto tiešsaistes resursu pieejamību 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 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits kopā  183 460 583 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits pārskata periodā 183 277 123 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 902 2993 4887 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā 902 2091 1894 

5.tab. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopā 

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. 

2021.gadā šī iespēja – lasīt savās viedierīcēs – bija īpaši svarīga, jo Covid-19 ieviestie 

ierobežojumi bieži liedza iespēju apmeklēt bibliotēkas klātienē un saņemt interesējošo literatūru 

drukātā formātā. Patīkami, ka jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku – “3TD e-grāmatu 
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bibliotēkas” lasītāju skaita (583) ziņā ierindojas 6.vietā starp visām 34 ALISE instancēm, 

savukārt, e-grāmatu izsniegumu (4887) ziņā – 5.vietā. 

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

pieejamas grāmatas, uz kurām fiziskajās bibliotēkās nereti ir rindas. Pozitīvs jaunums ir arī 

iespēja atkārtoti paņemt e-grāmatā iepriekš lasītu uzdevumu. Jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēku darbinieki atzina, ka 2021.gadā mainīgo Covid-19 ierobežojumu un ieviestās 

ārkārtējās situācijas laikā, bija pastiprināta 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.  

Tomēr, ņemot vērā e-grāmatu izmantojumu un jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku 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 formāta grāmatu atzīst kā pierastāku, ērtāku, 

labāku redzei. Savukārt, lietotāji, kuri izrāda interesi par piedāvāto pakalpojumu, ir apmierināti, 

jo var tikt pie kārotās literatūras, neizejot no mājām. 

Jaunizveidotā Ogres novada 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. Kopējie dati ir redzami 5.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: pārskata gada pirmajā pusgadā OCB 

pagaidu telpās, Ikšķiles pilsētas bibliotēkā, Lielvārdes pilsētas bibliotēkā, Ogresgala, Ciemupes 

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

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet autorizācijas datu izmantošana būtiski uzlabojusi bibliotēku 

pakalpojumu sasniedzamību un nodrošina iespieddarbu rezervēšanu un pagarināšanu sev 

izdevīgā laikā un vietā, izmantojot Ogres reģiona kopkatalogu. Lietotājiem ar īpašām vajadzībām 

un tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēkas, grāmatas tiek piegādātas dzīves 

vietā, iesaistot arī lasītāja ģimenes locekļus. Vairāku bibliotēku darbinieces pašas veic piegādes 

pienākumu. Dažās pašvaldībās šo pakalpojumu bibliotēkas nodrošina sadarbībā ar sociālo 

dienestu.  

Birzgales pagasta bibliotēka 2021.gada septembrī noslēdza vienošanos ar Latvijas Neredzīgo 
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bibliotēku, lai sadarbības nolūkā sekmētu informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā 

formā personām, kurām ir redzes traucējumi vai citādas lasīšanas grūtības, kā arī un uzsākta 

Covid-19 sertifikātu izsniegšana ar klienta pilnvarojumu (klienti, kuriem nav internetbankas), lai 

nodrošinātu darbības nepārtrauktību Klientu apkalpošanas speciālista atvaļinājuma vai slimības 

laikā.  

Jaunajā OCB ēkā, kura atvērta apmeklētājiem kopš 2021.gada 9.augusta, praktiski, vairs nav 

nekādu pieejamības problēmu – ir atbilstošs piebraucamais celiņš, lifts, kā arī pietiekami plašas 

telpas, lai netraucēti varētu pārvietoties pa visu ēku gan ratiņkrēslā, gan arī vecāki ar bērnu 

ratiņiem. Pieejama arī grāmatu nodošanas iekārta, kas nodrošina iespēju nodot grāmatas ārpus 

bibliotēkas darba laika (24/7) un gada nogalē testa režīmā tika uzsākts pakomāta pakalpojums, 

lai bezkontakta veidā būtu iespēja saņemt grāmatas ikvienam, kuram ir OCB lasītāja karte. 

Attāli dzīvojošo Ogres pilsētas un Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu (pirms ATR) iedzīvotāju 

bibliotekārajā apkalpošanā nozīmīgu darbu jau 25.gadu veic mobilā filiālbibliotēka-bibliobuss. 

Par bibliobusa darbību vairāk Pielikumā Nr 4.  

5.4. Uzziņu un informācijas darbs, izglītojošā darbība 

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. 

2021.gadā tika veikts īpaši intensīvs uzziņu un informācijas darbs ne tikai studentu sesiju 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 uzziņu 

pieprasījuma tipi – tematiskais, faktogrāfiskais, precizējošais un adresālais. Ņemot vērā to, ka 

jaunizveidotā Ogres novada 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 detektīvam bija jāspēj izsijāt un atrast patieso.  

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

skenēti, fotografēti dokumenti un raksti no žurnāliem, avīzēm, materiāli no datu bāzēm.  

Bibliotēkās pieejamie pakalpojumi nodrošina sociāli neaizsargāto un senioru vecuma iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanos, jo bibliotēkās tie ir bezmaksas. Zinošie, prasmīgie bibliotēku 
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darbinieki sniedz nepieciešamās konsultācijas IKT pamatprasmēs. 2021.gadā šī iespēja gan bija 

ļoti neliela, jo pandēmijas ieviestie ierobežojumi noteica distances ievērošanu un liedza 

iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanas iespēju klātienē. 

Pārskata gadā joprojām aktuāls bija jautājums par dažādu elektronisko dokumentu aizpildīšanu 

un iesniegšanu atbildīgām institūcijām. Klientu apkalpošanas centri, diemžēl, tiek slēgti ne tikai 

laukos, bet pat valstspilsētās – Ogrē 2022.gadā plānots slēgt Swedbank filiāli, tāpēc OCB, 

sadarbībā ar pašvaldību, jaunās ēkas telpās 2021.gada decembrī piedāvāja Swedbank mācības 

senioriem. Iedzīvotāji arvien biežāk nāk uz bibliotēkām un prasa palīdzību, bibliotēku darbinieki 

sniedz apmeklētājiem konsultācijas par dažādiem interneta resursiem, EK izmantošanu, kā arī 

palīdz konkrētu e-pakalpojumu saņemšanā: pieteikšanās pie ārsta, internetbankas izmantošana, 

dokumentu skenēšana un nosūtīšana VID. Saistībā ar iepriekšminēto, pastāv problēma – daudzi 

lietotāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt visas darbības ar viņu datiem, bet tādējādi 

netiek aizsargāta privāta, sensitīva informācija, kas būtībā ir pārkāpums pēc Datu aizsardzības 

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

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

darbinieka pienākumu veikšanu. Šis ir ļoti aktuāls jautājums arī ar VARAM plānoto Vienoto 

valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru veidošanu, izmantojot jau esošo bibliotēku 

tīklu. Lai gan tā varētu būt iespēja piesaistīt papildus klientus bibliotēkai, tomēr kolēģu vidū 

pastāv bažas par bibliotekāro pakalpojumu aizvirzīšanos otrā plānā. Īpaši sarežģīti tas varētu būt 

viena darbinieka bibliotēkās. 

Ikviens novada bibliotekārs, savas kompetences ietvaros, cenšas izglītot savus lietotājus dažādos 

medijpratības jautājumos. 2021.gadā Ikšķiles pilsētas bibliotēkā īstenoti vairāki pasākumi, kas 

vērsti uz lietotāju izglītošanu. Digitālās nedēļas ietvaros izveidoti divi Zoom ieraksti, kuros 

ikviens varēja uzzināt, kā izmantot digitālos rīkus radošam darbam. Ar savām zināšanām un 

pieredzi dalījās vloga autors Ervīns Elliņš un podkāsta „Piedzīvot lappuses” autore Aija 

Bremšmite. Šīs nedēļas ietvaros lietotāji bibliotēkas Facebook profilā iepazinās ar sagatavotu 

materiālu par digitālo kolekciju www.lndb.lv. Šī aktivitāte veicināja jaunu pakalpojumu – notika 

attālinātas apmācības Ikšķiles vidusskolas 7.klasei par šīm kolekcijām u.c. resursiem. Skolēni 

bija patiesi ieinteresēti un atzina, ka iepriekš par šiem resursiem nezināja, bet novērtēja kā ļoti 

noderīgus. Savukārt, rudenī, beidzot, bija iespēja īstenot senioru apmācības datoru lietošanā. 

Jaunizveidotā Ikšķiles Senioru skola ir kļuvusi par bibliotēkas sadarbības partneri un tika 

uzsāktas senioru apmācības bibliotēkā. 

5.5 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Kā redzams 6.tabulā, pārskata gadā jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopumā par 255 

(+18,4 %) ir palielinājies aktīvo autorizēto lietotāju skaits –1638 (2020.gadā – 1383). Vēl vairāk 

http://www.lndb.lv/
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(+75,2%) ir palielinājies pasūtīto eksemplāru skaits, izmantojot WebPAC – 4028 (2020.gadā – 

2299), kas liecina, ka iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas nepieciešamo literatūru pasūtīt 

elektroniski, īpaši aktuāli tas bija mājsēdes laikā un tiem, kuri vakcinācijas pret Covid-19 

sertifikāta neesamības dēļ, varēja izmantot tikai attālinātos – grāmatu pakomāta – pakalpojumus. 

Liels pieaugums (+111%) ir arī bibliotēku skaitam, kuras izmanto SBA moduli – 19 (2020.gadā 

– 9). 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jaunizveidotais 

Ogres novads 

(pirms ATR -

Ogres, Ikšķiles, 

Ķeguma, 

Lielvārdes 

novadi) 

43 

(22 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

21 skolu 

bibliotēkas) 

35 

(22 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas, 

13 skolu 

bibliotēkas) 

35 19 35 1638 

(aktīvi 

2021.gadā) 

Pavisam – 

2208 

4028 

6.tab. BIS ALISE izmantošana jaunizveidotajā Ogres novadā 2021.gadā 

6. un 7.tabulā uzskatāmi redzams, ka elektroniskais katalogs kā pakalpojums tiek piedāvāts un 

izmantots visās jaunizveidotā Ogres novada publiskajās bibliotēkās, kā arī lielā daļā skolu 

bibliotēku. Bibliotēku darbinieki informē, 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. Par rezervētiem izdevumiem 

lietotāji parasti tiek informēti ar SMS/tālruņa zvanu. Ar autorizācijas datiem iespējama arī 

piekļuve 3td.lv e-grāmatu bibliotēkai, tāpēc pieaug bibliotēkas lietotāju skaits, kuri tos pieprasa 

paši vai neatsakās izmantot, ja bibliotekārs piedāvā. Runājot par autorizācijas datu piešķiršanu 

pārskata periodā (7.tabula), jāatzīmē, ka ir lasītāji, kuriem autorizācijas dati BIS ALISE tiek 

piešķirti atkārtoti, jo cilvēks ir aizmirsis, bet vēlas sākt/turpināt izmantot autorizētā lietotāja 

priekšrocības. Tāpēc piešķirto autorizācijas datu skaits ne vienmēr palielina kopējo autorizēto 

lietotāju skaitu. Un vēl viena būtiska nianse, saistībā ar piešķirto autorizācijas datu izgūšanu no 

BIS ALISE: ja reģiona kopkataloga ietvaros dati ir precīzi, tad katra novada bibliotēka atsevišķi, 

precīzus datus var iegūt tikai manuāli pierakstot, kuriem tie ir izsniegti, jo atlasot BIS ALISE 

savus lasītājus, kuriem ir autorizācijas dati, izgūs arī tos lasītājus, kuri autorizācijas datus 

saņēmuši citā kopkataloga bibliotēkā. 
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 2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 13860 12204 11800 -11,9; -3,3 

Autorizētie lietotāji kopā 1522 1939 2208 +27,4; +13,9 

Autorizētie lietotāji pārskata periodā 336 585 380 +74,1; -47,3 

7.tab. Autorizēto lietotāju skaits jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās 

Visas jaunizveidotā Ogres novada pašvaldību publiskās bibliotēkas piedāvā un arī aktīvi izmanto 

SBA pakalpojumu, kā redzams 8.tabulā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz (+6) ir 

palielinājies no citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits. Kā atzīst jaunizveidotā Ogres 

novada bibliotēku vadītājas, no citām novada 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 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

740 746 752 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

703 902 660 

8.tab. SBA pakalpojumi jaunizveidotā Ogres novada 2019., 2020. un 2021.gadā 

Analizējot kopējās bibliotēku attīstības tendences, jāatzīmē, ka pārskata gadā jaunizveidotā 

Ogres novada bibliotēku darbinieki regulāri paaugstina profesionālās zināšanas: 2021.gadā, 

attālinātā darba apstākļos, īpaši daudz ir apmeklēti dažādi tiešsaistes pasākumi (vairāk 4.nodaļā). 

Bibliotēkas ir centušās piedāvāt arvien daudzveidīgākus pakalpojumus: radošās aktivitātes, 

izstādes un citus sabiedrības iesaistes pasākumus, taču, jau otro gadu ieilgusī pandēmija, visus – 

gan apmeklētājus, gan darbiniekus – ir ļoti nogurdinājusi. Jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkas, galvenokārt, pozicionē sevi kā ģimenes bibliotēkas, tāpēc nākotnē jāturpina attīstīt 

pakalpojumi, lai interesanti un saistoši būtu visām vecuma grupām, kā arī bibliotēkas darbība 

uzrunājoši un atraktīvi jāatspoguļo sociālos medijos. Nākotnē būtu vēl aktīvāk jāpiestrādā pie to 

iedzīvotāju uzrunāšanas un piesaistīšanas bibliotēkai, kuri nav regulārie bibliotēkas lietotāji vai 

pandēmijas dēļ pārstājuši nākt uz bibliotēku.  

5.6. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Pārskata gadā ieviesto mainīgo epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, bibliotēku darbinieki 

īpaši izjuta sabiedrības kopējo stresa līmeni un neapmierinātību ar notiekošo, bieži vien 

bibliotekāri bija tie, kuriem, nonākot krustugunīs, jāuzklausa un jāskaidro tā brīža ierobežojumi, 

pretī saņemot dusmu izvirdumus, kas, dažkārt, pat robežojās ar agresiju. Tas attiecināms gan uz 

vēlmi grāmatas izvēlēties klātienē, gan nepieejamību bibliotēku maksas pakalpojumiem – 

dokumentu (2021.gadā īpaši aktuāli - Covid-19 sertifikātu) izdruku, kopēšanu, skenēšanu. 

Daudzās vietās bibliotēka palikusi vienīgā iestāde, kur to varēja izdarīt, taču ierobežojumu laikā 

tas nebija iespējams. Situācijā, kad bibliotēka uz ilgāku laiku ir slēgta, vienmēr ir kāda lietotāju 
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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.  

Kā problēmu bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā pārskata periodā jāmin jau 

iepriekšminēto ierobežoto piekļuvi bibliotēkām, kuras atrodas otrajā stāvā ēkās, kurās nav lifta –

Ikšķiles pilsētas bibliotēkā, Lielvārdes pilsētas bibliotēka, Ogresgala, Ciemupes un Madlienas 

pagasta bibliotēkās.  

Kā būtiskāko problēmu 2021.gadā visas novada bibliotēkas atzīst ieilgušo Covid-19 pandēmiju. 

Tās radīto ierobežojumu dēļ cieš darba kvalitāte, tiek zaudēti lietotāji, jāatceļ plānotie pasākumi, 

apgrūtināta darba plānošana, palielināta fiziskā un psiholoģiskā slodze darbiniekiem. Lielākā 

daļa problēmu, kas bija izaicinošas un radās šajā pārskata periodā, dabiski izzudīs līdz ar vīrusa 

apkarošanu. Jāturpina strādāt radoši un domājot par bibliotēkas pakalpojumu pieejamību 

vietējiem iedzīvotājiem, skaidri norādot un skaidrojot, kā norit darbs Covid – 19 ietekmētajos 

apstākļos. 



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

39 
 

6. KRĀJUMS 

Krājuma kvalitātei bibliotēkās ir nozīmīga loma nepārtraukta mūžizglītības procesa 

nodrošināšanā. Novada bibliotēkas krājumu komplektēšanu īsteno, ņemot vērā vairākus saistītos 

faktorus - lasītāju pieprasījumus, pašvaldības finansējuma iespējas un izdevēju, grāmatu 

piegādātāju piedāvājumus. Visas novada 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 2021.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 jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku krājuma 

kopkatalogam un datu bāzēm. OCB IRAN veic RGB konsultatīvā darba funkcijas visām 

jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkām. Vairāk par OCB IRAN krājuma komplektēšanu un 

organizāciju Pielikumā Nr.3. 

6.1. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Gadi 

Finansējums 

2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

93322 97578 100275 

t. sk. grāmatām 73978 78075 79405 

t. sk. bērnu grāmatām 13593 17077 19730 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 19336 19376 20860 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

jaunizveidotā Ogres novadā 

1,52 1,59 1,64 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

93322 97578 100275 

9.tab. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopā (eiro) 

Kā redzams 9.tabulā, 2021.gadā kopējais finansējums krājuma papildināšanai novadā kopumā, 

salīdzinot ar 2020.gadu, palielinājies par 2,76 % un ir 100275 EUR, t.sk. grāmatu iegādei izlietoti 

79405 EUR (+1,7%), periodikas izdevumu abonēšanai pārskata gadā novadā kopā izlietoti 20860 

EUR (+7,66%), savukārt, lielāks pieaugums ir finansējumam bērnu grāmatu iegādei 19730 EUR 

(+15,54%). Laikraksti tiek abonēti salīdzinoši nedaudz, jo pieprasījums pēc tiem ir neliels, aktīvi 

tiek izmantota datu bāze Lursoft news.lv. Pieprasījums pēc dažādiem žurnāliem saglabājas visās 

bibliotēkās, lai gan to kopējais iesniegums ir samazinājies, jo 2021.gadā ieviesto ierobežojumu 

un mājsēdes dēļ lasītājiem bija daudz mazāk iespēju tos saņemt.  
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Ikšķiles pilsētas bibliotēkā no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 18.janvārim veikta 

krājuma esības pārbaude. Ikšķiles pilsētas bibliotēkas darbinieki to veica sadarbībā ar OCB  

IRAN darbiniekiem. Inventarizācijā konstatēts neliels grāmatu iztrūkums – 97 eksemplāri par 

summu EUR 410,88. Inventarizācijas komisijas secinājumi: krājums ir kvalitatīvi un kvantitatīvi 

atbilstošs lietotāju vajadzībām un krājuma komplektēšanas normatīviem.   

 

13.att. Krājuma veidošanai pieejamais finansējums jaunizveidotā Ogres novadā (eiro) 

 

 
14.att. Krājuma papildināšanai izlietotais finansējums uz vienu iedzīvotāju jaunizveidotā Ogres novadā (eiro) 

Kā redzams 13. un 14.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai jaunizveidotā Ogres 

novadā kopumā ir palielinājies, bet rēķinot uz 1 iedzīvotāju, ieguvums ir salīdzinoši neliels - + 

0,05 EUR, jeb 3,14%. 

Kā redzams 15.attēlā, finansējums bibliotēku krājuma papildināšanai jaunizveidotā Ogres 

novada pirms ATR novadu bibliotēkās uz vienu iedzīvotāju palielinājies visos novados: Ogres 

(+0,02 EUR), Lielvārdes (+0,15 EUR), Ķeguma (+0,19 EUR), savukārt Ikšķiles novadā par 0,24 

EUR jeb +15,79%.  
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15.att. Finansējums krājuma papildināšanai uz vienu iedzīvotāju jaunizveidotā Ogres novada pirms ATR novados (eiro) 

6.2. Krājuma rādītāji 

Regulāri tiek strādāts pie krājuma kvalitātes pilnveides. 2021.gadā jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkās kopā izslēgti 17298 dokumenti (2020. gadā – 14737), t.sk., 6309 grāmatas (2020. 

gadā – 8206). Jaunieguvumu skaits 18968 (2020. gadā – 19678), t.sk. 9175 grāmatas (2020. gadā 

– 9989). Minētie skaitļi norāda uz grāmatu cenu kāpumu, jo neskatoties uz finansējuma 

palielināšanu, jaunieguvumu skaits (18968 eks.) ir par 3,61% mazāks (-710 eks.), nekā 

iepriekšējā gadā (19678 eks.). Krājums pārskata gada beigās jaunizveidotā Ogres novadā kopā ir 

– 278426 (2020.gadā – 275746 eks.). 10.tabulā uzskatāmi redzams jaunieguvumu skaits 

2021.gadā jaunizveidotajā Ogres novadā kopumā. 

Gadi 

Krājuma dati 

2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 19351 19678 18968 

t. sk. grāmatas 9440 9989 9175 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2365 2305 2251 

t. sk. bērniem 2262 2387 2693 

Izslēgtie dokumenti 16979 14737 17298 

Krājuma kopskaits 269973 275746 278426 

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

Periodisko izdevumu apgrozība 2,97 1.82 1,47 

10.tab. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku krājuma rādītāji kopā 

Biežāk izmantotie krājuma papildināšanas/jaunieguvumu iegādes avoti novadā bibliotēkās ir 

Virja LK, Zvaigzne ABC, Latvijas Grāmata, Kontinents un Jāņa Rozes veikali. 

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, novada bibliotēkas saņēma latviešu un ārzemju 
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daiļliteratūru, bērnu literatūras un vērtīgas nozaru literatūras grāmatas. Visas kolēģes atzīst, ka 

tas ir būtisks atbalsts, lai papildinātu bibliotēkas krājumu ar vērtīgām grāmatām. 

6.3. Datubāzes 

Elektroniski pieejami informācijas resursi (datu bāzes) bibliotēkās ir nozīmīgs krājuma 

papildinājums informācijas ieguvei. 11.tabula ataino kopējos datus par jaunizveidotā Ogres 

novada bibliotēkās pieejamo datu bāzu Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkas News 

izmantojumu pārskata periodā. Pārskata gadā ir vērojams liels datu bāzes Letonika skatījumu 

skaits (KISC dati), izmantojot attālināto bibliotēku klientu pieeju (10910), kas norāda uz šāda 

pakalpojuma nepieciešamību. 2021.gadā attālināta piekļuve bibliotēkās pieejamajām datu bāzēm 

bija īpaši nozīmīga, jo Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ iedzīvotājiem bija liegta 

iespēja pilnvērtīgi apmeklēt bibliotēkas klātienē. Tieši tas, ka bibliotēkas nebija iespējams 

apmeklēt klātienē, samazinājis arī News izmantojumu, jo šī datu bāze pieejama tikai bibliotēku 

tīklā, apmeklējot tās klātienē. 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 17971 24543 12304 

piekļuves sesiju skaits   3059 

lejuplāžu skaits    

News 2666 1636 1367 

11.tab. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums (skatījumi) kopā 

Bibliotēkās regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem, ar BIS ALISE starpniecību nosūtot 

brīdinājumus par kavējumu, rakstot e-pastus vai zvanot, tomēr 2021.gadā, ņemot vērā dažādos 

ierobežojumus, darbs ar parādniekiem bija sarežģīts – grāmatu lietošanas termiņi no bibliotekāru 

puses vairākkārt tika pagarināti, rezultātā izveidojās rindas pēc pieprasītākajiem izdevumiem.  

Jāatzīst, ka ieilgusī 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 

jaunieguvumiem, pasūtot grāmatas u.c. izdevumus, galvenokārt, jaunāko daiļliteratūru un 

literatūru bērniem un jauniešiem. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

7.1. Galvenie rādītāji darbā ar bērniem OCB BLN un jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās 

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

visām jaunizveidotā Ogres novada pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām, sniedzot 

informāciju par aktualitātēm darbā ar bērniem. Nozīmīgs notikums darbā ar bērniem un 

jauniešiem gan pilsētas un novada, gan arī valsts mērogā 2021.gadā bija jaunās OCB ēkas 

atklāšana, kurā tieši jaunajai paaudzei ļoti patīk uzturēties un izmantot visus pieejamos resursus 

un pakalpojumus – īpaši iekārtota telpa mazuļiem un viņu vecākiem, pusaudžiem tīkamā 

kāpšanas siena un īpašais periodikas plaukts/soli ar nišām un otrā līmenī esošo tīkla segumu 

grīdas vietā, kā arī, jauniešu iecienītās, visur esošās, logu nišas ar iespēju vienkārši sēdēt un lasīt 

vai arī radīt savu mazo pasauli, paslēpjoties aiz aizkariņiem.  

2021.gadā OCB BLN lietotāju – bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam – skaits, salīdzinot ar 

2020. gadu, ir palielinājies par 17 jeb 0,8% un ir 49,8% no visiem OCB lietotājiem.  

 

16 att. OCB BLN lietotāju līdz 18 gadu vecumam skaita dinamika no 2018. līdz 2021.gadam 

Lai arī neliels, tomēr, lietotāju skaita pieaugums saistāms ar dažādu mērķauditoriju lielo interesi 

par OCB jauno un moderno ēku, jo gada pirmajā pusē, BLN atradās pagaidu telpās, kuras nebija 

ne pievilcīgas, ne plašas, un arī epidemioloģiskās drošības pasākumi liedza iespēju to apmeklēt 

pietiekami daudz lietotājiem. 

Salīdzinot ar 2020.gadu, OCB bērnu un jauniešu apmeklējumu skaits ir pieaudzis par 1957 

(+11%) un veido 48% no kopējā OCB apmeklējumu skaita. Arī apmeklējumu skaita pieaugums 

ir OCB jaunās ēkas nopelns. Neskatoties uz ierobežojumiem un bibliotēkas nepieejamību 

pārvākšanās procesā, augusta, septembra un oktobra mēnešos BLN un Jauniešu literatūras 

lasītavu klātienes ekskursijās aktīvi apmeklēja pirmsskolas izglītības iestāžu un skolēnu grupas, 
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kā arī individuāli – ģimenes no Ogres un citiem novadiem. Gaišas, mājīgas un funkcionālas 

telpas, kā arī tehnoloģiju pielietojums veido lasīšanu rosinošu vidi. 

 

17.att.OCB bērnu un jauniešu apmeklējumu skaita dinamika no 2018. līdz 2021.gadam 

Grāmatu izsniegums bērniem un jauniešiem veido 50,24% no kopējā izsniegumu skaita OCB, 

tomēr satraucoša ir šo izsniegumu skaita samazināšanās tendence. Pārskata periodā bērniem un 

jauniešiem izsniegts par 17 094 eksemplāriem (-32%) mazāk nekā 2020.gadā. 

 

18.att. Izsniegumu skaita dinamika bērniem un jauniešiem OCB no 2018. līdz 2021.gadam 

Jāatzīmē, ka 3,5% (1260) no kopējā izsniegumu skaita veido attīstošo un galda spēļu izsniegums 

augusta, septembra un oktobra mēnešos. Izklaides un izzinošos nolūkos spēles tika izmantotas 

17 līdz 26 reizes dienā. Pieprasītākās spēles bērnu un jauniešu auditorijas vidū bija "5 sekundes", 

"Pērtiķu akrobātu spēle", "Monopols" un "Halli-galli", pirmskolas vecuma bērniem - ciparu, 

krāsu un formu apguves spēles "Piramīdas", "Ciparu tārpiņš", "Formu šķirotājs". Spēles dažādo 

bibliotēkas apmeklētāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, pakalpojumu klāstu un kalpo, kā 
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papildus izziņas līdzeklis bērniem un jauniešiem. Katru gadu OCB budžetā tiek paredzēti finanšu 

līdzekļi jaunu galda un attīstošu spēļu klāsta atjaunošanai un papildināšanai. 

Lai gan izsniegumu skaits ir samazinājies, tomēr OCB BLN krājuma apgrozījums ir nedaudz 

palielinājies +0,13 (2020.gadā – 2,27) un lasītāja vidējais apmeklējumu skaits gadā, neņemot 

vērā pandēmijas ierobežojumus, palielinājies par 0,9 (2020.gadā – 8,3). 

Rādītāja nosaukums Skaits 

Krājuma apgrozība 2,4 

Lasītāja vidējais apmeklējums 9,2 

12.tab.Darba kvalitātes rādītāji OCB BLN, 2021.gads 

 

19.att. Lietotāju skaita dinamika jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku BLN no 2018. līdz 2021.gadam 

Kopējais bibliotēku lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadiem jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkās ir samazinājies par 679 (-12%). Tas pamatojams ar to, ka bibliotēkas bija slēgtas 

pandēmijas dēļ, samazinājies arī lasīšanas veicināšanas pasākumu skaits, skolēni mācījās 

attālināti, maz atradās ārpus mājas un kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas gada nogalē bibliotēku 

varēja apmeklēt tikai pret Covid-19 vakcinētu pieaugušo pavadībā. Ķeguma pilsētas bibliotēkā 

57% (2020.gadā 61%) no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši, Ikšķiles pilsētas 

bibliotēkā 33,7% (2020.gadā 43,5%,) Lielvārdes pilsētas bibliotēkā 46,5% (2020.gadā 45,2%), 

Lāčplēša bibliotēkā 39,8% (2020.gadā 48,7%), Jumpravā 47,6% (2020.gadā 53,8 %), Ogresgalā 

35,4% (2020.gadā 42,7%). Bērnu, bibliotēkas lietotāju, skaits samazinājies visās jaunizveidotā 

Ogres novada bibliotēkās, izņemot Birzgales un Madlienas pagastu bibliotēkas. 

Izsniegumu skaits bērniem jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopumā samazinājies par 

14428 (-17,48%). Izsnieguma samazinājuma nav Ķeguma pilsētas bibliotēkā, Rembates, 

Suntažu pagastu bibliotēkās un arī OCB mobilajā filiālbibliotēkā, jeb bibliobusā. Ķeguma 

pilsētas bibliotēkā būtiski audzis izsniegums bērniem līdz 18 g. (+104%). Te lielāko rādītāju 
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daļu veido izsniegums pirmsskolas vecuma bērniem, kuri regulāri ar vecākiem apmeklē 

bibliotēku, un pieaudzis pirmsskolas pedagogu pieprasījums pēc literatūras un informatīviem 

materiāliem audzēkņu nodarbībām bērnudārzā. 

 

20.att.Izsniegumu dinamika jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku BLN no 2018. līdz 2021.gadam 

Apmeklējums jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās kopumā samazinājies par 6982 (-15,3%). 

Bērnu un jauniešu apmeklējums 2021.gadā samazinājies visās bibliotēkās, izņemot Suntažu 

pagasta bibliotēkā un OCB mobilajā filiālbibliotēkā. 

 

21.att.Apmeklējumu dinamika jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku BLN no 2018. līdz 2021.gadam 

Daudzās bibliotēkās bērnu un jauniešu apmeklējums, neskatoties uz samazinājumu 2021.gadā, 

tomēr, veido ievērojamu daļu no kopējā apmeklējumu skaita: Ķeguma pilsētas bibliotēkā 51,7% 

(2020.gadā 67%), Jumpravas pagasta bibliotēkā 35,2% (2020.gadā 46%), Lāčplēša bibliotēkā 

30,7% (2020.gadā 44%). Kopumā no visu lietotāju apmeklējuma skaita jaunizveidotā Ogres 

novada bibliotēkās bērni un jaunieši ir 34,5%, tas ir tikai par 1,2% mazāk kā 2020.gadā. 
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Samazinājies bērnu lietotāju skaits, izsniegums un apmeklējums tajās bibliotēkās, kurām pirms 

pandēmijas bija īpaši laba sadarbība ar skolu un PII, jo pasākumu skaits šajā pandēmijas laikā 

samazinājās. Sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem un liegumu apmeklēt bibliotēkas 

bez pieaugušajiem, bērniem zuda regulārā saskare ar bibliotēku un tas, savukārt, izraisīja visu 

darba rādītāju kritumu. 

7.2. Konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz darbu ar bērniem un jauniešiem  

OCB BLN veic RGB metodisko un konsultatīvo darbu visām jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkām, informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem OCB organizētajos 

tiešsaistes un klātienes semināros, telefoniski un apmeklējot bibliotēkas. 

Semināru laikā jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāri tiek informēti par aktualitātēm darbā ar 

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

bibliotēku speciālistiem. Bibliotēku darbinieki dalās ar savu pieredzi un aktualitātēm darbā ar 

bērniem un jauniešiem. 

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

lasītāju datu bāzes papildināšanu, rediģēšanu. Tika popularizēts un koordinēts darbs ar “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūriju” jaunizveidotajā Ogres novadā. Novada skolas tiek iesaistītas Skaļās 

lasīšanas konkursā, bibliotekāri tiek informēti arī par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

aktualitātēm. Diemžēl, pārskata gadā visas publiskās jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas 

klātienē netika apmeklētas. Informācija par darbu tika sniegta, sazinoties tiešsaistē.  

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanas stratēģija katrā jaunizveidotā Ogres novada 

bibliotēkā ir atšķirīga, tas atkarīgs no bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma, skolēnu skaita, 

bibliotekāra prioritāšu kopuma.  

Jaunizveidotajā Ogres novadā kopumā bērnu grāmatu iegādei 2021.gadā finansējums, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, palielinājies (+15,54%) un ir 19730 EUR no kopējiem krājuma iegādei 

atvēlētajiem  līdzekļiem. Kopumā jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās ir 52925 eksemplāri 

bērnu grāmatu, kas ir 19% no visa krājuma. 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 aktuāli ir iegādāties 

dažādiem vecumposmiem paredzētas spēles un rotaļlietas bērnu brīvā laika pavadīšanai. Arvien 

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

lodziņu grāmatas. Tās piesaista bērnudārzu un sākumskolas audzēkņu uzmanību un noder 

tematiskajām nodarbībām. 
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OCB BLN 2021.gadā grāmatu krājums papildināts ar 716 eksemplāriem (5458 EUR ). 

Finansējums bērnu literatūrai ir +961EUR, jo 2021.gadā uzskaitīta ne tikai B un J literatūra, bet 

arī literatūra 4.-6.klasei. Grāmatas bērniem tiek komplektētas Zvaigzne ABC un J.Rozes 

grāmatnīcās. Laba sadarbība izveidojusies ar uzņēmumu Virja LK, kas nodrošina plašu grāmatu 

klāstu par iespējami viszemākajām cenām, bez maksas un īsā laikā piegādājot grāmatas 

bibliotēkai. 

OCB BLN visvairāk ir pirktas grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kas ir 

65,7% (2020.gadā – 66,7%) no jaunieguvumiem, 4.-6.klasei – 19%. Krājums papildināts ar 

nozaru literatūru: vispārīgā nodaļa – 21 eks., psiholoģijā – 1, sabiedriskajās zinātnēs – 6, 

matemātikā un dabaszinātnēs – 16, lietišķajās zinātnēs – 2, medicīnā – 1, mākslā – 5, 

literatūrzinātnē – 4, vēsturē – 2, daiļliteratūra – 187 eksemplāri vai 26,1% (2020.gadā 25,9%). 

13,6% no jaunieguvumiem ir svešvalodās.   

Periodisko izdevumu – jaunieguvumu skaits ir vienāds ar iepriekšējo gadu. Piedāvājums jauniešu 

auditorijai tiek papildināts ar izdevumiem svešvalodās. Jaunajā ēkā ir piemērotāka vide 

netraucētai lasīšanai uz vietas, ir labs apgaismojums un ērtas sēžampalodzes, kas mudina bērnus 

un jauniešus izvēlēties lasīšanai periodiskos izdevumus.  

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana 

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

informāciju par visdažādākajām tēmām. Pārskata periodā, ierobežojumu un attālināto mācību 

dēļ, gada pirmajā pusē tas praktiski nenotika. Atsākoties bibliotēkas darbam jaunajā ēkā un 

mācībām klātienē, septembra un oktobra mēnesī, mācību nolūkos, tika sniegtas uzziņas par 

dažādiem tematiem, kā arī tika novadīta 61 ekskursija, no tām 37 dažādu klašu grupu un 24 

pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas un tematiskas nodarbības, kā arī 10 

kanisterapijas nodarbības.  

Lai veicinātu skolēnu informācijas meklēšanas prasmes, radošumu, dažādotu skolēnu 

pašizpausmes iespējas attālināto mācību laikā un popularizētu bibliotēkas grāmatu krājumu un 

pakalpojumus, 2021. gadā OCB BLN tika izveidoti un noorganizēti 17 konkursi: aktivitātes, 

izvietotas 7 literārās izstādes un 3 radošo darbu izstādes. Lai atvieglotu un padarītu personiskāku 

bibliotēkas saziņu ar konkursa dalībniekiem, uzsākām aicinājumu konkursa rezultātus vai darbus 

iesūtīt, izmantojot WhatsApp. Tas auditorijai ir ērti. Tāpat tiek gūta atgriezeniskā saite, dalībnieki 

labprāt dalās ar atsauksmēm par aktivitātēm. BLN darbinieki var objektīvāk izvērtēt dalībnieku 

interesi par kādu no konkursa realizēšanas veidiem. 

2021. gadā OCB BLN īstenotie konkursi un aktivitātes: 

Tiešsaistes erudīcijas konkursi: 

- 11.01.2021. – 21.02.2021. literāras spēles/viktorīna “Kamēr grāmatas Jūs gaida...” 
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- 08.02.2021. – 08.03.2021. “Tobiass un draugi ceļo interneta pasaulē" 

- 22.03.2021. – 12.04.2021. Lieldienu mīkliņkonkurss “Oliņ boliņ” 

- 15.11.2021. – 30.11.2021. viktorīna “Sveiks lai ripo grāmatbusiņš” 

Klātienes erudīcijas konkursi: 

- 21.08.2021. – 31.08.2021. erudīts ceļojums bibliotēkas jaunās ēkas iepazīšanai “Bibliotēkas 

ekspedīcija” 

- 01.09.2021. – 31.10.2021. erudīcijas konkurss “Uzdevumu maratons” 

Attālināti radošie konkursi: 

- 11.01.2021. – 21.02.2021. zīmējumu un stāstu konkurss “Kamēr grāmatas Jūs gaida...” 

- 16.06.2021. – 31.07.2021. konkurss gardēžiem “Vasaras garša grāmatā” 

- 09.08.2021. – 31.08.2021.  “Apsveic mūsu jauno gaismas pili dzimšanas dienā!” 

- 04.10.2021. – 31.10.2021. “Tu – mans, es – tavs draugs” 

- 09.11.2021. – 25.11.2021. “Latvija, Tu esi zvaigzne, kas visspožāk starp citām mirdz!” 

- 15.11.2021. – 30.11.2021.  zīmējumu konkurss “Sveiks lai ripo grāmatbusiņš!” 

Foto konkurss: 

- 14.04.2021. – 16.05.2021. “Skat, kukainīt, kā saule spīd!” 

Citas aktivitātes: 

- 04.06.2021. – 05.06.2021. literārā fotoorientēšanās spēle “Mana raibā ģimene” 

- 17.09.2021. – 30.09.2021. radošā darbnīca Dzejas dienu ietvaros “Izveido Čakam jaunu 

cepuri!” 

- 06.12.2021. – 31.12.2021. dāvanu maiņas piedzīvojums “Atrodi un dāvā gaismu!” 

- 06.12.2021. – 29.12.2021. Ziemassvētku folkloras atcerēšanās – mīklu minēšana, ticējumu un 

tautasdziesmu skandēšana. 

Uzsākot darbu jaunajā ēkā, esam sapratuši, ka viena no galvenajām mērķauditorijām konkursiem 

un lasīšanas veicināšanas aktivitātēm ir ģimenes ar bērniem, tāpēc arvien vairāk tiek plānotas un 

realizētas aktivitātes, kas uzrunātu tieši šo mērķa grupu. Konkursu plakāti, prezentējošie video 

un stāsti tiek ievietoti sociālo mediju kontos www.facebook.lv un Instagram, kurus aktīvi lieto 

jauni cilvēki un, tādejādi, uzzina par pasākumu. Tāpat, informācija tiek ievietota tīmekļvietnēs 

www.ocb.lv, www.ogresnovads.lv, www.ogrenet.lv un izvietota plakātu veidā OCB stendos. Arī 

bibliotekāri uzrunā un motivē apmeklētājus iesaistīties aktivitātēs. Atsaucība ir liela, dalībnieku 

skaits konkursos svārstās no 15 – 110. Pieprasītākie ir radošie, foto un tiešsaistes erudīcijas 

konkursi ar spēlēm vai testiem. Novērots, ka konkursos zemāka aktivitāte ir ap Valsts svētku un 

Ziemassvētku laiku, jo bērni un jaunieši ir ļoti noslogoti skolās un interešu izglītības iestādēs. 
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22.att. daļa no OCB BLN 2021. gadā realizēto konkursu plakāti 

OCB BLN ir sagatavojusi sadarbības programmu Ogres pilsētas vispārizglītojošām skolām 1.-

6.klašu grupām. Programmā iekļautie autori un uzziņu tēmas ir izstrādātas atbilstoši auditorijas 

vecumposmam. 2021.gada rudenī, ēkas un bibliotēkas pakalpojumu iepazīšanas nolūkos, 7.-9. 

klašu skolēni tika praktiski apmācīti, izmantojot autorizācijas datus, lietot Ogres reģiona 

bibliotēku kopkatalogu savās viedierīcēs, kā arī nodot un saņemt grāmatas ar Bibliotheca 

pašapkapošanās iekārtu jeb selfcheck. Jauniešiem šīs jaunās iespējas ļoti patīk un labprāt tiek 

izmantotas. Skolēni klātienē tiek mācīti darboties ar uzziņu materiāliem un lasītprasmes iemaņu 

attīstīšana aktīvi notiek visās jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās gan bibliotekāro stundu 

laikā, gan individuāli.  

2021.gada nogalē OCB BLN pakāpeniski tiek pāriets uz jaunu lasītāju karšu sistēmu, kas 

nodrošina iespēju pašam individuāli nodot un saņemt izdevumus pašapkalpošanās iekārtā un 

bibliotēkas grāmatu pakomātā. Skolēnu/novadnieka kartes tiek savienotas ar BIS ALISE un 

kalpos kā lasītāju kartes, bet pirmsskolas vecuma bērniem tiek veidotas jaunas: lasītāja kartes ar 

mikročipu uzlīmēm. Visi OCB BLN lietotāji intensīvi tiek apmācīti lietot pašapkapošanās 

iekārtu. Jaunie lasītāji ir atsaucīgi, gatavi mācīties un ar prieku izmanto jauno un ērto sistēmu.  

Arī 2021.gadā OCB BLN tika īstenotas 10 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. Katra nodarbība notika kanisterapeites Solvitas Dreimanes 

vadībā, kopā ar speciāli apmācītu suni sarkanbalto īru seteru Deiziju, kā arī citiem dzīvniekiem 

– Āfrikas pundurezi Miglu, bārdainajām agāmām Genu un Fionu, ahatīnas gliemežiem, 

bruņurupuci Emo, zarkukaiņiem un Madagaskaras šņācējprusakiem. Nodarbībās bērni spēlēja 

dažādas attīstošas un izzinošas spēles, kopā ar dzīvniekiem piedalījās aktivitātēs un radošās 

nodarbēs. Nodarbības bērniem sagādāja pozitīvas emocijas. Bērni iemācījās pārvarēt bailes 

kontaktēties ar dažādiem dzīvniekiem, uzzināja interesantus faktus par tiem, kļuva atvērtāki un 
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drošāki saskarsmē ar citiem bērniem. Projekta lielākais ieguvums: bērnu lielāka interese par 

lasīšanu. Vairāki kanisterapijas dalībnieki kļuvuši par aktīviem bibliotēkas apmeklētājiem, 

kuriem par mīļāko grāmatu klāstu kļuvušas enciklopēdijas par dzīvniekiem un dabu. 

 

 

 

 

 

 

 

23.att. Kanisterapijas nodarbības OCB BLN projekta "Ķepa uz grāmatas" ietvaros 

7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes OCB BLN  

OCB BLN 2021.gadā, neskatoties uz pandēmiju un attālināto darbu, kā arī dažādiem 

ierobežojumiem lasītāju apkalpošanā, kopumā īstenojusi 98 pasākumus. No izstādēm 

vērienīgākā bija kolāžas darbu izstāde par godu Latvijas dzimšanas dienai "Latvija, Tu esi 

zvaigzne, kas visspožāk starp citām mirdz" bibliotēkas logos. Izstāde priecēja garāmgājējus un 

pilsētas viesus.  

Neraugoties uz ierobežojumiem, OCB BLN visu pārskata periodu ir regulāri turpinājusi veidot 

konkursus, cenšoties dažādot to īstenošanas veidus gan tiešsaistē, gan, cik iespējams, arī klātienē. 

Arvien biežāk konkursos izvēlas piedalīties klašu un pirmsskolas izglītības iestāžu grupas, lai 

dažādotu mācību procesu pandēmijas apstākļos, kā arī biežāk piedalās un iesaistās visa ģimene, 

jo daudziem darbs turpinās attālināti. Salīdzinājumā ar citiem gadiem, dalībnieku skaits 

konkursos nav samazinājies.  

Janvārī, kad bibliotēka bija slēgta, lasītājiem tika piedāvāts konkurss dažādām gaumēm "Kamēr 

grāmatas Jūs gaida...": stāstu sacerētājiem, zīmētājiem un tiem, kam tuvas ir datorspēles. 

Konkurss guva ļoti lielu atsaucību (90 dalībnieki), tikai iesūtīti lieliski bibliotekāru tērpu 

zīmējumi, sacerēti aizraujoši stāsti pat to, ko dara grāmatas, kamēr bibliotēka ir slēgta un skolēni 

labprāt spēlēja BLN izveidotas spēles literatūras zināšanu nostiprināšanai.  
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24. att. Konkursa "Kamēr grāmatas Jūs gaida..." darbi 

Ja bērniem ir motivācija un interese, tiem ļoti patīk vērot un analizēt apkārt notiekošo, tāpēc 

pavasarī aicinājām bērnus doties dabā, vērot kukaiņus un iesūtīt to fotogrāfijas. Bibliotēka 

saņēma vairāk kā 50 bērnu iesūtītās fotogrāfijas un aprakstus. No fotoattēliem tikai izveidotas 

krāšņas kolāžas, ko publicējām OCB sociālo mediju profilos. 

OCB BLN pārskata gadā iesaistījās dažādās akcijās, kas ir aktuālas visai OCB un pilsētai. 

Ģimenes dienu ietvaros tika organizēta literārā fotoorientēšanās spēle “Mana raibā ģimene”, 

kuras mērķis bija mudināt lasīt kopā visai ģimenei un radoši izpausties, interpretējot divpadsmit 

dzejoļu fragmentus. Dalībnieki lasīja, meklēja tekstā minētos objektus, fotografējās visi kopā un 

iesūtīja bibliotēkai oriģinālas bildes. Lielās atsaucības dēļ, literāro fotoorientēšanos plānots 

īstenot arī nākošgad, papildinot ar jauniem uzdevumiem. 

 

25. att. Literārā fotoorientēšanās spēle "Mana raibā ģimene" 
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Arī OCB BLN mazie apmeklētāji vasaras izskaņā aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas akcijā 

"Mierīgi lasu", kuras mērķis bija aktualizēt lasīšanu, kā aizraujošu un interesantu procesu. 

Akcijas dalībnieki lasīja gan bibliotēkā, gan ārpus tās un dalījās ar lasīšanas fotomirkļiem.  

 

26. att. Lasīšanas veicināšanas akcijas "Mierīgi lasu" dalībnieki 

Konkursā "Mana vasaras garša", bērnu uzdevums bija izvēlēties kādu recepti no bibliotēkā 

pieejamajām pavārgrāmatām, pagatavot to un iesūtīt bildes. Konkurss izvērtās par lielisku kopā 

būšanas, lasīšanas un gatavošanas aktivitāti, par ko balvā saņēma kuponus saldējuma kokteiļiem 

no sponsora "M.Pūres beķereja". 

Ogres pilsētas svētku ietvaros 2021.gada 21.augustā tika organizēta erudīta aktivitāte jaunās ēkas 

iepazīšanai "Bibliotēkas ekspedīcija". Tās ietvaros dalībnieki individuāli vai kopā ar ģimeni 

veica dažādus uzdevumus, tādā veidā iepazīstot gan jaunās ēkas telpas, gan krājumu un tā 

izvietojumu. Tika noskaidrota arī mīļākā vieta bibliotēkā. Dalībnieki saņēma sponsora "Fazer 

Latvija" sarūpētās saldumu balvas un pateicības. Turpinot ēkas iepazīšanu, arī septembra un 

oktobra mēnesī skolēniem klātienē tika piedāvāts piedalīties erudīcijas konkursā "Uzdevumu 

maratons". Bērniem bija jāizpilda pēc iespējas vairāk bibliotekāru sagatavotu literāru, attapības 

un domāšanas uzdevumu, par ko saņēma punktus un ieguva bibliotēkas sarūpētas pārsteiguma 

balviņas.  

2021.gada septembrī uzrunājām OCB BLN apmeklētājus – tēvus fotogrāfijās paust savu 

lasītprieku un lasīšanas tradīcijas kopā ar bērniem, vienlaicīgi sveicot Tēva dienā arī citus tētus.  

OCB sociālajos medijos regulāri tika popularizēts BLN krājums, veidojot jaunāko grāmatu 

aprakstus un atsauksmes. 
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27.att. Tēva dienas zibakcija 

Diemžēl, pulcēšanās ierobežojumu un nepiemērotu telpu (gada pirmā puse) dēļ, 2021.gadā 

klātienē netika īstenota neviena projekta “Grāmatu starts” ietvaros plānotā nodarbību cikla 

bērniem "Pūces skoliņa" nodarbība. 2020.gadā bija iespējams realizēt 3 nodarbības, bet 

iepriekšējos gados tikšanās ar bērniem notika katra mēneša pēdējā sestdienā. Nodarbības regulāri 

apmeklēja desmit bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. 

Pārskata periodā, ierobežojumu un darbinieku izmaiņu dēļ OCB BLN netika īstenota arī 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros plānotā aktivitāte. 

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

projekts darbojās jau 11.gadu, ja sākumā tajā iesaistījās tikai viens bērnudārzs, tad 2021.gadā, 

ņemot vērā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Skola2030), interesi par nodarbībām izrādīja 

visas Ogres pilsētas PII. Tematiskas nodarbības, kas apvienotas ar ekskursiju bibliotēkas jaunajā 

ēkā, čakli apmeklēja visi pilsētas bērnudārzi. Mēneša laikā (laiks, kad klātienes nodarbības bija 

atļautas) novadītas 24 nodarbības. Visaktīvākie bija PII “Cīrulītis” un “Strautiņš”, kuru pedagogi 

ar audzēkņu grupām apmeklēja rudenim, pasakām un Dzejas dienām veltītas 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.  

Lai bērni nezaudētu interesi par bibliotēku arī pandēmijas apstākļos, regulāri PII metodiķiem tika 

sūtīta aktuālā informācija par attālinātajiem konkursiem, kuros grupiņas labprāt arī iesaistījās un 

piedalījās. Ar PII "Saulīte" krievvalodīgajām grupām tika uzturēta saziņa, taču nodarbības, kā 

ierasts, katra mēneša trešajā trešdienā un piektdienā, nebija iespējams organizēt klātienē.  
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28. att. Izlaiduma grupa, kas projektā piedalījās 4 gadus (2 gadus BJVŽ) 

Joprojām lasītāju vidū pieprasīts ir projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Īpaši aktīvas ir 

5+ vecumposma grupas, pārskata gadā žūrijā iesaistījās 3 PII grupiņas. Ar katru gadu arvien 

vairāk projektā iesaistās un grāmatas vērtē arī vecāki.  

OCB BLN koordinēja un īstenoja “Skaļās lasīšanas sacensību”, kurā piedalījās audzēkņi no 3 

jaunizveidotā Ogres novada skolām – Madlienas vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas un Ogres 

1.vidusskolas. Starp 11 novadniekiem par finālisti kļuva un jaunizveidoto Ogres novadu Rīgā 

pārstāvēja Madlienas vidusskolas skolniece Denīze Nora Dzene. Attālinātā mācību gada un 

skolēnu pārslodzes dēļ, atsaucība lasīšanas veicināšanas aktivitātei 2021.gadā bija zemāka kā 

iepriekšējos gados. 

 

29. att. Jaunizveidotā Ogres novada fināliste "Skaļās lasīšanas" konkursā Denīze Nora Dzene 

Neskatoties uz ierobežojumiem, var secināt, ka lasīšanas veicināšanas pasākumu norise 

2021.gadā OCB BLN ir bijusi pietiekami veiksmīga, lai bērniem saglabātos interese par 

bibliotēku. Pārskata gada beigās, strādājot “zaļajā režīmā” un ļaujot klātienē apmeklēt bibliotēku 

bērniem līdz 12 gadu vecumam tikai kopā ar pieaugušo, lasītāju skaits un grāmatu izsniegums ir 

krities, jo ne vienmēr vecākiem darba laikā ir iespēja būt klātesošiem saviem skolas vecuma 

bērniem.  
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7.6. Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi jaunizveidotajā Ogres novadā  

Visās jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās ir iekārtoti stūrīši, kuros ērti var justies pirmskolas 

un jaunāko klašu skolēni.  

Projektā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija (turpmāk – BJVŽ) jaunizveidotajā Ogres 

novadā kopumā iesaistījušās 31 bibliotēka, no tām – 15 skolu bibliotēkas un 4 atbalsta 

bibliotēkas. Katrā no tām tiek īstenots projekts un, iespēju robežās, plānoti noslēguma pasākumi 

un aktivitātes. Mazāk informācijas ir par tām skolu bibliotēkām, kuras iepriekš nepiedalījās 

BJVŽ, bet 2021.gadā saņēma grāmatu kolekciju VISC projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros. 

Īpaši aktīvi BJVŽ darbojas Suntažu vidusskolas bibliotekāre Valda Tuča, kura nenogurstoši 

rūpējas, lai nerimtu bērnu lasītprieks. Lai gan ieilgušās pandēmijas dēļ pasākumi nevarēja notikt, 

noslēdzoties projektam, bibliotekāre vienmēr māk pateikt paldies visiem, kuri piedalās. V.Tuča 

atzīst: “Laikā, kad apkārtējā pasaulē valda dažādi satraucoši notikumi, ir svarīgi, lai vismaz sevī 

pašā būtu iekšējs miers. Ir vairāki paņēmieni, kā to panākt, taču viens no vienkāršākajiem ir 

grāmatu lasīšana. Lasot grāmatas, mēs spējam novirzīt domas no dienas laikā piedzīvotajām 

problēmām. Iespējams, ka lielai daļai cilvēku tā nešķitīs, bet grāmatu lasīšana ir arī lieliska 

izklaide un veids, kā stiprināt attiecības starp bērniem un vecākiem, tāpēc saku lielu paldies visām 

ģimenēm par nenogurstošu iesaisti lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. 

Ikšķiles pilsētas bibliotēkā lasīšanā un grāmatu vērtēšanā BJVŽ draudzīgi piedalījās divas un pat 

trīs paaudzes no vienas ģimenes. Noslēguma tikšanās un balviņu saņemšana notika, ievērojot 

epidemioloģiskos noteikumus: vispirms projekta dalībnieki tika aicināti padomāt, kādas mēdz 

būt grāmatas, uzrakstīja katrs savu izvēlēto īpašības vārdu uz tāfeles, katrs tika mudināts 

atcerēties un ezim Gudriniekam parādīt spilgtāk atmiņā palikušās izlasītās projekta grāmatas, tad 

bija iespēja nofotografēties bērnu nodaļā izveidotā improvizētā foto stūrītī ar īpašu rāmi no “tīra 

zelta”. Fotogrāfijas tika publicētas bibliotēkas Facebook lapā. Tā bija jauna, interesanta pieredze, 

kā iepriecināt un pagodināt projekta dalībniekus pulcēšanās aizlieguma apstākļos.  

Madlienas pagasta bibliotēka, lai nepazaudētu saikni ar mazajiem lasītājiem, sadarbojas ar 

bērnudārza un skolu pedagogiem, aicinot piedalīties BJVŽ. Arī 2021.gadā lielu interesi izrādīja 

bērnudārza piecgadīgo grupiņa ar audzinātājām un rezultātā projektā piedalījās 32 bērni.  

Jaunizveidotajā Ogres novadā bibliotekāri atzīst, ka darbs ar BJVŽ lasītājiem turpinās, lai gan 

pārskata periodā, tāpat kā 2020.gadā, kavēja valstī noteiktie ierobežojumi, kuru dēļ bērni 

nevarēja nākt uz bibliotēku, mācības noritēja attālināti, bet tie, kuri atnāca pēc grāmatas, nevarēja 

tās saņemt, jo iepriekšējais lasītājs tās nebija nodevis. Šī situācija ļoti traucēja veiksmīgāk īstenot 

BJVŽ. 
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļā klātienē tikties ar saviem lasītājiem nebija iespējams, 

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

skolotājus un PII audzinātājas. 2021.gadā pasākuma tēma bija “Sapņi un ilgošanās”. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā tika piedāvāti lasījumi bibliotēkas Facebook sekotājiem: 4 vecuma 

grupām sagatavoti literāro darbu audio/video ieraksti.  

Vairāk: https://www.facebook.com/watch/?v=577752893352553 

Taurupes pagasta bibliotēkā tika lasītas grāmatas par Kati, Muminu ģimeni, lācēnu Tobiasu, 

Kapteiņa zirdziņu u.c. 

Dzejas dienu pasākumiem pievienojas katra bibliotēka, veidojot izstādes vai organizējot 

tikšanos ar dzejniekiem. Lēdmanes pagasta bibliotēkā Dzejas dienu ietvaros bērniem bija iespēja 

apmeklēt četrus pasākumus. Bibliotekāre pastāstīja bērniem par Dzejas dienu vēsturi, par 

gadagrāmatu – dzejas krājumu „Garā pupa”: tajā ir sadaļa „Sākums”, kurā katru gadu tiek 

publicēti bērnu sacerēti dzejoļi – var piedalīties bērni no bērnudārza vecuma līdz 9.klasei. 

Bibliotekāre nolasīja dažus bērnu dzejoļus, tad visi kopā klausījās ierakstu, kurā aktieris Ģirts 

Krūmiņš lasa dažādu autoru dzejoļus. Uz pasākumu nāca 1., 2., 3. un 4. klases skolēni un 

audzinātājas. 

Ogresgala bibliotēkā, atzīmējot Dzejas dienas, sadarbībā ar Ģimeņu atbalsta dienas 

centru, bērni no bibliotēkā paņemtajām grāmatām meklēja dzejas rindas, kuras pašiem 

iepatikušās. Tās rakstīja uz koka ripiņām, kuras apzīmēja, aplīmēja vai pēc izvēles apdarināja un 

karināja izveidotā stendā. 

Dzejas dienu ieskaņās Ikšķiles pilsētas bibliotēka izveidoja aktivitāti „Dzejas loterija”. 

Lasītājs klātienē, pēc nejaušības principa, nosauca trīs ciparus un rezultātā izlozēja savu Dzejas 

dienu dzejoli. Šādā veidā tika popularizēta lasīšana, izmantojot krājumā esošās dzejas grāmatas. 

Lēdmanes pagasta bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar Lielvārdes Mūzikas un 

mākslas skolu, audzēkņu darbi regulāri tiek izstādīti bibliotēkā. 

Iepriekšējos gados īpaši iecienītās radošās darbnīcas Covid-19 ierobežojumu dēļ, 

diemžēl, bibliotēkās nebija īstenojamas, taču Madlienas pagasta bibliotēkā projekta “Zini, zini, 

vai tu zini?”, ietvaros bērniem un jauniešiem tika organizētas aktivitātes kopā ar bērnu grāmatas 

autori Lieni Lasmani, grāmatas „Pagalma mantojums” (32 jautras spēles un rotaļas) autori un 

komiķi, grāmatas autoru Aldi Kalniņu, kurš ir grāmatas „Zili brīnumi” autors. Jaunā paaudze 

Aldi iepazīst ar izklaidējošiem un izglītojošiem eksperimentiem. Katram bija iespēja 

līdzdarboties brīnumu tapšanā. Savukārt, Liene bērniem stāstīja par kādu slepenu valodu, ko viņa 

pati apguva bērnībā – pupiņu valodu. Katram bērnam bija iespēja savu vārdu „pārtulkot” pupiņu 

valodā. Ar aizrautību un interesi bērni metās piedzīvojumā. Liene cer, ka viņi turpinās spēlēt šīs 

spēles un iepazīt pasauli. Un tie, kas uzmanīgāk klausījās, tika pie Lienes mīļākajiem bērnības 

https://www.facebook.com/watch/?v=577752893352553
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saldumiem. Lienes novēlējums bērniem: „Neapstājieties ticēt brīnumiem, esiet drosmīgi, izpētiet 

savu tuvāko un tālāko apkārtni un piedzīvojiet brīnumus!” 

    

Lauberes pagasta bibliotēkā tika domāts par jaunām formām, kā izveidot interesantus 

pasākumus bērniem bez saskarsmes vai brīvā dabā. Rezultātā īstenoti šādi veiksmīgi pasākumi: 

“Atrodi dzejas rindas Lauberes bibliotēkas apkārtnē un izveido dzejoli”, “Soli pa solim”, “21 

lieta, kas pa vasaru jāpaveic bibliotēkā”. “Atrodi dzejas rindas” galvenais uzdevums bērniem bija 

atrast bibliotēkas apkārtnē noslēptās saulītes, tās nofotografēt, pēc tam secīgi salikt dzejoļa rindas 

un pareizo atbildi nosūtīt uz WhatsApp. No šī pasākuma secināts, ka bērniem patīk kaut ko 

meklēt un atrast, bet nepatīk domāt, kā dzejolim pareizi ir jāskan. Ņemot vērā iepriekš gūto 

pieredzi, radās pasākums “Soli pa solim”, kurā bērni veica dažādus uzdevumus, lai nonāktu no 

vienas stacijas uz nākamo. Par visveiksmīgāko pasākumu varētu nosaukt “21 lieta, kas pa vasaru 

jāpaveic bibliotēkā”. Bibliotekāre iepriekš sagatavoja dažādus vienkārši paveicamus uzdevumus, 

piemēram, vērot putnus, atrast kādu noteiktu attēlu zudusilatvija.lv, nolasīt skaļi kādu pasaku, 

doties ūdens balonu kaujā. Bērniem tik ļoti patika, ka nākamajā vasarā šis pasākums tiks 

atkārtots. Veidojot pasākumus, tiek domāts par to, lai bērni no tā kaut ko iemācītos, lai tiktu 

iesaistīta grāmata, dzeja vai teikas, vai prasme izgūt sev noderīgu informāciju no dažādām 

interneta vietnēm. 

 

Birzgales pagasta bibliotēkā vasaras periodā jau otro gadu notika lasīšanas veicināšanas 

pasākums: trīs mēnešu laikā ikviens varēja piedalīties “Mans vasaras lasīšanas izaicinājums ”. 

Tā bija plānota un mērķtiecīga lasīšanas veicināšanas aktivitāte laikā, kad lasītāju bibliotēkā ir 
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mazāk nekā rudens periodā. Lasītājiem bija jāizlasa grāmatas, kas tika atlasītas pēc noteiktiem 

kritērijiem. Piedalījās bērni un jaunieši dažādās vecuma grupās. 

2021.gadā Ikšķiles pilsētas bibliotēkas BLN darba atspoguļošanai tika pielietotas dažādas 

metodes, lai uzrunātu esošos un potenciālos bibliotēkas lietotājus:  

* PEP (Pirmā emocionālā palīdzība) mammas Ingas Bernānes un geštaltterapeites, 4 bērnu 

mammas, grāmatu autores Elīnas Zelčānes saruna “Būt mammai” ZOOM platformā, publicēta 

bibliotēkas Facebook lapā Mātes dienā; 

* Izstāde “17 iemesli, kādēļ bērniem jālasa grāmatas” un bibliotēkas darbinieku veidotā virtuālā 

fotogalerija - izstāde kāpņu telpā; 

* Septembrī - literatūras izstāde – veltījums Tēvu dienai, ar pamanāmu un smaidu raisošu stilizētu 

papīra kaklasaišu noformējumu; 

* Oktobra beigās bibliotēkas Facebook lapā organizēts foto konkurss “Ķirbju parāde”, kas guva 

pietiekami lielu atsaucību – iesūtītas 19 fotogrāfijas gan ar parastiem, gan Helovīnķirbīšiem. 

Uzvarētāji saņēma košus diplomus un dāvaniņas. 

Daudz radošu un interesantu pasākumu nemainīgi tiek īstenoti Lielvārdes pilsētas 

bibliotēkas BLN, kur strādā Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un 

jauniešiem 2020" laureātes. Sadarbībā ar Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas 

bibliotekārēm, sākumskolas skolotājām un latviešu valodas un literatūras skolotājām, kā arī klašu 

audzinātājām, notika VKKF atbalstītā projekta “Literārās tikšanās Lielvārdē” tikšanās ar trīs 

radošām personībām: rakstnieci Zani Zustu, dzejnieku Contru (Margus Konnula) un ornitologu, 

grāmatas autoru Viesturu Ķerus.  

Vēl daži veiksmīgi pasākumi darbā ar bērniem Lielvārdes pilsētas bibliotēkā:  

* Par savu veiksmīgo pieredzi Lielvārdes kolēģes dalījās arī LR1 “Ģimenes studijas” diskusijā 

“Ieteicamā un obligātā literatūra vasarai jeb kā veicināt skolēnu lasītprieku?” 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/ka-veicinat-lasisanas-prieku-skolas-vecuma-

berniem.a148009/?fbclid=IwAR28b16ZgcAnAHo7TPuHs9P-

DxghPH4hsqJvlImzlgeIRl8P5RbOxCxSPn0 

* Prezentācija “Lasījumi sveču gaismā” Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas rīkotajā 

tīmekļseminārā "Kā klājas Voldemāra Caunes balvas laureātiem?" 

https://fb.watch/9sIOxsszb8/ 

* Janvārī, kopā ar Lielvārdes pamatskolas 2.A un 2.B klasi, visi varēja doties ceļojumā ar 

neparastiem transporta līdzekļiem. Virtuālā izstāde ”Laiks ceļojumam…” 

https://www.facebook.com/watch/?v=419512186058735 

* Izmantojot Facebook, bibliotēkas savus sekotāji tika informēti par aktualitātēm bibliotēkā: 

izstādēm, jaunākajām grāmatām, tika ievietotas foto kolāžas un apsveikumi, piedāvāts atskats uz 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/ka-veicinat-lasisanas-prieku-skolas-vecuma-berniem.a148009/?fbclid=IwAR28b16ZgcAnAHo7TPuHs9P-DxghPH4hsqJvlImzlgeIRl8P5RbOxCxSPn0
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/ka-veicinat-lasisanas-prieku-skolas-vecuma-berniem.a148009/?fbclid=IwAR28b16ZgcAnAHo7TPuHs9P-DxghPH4hsqJvlImzlgeIRl8P5RbOxCxSPn0
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/ka-veicinat-lasisanas-prieku-skolas-vecuma-berniem.a148009/?fbclid=IwAR28b16ZgcAnAHo7TPuHs9P-DxghPH4hsqJvlImzlgeIRl8P5RbOxCxSPn0
https://fb.watch/9sIOxsszb8/
https://www.facebook.com/watch/?v=419512186058735
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jautriem mirkļiem bibliotēkas ikdienā. Tika piedāvāti testi un konkursi, piemēram, tests senvārdu 

izzināšanai Dzimtās valodas dienā – “Valodziņas”. 

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=valodzi%C5%86as 

* Zināšanu pārbaudes tests :”Ziema latviešu autoru bērnu grāmatu ilustrācijās” 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4001251129926742 

* Aicinājums izkustēties un atmodināt pavasari. 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/videos/2827856957427230/ 

* Pavisam klusi, tikai kolēģu lokā, nosvinēta bibliotēkas 125.dzimšanas diena un liels prieks par 

bibliotekāru darba novērtējumu, saņemot Lielvārdes novada pašvaldības Atzinību. 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4395450020506849 

* Lepnums par “Radošo lielvārdiešu” devumu – veidojot izstādes, popularizējot sociālajos tīklos. 

Īpašs prieks par pirmo grāmatiņu, kas iznākusi ārpus Latvijas – Zviedrijā. 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4638959202822595 

*Izmantotas virtuālo pasākumu priekšrocības – iespēja tikties ar interesantām personībām 

ārpus Latvijas: VKKF atbalstītā projekta ”Literāras sarunas Lielvārdē” tikšanās ar igauņu 

dzejnieku Contru (~ 150 klausītāji no Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas, 7. -12. 

klašu skolēni) 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/videos/1475080542876546/ 

Atsauksmes par šo tikšanos atrodamas Lielvārdes novada mājaslapā www.lielvarde.lv 

http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=5138093 

Tikšanās/darbnīca “Es savā Latvijā” ar Zviedrijā dzīvojošu lielvārdieti, mākslinieci Kristīni 

Lagzdu – Haapanen. Dalībnieki – Lielvārdes pamatskolas 1.a, 3.a un 3.b klases bērni, skolotājas 

Ilze Bērtulsone, Aiga Kriņģele, Inga Blumfelde. Šis bija viens no bibliotēkas visvairāk 

apmeklētākajiem sociālo tīklu ierakstiem. Vairāk: 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4869147629803750  

 

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=valodzi%C5%86as
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4001251129926742
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/videos/2827856957427230/
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4395450020506849
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4638959202822595
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/videos/1475080542876546/
http://www.lielvarde.lv/
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=5138093
https://www.facebook.com/LielvardesBiblio/posts/4869147629803750
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7.7. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros  

OCB BLN regulāri seko aktualitātēm Skola2030, noskatoties vebināru ierakstus Skola2030 

YouTube kanālā un plānojot savu darbu, atbilstoši PII darba plāniem un mācību programmām. 

Bibliotekāri palīdz PII audzinātājām padziļināti iepazīties ar izvēlēto tēmu, piedāvājot dažādu 

literatūru. Veidojot tematiskās nodarbības, bibliotekāri cenšas tās izveidot daudzveidīgas pēc 

satura, piemēram, runājot par rudens veltēm, izmantoti reāli dārzeņi un citas dabas veltes, tie tiek 

taustīti, vēroti, iepazītas to īpašības. Tiek lasīti atbilstoši dzejoļi, izspēlētas pirkstiņrotaļas, 

dziedātas dziesmas un minētas mīklas. Lai nostiprinātu nodarbībā dzirdēto, papildus tiek doti 

praktiski darbiņi: bibliotēkas veidotas darba  vai krāsojamās lapas. Vadot nodarbības par izvēlēto 

tēmu, tiek izmantotas enciklopēdijas, dzejoļi, mīklas, pasakas. Paralēli, atbilstoši tēmai, tiek 

izveidota grāmatu izstāde. 

7.8. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Visu jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem ir 

skolas, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, ģimeņu atbalsta Dienas centri, kultūras centri 

un tautas nami. Bibliotēka ir svarīgs palīgs skolēniem, skolotājiem un vecākiem kompetenču 

izglītības apguvē. Skolotāja loma ir mainījusies, mērķis ir ievirzīt skolēnu meklēt atbildes uz 

jautājumiem pašam. Bibliotekārs var sniegt palīdzību, norādīt meklēšanas virzienu, piedāvājot 

atbilstošu nozaru literatūru, autorizētās datu bāzes un citus elektroniskos resursus. Novērots, ka 

aug lietotāju pieprasījums pēc mācību apguvē noderīgas nozaru literatūras. Tas tiek ņemts vērā 

gan komplektējot jaunās grāmatas, gan plānojot sadarbības pasākumus ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm un skolām. 

Regulāri pasākumu apmeklētāji (laikā, kad atļauti klātienes pasākumi) bibliotēkās bija PII 

audzēkņi. Ar pasākumu, ekskursiju piedāvājumu, konkursu un citu aktivitāšu palīdzību tika 

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

izveidojusies ar mākslas skolām. 

BLN darba popularizēšanai un aktualizēšanai tika izmantotas tīmekļvietnes 

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

www.twitter.com. 

Jaunizveidotā Ogres novada pagastu un pilsētu bibliotēkas savu darbu reklamē arī vietējos preses 

izdevumos un savu bibliotēku sociālo tīklu profilos. 

7.9. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata gadā jaunizveidotā Ogres novada bērnu literatūras un bibliotēku speciālisti vērtīgas 

atziņas guvuši gan OCB organizētajos semināros, kuros kolēģi dalījās veiksmīgākajā pieredzē 

darbā ar bērniem, gan citu organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos: 

http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/
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- Izglītības un attīstības centra “EGO” piedāvātajos 8 stundu attālinātos kursos “Radošums 

un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”; 

- LNB Bērnu literatūras centra un LBJLP organizētā 4 stundu attālinātā konferencē bērnu 

literatūras un bibliotēku speciālistiem “Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs…”; 

- LBB Zemgales reģiona nodaļas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas īstenotā 4 stundu 

attālinātā seminārā “Publisko, bērnu un skolu bibliotēku loma lasītprieka veicināšanā jeb 

ikviens ir neatkārtojams un neviens nav neaizvietojams”; 

- Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Centrālās bibliotēkas organizētā 6 stundu attālinātā 

Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 19.konferencē “Inovatīvi 

pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas”; 

- LNB BLC īstenotā 4 stundu attālinātā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas tīmekļsemināru 

ciklā (divi semināri) “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!”; 

- LNB piedāvātās 12 stundu attālinātās nodarbībās “Nacionālās bibliotēkas informācijas 

resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā”. 

7.10. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 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 un 

iesaistot viņus dažādos erudīcijas konkursos, ir konstatējušas, ka bērni kļuvuši pasīvāki, 

nepacietīgāki, nemāk vai negrib ilgstoši strādāt ar grāmatu, tas prasa piepūli. Skolēniem grūtības 

sagādā teksta izprašana. Tas nozīmē, ka bibliotekāram ir jābūt ļoti radošam un inovatīvam, un 

jāatrod dažādi citi risinājumi lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. Grūtības sagādā ilgstošas un 

attālinātas mācības, lielais noslogojums interešu izglītībā, skolēniem paliek mazāk laika citām 

nodarbēm, piemēram, lasīšanai. 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. Daudzām šādām ģimenēm nākšana uz bibliotēku 

izveidojusies kā jauka iknedēļas tradīcija.  

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

OCB jaunās, mājīgās un lasīšanas veicinošās telpas situāciju uzlabos, jo līdz šim bibliotēku 

iespējas ne visur tiek pilnībā izmantotas.  

Pārskata gadā un gadu iepriekš 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 bērnus būs grūtāk atgūt kā lasītājus, kad 

situācija normalizēsies, un bibliotēkas varēs klātienē piedāvāt visas aktivitātes lasīšanai, 

erudīcijas attīstīšanai un radošai darbībai. Priecē tās ģimenes, kurās arī pandēmijas laikā tiek 
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meklēti un rasti risinājumi, lai nodrošinātu sevi un bērnus ar interesējošo literatūru gan drukātā, 

gan e-grāmatu formā, izmantojot bibliotēku piedāvāto iespēju lasīt www.3td.lv .  

Pārskata gada beigās OCB BLN sāka piedāvāt pakalpojumu: grāmatu saņemšanu pakomātā, taču 

bērnu un jauniešu iespējas izmantot šo pakalpojumu pagaidām ir ierobežotas nepiemērotu lasītāja 

karšu dēļ. Jaunu karšu veidošana un jaunā pakalpojuma aktualizēšana būs viena no prioritātēm 

nākošajā pārskata gadā.  

Visas jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas ir gatavas organizēt dažādus pasākumus lasīšanas 

veicināšanai, piedalīties projektos un akcijās, pretimnākošas ieviest jaunas un interesantas darba 

formas, popularizēt savu krājumu un aktivitātes sociālo mediju profilos, lai –  gan vecāki, gan 

bērni – pilnvērtīgi vēlētos tās apmeklēt, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija. 

Kā atzīst jaunā novada bibliotekāri, vislielākās problēmas lasītveicināšanas darbā ar bērniem un 

jauniešiem sagādā digitālās pasaules vilinājums. Tas ļoti bremzē skolēnu vēlmi lasīt grāmatas. 

Lielu lomu bērnu lasīšanas iemaņās un grāmatu lasīšanā spēlē viņu vecāki un lasīšanas tradīcijas 

ģimenē. Lai rosinātu bērnos interesi par lasīšanu, ir jāstrādā gan ģimenē, gan skolā, gan 

bibliotēkā. Protams, sabiedrības un katra indivīda veselība un pasargāšana no saslimšanas ir 

svarīgākais faktors. Diemžēl, ierobežojumu dēļ mainās ne tikai bērnu un jauniešu, bet arī visas 

sabiedrības paradumi. Saistībā ar pulcēšanās aizliegumiem, skolas bērni vairs pēcpusdienas 

nepavada bibliotēkā, kopā netiek lasītas grāmatas, spēlētas spēles, laiks netiek pavadīts kopējās 

sarunās. Arī latviešu valodas skolotājas bērnu izglītības programmā izmanto interneta vidē 

pieejamo materiālu. Pienāks laiks, kad Covid pandēmiju būsim uzveikuši, bet, vai atgriezīsies 

bērnu un jauniešu vēlme pēc ārpusskolas laika pavadīšanas bibliotēkā, tas paliek jautājums. 

 

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

Novadpētniecība ir viens no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem, kas nodrošina 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un publicitāti, tā ietver vietējās kopienas 

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

sasniegumus un attīstību.  

2021.gadā tika turpināts OCB un jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbs novadpētniecības 

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

nākamajām paaudzēm. 

 8.1. Novadpētniecības darba virzieni un krājums OCB 

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, gan rediģējot esošos ierakstus (veikto ierakstu skaitu skatīt pie IRAN 

atskaites). Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par visu 

jaunizveidoto Ogres novadu: Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem, kuri pēc ATR 

atkal apvienoti vienā Ogres novadā. 

 

2021.gadā OCB novadpētniecības darbā būtisks notikums bija jaunā ēka un jauna, plaša Lasītava 

ar atsevišķu telpu, kurā izvietots novadpētniecības krājums, kas ietver grāmatas par novadu un 

novadniekiem, CD materiālus, tematiskās mapes, novada laikraksta “Ogres Vēstis Visiem”, 

pašvaldības informatīvā izdevuma “Ogrēnietis” komplektus. Krājums regulāri tiek papildināts ar 

aktuālajiem materiāliem par novadu.  

Visiedvesmojošākais, apjomīgākais un radošākais darbs pārskata gadā ir novadpētniecības 

Lasītavas interjera izveide, izvēloties Anša Cīruļa fontus informācijas zīmēm un norādēm. 

Īpašais fonts jeb burtveidols “Cirulis Display”, kura iedvesma meklējama latviešu mākslinieka, 

grafiķa, gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa rokrakstā, tika radīts, sagaidot 

Latvijas simtgadi. Anša Cīruļa vārds vēsturiski ir saistīts ar Ogres novadu, jo sanatorijas ēku 
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Ogrē Gaismas prospektā 2/6, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, rotā Anša Cīruļa 

1927. gadā veiktie sienu gleznojumi fresko secco tehnikā.  

OCB Veikta apjomīga un darbietilpīga visu novadpētniecības mapju nomaiņa uz jaunām, to 

vizuālā noformēšana, iekļaujoties bibliotēkas jaunajā dizainā, kas veidots, domājot par Ogri kā 

kūrortpilsētu, un kopumā veidojot vienotu estētiski baudāmu vidi ar detaļu skaistumu. 

   

 

 

 

 

 

 

OCB novadpētniecības krājumu veido: elektroniskā datu bāze “Novadpētniecība un skolēnu 

darbi”, tematiskās mapes, novadnieku grāmatas, novadpētniecības kolekcija ar video materiālu, 

kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā, novadpētniecības kolekcija ar audio materiālu 

“Ogrēnieši stāsta un rāda”. Tiek apkopoti arī informācijas materiāli par cilvēkiem, nozarēm, 

vietām, notikumiem. 2021.gadā pabeigta esošo novadpētniecības mapju kataloģizācija un to 

izsniegums tiek reģistrēts BIS ALISE.  

Krājums tiek regulāri papildināts ar materiāliem par novadu no bibliotēkā abonētās periodikas. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta Ogres novada reģionālajam izdevumam “Ogres Vēstis Visiem” un 

novada pašvaldības izdevumam “Ogrēnietis”. Regulāri tiek sekots līdz novadnieku publikācijām 

un materiāliem par novadu bibliotēkas krājuma jaunieguvumos, tos pievienojot novadpētniecības 

krājuma kolekcijai. Katru gadu krājums tiek papildinās ar jauniem novadnieku darbiem, kā arī ar 

privātpersonu dāvinājumiem.  

2021.gadā OCB krājums papildināts ar sekojošiem izdevumiem: 

Ogres Mūzikas un mākslas skolas izdoto grāmatu “Ogres Mūzikas skola: 60 stāsti 60 gados”, kas 

izdota, sagaidot skolas pastāvēšanas 60.gadadienu; 

Dzejnieka, žurnālista Ulda Prancāna dzejas grāmatu “Mirklis starp suni un vilku”; 

Gunāra Platpīra grāmatu “Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaka Milži”; 

RERE Būves komandas izdoto grāmatu “Ogres Centrālā bibliotēka 2019-2021”. 
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Kā viena no svarīgākajām novadpētniecības darba aktivitātēm joprojām ir vēstures padziļināta 

izpēte, popularizēšana, kas veicina novadpētniecības darba kvalitāti, un šādi nozīmīgi dāvinājumi 

paplašina bibliotēkā pieejamo informācijas krājumu tās īstenošanai.  

8.2. Novadpētniecības krājums jaunizveidotajā Ogres novada bibliotēkās 

Visās jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās novadpētniecības krājumu veido materiāli par 

konkrēto novadu, pilsētu, pagastu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Ogres, ņemot 

vērā gan pirms ATR esošās, gan vēsturiskās robežas, kuras 2021.gadā atkal tika atjaunotas. 

Pārskata periodā īpašu uzmanību novadpētniecības darbam Ogres novadā veltījušas Taurupes, 

Ciemupes, Ogresgala, Lauberes, Krapes, Suntažu un Madienas pagastu bibliotēkas.  

Taurupes pagasta bibliotēkā turpināts darbs ar nozīmīgiem novadpētniecības materiāliem. 

Izveidota mape „Par Taurupi un taurupiešiem 2021.gada presē”. Apkopotas fotogrāfijas no 

pasākumiem un izstādēm Taurupē. Papildinātas jau esošās un veidotas jaunas novadpētniecības 

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

represētie; Taurupes kultūras pieminekļi;  Taurupē pierakstītās tautasdziesmas; Taurupes 

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

un taurupiešiem presē no 1986.g. līdz 2021.g.; Par Taurupes pagasta novadniekiem (V.Purvītis, 

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

Ciemupes bibliotēkā 2021.gadā turpināts darbs pie novadpētniecības krājuma papildināšanas ar 

jaunāko informāciju par pagastu un ciemu no interneta resursiem, vietējiem laikrakstiem 

“Ogrēnietis”, “Ogres Vēstis Visiem” un nacionālā laikraksta “Latvijas Avīze”. 

Interesentiem pieejama Novadpētniecības istaba, kur apskatāmi vēstures materiāli no Ciemupes 

vēstures (bildes, dokumenti, 19. un 20. gs.priekšmeti).  

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. Bibliotēkā var iepazīties ar materiāliem par 

teātra spēlēšanas pirmsākumiem “Vecutelēs”, kuru pamatlicējs bija Auseklis. 

Lauberes pagasta bibliotēkā pārskata periodā turpināta novadnieka Viļa Miķelsona “Grāmatu 

klēts”, kas ir trimdā izdotās latviešu literatūras kolekcija, rekataloģizācija. Krājumā ir grāmatas, 

pašu veidoti 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.  
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Krapes pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti vairākās mapēs par dažādām 

tēmām. Vasaras mēnešos tika savāktas un apkopotas ziņas par seno 1862.gadā celto Krapes 

pagasta ēku, kuras telpās atrodas bibliotēka. 

Suntažu pagasta bibliotēkā pieejami visi pagasta laikraksta “Suntažnieks” numuri, kas ir 

nozīmīgs materiāls pagasta kultūras, izglītības un vēstures izpētē. 2021.gadā uzsākta vietējā 

laikraksta drukāšana krāsainā formātā un ar Andra Lindes atbalstu un palīdzību tie tiks veidoti 

kā iesiets materiāls gada ietvaros. Tādā veidā tiks saglabāti kvalitatīvi un estētiski glīti vēstures 

materiāli, jo avīze tipogrāfijā tiek izdota melnbaltā formātā. 

Arī Madlienas pagasta bibliotēkā novadpētniecības darbs ir viens no nozīmīgākajiem, saglabājot 

un atspoguļojot novada garīgās bagātības: 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, Lāčplēša bibliotēka un Lēdmanes pagasta bibliotēka. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā novadpētniecības krājums vienkopus ir izvietots lasītavā un 

regulāri tiek veikta novadpētniecības mapju papildināšana. Izveidota mape par Lielvārdes 

pilsētas bibliotēkas 2021.gada aktivitātēm. Pārskata periodā bibliotēkas novadpētniecības 

krājums papildināts ar 8 izdevumiem, t.sk., grāmatas “Lielvārde gadsimtu mijā”, “Radošums. 

Lielvārdes pensionāru biedrības 20 gadi”, “Mūžīgais dejotprieks. Uldis Žagata” u.c. 

Lāčplēša bibliotēka, sadarbībā ar senioru klubiņa dalībniekiem, aktīvi turpina papildināt 

materiālu kopas par Lielvārdes pagasta vēsturi, izglītību, kultūru un novada ļaudīm. 

Lēdmanes pagasta bibliotēkā turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas. 

Izmantojot informāciju preses izdevumos, kā arī interneta tīmekļvietnēs atrodamo informāciju, 

tiek izgūti materiāli par Lēdmani un lēdmaniešiem. Tiek vāktas un skenētas senas iedzīvotāju 

fotogrāfijas, pierakstītas veco cilvēku atmiņas. Savāktie materiāli, atrodoties bibliotēkā, 

papildina Lēdmanes pagasta vēstures lappuses.  

Ķeguma novadā novadpētniecības darbu aktīvi veic Ķeguma pilsētas bibliotēka, Tomes un 

Birzgales pagastu bibliotēkas. 

Ķeguma pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ietilpst materiāli par dažādiem kultūras 

notikumiem, novada cilvēkiem, vides objektiem, vēsturiskām vietām, iestādēm, uzņēmumiem 

u.c. Novadpētniecības materiālu krājums ir aktuāls, tas nepārtraukti tiek papildināts ar jaunāko 

pieejamo informāciju.  

Tomes pagasta bibliotēkā novadpētniecības krājums aptver monogrāfijas, turpinājumizdevumu 

kopijas, izdrukas no novada mājas lapas, izgriezumus no laikrakstiem un žurnāliem, kā arī 

nedaudz rokrakstus, skolēnu zīmējumus. Turpināta informācijas vākšana par biedrību “Dzīvais 

Māls”, ar kuru sadarbojoties, veidota keramikas darbu izstāde “Viss tas pats un tomēr citāds”. 
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Birzgales pagasta bibliotēkā pieejami novadpētniecības materiāli par Birzgales pagasta un 

bibliotēkas vēsturi. Vērtīgs materiāls: apraksti par Birzgales pagasta pazīstamākajiem cilvēkiem 

“Jūs taču esat Birzgalietis...”.  

Ikšķiles novadā lielu darbu novadpētniecības jomā veic Ikšķiles pilsētas bibliotēka. 

Novadpētniecības krājuma plaukts atrodas brīvpieejā, lasītavā un sevī ietver novadnieku 

grāmatas, grāmatas, kas saistītas ar novadu, personālijām un tematiskās mapes. Krājumā ietverta 

liela daļa izdevuma „Ikšķiles Vēstis” eksemplāru. 2021.gadā novadpētniecības grāmatu krājums 

papildināts ar jaunām grāmatām no N.Ikstenas, V.Kaltiņas daiļrades. Otru bloku 

novadpētniecības materiālu veido Novadnieku kalendārs, kurš pieejams 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/kultura/novadpetnieciba. Šo resursu var izmantot attālināti 

ikviens interesents. Novadpētniecības mapes tika papildinātas ar 2 jaunām mapēm – V. Kaltiņa 

un Ikšķiles brīvdabas estrāde. Šīm mapēm saturu veido gan fotogrāfijas, gan rokrakstu 

fragmenti/kopijas, gan raksti no laikrakstiem, žurnāliem un interneta vietnēm (drošiem, 

uzticamiem avotiem). Daudz materiālu var iegūt no vērtīgās digitālās kolekcijas 

www.periodika.lv.  

Tīnūžu pagasta bibliotēkā 2021.gadā tika turpināts sekot preses publikācijām, kurās ir minēts 

Tīnūžu un tīnūžnieku vārds, vai raksti par novada kultūras, saimniecisko dzīvi, vēsturi, 

materiālus nokopējot un ievietojot mapēs.  

8.3 Novadpētniecības darba popularizēšana un sadarbība OCB un novadā 

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 aktīvi izmanto bibliotēku sadarbības partneri, studenti un 

vēsturnieki, kā arī interesenti, kuri īsteno kādu konkrētu projektu.  

OCB 2021.gadā novadpētniecības krājuma materiālus aktīvi izmantoja bibliotēkas sadarbības 

partneri – jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, 

nevalstiskās organizācijas. 

2021.gadā sniegtas vairākas apjomīgas uzziņas novadpētniecības jomā: 

* Pēc Ogres novada ilggadējās kultūras darbinieces Anitas Ausjukas lūguma, tika ieskenēti un 

nosūtīti materiāli (vairāk nekā 170 vienības ievietotas datu glabāšanas platformā Failiem.lv) no 

publikācijām presē, klāt pievienojot sastādītu bibliogrāfisko sarakstu par estrādes dziedātāju, 

novadnieci Olgu Rajecku. Tas tika darīts ar mērķi, lai Ordeņa kapitulam iesniegtu pieteikumu un 

Olgai Rajeckai piešķirtu Triju Zvaigžņu ordeni, kas rezultējies, 18.novembrī Triju Zvaigžņu 

ordeņa kavalieres titulu piešķirot Latvijas estrādes leģendai Olgai Rajeckai. 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/kultura/novadpetnieciba
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* Skolotājai no Dobeles tika nosūtīti materiāli par rakstnieci Dainu Ozoliņu. 

* Bibliotēkas lasītājam ieskenēts un nosūtīts raksts no žurnāla “Likums un Taisnība”, Nr.7 

(2016)., lai varētu to iesniegt tiesā. 

* Studentei Jeļenai ieskenēti raksti no mapes “Ogres trikotāžas kombināts” un grāmatām, kas 

lielā apjoma dēļ, ielikti datu glabāšanas platformā Failiem.lv  

* Viktorijai Safonovai sagatavoti, ieskenēti un nosūtīti materiāli par Kūrmāju. 

* Saistībā ar ekskursiju grupu pieplūdumu un ļoti lielo interesi par jauno bibliotēkas ēku, kā arī 

par Ogri un visu Ogres novadu, tika sagatavoti ievērojamāko apskates objektu saraksti, kurus 

piedāvājām interesentiem. 

* Sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju tika meklētas fotogrāfijas par Ogres Kultūras 

nama bērnu un jaunatnes drāmas ansambli un tā vadītāju Latvijas TV režisori Zinaidu Dekšņu, 

laika posmā no 1970.-1972.gadam. Diemžēl, arī Ogres Vēstures un mākslas muzejā, fotogrāfijas 

par minēto personu un bērnu un jaunatnes drāmas ansambli nebija. Bibliotēka uzziņas 

pieprasītājam varēja piedāvāt publikācijas no preses.  

Šādi pieprasījumi ir ļoti noderīgi, jo ļauj apzināt tēmas, kuras vēl ir jāpēta. Uzziņa par materiālu 

neesamību arī ir uzziņa.   

Turpinot OCB ļoti aktīvo un produktīvo sadarbību ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja 

speciālistiem, vasarā tika meklēti un vākti materiāli, rakstīti stāsti, veidojot grāmatu par Ogres 

novada vēsturi. Tā tiks izdota ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu apgādā “Jumava”. 

OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme tika iekļauta izdevniecības “Jumava” žūrijas sastāvā, 

lai izvērtētu un noteiktu manuskriptu konkursa "Novadpētniecība novados" iesniegtos darbus un 

izvirzītu finālam trīs labākos autorus. Darbu atlasīšana saskaņā ar definētajiem kritērijiem ir 

intensīvs process. Iegūtā pieredze nostiprināja pārliecību, ka šādi novadpētniecības konkursi ir 

vajadzīgi. 

Lai gan 2021.gads OCB Novadpētniecības lasītavai bija izaicinošs, jo ilgu laiku tā bija lasītājiem 

slēgta, tomēr tas netraucēja pagājušajā gadā par lasītāju iecienītākajām, lasītākajām un 

skatītākajām grāmatām izvirzīties tieši novadpētniecības krājuma grāmatām, kas guvušas lielāko 

mūsu lasītāju ievērību.  

1.Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi. 

2.Ogre: rakstu un atmiņu krājums. 

3.Ogres Mūzikas skola: 60 stāsti 60 gados. 

4.Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti. 

5.Ogres novada personības. 

6.Ogres Centrālā bibliotēka 2019-2021. 

7.Ogre : ceļvedis : tūrisma maršruti. 
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Jaunās, skaistās bibliotēkas ēkas estētiskā vide ir ļoti veicinājusi lasītāju interesi par Ogres 

kultūrvēsturi, arhitektūru un personībām. 

Esam priecīgi, gandarīti un pateicīgi par mūsu novadnieces, uzticamās un ilggadējās Ogres 

Centrālās bibliotēkas lasītājas un rakstnieces Laimas Kotas PALDIESVĀRDIEM visiem 

Latvijas bibliotekāriem un it īpaši OCB bibliotekārēm, jaunākajās intervijās latviešu presē - 

"Kultūras Dienā" 2021.gada janvārī un Latvijas Rakstnieku savienības mēnešraksta "Konteksts" 

numurā.  

Laima Kota ir mūsu novadniece, 1978.gadā beigusi Ogres 1.vidusskolu. 

 

 

 

 

 

"...Lūdzu, tagad paņem rakstāmo un pieraksti – vēlreiz paldies Ogres bibliotekārēm! Vēl tagad 

pie manis ir divas Anšlava Eglīša grāmatas, kuru termiņu visu laiku pagarinu, jo sūtīt man ir bail. 

Aizsūtīju meitenēm uz Latviju šokolādes konfektes un turku saldumus, lai pagarina man vēl. 

Dzīvojot Stambulā, varēju ieiet bibliotēku vietnē un izmantot visu periodiku, kas vien ir 

iespējams, no 1945. līdz 1950.gadam. Visa latviešu prese Vācijā! Tur ir jāklanās, jānes rozes un 

jārīko īpašas dienas Latvijas bibliotekāriem par darbu, kas ir ieguldīts, kopējot katru lapiņu un 

tekstiņu..." 

Visa intervija šeit: https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kaiminiene-kas-visu-redz.-intervija-

ar-rakstnieci-laimu-kotu-14255313 : 

Cik skaisti Laima Kota prot pateikt PALDIES! Ļoti patīkami, ka rakstniece augsti novērtē ne 

tikai mūsu OCB kolektīva darbu, bet arī visu Latvijas bibliotekāru darbu. Vairāk informācijas: 

Laima Kota. Stambulas lappuses Lepojamies, ka Laima ir no Ogres! 

Tradicionālas ir izstādes, kas tiek veltītas novadniekiem, vai nozīmīgiem notikumiem. 2021.gadā 

tika izveidotas un publicētas OCB Facebook lapā vairākas virtuālās izstādes: 

https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kaiminiene-kas-visu-redz.-intervija-ar-rakstnieci-laimu-kotu-14255313
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kaiminiene-kas-visu-redz.-intervija-ar-rakstnieci-laimu-kotu-14255313
https://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=134632&ident=1115946
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*Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 9.aprīļa līdz  25.aprīlim), kuras tēma bija “Darīt neticamo!”, 

OCB piedalījās ar video sižetiem “Neticami, bet fakts”, viens no tiem tika veidots par Laimas 

Kotas  grāmatas “Cilvēks ar zilo putnu” tapšanas procesu: ”Divas Ogres Centrālās bibliotēkas 

grāmatas mēroja ceļu līdz Stambulai un atpakaļ pa gaisu, nolidojot kopumā vairāk nekā 3600km, 

mūsu novadnieces Laimas Kotas bagāžā. Grāmata noderēja romāna par Anšlavu Eglīti “Cilvēks 

ar zilo putnu” tapšanas procesā.”  

Otrs – par jogas treneri, ogrēnieti Sandi Inzelbergu, kura dzīves uzskatus radikāli mainīja Ogres 

bibliotēkā paņemta un izlasīta grāmata: “… Lai cik paradoksāli, es to atradu necilā Ogres 

bibliotēkas grāmatā – Ričarda Karlsona “Jūs atkal varat justies labi”. Tajā bija vienkārši un 

saprotami izstāstīts, kā rodas emocijas…” Inzelbergs, Sandis. Šai mīlestībai atdodu sevi visu : 

[par dzīves ceļu, pievēršanos spēka jogai un personības izaugsmi : saruna ar ogrēnieti, 2019.gada 

Eiropas sporta jogas čempionu Sandi Inzelbergu] / Sandis Inzelbergs ; pierakstīja Selga Amata. 

- (Viens No Mums) // Patiesā Dzīve. - Nr.6 (2021, 26.marts), 12.-18.lpp. : il. Intervija: 

https://jauns.lv/raksts/sievietem/435186-sai-miles  

* Tuvojoties Ģimenes dienai 15.maijā, tika 

sagatavots materiāls par novadniecei Edi Blauu - 

četru Lāčplēša ordeņa kavalieru māti. Stipru 

ģimeņu pamatā ir stipras sievietes - mātes, un Ede 

Blaua noteikti ir viena no viņām. 

 

*Izstāde, kas veltīta Gunāram Cilinskim, vienam no 

spožākajām Latvijas kino zvaigznēm, kas laikā no 

1948.gada decembra līdz 1949.gada martam bija Ogres 

bibliotēkas pārzinis. "Ogre ir mana Ulubele!" Tā reiz 

teicis Gunārs Cilinskis. 

 

*Izstāde “Jurim Zaķim – 85”, kas aicina kopā 

atcerēties fizikas doktora, politiķa un ilggadējā 

Latvijas Universitātes rektora zīmīgākos dzīves 

notikumus. 

 

*Izstāde “Andrejam Pumpuram – 180”, atzīmējot nacionālā 

eposa "Lāčplēsis" autora Andreja Pumpura jubileju. Sagatavots 

informatīvais materiāls par dzejnieka dzīves nozīmīgākajiem 

brīžiem. 

https://jauns.lv/raksts/sievietem/435186-sai-miles
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*12. novembris – OCB bibliobusa pakalpojuma 25.dzimšanas diena. To, ko Ogres Centrālajai 

bibliotēkai un tās lasītājiem novadā devis bibliobuss, nevar izmērīt naudā. Tie ir stāsti, atmiņas, 

prieks par satikšanos. Tie ir noripoti kilometri, putekļu klāti autobusa sāni un grāmatu pilni 

plaukti. Tie ir pateicības vārdi, kurus desmitiem un pat simtiem saņēmuši bibliobusa šoferīši un 

bibliotekāres. Izstādē skatāmi foto mirkļi no OCB bibliobusa vēstures.  

 

 

 

 

 

Vēl viena no novadpētniecības darba popularizēšanas formām ir OCB izvietotās, pašu 

novadnieku veidotās izstādes. Sadarbībā ar novada cilvēkiem, 1.stāva ātrijā eksponētas divu 

novadnieku izstādes: Edgara Platpīra gleznu izstāde “Mākoņi un debesis” un tēlnieces, 

ogrēnietes, Vijas Dzintares izstāde "Akmens tēli fotogrāfijās, medaļas bronzā", bet visās 

bibliotēkas telpās tika izvietota Ogres Mākslas skolas dibinātāja un pirmā direktora, Ogres Goda 

pilsoņa, projekta “Ogrēnieši stāsta” dalībnieka Pētera Aulmaņa darbu izstāde. 

*12. augustā OCB telpās norisinājās īpašs notikums. Jauno bibliotēkas ēku un 1.stāva izstāžu 

stendus izgaismoja pirmā gleznu izstāde: mākslinieka Gunāra Platpīra eļļas gleznu izstāde 

"Mākoņi un debesis". 

        

*Svinot Ogres Mākslas skolas 30 gadu jubileju, kā arī Pētera Aulmaņa dzimšanas dienu, visu 

septembra un oktobra mēnesi OCB telpās bija iespēja apskatīt Pētera Aulmaņa darbu izstādi: 

OCB 1.stāva zālē izvietoti trīs senāki stilizēti dabas skati (1978-1979), 2.stāvā jaunākas (2002-

2014) ainavas un dabas vērojumi reālistiskākā manierē, kas raksturīga tieši šim laika posmam. 

Tie ir darbi ar personisku nozīmi: skats ar mīļoto kompanjonu kolliju Robi, no tēva mantotā 

dārziņā paša izaudzēta ķirbja lapu gleznojums, personīgi nozīmīgas celtnes – Lielvārdes 

Luterāņu baznīca un skats uz tēva dzīvokļa balkonu. Darbs "Skatieties uz putniem gaisā..." 

atsaucas uz citātu no Bībeles un apustuļa Pētera garīgās izaugsmes ceļu. Bibliotēkā bija skatāma 

arī filma "OMS 30", kas ir dokumentālu video materiālu no 1991. līdz 1998.gadam apkopojums. 
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Idejas autores ir Ogres Mākslas skolas skolotājas – Ieva Lāce un Māra Mārtiņjāne Kaše, 

montēšanas darbu veicis Mārtiņš Logins, video materiāli iegūti no OMS un OTV arhīva. 

 

*26. novembrī šaurā ģimenes un tuvinieku lokā OCB tika atklāta tēlnieces Vijas Ilzes Dzintares 

jubilejas izstāde "Akmens tēli fotogrāfijās, medaļas bronzā". Ar šo izstādi māksliniece 

V.I.Dzintare svin savu 80 gadu jubileju. Izstādē eksponētas mākslinieces nozīmīgāko vides un 

monumentālo darbu fotogrāfijas – komunistiskā terora upuru piemineklis Baltezera kapos, 

Sv.Pētera baznīcā un Preiļos, kā arī Grobiņas pilsētas zīme un ievērojamu cilvēku portreti akmens 

tēlos. Ekspozīciju papildina plašs medaļu klāsts un sīkplastika. 

 

 

 

 

Nemainīgi OCB novadpētniecības darba popularizēšanā ir arī dažādi pasākumi: 

*2021.gada 3.septembrī, pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” ietvaros, sirsnīgā gaisotnē 

Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās tikšanās ar rakstnieci, grāmatas "Cilvēks ar zilo putnu" 

autori Laimu Kotu. Autores jaunākās grāmatas atvēršanas svētkus un šo tikšanos gaidījām un 

plānojām ilgi, un, beidzot, tā bija iespējama. Rakstniece vēlreiz pateicās OCB kolektīvam, kas 

autorei atklāja iespēju izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālos resursus, lai iegūtu 

romāna tapšanai tik nepieciešamo informāciju. Savukārt, visi pasākuma apmeklētāji un 

bibliotēkas darbinieki izbaudīja sirsnīgo atkalsatikšanos ar Laimu Kotu, mūsējo - ogrēnieti.  
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*2.decembrī OCB tika prezentēta dokumentālā filma par mūsu novadnieku – dziedātāju Paulu 

Saksu. Filma tapusi projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros. Projekta koordinatore, vietējā 

novadpētniece, Natālija Ketnere. 

Informācija par pasākumiem, izstādēm tiek publicēta OCB mājas lapā www.ocb.lv , OCB 

Facebook lapā, Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv, kā arī portālā 

www.ogrenet.lv. Arī Ogres novada pašvaldības izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis” un laikrakstā 

“Ogres Vēstis Visiem” tiek sniegta informācija par novadpētniecības darba aktualitātēm. 

Ciemupes Tautas nams, kurā atrodas arī bibliotēka, 2021.gadā tika iekļauts Santjago jeb 

Sv.Jēkaba ceļa svētceļnieku maršrutā, tas dod iespēju iepazīstināt cilvēkus ar Ciemupes 

ievērojamām vietām, kā arī tiek izrādīta Novadpētniecības istaba un iespiests zīmogs. 2021.gadā 

kopumā Novadpētniecības istabu apskatīja 22 cilvēki. 

Sadarbībā ar Ciemupes Tautas namu un Ogresgala bibliotēku, tika rakstīts projekts pašvaldības 

rīkotajam konkursam “R.A.D.I. – Ogres novadam”, kur iesniegts projekts “Ogresgala Dainu 

mantojums”, ar vēlmi izdot grāmatā visas tautasdziesmas, ko Krišjānim Baronam, pirmajā to 

vākšanas posmā, iesūtīja no Ogresgala pagasta mājām. Diemžēl, projekts netika apstiprināts. 

Muzeju nakts ietvaros, sadarbībā ar Ciemupes Tautas namu, šī diena tika atzīmēta savādāk kā 

citus gadus, Covid – 19 ierobežojumu dēļ. Tika izsludināta “Novadpētniecības vākšanas talka” 

par Ciemupes skolu. Līdz ar to, atlikušais gads tika pavadīts, apstrādājot materiālus, ko atnesa 

iedzīvotāji, kā arī tika veidota tematiskā mape “Ķēķa skola” ar materiāliem, ko var iegūt par šo 

tēmu. No ilggadējas iedzīvotājas saņemts dāvinājums, foto albums ar bildēm no Padomju laika 

un dalības Ciemupes lauku kapellā, kā arī kompaktdisks ar audio ierakstu no koncerta. Tiek 

ieteikti arī tiešsaistes novadpētniecības resursi – cilstskoki.lv, zudusilatvija.lv, latvijaslaudis.lv, 

garamantas.lv, latvijasgadsimts.lv, periodika.lv. 

Ogresgala bibliotēkā tika veikti meklējumi par Ogresgala pagasta “Kārļu” ēkas vēsturi. 

Norisinājās sarakste ar bijušās Ogresgala saimnieces Mades Rozītes mazmeitu Dianu Ozoliņu un 

uzzināti vairāki interesanti fakti par šīs ēkas vēsturi. Vēlāk šī informācija noderēja, sadarbībā ar 

Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāju I. Čiščakovu veidojot stāstu audio gidam par skaistākās 

ēkas vēsturi Ogresgalā. Sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, tika iegūtas arī 

vēsturiskas fotogrāfijas par sabiedrisko dzīvi Ogresgalā. Sadarbībā ar biedrību “Ogresgalieši” un 

pagasta iedzīvotājiem, tika iegūti vērtīgi diapozitīvi, foto negatīvi un albumi par Ogresgala 

pagasta vēsturi, pagasta centra izbūvi, Ogres Dārzkopības un izmēģinājumu stacijas darbību, 

sabiedrisko dzīvi un tradīcijām. Aptaujājot pagasta iedzīvotājus, tika atrasta aparatūra, lai skenētu 

diapozitīvus un negatīvus datorā skatāmās fotogrāfijās. Darbs pie iegūtā materiāla turpinās. 

Lauberes pagasta bibliotēkā ikdienā tiek popularizēta novadnieka V.Miķelsona Grāmatu klēts, 

pārsteidzot ar savu krājumu ne tikai bibliotēkas lietotājus, bet arī viesus un tūristus.  

http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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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 – 80”; “Novadniekam O. Kroderam 

– 100”; “Atvadoties no U.Prancāna, no G. Skrastiņa”. 

Krapes pagasta bibliotēkā 2021.gadā padziļināti pētīti raksti LNB digitālās bibliotēkas 

periodikas kolekcijā par Krapes pagastu. Tika atklāts, ka Krapes bibliotēkas izveidošana pirmo 

reizi tika aprakstīta jau “Baltijas vēstneša” 24.izdevuma numurā; izdošanas datums 11.06.1875. 

Izzinot pagasta vēsturi Latvijas Valsts arhīvā, tika atrastas senākās ziņas par Krapes pagasta 

bibliotēku: 1922.gada augustā Valsts Bibliotēkas kultūras Fonda anketā tika apkopotas un 

nodotas  ziņas par Krapes pagasta bibliotēku, kur tika minēts, ka bibliotēkas pirmsākumi datējami 

ar 1914.gadu, bibliotēka pastāvējusi pie Dziedāšanas biedrības ar 800 sējumiem un piederēja 

Krapes Kultūras biedrībai, kas atradusies Krapes pagasta namā. 

Ķeguma pilsētas 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.  

Tomes bibliotēkā novadpētniecības krājums tiek izmantots dažādu pagasta pasākumu 

organizēšanai vai izsniegts novada muzejam. 2021.gadā izmantotas mapes, kurās apkopota 

informācija par R.Ezeru. Veidotas piemiņas literatūras un materiālu izstādes Regīnai Ezerai un 

Tomes pagasta represētām personām. Dzejas dienā – izlikta rakstu mape par jaunizveidotā Ogres 

novada dzejnieku darbību un darbu publikācijām. 2021.gadā popularizēts 2 autoru (viena autore-

novadniece) dzejas kopkrājums “Rudens čuksti”.  

Birzgales pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst, ka novadpētniecības materiāli tiek izmantoti, bet ne 

tik bieži, cik gribētos. Reti tiek jautāti materiāli par pagasta vēsturi, tematisko mapju 

izmantojums tiek nodrošināts, lielākoties, bibliotēkas izstāžu veidošanai. Pārskata periodā tika 

izmantoti materiāli par ievērojamiem cilvēkiem Birzgalē.  

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas novadpētniecības materiālu izmantošana kļūst īpaši aktuāla, kad 

top kāds izdevums par novadu vai novadniekiem. 

Lēdmanes bibliotēkā novadpētniecības materiālus par konkrētu vietu vai tēmu izmanto 

vidusskolēni un mācību iestāžu audzēkņi, rakstot zinātniskus pētījumus. 2021.gadā bibliotēkas 

vadītāju uzrunāja LU Sociālo zinātņu fakultātes informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 

tālākizglītības koordinatore Sandra Cīrule intervijai par tematu: Literatūra, bibliotēka, sabiedrība. 

Intervijā sniegtas atmiņas par 1970.gadiem, kad pēc RKDT beigšanas sākts strādāt, par tā laika 

kopīgo gaisotni bibliotēkā, par literatūras krājumu un tā izvēli, par lasītāju pieprasījumiem, par 

darbu ar lasītāju grupām un bibliotēkas lomu toreiz un tagad u.c. jautājumiem. 
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Jumpravas pagasta bibliotēkā novadpētniecības mapes izmanto pedagogi, skolēni, pagasta 

iedzīvotāji un citi interesenti. Pārskata periodā novadpētniecības materiālus izmantoja arī 

Jumpravas pagasta pārvalde, kultūras nams, bet no Rīgas bija ieradies kāds kungs, kurš bērnību 

pavadījis Jumpravas pagasta Dzelmēs un viņu interesēja materiāli par Lieljumpravas muižu. 

Ikšķiles pilsētas bibliotēkā 2021.gadā novadpētniecības krājumu klātienē visbiežāk izmantoja 

atsevišķi interesenti. Pārskata periodā tika turpināti iepriekšējā gadā uzsāktie darbi 

novadpētniecībā – novadpētniecības popularizēšana un tās attālinātas pieejamības 

nodrošināšana, turpinot iedzīvotāju iepazīstināšanu ar novadniekiem, izmantojot bibliotēkas 

profilu sociālajā tīklā Facebook.com (cikls „Esam lepni!”- 20 ieraksti) un www.ikskile.lv 

(novadnieku kalendārs, 3 biogrāfijas – J.Hartmanis, E.Masaļskis, V.Kaltiņa). Bibliotēkas lasītavā 

un kāpņu telpā tika veidotas un izliktas izstādes novadniekiem jubilāriem (E.Plaudis, V.Kaltiņa, 

R.Dobrovenskis), kā arī tika izveidotas divas virtuālās izstādes (N.Malceniekam – 140, Ikšķiles 

brīvdabas estrādei – 40), kuras publicētas bibliotēkas profilā sociālajā tīklā Facebook.com. Šajā 

profilā tika izvietots arī jauns cikls „Fakti&bibliotēka”, kur ierakstos interesenti tika iepazīstināti 

ar mazāk zināmiem faktiem no bibliotēkas vēstures (6 ieraksti). Pārskata periodā izmantota 

iespēja stāstīt par novadpētniecības darbu video ierakstā, ko veica ReTV, kā arī rakstos izdevumā 

„Ikšķiles Vēstis”. Par to, ka vairāk par novadnieka biogrāfiju var uzzināt uz vietas bibliotēkā, 

vienmēr tiek norādīts cikla „Esam lepni!” ierakstos. 2021.gadā sagatavota informācija par 

novadniekiem N.Malcenieku un I.Megni digitālajam resursam www.letonika.lv, kas šīs 

personālijas iekļāva savā datubāzē. Veidojot virtuālo izstādi par Ikšķiles brīvdabas estrādi, 

bibliotēka sadarbojās ar Ikšķiles Kultūras biedrību, kura nodrošināja ar saviem materiāliem. Ir 

saņemts akcepts turpmākai sadarbībai nākotnē. Ikšķiles Kultūras biedrībai ir sena vēsture un tās 

krājumos ir daudz foto un publikāciju materiālu par Ikšķiles kultūras dzīvi. 

Tīnūžu pagasta bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar Kultūras mantojuma centru „Tīnūžu 

muiža”. Tiek popularizēti, ieteikti un izsniegti „Ikšķiles almanahi”, kuros ir apkopoti raksti par 

novada dzīvi.  

Saistībā ar novadpētniecību, visās jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkās 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. Veiksmīgi tiek īstenota sadarbība ar jau esošajiem partneriem – pilsētu un pagastu 

pārvaldēm, vietējās kopienas muzejiem, biedrībām. Jāturpina darbs pie jaunu sadarbības partneru 

apzināšanas. 

http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
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8.4.Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata gadā, diemžēl, globālā pandēmija joprojām ietekmēja bibliotēku darbu arī 

novadpētniecības jomā. Apgrūtināta bija jaunu materiālu iegūšana no novadniekiem personiski, 

jo klātienes komunikācija visbiežāk netika rekomendēta, bet attālināti visu saņemt, izrunāt ar 

novadniekiem, kas pārsvarā ir cilvēki gados – sarežģīti. Savukārt, attālinātais darbs nereti tika 

apgrūtināts, jo trūkst tehniskā aprīkojuma, lai veiktu materiālu kvalitatīvu digitalizēšanu. 

Novadpētniecības materiālu fiziskais apjoms, nereti, ir liels un prasa zināmu telpu, kurā to 

novietot, kamēr ar to tiek strādāts, mājas apstākļos to organizēt nav vienkārši.  

2021.gadā aktualizējās problēma, kas saistīta ar Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnes 

platformas https://www.ogresnovads.lv nomaiņu, kā rezultātā visas vietējā pašvaldības izdevuma 

„Ogrēnietis” hipersaites, kuras pievienotas bibliogrāfiskajiem aprakstiem BIS ALISE 

“Novadpētniecība un skolēnu darbi” datubāzē, vairs nav aktīvas. Jāmeklē risinājumi, kā 

nodrošināt lietotāju piekļuvi pilntekstiem, labojot vai dzēšot bojātās hipersaites. 

Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku vadītāji atzīmē, ka novadpētniecības darbs prasa lielu 

laika un darba resursu ieguldījumu, kas viena darbinieka bibliotēkā, dažkārt, ir grūti īstenojams 

pietiekamā apjomā. 

Ikšķiles pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīst, ka nepieciešams veikt novadpētniecības mapju 

apraksta veidošanu BIS ALISE, bet tas ir laikietilpīgs process un prasa arī zināšanas. Problēmas 

sagādā materiālu digitalizācija, kas pagarinātu pieejamo resursu lietošanas ilgumu. Šādu 

pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkai nav pietiekams finansiālais nodrošinājums, kā arī ir 

laika un personālresursu trūkums. 

Apkopojot paveikto novadpētniecības jomā, var secināt, ka jāturpina uzrunāt iedzīvotāji, vākt 

materiālus, apkopot un sniegt atgriezenisko saiti ar visu informāciju, kas pieejama ikvienā 

bibliotēkā. Tas var stiprināt piederības izjūtu vietējai kopienai, veicināt lokālpatriotismu un 

novadpētniecības materiālu izmantošanu. 

 

https://www.ogresnovads.lv/
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9. PROJEKTI 

2021.gadā jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas turpināja piedalīties projektu konkursos: 

kopumā izstrādāti 8 (Ogres novadā 6, Lielvārdes novadā – 1, Ikšķiles novadā - 1) projektu 

pieteikumi, no kuriem atbalstīti un īstenoti 4, vienu plānots īstenot 2022.gadā.  

No jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkām aktīvi projektu izstrādē un īstenošanā iesaistījās 

Lielvārdes pilsētas bibliotēka, Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēka un Madlienas pagasta 

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 jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku dalību 

projektos redzams 13.tabulā. 

Projekta 

nosaukums, 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Kanisterapijas 

nodarbības bērniem 

“Ķepa uz 

grāmatas” Ogres 

Centrālā bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1000,00 Veicināt 6 – 12 gadus vecu 

bērnu lasītprasmi, izmantojot 

kanisterapiju. 

 

Atbalstīts un 

īstenots 

“Mainīgā, mainies 

uz skaistumu 

2.daļa” 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada  

pašvaldība 

1500.00 Mērķis – uzlabot dzīves vides 

kvalitāti Lauberē, balstoties uz 

iedzīvotāju iniciatīvu, iestādot  

30 sarkano ozolu aleju no 

Lauberes centra  līdz 

pagriezienam uz Madlienu.  

Atbalstīts un  

īstenots 

Keramikas 

darbnīca bibliotēkā 

Lauberes pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada  

pašvaldība 

1000.00 Veicināt bērnos radošumu un 

noorganizēt saturīgu brīvā 

laika pavadīšanas iespēju, kas 

paver plašāku redzesloku uz 

senu latviešu nodarbošanos - 

podniecību. 

neatbalstīts 

“Ogresgala Dainu 

mantojums” 

Ciemupes 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Ogresgala 

bibliotēku 

Ogres novada 

pašvaldība 

1998.00 Kultūras mantojuma 

saglabāšana un tā pieejamības 

nodrošināšana. Stiprināt 

sabiedrības lokālās kultūras 

identitāti un vērtību apziņu, 

veicināt lokālpatriotismu. 

Apakšmērķi: 

1.izdot Ogresgala pagasta 

tautas dziesmu grāmatu; 

2.stiprināt kopienas piederības 

izjūtu; 

3.aktualizēt Ogresgala pagasta 

vēsturi; 

5.papildināt Novadpētniecības 

istabas ekspozīciju. 

Neatbalstīts 

“Zini, zini, vai tu 

zini?” 

Madlienas pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

946.88  Izzinošs, atraktīvs pasākums 

pagasta iedzīvotājiem 

Atbalstīts 
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“Gaismu gaismas 

nesējiem un 

apmeklētājiem” 

Madlienas pagasta 

bibliotēka 

Ogres novada 

pašvaldība 

1499,90 Norādes “BIBLIOTĒKA”  

uzstādīšana, lai būtu 

pamanāma.  

Neatbalstīts 

“Literāras sarunas 

Lielvārdē” 

Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Lāčplēša bibliotēku 

VKKF 600.00 Tikšanās ar rakstniecēm 

Agnesi Vanagu, Zani Zustu; 

dzejnieku Magnus Konnula 

(Igaunija); rakstnieku Māri 

Bērziņu, ornitologu un 

rakstnieku Viesturu Ķerus 

Atbalstīts 

„Rakstnieki. 

Gaidīti”  

Ikšķiles pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 200.00 Plānots īstenot tikšanās ar 

autoriem 2022. gadā. 

Atbalstīts 

13.tab. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku dalības projektos apkopojums 

Ņemot vērā Covid-19 radītos pulcēšanās ierobežojumus, lai īstenotu atbalstītos projektus, 

meklēti inovatīvi risinājumi aktivitāšu īstenošanai dažādām mērķauditorijām.  

Atsaucoties uz lielo vecāku interesi par kanisterapijas nodarbībām bērniem OCB un vēloties tās 

turpināt, ar Ogres novada pašvaldības atbalstu 2021.gadā īstenotas kanisterapijas nodarbības 

bērniem “Ķepa uz grāmatas”. 

Lauberes pagasta bibliotēkā turpināts darbs pie projektu izstrādes un viens no tiem “Mainīgā 

mainies uz skaistumu” 2021.gadā guvis atbalstu - īstenota tā 2.daļa, kuras ietvaros Lauberes 

pagasta centrā kopā ar aktīvākajiem iedzīvotājiem iestādīti sarkanie ozoli, izveidojot ozolu aleju, 

tādejādi veidot pagasta vidi patīkamāku, sakoptāku, interesantāku. 

Madlienas pagasta bibliotēka izstrādāja 2 projektus, no kuriem viens atbalstīts un saņemts 

finansējums no Ogres novada pašvaldības projektam “Zini, zini, vai tu zini?” - izzinoša, atraktīva 

pasākuma īstenošanai. 14.septembrī Madlienas vidusskolas 3. un 7. klase piedalījās zinātniskajos 

eksperimentos kopā ar Aldi Kalniņu. Daži viņu zina kā komiķi no televīzijas humora raidījumiem 

„Savādi gan”, „Brīnumzeme” un „Ak, kungs”, bet jaunā paaudze Aldi iepazīst ar izklaidējošiem 

un izglītojošiem eksperimentiem. Viņš ir arī grāmatas „Zili brīnumi” autors. Katram bija iespēja 

līdzdarboties brīnumu tapšanā. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka „Lāčplēsis” septembra sākumā organizēja tikšanos 

ar bērnu grāmatu rakstnieci Agnesi Vanagu, kura ir vairāku bērnu grāmatu autore. Tikšanās 

notika klātienē ar VPII „Pūt vējiņi” bērnudārza vecāko grupiņu (30 bērni) „Zīļuki” (6-7 gadi). 

Rakstniece bērnus iepazīstināja ar savu grāmatu varoņiem, izstāstīja interesantus faktus par vides 

piesārņojuma problēmām, tā rosinot bērnus būt vērīgiem un atbildīgiem. 

17.septembrī Lielvārdes pilsētas bibliotēkā viesojās rakstnieks Māris Bērziņš. Pasākumā, kas 

notika klātienē, piedalījās jauniešu un pieaugušo auditorija. Sarunu ar rakstnieku vadīja 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Prekele. 
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Apmeklētāji guva atbildes uz jautājumiem par romānu “Svina garša” un tā tapšanu, kā arī 

iztaujāja par jaunāko Māra Bērziņa romānu "Nākotnes kalējs". 

Trīs radošas personības – trīs aizraujošas, iedvesmojošas un sirsnīgas satikšanās E.Kauliņa 

Lielvārdes vidusskolā un Lielvārdes pamatskolā. Rakstniece - Zane Zusta, dzejnieks, tulkotājs - 

Contra( Margus Konnula), ornitologs un grāmatas autors – Viesturs Ķerus. 

Rakstniece Zane Zusta 12.oktobrī klātienē tikās ar E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 3.a un 3.b 

klašu audzēkņiem. Pasākumā piedalījās arī abu klašu audzinātājas un vidusskolas bibliotekāre. 

Autore lasīja fragmentus no grāmatas „Uci Puci meklē mājas”. Iepazīstināja ar zinātkāro pūcīti 

UCIPUCI un tās draugiem  - skudru un zirnekli. Bērni iejutās dažādu grāmatas tēlu lomās un 

izspēlēja teātra ainiņas, krāsoja un izgatavoja savu UCIPUC kociņlellīti. 

Saruna-tikšanās ar igauņu dzejnieku Contra (Marguss Konnula) 13.oktobrī notika tiešsaitē, ko, 

sadarbībā ar OCB, nodrošināja Ogres novada Kultūras centrs, garantējot kvalitatīvu pieslēgumu 

platformā Zoom. Pieslēdzās 147 dalībnieki no abām Lielvārdes skolām - E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas, kā arī 8 latviešu valodas un literatūras skolotājas. 

Klausītājus pārsteidza dzejnieka, skaidrā latviešu valodā dzirdamais, humora pilnais stāstījums 

par sevi, latviešu valodas studijām un pirmajiem soļiem atdzejošanā. Veidenbauma dzejas 

mīlestību un satikšanos ar atdzejotāju Guntaru Godiņu. Spilgtu un divdomībām bagātu dzejoļu 

deklamācija valodas stilā, kas saprotama un tuva tieši jauniešiem. 

Ornitologs, dabas pētnieks un grāmatu autors Viesturs Ķerus Lielvārdē - Lielvārdes pamatskolā 

klātienē viesojās 22. oktobrī. Notika tikšanās ar Lielvārdes pamatskolas 3.a un 3.b klašu 

skolēniem  (38), skolotājām A.Kriņģeli, I.Blumfeldi un skolas bibliotekāri A.Atrasti. Ko dara 

ornitologs, kāpēc tiek veikta putnu apgredzenošana, un kas rakstīts uz gredzena? Sarunas par 

Lielvārdes putnu vīru – Kārli Griguli, dzejnieku un putnu pazinēju Jāni Baltvilku. Autora 

lasījums no grāmatas „Meža meitene Maija”, kā arī - video par dabas norisēm mežā visa gada 

garumā. 

Visi pasākumi notika, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.  

Projektu ar līdzfinansējumu atbalstīja Lielvārdes novada pašvaldība.  

LNB izstrādātajā un VKKF finansiāli atbalstītajā lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījās 31 jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas (15 no 

tām – skolu bibliotēkas0, kā arī OCB BLN koordinēja un īstenoja jaunizveidotā Ogres novada 

“Skaļās lasīšanas sacensību” (vairāk 7.nodaļā). 

2021.gadā visām jaunizveidotā Ogres novada 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 
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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. 

9.1. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Diemžēl, ieilgusī Covid -19 pandēmija ienesa negatīvas korekcijas arī projektu rakstīšanā un 

īstenošanā. Bažas radīja neskaidrā situācija valstī un līdz ar to neziņa par projektu īstenošanas 

iespējamību, tas dažas bibliotēkas atturēja no piedalīšanās projektu konkursos. Savukārt, 

bibliotēkas, kuras startēja projektu konkursos un ieguva finansiālu atbalstu, nevarēja būt 

pārliecinātas, vai projektus izdosies realizēt. 

Kolēģes no Lielvārdes pilsētas bibliotēkas un Lauberes pagasta bibliotēkas atzīst: projekti ir 

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. Realizējot projektos atbalstītās aktivitātes, 

gūta pieredze arī šajā sarežģītajā laikā sadarboties ar pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām 

organizācijām, organizējot tikšanās tiešsaistē. 
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10. PUBLICITĀTE 

2021.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā OCB un jaunizveidotā Ogres novada 

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 jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku 

atpazīstamību; 

4) esošo un potenciālo bibliotēku lietotāju un sabiedrības kopumā informēšana par OCB jauno 

ēku. 

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 

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.  

2021.gads bijis nozīmīgs un īpašs ar bibliotēkas jaunās ēkas pabeigšanu un atvēršanu lasītājiem. 

Liela daļa publicitātes bija saistīta tieši ar šo nozīmīgo pasākumu. 

10.1.1.OCB 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. Līdz ar jaunās bibliotēkas ēkas atklāšanu, 

jaunu izskatu ieguva arī bibliotēkas mājaslapa, kura ir modernāka un lietotājam saprotamāka, 

taču joprojām informācija tajā tiek pārskatīta un izvērtēta tās pieejamība. Līdz ar jaunās ēkas 
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iespējām papildināts ir arī mājaslapas saturs, kopš oktobra darbojas telpu rezervācijas sistēma, 

kas ļauj bibliotēkas apmeklētājiem rezervēt individuālā un grupu darba telpas sapulcēm, 

diskusijām un netraucētam darbam. 

Publicitātes un interešu pārstāvniecības nolūkā OCB izmanto vairākus sociālos tīklus – 

Draugiem.lv, Facebook, Twitter, Instagram un YouTube, 2021.gadā klāt nācis arī bibliotēkas 

TikTok konts. 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 un draugiem.lv sociālo tīklu kontos. OCB bibliobusam ir savs Instagram konts 

@ogres_gramatu_buss. Par bibliobusa mēneša reisiem tiek informēts arī portāls Ogrenet. 

OCB tīmekļa vietnē jeb mājas lapā www.ocb.lv 2021.gadā publicētas 167 ziņas un regulāri 

uzturētas, atjaunotas un papildinātas citas sadaļas – galerijas, aktualitātes, kontakti, informācija 

par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkām u.c. OCB jaunā mājaslapa joprojām tiek pilnveidota. 

Informācija par aktivitātēm un aktualitātēm bibliotēkā publicēta arī Ogres novada pašvaldības 

portālā www.ogresnovads.lv, kā arī portālā www.ogrenet.lv. 2021.gadā portālā 

www.ogresnovads.lv publicētas 8 ziņas un portālā www.ogrenet.lv – 49 ziņas. Informācija par 

pasākumiem un citas ziņas par OCB tika publicētas arī novada laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. 

2021.gadā kopumā OCB publicitāte atšķiras atkarībā no medija. Ir atsevišķi sociālie tīkli, kuros 

publicēts salīdzinoši vairāk informācijas, taču ir arī tādas sociālās vietnes, kurās informācijas 

plūsma ir ievērojami samazinājusies.  

Draugiem.lv  

OCB profilā portālā Draugiem.lv 2021.gadā izveidoti 278 ieraksti. Līdz pārskata gada beigām 

profilam bija 59 sekotāji, kas ir par vienu sekotāju vairāk nekā 2020.gadā.  

Facebook 

OCB profilā sociālajā tīklā Facebook sekotāju skaits 2021.gadā ir pieaudzis līdz 1009, 2020.gadā 

– bija 630, 2019.gadā – 492, bet 2018.gadā – 398, tātad pēdējo trīs gadu laikā sekotāju skaits 

palielinājies par  153,52 %. Profila sekotāju pieauguma dinamika 2021.gadā pa mēnešiem 

atspoguļota sekojošā attēlā.  

http://www.ocb.lv/bibliobuss
https://www.instagram.com/ogres_gramatu_buss/
http://www.ocb.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.ogresnovads.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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No visiem 1009 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 tikpat aktīvi jādomā par jauniešu 

vecumā no 18 līdz 24 gadiem piesaisti. Pārskata periodā profilam ir tikai 3,5% šīs vecuma grupas 

sekotāji, kas ir par 0,5% mazāk kā 2020.gadā. 

2021.gadā OCB Facebook profilā publicētas 480 ziņas, kas ir par 96 ziņām vairāk kā 2020.gadā. 

Pārskata periodā visas ziņas apskatītas 95 671 reizi. 

Twitter 

OCB profilā sociālajā tīklā jeb mikroblogošanas platformā Twitter 2021.gadā publicētas 66 ziņas. 

Pārskata perioda beigās tajā bija 576 sekotāji (2020. gada beigās – 570). Lai gan OCB Twitter 

2021. gadā bija mazliet pieklusis, tomēr arī šajā sociālajā tīklā vērojama interese par OCB un tās 

organizētajām aktivitātēm.  
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OCB Twitter konta apmeklējuma skaita dinamika pa mēnešiem 2021. gadā 

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

2021. gadā atspoguļota nākamajā attēlā. Atbilstoši jaunu ziņojumu pievienošanas biežumam, 

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

skatījumi. 

OCB Twitter konta ziņu skatījumu dinamika pa mēnešiem 2021.gadā 

Instagram 

OCB Instagram konta publicējumu skaita un sekotāju skaita dinamika no 2019. līdz 2021.gadam 

OCB izveidotajā kontā tiešsaistes mobilajā fotogrāfiju un video koplietošanas un sociālā tīkla 

pakalpojumā Instagram, kopš 2019.gada beigām OCB sekotāju skaits ir palielinājies gandrīz trīs 

0

125

250

375

500

2019 2020 2021

OCB Instagram konta publicējuma skaita un sekotāju skaita dinamika 

Publikāciju skaits Sekotāju skaits

0

75

150

225

300

Janvāris Marts Maijs Jūlijs Septembris Novembris

Ogres Centrālās bibliotēkas Twitter konta apmeklējuma skaita 

dinamika 2021. gadā

0

75

150

225

300

Janvāris Marts Maijs Jūlijs Septembris Novembris

OCB Twitter konta ziņojumu un profila apmeklējumu dinamika

Ziņojumu skaits Profila apmeklējuma dinamika



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

86 
 

reizes. 2021.gadā OCB Instagram profilā ir 473 publikāciju un 432 sekotāju, kas ir par 67,44% 

vairāk kā 2020.gadā (258 sekotāji).  

YouTube 

2020.gadā izveidotais OCB konts video koplietošanas tiešsaistes sociāla tīkla tīmekļa vietnē 

YouTube, pārskata periodā nav papildināts, vienīgais video tajā apskatīts 219 reizes (2020. gadā 

– 188 reizes). 

TikTok 

2021.gadā OCB sociālajiem kontiem pievienojās arī TikTok. Tas radīts ar mērķi piesaistīt 

bibliotēkas aktivitātēm jaunākos lasītājus. Pagaidām TikTok kontā ir publicēti divi video. 

2022.gada mērķis ir to pilnveidot un attīstīt. 

10.1.2.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 un atklāšanu. Īpašu uzmanību izpelnījās sociālo tīklu ziņa 

par celtniecības žoga noņemšanu, kā arī vēsts par bibliotēkas atvēršanu apmeklētājiem, kas tika 

nodota emocionāla video formā. 

Sabiedrības iesaisti un popularitāti gūst OCB rīkotie konkursi, kuros aicināti iesaistīties 

bibliotēkas lietotāji un jebkurš interesents, tādejādi tiek uzrunātas dažādas mērķauditorijas – 

pieaugušie, bērni, ģimenes u.c. Īpaši lielu auditoriju sasniedz un sabiedrību uzrunā vērtīga un 

noderīga informācija, piemēram, aicinājums pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām, 

informācija par Ogres pilsētas un novadpētniecības aktualitātēm. 

Arī 2021.gadā OCB piedalījās LBB organizētajā Bibliotēku nedēļā, kuras moto bija “Darīt 

neticamo!”, kam par godu OCB tapa piecu īsfilmu sērija ar nosaukumu “Neticami, bet fakts”. 

Šie īsie video izpelnījās OCB sociālo tīklu sekotāju atzinību un interesi. Bibliotēku festivālam 

2021.gadā OCB kopā ar novada bibliotēkām Lauberē un Ikšķilē izveidoja savu labo prakšu 

piemēru apkopojumu videoformātā, ar kuru tad tālāk dalījās LBB organizētajā Ideju tirgū. 

Vairāk: http://www.bibliotekari.lv/?p=9776#more-9776  

2021.gadā OCB publicitātes jomā veiktās aktivitātes pamanītas ne tikai vietējas nozīmes, bet arī 

valsts mērogā:  

http://www.bibliotekari.lv/?p=9776#more-9776
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✓ Ziņa par OCB jaunās ēkas atklāšanu tiek publicēta Latvijas bibliotēku portālā. Vairāk: 

https://www.biblioteka.lv/ogres-centrala-biblioteka-buve-nakotnei/  ; 

✓ Sižets par OCB jaunās ēkas atklāšanu parādīts gan Re:TV ziņās, gan LTV raidījumā 

“Panorāma”. Vairāk: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/ogres-

biblioteka--lielaka-pasiva-publiska-koka-konstrukciju-eka-latvija-precizets.a416422/  ; 

✓ Ziņa par jaunās ēkas atklāšanu tiek drukāta “Latvijas Avīzē”; 

✓ Sižets par OCB pakomāta pakalpojumu tiek parādīts gan Re:TV, gan TV3 rīta raidījumā “900 

sekundes”. Vairāk: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ogres-biblioteka-turpina-darbu-

un-gramatas-izsniedz-pakomata.a427592/  

✓ Par OCB jaunās ēkās celtniecības projektu tika publicēti vairāki raksti būvuzņēmuma SIA 

“RERE Grupa” mājaslapā. Vairāk: https://www.reregrupa.lv/lv/projekti/ogres-centralas-

bibliotekas-jaunbuve/  

10.2. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku publicitāte 

Jaunizveidotā Ogres novada 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. 19 no 22 jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkām ir aktīvi konti kādā 

no sociālajiem medijiem. 2021.gadā četrām novada bibliotēkām izveidoti profili facebook.com. 

Informācija par bibliotēku darba laikiem un piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama arī 

pašvaldību mājaslapās. un OCB tīmekļvietnē : http://www.ocb.lv/regiona-bibliotekas/, kā arī 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas. 

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 sākumā bija pieejamas ziņas par SOVAM markas autobusa izsolīšanu. 

Vairāk: https://www.biblioteka.lv/ogres-centralas-bibliotekas-bibliobusa-atkartota-izsole/  

Par godu bibliobusa pakalpojuma 25.jubilejai bija vairākas publikācijas. Vairāk: Ogres Centrālās 

bibliotēkas mobilās filiālbibliotēkas pakalpojumam – 25 – OCB , OCB Bibliobusam – 25! - 

Ogres Vēstis Visiem (ovv.lv) , Galerija 12.11.2021 - Ogres Centrālā bibliotēka — draugiem.lv 

un https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/photos/2764626653827394  

Videosižeti par bibliobusu tiešsaistē: 

Ogres apriņķa ziņas: Latvijas stāsti 

Latvijas stāsti S9E1 (retv.lv) 

https://www.biblioteka.lv/ogres-centrala-biblioteka-buve-nakotnei/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/ogres-biblioteka--lielaka-pasiva-publiska-koka-konstrukciju-eka-latvija-precizets.a416422/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/ogres-biblioteka--lielaka-pasiva-publiska-koka-konstrukciju-eka-latvija-precizets.a416422/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ogres-biblioteka-turpina-darbu-un-gramatas-izsniedz-pakomata.a427592/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ogres-biblioteka-turpina-darbu-un-gramatas-izsniedz-pakomata.a427592/
https://www.reregrupa.lv/lv/projekti/ogres-centralas-bibliotekas-jaunbuve/
https://www.reregrupa.lv/lv/projekti/ogres-centralas-bibliotekas-jaunbuve/
http://www.ocb.lv/regiona-bibliotekas/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas
https://www.biblioteka.lv/ogres-centralas-bibliotekas-bibliobusa-atkartota-izsole/
https://www.ocb.lv/2021/11/16/ogres-centralas-bibliotekas-mobilas-filialbibliotekas-pakalpojumam-25/
https://www.ocb.lv/2021/11/16/ogres-centralas-bibliotekas-mobilas-filialbibliotekas-pakalpojumam-25/
https://www.ovv.lv/ocb-bibliobusam-25/
https://www.ovv.lv/ocb-bibliobusam-25/
https://www.draugiem.lv/ocb/gallery/?aid=72965468
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/photos/2764626653827394
https://retv.lv/raidijums/latvijas-stasti/latvijas-stasti-s9e1
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Latvijas stāsti: Ogres bibluobuss - YouTube 

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. Pēc apmeklētāju atsauksmēm ir jūtama atgriezeniskā saite, 

bibliotēkas lietotājs informāciju ir sasniedzis. 2021.gada nogalē pie ēkas piestiprināts liels 

uzraksts “BIBLIOTĒKA”, lai lasītājiem, kuri bibliotēku apmeklē pirmo reizi, tā būtu vieglāk 

atrodama. 

Kā raksta Lauberes bibliotēkas vadītāja: “Covid-19 pandēmijas laikā tika novērots, ka cilvēki 

aktīvāk seko bibliotēkas aktivitātēm https://www.facebook.com/lauberes.biblioteka, kurā 

bibliotēkai ir 993 draugi, 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 izrāda interesi, 

atzīmējot ar “patīk” un daloties ar bibliotēkas publicētajiem ierakstiem.”  

Ogresgala bibliotēkas profilā https://www.facebook.com/ogresgalabiblio regulāri tiek ievietota 

informācija par aktivitātēm bibliotēkā, grāmatu jaunumiem, kā arī ieteikta aktuāla informācija 

un interesanti fakti, kas saistīti gan ar literatūru, gan grāmatu pasauli, kā arī tiek vērsta uzmanību 

uz aktualitātēm novada bibliotēkās. 2021.gadā šeit tika publicēta arī aktuālā informācija par 

mainīgajām situācijām bibliotēkas darbā saistībā ar ieilgušo Covid-19 pandēmiju. 

Ciemupes bibliotēkas sociālajās vietnēs facebook.com (https://www.facebook.com/CiemBibl), 

twitter.com (https://twitter.com/CiemBiblio), un instagram.com 

(https://www.instagram.com/ciembiblio/) tiek ievietota bibliotēkas aktuālā informācija un 

popularizēts bibliotēkas krājums. 2021.gadā neierasti un negaidīti radās iespēja Ciemupes 

bibliotēku popularizēt un radīt publicitāti, pateicoties Ogres Kultūras Centram. Tika veidota 

reklāma par OKC struktūrvienību – Ciemupes Tautas namu, līdz ar to tika iekļauta arī Ciemupes 

bibliotēka, jo abas iestādes atrodas vienā ēkā. Video reklāmas rullīti ierunāja aktieris Jēkabs 

Reinis, video “Ceļojums uz Ciemupes Tautas namu!” skatāms OKC Facebook kontā. 

Krapes pagasta bibliotēka 2021.gadā turpināja 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 pagasta bibliotēkai 2021.gadā izveidots profils Facebook.com, kurā tiek publicēta 

aktuālā informācija. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnOruDiA0fk
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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Mazozolu pagasta bibliotēka informāciju par jaunumiem un pieejamajiem pakalpojumiem 

regulāri sniedz vietējā pagasta avīzē “Mazozolu Vēstis”. 2021.gada oktobrī bibliotēkai tika 

izveidota lapa portālā facebook.com, kurā tiek ievietota informācija par bibliotēkas darbību. 

Pagaidām šai lapai ir 44 sekotāji. 

Suntažu pagasta bibliotēkai pārskata periodā sekmīgi izveidots profils sociālajā tīklā Facebook. 

Tas devis iespēju par bibliotēkas aktivitātēm un notikumiem informēt arī līdz šim citādi 

nesasniedzamu iedzīvotāju loku. Ar Facebook starpniecību organizēti dažādi konkursi, 

popularizēti bibliotēkā pieejamie resursi un notikumi, kā arī tas devis iespēju operatīvi ziņot un 

informēt par izmaiņām bibliotēkas darbībā, kas ir bijis ļoti svarīgi pandēmijas laikā.  

Ikšķiles pilsētas bibliotēka (IPB) pārskata periodā aktīvi iesaistījās komunikācijā ar tās 

lietotājiem, informējot, izklaidējot, izglītojot tos. Pārskata periodā IPB publicējusi rakstus 

izdevumā „Ikšķiles Vēstis” un sniegusi informāciju www.ikskile.lv, www.ogrenet.lv . Arvien 

vairāk komunikācija ar lasītājiem tiek īstenota attālināti – telefoniski, e-pastos, saziņas lietotnē 

Whatsapp, bibliotēkas profilā Facebook.com. Bibliotēkas konta sekotāju skaits sociālajā tīklā - 

www.facebook.com 2021.gadā būtiski audzis: 2019.gada nogale – 233, 2020.gada nogale – 564, 

2021.gada nogale – 683.  

Veiksmīgākie IPB popularizējošie pasākumi :  

• 2021.g. IPB guva atzinību un kļuva par titula „Gada bibliotēka 2020” ieguvēju. Šo 

apbalvojumu piešķir Latvijas Bibliotekāru biedrība. Apbalvojums veicināja bibliotēkas 

atpazīstamību Latvijas mērogā.  

• Saistība ar minēto notikumu ReTV izveidoja raidījumu par Ikšķiles pilsētas bibliotēku  un 

iekļāva to raidījuma ciklā „Latvijas stāsti”. Tas joprojām pieejams globālajā tīmeklī. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8dlTEKZd4s 

• Arī Ikšķiles pašvaldība izveidoja divus video par bibliotēku – darba atskatu par 2020.gadu un 

par apbalvojuma saņemšanu (video skatāmi www.ikskile.lv un bibliotēkas profilā 

Facebook.com).  

• Par interesantiem faktiem, kas saistīti ar bibliotēku un tās vēsturi, tika stāstīts ciklā 

„Fakti&bibliotēka”, ko izvietoja  bibliotēkas profilā Facebook.com. Šo faktu atrašanai tika 

izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli un digitālā kolekcija www.periodika.lv.  

• Pirmo reizi IPB īstenoja nebijušu pasākumu, kas norisinājās ārpus bibliotēkas telpām. 

Pavasarī un rudenī Ikšķilē notika gadatirgi un IPB tajos piedalījās ar savu akciju „Dod 

grāmatai otru iespēju!”. Gadatirgus apmeklētājiem bija iespēja atnest labas, bet sev vairs 

nevajadzīgas grāmatas, bet pretī paņemt citas, no citiem dalībniekiem. Šī aktivitāte ieguva 

http://www.ikskile.lv/
http://www.ogrenet.lv/
http://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B8dlTEKZd4s
http://www.ikskile.lv/
http://www.periodika.lv/


Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

90 
 

lielu atbalstu no iedzīvotāju puses un noteikti kļūs par tradīciju nākotnē. Tas viennozīmīgi 

veicinājis bibliotēkas atpazīstamību.  

• Pirmo reizi IPB piedalījās „Labo darbu nedēļā”, kad ar liekajām, bibliotēkas krājumā jau 

esošajām grāmatām iepriecināja SIA „Ogres slimnīca” pansionāta iemītniekus 

Tīnūžu pagasta bibliotēkai ir izveidots konts sociālajā tīklā Facebook, kurā 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. 2021.gadā izveidots bibliotēkas profils sociālās saziņas vietnē 

Facebook.com: www.facebook.com/kegumabiblioteka/  

Birzgales pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst, ka bibliotēkas atpazīstamība ir pieaugusi. No 

bibliotēkas facebook profila sekotājiem 88% ir sievietes un 12% vīrieši un gada laikā tas tika 

apskatīts vairāk kā septiņi tūkstoši reižu. Sabiedrības informēšanai tiek izlikti paziņojumi arī uz 

pagasta informatīvajiem stendiem. Tādā veidā tiek informēta sabiedrības daļa, kas nelieto 

mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Īpaši svarīgi tas bija saistībā ar pandēmijas Covid-19 

izplatības ierobežojumiem, kad bibliotēkas apmeklētājiem tika slēgtas.  

Tomes pagasta 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 un sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/tomesbiblioteka; 

https://www.facebook.com/tomesbiblio  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.  

2021.gadā Rembates bibliotēka aktīvi darbojusies sociālajā tīklā facebook, par ko liecina 

pieaugošais sekotāju un lapas apmeklējumu skaits. Pārskata periodā bibliotēkas facebook lapas 

sekotāju skaits palielinājies no 228 līdz 348 jeb par 52 procentiem.  Komunikācija, izmantojot 

sociālo tīklu facebook, ļauj ātrāk un efektīvāk sasniegt auditoriju, informēt par aktuāliem 

notikumiem vai izmaiņām, kas neparedzamajos pandēmijas apstākļos ir ļoti svarīgi. Tāpat 

Rembates bibliotēkas facebook lapa tika izmantota kā platforma, lai pārskata periodā piedalītos 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas organizētajā akcijā “Viena diena 

bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”, kuras laikā dalībnieki publicē ziņas tiešsaistē, sniedzot 

ieskatu bibliotēku ikdienas darbā, tādējādi laužot stereotipus par bibliotekāro darbu un profesiju. 

2021.gadā pārskatīta un atjaunota informācija par bibliotēku, kas pieejama Google meklētājā. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkai nav savas mājas lapas, tādēļ aktualitātes, informācija par iestādes 

darbu, darba laiku, jaunākajām grāmatām un pasākumiem tika publicēta Lielvārdes novada mājas 

http://www.facebook.com/kegumabiblioteka/
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura
http://www.draugiem.lv/tomesbiblioteka-
https://www.facebook.com/tomesbiblio
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
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lapā www.lielvarde.lv, sadaļā kultūra-bibliotēkas. Raksti par bibliotēkas aktualitātēm un 

aktivitātēm ievietoti arī laikrakstā Lielvārdes Novada Ziņas, kā arī bibliotēka aktīvi darbojās 

sociālajā tīklā https://www.facebook.com/LielvardesBiblio  

Aprīlī, Bibliotēku nedēļas laikā, publicēta virtuāla kompozīcija “Ieskaties, ieklausies un atklāj 

savu IEDVESMAS GRĀMATU!”:  

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=ieskaties%2C%20ieklausies  

Popularizēta grāmata “Mūžs kā asara uz vaiga: Edgars Kauliņš – Lielvārdes leģenda”. 

http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=72

04396  

Jūnijā – bibliotēkai Lielvārdē dzimšanas diena! Šoreiz bibliotēkas dzimšanas diena bija 

savādāka. Bez skaļiem, publiskiem pasākumiem un neskaitāmiem sveicējiem. Tomēr tā bija 

īpaša diena! Piepildīta ar skaistiem ziediem, labiem vārdiem un vēlējumiem, svētku torti un mīļu 

kolēģu pārsteigumiem, atzinību un pateicību! 

Jūlijā 3 bibliotēkas darbiniecēm par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas 

bibliotēkas attīstībā tika pasniegts apbalvojums “Atzinība” 

http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=59

74420  

No jūlija līdz decembrim abonementā apmeklētāji tika aicināti aplūkot izstādi “Radošie 

lielvārdieši” – Agris Liepiņš, Rūta Koluža, Māra Jakubovska, māksliniece Santagora Torma, 

Dzidra Bļodone, Gunārs Priede, Juris Reihlers, “Lielvārdes vēsture bibliotēkas fondos”, 

“Radošie lielvārdieši – bērniem un jauniešiem”. 

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=rado%C5%A1ie%20lielv%C4

%81rdie%C5%A1i  

Izstāžu cikls decembra beigās noslēdzies ar pateicības apsveikumu visiem radošajiem 

lielvārdiešiem, bibliotēkas atbalstītājiem, draugiem un apmeklētājiem! Apsveikumā video 

formātā tika iesaistīti: jaunā Lielvārdes dramaturģe Inese Tālmane un dziedātājs Lauris Valters: 

https://fb.watch/aLQMWdczWD/  

Septembris – tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu (VKKF projekta ietvaros). Pasākums tika 

organizēts sadarbībā ar E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10. un 11.klasēm, pieaugušo auditoriju. 

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=m%C4%81ris%20b%C4%93r

zi%C5%86%C5%A1  

Septembrī, sadarbībā ar Lielvārdes novada Kultūras centru, organizētas Dzejas dienas Kaibalā 

pie Kaibaliņas ietekas Daugavā, kur sensenos laikos auguši trīs Dievu ozoli. Zem to kuplajiem 

zariem, kas bija brīnišķīgi izgaismoti vakara krēslā, kopā sanākušie kaibalieši un viņu viesi 

ieklausījās Anastasijas Neretnieces un Egila Kristkalna atmiņu stāstos, baudīja Andreja Pumpura 

https://www.facebook.com/LielvardesBiblio
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=ieskaties%2C%20ieklausies
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=7204396
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=7204396
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=5974420
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=5974420
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=rado%C5%A1ie%20lielv%C4%81rdie%C5%A1i
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=rado%C5%A1ie%20lielv%C4%81rdie%C5%A1i
https://fb.watch/aLQMWdczWD/
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=m%C4%81ris%20b%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=m%C4%81ris%20b%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
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dzeju, kuru lasīja Lielvārdes Tautas teātra aktieri Kārlis Lišmanis un Maija Jaudzeme, klausījās 

dziesminieka Kārļa Kazāka ģitāras skaņas. 

http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=21

66996  

Decembrī Lielvārdes pilsētas bibliotēka piedalījās projektā “Egļu stāsts” ar “Krāsaino domu 

egli”. 

https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=piedal%C4%81mies%20proje

kt%C4%81  

Jumpravas pagasta 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.  

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. 2021.gadā bibliotēkai izveidots arī profils 

Facebook 

10.3.Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Covid-19 pandēmijas laikā, kad bibliotēkām īpaši aktuāla bija saziņa ar saviem lietotājiem 

sociālo mediju tīmekļvietnēs, dažkārt bija vērojama ievietotās informācijas neprecizitāte, kas 

bibliotekāru vidū tomēr nebūtu pieļaujama. 2021.gads, protams, ar ieilgušo pandēmiju un 

mainīgajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, bija ļoti neparedzams, tomēr, ņemot vērā 

dažādu viltus ziņu daudzumu, bibliotēkām bija jābūt ļoti uzmanīgām, ievietojot informāciju. 

2022.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 paplašināt esošo mērķauditoriju skaitu. 

Joprojām aktuāls ir jautājums par atsevišķu mērķauditoriju uzrunāšanu un jaunu lietotāju 

piesaistīšanu gan klātienē bibliotēkā, gan sociālajos tīklos. 

Lai gan jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkas ir daudz paveikušas bibliotēku publicitātes jomā, 

vēl ir, kur augt – četras bibliotēkas tikai 2021.gadā izveidoja savu bibliotēku profilus sociālajos 

tīklos. Bet vēl ir trīs bibliotēkas, kuras pamatojoties uz savu lasītāju konservatīvismu un interneta 

neizmantošanu, nav atrodamas nevienā no sociālās saziņas vietnēm. 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.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=2166996
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=2166996
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=piedal%C4%81mies%20projekt%C4%81
https://www.facebook.com/page/1972540259464516/search/?q=piedal%C4%81mies%20projekt%C4%81
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. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku kolēģi 

atzīst, ka kultūras dzīve laukos veiksmīgi var pastāvēt tikai visiem vienoti kopā darbojoties un 

citam citu atbalstot. Vairāk par sadarbības partneriem un pārskata periodā īstenotajām 

aktivitātēm 14.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  

“Literāras sarunas Lielvārdē” (Lielvārdes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Lāčplēša 

bibliotēku); „Rakstnieki. Gaidīti” (Ikšķiles pilsētas bibliotēka) 

IK “Virja”, SIA “Latvijas 

Grāmata”, SIA “Janus” 

“Zvaigzne ABC” un Jāņa 

Rozes grāmatnīcas Ogrē 

Grāmatu iegāde jaunizveidotā Ogres novada bibliotēkām 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka  

Sadarbības līgumi Braila raksta grāmatu un CD nodrošināšanai lasītājiem 

Ogres Vēstures un mākslas 

muzejs 

Meklēti un vākti materiāli, rakstīti stāsti, veidojot grāmatu par Ogres novada vēsturi, 

kas tiks izdota ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu apgādā “Jumava”, 

Iegūtas vairākas vēsturiskas fotogrāfijas par sabiedrisko dzīvi Ogresgalā. 

Ogres literārā apvienība 

“Sirdsdoma” 

Dalībnieku ikmēneša tikšanās OCB telpās un kopīgu pasākumu plānošana, īstenošana: 

Dzejas dienu pasākums 18.09.2021. pie OCB  

Gastrobārs “Melnā Kamene” Dzejas dienu pasākumā OCB 18.09.2021 aktivitāšu dalībnieki par radošumu, izdomu 

un atraktivitāti saņēma 10% atlaižu karti no gastrobāra 

"M.Pūres beķereja". Konkurs "Mana vasaras garša dalībnieki balvā saņēma kuponus saldējuma kokteiļiem 

no sponsora. 

"Fazer Latvija" Ogres pilsētas svētku ietvaros organizētās aktivitātes jaunās ēkas iepazīšanai 

"Bibliotēkas ekspedīcija"dalībnieki saņēma sponsora sarūpētās saldumu balvas 

Ogres tūrisma un 

informācijas centrs 

Lauberes pagasta kartes maketēšana, kura izvietota informatīvajā stendā pie Lauberes 

bibliotēkas; 

Jaunās OCB ēkas apmeklējuma iekļaušana pilsētas iepazīšanas maršrutos 

Biedrība “Neatkarība Balt 

Palīdzības centrs Lauberē” 

Īstenots projekts “Mainīgā, mainies uz skaistumu!” 2.daļa 

Ogres Centrālā bibliotēka Ogres reģiona kopkataloga administrēšana (konsultēšana, problēmu risināšana) BIS 

ALISE, SBA, grāmatu apstrāde un renovācija, konsultatīvais atbalsts, semināri, 

informācijas apmaiņa. 

http://www.biblioteka.lv/
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Jaunizveidotā Ogres novada 

(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 “Birztaliņa” bērnu veidotos darbiņus bibliotēkas telpās lasītāju apskatei izliek 

Birzgales pagasta bibliotēka, 

Ikšķiles pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolu īstenoja Nacionālās skaļās 

lasīšanas sacensību videoierakstus 1.posmam, ikdienā norit sadarbība arī ar skolas 

muzeju; 

Sadarbība jēgpilnu brīvā laika aktivitāšu īstenošanā – radošās darbnīcas, erudīcijas un 

radošie konkursi,  

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 

un Tautas namu notiek dažādi konkursi. 

Foto klubs “Ogre” 4 foto izstādes Tomes pagasta bibliotēkā 

Suntažu sociālais centrs Centra klienti vēršas bibliotēkā ar dažādu situāciju risināšanas nepieciešamību, 

izmantojot attālinātos pakalpojumus un bibliotēkas darbinieki kļuvuši par nozīmīgu 

atbalsta un palīdzības centru. 

Biedrība “Dzīvais Māls” Veidota keramikas darbu izstāde “Viss tas pats un tomēr citāds” Tomes pagasta 

bibliotēkā. 

Valmieras pagasta 

bibliotēka,  

Priekuļu novada Liepas 

pagasta bibliotēka, 

Priekuļu novada Mārsnēnu 

pagasta bibliotēka, 

Priekuļu novada Veselavas 

pagasta bibliotēka, 

Raunas bibliotēka, 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka (LNeB), 

Aizkraukles bibliotēka  

Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu labotājas Lienes Kābeles ceļojošās izstādes ar 

grāmatu mākslas darbiem eksponēšana. Pārskata periods jau ir ceturtais gads, kad šī 

izstāde ceļo pa Latvijas bibliotēkām. Neskatoties uz to, ka ierobežojumu dēļ 2021.gadā 

plānotajā izstādes ceļošanas grafikā nācās ieviest izmaiņas, tā tika eksponēta 7 Latvijas 

bibliotēkās, kā arī jaunajā OCB ēkā pēc atklāšanas. Šobrīd pieteikumu grafiks ar 

pretendentiem, kuri vēlas to parādīt saviem apmeklētājiem, ir saplānots līdz 2022.gada 

nogalei. 

 
L.Kābeles darbu izstāde Mārsnēnu bibliotēkā 

LKA LKK Studenta prakses vietas nodrošināšana OCB. 

Biedrība “Ogresgalieši” Iegūti vērtīgi diapozitīvi, foto negatīvi un albumi par Ogresgala pagasta vēsturi, 

pagasta centra izbūvi, Ogres Dārzkopības un izmēģinājumu stacijas darbību, 

sabiedrisko dzīvi un tradīcijām. 

Sieviešu klubs “Ķeguma 

Saulespuķes” 

Darbojas Ķeguma novada bibliotēkas telpās, saņem palīdzību informācijas izgūšanā 

un noformēšanā 

Ikšķiles Senioru skolu Uzsākta senioru apmācība datoru lietošanā bibliotēkas telpās. 



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

95 
 

Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 

(VPVKAC) 

Aizvieto Tīnūžu pagasta bibliotēkas vadītāja viņas atvaļinājuma laikā, tādējādi 

nodrošinot nepārtrauktu bibliotēkas darbību, un otrādi. 

Ikšķiles Kultūras biedrība Nodrošināti materiāli, veidojot virtuālo izstādi par Ikšķiles brīvdabas estrādi. 

Ogres Attīstības biedrība Pirms grāmatas “OGRE.VASARNĪCU STĀSTI” starp OCB un biedrības pārstāvjiem 

tika īstenotas tikšanās ZOOM platformā - domu apmaiņa par arhitektūru un vērtībām 

ap mums Ogrē. 

ONSC Veselības 

veicināšanas nodaļa 

Oveselība 

Novada bibliotēkas ir saņēmušas informatīvus materiālus par veselības veicināšanas 

tēmām, kas aktuālas šobrīd. Par veselības veicināšanu izglītojošu semināru 

piedāvājums. 

AS “Swedbank” Novada bibliotekāriem īstenoti semināri “Banka Tavā datorā un telefonā” un “Latvijas 

Pensiju sistēma” 

14.tab. Jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku sadarbības partneri 2021.gadā 

2021.gadā, atļauto iespēju robežās, OCB 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, 5.oktobrī jaunajā bibliotēkas ēkā 

uzņemot viesos EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 

Associations, Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs) valdi, kā arī 

kolēģes no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

2021.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 

2021.gadā ir jaunās OCB ēkas būvniecības noslēgums un ēkas atklāšana apmeklētājiem. (vairāk 

lasīt 3.nodaļā). 

Veiksmīgas OCB interešu pārstāvniecības rezultātā 2021.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 un 1.Pielikumā). 

Pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” logo: 
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12. KONSULTATĪVAIS DARBS 

2021.gadā, saistībā ar epidemioloģiskās drošības ierobežojumiem, situācija valstī un pasaulē 

kopumā bija ļoti neparedzama, tas ietekmēja arī bibliotēku jomā plānotos pasākumus, kas ne 

vienmēr bija īstenojami. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, bibliotēkas turpināja darbu un OCB, 

pamatojoties uz iepriekš noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles 

novadiem par RGB funkciju veikšanu un finansēšanu, pārskata periodā īstenoja konsultatīvo 

darbu, sadarbojoties ar visām Ogres reģiona, kas otrajā pusgadā atkal kļuva par vienotu Ogres 

novadu, pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Tika turpināta arī iepriekš uzsāktā sadarbība ar 

novada skolu bibliotēkām elektroniskā kataloga veidošanā, kā arī mobilās bibliotēkas 

pakalpojumu nodrošināšana. Turpināta sadarbība arī ar Ogres tehnikumu un Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolu, nodrošinot vienotu datu informācijas sistēmas darbību un 

finansēšanu.  

2021.gada prioritātes OCB konsultatīvajā darbā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 

ieviestos pasākumus un ārkārtējo situāciju valstī, bija jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāru 

konsultēšana par mainīgo situāciju nozarē. Vadoties no KM un LNB ieteikumiem, kā arī sekojot 

līdzi izmaiņām normatīvajos dokumentos par epidemioloģiski drošu darba apstākļu 

nodrošināšanu bibliotēkās, iespējami ātri reaģējām un palīdzējām izprast bibliotēku darbības 

īstenošanu arī novada vietējas nozīmes bibliotēkām, lai tās spētu turpināt darbu sarežģītajos 

apstākļos. Ļoti būtiski bija nepazaudēt sasaisti jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku ietvaros, 

jo pandēmija un administratīvi teritoriālā reforma radīja papildu stresu un nedrošību par nākotni. 

Ļoti aktuāla, lai gan 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 un Ogres novada Izglītības pārvaldi. Ievērojams skaits konsultāciju tiek 

sniegtas saistībā ar datu ievadi Kultūras kartē. Vairākās skolās, diemžēl, 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. 

2021.gadā, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus, tika nodrošināta individuāla 

apmācība un prakses vieta (divas prakses – pavasarī (apgūstot krājuma izvietošanu un apstrādi) 

un rudenī (iepazīstot lasītāju apkalpošanas nodaļas darbu)) praktikantei no LKA LKK, kura 

apgūst “Bibliotēku informācijas speciālista” programmu. Praktikante augstu novērtēja iespēju 

iegūt praktiskās iemaņas teorētiski apgūtajās zināšanās un atzina, ka esot praksē OCB, uzzinājusi 

daudz vairāk par informācijas avotiem un to izgūšanas iespējām nekā skolas nodarbībās.  
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OCB speciālisti, pēc LNB Kompetenču attīstības centra lūguma, apkopoja un iesniedza 

priekšlikumus profesionālās kvalifikācijas prakses uzdevumu izpildes papildinājumiem LNB 

īstenotās izglītības programmas B13 modulim  “Bibliotekāra prakse”. 

Citāts no praktikantes atsauksmes: 

“Es ieteiktu OCB citiem studentiem, jo šī bibliotēka izmanto individuālu pieeju katram 

praktikantam. Bibliotēka dod maksimāli daudz zināšanu un prasmju. Viens no maniem 

lielākajiem ieguvumiem, praktizējoties OCB, bija iespēja, bez ierobežojumiem darboties BIS 

ALISE. Protams, manas darbības tika kontrolētas un vajadzības gadījuma atbildīgais bibliotekārs 

varēja man palīdzēt izlabot kādu pieļauto kļūdu. Ļoti patika tas, ka bibliotekārs redzot, ka es daru 

ko nepareizi, nevis mani pārtrauca, bet ļāva man pieļaut kļūdu un tad pamācīja, kā man šo kļūdu 

izlabot. Tādejādi es guvu praktiskas zināšanas BIS ALISE un vairāk nebaidos tanī darboties.” 

Pārskata periodā tika plānoti profesionālās pilnveides pasākumi visa Ogres jaunizveidotā Ogres 

novada bibliotekāriem, diemžēl, neziņa pat par tuvāko nākotni, kas bija klātesoša visu pārskata 

periodu, sarežģīja pasākumu un aktivitāšu īstenošanu. Tomēr, par spīti ierobežojumiem, tika 

noorganizēti 6 profesionālās pilnveides pasākumi. 

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

apkopojums 2021.gadā (stundu skaits uzrādīts astronomiskajās stundās (1 stunda = 60 min)). 

N.

p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 25.03. 

2021. 

Tiešsaistes 

platformas 

MS Teams 

un ZOOM 

Ogres CB, 

sadarbībā ar AS 

“Swedbank” 

Banka Tavā datorā 

un telefonā,  

Ogres reģiona 

kolēģu pieredze, 

Ogres reģiona 

bibliotēkas  

2020.gadā 

43 4 

2. 29.04. 

2021. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB Skats no malas, jeb 

Kā bibliotēkas 

lietotājs redz 

bibliotēkas 

aktivitātes sociālajos 

tīklos, Motivācija 

bibliotēkas profila 

izveidei-Ogres 

reģiona kolēģu 

pieredze, SBA 

izmantošana BIS 

ALISE, Pašizglītība 

– bibliotekāru 

kompetenču 

pilnveidošana 

40 3 

3. 03.06. 

2021. 

Tiešsaistes 

platformas 

MS Teams 

un ZOOM 

Ogres CB, 

sadarbībā ar AS 

“Swedbank” 

Latvijas Pensiju 

sistēma 

39 3 
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4. 26.08. 

2021. 

Ogre Ogres CB Jaunās OCB ēkas 

prezentācijas 

ekskursija, 

bibliotēkas jaunajā 

Ogres novadā, 

Lasīšanas 

veicināšanas akcija 

“Mierīgi lasu” 

37 3 

5. 25.11. 

2021. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB Aktualitātes un 

ieceres jaunajā Ogres 

novadā pēc 

2021.gada ATR, 

Mazās gaismas pilis 

pārmaiņu un 

pandēmijas vējos-

novada kolēģu 

pieredze 

41 2 

6. 25.11. 

2021. 

Tiešsaistes 

platforma 

ZOOM 

Ogres CB, 

sadarbībā ar 

ONSC Veselības 

veicināšanas 

nodaļu Oveselība 

Interaktīva, 

izglītojoša nodarbība 

“Stress dzīvē un 

darbā”   

30 3 

15.tab. OCB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 

25.marta semināra pirmajā daļā, kas tika īstenota izmantojot platformu MS Teams, AS 

“Swedbank” speciāliste Evija Apsīte stāstīja, kā labāk orientēties internetbankā un izprast 

internetbankas funkcionalitātes un digitālās iespējas kopumā, lai veiksmīgāk varētu palīdzēt 

bibliotēku apmeklētājiem. Otrā daļa tika īstenota, izmantojot platformu Zoom un tās laikā tika 

sumināti novada bibliotekāri, kuriem jau 2020.gadā bija darba jubilejas, ar veiksmīgiem darba 

pieredzes stāstiem dalījās Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas kolēģes un Lielvārdes pilsētas 

bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres. Savukārt, Ogres Centrālās bibliotēkas 

speciālisti, atskatoties uz visa Ogres reģiona bibliotēku darbu 2020.gadā, iepazīstināja 

dalībniekus ar paveikto, izanalizējot gan bibliotekārā darba pamatrādītājus, gan iepazīstinot ar 

veiksmīgākajiem projektiem un pasākumiem.   

Vairāk: https://www.ocb.lv/2021/03/29/ogres-regiona-biblioteku-specialistu-seminara/  

 

30.att. Ekrānšāviņš no novada bibliotekāru tiešsaistes semināra 25.03.2021. 

29.aprīlī  Ogres reģiona bibliotekāri tikās tiešsaistes platformā Zoom, lai uzzinātu, kā bibliotēkas 

lietotāji redz bibliotēkas aktivitātes sociālajos tīklos, lai motivētu izveidot bibliotēkas profilus 

https://www.ocb.lv/2021/03/29/ogres-regiona-biblioteku-specialistu-seminara/
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kolēģiem, kuriem tādu vēl nav. OCB speciālisti dalījās pieredzē par pašizglītību bibliotekāru 

kompetenču pilnveidošanai, kā arī visi reģiona bibliotekāri saņēma OCB veidotu virtuālo video  

sveicienu kolēģiem, kas tika radīts aizvadītās Bibliotēku nedēļas ietvaros, lai atgādinātu 

bibliotekāra darba daudzveidību un nozīmi.  

 

31.att. Ekrānšāviņš no OCB radītā sveiciena bibliotekāriem tiešsaistes seminārā 29.04.2021. 

3.jūnija tiešsaistes semināra pirmajā daļā novada bibliotekāri no AS “Swedbank” speciālistes 

Evijas Apsītes uzzināja vairāk par Latvijas pensiju sistēmu un to, kā vairot finansiālo labklājību 

vecumdienās. Savukārt, otrajā daļā ar video sveicieniem tika sumināti kolēģi, kuriem darba 

jubilejas bija 2021.gadā.  

Vairāk: https://www.ocb.lv/2021/06/07/sveicam-darba-jubilarus/   

26.augusts bija patīkama pārmaiņa novada bibliotekāru savstarpējā saskarsmē, jo, beidzot, 

tikāmies klātienē. Tā bija vienīgā klātienes tikšanās iespēja 2021.gadā, tāpēc arī ļoti sirsnīga un 

izzinoša, jo sniedza iespēju katram jaunā novada bibliotekāram iepazīt Ogres Centrālās 

bibliotēkas jaunās ēkas modernās tehnoloģijas, iekārtojumu un inovatīvos pakalpojumus. 

Bibliotekārus uzklausīja un savas domas par bibliotēku nozīmi novadā pauda arī jaunizveidotā 

novada domes priekšsēdētājs E.Helmanis. 

Vairāk: https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/posts/2710207925935934  

25.novembrī  Ogres novada bibliotekāri tikās divos tiešsaistes semināros platformā Zoom. Rīta 

pusē par aktualitātēm un iecerēm jaunajā Ogres novadā pēc ATR novada bibliotekārus informēja 

un uz jautājumiem atbildēja Ogres novada domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, par 

bibliotēku darba pieredzi  pārmaiņu un pandēmijas vējos dalījās Birzgales, Tīnūžu, Lauberes un 

Rembates pagastu bibliotēku vadītājas. Pēcpusdienas seminārs tika organizēts sadarbībā ar Ogres 

novada sporta centra Veselības veicināšanas nodaļu Oveselība un tajā bibliotekāriem bija iespēja 

piedalīties interaktīvā un izglītojošā nodarbībā “Stress dzīvē un darbā”, lai izzinātu iespējas un 

gūtu praktiskus padomus, kā sadzīvot ar stresu šajā neziņas pilnajā laikā. 

Kā jau iepriekš minēts, jaunizveidotā Ogres novada bibliotekāriem 2021.gadā noorganizēti 6 

semināri, OCB telpās viens un pieci – attālināti, izmantojot bezmaksas tiešsaistes platformas. 

Bibliotekāri gan atzīst, ka akūti pietrūkst klātienes semināru, domu apmaiņa “dzīvajā” saskarsmē 

https://www.ocb.lv/2021/06/07/sveicam-darba-jubilarus/
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/posts/2710207925935934
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tomēr ir ļoti būtiska savstarpējas pieredzes apmaiņas sastāvdaļa, kas iepriekš netika pienācīgi 

novērtēta, un tās ļoti pietrūkst šajā ieilgušajā pandēmijas laikā. Jau otro gadu, izpalika arī 

kolektīvu saliedējošie, vienojošie un izzinošie izbraukuma semināri un pieredzes apmaiņas 

braucieni novada bibliotekāriem, kas ļoti pietrūka kolēģiem, īpaši no mazākām bibliotēkām.  

2021.gadā neizdevās visi ieplānotie novada publisko bibliotēku apmeklējumi, kas bija iecerēti 

rudenī, jo sākās kārtējais Covid-19 uzliesmojums. Tomēr attālināti konsultatīvais atbalsts sniegts 

ikvienai novada bibliotēkai, īpaši pievēršot uzmanību darba organizācijai pandēmijas apstākļos, 

attālināto pakalpojumu nozīmei darbam ar lietotājiem, kā arī pašu bibliotekāru epidemioloģiskās 

drošības nodrošināšanai. Neiztrūkstošs ir arī krājuma pārvaldības darbs, kas ir bibliotekārā darba 

ikdiena un tajā OCB vienmēr piedāvā arī savu atbalstu, palīdzību.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojot jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku atskaites,  

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 Sandra Nikolajeva,  

OCB galvenā bibliotekāre Aija Bremšmite,  

OCB galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme,  

OCB grāmatsējēja Liene Kābele.  

Pārskatā izmantoti OCB un novada bibliotēku darbinieku fotoattēli.  
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PIELIKUMI 

PIELIKUMS NR.1 OCB PASĀKUMI  

 

Pārskata periodā, Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, pasākumu īstenošana klātienē bija 

apgrūtināta, tomēr OCB kolektīvs darīja visu iespējamo, lai lietotājiem sagādātu dažādas 

tematikas izzinošus kultūras pasākumus.  

Kopš 2018.gada, kad OCB uzsāka īstenot pasākumu ciklu “Ogrēnieši rada un rāda”, tā ietvaros 

īstenots 31 pasākums, 5 no tiem 2021.gadā, jaunajā OCB ēkā. Cikla pasākumos iesaistīti Ogres 

pilsētas un novada iedzīvotāji. Izstādēs, koncertos, dzejas lasījumos plašākai publikai tika rādīts 

un īpaši novērtēts ogrēniešu veikums, talants, vaļasprieks, kāda īpaša interese vai aizraušanās. 

Pasākumu cikla “Ogrēnieši rada un rāda” ietvaros, kas tika uzsākts kā veltījums Ogres pilsētas 

un OCB 90 gadu jubilejai, pārskata gadā notikuši sekojoši pasākumi: 

✓ 12.augustā bija īpaša diena, kurā vienlaikus notika divi pasākumi: jaunajās OCB telpās 1. 

stāva izstāžu stendus izgaismoja mākslinieka Gunāra Platpīra eļļas gleznu izstāde "Mākoņi un 

debesis", notika arī Gunāra Platpīra pirmās grāmatas "Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaka. Milži" 

atvēršana. Grāmatas iedvesma ir pilsēta Ogre un tās nosaukums, kas, tulkojot no angļu 

valodas, nozīmē milzis, cilvēkēdājs. Autors radījis ne tikai pasakas par milžu piedzīvojumiem, 

bet arī pratis vizualizēt un ilustrēt ikvienu no septiņiem milžiem. Izstāde bija skatāma līdz 

30.septembrim. 

 

✓ 3.septembrī sirsnīgā gaisotnē OCB konferenču zālē norisinājās tikšanās ar rakstnieci, 

grāmatas "Cilvēks ar zilo putnu" autori Laimu Kotu. Autores jaunākās grāmatas atvēršanas 

svētkus un šo tikšanos gaidījām un plānojām ilgi, beidzot tā bija iespējama. Tikšanās laikā 

Laima Kota dalījās atmiņās par romāna "Cilvēks ar zilo putnu" rakstīšanas laiku un 

izaicinājumiem radošajā procesā. L.Kota iepazīstināja ar savām miniatūrām – grāmatas 

ilustrāciju oriģināliem, stāstīja par to tapšanu, dalījās sajūtās par Anšlavu Eglīti un Veroniku 

Janelsiņu – grāmatas "Cilvēks ar zilo putnu" centrālajiem tēliem. Pasākumā piedalījās arī 

izdevniecības "Dienas Grāmata" direktore un galvenā redaktore Dace Sparāne - Freimane, kas 
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atzina, ka autora brīvība radošajā procesā ir ļoti svarīga, un rezultātā Laimai Kotai izdevies 

lasītājiem parādīt, kā dzimst Anšlavs Eglītis, kurš turpinās rakstīt un trimdā Amerikā radīs 

vairāk nekā piecpadsmit romānus. 

 
✓ No 3. līdz 30.septembrim par godu Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas 30 

gadu jubilejai un tās dibinātāja un ilggadējā direktora Pētera Aulmaņa dzimšanas dienai, OCB 

bija aplūkojama mākslinieka darbu izstāde.  

 
Foto - Ilze Aulmane 

✓ 26.novembrī šaurā ģimenes un tuvinieku lokā OCB tika atklāta tēlnieces Vijas Ilzes Dzintares 

jubilejas izstāde “Akmens tēli fotogrāfijās, medaļas bronzā”. Izstādē eksponētas mākslinieces 

nozīmīgāko vides un monumentālo darbu fotogrāfijas – komunistiskā terora upuru 

piemineklis Baltezera kapos, Sv.Pētera baznīcā un Preiļos, kā arī Grobiņas pilsētas zīme un 

ievērojamu cilvēku portreti akmens tēlos. Ekspozīciju papildināja plašs medaļu klāsts un 

sīkplastika. Izstāde OCB bija apskatāma līdz 22.decembrim. 

 
✓ 2.decembrī OCB tika prezentēta dokumentālā filma par novadnieku – dziedātāju Paulu Saksu. 

Filma tapusi projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros. Pirms prezentācijas projekta 

koordinatore Natālija Ketnere pastāstīja, kādus līdz šim mazzināmus faktus par P. Saksa dzīvi 

izdevies atklāt, veidojot filmu. 
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Janvārī, kad raidījumu cikls “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” uzsāka savu trešo sezonu, arī 

OCB izveidota plaukta izstāde, kļūstot par daļu no “Literatūres”. 

 
2.jūnijā, ienesot jaunu standartu energoefektīvu koka konstrukciju būvju celtniecībā, atklāta 

jaunā OCB ēka, kas kalpo kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs, kurā atrodas bibliotēka 

un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. OCB ēka būvēta ar līmētā koka konstrukciju tehnoloģiju, 

kas ir pirmā ar šādu metodi celta sabiedriskā ēka Latvijā. Simbolisko atklāšanas lentu pārgrieza 

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, 

Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis 

Vitenbergs un AS “RERE Grupa” valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš. Jauno ēku 

iesvētīja Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs un Ogres Trīsvienības 

baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars. Raksta oriģināls izlasāms Ogres novada mājaslapā 

www.ogresnovads.lv  

 

4. un 5.jūnijā Ogrē notika Ģimenes dienai veltītie pasākumi, kuru ietvaros norisinājās arī OCB 

organizētā literārā fotoorientēšanās “Mana raibā ģimene”. Ģimenes tika aicinātas pieteikties 

orientēšanas spēlē iepriekš, un pasākuma rītā visi savos e-pastos saņēma 12 dažādu, jautru, 

iedvesmojošu, pacilājošu, literāro darbu fragmentus. Komandas uzdevums bija šos fragmentus 

izlasīt un atrast Ogres ielās kopbildei visatbilstošāko vietu vai objektu. Kur fotografējās ģimene, 

http://www.ogresnovads.lv/
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izlasot dzejoli par lāci un medu? Protams, pie viena no pilsētas senākajiem simboliem – lācīša 

Ērika, kas priecējis mazus un lielus ogrēniešus daudzu desmitu gadu garumā. Jāpiezīmē gan, ka 

katras ģimenes bilde bija citādāka un ar savu īpašo odziņu. Kādai ģimenei līdzi bija arī pašiem 

savs plīša lācis, vēl citi pilsētas simbolu bija apskāvuši. Ģimeniskums un prieks strāvoja no katras 

bildes, ko saņēmām konkursa noslēguma vakarā. Pasākumā piedalījās 15 ģimenes, un tas bija 

patiesi sarežģīts uzdevums – izskatīt visus foto un izlemt, kuras no ģimenēm vēlamies novērtēt 

īpašāk. Visi dalībnieku iesūtītie foto ļoti iepriecināja OCB kolektīvu. Pateicībā ikviens dalībnieks 

saņēma mazas piemiņas balvas no OCB. 

 

5.jūnijā pie jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas notika Ogres mūzikas skolas audzēkņu 

svinīgais izlaidumdarbu koncerts. 

 
Jūnijā OCB aicināja piedalīties pieaugušo lasīšanas veicināšanas akcijā “Mierīgi lasu” un līdz 

pat vasaras beigām sūtīt foto vai video, kurā redzams, kā, kur un ko cilvēki lasa. Aicinājām iesūtīt 

arī īsu aprakstu par šīs vasaras mierpilno (bet varbūt pavisam nemierīgo?) lasīšanas pieredzi. 

Atsaucība tiešām bija liela un atklājām, ka lasīt var gan sēžot uz laipiņas pie ūdens, gan jūrmalā, 

gan jaunās OCB logu ailēs. 

 
18.augustā jaunajā OCB ēkā atklāta Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU 

AF) izveidotā ceļojošā izstāde “Jaunie arhitekti – Latvijai”. Gadu gaitā RTU AF ir sakrājusies 

bagāta diplomdarbu kolekcija, kas ģeogrāfiski aptver visu Latviju. Izstādē «Jaunie arhitekti – 

Latvijai» ir aplūkojami no 2015. līdz 2020.gadam tapušie AF absolventu diplomprojekti, kuros 
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risināti dažādu Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu ilgtspējīgas attīstības jautājumi. Pirmais stends 

izstādē, protams, ir RTU AF absolventa Rūda Rubeņa OCB ēkas projekts.  

 

21.augustā OCB iesaistījās Ogres pilsētas svētku “CEĻO OGRĒ Lai skan!” pasākumos: visu 

dienu jauno OCB ēku bija iespēja iepazīt ikvienam pilsētas viesim, konkrētos laikos bija iespēja 

arī iziet organizētā ekskursijā pa ēku, dzirdot stāstījumu par tās tapšanas vēsturi. Svētku ietvaros 

norisinājās par tradīciju kļuvusī LAIVU PARĀDE 2021, kurā, kā katru gadu, piedalījās arī OCB 

komanda. 

 

26.augustā, OCB telpās uzņēmām Ogres novada bibliotēku kolēģus. Pēc karstās vasaras tā bija 

pirmā atkalsatikšanās jaunajā rudens sezonā, kā arī pirmā klātienes tikšanās pēc gadu ilgiem 

ierobežojumiem pandēmijas dēļ. Šī tikšanās bija īpaša arī ar to, ka noritēja OCB jaunajā ēkā. 

Prieks bija redzēt mirdzumu kolēģu acīs, dzirdēt laba vēlējumus un cerību pavisam drīz tikties 

atkal, lai plānotu, mācītos un iedvesmotu citam citu. Bibliotēku pārstāvjus uzrunāja arī Ogres 

novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš atgādināja par bibliotēku un 

bibliotekāru darba nozīmīgumu, kā arī novēlēja radošu nākamo darba cēlienu. 

 

17.septembrī OCB konferenču zālē notika tikšanās ar grāmatu “Sestā sieva” un “Panika” autorēm 

Ingu Grencbergu un Helenu Oru. Abām autorēm šī bija pirmā tikšanās ar lasītājiem bibliotēkā, 

un, pārvarot pirmo mulsumu un satraukumu, saruna izdevās vienkārša, nepiespiesta un atklāta. 
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“Drosme rakstīt. Drosme būt,” – tāda bija šīs tikšanās devīze, un abas jaunās autores atzina, ka 

šo īpašību uz sevi var attiecināt, taču rakstīšanas procesā daudz svarīgāka ir pacietība un 

neatlaidība, kā arī lielas darba spējas. Sarunā labprāt iesaistījās arī skatītāji, kas uzdeva sev 

interesējošus jautājumus gan par rakstīšanas procesu, gan par grāmatu mērķauditoriju un lasītāju 

atsauksmēm. Autores neslēpa savas emocijas, runājot par grāmatu tapšanu, un uz ikvienu 

jautājumu atbildēja ar patiesu interesi. “Paldies par šo pasākumu! Cik labi apjaust, ka rakstnieki 

ir tādi paši cilvēki kā mēs!” tādas bija sarunas klausītāju un skatītāju emocijas pēc tikšanās, kas, 

jāatzīst, šķita, ka pārtrūkst pusvārdā, jo stāstāmā un jautājamā bija vēl ļoti daudz.  

 

18.septembris OCB bija dzejai veltīta diena. Visas dienas garumā Ogres Gaismas pilī tika dzejots 

un prātots par skanīgām atskaņām, savukārt, pēcpusdienā varēja baudīt dzejas lasījumus un 

skanīgus muzikālos priekšnesumus. 

Plkst. 10.00 bibliotēkas telpās tika atvērta “Dzejas kafejnīca”, kuras ietvaros ģimenes tika 

aicinātas piedalīties dažādās dzejiskās aktivitātēs. Bērni ar vecākiem rakstīja garāko dzejoli, 

mēģināja uzminēt lielākās rudens ogas svaru, bet pēc tam sacerēt par to skanīgu pantiņu. BLN 

bija iespēja izrotāt Aleksandra Čaka hūti, bet viens no āķīgākajiem uzdevumiem visu vecumu 

dalībniekiem bija tautasdziesmas rindiņu sakārtošana pareizā secībā. Aktivitāšu dalībnieki par 

radošumu, izdomu un atraktivitāti saņēma 10% atlaižu karti no gastrobāra “Melnā kamene”. 

Plkst. 15.00 Dzejas dienas OCB turpinājās ēkas ārpusē, kur pie topošās āra kafejnīcas bija iespēja 

baudīt Ogres novada literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dalībnieku dzejas lasījumus un 

mūziķes Maijas Bogdanovas skanīgos priekšnesumus. Vējainā sestdienas pēcpusdienā varēja 

sasildīties ar siltu tēju un cienāties ar skolēnu sarūpētiem āboliem, tikmēr literāti drosmīgi dalījās 

ar saviem radošajiem sacerējumiem, neiztiekot bez mazas humora devas – katrs no dzejniekiem 

šim pasākumam bija piemeklējis sev un paša sacerētajiem dzejoļiem visatbilstošāko cepuri. 

No 1. līdz 20.decembrim katru gadu norisinās akcija SHOE BOX. Labdarības akcijā Ogrē ik 

gadu piedalās privātpersonas, uzņēmumi, darba kolektīvi, pašvaldības un izglītības iestādes, arī 

dažādas organizācijas. Arī OCB darbinieki, tradicionāli, atsaukušies šim aicinājumam, un 2021. 

gada nogalē OCB kolektīvs sagādāja 14 dāvaniņas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām 

ģimenēm un pensionāriem. Priecājāmies, ka esam dāvājuši gaismu tiem, kam tās pietrūkst 

ikdienā. 

https://www.facebook.com/melnakamene/?__cft__%5b0%5d=AZWzXrSThA5OR-7kj9mTuyKavXg89UWVy0RXRHaoF_an02x6vlUQn0nvJxS5jZwL_GD24WDE9jcFzD1rWcLxHmoLuzimWbts5WuRZyO4IqTSjqi0i9iytXGAh2FcjWybB7vJv-d1ONrsKsanQCLbfK5GSW_OeZJTWIbIq4TwA9Qq4acmOZgcTQfWr0KEwX3KQTM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/372199260932627/?__cft__%5b0%5d=AZWzXrSThA5OR-7kj9mTuyKavXg89UWVy0RXRHaoF_an02x6vlUQn0nvJxS5jZwL_GD24WDE9jcFzD1rWcLxHmoLuzimWbts5WuRZyO4IqTSjqi0i9iytXGAh2FcjWybB7vJv-d1ONrsKsanQCLbfK5GSW_OeZJTWIbIq4TwA9Qq4acmOZgcTQfWr0KEwX3KQTM&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000850847801&__cft__%5b0%5d=AZWzXrSThA5OR-7kj9mTuyKavXg89UWVy0RXRHaoF_an02x6vlUQn0nvJxS5jZwL_GD24WDE9jcFzD1rWcLxHmoLuzimWbts5WuRZyO4IqTSjqi0i9iytXGAh2FcjWybB7vJv-d1ONrsKsanQCLbfK5GSW_OeZJTWIbIq4TwA9Qq4acmOZgcTQfWr0KEwX3KQTM&__tn__=-%5dK-R
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No 10.decembra OCB apskatāma izstāde “100 grāmatas bērniem”. Bērnu grāmatu izstāde 

veltīta Latvijas valsts simtgadei, un tajā katru simtgades gadu pārstāv šajā gadā Latvijā izdota 

bērnu grāmata. Līdztekus izstādei, apmeklētājiem pieejams arī ilustrēts izstādes katalogs, kurā 

katram gadam veltīta viena lappuse: tajā ietvertas nozīmīgas ziņas par grāmatu un tās autoru, 

tekstu papildina arī grāmatu vāku attēli, kā arī autoru foto. Izstādi 2018.gadā veidoja Rīgas 

Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienests, projektu atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Kultūras pārvalde.  

 

No 23.decembra 1.stāva ātrija logos bija skatāma izstāde “Ziemassvētku ornamenti”. 
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PIELIKUMS NR.2 OCB LAN DARBA PĀRSKATS 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļas galvenā darba prioritāte vienmēr ir bijusi un ir kvalitatīva un 

profesionāla bibliotēkas lietotāju apkalpošana. 

2021.gads ir nozīmīgs bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē, jo atskaites periodā OCB, beidzot, ieguva jaunu 

ēku, kas projektēta un uzbūvēta tieši bibliotēkas funkciju veikšanai. Bibliotēkas pārcelšanās process 

prasīja lielu darba ieguldījumu no visu bibliotēkas nodaļu darbiniekiem. Veiksmīgi sadarbojoties ar 

pašvaldību un iesaistoties visam kolektīvam, paveikts milzīgs darbs. 

Jūnijā sākts krājuma saiņošanas process abās krātuvēs: Ogres Mūzikas skolā (izvietotas grāmatas, kas 

izdotas pirms 2010.gada) un Dziednīcas telpās (kur glabājās jaunāki izdevumi). Paralēli notika grāmatu 

tagošanas process ar RFID uzlīmēm aktīvajam krājumam, kas atradās bibliotēkas pagaidu telpās Zvaigžņu 

ielā 4. Jūlijā notika bibliotēkas krājuma pārvietošana no pagaidu bibliotēkas telpām un krātuvēm uz jauno 

bibliotēkas ēku Brīvības ielā 35. 

Covid-19 pandēmijas apstākļos, ievērojot valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa noteiktos ierobežojumus, 

2021.gadā OCB nespēja sniegt saviem lasītājiem pilnu bibliotēkas pakalpojumu klāstu. Lasītājiem tika 

nodrošināta pieeja grāmatu krājumam un grāmatu apmaiņa, bet lasītavas pakalpojumi apmeklētājiem, 

diemžēl, nebija pieejami vēlamajā apjomā. Lasītavas pakalpojumus bibliotēkas lietotāji varēja sākt 

izmantot ar 2021.gada 9.augustu, kad bibliotēka atsāka darbu jaunajā, plašajā ēkā. 

Jaunā OCB ēka apmeklētājus pārsteidza ar jaunām, plašām, modernām un gaišām telpām. Abonementā 

bibliotēkas lietotājus sagaidīja arī jauns pakalpojums – iespēja saņemt un nodot grāmatas patstāvīgi, 

izmantojot pašapkalpošanās iekārtu. 

No 27.oktobra lasītājiem tika piedāvāts vēl viens jauns pakalpojums – grāmatu pakomāts, kas sasaistīts 

ar BIS ALISE. Rudenī, kad valstī kārtējo reizi tika izsludināta ārkārtējā situācija un Latvijas bibliotēkas 

lietotājiem klātienē nebija pieejamas, OCB lietotāji varēja iepriekš pasūtītās grāmatas saņemt bezkontakta 

veidā, izmantojot bibliotēkas grāmatu pakomātu.  

Tāpat bibliotēkas lietotājiem joprojām ir pieejama grāmatu nodošanas iekārta pie galvenajām durvīm, kas 

tiek aktīvi izmantota. Novērots, ka visvairāk tajā nodod grāmatas tie lasītāji, kuri saņēmuši augsta 

pieprasījuma grāmatas, tā saucamās rindas grāmatas, jo, nedomājot par ierobežojumiem un darba laiku, 

var iespējami ātri nodot grāmatas, kuras jau gaida citi. 

Galvenie rādītāji 

Kā redzams 1.attēlā, 2021.gadā novērojama pozitīva dinamika reģistrēto lietotāju skaita pieaugumā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaits palielinājies par 455 cilvēkiem. Jauno 

lasītāju skaita pieaugums viennozīmīgi  saistāms ar jaunās ēkas atvēršanas faktu. 
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1.att. OCB reģistrēto lietotāju dinamika 2019., 2020. un 2021.gadā. 

Apmeklējumu skaita dinamika redzama 2.attēlā. 2021.gadā bibliotēkā tika reģistrēti tikai 20214 

apmeklējumi, kas ir par 3108 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tas skaidrojams ar to, ka Covid-19 izraisītās 

pandēmijas apstākļos, ievērojot valstī izsludinātā ārkārtas situācijas noteiktos ierobežojumus, lasītāji 

nevarēja apmeklēt bibliotēkas lasītavu, nevarēja rīkot arī pasākumus. Lasītāju apmeklējumu skaita 

kritumu ietekmēja arī tas, ka bibliotēka bija slēgta un nepieejama lietotājiem no 19.jūlija līdz 8.augustam 

– bibliotēkas pārcelšanās laikā uz jauno ēku. Valstī izsludinātajā ārkārtas situācijā – no 21.oktobra līdz 

14.novembrim – bibliotēka bija pieejama tikai pakomāta lietotājiem. 

 

2.att. OCB apmeklējumu skaita dinamika 2019., 2020. un 2021.gadā 

Pārskata periodā joprojām novērojams izsnieguma kritums pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā 

(3.attēls). Tas ir par 9843 eksemplāriem mazāks, salīdzinājumā ar 2020.gada izsniegumu. Izsnieguma 

samazināšanos ietekmēja fakts, ka ārkārtas epidemioloģiskajā situācijā bibliotēka lietotājiem nebija 

pieejama klātienē. Lasītāji nevarēja paši ienākt un izvēlēties grāmatas, kā arī apmeklēt lasītavu, lasīt 

turpinājumizdevumus. Arī lasītavas grāmatu krājums bibliotēkas pagaidu telpās bibliotēkas lietotājiem 

nebija pieejams, jo bija sasaiņots un atradās pagaidu krātuvē, kas neapšaubāmi negatīvi ietekmēja 

izsnieguma radītājus. 

2019. 2020. 2021.

33011
23322 20214

Apmeklējums
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3.att. OCB izsniegumu skaita dinamika 2019., 2020. un 2021.gadā 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Jaunajā bibliotēkas ēkā tiek izmantotas automatizācijas procesa dotās iespējas, piedāvājot bibliotēkas 

abonementa lietotājiem patstāvīgi nodot un saņemt grāmatas pašapkalpošanās iekārtā.  

No 27.oktobra bibliotēkas lietotājiem pieejams pakomāta pakalpojums. Bibliotēkas lietotājs, pasūtot 

grāmatas attālināti, var saņemt tās pakomātā bez bibliotekāra palīdzības. Lai pakalpojumu izmantotu, 

nepieciešama bibliotēkas lietotāja karte. Atskaites periodā pakomāts darbojās testa režīmā, bibliotēkas 

darba laikā. 2022.gadā plānots pakomāta pakalpojumu padarīt pieejamu lasītājiem 24 stundas diennaktī. 

Vēl viens jauns attālināts pakalpojums, kas uzsākts jaunajā bibliotēkas ēkā – attālināta darba telpu 

rezervācija. Bibliotēkas mājas lapā lietotājiem piedāvāta iespēja attālināti rezervēt individuālās darba 

telpas. Iespējams, ieilgušās pandēmijas dēļ vai arī tāpēc, ka šāds pakalpojums (visas darba telpas ir 

aprīkotas ar attālinātā darba iespējām nepieciešamo: biroja galdiem, krēsliem, interneta pieslēgumu, 

ekrāniem, rozetēm un tām ir skaņu izolējošas stikla sienas) bija akūti nepieciešams, tas tiek ļoti aktīvi 

izmantots. Interesenti izmanto iespēju rezervēt telpas gan attālināti, gan arī zvanot vai ierodoties klātienē 

un pakalpojums kļūst arvien populārāks. 

Ar mērķi rosināt bibliotēkas apmeklētāju interesi par lasītavā pieejamajiem žurnāliem, 1.stāvā – 

abonementā – iekārtots plaukts ar iepriekšējā gada populārākajiem žurnāliem, pievienojot norādi, ka 

jaunākos numurus var saņemt bibliotēkas lasītavā, 2.stāvā. 

Joprojām, piešķirot autorizācijas datus bibliotēkas lietotājiem, atgādinām par iespēju reģistrēties 3td.lv 

grāmatu bibliotēkā. Gados jaunākie lasītāji labprāt izmanto iespēju lasīt e-grāmatu bibliotēkā. Vecākā 

gadagājuma lasītāji un cilvēki, kuru ikdiena saistīta ar darbu pie datora ekrāna, tomēr dod priekšroku 

grāmatai tradicionālajā papīra formātā. 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  

Lai izzinātu lasītāju viedokļus par bibliotēku, OCB ikvienam apmeklētājam ir brīvi pieejama Atsauksmju 

grāmata, dodot iespēju izteikt savu viedokli par bibliotēkā sniegto pakalpojumu, tā kvalitāti utt. Pārskata 

periodā pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā nav veikti mērķtiecīgi pētījumi vai anketēšanas par 
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bibliotēkas darba kvalitāti, taču gandrīz ikviens bibliotēkas apmeklētājs ir izteicis savu sajūsmu par 

bibliotēkas jaunās ēkas pievilcību, gaišumu, plašumu un komfortu. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, vājredzīgajiem lasītājiem ir pieejamas audio 

grāmatas CD diskos.  

Bibliotēka pieejama lietotājiem darba dienās no plkst. 11.00 līdz 19.00. Sestdienās no plkst.10.00 līdz 

16.00. 

Līdz 2021.gada 8.augustam bibliotēka nebija pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pārceļoties uz 

jauno bibliotēkas ēku, situācija ir krasi mainījusies. Jaunā bibliotēka ir aprīkota ar automātisko durvju 

atvēršanās sistēmu, durvju sliekšņi ir grīdas līmenī un ļauj apmeklētājiem ratiņkrēslos viegli pārvietoties 

pa bibliotēkas ēku. Grāmatu plaukti izvietoti pietiekoši plaši un apmeklētāji gan ratiņkrēslos, gan māmiņas 

ar bērnu ratiņiem var brīvi piekļūt krājumam. Uz bibliotēkas lasītavu, kas atrodas ēkas otrajā stāvā, cilvēki 

ar īpašām vajadzībām, kā arī vecāki ar bērnu ratiņiem, var nokļūt, izmantojot bibliotēkas liftu. Lifta pogas 

dublētas arī Braila rakstā.  

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamas divas plašas, speciāli aprīkotas tualetes ēkas pirmajā un otrajā 

stāvā.  

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām  

Uzņēmējiem jaunajā bibliotēkā ir pieejamas mūsdienīgas, komfortablas sanāksmju telpas, aprīkotas ar 

modernu projicēšanas tehniku. Šīs telpas labprāt izmanto arī pasniedzēji, studenti un vidusskolēni. 

Diemžēl, saistībā ar Covid-19 ieviestajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kopš ārkārtējās 

situācijas ieviešanas oktobrī, šīs telpas nevar izmantot grupu sanāksmēm, bet tajās var strādāt individuāli.  

Bibliotēkā nepārtraukti notiek individuālās konsultācijas senioriem un cilvēkiem ar vājām datorprasmēm. 

Konsultējot, bibliotekārs iemāca viņiem veikt darbības e-vidē un apmierināt katra vajadzības e-

pakalpojumu jomā. 

Pirms rudens ārkārtējās situācijas, visām lasītāju mērķgrupām tika piedāvāta iespēja iepazīties ar 

bibliotēkas jauno ēku ekskursiju formā. 877 ekskursanti iepazinās ar bibliotēkas jauno ēku, to vidū liels 

kolēģu – bibliotekāru skaits no dažādām Latvijas bibliotēkām.  

Uzziņu un informācijas darbs  

OCB LAN sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos un 

elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes. Pārskata periodā bibliotēkas lietotājiem tika sniegtas 

adresālās, faktogrāfiskās, precizējošās, kā arī tematiskās uzziņas. Konsultācijas par bibliotēkas resursiem 

un pakalpojumiem, datora un e-pakalpojumu izmantošanu notiek katru dienu pēc pieprasījuma. 

Tematiskās uzziņas pārsvarā ir sniegtas studējošiem bibliotēkas lietotājiem. Vairums uzziņu sniegts 

attālināti, pa telefonu. Lietotājiem sniegta informācija par piekļuves iespējām pilntekstu datubāzēm, liels 

lietotāju skaits informēts par iespēju izmantot LNB Digitālo bibliotēku, daļai lietotāju uz e-pastu nosūtītas 

saites ar pieejamo pilntekstu informāciju, kā arī lejupielādēti pielikumi ar pilntekstiem. 
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Uzziņu darbā izmantots Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs, kā arī citas elektroniskās datubāzes: LNB 

valsts nozīmes kopkatalogs, zinātnisko rakstu pilntekstu datubāze cyberleninka.ru, datubāzes letonika.lv 

un news.lv. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 998 586 789 

piekļuves sesiju skaits    

lejuplāžu skaits    

News 929 665 349 

Pārskata periodā datubāzes News izmantošanas rādītāji turpināja kristies, salīdzinājumā ar 2020.gadu, tos 

ietekmēja ārkārtējā situācija saistībā ar Covid 19 pandēmiju: bibliotēkas lietotājiem nebija pieejami 

lasītavas datori, attiecīgi, viņiem nebija pieejama datu bāze news.lv, jo Lursoft laikrakstu bibliotēka 

www.news.lv ir pieejama tikai no datoriem ar bibliotēkas IP adresi.  

Kritums novērojams arī datubāzes Letonika izmantošanā tieši no bibliotēkas datoriem, toties, ievērojams, 

gandrīz pieckārtīgs skatījumu pieaugums attālināto datu bāzes lietotāju vidū. 2020.gadā tie bija tikai 110 

skatījumi, pārskata periodā attālināto skatījumu skaits pieauga līdz 501. 

OCB LAN lasītavā turpina darbu Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kura darbību 

koordinē LR Ārlietu ministrija. Covid-19 pandēmija ievieš savas korekcijas arī komunikācijas jomā par 

ES. Visi informatīvie pasākumi saistībā ar ES notika tiešsaistē. ESIP darbu bibliotēkā nodrošina galvenā 

bibliotekāre Elita Juberte.  

Dalība ESIP koordinatoru pasākumos: 

23.04.2021. tiešsaistes platformā ZOOM norisinājās ES informācijas sniedzēju forums ar devīzi 

“Atveseļošana un noturība”, ko organizēja Ārlietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā un biedrību “Eiropas Kustība 

Latvijā”. Foruma ietvaros notika gan diskusija “Veselība, ekonomika, labbūtība tuvākā un tālākā nākotnē” 

ar EP deputāta Roberta Zīles un Latvijas Ārstu biedrības prezidentes Ilzes Aizsilnieces piedalīšanos, gan 

saruna ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju prof. Sanitu Osipovu par cilvēka cieņas un sociālā taisnīguma 

atveseļošanu. 

29.04.2021. Ārlietu ministrija organizēja tiešsaistes sarunu ar ES informācijas sniedzējiem, lai pārrunātu 

ESIP darbības aktualitātes un ES aktualitātes, kā arī lai dalītos ar pieredzes stāstiem. 

03.09.2021. un 27.09.2021. tiešsaistes ES informācijas sniedzēju konferences par Eiropas nākotni 

“Demokrātija, vērtības, tiesiskums, drošība” un “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība”, ko organizēja “Eiropas Kustība Latvijā”.  

10.12.2021. - tiešsaistes videokonference par Eiropas nākotni -“Domapmaiņa”, ko organizēja Saeimas 

Eiropas lietu komisija. Domapmaiņas diskusijas norisinājās vairākās sesijās par vairākām tēmām: digitālā 

transformācija, izglītība, kultūra, jaunatne, sports, ES pasaulē, veselība. 
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13.12.2021. - tiešsaistes ES informācijas sniedzēju forums “Eiropas nākotne mūsu rokās”, ko arī rīkoja 

Eiropas Komisija un EP birojs Latvijā. Diskusiju tēmas bija: Eiropas ārējo robežu drošība, Ekonomika – 

atveseļošanas plāna piedāvātās iespējas, jauniešu iespējas u.c. 

Lasītājiem tiek sniegtas uzziņas par ES jautājumiem, lai gan, iespējams, pandēmijas dēļ, kā arī ar to 

saistīto daudzu ierobežojumu dēļ, to skaits ievērojami samazinājies. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība 

2021.gada 7. decembrī jaunās bibliotēkas ēkas mācību klasē notika Swedbank informatīvais seminārs par 

finanšu pakalpojumu jautājumiem digitālajā vidē, kā arī citiem, ar bankas pakalpojumu pieejamību, 

saistītiem jautājumiem. Seminārā piedalījās ne tikai Swedbankas klienti, bet arī Ogres Sociālā centra 

darbinieces. 

Atskaites periodā nenotika senioru un citu interesentu grupu apmācības datoru un interneta lietošanā. 

Ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtējo epidemioloģisko situāciju, OCB pagaidu ēkas šaurība, novecojusi 

datortehnika, bibliotekāru noslogotība, sagatavojot krājumu pārcelšanai uz jauno ēku – šie ir galvenie 

iemesli kāpēc nebija iespējas organizēt bibliotekāru sniegtās apmācības. Bibliotēkas izglītojošā darbība 

tika īstenota OCB LAN individuālu konsultāciju formātā, praktiski palīdzot klientiem ar vājām 

datorprasmēm veikt darbības e-vidē. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

OCB telpās atrodas informācijas stendi, kuros tiek izvietota Ogres novada iedzīvotājiem svarīga un 

aktuāla informācija, piemēram, Ogres novada Kultūras centra un Ogres Vēstures un mākslas muzeja 

informācija par gaidāmajiem pasākumiem. Ir atsevišķs stends ar bukletiem, kas veicina veselīga 

dzīvesveida paradumu veidošanos. Šī stenda saturu nodrošina Ogres pašvaldības struktūrvienība – 

Oveselība. Bibliotēkas lasītavā visiem interesentiem ir pieejams pašvaldības informacionālais izdevums 

“Ogrēnietis”. Savukārt, pašvaldības publiskais gada pārskats ir pieejams elektroniskā formā un, 

nepieciešamības gadījumā, tiek piedāvāts ikvienam interesantam. 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Atskaites periodā turpināts piedāvāt lietotājiem autorizācijas datus, skaidrojot, kādas iespējas tas piedāvā, 

izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu, īpaši, pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas laikā. Jau otro 

gadu novērojams OCB elektroniskā kataloga (EK) attālināto lietotāju aktivitāšu pieaugums. 2021.gadā, 

izmantojot bibliotēkas EK, no OCB krājuma attālināti ir veikti 2273 pasūtījumi. Tas ir par 736 

pasūtījumiem vairāk, salīdzinājumā ar 2020.gadu. 

Lietotāji izmantoja arī iespēju attālināti pagarināt grāmatu lietošanas termiņus elektroniskajā katalogā. 

Atskaites periodā veikti 834  attālinātie pagarinājumu pieprasījumi, kas ir par 406 pieprasījumiem vairāk 

nekā 2020.gadā. 

 

 

 

 

 

 

 



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

114 
 

Iekšzemes SBA 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

51 44 35 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

358 256 295 

Atskaites periodā bibliotēkas lietotāji turpināja izmantot SBA pakalpojumu. No citām bibliotēkām 

saņemto eksemplāru skaits samazinājies par 9 dokumentiem. Covid-19 izraisītie ierobežojumi ietekmēja 

pasūtījumu skaitu no LNB. Atskaites periodā no LNB tika pasūtīts tikai 1 dokuments. Uz citām 

bibliotēkām nosūtīto eksemplāru skaits palielinājies par 39 dokumentiem. Pagastu bibliotēkas aktīvi 

pasūtīja no OCB krājuma grāmatas saviem lasītājiem. Jāatzīmē, ka ar katru gadu bibliotēkas, veicot SBA 

pasūtījumus, aktīvāk izmanto BIS ALISE SBA moduli. 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas telpu pieejamība jaunajā ēkā vairs nerada problēmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo 

būvējot jauno bibliotēkas ēku, tika ievērotas visas tehniskās prasības publisko ēku pieejamības jomā. 

Jaunais pakomāta pakalpojums lietotājiem pašlaik pieejams bibliotēkas darba laikā. Plānots šo 

pakalpojumu padarīt pieejamu 24 stundas diennaktī. Lai to ieviestu, jānodrošina lietotāju kartes ar RFID 

uzlīmēm. Tiek pievērsta pastiprināta uzmanība šim procesam un tuvākajā laikā ceram nodrošināt 

bibliotēkas lietotājiem diennakts pieeju pakomātam. 

Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, skenēšana un 

laminēšana. Pašlaik bibliotēkā par saņemto pakalpojumu var norēķināties divējādi: maksājot skaidrā 

naudā vai ar bezskaidras naudas norēķinu, veicot pārskaitījumu internetbankā. Arvien lielāks lietotāju 

skaits vēlas norēķināties ar kredītkarti. Nākotnē būtu jānodrošina šāda iespēju bibliotēkas lietotājiem. 

Būtiskākās problēmas 2021.gadā, protams, bija ieilgusī Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi 

bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā. Ceram, ka 2022.gadā tiks atcelti ierobežojumi un 

bibliotēkas apmeklētāji netraucēti varēs saņemt pilna spektra bibliotēkas pakalpojumus jaunajā, skaistajā, 

mūsdienīgajā OCB ēkā. 
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PIELIKUMS NR.3 OCB IRAN DARBA PĀRSKATS 

OCB krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2021.gadā bija visu bibliotēkas 

lietotāju mērķauditoriju 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 01.01.2022. ir 65 276 eksemplāri. To izmanto arī novada bibliotēkas, tāpēc tiek 

komplektētas tādas grāmatas, kuras būs noderīgas arī citām bibliotēkām.  

OCB jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī. OCB filiāles – Ogresgala un Ciemupes 

bibliotēkas – pašas komplektē iespieddarbus reizi ceturksnī, bet Informācijas resursu attīstības 

nodaļa (turpmāk IRAN) tos tehniski apstrādā. 

2021.gadā grāmatas pārsvarā tika pirktas Zvaigznes ABC grāmatnīcā Ogrē un no “Virja LK”, 

kas piegādā pasūtījumus tieši klientiem. Izdevniecības “Kontinents” un grāmatu bāzes 

“Lgrāmata” pakalpojumi tika izmantoti retāk sakarā ar epidemioloģisko situāciju. 

Piegādātājs Eksemplāri Summa 

Latvijas Grāmata 143 1667,38 

Zvaigzne ABC, Ogres veikals 364 3552,93 

Kontinents 37 408,69 

Virja LK 1357 13587.81 

Jāņa Rozes veikals Ogrē 12 69,91 

1.tab. Iegādāto grāmatu skaits, summa un piegādātāji 2021.gadā  

2020.gada decembrī Bibliotēku reģistrā tika reģistrēta OCB mobilā filiālbibliotēka Bibliobuss un 

2021.gadā no OCB krājuma tika pārcelti 3245 eksemplāri par summu 22 358.06 EUR.  

 Centrālā bibliotēka Bērnu literatūras 

nodaļa 

Bibliobuss 

Pašvaldības līdzekļi 720 8241.23 593 4727.18 179 1932.01 

Dāvinājumi 128 358.86 44 223.08 24 179.88 

Projekti 57 626.96 57 415.86 39 380.13 

Atvietotas - - 22 91.54   

Kopā 905 9227.05 716 5457.66 242 2492.02 

Periodika 860  203  -  

 Ogresgala bibliotēka Ciemupes bibliotēka 

Pašvaldības līdzekļi 243 2550.00 162 1747.39 

Dāvinājumi 42 131.34 1 33.33 

Projekti 41 387.43 40 399.03 

Kopā 326 3068.77 203 2179.75 

Periodika 371  189  

2.tab. IRAN apstrādāto eksemplāru skaits un summas OCB un filiālbibliotēkām 2021.gadā  

Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti un apstrādāti 1897 eksemplāri dokumentu par summu 

19197.81 EUR. 2020.gada beigās tika piešķirti papildus līdzekļi krājuma papildināšanai +800 
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EUR. Mainījusies iespieddarba vidējā cena: 2020.gadā bija 9.17 EUR, bet 2021.gadā - 10.12 

EUR. Jāpiezīmē, ka krājuma komplektēšanai katru gadu tiek plānots lielāks finansējums kā 

iepriekšējā gadā un, ja rodas iespēja, tad gada beigās, veicot budžeta korekcijas, iespieddarbu 

iegādei tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi. 

Apstrādāti 860 žurnāli OCB Periodikas fondam. Periodiskos izdevumus Ciemupes (189 eks.), 

Ogresgala (371 eks.) bibliotēkām un OCB BLN (203 eks.) elektroniskajā kopkatalogā reģistrē šo 

nodaļu darbinieki. 

2021.gadā dāvinājumos no privātpersonām un organizācijām apstrādāti - 239 eksemplāri.  

Dāvinājumi, kuri tiek saņemti no privātpersonām un organizācijām, tiek piedāvāti arī citām 

novada bibliotēkām vai ievietoti Apmaiņas fondā. No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp 

visām novada pagastu bibliotēkām, arī novada skolu bibliotēkām.        

Grāmatu atvietošana nozaudēto vietā – apstrādāti 22 eksemplāri Bērnu literatūras nodaļai.  

Projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir saņemti 536 eksemplāri par summu 4175.46 EUR, 

kuri ir sadalīti novada bibliotēkām pēc LNB izveidotā saraksta. Uzrakstīti 18 nodošanas akti 

novada pilsētu un pagastu un 15 skolu bibliotēkām. 10 skolu bibliotēkām “Bērnu žūrijas” 

grāmatu komplekti tika piešķirti saistībā ar VISC projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai ”. 

Veiksmīgi bija organizēts projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”. 

Ogres novada bibliotēkas saņēma 851 eksemplāru par summu 8531.79 EUR. Katrai bibliotēkai 

bija paredzēti 385 EUR. Ļoti pozitīvi ir tas, ka bibliotekāri paši varēja izvēlēties no pieejamā 

saraksta savai bibliotēkai nepieciešamās grāmatas. Tās, kuras pirmās iesniedza sarakstus - 

saņēma balvas no OCB. IRAN darbinieki operatīvi sagatavoja bibliotekāru iesniegto tabulu 

kopsavilkumu. Atvestās grāmatas tika sadalītas bibliotēkām un uzrakstīti nodošanas akti. Paldies 

LNB darbiniecēm par lielo ieguldījumu, lai bibliotēkas varētu papildināt savus krājumus ar 

nepieciešamo literatūru! 

2021.gadā izveidoti 20 nodošanas sūtījumi (no fonda uz fondu). Saistībā ar pārcelšanos uz jauno 

ēku, tika mainīta krājuma izvietošanas koncepcija. Līdz ar to, no Lasītavas uz Abonementu tika 

pārcelti 340 eksemplāri, bet uz Krātuvi 524 eksemplāri. Visvairāk eksemplāru tika pārcelti no 

Abonementa uz Krātuvi – 8600. Visi abonementa eksemplāri tika “satagoti” – pielīmēts RFID 

tags un savienots ar ierakstu elektroniskajā katalogā, lai lietotāji varētu izmantot pašapkalpošanās 

stacijas (jaunajā ēkā tās ir 3). 

Norakstīti 1743 eksemplāri, no tiem 1105 žurnāli, Bērnu literatūras nodaļā 597 eks. Filiāles 

norakstīšanas sūtījumus elektroniskajā katalogā veido pašas, bet IRAN noformē aktus 

iesniegšanai novada grāmatvedībā. 2021.gadā norakstītas 

• Ciemupes bibliotēkā – 362 vienības 
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• Ogresgala bibliotēkā – 607 vienības 

Apmaiņas fonda krājums ar 3659 eksemplāriem tagad ir izvietots OCB Krātuvē un ir pieejams 

izmantošanai. Pirms tam divus gadus krājums atradās pagaidu telpās sapakotā veidā, tāpēc 

piekļuve tam bija ierobežota. 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

16385 17285 15986 

t. sk. grāmatām 13900 15195 12969 

t. sk. bērnu grāmatām 2924 3472 4433  

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2485 2090 3017 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

0.66 0.69 0.69 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

16385  17285 15986 

3.tab. OCB(CB + BLN) krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

2021.gadā uzrādītais finansējums ir mazāks (-1299 EUR), jo Bibliobusa finansējums atskaites 

gadā tiek uzrādīts mobilās filiālbibliotēkas atskaitē. Finansējums bērnu literatūrai ir +961, jo 

2021.gadā tika uzskaitīta ne tikai B un J literatūra, bet arī literatūra 4.-6.klasei. Ogres novada 

pašvaldības finansējums ir 0.69 EUR uz vienu Ogres pilsētas iedzīvotāju, kas ir līdzvērtīgs 

iepriekšējā gada datiem. Ogres novadā tendence krājuma finansējumam ir stabila un ar nelielu 

augšupejošu līkni. Bibliotēkām ir iespēja regulāri papildināt krājumu ar jaunieguvumiem: lai 

mazinātu pieprasījuma rindas, var iegādāties grāmatas arī vairākos eksemplāros. 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 2702 2854 2684 

t. sk. grāmatas 1809 1969 1621 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 277 326 241 

t. sk. bērniem (+periodiskie izd.) 557 625 812 

Izslēgtie dokumenti 7219 914 2847 

Krājuma kopskaits 66755 68695 65276 

Grāmatu krājuma apgrozība 2,0 1.33 0.95 

Periodisko izdevumu apgrozība 8.7 3.14 0.24 

4.tab. OCB(CB + BLN) Krājuma rādītāji 

Krājuma apgrozījuma kritums ir saistīts ar epidemioloģisko situāciju: ierobežojumu laikā 

lietotājiem bija liegta brīva pieeja bibliotēkas krājumam, arī lasītavas ilgstoši bija slēgtas. 

OCB Pieaugušo nodaļā no ienākošajiem iespieddarbiem atskaites gadā 64,6% bija daiļliteratūra. 

Nozaru literatūrā vairāk krājums papildināts sabiedriskajās zinātnēs, lietišķajās zinātnēs, 

medicīnā, mākslā, vēsturē. Mazāk par desmit eksemplāriem iepirkti iespieddarbi par sportu, 

valodniecību, ģeogrāfiju. Lasītavas fondā ir ievietoti 43 eksemplāri, pārējie – abonementā. 

BLN visvairāk ir pirktas grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kas ir 65.7% 

(2020.gadā – 66,7%) no jaunieguvumiem 4.-6.klasei – 19%. Krājums papildināts ar nozaru 

literatūru: vispārīgā nodaļa – 21 eks., psiholoģijā – 1, sabiedriskajās zinātnēs – 6, matemātikā un 
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dabaszinātnēs – 16, lietišķajās zinātnēs – 2, medicīnā – 1, mākslā – 5, literatūrzinātnē – 4, vēsturē 

– 2, daiļliteratūra – 187 eksemplāri vai  26,1% (2020.g. 25.9%). 13.6% no jaunieguvumiem ir 

svešvalodās.   

Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs. 

Uz 2022.gada janvāri elektroniskajā katalogā ir 82 717 (+1721), no tiem ierakstu skaits ar 

eksemplāriem Ogres Centrālajā bibliotēkā – 62 151 (+1143). 

Izveidoti MARC ieraksti 524 

Importēti MARC ieraksti 862 

Rediģēti ieraksti 6974 

Apstrādāti eksemplāri 3486 

Apstrādāti eksemplāri rekataloģizācijā 37 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 0 

Importēti autoritatīvie ieraksti 318 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 92 

Izmaiņas EIG 14582 

Izveidotas anotācijas 4491 

Rediģētas anotācijas 11709 (+7845 salīdzinot ar 2020.gadu) 

Norakstīti izdevumi 1313  

Norakstīti eksemplāri  2658 (+1709 salīdzinot ar 2020.gadu) 

Komplektēšanā fondu iekšējā kustība 9569 (+9569 salīdzinot ar 2020.gadu) 

Komplektēšanā atskaites izveidotas 61  

5.tab. 2021.gadā elektroniskajā kopkatalogā IRAN veiktās darbības. 

Daudz laika veltīts ierakstu rediģēšanai: mainīti un laboti plauktu indeksi, izveidoti jauni 

tematisko plauktu nosaukumi Bērnu literatūras nodaļas 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. Laikietilpīgs process bija aprakstu rediģēšana Lauberes 

Grāmatu klētij (ap 400 ierakstu). 

Novadpētniecības datu bāzē ir 31 339 (+ 1815) ieraksti. 2021.gadā turpinājās pārskatīt materiālu 

novadpētniecības mapēs pārskatīšana un salīdzināšana ar aprakstiem Novadpētniecības datu 

bāzē. OCB Elektroniskajā katalogā ir apraksti un piešķirti svītrkodi 150 novadpētniecības 

mapēm, kuras atrodas OCB Lasītavā.  

Autoritatīvo ierakstu datu bāzē ir 11870 (+289) ieraksti. Datu bāze tiek regulāri papildināta ar 

jauniem ierakstiem, kā arī uzlaboti iepriekšējos gados izveidotie. Bibliotēku darbinieki aprakstus 

pagājušajā gadā paši neveidoja, bet tika izmantota LNB autoritatīvo datu bāze. 

Ogres novada skolu bibliotēkas. 

Ar BIS ALISE novadā nestrādā sekojošas pamatskolu bibliotēkas: Birzgales, Lēdmanes, 

Ķeipenes, Valdemāra (Jumpravā), Taurupes ar filiālēm Mazozolos un Meņģelē. 

Bibliotekāru slodze ir minimāla, audzēkņu skaits – neliels. Izņēmums ir Madlienas vidusskola 
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ar krājumu 12 600 vienību. Bibliotekāre ir izgājusi apmācību kursu OCB, bet BIS ALISE 

nestrādā, jo nav šāda uzstādījuma no skolas vadības puses. 

Nomainījies bibliotekārais darbinieks Ogresgala pamatskolā, kuram izveidota piekļuve un 

sniegtas konsultācijas darbam ar BIS ALISE. 

Bibliotēka 

 

Nestrādā 

BIS ALISE 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Krājums 

2021.gadā 

Rekataloģizēts 

% 

Ogres novads     

Ogres Valsts 

ģimnāzija 

 X 29999 100% 

Ogres sākumskola  X 20933 100% 

Ogres tehnikums  X 29155 100% 

Jaunogres vsk.   34644 51,5% 

Ogres 1.vsk.   45675 76.4% 

Ogresgala pamatsk.   7973 46,7% 

Madlienas vsk. X  12603 0% 

Suntažu vsk.  X 12645 100% 

Ķeipenes pamatsk. X  5486 0% 

Taurupes pamatsk. X  6584 0% 

Filiāle Mazozolos X  2166 0% 

Filiāle Meņģelē X  1511 0% 

   209374  

Bij.Lielvārdes 

novads 

    

Lielvārdes vsk.  X 17523 100% 

Lielvārdes pamatsk.  X 11424 100% 

Jumpravas pamatsk.  X 6205 100% 

Valdemāra pamatsk. X  1456 0% 

Lēdmanes pamatsk. X  6102 0% 

   42710  

Bij.Ikšķiles novads     

Ikšķiles vsk.  X 28793 100% 

Tīnūžu sākumsk.   5003 100% 

   33796  

Bij.Ķeguma novads     

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskola 

 X 16343 100% 

Birzgales pamatsk. X  6223 0% 

   22566  

Novadā KOPĀ:   308446  

6.tab. Darbs ar BIS ALISE Ogres reģiona skolu bibliotēkās 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais krājums novada skolās ir samazinājies par 2149 

vienībām. Tās bibliotēkas, kurām krājums nav ievadīts BIS ALISE, uzskaiti veic papīra formātā. 

Gada atskaites Kultūras kartei iesniedz visas skolu bibliotēkas. 

Metodiskais darbs. 

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju, pilsētu un pagastu bibliotēkas netika apmeklētas. Nodaļas 

darbinieki sniedza konsultācijas pilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem par krājuma veidošanas 



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

120 
 

un organizēšanas jautājumiem, UDK klasifikāciju, darbībām BIS ALISE moduļos – 

Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija. 

2021.gadā apmācīta viena praktikante, iepazīstinot ar visiem bibliotekārā darba procesiem, kas 

saistīti ar Informācijas resursu attīstības nodaļu. Vislabāk praktikante apguva darbu ar krājumu - 

kārtoja OCB krātuves fondu (nozares) jaunajā ēkā. 
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PIELIKUMS NR.4 BIBLIOBUSA DARBA PĀRSKATS 

 

2021.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, kā OCB filiālbibliotēkas, akreditācija un 

krājuma pārcelšana BIS ALISE - no OCB krājuma tika pārcelti 3245 eksemplāri par summu 22 

358.06 EUR. Krājuma papildināšanā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta bērnu un jauniešu 

literatūrai. 

2021.gada 12.novembrī bibliobusa pakalpojums, ko Ogres Centrālā bibliotēka piedāvā sava 

reģiona iedzīvotājiem kopš 1996.gada, svinēja savu 25 gadadienu. 

Covid-19 pandēmijas apstākļos darbs tika turpināts, kad to ļāva Ministru kabineta un Kultūras 

ministrijas noteiktie ierobežojumi, tomēr periodos, kad bibliotēkām nebija ļauts strādāt, 

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) apkalpo lasītājus Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada 

12 pagastos. Bibliobusa darbības mērķis ir nodrošināt bibliotekāros pakalpojumus pēc iespējas 

tuvāk lasītāju 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 braucieni notiek sešos maršrutos. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Informācija par bibliobusa kopējo finansiālo nodrošinājumu iekļauta OCB finanšu atskaitē, jo 

bibliobusa bibliotekārs veic darba pienākumus arī OCB lasītāju apkalpošanas nodaļā. Šajā 

pārskatā aplūkots finansiālais nodrošinājums bibliobusa krājuma papildināšanai 2021.gadā. 

1. tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Krājuma komplektēšana 1570 1736 1932 

2021.gadā bibliobusa krājuma papildināšanai izlietoti 1932 EUR, kas ir par 11,29 % vairāk kā 

iepriekšējā gadā.  
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Kopumā finansiālais nodrošinājums krājuma iegādei uzskatāms par pietiekamu un vērtējams kā 

attīstību veicinošs. Katru 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 

Kopš 2020.gada vasaras bibliobusa pakalpojums piedzīvojis pozitīvas pārmaiņas, kad Vācijā tika 

iegādāts VOLVO markas autobuss, būtiski uzlabojusies pakalpojuma pieejamība, kvalitāte un 

kopējā lasītāju apmierinātība ar sniegto pakalpojumu. Autobusā lasītājiem pieejams viss 

bibliobusa fonds (ko nebija iespējams nodrošināt iepriekšējā SOVAM bibliobusā) ikkatrā 

maršrutā un pieturvietā, un plauktos vēl pietiek vietas jaunieguvumiem. Bibliobusā grāmatas tiek 

izsniegtas elektroniski BIS ALISE. Darbs tiešsaistē tiek veikts ar OCB nodrošināto ASUS 

portatīvo datoru un LMT bezvadu interneta pieslēgumu. Tas atvieglo statistikas sagatavošanu, 

vairs nav jāveic manuāla uzskaite pēc katra reisa, tas arī veido mūsdienīgāku bibliobusa tēlu. 

4.Personāls 

Bibliobusā strādā viens bibliotekārais darbinieks un šoferis. Līdz 2021.gada oktobrim bibliobusa 

bibliotekāre bija 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. 

Bibliotekāre piedalījās vairākos tiešsaistes profesionālās pilnveides pasākumos, piemēram, 

Virtuālajās trešdienās, kas vienmēr sniedz vērtīgu informāciju un papildina zināšanas. 

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

2021.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 13 jauni lasītāji, aktīvo lasītāju skaits pārskata periodā ir 151, kas gan ir par 7 mazāk 

nekā 2020.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 un personāls aiznes tās līdz lasītāja namdurvīm. 

Reģistrēto lasītāju apmeklējumu skaits pārskata gadā ir 1467, kas ir par 43% vairāk nekā 

iepriekšējā gadā, un katrs lasītājs bibliobusu apmeklējis vidēji 10 reizes gadā. Apmeklējuma 

rādītāju palielinājums skaidrojams ar bibliobusa dalību 2021.gada pilsētas svētkos, kad to 
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apmeklēja ļoti daudz pilsētas viesu, īpaši bērni un jaunieši. Grāmatu izsniegums bibliobusā 

2021.gadā bija 5041, un, kā redzams 3.tabulā, izsnieguma rādītājs krities nebūtiski (par 1,18%), 

par spīti bibliotēkas darbības pārtraukumam pandēmijas ierobežojumu dēļ, saglabājies līdzīgs kā 

2020.gadā. Jāpiebilst, šī situācija izveidojusies tādēļ, ka apmeklētāji izvēlas lielāku grāmatu 

skaitu, nodrošinoties ar lasāmvielu gadījumam, ja ierobežojumu dēļ reisi nenotiek. Pirms oktobrī 

bibliotēkas valstī tika slēgtas apmeklētājiem, paguvām nogādāt grāmatas visiem lietotājiem, kas 

vēlējās paņemt lasāmvielu ilgstošās mājsēdes laikam, par ko bija gandarīta gan bibliobusa 

komanda, gan lasītāji. 

2. tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 149 158 151 6,04; -4,43 

t. sk. bērni līdz 18 g. 5 8 9 +60; +12,5 

Bibliotēkas apmeklējums 1184 1022 1467 - 13,68; +43,54 

t. sk. bērni līdz 18 g. 111 36 208 -67,57; +477,8 

Virtuālais apmeklējums - - - - 

Izsniegums kopā 5140 5101 5041 -0,76; -1,18 

t. sk. grāmatas 4927 4930 5041 +0,06; +2,25 

t. sk. periodiskie izdevumi - - - - 

t. sk. bērniem 174 171 274 -1,72; +60,23 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

0,29 0,31 0,3 +6,9; -0,01 

t. sk. bērni līdz 18 g. 0,01 0,02 0,09 +0,01; +0,07 

Iedzīvotāju skaits 51239 51136 50641 -0,2; -0,97 

 

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.  

Ja pieprasītās grāmatas nav bibliobusa krājumā, lasītājiem tiek nodrošināti arī izdevumi no OCB 

LAN un BLN, kā arī bibliobusa krājuma eksemplāri, dažkārt, tiek izsniegti OCB un reģiona 

bibliotēku lasītājiem. 

3. tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu 

skaits 

52 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 19 

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 
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intereses un pieprasījumus, kā arī lai sniegtu iespēju iepazīties ar aktuālu literatūru, gan lasīt 

klasiku. Jaunākās grāmatas, pārsvarā, tiek iegādātas pie grāmatu tirgotāja “Virja”.  

Papildus pašvaldības finansējumam, 2021.gadā bibliobusa krājums tika papildināts ar 24 

dāvinājumu eksemplāriem 179,88 EUR vērtībā. Pārskata gadā krājums 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 krājumus ar augstvērtīgiem 

pēdējo gadu izdevumiem. Projekta ietvaros bibliobusa krājums tika papildināts ar 39 jauniem 

izdevumiem 380,13 EUR vērtībā. Jaunieguvumu skaits 2021.gadā: 242 eksemplāri 2492 vērtībā.  

Bibliobusa grāmatu krājums: 3478 eksemplāri. 

4.tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1570 1736 1932 

t. sk. grāmatām 1570 1736 1932 

t. sk. bērnu grāmatām 42 138 141 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem - - - 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

0,03 0,03 0,05 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1740 2227 2492 

Finansējums krājumam, rēķinot vidēji uz katru lasītāju, ir 16,5 EUR, kas ir par 2,4 EUR vairāk 

kā 2020.gadā (14,1 EUR). Tas uzskatāmāk parāda finansējuma nodrošinājumu bibliobusa 

lasītājiem.  

Kā redzams 5. un 6.tabulā, 2021.gadā turpināts darbs pie bērnu un jauniešu literatūras krājuma 

atjaunošanas, lai papildinātu krājumu ar mūsdienīgākām, pievilcīgākām bērnu un jauniešu 

grāmatām. 

5.tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 204 235 242 

t. sk. grāmatas 204 214 242 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 64 63 60 

t. sk. bērniem 7 21 19 

Izslēgtie dokumenti 385 138 9 

Krājuma kopskaits 3148 3245 3478 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,6 1,7 1,5 

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 178 jauni eksemplāri). Lasītāji 
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interesējas par jaunākajām izdotajām grāmatām un ar gandarījumu iespējams 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 (2021.gadā kopumā iegūti 39 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 2021.gadā saņemti 25 

jauni eksemplāri svešvalodās.  

Pieprasītas ir neliela formāta grāmatas, kuras 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. Pārskata 

periodā krājuma inventarizācija nav notikusi. 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2021.gadā darbs ar bērniem un jauniešiem tika veikts, pastiprināti pievēršot uzmanību šai lasītāju 

grupai paredzētā literatūras krājuma atjaunošanai. 2021.gadā iegādāti 19 bērnu un jauniešu 

literatūras eksemplāri. Mērķis ir padarīt krājumu pievilcīgāku un saistošāku, tā mudinot lasītājus 

to izmantot. Tam vērojami arī rezultāti - izvērtējot izsnieguma datus, redzams, ka bērnu un 

jauniešu literatūras izsniegums palielinājies par 60%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uzmanība 

šīs krājuma daļas uzlabošanai tiks pievērsta arī turpmāk. 

8.Novadpētniecība 

Bibliobusā tiek piedāvāta iespēja, iepriekš pasūtot, izmantot OCB savāktos un pieejamos 

novadpētniecības materiālus: novadpētniecības tematiskās mapes, kā arī izmantot 

Novadpētniecības un skolēnu darbu datubāzi. 

9.Projekti 

Projektu konkursos 2021.gadā OCB mobilā filiālbibliotēka nav piedalījusies. 

10. Publicitāte 

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

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

Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos. No 2020.gada janvāra bibliobusam ir savs Instagram 

konts @ogres_gramatu_buss. 

21.augustā Ogres pilsētas svētku „CEĻO OGRĒ Lai skan!” laikā interesentiem bija iespēja 

apmeklēt ne tikai jauno OCB ēku, bet paviesoties arī bibliobusā. 

http://www.ocb.lv/
http://www.ocb.lv/bibliobuss
https://www.instagram.com/ogres_gramatu_buss/
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Nozīmīgs notikums 2021.gadā bija bibliobusa pakalpojuma divdesmit piektā gadadiena. Par 

godu šai jubilejai novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti piedalīties divās radošās un izzinošās 

aktivitātēs: rudenīgo pastaigu laikā piedāvājot iekļaut savā maršrutā arī bibliobusu un aizpildīt 

tam veltīto viktorīnu, savukārt, bērniem bija iespēja radīt grāmatu autobusa svētku noformējumu.  

Vairāk: Ogres Centrālās bibliotēkas mobilās filiālbibliotēkas pakalpojumam – 25 – OCB , OCB 

Bibliobusam – 25! - Ogres Vēstis Visiem (ovv.lv) , Galerija 12.11.2021 - Ogres Centrālā 

bibliotēka — draugiem.lv un 

https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/photos/2764626653827394  

8. un 16.decembrī Ogres apriņķa ziņu komanda pievienojās diviem bibliobusa reisiem. 

8.decembrī tika filmēta lasītāju apkalpošana 1.novada maršrutā Dzelmēs un Kaibalā (Jumpravas 

pagasts) un 16.decembrī  žurnāliste  Dace Siliņa un Ogres apriņķa ziņu komanda dokumentēja 

bibliobusa  lasītāju apkalpošanu 3.novada maršrutā pieturās Zādzenē un Spundes (Madlienas 

pagasts). Iegūtais materiāls tika demonstrēts Re.tv 01.01.2022. radījumā “Latvijas stāsti”. 

Bibliobusa publicitāti un atpazīstamību Ogres ielās un uz novada ceļiem veicina arī autobusa 

noformējums. Kopš 2020.gada rudens ar Ogres pašvaldības finansiālu atbalstu bibliobuss 

nodrošināts ar informatīviem uzrakstiem latviešu valodā un novada kartes attēlu uz sāna. 

Videosižeti tiešsaistē: 

Latvijas stāsti S9E1 (retv.lv) 

Latvijas stāsti: Ogres bibluobuss - YouTube 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 

OCB mobilā filiālbibliotēka sadarbībā ar OCB BLN un LAN, vienmēr iesaistās pilsētas svētku 

pasākumos (sadarbojoties ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju, kā arī Ogres Mūzikas skolu 

bibliobusā tikušas izvietotas novadpētniecības izstādes, bet sadarbībā ar Tūrisma informācijas 

centru bibliobusā pat viesojies “robots”, mūsu bibliotēkas robota cilvēkveidīgais 

brālis).  Veiksmīga sadarbība īstenota ar žurnālistiem, kuri ir ieinteresēti šī pakalpojuma 

atainošanā, tādejādi arvien vairāk popularizējot bibliotēkas darbu. 

SBA ietvaros, lai nogādātu un saņemtu grāmatas jaunizveidotā novada ietvaros, Bibliobuss 

sadarbojas ar visām novada bibliotēkām. 

 

 

 

https://www.ocb.lv/2021/11/16/ogres-centralas-bibliotekas-mobilas-filialbibliotekas-pakalpojumam-25/
https://www.ovv.lv/ocb-bibliobusam-25/
https://www.ovv.lv/ocb-bibliobusam-25/
https://www.draugiem.lv/ocb/gallery/?aid=72965468
https://www.draugiem.lv/ocb/gallery/?aid=72965468
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/photos/2764626653827394
https://retv.lv/raidijums/latvijas-stasti/latvijas-stasti-s9e1
https://www.youtube.com/watch?v=rnOruDiA0fk
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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 

30 125 613 332 248 1348 

OCB Bērnu 

literatūras 

nodaļa 
21 42 536 164 323 1086 

Bibliobuss 3 27 125 75 3 233 

Ciemupes 

bibliotēka 
2 22 94 82 0 200 

Ogresgala 

bibliotēka 
3 27 194 99 22 345 

Ogres novada 

bibliotēkas 
0 54 0 10 0 64 

Lielvārdes 

novada 

bibliotēkas 
1 47 1 0 0 49 

Kopā 60 344 1563 762 596 3325 

 

 

Līmplēvju patēriņš-162 ruļļi 
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PIELIKUMS NR.6 SKAITLISKO RĀDĪTĀJU TABULAS 

 

Bibliotēku darba kvalitāte,2021

Bibliotēka Krāj.apgrozīj. Grām.apgrozīj. Period.apgrozīj. Dokum.skaits uz 1 lietot. Kārtējie izdev. uz 1 lietot.

Ogres CB 1,1 0,95 0,24 15,1 95,55

Bibliobuss 1,5 1,5 23,03 12,8

Ikšķiles CB 0,88 0,87 0,36 17,81 84,05

Ķeguma pils.b-ka 0,85 0,57 1,61 29,47 120,65

Lielvārdes pils.b-ka 0,77 0,8 0,7 23,42 64,36

Birzgales pag.b-ka 0,69 0,4 4,2 30,62 96,61

Jumpravas pag.b-ka 0,48 0,4 0,8 44,0 77,94

Krapes pag.b-ka 0,56 0,36 1,27 51,92 134,48

Tomes b-ka 0,4 0,4 0,78 43,04 185,43

Ķeipenes pag.b-ka 0,44 0,3 0,9 64,56 95,7

Lauberes pag.b-ka 0,45 0,5 0,1 48,41 93,29

Lēdmanes pag.b-ka 0,43 0,43 1,69 53,87 145,9

Lāčplēša b-ka 1,23 1,2 2,5 14,58 59,35

Madlienas pag.b-ka 0,83 0,83 3,47 38,21 86,54

Mazozolu pag.b-ka 0,46 0,21 1,41 52,67 127,7

Ogresgala b-ka 0,95 1,1 1,1 22,52 69,67

Ciemupes b-ka 0,7 0,7 1,02 26,37 65,26

Meņģeles pag.b-ka 0,38 0,4 0,3 38,19 89,02

Rembates b-ka 0,3 0,15 1 53,84 186,66

Suntažu pag.b-ka 1,92 1,36 4,66 20,34 84,60

Taurupes pag.b-ka 0,88 0,78 1,9 28,76 69,27

Tīnūžu b-ka 0,97 0,47 8,06 30,12 79,26

KOPĀ 0,78 0,67 1,81 35,04 96,55

Ogres novads 0,85 0,75 1,49 35,84 85,32

Ikšķiles novads 0,93 0,67 4,21 24,0 81,66

Ķeguma novads 0,56 0,38 1,9 39,24 147,34

Lielvārdes novads 0,73 0,71 1,42 33,97 86,89

Vidējais rādītājs
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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 4 312 2 151 40 885 19 755 38 495 71 724 36 035 64 341 6 071 36 3 1 273 14 32929 370 35 335

Bibliobuss 151 9 1 467 208 5 041 274 5 041 315 71 52 19

Ikšķiles NCB 1 390 469 12 523 4 755 3 541 21 829 8 909 18 829 2 675 112 213 17 5053 132 132

Ķeguma novada b-ka 664 383 6 220 3 216 6 953 16 650 6 683 9 714 4 084 32 2 820 4299 214 59 155

Lielvārdes pils.b-ka 1 215 566 9 498 2 901 2420 21 865 5 679 18 993 2 864 8 44 4913 68 54 14

Birzgales pag.b-ka 185 57 2 831 392 10468 3 889 405 2 389 1 500 405 94 89 5

Jumpravas pag.b-ka 273 130 2 073 730 164 5 760 1 038 3 330 2 430 5 684 24 23 1

Krapes pag.b-ka 101 17 1 040 93 33 2 937 144 1 480 1 457 80 14 11 3

Tomes b-ka 82 9 1 129 25 3143 1 397 32 869 528 2 58 2 2

Ķeipenes pag.b-ka 134 51 1 356 184 61 3 818 160 2 199 1 619 219

Lauberes pag.b-ka 278 79 2 421 706 37 6 076 380 4 760 1 316 502 51 32 19

Lēdmanes pag.b-ka 207 80 2 172 386 96 4 759 269 2 457 2 302 269 3 1 2

Lāčplēša b-ka 533 212 4 501 1 383 259 9 564 1 482 6 216 3 348 4 1442 20 17 3

Madlienas pag.b-ka 363 103 4 267 721 32 11 488 600 5 447 6 036 5 666 30 25 5

Mazozolu pag.b-ka 100 32 1 165 139 45 2 415 198 883 1 532 91 10 9 1

Ogresgala b-ka 409 145 4 167 748 63 8 713 1 340 6 549 2 164 4 1276 48 23 25

Ciemupes b-ka 197 52 1 954 326 50 3 613 387 2 266 1 347 350 99 83 16

Meņģeles pag.b-ka 162 25 1 428 148 16 2 370 153 1 828 542 72

Rembates b-ka 93 30 850 97 4500 1 513 116 613 900 135 69 68 1

Suntažu pag.b-ka 372 84 4 603 831 46 14 551 1 945 8 396 6 155 1747 51 16 35

Taurupes pag.b-ka 246 62 2 360 350 132 6 201 507 4 972 1 229 4 475 34 23 11

Tīnūžu b-ka 333 115 3 121 530 656 9 769 1 392 4 385 5 384 2 1342 8 8

KOPĀ 11 800 4 861 112 031 38 624 71 210 235 942 68 128 175 957 55 483 161 3 32 213 4 093 96 57322 1412 752 660

Ogres novads 6 825 2 810 67 113 24 209 38 750 138 947 42 123 108 162 29 468 41 3 1 273 22 38722 778 309 469

Ikšķiles novads 1 723 584 15 644 5 285 4 197 31 598 10 301 23 214 8 059 112 213 19 6395 140 132 8

Ķeguma novads 1 024 479 11 030 3 730 25 064 23 449 7 236 13 585 7 012 8 32 2 820 2 4897 379 216 163

Lielvārdes novads 2 228 988 18 244 5 400 2 939 41 948 8 468 30 996 10 944 53 7308 115 95 20

KOPĀ 11 800 4 861 112 031 38 624 70 950 235 942 68 128 175 957 55 483 161 3 32 213 4 093 96 57322 1412 752 660

Bibliotēku izmantošana, 2021
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Ogres CB 24 22 2 17 17 9 3 4 2 7 3 4 1 7 5 2 1 6 1 3 2 7 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 2 1 1

Lielvārdes pils.b-ka 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 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

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

Madlienas pag.b-ka 2 2 2 2 2 2 1 1

Mazozolu pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Ogresgala b-ka 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Ciemupes b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Meņģeles pag.b-ka 1 1 1 1 1 1

Rembates b-ka 1 1 1 1 1 1

Suntažu pag.b-ka 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Taurupes pag.b-ka 1 1 1 1 1 1 1

Tīnūžu b-ka 1 1 1 1 1 1 1

KOPĀ 65 58 7 54 51 3 35 5 9 6 1 14 12 3 7 1 1 7 11 7 4 1 10 2 12 11 16 9 4

Ogres novads 39 33 6 31 28 3 19 3 6 2 8 9 3 4 1 1 3 8 5 3 1 7 2 7 4 10 7 1

Ikšķiles novads 7 7 6 6 6 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1

Ķeguma novads 8 8 7 7 3 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1

Lielvārdes novads 11 10 1 10 10 7 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2

KOPĀ 65 58 7 54 51 3 35 5 9 6 1 14 12 3 7 1 1 7 11 7 4 1 10 2 12 11 16 9 4
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Finanses: Izdevumi,Kārtējie izdevumi, 2021 Finanses:Izdevumi: Kapitālie izdevumi, 2021

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 602 952 412 009 194 907 56 449 15 986 12 969 3 017 40 461 9 338 94 868 190 943 21 268 169 675

Bibliobuss 1 932 1 932 1 932 1 932

Ikšķiles CB 119 376 116 835 78 462 22 287 9 495 8 000 1 495 3 714 315 2 562 2 541 2 541

Ķeguma pils.b-ka 80 111 80 111 43 308 11 190 6 499 5 299 1 200 14 663 315 4 136

Lielvārdes pils.b-ka 78 862 78 193 50 476 13 405 8 568 7 008 1 550 10 4 004 350 1 390 669 669

Birzgales pag.b-ka 17 872 17 872 7 636 3 015 2 597 1 999 598 3 566 315 743

Jumpravas pag.b-ka 21 278 21 278 11 658 3 232 5 533 4 043 1 490 175 315 365

Krapes pag.b-ka 13 582 13 582 7 339 1 849 3 673 2 409 1264 406 315

Tomes b-ka 15 391 15 205 7 994 2 153 1 548 1050 498 2 419 315 776 186 186

Ķeipenes pag.b-ka 12 824 12 824 6 856 2 131 3 092 2 590 502 430 315

Lauberes pag.b-ka 26 837 25 936 17 283 4 935 2 462 2 000 462 259 315 682 901 901

Lēdmanes pag.b-ka 30 202 30 202 17 295 4 912 3 673 2 875 798 2 849 315 1 158

Lāčplēša b-ka 31 632 31 632 18 092 5 100 4 560 3 812 748 2 070 350 1 460

Madlienas pag.b-ka 31 414 31 414 18 569 5 494 3 975 2 977 998 3 061 315

Mazozolu pag.b-ka 12 770 12 770 7 296 1 994 1 602 1 200 402 214 315 1 349

Ogresgala b-ka 28 496 28 496 18 410 5 338 3 271 2 550 721 509 436 532

Ciemupes b-ka 12 857 12 857 7 433 2 139 2 271 1 747 524 499 375 140

Meņģeles pag.b-ka 14 421 14 421 5 647 1 567 2 980 2 193 787 3 912 315

Rembates b-ka 17 545 17 359 7 953 2 084 2 016 1 466 550 2 614 315 2 377 186 186

Suntažu pag.b-ka 31 470 31 470 17 213 5 517 4 900 4 000 900 2 610 315 915

Taurupes pag.b-ka 18 885 17 040 10 399 2 922 3 239 2 287 952 166 314 1845

Tīnūžu b-ka 26 392 26 392 14 585 4 170 6 403 4 999 1 404 654 315 265

KOPĀ 1 247 101 1 049 830 568 811 161 883 100 275 79 405 20 860 10 89 255 15 888 113 718 197 271 25 751 169 675

Ogres novads 808 440 614 751 311 352 90 335 49 383 38 854 10 529 52 527 12 668 98 486 193 689 22 169 169 675

Ikšķiles novads 145 768 143 227 93 047 26 457 15 898 12 999 2 899 4 368 630 2 827 2 541 2 541

Ķeguma novads 130 919 130 547 66 891 18 442 12 660 9 814 2 846 23 262 1 260 8 032 372 372

Lielvārdes novads 161 974 161 305 97 521 26 649 22 334 17 738 4 586 10 9 098 1 330 4 373 669 669

KOPĀ 1 247 101 1 049 830 568 811 161 883 100 275 79 405 20 860 10 89 255 15 888 113 718 197 271 25 751 169 675
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IT, 2021

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 54 20 34 2 Ir Jā 2 710 2 Jā 2 3

Ikšķiles CB 13 6 7 Ir Jā 2 158 2 Jā 1 1

Ķeguma pils.b-ka 11 5 6 Ir Jā 2 37 2 Jā 3

Lielvārdes pils.b-ka 10 5 5 Ir Jā 2 50 2 Jā 3

Birzgales pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 146 2 Jā 1 2

Jumpravas pag.b-ka 7 1 6 Ir Jā 2 41 2 Nē 1 1

Krapes pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 45 1 Jā 2

Tomes b-ka 3 1 2 Ir Jā 2 37 2 Jā 1 2

Ķeipenes pag.b-ka 6 1 5 Ir Jā 2 12 1 Jā 1

Lauberes pag.b-ka 9 2 7 Ir Jā 2 41 2 Jā 1

Lēdmanes pag.b-ka 9 3 6 Ir Jā 2 8 2 Jā 1 1 2 1

Lāčplēša b-ka 10 3 7 Ir Jā 3 56 2 Jā 2

Madlienas pag.b-ka 8 2 6 Ir Jā 2 72 1 Jā 2 2 1

Mazozolu pag.b-ka 5 1 4 Ir Jā 2 74 2 Jā 1

Ogresgala b-ka 8 2 6 Ir Jā 2 48 2 Jā 1 1

Ciemupes b-ka 4 1 3 Ir Jā 2 42 2 Jā 1 1

Meņģeles pag.b-ka 6 2 4 Ir Jā 2 21 2 Nē 2 1 1

Rembates b-ka 9 1 8 Ir Jā 2 1788 2 Jā 1 2

Suntažu pag.b-ka 6 2 4 Ir Jā 2 58 2 Jā 1 1

Taurupes pag.b-ka 4 1 3 Ir Jā 2 700 2 Nē 1

Tīnūžu b-ka 6 1 5 Ir Jā 2 3 2 Jā 1

KOPĀ 198 62 136 2 21 21 43 4147 39 12 5 5 31

Ogres novads 115 35 80 2 11 11 22 1823 19 6 4 3 13

Ikšķiles novads 19 7 12 2 2 4 161 4 1 2

Ķeguma novads 28 8 20 4 4 8 2008 8 3 9

Lielvārdes novads 36 12 24 4 4 9 155 8 2 1 2 7

KOPĀ 198 62 136 2 21 21 43 4147 39 12 5 5 31
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Izslēgtie dokumenti, 2021

Bibliotēka IZSLĒGTIE DOK. t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Pārējie dok. Audioviz. Elektron. Nošizd. Kartogrāf. Attēlizd.

Ogres CB 2 847 1 691 434 45 1 105 31 17 2 1

Bibliobuss 9 9 8

Ikšķiles CB 1 314 675 109 19 568 1 68 2

Ķeguma novada b-ka 730 70 3 660

Lielvārdes pils.b-ka 1 720 507 97 1 213

Birzgales pag.b-ka 117 117 39 1

Jumpravas pag.b-ka 572 572

Krapes pag.b-ka 814 318 8 2 496

Tomes b-ka 326 136 52 20 190

Ķeipenes pag.b-ka 594 129 7 3 465

Lauberes pag.b-ka 317 174 43 5 143

Lēdmanes pag.b-ka 410 115 48 2 295

Lāčplēša b-ka 1 381 639 99 8 742

Madlienas pag.b-ka 1 319 284 83 1035

Mazozolu pag.b-ka 410 126 30 2 284

Ogresgala b-ka 607 243 47 3 364

Ciemupes b-ka 540 362 78 178

Meņģeles pag.b-ka 116 115 12 1

Rembates b-ka

Suntažu pag.b-ka 882 223 16 1 659

Taurupes pag.b-ka 723 270 50 1 453

Tīnūžu b-ka 1 550 186 35 4 1 364

KOPĀ 17 298 6 389 1 298 116 10 786 1 99 17 3 2 1

Ogres novads 9 178 3 944 816 62 5 182 31 17 1 2 1

Ikšķiles novads 2 864 861 144 23 1 932 1 68 2

Ķeguma novads 1 173 323 94 21 850

Lielvārdes novads 4 083 1 261 244 10 2 822

KOPĀ 17 298 6 389 1 298 116 10 786 1 99 17 3 2 1



Pārskats par jaunizveidotā Ogres novada bibliotēku darbu 
 

134 
 

 

 

Jaunieguvumi, 2021

Bibliotēka Jaunieguvumi t.sk.Grām. t.sk.Bērnu gr. Māc.grām. Seriālizd. Audioviz.izd. Elektron.d. Nošizd. Kartogr.izd. Pārējie

Ogres CB 2 685 1 579 674 17 1 075 1 2 28

Bibliobuss 242 242 19

Ikšķiles CB 1 404 872 259 7 531 1

Ķeguma novada b-ka 1 230 591 191 4 635 1 3

Lielvārdes pils.b-ka 1 600 808 238 5 791 1

Birzgales pag.b-ka 679 329 99 350

Jumpravas pag.b-ka 1 016 395 108 2 621

Krapes pag.b-ka 894 257 60 637

Tomes b-ka 357 212 49 1 145

Ķeipenes pag.b-ka 751 322 87 429

Lauberes pag.b-ka 550 282 65 268

Lēdmanes pag.b-ka 700 335 65 364 1

Lāčplēša b-ka 842 405 105 1 437

Madlienas pag.b-ka 859 337 88 3 521 1

Mazozolu pag.b-ka 500 160 41 340

Ogresgala b-ka 700 326 119 374

Ciemupes b-ka 393 203 51 190

Meņģeles pag.b-ka 544 231 30 313

Rembates b-ka 422 190 58 231 1

Suntažu pag.b-ka 1 024 398 97 2 626

Taurupes pag.b-ka 451 236 36 215

Tīnūžu b-ka 1 125 465 154 1 660

KOPĀ 18 968 9 175 2 693 43 9 753 1 6 33

Ogres novads 9 593 4 573 1 367 22 4 988 1 3 28

Ikšķiles novads 2 529 1 337 413 8 1 191 1

Ķeguma novads 2 688 1 322 397 5 1 361 1 4

Lielvārdes novads 4 158 1 943 516 8 2 213 2

KOPĀ 18 968 9 175 2 693 43 9 753 1 6 33
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Krājums gada beigās, 2021

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 65 276 59 082 14 950 1 866 5 731 261 169 21 9 1 2

Bibliobuss 3 478 3 473 373 2 5

Ikšķiles CB 24 762 21 776 5 386 554 2 559 406 5 3 7 6

Ķeguma novada b-ka 19 569 17 013 3 150 371 2 534 12 5 5

Lielvārdes pils.b-ka 28 453 24 224 6 510 783 4 153 74 1 1

Birzgales pag.b-ka 5 665 4 801 1095 26 861 3

Jumpravas pag.b-ka 12 012 8 994 1 596 157 3 016 2

Krapes pag.b-ka 5 244 4 093 822 39 1143 2 1 5

Tomes b-ka 3 529 2 857 429 92 670 1 1

Ķeipenes pag.b-ka 8 651 6 879 1329 54 1 767 3 1 1

Lauberes pag.b-ka 13 458 12 196 1477 234 1118 111 1 12 18 2

Lēdmanes pag.b-ka 11 152 9 784 1428 143 1362 5 1

Lāčplēša b-ka 7 772 6 453 1 463 150 1 318 1

Madlienas pag.b-ka 13 870 12 293 2 266 222 1 544 31 1 1

Mazozolu pag.b-ka 5 267 4 177 1 043 17 1 088 2

Ogresgala b-ka 9 209 7 133 1 902 120 2 029 43 2 2

Ciemupes b-ka 5 195 3 851 760 66 1312 32

Meņģeles pag.b-ka 6 186 4 231 990 31 1954 1

Rembates b-ka 5 007 4 098 1 153 118 906 2 1

Suntažu pag.b-ka 7 568 6 249 1284 41 1 288 29 2

Taurupes pag.b-ka 7 074 6 422 970 78 650 2

Tīnūžu b-ka 10 029 9 355 2 549 139 668 3 2 1

KOPĀ 278 426 239 434 52 925 5 303 37 671 1031 183 38 48 7 14

Ogres novads 150 476 130 079 28 166 2 770 19 624 522 171 35 32 1 12

Ikšķiles novads 34 791 31 131 7 935 693 3 227 409 5 3 9 6 1

Ķeguma novads 33 770 28 769 5 827 607 4 971 18 6 5 1

Lielvārdes novads 59 389 49 455 10 997 1 233 9 849 82 1 2

KOPĀ 278 426 239 434 52 925 5 303 37 671 1031 183 38 48 7 14


