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Pētījuma uzdevumi

1. Apkopot bibliotēku attīstības tendences mūsdienās

2. Izveidot apkopojumu par dažādām jaunām funkcijām bibliotēkās 

3. Izpētīt Ogres kūrortpilsētas vēsturiskās apbūves un identitātes kontekstu

4. Apzināt koka nesošo konstrukciju veidus, kurus varētu pielietot bibliotēkai, 

izveidot to pārskatu un kritēriju kopumu pārskatam.



1. Apkopot bibliotēku attīstības tendences mūsdienās

• Bibliotēkas kļūst “zaļākas”

• Padarīt bibliotēkas elastīgākas nākotnes pārmaiņām 

• Lietot mazāk servisa punktus, lietot vairāk pašapkalpošanās servisus 

• Aizņemties idejas no citām nozarēm

• Bibliotēkas veidot balstoties uz lietotāju un viņa vajadzībām

• Pielāgot bibliotēku īpaši kopienai

• Veidot bibliotēkas kā sabiedriskus, daudzfunkcionālus kopienas centrus 



2. Izveidot apkopojumu par dažādām jaunām funkcijām bibliotēkās
 kafejnīcas, dažādi ēdienu un dzērienu automāti

 CD, video un DVD krājumi, to skatīšanai nepieciešamās 

telpas un aparatūra

o Klausīšanas / audio kabīnes

o Video skatīšanās telpas

 filmu izrādīšanas jeb kino zāles;

 aprīkojums dažāda veida audiovizuālajam darbam

o atbilstoši datori un programmatūra

o audio ierakstu studijas

o foto studijas

 prezentāciju, lekciju un pasākumu zāles;

 mākslas galerijas, amatieru mākslas izstādīšana;

 izstāžu telpas;

 kopienas/kultūras centri;

 atpūtai veltītas zonas;

 dažāda rakstura izglītības centri

 sporta centri;

 publiski pieejamas virtuves;

 īpašas bērniem veidotas lasītavas/zonas ar speciāliem telpveides elementiem

 īpašas tīņiem veidotas lasītavas/zonas, kurās paredzēts veikt dažādas aktivitātes

 pētniecības centri

 Inovatīvo un starpdisciplināro nozaru centri

 jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanas un apguves vieta

 jaunāko digitālo tehnoloģiju prezentēšanas un eksperimentēšanas vieta

 valodu, datorapguves un biznesa kursi;

 integrēta mācību(universitātes, skolas) un publiskā bibliotēka

 savstarpējās sociālās komunikācijas starp bibliotēkas lietotājiem nodrošināšana;

o atbilstošas vides radīšana – dzīvojamās istabas koncepts

 biznesa centrs;

izīrējamas telpas tikšanām, prezentācijām, sanāksmēm







3. Posms – projektē būvē



VARAM un LVIF Emisijas kvotu izsolīšanas 
instruments – pašvaldību konkurss – 5 milj. eiro



Plānots, kā ēkā uzstādītie foto elektriskie paneļi saražos ~33 
MWh/gadā enerģijas, kura nodrošinās daļu no enerģijas, kura 
nepieciešama ēkas apkures risinājumam, siltā ūdens uzsildīšanai, 
sūkņu darbībai.

Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš 
apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs 14,8 kWh/m2! 



Likumdošana
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SABIEDRĪBAS IESAISTE



PASĀKUMI AR JAUNIEŠIEM



KĀDA BŪTU TAVA IDEĀLĀ BIBLIOTĒKA?





Ieguvumi no
sabiedrības iesaiste



SPECIĀLA ZONA MAZUĻIEM UN MAZUĻU 

KOPŠANAS TELPA



IEDVESMA ATRAKTĪVAM BĒRNU MĒBEĻU 

UN IEKĀRTU PIEDĀVĀJUMAM





IEDVESMA ATRAKTĪVAM BĒRNU MĒBEĻU 

UN IEKĀRTU PIEDĀVĀJUMAM



NODALĪTA DARBINIEKU ZONA JAUNIEŠU 

LASĪTAVĀ



2. Funkcionālā programma





IEEJAS BLOKS, ĀTRIJS



ABONAMENTS



BĒRNU BIBLIOTĒKAS DAĻA



KRĀJUMS, DARBINIEKI



LASĪTAVAS



KONFERENČU ZĀLE



DZIMTSARAKSTU NODAĻA



Video ekskursija
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Secinājumi

• Kā pārbaudīt, cik atvērti pārmaiņām esat – cik gatavi jūs būtu veidot jaunu 
ēku kopā ar jauniešu centru, dzimtsarakstu nodaļu, bāru…

• Paradumi grāmatu lietošanā tiešām ļoti izmainās

• Vide jauniešiem – kāda ir vide kurā viņi uzturās, nevis kā viņus pievilināt 
grāmatām. 

• Iniciatīva - gan no pasūtītāja (pašvaldības), gan ēkas saimniekiem (biliotēkas
personāla)

• Arī arhitekta vai kāda cita konsultanta loma var būt ļoti būtiska





PALDIES!


