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Prioritāte un uzdevums nr.1 

Ogres reģiona pagastu un pilsētu bibliotēku atkārtotā 

akreditācija:

* 16., 17., 18.maijs – 20 pašvaldību bibliotēkas

* Metodiskā darba ražas novākšanas laiks;* Metodiskā darba ražas novākšanas laiks;

* Pastiprināta uzmanība – pakalpojumu un krājuma 

kvalitātes uzlabošanai



Secinājumi

Iespēja:  

• paraudzīties no malas;

• uzsākt aktuālu jautājumu risināšanu – līgums par RGB 

metodisko darbu.metodisko darbu.

Problēmas: 

• motivācijas trūkums, iesūnošana, nevēlēšanās mācīties 

(tālākizglītība).



Uzdevums un gods

Pirmo reizi – LBB Vidzemes nodaļas saiets – konference 

Ogres reģionā:

15.konference “Sadarbība, zināšanas, radošums –

mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” – Ikšķiles novada mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” – Ikšķiles novada 

“Turbās” – 11.-12.jūlijs.

Liela pateicība par atbalstu un padomiem Guntai 

Romanovskai!





Bibliotēku darba skaitliskie rādītāji



Skaitliskie rādītāji  (gadi)

Izsniegums Krājuma apgrozība

500000

600000

1,84

1,86

0

100000

200000

300000

400000

500000

izsniegums

2009

2010

2011

2012

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

1,84

2009 2010 2011 2012

krājuma apgr



Skaitliskie rādītāji (novadi)

Izsniegums novados 
2012.gadā

Krājuma apgrozība  novados 
2012.gadā
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Pašvaldību finansējums (novadi)



Darbinieku izglītība



Būtiskākās pārmaiņas
Personālijas un slodzes

• 2 pagastu bibliotēkās (Suntažu un Ķeipenes) jaunas 
bibliotēku vadītājas;

• 1 pagasta bibliotēkā (Madlienas) jauna darbiniece – pēc 2 
darbinieču rotācijas;darbinieču rotācijas;

• Ogres CB – 3 darbinieku nomaiņa (darbinieki noveco �); 

• 1 pagastā (Lēdmanes) 2 darba slodzes (iepriekš – 1 + 0,5)



Uzlabojumi
Telpas

• Tomes bibliotēka jaunās telpās;

• Ogresgala bibliotēkā – bērnu nodaļas kosmētiskais 

remonts (jauni pufi, mēbeles vismazākajiem, jauns 

kopētājs);kopētājs);

• Ogres CB – apgaismes ķermeņu nomaiņa pieaugušo 

lasītavā, abonementā – jauni plaukti;

• Lielvārdes pilsētas bibliotēkā – ieejas kāpņu 

rekonstrukcija;

• Ķeguma novada bibliotēkai – automašīnu stāvlaukums.  



2013.gada plāni
• Darbs pie bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanas;

• Inventarizāciju veikšana (BIS ALISE) pagastu bibliotēkās – dažām 
vienīgā iespēja iegūt precīzu informāciju par krājuma skaitlisko 
stāvokli;

• Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;

• 24.augusts – Ogres Centrālās bibliotēkas dzimšanas dienas svinības• 24.augusts – Ogres Centrālās bibliotēkas dzimšanas dienas svinības

( aktivitātes visa gada garumā)



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Jautrīte Mežjāne,

Ogres CB direktores vietniece

PALDIES PAR UZMANĪBU!


